
DEEL XIII. VRYDAG, 7 MAART 1958. 

Week van suksesvolle inlywing agter die rug. 
PUKKE YWE RI G ,B ESIG " 

moes di t verlede week duidelik gewees het V I R alle buite taander 
dat daar , dinge" aan die gang was op die Puk. Die P . U. het naan1-

lik in die teken van inlywing gestaan. Oral was di e verrigtinge in valle 
swang . 
DIE ARRIVERING: 

Vrocg•vrocg het hier al 'n klomptc 
wescns hulle verokymng gemaak, wat 
op daardic tydstip nog nie as cen of 
ander mensltke oort gckarakterisccr 
kan word nie. Party hct daar vaal 
uitgcsicn ( tipics matnck), party hl't 
'n voorkoms ,.an blcck maan ·kyn ge• 
had, maar die mce te het val sclfvcr
trouc en mlt brei' ghmlagtc die ~-:ron· 

de bctree. Par~y was selfs ,dapper": 
ccn mansccn tejaar het self rover ge· 
gaan om, voordat hier nog entJicts 
aan die gang wa · op -:lie erste Jag, 
'n waardigc ouhccr op pad terug van 
die dorp vcrnedcr. Hy hct mlt iY 
ficts tot langs hom gery en hom op 
dtc rug gcklop met die volgcndc 
woordc: ,J islaatk, ou pal, dis darem 
lekker hier op dtc Puk as die ou here 
nog nic hier IS nie!" Nog ccn het 
die vermctclhcid gehaJ om by sy in· 
trap hom s6 aan 'n Dawie Deeper 
voor tc ftcl: ,.Ek is so•en•so, jy's 
seker 'n scnior·stlldcnt, nc?" Ot" 
klaarblyk!Jkc rcJcs kan die reaksie op 
die cgtc matrickonno clheid me hicr 
gcgcc word nie. 

o hct hullc Jan hicr gc~trnvc,·r 

die drake vol matrickkomplck>c en 
selfvertroue, en die doorqic' netjt. '· 
gcgrimcer en uitgcvat asof bulle reeds 
sefdcjaJr Uni,·cr~itcttsdamcqics wa ... 
Maar i;: mand wat hullc laat die Vry· 
dagaand of Satcrdagaand g-csicn hct . 
mu hul!c waar~kynlik nic crkc.-, hct 
ntc. Die mceste hct gclyk of hu lc 
nige oomblik 'n mosie van wantrc>"C 

in die Puk by Ma en Pa ~aan h · 
:ltcn· Aan die ander kant het d;tnr 
clarem 'n paar oor!'ebly wat gclyk hct 
of hullc lewendtg die cinde van d • .: 
jaar sal haal as die proff1es r,ena,'ig 
IS. 

DIE BEGIN: 

lagtc rondloop, hier is. Handtekcnm;:c 
ts mg,samel, ou·dames en ou·hcrc 
moe vermaak word en gou • · uitgc· 
vind dat dit nie w maklik ~pan "'11 

so 'n klomp gelyktydig·hard·skreeum· 
de ou·here te leer ken by die uirkcn· 
ning.paradcs nie. 

So was daar clkc dag genocg om 
dtc ou·damcs en ou-hcre van -:lie ver· 
muftc vente van die boekc en biblio· 
teke weg te hou. 

SKYNONTHEFFING 

EN HOOGTEPUNT: 
Vanjaar is icts oo rspronklik tot dte 

mlywing bycengcroep, naamhk n 
~kynontheffing wat een en alma! v~n 
die cerslcJaars besonder gcniet het, 
want dts nic elke dag dat 'n green 
eerstejaar die voorrcg gcgee word om 
saam met die Studenteraad 'n t..!in~c 

te kon hou nic en dan nog op so 'n 
beroemde terrein nie. Snel op hicrdie 
aangenamc ,·erposing op hoehak· 
~kocnc het , T arentaa l" gcvolg, wat 
:lJC eeruejaarmans tot hu~lc cie Ekadc 
nog- mccr gcnict hct. 

Hullc hct gcrckcn clat dit nou ccr.; 
dtc gclcenthcid was om met hrcc rna· 
tnckglunlagtc die mooi Puk grondc en 
ntmosreer te ontsicr. Vrydagaand is 
hullc vir oulaas ,.vrienclclik" tcrc{:~ • 
wy · dat 'n mens mckaar grolt ''P J:c 
Puk! Daar was naamlik die uric ou 
hckcndc abies en die ccr . tcjaar~ h<t 
andcrkant uitgekom ... sond<T hu ll e 
g-lim lagtc· 

Die he!~ in lywing hct in 'n gocie 
gee· plaa>gevind. Aan n paar van 
die ouer studente wat al baic )are 
hardc bene op dte Puk gckou hct i'i 
gcvra wat hu'lc van van)aar }C ont• 
groening- clink. Daaruit blyk dat in· 
lyw·ng prmcssc met vcrloop van jar~ 

hcelwat in fdhcid afgcnecm hct en 
ltgtcr gcword hct. Vroccr is die ccr• 
tcjaars baie later snag wakkc r gc· 

hou, IS mccr hardhandig met hu ll r 
opgctrce en het die in lywing ook 
Ianger gcduur. 

dag tngcslaan. waar allcs ligter en 
makliker gemaak word. Sommiges hct 
dit prctttgcr gcvmd om toe te kyk 
as om self dee! te nccm en wou nie 
stof op hulle baadjie en water 
(H20) op hulle tone laat kom by 
dte ,.Rooi Duiwcl" en .,Pomp ·• onder· 
skeidelik nie. 

Mnr. Dirk Postma en sy stu· 
dcntcraad moet egtcr gelukgcwens 
word met die wysc waarop hullc die 
inlywing beheer en v'ot van st•pel 
gc:tuur her van voordat die and.:r 
~udente nog htcr opgcdaag het tot 

aan die einde toe. As die inlywm~ 

kan bly soos hy va!lJaar op c1tc P.U. 
was, sal daar noott gevaar bestaan dai 
hy hter soos op ander Uni·1crs it~ite 
afgefkaf hod te word nie· 

JOHAN KRUGER. 

' 

STUDENTEBLAD 
van die 

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

I 

No. 1 

Komende 
A.S.B.-Kongres 

Dte groot studentcparlement van 

die Jaar, die A-S.B .·kongres, word van 

7-11 April aan die P.U. vir C.H .O. 

gehou. 'n Ttkkie andersheid word ver• 

seker deurdat die A.S.B. sy tienjarige 

bestaan herdenk en deur :lie teen

woordigheid van Frikkie Kraamwin· 

kel (van Studentcvaria-faam) met 

banc.lopnamcmasjien en al. 

Die kongrestema sal wees: ,Die 

Student van Sutd·Afrika", die kern 

van die openingstoespraak deur Prof. 

dr· S. Pauw, Rcktor van die Univer• 

siteit van Suid·Afrika. Die PUK 5C 

bydrae sal wces: ,.Die Taak van die 

Univcr iteit ten opsigte van Weten• 

kapsbeoefening m dien van die sa· 

melewing." Daarbenewcns worJ groat 

belangstelling vir die Fakulteitskon fe· 

rensies aan die dag gele en stywe 

kompetisie met die kunsfees verwag. 

Met die arnvcring van dtc oucr 
gardc hct die inlywing amptclik be· 
gin om die onbckcndc te laat tui' 
voel op 'n pick waar hulle op daardic 
stadium nie gehoort het nie. Toe het 
die eerstejaar uitgcvind -:!at hullc vtr 
meer as bloot eet, slaap en met g!it:J· 

Wat die bydrae van die oucr tu· 
dcnte van jaa r betrcf, het 'n klompie 
die rigting van ons tydsgees van van• 

'N WEEK IN BEELD. 
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INGRAM 
SE BOTTELST·OOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE e SPIRITUALIEE 
en 

e WYNSOO:RTE 

G. H. Juweliers 
Kerkstraat 129 

* DESKUNDIGE HERSTELWERK 
HORLOSIEMAKER en JUWELIER 

Dames! 
Kom koop al u benodigdhede hier op die BULT teen baie 
Redelike Pryse! 

