
OFFISIELE 

DEEL XIV 

NOO DTO 

heftig t•een 
n goedingeligte waar

verklaar dat VREUGDE
gevaar vir die voortbestaan van ons Uni

versiteit inhou: studente verval nl. in die gewoont·e om van 
die publiek te bedel, hulle te beroof, en verbeel hulle dat o;n 
jolyt te hou die ware wesenskenmerk van die harde lewens
stryd is. 'n Volgende spreker het die gehoor verseker dat ge
noemde euwels beslis nie die g·evolg is van VREUGDEDAG 
nie. V eel meer skade word aan die gevoelens van die in
woners van Potchefstroom gedoen: party klein kindertjies 
en bejaardes het al menige keer hewige skok opgedoen met 
•die verskyning van kollektante van die Universiteit in hulle 
vreesaanjaende monderings. Bo en behalwe dit is daar nog 
die alg.emene gees van losbandigheid wat di,e rustige atmos
feer van Potchefstroom versteur. 

GEMORS ruim. 

C. H . 0. 

NR. 3 

gevaar van spioene onder die aan· 
we iges, bet hy (getrou aan die 
nuutste geestesrigting en baie mode
bewus) gese dat hy nie alles i.v m. 
d~ VREUGDEDAG bn ~k~d 
maak nie. In 'n y ige stilte bet hy 
die vo lge nd e aankondiging gedoen: 
,Pukke, ons gaan gees vang van
jaar. Kom, ruk in julie hordes op! 
Laat on fees vier soos no g nooit 
tevore nie!" H ier kon die geagte 
voorsitter nie ve rder kom nie, want 
op daardie oomblik bet ' n spioen 
wat die hele tyd tu sen die skaar 
aanwe iges ge it en afleid ings maak 
bet (wat reg is), probeer wegkom, 
(swak tyd berekening), maar is net 
betyds gewaar. Die massa het op 
hom/haar to egesak en knuppel 
moes gebruik word. Potchefstroom 
raak geweldig modebewus. 

'n Bekende inwoner van die Bult 
het binnensmonds verklaar dat hy 
elke jaar met die gemors wat die 
studente aanrig, sit en dit moet op· 

, Hierdie gedoentes moet nou 
endkry", het hy nukkerig gcse. NOODTOESTAND 
Verskeie sakebestuurders het nog Die voorsitter van die Studenteraad, 
gekla oor die geweld ige verliese mnr. H ennie van der W alt, b et 

VREUGDEDAG 
W AARV ANDAAN? 

WAAROM? 
WAARHEEN? 

Druk die Vreugdedag in die opskrif hierbo toe, en v-er

vang met A.S.B. Daar het u 'n ou bekende opskrif. Maar 

dis nou Vreugdedag se waaroms: Waarvandaan? Sommer 

maar hier uit ons. Waarom? Omdat ons Ius het. Waarheen? 

Dorp-toe. 

Vanjaar val ons die dorp binne met 14 vlotte, almal op 

'n ry, met 'n yslike orkes vooraan - kompleet met beuels, 

trompette , sydromme, keteldromme en - ander ketels. Voeg 

daarby · n paar honderd gillen de , jillende vermomde eerste

jaars, en u kan min of meer 'n prentj ie vorm van Vreugde

dag: die dorp staan stil en ons beweeg ; hande beweeg outo

maties na sakke en beursies om die laaste versilwerde pennie 

aan die jeug van vandag te offer. 

PUBIJEKI 
REROOF: 
PROTES I 

ooos hierdie spcel 

sporadies a£ in 

Tornstraat 82. 

e GRAMMOFOON

PLATE 

Stereofonies 

gedemonstreer. 

• KUNSVLYT 

Ons nuwe afdeling. 

TEMA. 

I n die annale van Potchef5troorn , 
sal oor 2 5 A pril 19 59 net een 
woord staan : METAMORPHOSA. 
W ant op daardie dag het die rus
tige nedersetting aan die oewers van 
die M ooi verander in 'n kosmopo· 
litieEe Wereldstad (en bandeJsen• 
trum). l nagnemend dat 2 5 A p ril die 
vooropgestelde datum vir VREUG· 
DEDAG is, vra ons nou hierdie 
vmgie aan ons wye lcserskring: 
,Wat i die tema vir V REUG DE· 
dag 1959-?' ' Stuur u antwoorde voor 
rJf op 24 April aan ons. U ant• 
1voorde moet in die vorrn van mo<li 
opstelletjies van nie Ianger as 3 
sinne wees nie. Skrif en spelling sal 
in aanmerking geneem word . Ons 
loof 'n mooi boekprysie uit vi r die 
beste antwoord (wat korrek is). 

Die redakteur het nou net hier in· 
geloer en hy ~e ons moet maar liewcr 
die wedstrydjie kansell eer, want die 
meeste van u is nou baie besig met 
u studies. Ons maak dus nou maar 
die prysvragie se antwoord open• 
baar: Die terna is: Lande en hul 
volksleefwyses. 

Daar het u dit nou. Na die 
Junie·vakansie, wanneer u nie so 
besig is nie, beloof ons om weer so 
'n wedstryd j ie te reel. 

uitgawe van D ie 
verskyn 'n aantal arti

van Prof. Dr. B. Spiculum 
van Midde-Afrika. Hy is 'n 
geleerde van wereldfaam wat 
tans bier op besoek is. Hy het 
goedgunstig ingewillig om vir 

artikels oor aktuele proble
Sosiale Integrasie, 

Linkse 

Vreugde, ens. te skryf. 
u sal dit besonder 

vind. Ons hartlike dank 

GRADEDAG! 



Bladsy twee 

Viral u 
TRAPFIETSE, N.S.U.-BROMFIETSE, 
BROMPONIES, MOTORFIETSE, 
ONDERDELE, en HERSTELWERK, 

beso~k PARK FIETSWINKEL 
.I • , ·~. 

(F. F. Tranter) 

Hj v. Van Riebeeck~ en Lombardstraat. Foon 995 
Asook : KRUIDENIERSWARE EN VARS PRODUKTE 

~. 

!\.lie Gekysdes en Verloofdes! ! ! ! 

Bevorder U Sake ..... 
Kom na 

MALAN MEUBILEERDERS 
Kerkstraat 112 

DIENS! 

OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

Mooirivier
··.Apte_ek 

Kerkstraat 
205. 

Telefoon 
380. 

_· I 

Telefoon 2157 

Uit die mond van die 
suigeling ! 

Dameth 

Die Bult Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Neus 
Tomstraat 86 Tel, 3091 

Claustrophobia ? 

