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JAARGANG XIX 

VERKIESINGSUITGAWE 

MAANDAG, 14 SEPTEMBER 1964 

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

CLAASSEN & 
GROBLER

<EDMs.> BPK. 
Kerkstraat 193 

POTCHEFSTROOM 

* MANS-, SPORT- EN 
KINDERUITRUSTERS 

NR. 13 

BEURSE 
TOEGEKEN 

Die Uittredende Studenteraad 1963-64 
Mnr. S. J. du Plessis en 

mnr. R. J. P. du Plessis 
sal gedurende Desember en 
J anuarie met die Abe 
Bailey-reisbeurse die jaar
likse toer na Engeland mee
maak. 

Aptekers neem 
dee I 

Gedurende hierdie jaar was 
dit telkens duidelik dat die ap
tekers nou ook bulle volle 
steun begin gee aan die buite
muurse-aktiwiteite van die Uni
versiteit. 

Aan die begin van die Rug
by-seisoen was bulle getalle 
merkbaar by die oefeninge, 

Gedurende die week var. 
Sing-Songs voor Intervarsity 
was dit ook bulle wat die gees 
van die studente aangewakker 
het, met spontane meewerking 
met die dirigente. 

HOOFREDAKTEUR 
BEN OEM 

Mnr. F. de Villiers is deur die Studenteraad aangewys 

as nuwe Hoofredakteur van ,.Die Wctpad" vir volgende jaar. 

Mnr. De Villiers is 'n senior 
student en bekend vir sy werks
vermoe en insig in sake. Met 
sy gevorderde kennis van die 
wet en in besonder dan ook die 
perswet, behoort hy , Die W~
pad" op 'n heel nuwe terrem 
van gehalte en standaard te 
plaas. 

In die studentelewe van die 
Universiteit bet rnnr. De Vil
liers op velerlei gebiede sy 
merk gemaak. Ook ,Die Wa
pad" sal vir hom 'n nuwe uit
daging wees. 

MOENIE KANSE VAT NIE 

Kies 

FOTOKUNS 
.,;, 

PORTRETTE 
en 

. GROEPFOTO'S 

MAAK 'N AFSPRAAK -- SKAKEL NET 3185 

N amens die Studente mass a 

wil ons graag die Studenteraad 

van 1963-64 bedank vir · hulle 

grootse taak wat hulle aan· die 

massa gelewer het. 

Die 
Bruidshoekie 

Die winkel vir aile 

BRUIDSUITRUSTING 
en haar gevolg volgens 

eie antwerp en keu~e 

Trourokke, Strooimeisie-
en Blommemeisierokke 

Kunsruikers, Hooltooisels 
Sambreeltjies ens. 

FOON 3il51 
Kerkstr. 106 - Foon 3151 

POTCHEFSTROOM 

PAN 
COETZEE 

Mans- en Sport
Uitrusters 
TEL. 899 

POTCH EFSTROOM 

* 
P.U.-KLEURE 

·MANS- EN -SPORT
UITRUSTERS 

oN SV ID·AfR IKA VERVAARDUI 



ILADSY 1 

DIE BULT 
APTEEK 

TOMSTRAA T 88b en 88c 

KOJI 

KYK NA 

ONS ... 

N-U-W-E 

PERSEEL/ 

ONDERSTEUN 
OUD-PUKKE 

·~============~ 

AJAX 
Boeke en Skryfbehoeftes 
(Edms.) Bpk. 
Telefoon 3458 - P01bus 43 

Kerkstr. 159, Potchefstroom 

~============~ 

~=======;, 
RUIKERS VIR ALLE 

GELEENTHEDE 

BOUQUET 
BLOEMISTE 

J ohon Dreyer-gebou Tel. 2002 

POTCHEFSTROOM 

DIE WAPAD 
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Die • ]aar • 
Ill oenskou 

Dit is moontlik no\.1. die aangewese tyd om nabetragting 
te hou van die jaar wat ons nou as agter die rug kan beskou, 

Ten eerste weet elke student 
teen hierdie tyd of hy sy plig 
gedoen het t.o.v . die akademie. 
Dit is die doel waarmee enige 
student hierheen kom, nl. om 
akademiese opleiding te ont
vang. Indien daar iemand is 
wat nie sy plig gedoen het nie, 
is dit nou tyd vir sodanige stu
dent om homself af te vra of 
hy werklik 'n student was. 