0 OOK ALLE TOILETWARE. 
Kom besigtig ons nuwe 

0 WINTERVOORRAAD. 

CACHET MODES (EDMS.) BPK. 
Tomstraat 92 ~ ~ POTCHEFSTROOM ~ ~ TeleEoon 1389 

KOM KYK BY 

J. HEIDE M A 
FOON 364 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ KERKSTR. 48, 

POTCHEFSTROOM 

0 FIETSE, 
0 BROMFIETSE. 
0 MOTORFIETSE, 
0 TIKMASJIENE, ENS. 

J. P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstr 161 ~ ~ ~ PotcheEstroom 

• 
,ONDERSTEUN 

'N OUD~P.U.~KANER!" 

Ek voorsien ALLES wat van 
'n APTEEK verlang word . 

DAMES en HERE! 
Besoek . . . . . . 

,DIE BULT 
HAARKAPPERS" 

--0--

VIR 'N NETJIESE 
HAARSNY 

--0--

Tomstr 86A ~ ~ ~ ~ Foon H86 
(Eienaar ·- G. Schoonhoven) 

:.DiE <Wapad 
Offisiele Studentekoerant van die P ,U. vir C.H.O. 

V rydag. 7 Maart 1958. 

REDAKSIE EN ADMINISTRASIE . 
HOOFREDAKTEUR 

ONDER-HOOFREDAKTEUR 
NUUS , , , , , - , , 

INTER-UNlVERSITERE-AANGELEENTHEDE 
KUNS , , , - , , , , , - - - -

Andries Myburg. 

, johan Coctsce. 

Jan " · d. S hyff. 
Ch ri Coct, c·~ 

Riek11:: Dekker. 

SPORT , , , - , , De Wet Kruger. 

VARIA , , , , , , , - , , , , o , , • - Susan Roct~. 

TEGNIESE-ADVISEUR , , - , , , o - - Dries Yssel. 
FOTOGRAAP , , , , , , , , , , , , Hannes v. d. Wal~. 

PENNINGMEESTER , , , - , , , , - , o Hans van Z y' · 

ADVERTENSIEBESTUURDER - Eih Howaldt. 

SIRKULASIEBESTUURDEk , , - , o - - • - Lcun Swart. 

MET die begm van die nuwe akademiese jaar het menige stu
dent teruggekeer na die ou paaieo Saam wil ons alma] me~ 

kaar toeroep: , Welkom terug, en mag die jaar aangenaam en 
suksesvol wees. 

Ja Pukke, ons is voorwaar terug op die ou paaie. Die twce 
weke wat verby is het dit reeds bewys. Getrou aan die tradisie 
het ons weer eens probeer om die eerstejaars hier tuis te laat 
voel. Weer eens het ons a lies in ons vermoe gedoen om van hulle 
ware Pukke te maako Het ons daarin geslaag? Laat ons dit maar 
aan die gewete van elke eerstejaar oorlaat 0 0 0 'n Mens kan 'n 
perd wei by die water tbring. maar of hy gaan drink is sy eie 
saak. 

Maar in 'n oomblik van besinning vra ons aan u: Is die ou 
paaie nog vir u mooi? Is die tradisie van u Alma Mater nog 
iets wat u graag wil nastreef? La at elkeen die vraag aan hom~ 
self beantwoord, en indien u nog die mooie daarin sien , vra dan 
aan uself: Het ek al my kragte ingewerp om van hierdie inly~ 
win gsaksie 'n sukses te maak? Was my optrede al tyd eerbaar 
soos dit 'n ware Puk betaam? En nou, voel ons nog Ius na die 
klein selfondersoek om te e: Die inlywing was 'n mislukking en 
het nie a an sy doel beantwoord nie? 

Nee Pukke, laa t ons liewers ons dank aan die studenteraad 
uitspreek vir die mooi en deeglike manier waarop hulle die in~ 
lywingsaksie gereel het. Maar die jaar le nog voor, en die ou 
paaie nom u uit om bulle te bewandel. Aan u geagte studenteraad 
is die Ieiding toevertrou hierdie jaar, en ons het vertroue in u. 
Wys u die pad aan en ons sal by u staan in die uitvoering va11 
alles. 

Ook u geagte eerstejaars, wees dankbaar vir die voorreg 
om op so 'n manier ingelyf te word in die studentelewe. AI sal u 
dit miskien nooit met die mond se nie, laat u harte getuig dat u 
die inlywing goedkeur en dat u nou werklik STUDENT voel. 
As dit u gesindheid is, dan wil ons se: Hartlik welkom in ons 
midde. Mag u ba1e gou een met ons voel. en mag u eerstejaar~ 
skap vir u 'n eer en 'n trots wees. Aileen hulle wat eers geleer 
het om tc dien, is later in staat om te bevee]. 

Oop en breed le d1e ou paaie van die. tradisie voor ons . .. 
Maar laat on.s die tradisie in die Jig van ons beginsels sien. Die 
tradisie is ook nie onfeilbaar nie en waar dit gefaal het , laat 
ons banier dan wees : ,In U Lig sien ons die Jig." 

(HOOFREDAKTEUR) 
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---...... ............... ....... ...... r- OOnrbtnking l 
Maar dit moet gekcnterd wees. Die 

blydskap in die H ere ken geen uit
spaltigheid nie - aileen kalmte en 
rus. Dit is geen afstuwende emosio· 
ncle vreugde van d1e oomblik nie. 
Dit is be.tendige lcwen blyheid. Dit 
i AL TYD onder aile lewen$Omstan· 
d1ghcde. Dit is v1r die vreugde van 
:lie Jong !ewe en die krankheid van 
die oudcrdom. Dit i uit die H ere, 
in die Here en tot die Here. 

....... ---... .. ............ ......................... --.. .. .. 
WARE BL YDSKAP 

Fil. 4 :4: , Y crbly julie altyd in 
die Here; ck hcrhaal: Ycrbly 
julie." 

V AN die gclowigcs wo~d 
we verwag om met n 

:leur die !ewe te gaan. 

aile bd1al· 

suur ge 1g 

Trouen~, die evangelic van jcsu 
Christo. hou 'n allesoortreffendc blyd
skap in. Evangelic betckcn juis: Blyc 
tydmg. 

Die vraag is dan nic of ons ons 
moct verbly nie, want dit staan vas. 
P1c vraa!l is hoc en waarin ons ons 
vcrbly; Die aard, die bron en d1c 
cindc van ons blydskap. 

Daar kan 'n val~e blydskap ook 111 

die lcwe wee~. D1t ls die aard vcr· 
ankcrde blydskap 'n Tragiese soort 
bly:lskap: die cen oomb!Jk 'n lag, die 
volgcnde 'n traan, die cen oomb!Jk 'n 
g.:jubcl en chc volt-:cndc gcklaag. 

Die bron van hicrdic blydskap kan 
ook so aardsverankcrd wee : Ons kan 
tog so volkomc op!-(aan in ons gcluk· 
kigc familiclcwe, d1e skat van ons le
wcn•Jdcale, ons gc~laagde licfdcsvcr· 
houding, on stoflike wclvaart. Op 
:;igsclf miskien nie verkeerd nie- Maar 
d1t kan nic die begin en cin~e van 
ons blyJ~kap w~cs nie. 

Dit is dec! van vcrgank!Jkhcid. D1t 
kan so vinnig vcrbygaan; so d1kwcb 
moct die nog kummatig aan die gan!l 
gchou word dcur uitspattighc1d: fu1f· 
partyc, danspartyc en d1c gcjaa ( van 
cen ge ellighcid na die ander. D1t 
tintcl weliswaar ook aansteeklik, maar 
baar ook weer sorge en hoof pyn. 

Paulus se brief aan Fillippcnsc dcur
straal 'n ander blydskap: DIE WARE 
BL YDSKAP D1e allesoortrdfende 
BLYDSKAP IN DIE HERE. 

Hicrdic blydskap demon. treer hy 
rykhk met sy c1c !ewe. ir hom is 
blyd~kap nic geknoop aan voor,;pocd 
in hierdie !ewe nie. lntecndccl, sy 
lcwcn ·omstandighede is, na die mens, 
heel ncerdrukkcnd. 