* 
IS U BEKOMMERNIS 

DIE WOORD 

,STUD IE"? 
MAAK DAARDIE WOORD INTERESSANT 
EN DUIDELIK -

KOM NA 

REGE PRO PERS <\. 
~0 DIE ~~ 

~1-<Y POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDE~ 1"-~ 
~<'V, Kerkstraat 95 - Tel. 1164 <:\.<f 

<>~< "?'~ 

DIE WAPAD 

VLOTINDELING 
VIR 

VREUGDEDAG 
Die Vreugdedagkomitee het die 

volgende indeling van vlotte vir 
VREUGDEDAG 1959 aan DIE 
W AP AD verstrek: 

Dawie Doep werk saam met Kla· 
werho£ en is verantwoordelik vir 
die totstandhringing van 4 vlotte, 
waarvan een die Puk·vlot al wees. 
H eimat, saam met die mooiste deel 
van Kulu se dames, sorg vir 
vlotte. 

Die ander mooi te dee! van Kulu 
span saam met die hewoner van 
die streek oo van die neutrale ge· 
hied, oftewel die visdam. Moet nou 
nie hier verkeerd lees en dink die 
dames werk saam met die vi se nie. 
Dit is nie die hedoeling nie. Ek 
hedoel eintlik dat hulle saam met 
die hewoners van die streek oos van 
die neutrale gehied, oftcwel die vis· 
dam, werk. 

Die twee ou klein koshuisies van 
die P.U., Uitspan en 'Vleuel, lcwer 
saam slegs 2 vlotjies, onderskeide· 
lik saam met die eerste dee! van 
Piet Grohler e dame en die 
(n-n/2)e dee! van Piet Grohler 
e dames, waar n die getal dames 

woonagtig in Piet Grohler , voorstel. 
Twee hofvlotte word ook gehou: 

een deur die Tokkelokke en een 
deur die Regsdepartement (se stu
dente) . 
Of eersgenoemde vlot sal klaarkom, 
val te hetwyfel, aangesien daar die 
Vrydagaand op die terrein van die 
houery verver ings te koop aange· 
hied sal word (sien herig elders 
op die hlad y), en nouja, T okke· 
lokke is mos maar lief vir (koel) 
drankies. 

Dit hlyk dat die dorpstudente hui• 
te lag gehly het: hulle hou darem 
ook: Dit sal 'n tamaai vlot wee ! 

Daar het u dit dus: 14 vlotte. 
A u optel kry u 13; maar die A S.O. 
hou ook een! 

Vlothouery 
In Beter Gees 

Geldpryse 
Die vlothouery hehoort Vrydag· 

aand teen 'n tempo van 14 vlotte 
per nag te verloop, want die Vreug· 
dedagkomitee het gepoog om met 
'n tiekieaand die lot van die swoe· 
gendes te verlig. Verver ing sal 
verskaf word (in ruil vir geld) en 
die rondhewegende skare handel· 
drywer hehoort 'n gesellige atmos· 
feer te skep. Of dit egter o ge· 
sellig gaan wees vir die wat maar 
aan die vlotte moet werskaf, is 
moeilik om te se. Dit sal seker maar 
meer 'n geval van aanskou en be· 
geer wees. Aan die ander kant 
behoort die tiekieaand studente te 
lok wat andersins nie eens daar naby 
sou gekom het nie. Hulle sal darem 
nou ingespan kan word as hulle eers 
in sig is. 

EERSTEJAARS. 

Hier is nou die kans om n in· 
druk te kom maak op die ouhere 
en vera! die oudames. Wys ons hoe 
julie vingeralleen tamaai stellasies op 
vragmotorbakke kan opslaan, en 
julie sal met roem oorlaai word. 
Oudames hou van Fpiere. Sorg dus 
maar dat julie alma! daar is. Die 
ouhere het spiere. 

GELDPRYSE. 

Saterdagoggend, voor die vlotte 
na die dorp vertrek, vind die ge· 
wone heoordeling van vlotte en 
kollektante plaas. Pryse sal toege· 
ken word aan wenners, wat heoor· 
dee! al word volgens oorspronklik· 
heid , heste afgerondheid en lagwck· 
kendste. Dit geld vir kollektante en 
vlotte. 

Vrydag, 17 April 1959 

0 
Redaksie en 

Administrasie 
H OOFREDAKTEUR en 
INTERUNIVERSinRE 
AANGELEENTHEDE ...... Ne co du Toit 

ONDER- H OOFREDAKTEUR en 
SPORT .............................. .................. Idyll van der Walt. 

NUUS ........................ ...... .................................... Dewald Roode 
en 

Frans van der Vyver 

KUNS ...... ...... ...... .. .... .. .................................. Enid Rautenbach 

VARIA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Proffie van Vuuren 
en 

Bets Coet~ee 

SPOTPRENTTEKENAAR .............................. Ben van cler Walt 

FOTOGRA WE ...... ...... ...... ...... ...... .. .... Johan van der Merwe 

TEGNIESE ADVISEUR ...... 

en 
Marieke van der Merwe 

...... ...... Gouws Oberholzer 

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

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

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

TAALADVISEUR .................. .................. Dr. H ertzog Venter 
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281. 
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REDAKSIONEEL 
VERBODE 
LEESSTOF 

Daar is niks soos die eet van gras as jy hoofpyn het nie. 

U mag natuurlik gelyk he. maar ek glo nie dis ek wat 

haserig begin word nie. 

Dis u wat moet leer lees. 

Wat u nou net h.ierbo gelees het , het ek nie geskryf nie. 

Ons is mos chronies toe as ons Afrikaans lees. 

Dis tyd dat dit tot ons deurdring dat daar iets is soos 

,lees agter die lees'. 

Daar kom tye wanneer taal en woorde - hoe hulle ook 

al ingespan word - 'n begrip nie letterlik kan oordra nie. 

Dis dan wanneer jy die taal moet ,proe'. 

Of jy kry 'n verdwaasde blik in jou oe en bly - nel 

waar jy is. 

Of jy kry hoofpyn. 

En dan is daar niks soos die eet van gras nie. 

En h.ierdie is nie my bydrae tot die taalfees nie. 

DIE A.S.B. 
- het weer 'n kongres gehou. 

Koerante skryf oor sulke dinge. Die 'Pad ook. 

Maar mense lees nie sulke dinge nie. Mens kies n Be· 

stuur en dan lees die Bestuur die dinge en die Bestuur be· 

hartig die dinge. 

W at is dan anders die nut van 'n Bestuur? 

'n Mens moet jou aandag aan jou studie wy. Daar is 

vir die ernstige student, geen tyd vir beuselagtighede nie 

Hoe gaan ons dan anders geleerdes ]ewer wat op hoogl 

van sake is? 