Ten tweede is daar die veler
lei buitemuurse aktiwiteite. 
Hier wil ons nie wys op die 
gesonde balans tussen studie en 
sport nie. Ons wil ons blik 
werp oor die prestasies van die 
jaar. Die Dalrymple beker is 

vir die eerste keer in ons besit; 
Die stoeiers en die J udo-klub 
het goed presteer; Die Pluim
balklub het gegroei tot 'n krag; 
Op die gebied van Rugby het 
die spanne verbetering getoon; 
Thalia het 'n suksesvolle toer 
agter die rug; Die gimnaste 
het ons naam hoog gehou; Met 
die Universiteite-vasvra het ons 
ver gekom. Inderdaad het die 
Universiteit 'n dankbare jaar 
agter die rug; in vele opsigte 
beter as vorige jare. Kom laat 
ons besef dat die eer ons nie 
toekom nie. · Ons kan ons 
Skepper slegs dank verskuldig 
wees. 

DANKBAARHEID 
Voor die verkiesing van die Studenteraad van U.P. het 

n aantal onsmaaklike gebeure plaasgevind wat die gees 
van samehorigheid wat geheers het na hul mooi oorwinning 
met lntervarsity heeltemal verbreek heL Mag dit dien as 'n 
les vir ons, dat ons die studenteverkiesings skoon hou, en 
diegene wat oortree bestraf. Daar is seker Diks wat leliker is 
en 'n groter euwel is as die beswaddering van persona wat 
kandidate is vir die verkiesing nie. 

SUID-AFRIKAANSE SPOORWEE 

AANTREKLI KE 
·LOOPBANE 

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee bied die volgende 
aantreklike Joopbane aan gegradueerdes: 

Assistent-ingenieur 

Metaalkundige } 

Skeikundige 

Bestekopmaker 

Klerk (vir opleiding as 
administratiewe 
amptenaar) 

lndien in besit van 

B.Sc. lng. 

B.Sc., B.lng. } 
(Steffen bosch) 
M.Sc. 

M.l:->g. 
(Stellenbosch) 
Ph.D. 
D.Sc. 

B.Sc. 
Hons.-B.Sc. 
M.Sc. 

} 
Diploma Bourekening 

B.Sc. Bourekening 

M.Sc. Bourekening 

'n Baccalaureusgraad wat 'n 
minimum studietydperk van 
drie jaar vereis 

'n Honneursgraad (of 'n ge
sertifiseerde verklaring dat die 
teoretiese deel van die 
magistergraad suksesvol vol
tooi is) of 'n baccalaureus
graad wat 'n minimum studie
tydperk van vier jaar vereis 

'n Magistergraad 

'n Doktorsgraad 

Aanvangsalari s 

R2,250 p.j. 

R2,400 p.j. 

R2,550 p.j. 

R1,950 p.j. 
R2,100 p.j. 
R2,250 p.j. 

R1,950 p.j. 

R2,100 p.j. 

R2,250 p.j. 

R1 ,425 p.j. 

R1 ,650 p.j. 

R1,875 p.j. 

R2,025 p.j. 

Nader besonderhede kan van die Hoofbestuurder, Kamer 39, Spoorweghoofkantoor, 
Johannesburg, verkry word. 
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VERKIESING ! 
,Mam !wile hetJ stilgebly; want huile het op die 
pad met mekaar gepraat oor wie die groot.Jie is. 
En toe Hy gtuJ.n sit het, roep Hy die twaQlj en se 11ir 
huUe: As iemo.rul die eerste wil wees, moet hy die 
laaste van almal en almal se dienaar wees. 

- Markus 9 : 34-35. 