En t g dcurtintcl blyd kap hicrdie 
brief wat hy in Jie gevangcms gc
skryf hct. Al wat hy vanmore kan 
verwag i vcrdrukking, lac, vervol
ging. Dit ten spytc kan ons nog hicr· 
die bnef Paulu se blydskapsbric£ by 
UltHck noem· 

Paulu i lcwcn bly. Die aard van 
sy blydskap; Dit bly steeds die Here. 
Dit is in die hcmele verankerd. Dit 
gaan ver bo hicrdic !ewe met ,y wis• 
seling van kommer en sorgc uit. Dit 
is onlosmaaklik verbind aan die soen· 
verdienste van Jesu Christus. DJt is 

blydskap 111 die !ewe, 01c EWlGE 
LEWE. By uitstek is dit die vertroos· 
tende werking van die Heilige Gees 
in Paulus sc !ewe, ook in ons eie 
!ewe. 

In h1crdie !ewe wissel en vergaan 
allcs. jesus Christus bly' dicselfde in 
dcr cwigheid. En daarin ncstel die 
ware gelowige blyd kap. Die cindc 
uaarvan is gods eer en hccrlikheid-

Paul us roep ons op om ons lc ver
bly - ons omgewing te vcrsier en 
tc deur uur met die blyJ kap van ons 
jong lewens! 

Verbly u, inderwaarheid ! D aar is 
gecn rede tot bestandigc droefheid nie. 
Maar laat dit waarlik, opreg, altyd in 
die H ere wee . Dan sal u blydskap 'n 
si raad wees tot eer van Go:! Drie· 
enig - Ook in die geringstc - ook 
in die klein dingctjie - sal u dan 
vreugde vind, en deurtintel wees met 
blydskap. 

,Verbly julie altyd 
ck he rhaal: Ycrbly 

in die Here; 
j ulle !" skryf 

Paulus ook aan ons. Dit is ware le· 
wensblyheid. AMEN. 

H . J. v. d. WALT-

P.U. open met groter Stndentetal 
GROOT VOORUITSIGTE VANJAAR 

op V RYDAGAAND 21 FEBRUARIE bet die amptelike ope~ 
ning van die P .U . in die Studen tesaal voor 'n groot gees~ 

driftige gehoor van eerstejaars plaasgevind. A ndersins was die 
opkoms an die studente baie swak. Die verrig tinge IS yeopen 
deur gepas te skr iflesing en gebed deur Dr. S . C . W. Duvenage. 
Daarna bet d ie Rektor op die been gekom en heel gou bet di t 
geblyk dat daa r vanjaar sommer baie op die Puk gedoen gaan 
word. P rofessor Coetzee het die nuwe aanstellings bekend g e~ 

maak en ook melding gemaak van die groot bouprogram van die 
P .U. vir 1958. Di t het ook geblyk da t die P .U . steeds uitbrei 
wat studenteta1 betref; vanjaar is 'n groter aanta l eerstejaars in~ 

geskryf as ooit tevore. D it kon 'n mens te wag te wees aangesien 
die P. U . 'n jong daadkragtige Universiteit is, waar groei en uit
breiding noodwendig is. 

Daar kan na o.a. die volgende u1t• 
ges1en woru, wat die .P.U. se boupro· 
gram vir vanjaar betref: dit sal som
mcr woelig daaraan tocgaan. Die 
Plantkundclaboratorium en die Plant· 
fisiologiese N avo rsingsinstituut, wat 
teen 'n koste van £7 5,000 opgcrig 
word, sal na verwagting te.-:n die c1ndc 
van die eerste semester volt001 we<>. 
D1e UJtbreiding aan Klawerhof, wat, 
wat £10,000 bedra en hopelik teen 
die einde van Maart gcreed sal wee., 
sal huisve>ting aan nog 54 dames bied. 
Ook word ecr ·daag 'n begin gemaak 
met die uitbreiding aan Dawic du 
Pies. ishu1 teen 'n ko te van £ -I 3,000. 
Hierdeur wor:l hui, veHing verleen aan 
nog 75 mans in daa rdie ko,huis. 

Op die tcrrein van d1e Oudc Molen 
word vanjaar die spllnternuwe mo· 
derne Musiekkonscrwatorium gebou 
teen 'n koste van .£75,000. Benewens 

vcrskdlenue andcr fa-iliteite sal die 
gebou 'n moderne konscrtsaal he, wat 
na verneem word, een van die be te 
toegeru te in d1e hele land sal wees· 
Dit is 'n verblydcn je bcng aangesien 
die musickvereniging, wat altyd aktief 
is, a! lanka! behoefte aan 'n plek vir 
goeie opvoering gehad het. Nadat 
al die geboue voltooi is, sal die P.U. 
.e geboue vir geen ander Universi· 
tcit 1n die land 'n terug hoe£ te staan 
nic. 

Na prof. Coetzee sc toespraak bet 
prof. Du Pies is Dr. Deppe voorge• 
stel vir 'n ere·professoraat in die Siel
kunde en na dr. Deppe se rede is 
die verrigtinge afgesluit met gebed. 
D ie P.U. was amptelik geopen en 
daarmee ook 'n jaar mgelui van volop 
werksaamhede. 

JOHAN KRUGER. 

BLADSY DRIE 

VAH [)1£ REDAK'Sif-

Yon Wiellighstraat 39, 
Potchcf troom. 
3 Maart 1958. 

Geagtc Pukke, 

Welkom tuis! 

Ons het seker nie nodig om u be· 
kcnd te stel aan ,Die Wapad" oie. 
Baie jare al dien hierdic blad die stu
dentegemeen ·kap, en ook hierdie jaar 
1s die hoofdoel van die redaksie: diens 
aan al ons studente en aan ons Alma 
Mater. 

Gecnsins wil ek hier Jdealistiese toe· 
kom drome vir die jaar wat voorle 
uiteen sit .nie. Ons beoog geen radi· 
kale veranderings nie· Tog gaan ons 
veranderings aanbring as u dit verkies, 
want dit i u blad. 

Ja Pukkies, dit is u bla:l . . . en 
die redak ie probeer aileen om u te• 
vredenheid tc gee. Tog bly dit u wal 
van hierdie blad 'n sukses of 'n mis· 
lukking maak. Daarom vra ons dan 
ook nou u hcelhartige samcwerking. 
En u kan voorwaar op aile gebiede 
saamwerk. In die ecrste pick: Teken 
asseblief een en alma! in op , D ie 
Wapad". Is dit te vee! gevra as ons 
u vra om op u eic blad in te tekcn 
en d1t te Ices? Oordeel self! 

Die redak ie verwclkom opbouen1c 
kritiek- Dit i deur middel hiervan 
dat on d1e gbrcke van die blad kan 
raaks1en en instaat gestel word om 
indien moontlik u wense betreffendc 
die blad te verwescnlik. 

Gee ons u volle samewcrking en ons 
sal allecn ons beste diens aan u gee. 

Studeer lekkcr en mag die amoreuse 
aangenamc afwi ~cling hied. 

A DRIES MYBURG. 
(Hoof red.) 

.11111111111111111111111111111111 

ONDERSTEUN 
ONS 

ADVERTEERDERS! 

'''''''''''''''''''''''''''''''' 
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Exit Cassawali. 
G EAGT,E PU~KE, dis met leedwese dat ons die erdwyning 

van n bemmde, berugte figuur (30~46~30) aankondig. Daar 
ons verlede jaar gewoond geraak het daaraan dat sy spasmodiese 
stilswyes slegs aan 'n tydelike asemtekort, teepouses of 'n win~ 
ter~,snoozie' te wyte is, het ons verlede week in spanning ge~ 
wag op sy terugkeer ... tevergeefs egter, soos die brief hieronder 
u sal toon. 

1 M aart 1958. 

Geagte mister Re:lakteur, 

Ek weet nie of die Pukke mei sal 
ken nie, mar ek is Job Koekemoer, 
Sattelietie se wederhelfte. Eintlik moet 
sy skreif, want my Sattelietie was 
Cassawalli se suster gewies en sy't 
beloof om die rubriek oor te neem. 
Mar sy se sy is nog te hartseer om 
baie te skryf, sy sal mar net altyd 
virtel wie alma! gekys is en so aan. 