Vrydag, 20 Maart 1959 

Rom. 13 12 - D ie nag het ver gevor'der en d it is amper dag. 
Laat ons dan die werke van die duisternis 
afle en die wapens van die lig aangord. 

Hierdie woorde van P a ulus aan die Romeine behou v ir ons 
ook steeds hulle aktuele betekenis. 
Nadat hy hier die tyd waarin ons !ewe aangetoon het , du i 
hy ook die aard van ons !ewe en d ie wyse om dit tot sy 
reg te laat kom, aan. 

Die tyd waarin ons ]ewe, is tusse n 
die dag en die nag. Ons leef me 
meer in die nag van sonde en on· 
wetendheid nie, maar ook nog nie 
in die volle dag nie. D eur ons kenni 
van die voil e dag, van ons toe· 
kom tige ]ewe in heerlike gemeen· 
skap met Christus, leef on in die 
oggendskemering. Met die eerste 
kom van Chri tu hct die nag al 
vir ons begin wyk. Die volle dag 
sal vir ons aanbreek met sy tweede 
koms . 

En omdat die dag aan die kom 
is, moet ons ook ons bo e werke 
afle, want dit kan die toets van 
die Jig van die vo ll e dag nie deur· 
staan nie. 

Ons ]ewe word egter nie net so 
negatief aangedui nie. Die aard van 
ons !ewe word positief aangedui 
as stryd. I n die stryd taan ons in 
dien van Chri tu . Dit i sy stryd. 
Omdat die duister vir ons wyk, moet 
ons hele ]ewe ook dienooreenkoms· 
tig in die teken van die stryd van 
die lig teen die dui ternis staan. 

En die wy e waarop die stryd tot 
sy reg moet kom, i deur die aan· 
gord van die wapens van die Jig. 
Daarmee word die aard van ons 
stryd ook duideliker, want die wa~ 
pen van die lig i die goeie, in· 
getoe en kuise werke wat vir on 
uit die geloof voort pruit. Elder 
( in Efes. 6 ) word die volle wapen· 
ru ting van God, wat ons moet op· 
neem in die stryd teen die ,bo e 
gee te in die lug" , uitvoerig gete• 

ken. 

Ook in ons studentelewe, in ons 
hele optrede as studentegemeenskap, 
kom hierd ie oproep tot die stryJ 
duidelik tot on . Ons moet daarom 
gehoorsaam. Ons hele optrede moet 
in d ie Jig daarvan taan en moet 
daarom goed deurdink en beplan 
wee in die Jig van ons uit Gods 
Woord verkree begin el . En in ons 
welbewu te optrede moet on ook 
weet dat dit nie om onsself of om 
on studentegemeen kap in die eet· 
ste plek gaan nie, maar om die 
eer van God: M aranata - ons H ere 
kom, en met H om die Jig van die 
volle dag . 

E. ]. S. 

rJ3riewe 

van 

• • • 

SAMEWERKING IN SUID-AFRIKA 
U it die a fgelope Kongres te Pretoria het dit vir die waar

nemer duidelik gew ord dat daa r 'n v erlange bestaan aan 

die kant v an die Afrikaanse Universi teite om saam te werk 

met die Engelse U niversiteite in belang van Suid~Afrika . 

' n Diepe bewustheid van d ie pro· 
bleme van die Unie, was deurentyd 

DIE WAPAD Bladsy drie 

Wat van die Studentepers ? 
W aarom w ord daar van die kan t van die A .S.B. nie meer aandag gegee aan die 

Studentepers in Suid~Afrika nie? 
'n Byeenkoms van Reda kteurs van die verskillende S tudentepublikasies kan aileen 

van die uiterste waarde wees v1r die saak van die Afrikaanse S tudent - waarom is: 
daa1 nie aan dag aan gegee nie? 
Dte Studentepers in S.A. het be· 

sondere probleme - beide materieel 
en ander in . 

Tot nog toe het die verskillende 

Algemene 
Indrukke 

Opvallend was die leidende aan· 
dee] wat die P.U. en Ste ll enbosch 
in die be preking en algemene 
werksaamhede genecm het. In die· 
se lfde asem moet egter die Tukkies 
bygehaal word . .K.P. wa ;>utk 
gash ere. 

Ras ie Smit (P.U.) , Beyers 
Roelofse {U .S.), Hennie v. d. W alt 
en ene Ben Pieter e van U.S. het 
vera] in die oog gevang in die be· 
prekinge. Dit val egter moe il ik om 

uit te sonder. 
'n Besondere goeie gee wa merk

baar tus.en die kongre en die a.lt1· 
tal waarnemers . 

Niks 

Hoegenaantd 

koerante van die verskillende inrig· 
ting bulle treng gehou aan klein · 
plaaslike bedrywighede en belang
stellinge van die be ondere inrig· 
tin g. 

Reeds i daar egter ' n tendens 
merkbaar om wyer te gryp. 

H oe wyd kan en moet dit gaan? 
Wat is die eintlike karakter van 

'n tudenteblad en wat behoort dit 
te wee ? H oever kan mens dit waag? 

H ierdie en nog talle ander vrae 
kwel menige redaksie en gee menige 
H oofredakteur grys hare. 

In talle oorsese Jande neem die 
studentepublika::-ies 'n leidende aan· 

dee! in die stryd van 'n volk met 
y probleme. 

Is dit nie korrek nie ? 
Is dit nie die taak van die stu· 

dente van hoere tudie·inrigtings 
om die toestande van bulle land en 
die probleme van bulle volk ern tig 
op te neem en 'n leidende stand· 
punt in te neem nie? 

Inderdaad 'n probleem wat vee! 
wyer strek as wat die paar sinne 
hierbo kan impliseer . Moet die nu· 
we hoofbe tuur nie ernstig aandag 
skenk aan die in telling van so 'n 
onderdeel van die Kongres nie? 

A.S.B.-KONGRES TE PRETORIA 
Normaalkollege, P retoria, het gedurende die afgelope 

kortvakansie as gasheer opgetree v ir die A. S .B .~kongres en 
Kunsfees. 

Behalwe vir a fg evaardigdes van die verskillende Afri~ 

kaanse Universiteite is die Kongres ook bygewoon deur> 
waarnemers van die U niversiteite van Natal, Rhodes en 
W its. O ok van die Joods-sionistiese federasie van S.A. is 
waarnemers afgevaardig. 

DIE P.U.-AFVAARDIGING OP DIE 
KONGRES 

RASSIE SMIT is aan die woord, en re9s voor sit Rennie 
van der Walt wat gel,ies is as Vise~president van die A.S.B. 