. 
Ons is weer in die tyd van verlciesings. Ous gaan verkies w~rd 

om diens te verrig aan ons universiteit in die studente.-aktiwiteite. 
Verlciesing is met die oog op diens. 

Jesus het ook 'n groepie eenvoudige mense verlciea .OJJ;l . in sy 
heerlike dieua te staan. Sy diaaipels is gerdep om ,reeds .tydens sy 
omwandel!ing belangrike werk te verrig, maar daar sou vir bulle na 
sy bemelvaart die groot werk kom om heen te gaan n,a aile. nasies 
en Cbristus daar te verkondig. 

Hy onderrig bulle oor sy lyde en sy opstanding, maar daarv.an 
; ver..taan bulle nib nie. Hulle verlustig bulle by voorbaat In' !sy 

Koninkryk. Waar bulle bier so geredeneer het oor wie die .gr~ot&te 
is, is dit seker nie te veel gese as beweer word dat hulle vir daludie 
oomblik vergeet bet dat bulle moet dien nie. Hulle sie~ blPleself 
as mense wat loon moet ontvang en betoon bulle so nie as Wl!re 
diensknegte nie. Verder verbreek hulle ook die eensgesindheid wa,t. 
onder diensknegte moet wees wat moet saamwerk. Die redenering 
was seker nie om die minste te wees nie, maar wel oor · wfe die 
meeste moet wees. Hulle het meer op hulleself as op die r Koning 
van die ryk gesien. 

Ons moet ook maar d1ep in ons eie harte inkyk of dlt qie 
ook vir ons om onsself gaan nie, of ons nie soek na ons eie eer 
nie, .en daarmee die dit:mswerk van Cbrlstus belemmer. -nie ... Want 
oral waar u staan, moet u uself . sien as van die Here ~ero~~ 
te arbei tot sy eer. Daar is dikwels by ons·die dienswer'k Vai1·"n'·'valse 
selfverloening - die diens wat wil he dat ander dit-moet ''gp!n'erk 
om ons dan te eer en te waardeer. 

Grootheid beataan in ware d.iens aan . Christus, diens · Qit Jiefde 
vir Christus, en nie vir onsself nie. 

Ons moet self altyd minder word en Hy altyd .meer. 

WIE IS 
AAN 

VOLGE,NDE 
DIE BEURT? 

More is dit weereena verkiesing--'n baie belangrike dag 
in die studentelewe. Die oue moet plek maak vir die nuwe. 
V~aar het die Ieiding op jong, maar bekwame skouers 
gerus en die werk is goed en deeglilc gedoen. Verskeie 
geslaagde konferenaies en samesprekinge is gehou--op inter
universitere sowel as pla·aslike terrein. 

Die werk van die Studente
raad is egter heel dikwels werk 
wat in stilte gedoen word. Die 
studentelewe moet aan die gang 
gehou word en daarom is die 
organisatoriese werk ook van 
groot belang Dit geskied van 
dag tot dag, gewaarlik onge
siens. 

afgelope termyn . More neem 'n 
nuwe span oor, wie dit sal 
wees sal ons wel more-aand 
weet - ons beste wense aan 
hulle. 

Laat dit egter nie net 
om die eer gaan nie - laat dit 
gaan om diens en die eer aan 
ons Universiteit. Ons studeer 
tog aan 'n Christelike Univer
siteit-laat staan nou maar die 
agteraf gepraat en oordeel ob
jektief en laat ons ons lewe , ,In 

Dit sal heel gepas wees om 
die Studenteraad van mnr. 
Fanie · du Plessis hier namens 
die massa te bedank vir alles 
wat hulle vir die massa gedoen 
en beteken het gedurende die 

j U Lig", waarlik waardig wees. 

REDAKSIE 
Hoofredakteur: Bennie Viljoen- Tel. X09. 
Assistenthoofredakteur: Gert de Ru - Tel. X096. 
Tegnieseredakteur: Danie van Wyk - Tel. X041. 
Nuusredakteur: Gert Kriiger - TeL X09. 