Kyk, die ding bet so begint: Die 
Puk vir C.H.O. 2 - (of hoe nou 
weer?) bet Cassawalli glat nie genoeg 
waardeer nie. Dr. Pinter prys hom 
eers en se fihom !at sy grammatika 
net so goet is sos die Sjinese sinne, 
en toe moet by mooi uitvinne !at die 
Sjinese gin grammatika bet nie, net 
wortels en sulke goed. Fedir se bulle 
darem a! paas by nie hoef by nie 
terug te kom nie, want daars niks 
meer wat bulle fir hom kan leer nie. 
Toe foe! by beter, tot tant ""'' seg 
hy moet syn kremetartboom met syn 
blikkie en al uit sy kamer firwyder, 
en syn mak oolfantjie firniel die drui· 
weprieel as by die pale uittrek fir 
ontspanning. Toe besluit Cassawilli om 
te virtrek fan hierdie onheilige plek, 
foor :lie uitslae ook nog uitkom. 

Die plan was om he·eilant innie 
dooie see te huur en he·groentekeffie 
daar op te sit .Vir my vat by saam, 
oorlat my bekwame lyding glo onont• 
beerlik inoie tuiotjie agter die keffie 
sal wees; Sattelietie weer moes die 
biesnies binne bebartig. Cassawalli het 
tenders gevra, en gewaarborgde ,at· 
tractions' was he·daaglikse posdiens 
fannie eiland na :lie oewer toe, en 
ok he·weeklikse trippie firrie Sater· 
dagm oremark innie Suez·kanaal. 

Die posdiens sou geskiede het per 
kenfroetbottel of fisblik, mar nalat hy 
fir twee weke geeksperimenteer bet 
innie waterfoor, kom die eerste te· 
Jeurstelling inhe afgryslike gedaante 
. . . . me een fannie twee rnetodes 
was doeltreffint nie. Toe by weer 
hoor, het :lie skepe hoeka al uiddie 
kinaal getrek, en dis klaar middie 
mark! Cassawalli se di oor sy bui· 
ternuurse bedrywigbede, die politieke 
agter·die·tyd·geid. As finale nekslag 
laat weet die ,flying carpet" toe !at 
die motte hom freeslik opgefreet het, 
en net Cassawalli kan gaan, sonner 
bigasie, as hy baiing firsigtag sal sit. 

Toe hy my ok moet lastaan, het 
hy nie meer kans gesien firrie eks· 
pedisie nie, en dit mar laat vaar. H y 
was baiing firdrietag en hct som mer 
he·stywe dop tematiesous moes :!rink 
om he·skadewee te kan gooi, dat die 
mense nie fihom moet weghol soos 
fir oorle' Peter ScblemiJ nie. Tydelik 
was die skadewee syn redding mar 
Cassawalli het net begint om he as• 
tetiese befrediging te kryg oorie pras· 
tage rooi skadewee wat by gooi sos 
he·dcurskynende albasterghoen, toe 
die S.A. Poli,sie lont ruik. Hulle dog 
toe hy's he·Russiese spijoen en nee:n 
hom in hegtenis .. of dis wat bulle 
se, mar dis leuens, want ekki:l met 
myn eige oe gesien lat bulle hom in 
Blek Meraaia neem. Nou keik, hy 
was wei geeer deur he-lyfwag van vier 
beknuppelde konstables, ter (self) be· 
skerming, mar die eer kannie die on· 
reg wegfat nie, want hy het net van 
Rusland gehou oorlat die naam so 
ideaal klink. 

Nouja, bulle pos hom toe inhe 
lang, wit kivert (saam methe klag• 
skrif) I.D.V.S.M., wat natuurlik reg· 
streeks op homself betrekking gehad 
het . . . Siberie toe. En was die 
Soujetregering bly om hom te firwel· 
kom? Moenie praat nie! Ag noja, dit 
was ok die laaste woort wat ek fan 
hom gehoor het. Nou lees ek mos lat 
die Soujet se Vodka so finnag fir· 
dwyn, mar kyk, mister Myburgh, bas• 
ta insinuasie maak . . . ek wat Job 
Koekemoer is lat my nie firtel dat 
Cassawalli ooit . terk drank misbruik 
het behalwe fir gisontheits· oftewil on· 
gesontheitsredes nie! (askies vJrne 
nies, mister hoofredakteur, ek maak 
mar so as ek firdrietag raak, en dis 
so·be tragiese geskiedenis!) 

Sien, die vrind was he· teleurgestel• 
de sterfling. Hy en Satelietie was fan 
foorneemste om die eksamenuitslae 
mitbe huildronk (dronkfirdriet?) te 
gaan fier innie kroeg, en daarna 'n 
ki ert( treurig en op note) oppie 
hoek fannie Oukei bizaar, onner die 
straatlamp, uit te foer. Ag vredc, en 
daar's altwee deur· Hulle vier dit toe 
maar op vreetsame wy e (ja, ek bet 
saam geeet), mar vera! Sattelietie waE 
onfirsoenbaar (nie !at sy ooit soen• 
baar was nie), want sy't gemcen y't 
net die fieggir virhe Wagner opraan. 

N.S. As ek nuus hoor van Cassawalli 
sal ik weer skrei f. 

Satelietie se Maanskynhoekie. 
So 'n vakansie darem .. hopeloos 

te lank vir non·,hitch•haaikers' - oi 
wat praat ek alles? Soos dit met my 
geliefde kysewalli . . . ag, ek bedod 
Cassawalli gegaan het; die afgelope 
drie maande het menigc slagoffer gl'· 
eis, en kwaadwillige verlating was aan 
die orde van die dag. 

Maar die maan moe•nou·nie teleur• 
gesteld voel as daar nog niks is om 
aan te kondig nie. Die onheilspellende 
stilte van die afgelope week was slegs 
die stilte voor die storm, wanneer die 
ouhere . . . a kies, die Dore hierdie 
naweek lo gelaat word, verwag ons 
spoedige verwikkelings. Sien, vanuit 
'n betroubare bron is die voornemc 
gelug: ,En ons gaan kys hierdie jaar, 
meneer die Hoofredakteur!" Ons wag 
dus in span ning om te hoor wie die 
Gold·Rush gaan wen vanjaar. 

Nou, in die V('rlede het hierdie ag· 
bare koerant van ons soms waarde · 
volle ruimte verkwis, co wei op die 
volgende noodlottige manier: Daar is 
naamlik adviserende artikels gewy aan 
die sterking in hul kwaad, van Ou· 
here met gold rushwennende aspirasies 
in hul moordkuile. Daarom, in mede· 
werking met 'n iedere en inkelte Puk· 
skoonbeid wat haar eerstejaar met 
goldrush en a! oorleef het, het ons 
besluit dat dit uiters onwenslik sou 
wees om voort te gaan met bierdie 
twyfelagtige en ietwat•troebele prak· 
tyk. 

In die eerste plek betaal ·:lit me 

HIEROOR EN 
DAAROOR 

Daar word verhaal van 'n Hon· 
gaarse ambassadeur wat sy geloofs· 
briewe aan die president van 'n Sui:l· 
Amerikaanse staat oorhandig het. 

,Watter land vcrteenwoordig u?" 
het die president gevra. 

,Die Koninkryk Hon garye." 
,0, u het dus 'n koning?" 
,Nee, ons word deur Admiraal 

Horthy geregeer." 
,,'n Admiraa] . U het dus 'n vloot?" 
,Nee, ons het nie 'n vloot nie." 
,Ek sien. En is u land neutraal?" 
,Nee, u Eksellensie. Ons het oor· 

log met Rusland." 
,Ek sien . Waarom, as ek mag 

vra?" 

~ 

Nouja rnnr. Myburgh Satelietie 
skrou ek moet kom help middie skot• 
telgoet. Ek wou mar net virtel het 
wat van Cassawalli gewort bet. 

Die Uwe, 

Job Koekemoer (snr .) 

om die paar deugsame wolwe 
askies, honde wat nog slapend is, 
wakker te maak nie· Tweedens: sal ons 
dit toelaat dat die onskuldige, weer· 
lose Dore se geestelike welskaapen
beid deur intrigiese sameswerings le· 
wenslank vermink word? Oor my 
dooie sakrok ; HONDERDMAAL 
NEE, se ek! Geeneen van die reptiel· 
geraamtes in die dierkunde labora· 
torium se aanwesigheid is aan 'n ge· 
broke hart te danke nie, boogstens 'n 
gebroke agterpoot! 