Johan Tree Uit 
merkbaar, en d ie Kongres het met 
leedwese kennis geneem van die be· 
swadderende bedrywighede van die 
Hoofbestuur van NUSAS oorsce. 

Maak vryelik gebruik van die 
geld~of~lewe~beginsel . .. 

Johan van der Vyver, vir dri? 
jaar President van die A.S.B ., het 
hom nie weer verkie baar gestel nie. 

Sy naam is inderdaad met die 

van die A.S.B. verweef - 'n o:· 
ganisasie waarby hy homself hart 
en siel ingewerp het. As PresiJcnt 
was hy beide plaaslik en oorsee 'n 

puik amba sadeur vir die saa!c v:~.n 

Suid·Afrika. 
Die Kongres bet eenparig drie 

minute lank in staande ovasie sy 
dank aan Johan betuig. 

D ie verlange tot samewerking i 
egter nie eensydig nie. 

Uit onderhoude met die ver kil· 
lende waarnemer het geblyk dat die 
Engelse Universite ite die wrywing 
wat daar nog bestaan tussen Engels· 
sprekendes en Afrikaans prekendes 
in 'n baie ernstige Jig beskou. 'n 
Goeie barometer hiervan is mis· 
kien die woorde van C. R . Baillie 
van Rhode : 

"Rhodes is concerned that there 

should be a greater measure of co· 

operation, contact and trust between 

English and Afrikaans speaking 

students. This then is also one of 

the main reasons for Rhodes's 

sending of observers to the Con· 

gress." 

R hodes is natuurlik lid van 
USAS. Oor NUSAS se anti· 

Afrikaanse bedrywighede oorsee het 
mnr. Bailie die volgende kommen
taar : 

"The allegations against NUSAS 

leaders together with any relevant 

evidence will be brought before the 

Rhodes Students Representative 

Council, and, we hope, the NUSAS 

conference - as this is the first 

time that these things have been 

brought to our notice. 

~ --..... - ~~~~~ ---- ~ _ .... ·-·. 

JOHAN van der VYVER, 
drie jaar lank President van 
die A .S.B., wat vanjaar d ie 
tuig aan Mnr. Johann Strauss 

oorhandig het. 

DIE AFRIKAANSE STUDENT MOET BREER KYK 
W ereldtoestande be krywe nie toe· 

stande tussen Kaappunt en die L im· 
popo nie - tog is die Afrikaner 
en ook die Afrikaan e student 
jammerlik min op hoogte van dinge 
wat aangaan buite sy eie landsgrense. 

Dit i in kort die strekking van 
'n paragraaf uit die verslag van die 
President van die A.S B. voor die 

kongres, gehou te Pretoria. 
Dit is tyd dat daa r belang telling 

na buite getoon word. Suid-Afrika 
i n ie 'n gelsoleerde kolletjie op 
hierdie planeet nie . 

A s ons nie begin besef dat ons 
land dec! vorm van 'n groot, in· 
gewi kelcje wereldptroon nie ; as 
on nie begin be ef dat die kom· 

melinge daarbuite on 
aff ekteer nie, dan is 
inderdaad duister. 

wei deeglik 
die toekoms 

Meer kenni van toe tande buite 
n land gren e is nodig. 

Hoe kan men anders toestande 
111 Suid·Afrika in per pektief sien 
en bcoordeel? 

Die nuwe Pre ident is Mnr. 
Johan Straus van Pretoria, en die 
vise-president Hennie van der Walt, 
ons S.R.·voorsitter. 

Unie-Bakkerye 
Posbus 244-Tel. 167 en 1086 

Bakkers en Banketbakkers 
BROOD. KOEK EN 

P ASTE ITJIES 

KERKSTR. 60 POTCH. 

Spoorwegstr. , KLERKSDORP 
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Gegroet! 

Soos verlede keer beloof, volg hierdie keer 'n sappige 
brokkie - wag maar tot u sien wie die skrywer van die 
onderstaande brief is! 

Ons hartlike dank aan alma! wat so vriendelik gereageer 
het op ons beroep op u. W eet u miskien van nog mense wat 
belangstel en wie ons nie kon bereik nie? 

Maar wag, ek praat te vee!. 
Ds. T okkelok van der W alt (wie sal hom ooit vergeet?) 

skryf soos volg: 

, Dank ie vir u belang telling om 
vir my 'n WAPAD te stuur. 

,Ek dink, gesien in . die lig van 
die feit dat die Puk oor twintig 
jaar ontslae gaan wces van al sy 
wapaaie en miskien deurgaan teer· 
paaie gaan he, moet u a! daaraan 
begin dink om u ,amptelike orkaan" 
TEERPAD te noem. 

,U kan sommer die Puk e teer• 
ma~jien gebruik a emblcem op die 
voorblad in die linkerkantste voorste 
hoek. Dan is daar mo nog genoeg 
pick oor vir olickolle en ketting· 
vcrsperrings. 

, So 'n blad sou meer modern ver· 
to on en a an pas by ons satelliet•era. 

, Na goeie som me het ek besluit 
om 5/· uit my petrolgeld en 5/
uit daardie ou bclegginkie vir die 
toekoms (julie weet mos daardie 
ge!djies wat gewoonlik na Stern's 
toe gaan - nie vir Pine tar en 
Honey nie) afgeknyp om op Die 
'Pad in te teken. 

,Dit sal vir my aangenaam wees 

om die ,New Look'-WAPAD te 
ontvang en kontak met die Alma 
Mater te hou. 

, Wees maar op die uitkyk - ek 
kom cen van die mooiweerdae daar 
by julie vakansie hou . Die Puk bly 
maar die lekkerste vakansieoord -
vera! as mens rnocg gewerk is . 

,Groete aan a! die Pukke!" 
Tokkie - jy moct die Puk nou 

sien: kettings was nie genoeg nie. 
Hulle het vir 'VIeuel afgekarnp met 
doringdraad, en voor die Hoofgebou 
het bulle 'n takkraal opgeslaan. Die 
Dekaan van die Fakulteit is voor· 
waar bedrywig. 

Baie dankie ook Ds. W. Venter 
van Middelburg vir u vriendelike 
brief. Ek hoop om volgende keer 
a! die lesers te laat saam lees daar
aan. Ek dink u siening van die be· 
skermende houding teenoor ons ou 
groenerigetjies is uiters stimulerend 
en baie nodig! 

Tot volgende keer dan : stywe 
lyne! 