Spo:rtredaldleurs: Heinie Monster - Tel. X09. 
Dante van Wyk - Tel. X041 . 

Varia: Paul Steyn -Tel. X041. 
Adrl Griffioen - TeL X044. 

Kunsredaktrise: Wilna KrUger - Tel. X044. 
Intenmlveraitir: Hannea van der Walt. - X068. • 

ONS. ONDERSTEUN 
ADVERT.EERJJERS 
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1959-60 

-

Mnr. Hennie van der Walt 

1963 

Mnr. Kotie de Jager 

KANDIDATE 
MO~E 

VIR 

Hieronder volg die volledige lys van persone waaruit more 
gekies moet word om vir die voigende jaar die Ieiding van 
die P.U. vir C.H.O. op bulle skouers te neem. 

VOORSITTER: 
(1) S. J. du Plessis, 
(2) F. J. van Deventer, 
(3) R. J. P . du Plessis. 
0 /VOORSITTER: 
(1) R. J. P. du Plessis. 
(2) P. J. van der Walt. 
(3) F. J. van Deventer. 
SEKRETARIS: 
(1) W. J. C. Doubell. 
(2) P. J . van der Walt. 
(3) L. J. van der Walt (Kobie) 
0 / SEKRETARIS: 
(1) A. le R. du Plooy. 
(2) P. J. Malan (Hans) 
(3) J. A. du Plessis 
(4) G. H. J. Kriiger. 

S.S.B.: 
(1) S. J. P. duPlessis (Paul). 
(2) R. Monster. 
(3) D. J. van Wyk. 
(4) P. J. van der Walt. 

A.S.B.: 
(1) F. J. van Deventer. 
(2) B. J. de Klerk. 
(3) L. J. van der Walt. 
(4) N. S. Janse van Rensburg. 
(5) N. C. van der Merwe. 

PENNING MEESTER: 
(1) D. Tromp. 
(2) J. C. Roos. 
(3) C. F . Nel. 
(4) D. J. S. Steyn. 

,LIEWE INGRAM, EK VERLANG ... " 
,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN .. . " 

Besoek 

INGRAM SE. 
DRANKWINKEL 
Aller lei 
• WYNSOORTE, 
• DRUIWESAP, 

TAMATIESAP 

BIER EN STERKDRANK 
SIDER, LEMOENSAP, 

in bottels en blikkies 

ONS VERKOOP ALLE SOORTE KOELDRANKE 

Tel. Nrs. 12 en 2582 
Kerkstraat 122 Posbus 171 

·· DIE WAPAD 

1961 

Ds. Oe Wet Kruger 

1964 

Mnr. Fanie du Plessis 

.,VLEISPASTEI en TAMATIESOUS asseblief . 

TE KRY BY U KAFETERIA 

Dis nou vir jou lewe, 
hoor I ••• en 
DIS VIR JOU BIERI 

Gawe geselskap, geurige kos 
en koue Castle/ 
As daar te kies en te keur op die 
tafel is en 'n man jou eerste watertand
lekker hap neem - is koue Castle 
dubbel welkom. Heerlike, 
skuimkoue Castle is geurryk 
aan smaak en kragryk aan 
goeie, gesonde bestanddele, 
daarby pas dit by 
iedere geleentheid. 
Geniet Castle -
die keurbier vir 
louter plesier -in 
kannetjies of 
bot tela. 

lUI D·A FRill i E UITIOEI BIER 

ILADSY 3 

1962 

Ds. Koos du Plooy 

1965 

I 

FLEU'RETTE 
BLOEMISTE 
Sleep in by Fleurette 

VIR JULLE BLOMME -

SPES/ALE AFSLAG 

KERKSTR. 143 TEL. 709 
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MNR. TEMl .•• NGH AAN DIE Weer eens -v k. · ' er 1es1ng ... 
WOORD 

Vergun my enkele opmerkings na aanleiding van 
die artikel .,Xritiek op Trukkonsert oneerbiedig" in u blad 
van Woenadag 24 Junie 1964: 