Die Dore, onthef van die vriende· 
like heskerming van skoendose en ak· 
kerdoppe, is nou 'n weerlose skyf vir 
die amoureuse aanslae van 'n spul 
merino wol (f) maranEe met seer 
twyfelagtige reputasies. (Ja toemaar, 
my Cassawalli bet my vertel hoedat 
die Oubere aan die end van verlede 
jaar alma] hulle kyse uitgemaak bet 
om vir die Dore te wag!) Nou, soos 
alle goeie dinge (vera! vir vanjaar se 
Dore) , sal ook 19·5'8 ten einde kom. 
Dus: 

,My Lady, be wary of cupid 
Take hee:l to the lines of this 

verse: 

To let a fool kiss you, is stupid; 
To let a kiss fool you is worse!" 

N.S . Ons verneem dat H ennie van 
dcr Merwe en Yvonne Boshoff die 
Goldrush gewen het ... veels geluk! 

,Omdat ons Transilvanie wil he, U 
Eksellensie." 

,0. En Rusland het Transilvaoie?" 
, Nee. Roemenie het Transilvaniii." 
,U het :Ius ook oorlog met Roe· 

menie?" 
, Nee, U Eksellensie, Roemenie is 

ons bondgenoot·" 
Die president hct sy telefoon opge· 

neem. , Kry vir my die sielsieke hos· 
pitaal," het by in die spreekbuis gese. 

* * * 
Gedurende die negentiende eeu bet 

elke Duitse prins beskik oor die 
dienste van 'n Priigelknaben. Dit was 
'n seun wat saam met die prins opge• 
voed is en wat lyfstraf toegedien is 
wanneer die prins oor die tou getrap 
het. (Enigsins eufiMIStiese sien in g 
van 'n koninklike sitvlak .... ) 

* * * 
Metode is die moc:ler van die ge· 

heue. - Fuller· 

* * * 
Takt is die vermoe om jou mond 

te sneer voordat iemand anders dit' 
vir jou doen. 

-JAN R AP. 
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DIE YOLK sou sy begeerte net as pyn voeL as iemand anciers 
dit nie vir hom omskep tot krag nie". (Van Wyk Louw) . 

Dte gcwone mcm, wat geen beson· 
dero! aanleg hct vtr kuns kepping nie, 
wonder :ltkwels wat die besonderc 
waarde van di(; kuns vir hom is. 

Die waarde van skoonheid in die 
daaglikse lewe ken ons. Dit stimulecr 
en veraangenaam ons lewe. Wat ons 
as werkltke kun beskou, vervul eg· 
ter 'n ander rol. Dit is nie daar om 
die lcwe te ver ier nie. Dit bestaan 
self nte utt 'n drang om die lewc 
te dien nie, maar dit i 'n uitvloetsel 
van die lcwe elf. Kuns is die vorm 
waarin die mens se besinning oor die 
lewe uitgedruk word. ,In die hoog· 
ste oomblikke van die )ewe", ,e Van 
Wyk Louw, ,is dte spanning van die 
gcdagtcs en van dtc hart tog so sterk, 
dat dit nooit in die , temminkies van 
die alledaagse kan ingaan nie". Hier· 
die sp nning van verhoogde lewens· 

DR. P. C. W. DEPPE 

inten iteit vin:l sy Uttmg in die kun . 
ns beleef alma) , koonheidstem· 

minge, maar dit beretk nie by alma) 
van ons w 'n intensiteit dat dit vir 
ons 'n dwingcndheid word om dit te 
uit in kun vorm nie. Of selfs al bereik 
tltt by ons o 'n intensiteit, het ons 
me alma) die aanleg om dit in kuns 
te om kep nie. Dit is aan slegs enkele 
menoe bcskore om wcrklike kuns te 
skep· Hulle gee in hullc werke egter 
nie gestalte aan 'n skoonheidsdrang 
wat slegs hul individuele be it i nie, 
maar aan 'n drang wat by elke per
soon in mindcre of meer:lere mate 
aanwestg is. Daarom word hierdie en• 
kele personc die kanaal waardeur die 
skoonheidsbelewing van ons almal ge· 
pers word. Die skoonhcid:belewing 
van 'n hele volk word as't ware in sy 
kumtcnaars uitgekristali ecr. 

Ere-Professor in Psigcpatologie 

Pro f. P . C. W. Deppe is die .eun 
van 'n Luther e endeling van atal. 
Aan die Universitcit van Wttwatcr • 
rand het hy sy opleiding as medt· 
ku gekry. Na:lat hy slegs vir enkele 
jare geprakti eer het, het hy tot die 
Gecstesgesondhcidsdienste toegetrcc. 
Aan 7 verskillende inrigtings in die 
land het hy in die hoedanigheid as 
psigiater gestaan. Scdert 1954 is hy 
die geneeshecr-bestuurder van die 
Witrand e Inrigtmg vir Swaksinniges. 

Vanaf die begin van 1957 is dr· 
Deppe dcur dte Raad benoem a 
Ere·profe sor in Psigo patologie in die 
Departement van Sielkunde. 

Deur hierdie benoeming word die 
Sielkundestudente nou in die geleent· 
hcid gestcl om 'n praktiese kur u 
in Psigopatologie aan Witrand te ont· 
vang. Ook word die opleidtng in 
Kliniese ielkunde nou mel psigia · 
triese oplei:ling aangevul. 

Behalwe dte akademicse pligte in· 
teres cer prof. Deppe hom ook vtr 
Geestesgesondheidsdien te vir die 
breerc publiek, dem die totstand· 
bringing van 'n Klinick vir Geestes· 
gesondheid. 

jOHAN KRUGER 

IS DIT NORMAAL 
SE HOODING 

Mcneer, 

.Postmahuis, 
P.U. vir C.H-0. 

1 Maart 1958. 

Verlede Donderdagaand het iets ge· 

beur wat die Puk·studente se tonge 

losgemaak het. Op die betrokke aand, 

26 Februarie, het die plaaslike Nor

maalkollege sy jaarlikse eerstejaaw 

kon ert aangebied. Omdat daardie 

aand geen ontgroeningsverrigtinge op 

die U niversiteit aan die gang was nie, 
vanwee die feit dat ,Tarentaal" in 

volle swang was, het 'n paar van die 

P.U.·studente by die Normaal se hoof· 

gebousaal gaan inloer. 

Net nadat die eerstejaars se verve· 

ligheidskonsert afgehandel is en verde· 

re ontgroeningsaksies sou volg, is die 

klompie Pukke gevra om die saal te 

verlaat· Dit het heeltemal onverklaar• 
baar en onverwags gekom. Een van 
die ormaltete, wat Ieiding moes 

neem, het op die verhoog geklim en 

die Pukke en buite taanders ver oek om 

pad te gee. Dit op sig elf is vanself· 

spreken::l niks teen in te bring nie, 
alhoewel dit die ses Pukke wat Nor· 
maal·dames gesleep het in 'n moeilike 

posisie geplaas bet. Maar dit is teen 

die gees waarin dit alles plaa gevind 

het, wat hier geskryf word. Toe die 
paar Pukke opstaan om te loop, pas na 

dte aankondiging, is hulle luid, on· 
vanpas toegejuig en het met glimlagte 
van die Normaalstudente die saai ver• 
laat. 

Dit a:Ies het 'n slegte smaak nage· 

laat en by ondervraging hct dit geblyk 

::!at a) die Pukke wat daar was baie 
ongelukkig oor die saak voel. Nie· 

mand het verwag dat hy daar, vera) 

wanneer hy ~Jeep, onwelkom sou wees 

nte. 

Dit i · ondenkbaar dat, tydens die 

dirigen tstelcry van verlede jaar tu Een 

P.U. en U-O.V.S. toe 'n hele paar 
Normaalstudente saans hier in die stu· 

dentesaal aanwesig was, hulle bevcel 
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sou word om die verrigtinge te ver· 

laat; nog minder sou dit. gebeur bet 

by ons ontgroeningseremonies in :lie 

saal, nog minder as van bulle van 

ons ou dames sou sleep. Inteendeel 

mens sou verwag dat by sulke ge• 

leenthede die verskillende inrigtingc 

die studente van die ander kant baie 

graag by hulle sou wou laat welkom 

voel. 

By herhaling moet gese word dat 

dit nie die bevel opsigself is waaroor 

gegrief gevoel word nie, maar die 

duidelike blyke wat die Normaalstu

dente gegee het, deur bulle onvan· 

paste toejuiging, dat Puk daar onwel· 

kom is. Waarom die swak gees? Dit 

i begryplik dat daar 'n derglike gees 

beers tydens voetbalbotsings tussen 

ons en Normaal, of tydens dergelike 

kragmetings. Maar om watter rede 

moes mede tudente wat hier saam ver· 

keer en selfs saam klasloop so be· 

bandel word? Is dit Normaal se hou· 

ding? 