A.S.B.-KUNSFEES, 
PRETORIA, APRIL 1959 

Weer eens is tydens die A.S.B.-kon gres 'n Kunsfees ge
reel: 'n fees wat die room van ons land se studentetalent na 
vore laat tree het en waar 'n hoe standaard gehandhaaf is. 
Dit is egter betreurenswaardig dat dje P . U . nie so goed 
verteenwoordig was tydens hierdie fees nie. Nietemin het 
die Pukke wat wei deelgeneem het hu lle kleure gewys soos 
blyk uit die volgende uitslae: 

OP U PAD ... 

Die 
Welkom-kafee 

Voordrag: 
Karien Potgictcr (Twecde en der• 

de plek); 
Trudie Gey van Pittius (Tweede 

en derde plek) ; 
Ludi Kruger (Tweede en derde 

plek). 
Beeldende ku nste: 

Enid Rautenbach 
derde plek). 

Skaak: 

(Tweede 

P .U .·span (Tweede plek) . 
Redenaarskompetisie: 

en 

Idyll van der Walt (Tweede plek) . 

Geen Verwarmers 
toegelaat?! 

DIE WAPAD Vrydag, 17 April 1959 

BOEKRESENSIE om gebruik hy 'n woord soms in 'n 
ongewone funksie (die snw. by· 
voorbeeld as ww.), maar nou is dit 
jammer dat hy die ongewone taal
gebruik s6 volgens program en s6 
veelvulwg toepas dat dit weer dood
gewoon word en sy trefkrag ver
loor. Teenoor die strewe na 'n oor· 
spronklike taalgebruik staan die baie 
voorbeelde van oorbekende boeke· 
taal: die meisie wat ligvoets draf, 
of spartel in die sterk arms van 
die minnaar, of die huilende tante 
wat 'n voorskootpunt na die oog· 
hoek bring . 

Brink, A . P.: DIE GEBONDENES. 
Afrikaanse Pers-Boekhandel 1959. 

D IE GEBON DEN E S, 'n historiese roman van die jon g 
skrywer A ndre Brink, het die onderskeiding behaal dat dit 
bekroon is met die tweede prys in 'n U niale h istoriese roman
wedstryd van die V .L.V. 

Dit was die skrywer se doe! om 
'n besondere stuk geskiedenis 'n al· 
gemeen mensli ke geskiedenis te Jaat 
word, en we! in die hooffiguur 
Alwyn. Wat op die eerste plan die 
ideaal van 'n groep mense is om vry 
te word van 'n sekere menslike ge· 
sag en van die politieke en staat· 
kundige probleme wat daaruit voort· 
vloei ( dit gaan hier om die grens• 
boere wat die land dieper intrek 
op soe k na vryheid) , word op die 
tweede plan die drang van 'n mens 
wat sy historiese bepaaldheid ver• 
loor en wat vry wil word van aile 
men slike bande, selfs van die band 
van die liefde wat ook tog maar die 
mens onvry maak. Die slot van die 
roman is 'n verrassing : die hooffi· 
guur het nooit ingcsien dat die 
kon ekwensie van sy vryheidsver• 
lange die dood is nie. Hy sterf dan 
ook uiteindelik. Hy sterf onmiddel· 
lik nadat hy sy vryheidsideaal ge· 
deeltelik prysgegee het en besluit bet 
om hom deur die band van die 
liefde en van 'n alledaagse, ideaal
lose bestaan te laat bind. Dat die 
dood, d.w.s. die finale vrymaking, 
moet intree na s6 'n be luit van 
oorgawe aan die gebonde !ewe, dit 
gee aan die klimaks 'n besondere 
waarde. Ewe verrassend is dit dat 
Alwyn in sy sterwensoo mblik, in die 
oomblik dus van sy vrywording, sy 
ideaal prysgee as hy roep na die 
meisie wat hy vee! vroeer in sy 
!ewe prysgegee het ter wille van sy 
vryheidstrewe, die meJsie naamlik 
wat by laat agterbly het toe hy die 
binneland saam met die ander grens• 
boere ingetrek bet. Dit bet ook 'n 
be ondere sin dat Alwyn sterf deur 
die toedoen van die mag wat vir 
hom, die vryheidsoeker, op aarde 
nik anders as 'n beslommernis was 
nie : hy sterf onder 'n onverwagte 
aanval van Zoeloes. Die vryheid het 
we! gekom, maar vir Alwyn op 'n 
onverwagte manier, op 'n onver· 
wagte moment en vera! in 'n totaal 
onverwagte vorm. 

Jammer dat die hele roman nie 
op dieselfde peil beweeg as die 
slot nie en in die grootste gedeelte 
daarvan nie van diesclfde talent ge
tuig nie. Met die selfde visie kon 
ons net sowel 'n goeie novelle of 
selfs 'n kortverhaal gekry het. Mnr. 
Brink wou beslis nie 'n idealiserende 
historiese roman skryf nie . H eel be· 
wus en selfs opsetlik disidealiseer 
hy die mense uit 'n vee! geroemde 
tydperk van ons geskiedenis. Die 
dade van party karaktcrs i plek· 
plek onmaatskaplik, lafh artig, Jaag· 
hartig , selfs immoreel en ongods
dienstig . My vraag is: is hierdie 
disidealisering (wat origens in ,n 
roman sy waarde kan he) op sy 
plek waar dit die skrywer aan di <> 
ander kant (en dit is beslis sy hoof· 
taak in hierdie roman) daarom te 
doen i om aan die strewe van die 
ge1dealiseerde hoofkarakter 'n uni· 
versele inhoud te gee? Is hierdie af· 
breek van die algemeen aanvaarde 
ideale beeld van 'n dee! van ons 
vborouers nie maar 'n negatiewe be· 

dryf wat niks met die grondkonsep· 
sie te make het nie? 

Op so baic bladsye is die klein 
menslike bedryf sonder enige diep· 
tewerking, niks anders nie as gestof· 
feerde historiese verhaal, meer his· 
tories as roman. In die grootste ge· 
deelte van D ie G ebondenes is daar 
weinig voortbeweging, gebeur daar 
weinig van belang, staan alles stil 
behalwe die tonge van die mense. 
Dit is 'n roman waarin daar te vee! 
gepraat word ; dit het uitsonderlik 
baie dialoog, wat die blote beskry· 
wing van historiese toestande (let 
wei: nie gebeurtenisse nie) moet 
verbloem. In hierdie bock, waarin 
die skrywer die gebeurtenisse op 'n 
meer verhewe, groter en grootser 
plan wil uithef, gaan dit al te dik· 
wels om nietighede wat onmoontlik 
stygkrag het. Die kort sinne en 
paragrawe is vir my 'n teken van 
die gebrek aan sintese. 