1. In verband met my ge
brek san ,agting en eerbied": 
Last ek dit eerstens baie dm: 
delik stel dat dit san my goed 
bekend is dat Cecilia Wessels 
'n baie ervare kunstenares is. 
Ook is ek rr.;y daarvan dP.eglik 
bewus dat sy in die vertede 
belangrike bydraes gelewer het 
vir die Qntwaki:Jg vulJ 'n me 
Suid-Afrikaanse herskeppende 
toonkuns. Last dit verder eg
ter duidelik wees dat dit my 
mening is dat een en. an~er 
hierbo genoem as sodantg mks 
met haar uitvoering van ~·3 
Mei 1964 te doen het nie. Ek 
het geluister na Jit wal op 
daardie konseru f;dewer is en 
het darvolgens 111) kritiek ge
skryf. Dat ek daarmee in 
, a~ting en eet·bied" tekort g~
skiet het, is heel moonthk 
waar ten aansie:1 van C ~cil; u 
Wessels se verlede (waaroor ek 
dan my spyt betuig), volgens 

SWEMKLUB 
HET ·GROOT 

PLANNE 
Die swemklub wil van jaar 

begin met waterballet vir dames 
en bulle hoop dat daar groot 
belangstelling voor sal wees. 

Die dames Smit en Retief is 
genader om 'n span af te rig 
en bulle bet ingestem om in die 
kort tyd alles in hul vermoe 
te doen om iets goeds daar van 
te maak. 

Dames wat goed kan swem, 
maar nooit goeie prestasies be
haal bet nie, kan nou as 'n 
span meeding in die komende 
inter-varsity in Stellenbosch. 

Die waterpolospan is vol 
goeie rnoed vir die komende 
seisoen a.g.v. laas jaar se on
dervinding met intervarsity en 
die oorwinning van Strathvaal, 
wat as die beste span in W es
Transvaal beskou word. 

my egter nie t~m opsigta van 
dit wat sy ons op 25 Mei 1964 
aangebied het nie. 

2. In verbnd met mnr. 
Kunkel se beskouings ten op
sigte van musiekkritiek in die 
algemeen : Mnr. Kiinkel verlang 
van 'n musiek-,.kritiek" infor
masie in verband met die kun
stenaar se ,eiewilligheid" (wat 
is dit eintlik ?) en die reaksie 
van die publiek tydens en na 
die konse.rt. As ondergetekende 
se kritiek soos dit verskyn het 
in Die Wapnd van 30 Mei 
1964 'n ,amper onvergeeflike 
misverstand" sou wees (omdat 
dit 'n ,egte kritiek" was), dan 
is 'n artikel soos voorgestaan 
deur mnr. Kunkel ten enemale 
geapeen van aile bestaansreg : 
ek kan warklik nie ontdek wat 
met , eiewilligheid" bedoel 
word nie en die publiek is 
deurgaans baie grati.g om han
de te klap en alles ,rnooi" 
te vind. 

3. Vervolgens jq uit duidelik 
dat mnr. Kunkel ruy bevoegd
heid as kritikus sterk in twyfel 
trek. Ek vind dit uiteraard nie 
nodig om daarop t.e untwoord 
nie. Opvallend eienaardig is 
egter dat mnr. Kiinkel so 'n 
groot gedeelte van sy artikel 
wy san die gevaar van nie
gesaghebbende kriti;n, terwyl 
hy 'n ,egte kritiek" as so
danig by voorbaat alreeds ver
werp as 'n ,amper ouvergeef
like misverstand' '. 