ONS VRA MAAR NET! 

PUKKE. 

(Normaal word vriendelik uitgenooi 
om in :lie volgende uitgawe te ant· 
woord .-Red). 

S.O.S.: 
LANDSDIENSSKIP 

OP DIE ROTSE 

Ten spyte van die heldhaftige po• 

gings van die Kaptein van die Lands· 

diens kip, Johan Strauss, het dit uit· 

eindelik tog op die rot e beland. Hoe· 

wei aanvanklik beoog is dat 300 passa· 
siers van die aangename vaargeleent· 

heid gebruik sou maak, het slegs 167 
persone kaartjies gekoop. Dus is 'n 
kleiner bootjie vir Januarie vanjaar be· 

skikbaar gestel, maar hy kon net nie 

die golwe in sy weg oormeester nie en 

:lie tragiese gevolge het nie uitgebly 

nie. Die kaartjies bly egter geldig en 

vir vanjaar beplan Kaptein Strauss al• 

weer 'n vaart. Indien u die sakgeld 

egter broodnodig het, kan u vir die 

terugbetaling daarvan aansoek doen 

by die Organi erende Sekretaris van 

die A.S-B., Posbus 1339, Bloemfon· 

tein. A u nie gou daarom aansoek 

doen nie, sal die A.S.B. dit met 

groot dank as 'n donasietjie aanvaar. 

N .S.: Ons hoor Johan het nou 'n 

po by S.A.B.R-A. aanvaar. Ons wil 

hom min:ler rotse op die weg toe-

wens. 
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Moleste met UGEMA. 

Mohammed Khemisti, Sekretaris·ge· 
neraal van die Algeryn e Studente• 
unie (UGEMA), is op 12. November 
1957 deur die militere owerheid in 
Frankryk gearresteer op grand van 
,anti·nasionale aktiwiteite". Geen taal 
of tyding is daarna van hom ontvang 
en geen regsadvies tot sy beskikk:ing 
gestel nie. Pogings deur die I.S.K. 
en sy lede om met hom in aanraking 
te kom, het uitgeloop op die uitgooi 
van hul verteenwoordiger, Juan 
Carlos, (Chili) uit die kantore van 
die/ Ministerie van Binnelandse Sake· 

Op 'n konferensie gehou op 2.6 De· 
sember, het UGEMA Khernisti se on• 
middellike vrylating geeis en dit het 
nie eers 'n glimlag van die owerheid 
ontlok nie. Op 2.8 Januarie is a! die 
leiers van UGEMA gevang, beslag gc• 
le op :lokumente en d1e organisasie 
ontbind. Daarna is deur die regering 
aangekondig dat Khemisti en sewe an
der UGEMA·Ieiers in :lie tronk is. 'n 
Lid van die Studente·unie van die 
V.S.A. wat met UGEMA gesimpati• 
seer het, is uit Frankryk verban. 

(Dit lyk dus asof party mense wat 
so te kere gaan oar die onderdruk· 
king van vrye denke en spraak in 
ons ou landjie niks het om oor te 
kla nie, of hoe?). 

Beurs vir ,African'': 

,An appeal is being launched . . . 
for contribution& to an I-S.C. scholar· 
ship for an African student from 
South Africa, .... after a study of 
the plight of African students in the 
Union of South Africa, and the ex· 
treme limitation of opportunity for 
higher education for them." (Vol· 
gens 'n mede:leling van COSEC). 

Mnr. Neville Rubin, Onder-Presi· 
dent van NUSAS, het 'n rondreis 
deur die V.S.A. onderneem en aan 
die Universiteite fondse vir die beur 
ingesamel. NUSAS het daarna die 
beurs toegeken aan Adam Small, tans 
student aan die London School of 
Economicts· 

SLUITING VAN DIE 

UNIVERSITEIT 

VAN IBADAN: 

Die univcrsiteitskollege van Ibadan, 
Nigeric, waar die Sewende 1.S.K. ver
lede jaar gehou is, het 'n onverwagtc 
vakansie van twee maande opgedoen. 
Die oorsaak van die blaaskansie was 
dat 'n aantal studente 'n heining wat 
random sekere koshuise opgerig is om 
die inwoners van diefstal te vrywaar, 
in die stille ure van 'n tropiese nag 
afgebreek het aangesien dit bulle 
,caged like monkeys" laat voel het. 
Die ontstoke owerhede het verder da· 
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:ladelik beslag gele o( di-e .R. se geld, 
vergaderings verl;lied eJ! besluit dat 
studente eers n.r cfie ,vakansie" toege· 
laat sal wo rd na 'n deeglike onder• 
soek van elkeen se rekord. -

(Dit lyk my mas die e~d van 
lede jaar het nogal 'n rebelse 
werking op studente gehad). -

AG SO ... ? 

ver• 
uit· 

DIE SUIDWESTER" verklaar in 

" sy uitgawe van 18 )anuarie 1958: 
, · ... die Afrikaanse Studentebond 
is die bakermat van suiwer Suid-Afri
kaanse Nasionalisme, breed in sy le· 
wensbeskouing, maar onwankelbaar in 
die rigting waarin hy koers hou; 
NUSAS, daarenteen is die broeines 
van die liberalisme van sy matigste tot 
sy erg te vorm .... " (beklemtoning 
van on ) . Ook ,Die Burger" hct 
NUSAS onlangs daarvan beskuldig 
dat hy liberaal is en algehele integra· 
sie 'n volbloedbeled sal word indien 
sy leiers aan die bewind sou kom. 
H ierdie gevolgtrekkings het waarskyn· 
lik hul finale beslag gekry toe mnr. 
Trevor Coombe, Pre ident van 
NUSAS, verklaar het dat sy organi
sasie algehele akademiese integrasie 
voorstaan aan opvoedkundige inrig· 
tings. 

In 'n hoofartikel in ,Witwaters· 
rand Student" word verklaar dat die 
Suid·Afrikaanse student hom nie !an• 
ger buite die politick kan hou nie: 
o 'n houding is ,no longer realistic 

or possible". Veder is in die ,South 
African Student", offsicle orgaan van 
NUSAS verklaar dat om gegronde re• 
des die verbod van die Minister van 
Naturellesake op gemengde vergade· 
rings, verontagsaam moet word. 

Voort is deur onbevooroordcelde 
buitelan::lse waarnemers verklaar dat 
NUSAS geen of baie min lojaliteit 
teenoor hul land openbaar en die re· 
gering te aile tye in die wiele probeer 
ry· Oak in die studenteblaaie van 
NUSAS·vestings word soveel artikel 
van party·politicke aard gepubliseer, 
dat dit moeilik is om NUSAS van 'n 
bepaalde politieke beweging los te 
maak. En hierdie rigting is nie eie 
aan die Afrikaner nie. 

Daarteenoor het die A.S.B. nog 
nooit enige politieke party of akticwe 
politikus aangeval nie, maar het sy op· 
vattings omtrent vraagstukke van al· 
lerlei aard verkry uit onbevooroordecl· 
de studie. Daarom bied die A.S.B. 
· n geestelike tuiste a an elke student 
van watter politieke oortuiging hy 
uokal is. 

II 11 II 

(N HIERpiE TYD van kunsmane- en bep_lande ruimtevlugte sou 

dit miskien nie onvanpas wees dat die individu homse1f re~ 

kenskap gee aangaande die ruimte waarin hy hom bevind nie. 

Kom on§ begin by ons eie !'9lar~sisteem : d_it wil nou se die S0!1 

as II).idlelpunt en daarvandaan Merku-rius, Venus, Aarde, Mars. 