Die taalgebruik is som pre ieus. 
Die skrywer wil die taal op 'n oor· 
spronklike manier hanteer en daar• 

Die roman begin met 'n onaan
neemlike situasie: Alwyn en Jennifer 
wat so lank naby mekaar gewoon hct 
sonder dat hulle mekaar se geselskap 
opgesoek het . 

Ek vertrou dat ek nie te vee! 
besware genoem het nie ( daar is 
nog meer), ek glo dat die skrywer 
aileen daarby gebaat kan wees. Hy 
het iets belangriks te se in sy werk, 
se dit net nie altyd op die regte ma· 
nier nie, of se te vee! ander dinge. 
Ek het waardering vir sy werk, vera! 
vir die sake wat ek aanvanklik ge· 
noem het . As jong skrywer is hy 
belowend- maar 'n skrywer (of die 
skrywer se kritikus) mag nooit agter 
jeugdigheid skuil nie: van die groot• 
ste skrywers het op sestie njarige leef 
tyd wereldliteratuur gemaak! 

T . T. Cloete. 

SUK-TRIO 
DIE KONSERT: Die. Tskeggoslovakiese Suk~trio onder be~ 

skerming van die P.U.~mus~ekve11eniging. 

DIE PROGRAM: Variasies in G-majeur. (Beethoven). Trio, 
opus 67 (Shostakovitch). Trio no. I in B~mol ( Schubert ) . 

DIE KUNSTENAARS: Josef Suk (viool), Milos Sadlo 
(tjello) , Jan Panenka (klavier) . 

D ie Suk-trio se puik uitvoering is gekenmerk deur diepte en 
spontanelteit van gevoel, fyn musikale begrip en dryfkrag, 
ongekunsteldheid van vertolking en goeie ensemble-werk. 

Die ,Kakadu"-variasies van Beet· 
hoven is gebaseer op 'n baie ligte 
en luimige melodic : "I am the tailor 
of Kakadu ." Die tjellis het die aan• 
vanklike liriese tema met artistieke 
ontboeseming vertolk en bet later 
met die violis versmelt in 'n lig· 
sinnige en komiese dialoog . In hier· 
die vertolking het die trio nie op• 
getree as g e s a m e n t I i k e klank· 
liggaam nie, aangesien die tj ello die 
dominerende en toonaangewende in· 
strument was. Die resonansie 
die klank was hier beperk en 
glad nie die gewenste drakrag 
had nie. 

van 
bet 
ge• 

Die dinamiese en atmosferiese ge· 
halte van die Shostakovitch is ver• 
ewig deur die Trio se uitstekende 
tegniek, diepte van gevoel en die 
algehele harmonisering van hul sub· 
jektiewe aanvoeling vir die hipnotie· 
se Oo terse ritmes. Hierdie basiese 
en strukturele ritmes is baie goed 
weergegee deur die snaarinstrumente. 
Die individualistiese optrede V<\n 
elke instrument gepaard met goeie 
ensemblewerk en amper orkestrale 
toonproduksie, was onoortreflik. 

voering van die Suk-trio het ' n mens 
voorwaar kamermusiek in al sy ryke 
dimensies leer ken. 

18 April 1959: 
Gradedag 
P.U. Ken 

290 Grade Toe 
Wanneer die jaarlikse gradepleg· 

tigheid van die U niversiteit op Sa
terdag, 18 April plaasvind, sal 290 
studente grade ontvang. Dit is die 
grootste getal graduandi wat die 
Universiteit nog ooit gelewer het. 

Van die totale 290 grade wat toe· 
geken word, ontvang 190 studentc 
Baccalaureus•grade, 66 Honneurs· 
grade, 22 Magister-grade, 11 Dok· 
torsgrade, en daarby word 'n ere· 
doktorsgraad ook toegeken. 

'N 

STU DENT E KAFEE! 
O ntsteek n hopie 

KOLE. SMITSKOLE. of 
A NTRASIET van 

Die Schubert-trio was die gunste• 
ling van die aand gewees. Die Suk· 
trio het hierin opgetree as 'n uit · 
stekend geharmoniseerde klanklig· 
gaam. Dit was 'n loutere genot om 
te luister na die kunstenaars se ge· 
voelskakerings en delikate nuansering 
van die fyn motiewe•spel en modu• 
Ia ies in hierdie komposisie. Die 
toonproduksie in die Andante, die 
luimige en ritmiese geskerts van die 
instrumente in die veglustige 
Scherzo, die speelse astrantheid van 
die klavier en die lompheid van :lie 
tjello in die Rondo, was uiters mu· 
sikaal weergegee. 

Die Scherzo van Dvorak het as 
toegif op die stormbui van applous 
gevolg - dit was 'n baie mooi 
huldegebaar van Josef Suk om 'n 
komposisie van sy wereldberoemde 
grootoupa, Dvorak, te speel. 

Hierdie eredoktorsgraad word aan 
Ds. H. J. R. du Plessis toegeken 
wat die graad D.Ed. (Honoris 
Causa) ontvang. Aan twee persone 
sal op die plegtigheid twee grade 
tegelyk toegeken word, en albei ont• 
vang grade met onderskeiding. 
Mnr. N . T . van der Merwe ont• 
vang nl. die grade Honns.·B.A. in 
Latyn met onderskeiding, asook 
M.A. in Wysbegeerte met onderskei· 
ding. Mnr. A. P. Brink ontvang 
die grade Honns.·B.A. in Afrikaans 
met onderskeiding en M.A. in 
Engels, ook met onderskeiding. Dit 
dien egter vermeld te word dat bo· 
genoemde twee persone nie die 
studies vir die twee onderskeie grade 
gelyktydig voltooi het nie. 

Vir die eer te keer in die ge· 
skiedenis van die U niversiteit, word 
die grade B.Sc.-Farm. en Honns.
B.Sc.•Farm toegeken. Twee studentc 
ontvang eersgenoemde en een Jaas· 
genoemde. Die kursus is vier jaar 
gelede aan die Universiteit inge· 
stel en genoemde studente is dir 
eerstes wat dit voltooi het . 

• • • 
H j v. President en 

Stander & Linder 
Wolmaransstr. 77 Tel. 368, 367 

Von W iellighstra te. in u kamer! 

In hierdie uiters geslaagde uit· 
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V reugde-Hallusinasies 
'n Etmaal bestaan uit vier-en-twintig uu r, waarvan 'n gedeelte dag en 'n gedeelte 

nag is. Gedurende die dag skyn die son as dit nie bewolk is nie. Gedurende die nag 
skyn die maan of dit skyn nie. As dit skyn, bring dit vreugde. Maar dis 'n afgeleide 
vreugde. Die maan is 'n weerkaatsing of ie ts van die son. So se hulle. Dis glo so iets 
soos wat blondheid 'n weerspieeling is van haarkapstersvernuf. Ek weet nie so goed nie, 
want bedags slaap ek en snags kan ek nie sien nie. 