Jupjter, Satupnus, Uranus, ~eptunus en, heel aan die buitekant, 
Plutc 

En· !rem. ·on~ vergeet nou eer yan ons Jupiter aantref, vyf voct in deur· 
die miljo~ne en nriljoene qty1~ <Waa~· snee, ll'let sy mane 2.0 voet ver ver· 
van ons tog geen hel~re .begrip, kan '- _ wyder. .Op 'n afstand van nege en 'n 
vorm nie, en ons bepaal ons bf ver· half my] sou ons ::lie twee · voet twee 
houdinge . \.vat ons kan begryp. duim Saturn us aantref met sy _ mane 

Ons stel die so n voor as 'n sfeer 
van ongeveer vyftig voet in deurSLlee. 
Merkurius· sal dan ' n bal wees van 
twee·en-'n·half duim in deursnee in 
sy ,kringloop '' ong vee r 2,000 jaa rts 
daarvandaan· V enus, ongeveer 'n drie· 
kwart myl vanaf :lie model·so n, sal 
'n deursnce van vyf en 'n half duim 
he, terwyl die Aarde slegs 'n klein 
bietjie groter as Venus, 'n my! van 
die sentrum af sal sirkel - verge el 
van 'n bal van een en ' n halwe 
duim in deursnee wat hom op 'n af· 
stand van dertien voet om irkel, die 
maan. 

Een en 'n half my! vanaf die on 
so u Mars si rkel, drie duim in deur· 
snee; vyf en 'n kwart my! verder sou 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 ~ Foon 167 & 1086 

• 
~ BROOD. KOEK en 

PASTEITJIES 
Bakkers en Banketbakkers vir 

aile geleenthede. 
TROU-, VERJAARDAG 

en DOOPKOEKE. 

• 
Kerkstraat 60 - Potchefstroom 
Spoorwegstraat - - Klerksdorp 

Student·e 

vir a! u 
o Handboeke, 
o Skryfbenodigdhede, 
o Leertasse, 
o Geskenke, ens .! 

Besoek ons en wees verseker 
van Goeie Diens! 

POTCHEFSTROOM 

BOEKHANDEL 

Kerkstraat 162- Telefoon 4:97 

op n afstand van dertig voet. Negen
tien · my! vanaf die middelpunt tref 
on die twce en twintig duim Uranu. 
aan en N eptunus, byna 'n duim klei · 
ner as Uranus, op 'n afstand van der
tig my!. Pluto, drie duim in deur nee, 
sal ons op 'n af tand van 41 myl 
aantre.f. 

Die newclvlek in die heelal waarin 
ons ons bevind bevat naa tenby 30,000 
miljoen stcrre , en men kan nie help 
om effen verdwaasd te staan a be· 
reken word ::!at volgen bg. skaal die 
naa te on sowat 270,000 my! ver 
sal wees nie - vcrder as wat ons 
maan werklik is! 

Sal ons probee.r om die grootte van 
die mens te bereken . . . . ? 

'""' ' -

CORNER 
FRUIT STORE 

* ,U KEN ONS!" 

.. W a a rom sal jy loop as jy kan 
ry? . .. . " 

('n Vraag van Frikkie Fiets
ryer aan Fanie Voetganger) 
BESPAAR TYD, KRAGTE 
en SKOENE deur 'n FIETS 
aan te skaf. 

• 
C. van der l\1ERWE 

FIETSHANDELAAR 
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STU DENTE GESELLIG SAAM 

NA die jolifikasies van die voorafgaande week is die drake en 
dore verlede Saterdagaand op meer ordelike en vriendelike 

wyse hier ontvang. 'n Uiters afgesloofde klomp drake en 'n min
der moee klomp dore (waarskynlik omdat hulle in sulke ver
name en veral bekwame geselskap verkeer het - die plesier was 
duidelik op hulle gesigte te lees) is tydens die jaarlikse onthef
fing sdinee in die studentesaal onthaal. 

Vanaf :l ie verhoog bet die seremo· 
niemecstcr die gaste probcer vermaak 
deur hulle hartlik welkom te heet en 
hulle sulke onwaarhede te vertel as 
dat hy die geheim van die !ewe ag• 
tergekom het . Terwyl die gaste ge• 
sellig voortgesmul het en die dames 
se monde altycl in heweging was om 
een van die twee daa rvoor bedoclde 
f unbics te verrig, het ons gcagte rek· 
tor die ecrstejaars op luimige wyse 
mecgcdcel waarvandaan hulle kom en 
waarheen hullc gaan. Prof. Coctzee 
was inderclaad in skitterendc luim en 
gou hct d1e cersteJaar gevocl hoe hul· 
le in die studentelewe as volwaardig~ 
eerstejaars, inge kakel word. Op hier· 
die heildronk het 'n eerstejaar op ge· 
paste wyst gcantwoord. 

Op ernstiger wyse hct prof. H . G . 
Schulze die hcildronk op die ou ·here 
en ou·dames ingestel, omdat, soos hy 
dit uitgcdruk het, hy met 'n ernstiger 
aangeleentheid a prof. Coetzee besig 
was. Hy het die veelvul:lige werk· 
saamhcde van die senior-student ge· 
skets en was claarmee die eerste pro· 
fessor in die geskicdenis van die P .U· 
wat die baanbreker • en vormingswerk 
van 'n tudent na waarde geskat het! 
Dirk Postma se analise van die be· 

g rippe ,ouhecr" en ,oudame" was 
kostclik. Terloops, hy hct in allcs met 
prof. Schulze saamgestem. 

D i uiters vernuftige, intelligcnte en 
ictwat raaisclagtige, diep en wei deur· 
dagte tocspraak van mnr. H ennie van 
clcr W alt se neef I :lyll, wat op nog 
mtelligenter, byna Jarmante wyse deur 
genoemde Hennie lo Walta en maar· 
kalk Bui je getolk is, hct elfs die 

aanwe. ige Yolk raadslid en T eologiese 
professor laat skate rlag. 

Dit alles was egter natuurlik net 
bysaak - al wat aandag getrek en 
verdien het, was die keurig uitgedoste 
dore en die ,geurig" bedienende dra· 
ke. Dit was mos hulle dinee . Na die 
dinee het die eindike ,.party" eers 
begin - in die geval van die dore 
mecr amo rcu van trekking en by die 
drake meer op die arbeid·adel·aspek 
toegespits. 

T oe -:lie sti lte eindelik toesak -
dit was eers baie laat die nag - kon 
clke ga op sy bors (of liewers op sy 
of haar maag) slaan van genoeglik· 
heid. AI die ee r aan mnr. Dries Ys PI 
en sy komitee vir 'n warm, genoeglike 
aand ! 

UITBREIDINGS WERK 

Mnr. D. J. Eloff, Uitbreidingsamp· 
tenaar aan die P.U. vi r C.H.Q. hct 
verlede week vertrek op 'n toer na 
Noord·Kaapland. Sy besoek daar sal 
'n maand :luur en die oogmerk is 
om uitbreiding werk vir die Univer i· 
teit te doen. 

Die film wat verlede jaar hier 

plaaslik gemaak is oor die Universi· 
teitsbedrywighede sal by verskillenclc 
gcleenthede vertoon word. Hierbenc· 
wens sal mnr. Eloff ook die C.S.O .· 
kongres van Kaapland oor die Uni· 
versiteit toespreek . 

JOHAN KRUGER· 

LAATBERIG 
Na verneem word het 
Prof. J. Chris Coetsee 'n 
pragtige wisselbeker vir 
die lnter~kompleks atle~ 
tiekbyeenkoms geskenk. 
Ons hartlike dank aan die 
Rektor. 

W atter kompleks gaan 
die eerste wees om die 
beker te ontvang? 

Kom kyk Saterdagl 

Goeie Nuus! 
AAN ALLE SPORTKLUBS! 

Ons bied nou aan: 
e SPORTBEKERS 

direk van die fabriek 

Spesiale AFSLAG vir klubs. 
R a a d p 1 e e g on s e e r s t e! 

I. GLAZER 
(Juwelier) 

Kerkstraat 187, 
Potchefstroom. 

W. J. SPAVINS 
en Seun 

vir aile 
ELEKTRIESE 
BENODIGDHEDE 

Koelkaste Radio ' s 

--0--

Kerkstraat 101, Potchefstroom 
Telefoon 185. 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat 

vir al u 
WETENSKAPLIKE BOEKE 

EN SKRYFBEHOEFTES. 

• 
Kerkstr. 95 ~ ~ ~ Telefoon 1164 

NOORDBRUG 
KONT ANTWINKEL 

(Eienaar: A . G. Botha) 
Langs Noordbrug-Poskantoor. 

• 
Vir 

KRUIDENIERSWARE, 
SKRYFBEHOEFTES. 

LEKKERS, SIGARETTE 
en TOILETW ARE 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms.) Bpk. 
KERKSTRAA T 61 

Raadpleeg ons vir ... 
• BROOD 

en aile 
e KOEKSOORTE 

1 ELKE DAG VARS! 

BLADSY SEWE 

KOM SIEN ONS 
vir al u 

* Fotografiese 
en 

* Aptekersbenodigd
hede. 

GEEN .& VELLEMAN 
Kerkstraat, 
Potchefstroom 

WES-TIM.NSVAAL 
SPORTWINKEL 

--0--

vir aile 

* Sportuitrusting 
en 

>j· . Sportbenodigdhede 

* Hardeware. 

PRESIDENT CAFE 
and 

GRAND CAFE: 

for: 

e SWEETS, 
e GRILLS 

and 
e COOLDRINKS. 

J. TOD SUTTlE 
KOMPLETE 

MANSUITRUSTERS 

Vir al u KLERASIE en ander 

benodigdhede . 

--0--

K·erkstr. 177 - - ~ Telefoon 1 

POTCHEFSTROOM 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 205 , 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 380. 

Die Apteek vir Diens! 
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AAN DIE ATLETIEKFRONT moet daar nou sommer baie haastig en vinnig geoefen word. 
Waarvandaan die haas? Reeds op 22 Maart is die W.~Tvl.-kampioensJ<appe en 19 April is 

Dalrymple te Stellenbosch. 

dte bycenkoms op dte spel. Die sukses 
van hierdic seniorbyecnkoms hang af 
v n on · Pukke e ondersteuning. Ont
hou dus Woen dag, 12 Maart. Laat 

ons in ons honderdtalle daarheen op• 
ruk· 

Daar is sommer lewe vanjaar in ons geledere en ons hoop die reeds 35 ingeskrewe lede sal 
enduit volhou. Jammer daar is net 8 seniors in die ldub. 

e 'N AANWINS. 

Dte klub het vanjaar 'n groot aan• 
wins gekry in die pcrsoon van mnr. 
J. S. K. Bosman van die Liggaams• 
opvocdmgdepartement as afrigter. 
VerblydenJ i · ook die groot aantal 
pcr. onc wa.t met ocieninge op die 
baan ver kyn . Ongelukk ig is daa r net 
ung, veer vyf dames. Ons hoop egtcr 
op mccr James. 

e INTERKOSHUIS 
'N P.U.-DAG· 

Hierdie seisoen taan egter in die I 
tcken van groot proefnemings. Die 
ou bekende lnterfakulteit word van
jaar omskep in 'n lnterkoshuis. Daar 
word getrag om die Eerstejaarsbyeen• 
kom~. daarby in te lyf as 'n onder
negentien · groep. Pogings word aan
gewend om ook diplomas aan min
stens die eerste en tweede plekke in 

elke item uit te reik. Aile pogin gs 
word in die werk gestel om hierdie 
dag as 'n dag van die hele P.U . 
te maak, en nie 'n dag van die At· 
letiekklub aileen nie. Die ,datum is 
8 Maart. 

e VYFHOEKIGE 
BYEENKOMS. 

'n Verdere proclnenung i · 'n vyf· 
hoekige-byeenkoms tus~en p.Q.K., 
Procfplaas, Kamp, Klcrksdorp en P.LI. 
Normaal reel hicrdie bycenkoms en 

Rugby , begin. 
DIT lyk of daar vanjaar met groter vuur en genot rugby ge

speel gaan word, te oorde~l na die belangstell ing wat reeds 
gemerk word by nie aileen d~ ou spelers nie, maar ook die 
nuwes. 

PROEFNEMINGS. 

Vir die eer te kee r word vanjaar I 
'n lidmaatskapkaartstelsel op proef ge- ~ 
stel. Met hierdie stelsel waar elke 
spclcr reglementer met sy handteke· 
ning hom onderwerp aan die Gron:l · 
wet en Huishoudelike Reglement van · 
die voetbalklub en ook nog verderc 
inligting aangaande hom elf ver · kaf, 
word beoog om 'n baie beter kon• 
t role oor die spelers uit te oefen· 

Verder sal elke speler 'n oefening- ~ 
bywoningsregister voor elke oefening 
teken en daarmee word beoog om te 
vcrhoed dat spelers sommer met enige j 
£lou verskoning van die ocfening af j 
kan wegbly. I 

SES SPANNE. 

Met die aanwins van ou Thcos, 
mo:nne (en ook gewig ) behoort ons 
klub vanjaar tot groot pre. tasies in 
staat te wees. Daar is weer 6 spanne 
in die onderskeie liga 's ingeskry£ en 
daar word verwag dat die lapheid byl 
die Fires en T ekkies wat teen di~:J 
einde van die seisoen gewoonlik kop, 
uitsteek, nie vanjaar merkbaar sal 
wee nie. Met 'n goeie breier vir hicr·1 
die twee ,lekker" spanne van on~ 

kluh behoort dit ook nie te gebeur 
nie. 

Ons staatmakers, Navy, sal sekcr 
vanjaar weer vir verrassings verant• 
woordelik wces. Van Theos kan ons 
ook groot dinge verwag aangesien hul 
met 'n bietjie ligter ligaprogram tot 
meer in staat sal wccs. Daar gaan van• 
jaar geen wedstry:l op 'n Woensdag 
gcspeel word nie. Die matheid wat 
ons rugby die derde kwartaal kew 
nerk, sal hopelik verwyder wo rd deur· 

dat Theos vanJaar nic vtr die Blain
bckcr nie, maar slc g~ vt r die c~e r 

gaan speel. 

Thco s oal vanjaar ook geen vcr· 
skoning he as hulle dte derde kwar· 
taal weer sal uitsak in :lie ligap~nte • 
leer, want dit i al 'n voldwonge feit 
dat 20 spcl ers gcdurende dte laa te 
twee weke v:!n Julie deur Noord
Transvaal gaan toer en hicrdie toer 
behoort die rnannc dan ook <leur die 
vakansie fiks te hou. 

Met twce inter-univcrti itcrc wed try• 
de in die twec:lc kwartaal, 25 Mei 
teen U.Q.V.S. op Bloemfontein en 
21 }L!nie teen Wit · op Potch. behoort 
ons kJub ook die hoc gehalte van 
studenterugby te handhaa£. 

Die trad isionelc wedstryJ tussen 
die oubere en dtc eerstejaars verval 
vanjaar en in die pick daarvan word 
'n wed tryd tussen die ecr tejaars en 
,·erlede Jaar sc onder ncgcntiens be· 
oog. Eersgenoende wcd stryd verval 
aange&ien goeie spelcrs tn die verledc 
met daardie wedstryJ so seer gekry 
het dat hul vir die n:s van die sci
soen ook buite akste w<~s . 

Die eerste ampte!tke oefcning be
gin Woensdag, 5 Maart. Die seisoen 
gaan begin met 'n wcJ, tryd teen Sa · 
olburg op Sasolburg op 22 Maart. 

Die cerste ligawe(htryd vtnd reeds 29c 
Maart op Stilfontcin teen Strathval l 
plaas. 

Ons hoop dat ons spanne vanjaar 
sommer , rugby uit die bock" gaan 
spec! en dat verlcde jaar se neerlaag 
teen U.O.V.S. vanjaar g e w r c e k 
gaan word. Ons hoop die rugby-man-

ne alle fiksheid, spoed en krag toe. 

volgendc Jaar i dit on beurt. Ott 
behoort 'n verrasrende proefnemin g 
te wces. Normaal is glo vas van plan 
om h1 cn.lie byecnkoms te wen. Gaan 
ons dtt toclaat Pukkc? N uoit! 

l f) :crc.sanl hy hierdte byeenkoms is 
'n tuutrek kumpeti 1e ·- vir a! d tc 
grout manne met murg m die arms. 
Ons sal sckLr on s 8 manne daa~voor 
vinJ. H oc lyk Jit met d1c 244 pon· 
dcr · van Thco"·? 

Pukkc, hou ons manne maar J op: 
hulle gaan prcstcer. On kan icts te 
wagte wees! Ons manne raak nou eer 
fik . 

'n Mans• en 'n damcotro fee i · by D· TALJAA RDT. 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 

Kopl.reg 

Rembrandt is 'n mengsel 

van ryk bele:: v1rguuese 

tabak; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

KURK. ONGEKURK OF FILTER 
STANDAARD EN VAN RYN GROOTTES 

,Die sigaret wat u altoos graag wou rook" 

RA 136 