Hoe dit ookal sy, op vreugde
dag sien ons tussen die Hoppe party 
keer oak vlotte. Dit is weer 'n pro
duk van die nag. Of dit nou 'n 
Yreugdenag is, weet ek nie. Vreug
deDAG -bestuur weet oak nie . Hulle 
opereer net in die dag. Dit lyk 
my ons moet oak 'n Vreugdenag
bestuur kry. Die heel beste sal mis
kien 'n Vreugdeweekbestuur wees. 
Die beswaar dJ.arteen is dat dit 
Gradedag miskien in die wiele kan 
ry. Die moeilikheid sal nie wees om 
'n dag te kry nie. Maar 'n dag 
bel p nie vee! as daar nie grade i 
nie. 'n Graad bring we! vreugde, 
maar vreugde bring nie 'n graad 
nie. Daar is dus net 'n graad ver
kil tus~en Gradedag en Vreugdedag. 

Nou weet ck nie wat ek wou ge .! 
bet nie. Dit voel al vir my of ie-
mand op my spioeneer. 

SOSIALE 
INTEGRASIE 

Ek wonder. Wat? As bier 'n 
blonde spioen was, met wie sou sy 
kys? Ek is byna seker dit sou met 
Willem G ranum wees. Ongelukkig 
is hy weer gelukkig gekys met Lien 
Fivaz. Miskien so u H ans van Zyl 
tweede kcuse wees. So van Hans 
gepraat, hy e by gaan nie weer 
vanjaar ,.Swonie Ribber" bou nie ; 
by gaan 'n vlot bou, want alles bet 
vlot verloop; Karien Potgieter se 
bulle is gekys en Hans beaam dit 
natuurlik. As derde keuse sou 
Blondie seker 'n sirkulasiebestuurder 
verkies. Ongelukkig bet Sannie C . 
J. Smit die enigste sirkulasiebe
~tuurder, Rassie Smit, uit sirkulasie 
onttrek. (Laat daar nie van die 'Pad 
se redaksie gese word dat bulle nie 
sosiaal is nie!-Red.). Angesien sy 
(dis nou weer die nimlike Blonde) 
nie 'n S.A. Atletiekkampioen is nic, 
kan sy oak nie vir Bok Fourie kry 
nie. Alta de Kock is een ('n kam· 
pioen, nie 'n spioen nie!) en sy bet 
hom. Dit lyk my a! wat oorbly is 
Schalk Hoogenboezem en hy kan 
nie eers 'n vlot bou nie! 

RESTRIKSIES 
Hoekom is daar nie 'n blonde 

spioen op die Puk nie? Ek weet. 
Sy kan nie bier beweeg nie. Oar 
grasperke mag niemand loop nie en 
elders is doringdraad-versperrings. 
Bou nou 'n vlot onder sulke om
standighedc! 0-ja, voor ek vergeet, 
Bertie Reyneke en A driana Venter 
bet gekys geraak. Aubrey M uller en 
Rita Jooste oak. Wie gaan vlotte 
bou as die kysery so aangaan? 

Merkwaardig! 
V riendelike diens! 
V riendelike mense! 

Die 
SENTRALE 

GARAGE 
Potgieterstr. 39. T el. 41 

V ANSELFSPREKEN D ! 

word in dieselfde verskuilde tipe PRIVAT IO allerlei be

kooksels fyn dopgehou . . . . 

A parte 
Universiteite? 

Ek dink ons moet 'n aparte uni
versiteit oprig vir verloofdes. Dan 
kan Hannes van der Walt rektor 
wees en Susan du Plessis rektrise 
met Piet van Heyningen registrateur 
en Rina Schutte regi tratrise. Ds. 
Peet Smit sal seker voorsitter van 
die Raad wees. Dis a! raad vir hom 
om naby sy vcr!oofde, Baba van 
der Merwc te wees. Hulle kart nag 
net 'n Vrcugdedagvoor itter. Dan 
kry ons 'n blonde pioen om die hele 
klomp te ,.spy". Ons hoop egter 
nie sy ,. py" (ker) te vee! op Vreug

dedag nie! 

Drink die beste! 
• PEP-A-GUAVA 
• PEP-A-DILLA 

Regering Val! 
Die regering van Vreugdedag bet 

ernstig begin soek na 'n blonde 
spioen op die Puk. Hulle wou haar 
soos 'n Vader Krismis vermom om 
die seuntjies van Gatland te ver· 
maak. In bulle soektog bet bulle nie 
alleen gefaal nie, bulle bet boonop 
geval toe bulle die gekettingde hoof· 
wee betree bet. 'n Ketting oar 'n 
pad laat 'n mens sleg val en bulle 
het sleg geval. Intussen is die blonde 
gesoekte nag op vrye voet. 

(Die Puk is nag beketting. Tak
krale is voor die Hoofgebou opge
rig. Wanneer stel ons 'n petisie op? 

- Red.). 

• 
• 

TING-A-LING o0 
TOPHAT ~~~X~ 

S&S 
Drink 
• SUPER ORANGE 
• FRESH O RANGE 

Foon 16 en 11':1:4: ~ ~ ~ ~ Posbus 134 

POTCH MINERAL WATERS 

AITSA! 
As die DAMES so se 
Koop 1die Jongeheer sy klerl! 

by-

J. TOD SUTTlE 
Kerkstraat 177 Tel. 

P O TCHEFSTROOM. 

Bladsy vyf 

LINKSE ELEMENT OP-EN-WOES 
Hulle is weer aan die werk. Deels ondergronds. Hulle 

het die kleinste wat hulle kon v ind, aan gegryp. Hulle het 
Maarten van der Walt geneem en hom soos 'n blonde spioen 
vermom. Hulle wou daarmee 'n prys vir die bes afgeronde 
vlot wen. 

Die vlot het moeilik beweeg. Ge

lukkig vir bulle was die paaie ty• 

delik ongeketting. H ul segetog is 

eg ter gestuit deurdat die vlot by 

geen hek kon uitkom me. Die 

,.Bulldozer" is ingeroep. Ongeluk

kig skrik die op die pad vir Frans 

of iemand en slaan om. Die hele 

plan bet toe deur die mat geval. 

Die plan word nag gesoek. Ver

moedelik het dit in 'Yieuel en Gat

land se fietsskuur geval, want die 

skuur is intus en gestcel. Ondersoek 

sal glo tussen Gradedag en Vreug

dedag ingestel word. Die vlot is 

weer afgetakel en ons is nag steeds 

blondloos, spioenloos. 

(EDMS.) BPK. 

TOMSTRAAT 92 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 1389. 

ONS SPESIALISEER 

IN DRAG VIR 

JONG DAMES. V E RAL 

I(ERI(DRAG 

Nomottawol 
IN VOORAAD. 

REI(ORDS 

WAAI 

Op V leuel e interindiwiduele 
duikkampioenskappe het die brein 
agtcr Vreu gdedag se droefheid , 
Peet O escher, 'n verspringrekord 
opgestel. Daarvoor kry by 'n ere
graad op Gradedag. Dis nie a! nie . 
Dis 'n rekord om sander 'n blonde 
spioen te wees . H ier is nie eens 
'n blonde of gekleurde skerpioen 
nie, bier i tc vee! bobbejane daar
voor. Die beste contradictio in ter· 
minis tot op heJe? Vreugdedag san
der vlotte en kollektante! 

MOENIE SOEK NIE!I 

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

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

POTCHEFSTROOM SE MODERNSTE APTEEK 
Kerkstraat 118- POTCHEFSTROOM - Telefoon 929 

MOENIE • • • • • 

MET 'N KOUE PAM-
POEN OM DIE BOS 

GELEI WORD NIE! GRADEDAG! 
n dag om te ontho:.1 

CORNER met 

FRUIT STORE n FOTO van 

.,U KEN ONS!" BEVERS CLAASSEN 
Lombar'dstraat 52 
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Rugby 

PUCHO'S VERSLAAN 
LICHTENBURG I I 

' 

PUCHO'S (as u nie weet nie , dis nou eintlik wyle 

THEOS) het Saterdag amok gemaak en verlede jaar se kam~ 

pioene, Lichtenburg, met 27~6 verslaan. Pragtig ! Hou so aan! 

Die 
ldeaal 

Toy Dannhauser het homself weer 

eens getoon as een van die sterkote 

aanspraakmakers op Wes·Transvaal· 

kleure deur nie aileen 'n goeie wed• 

stryd te spcel nie, maar vyftien 

puntc met sy skoen aan te teken. 

Driee is gedruk deur Mic Moolman, 

Bok Fourie, P iet Steinberg en 

H erman Venter. 

Pucho 's ( u moet net eenvoudig 

gewoond raak aan die nuwe bena~ 

ming!) het met sprankelcnde spel 

vorendag gekom en hulle teen tan· 

ders van hulle voete afgespeel 

Manne wat baie bclowend voorgl"· 

DIS FEESTYD 

MET 

TURKSTRA 
SE GEBAK! 

-.......... 
JANET says: 
for: • SWEETS 

• GRILLS 
e COOLDRINKS 

Take me to the -

Grand Cafe., 
President Cafe~ 

or Van Rieheeck 
Cafe. 

BESOEK 

kom het, is Maarten van der Walt 

en H erman Venter in die lynstan~ 

en H. B. van der Walt, ons nu~E 

regtervleuel. 

'n Skittercnde vonds is die nuwe 

los kakel, Piet van der Schyff, wat 

met die nodige ondervinding in 'n 

groat peler kan ontwikkel. H y en 

Fourie behoort 'n uitstekende kom· 

binasie op te bou. 

As PUCHO'S (ek hoar alweer 

iemand se ,sies!") so aanhou, be· 

hoort die Neser op die laaste massa· 

vcrgadering aan Frans de Bruyn oar· 

handig te word. Ons bestc wensr 

vergesel hulle! 

ANDER UITSLAE: 

Navy 9 - Lichtenburg 3. 

Fires 14 - Lichtenburg 8. 

Tekkies 9 - Witrand 5. 

Naskrif. 

PUCHO'S - spreek uit: Puu·go . 

(Ek is jammer ... ) . 

Dameshokkie-

• • • 

II 

'liitgEzkud 
Moenie ophou voor hulle so 

lyk nie. 

EERSTE WEDSTRYD MoRE 
Die winterseisoen het aangebreek - met taamlike be~ 

drukte gevoelens onder die speelsters: daar is 'n leemte ge~ 
laat deur sovele goeie spelsters wat o~s verlaat het. 

Na die vakansie kom alma! na· send wees! Ons sicn uit na die dag 
tuurlik stralend en spekvet terug, wanneer ons weer die Vry:;taters 
maar o, wee! Hulle kan beswaarlik aandurf. Hulle sal hulle sokki.: 
eenmaal om die hokkieveld hard· moet optrek of hulle rompies moet 
loop! Hierdie moeilikheid is darem !anger maak. 
gou uit die weg geruim nieteen· D ie eerste wedstryd begin oak 
staande a! die geklaery. reeds Saterdag, en alma! is slag ge· 

Wat die eerstejaars betref kan ons reed vir hierdie groat middag. Die 
verseker wees van 'n paar knap eerste span durf ons vriende, Pr.te, 
speelste rs: enetjie wat sommer g roat aan. Elkeen is deeglik daarvan be· 
maats is met die hokkiestok 1s wus wat van haar verwag word, 
Alberta Howell. en ek is oortuig daarvan dat elkeen 

Jo Schoeman i sommer 'n groat net haar beste sal !ewer. 
aanwin vir die hokkieklub . Ons Laat hierdie jaar vir ons wcrs 'n 
voorlyn is voorwaar 'n groat vcr· jaar van opwinding, pret, harde 
betering op die van verlede jaar. werk en sukses. 

Dit gaan 'n hokkiesiesoen dui• Jeanne Venter. 

Vir u 

e FIETSE 

• BROMFIETSE 

• MOTORFIETSE 

• TIKMASJIENE 

ens., 

Kom na-

J. HEIDEMA 
POTCHEFSTROOM 

Telefoon 364. Kerkstraat 48. 

,UEWE INGRAM, EK VERLANG" 

INGRAM SE DRANKWINKEL 
Allerlei 

asook 

• WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

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

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

Vrydag, 17 April 1959 

Ons maak 'n klankie vir 

Kollege 
Kontantwinkel 

SOMMER HIER BY U! 
Tel. 2912. 

REBA-KAFEE 
Tomstraat 88 

DORS ? 

HONGER ? 

Bestorm ons om kronies 

versadig te raak. 

J. du Raan 
HORLOSIEMAKER EN JUWELIER 

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

KERKSTRAAT 161 

SPESIALE AFSLAG AAN STUDENTE 

OAAR IS GOEIE 

REDES VIR DIE 

MEESTERGROOTTE 

~~MEESTERS 
Fl L TER DE LUXE 

R M FA If• 