4. Ten slotte moet ek op
merk dat mnr. Kunkel se ar
tikel as 'n geheel 'n aanma
tigende inkonsekwensie is. 
Hoewel hy self skryf dat 
,amper by enige vraagstuk 'n 
groot hoeveelheid van beskou
ings moontlik is", verwerp hy 
ondergetekende se sienswyse 
as venynig, oneerbiedig en min
agtend. Hy doen dit, soos 
reeds genoem, as gevolg van 
sy eie beskouing in verband 
met musiekkritiek. Hy verloor 
sodoende egter op irriterende 
wyse uit die oog dat sy 

BESOEK ONS VIR VIUENDELIKE DIENS EN 
KEUBELS VAN GEHALTE 

TRAN'SVALIA MEUBELS 
Tel. 2157 Kerkstraot 180 

POTCH EFSTROOM 

,ONS MEUIELS WORD ERFSTUKKE" 

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

J. Tod Suttie 
Volledige Mansuitrusters en 

Sportltandelaars 
POTCHEFSTROOM 

Posbus 219 Tel. 1 

GISELA MAIW ALD 
Fotograal en Fotograliese Dienste 

TOMSTRAAT 100 POTCHEFSTROOM 

sienswyae moontlik te kampe 
kan he met ,die waarskynlik
heid van 'n kort leeftyd". 

H. TEMMING H. 
Geagte skrywer, . 

Graag wil ek net van d1e 
geleentheid gebruik maak om. 
die saak in die reine te bring : 

Die einde van nog 'n termyn het aangebreek. More 
moet 'n nuwe studenteraad asook nuwe besture en liggame 
gekies word. Daar is 33 persone genomineer vir die verskil
lende poste op die studenteraad, V anjaar beers daar weer· 
groot belangstelling vir die groot dcrg. 

Die idee was nie om 'n pole
miek te"laat·ontstaan nie, maar 
slegs as voorbeeld te dien vir 
die STUDENTE om ook brie
we van enige aard te stuur. 

Die studenteraad en sy on- sal word, en bereik 'n ho.og
derliggame reel die studente- t~punt ptet die massavergad~
lewe. Dit is dus daarom van nng more aand, wanneer die 
die grootste belang dat elke ki~- nuwe voorsitter die stoel sal 
ser hom goed moet vergew1s oorneem. 

Ten tweede : Van die kant 
van <lie redaksie bet daar 'n 
fout ingesluip met die plasing 
van u en mnr. Kunkel se be
rigte. Ontvang asb. ons spyt 
daarvoor, dan sou hierdie brief 
miskie~ nie nodig gewees bet 
nie . Nogtans dank ek u beide 
vir u bereidwilligheid en vir 
wat u tot dusver vir Die W a
pad gedoen het. Ek hoop dat 
die saak nou as afgehandel 
beakou sal word . Baie dankie. 
(Red., J.H.V .) . 

voor by stem en hom nie laat Elders word 'n volledige lys 
belnvloed deur swartsmeer- van die genomineerdes ver
stories nie. Laat elke kieser ver- strek. 
hewe wees bo die kleinlike. 
Laat ons wegdoen met swart-
smeerstories en onderkruipery, 
sodat dit nie 'n aanklag teen 
die betrokke persoon se gewete 
sal wees indien by op so 'n 
wyse verkies sou word. 'n Be
roep word dus op elke kieser 
gedoen om die saak nugter te 
oorweeg. 

Die verkiesing begin om 
8.00 vm. in die studentesaal, 
wanneer die dagbestuur gekies 

ROOSTER VIR 
VERKIESING 

DIE 

Hier volg die rooster soos bepaal vir die verkiesing more. 
Daar sal so ver moontlik volgens hierdie rooster gestem word. 

8.00 vm.-10.00 vm. : 
Verkiesing van die Dagbe
stuur (in die Totius Gedenk
saal) . 

10.00-11.00 vm. : 
Verkiesing van nuwe Dames
verteenwoordigster (in die 
Studentesaal) . 

11.00 vm.-12.00: 
Verkiesing van die nuwe 
A.S .B. lede. 

12.00- 1.00 nm. : 
Verkiesing van die nuwe 
Korps V.V.-lede. 

1.00 nm.-2.00 nm.: 
Ete. 

2.00 nm.-3.30 nm.: 
Verkiesingstyd vir A.B.K.K. 

3.30 nm.-6.00 nm.: 
Verkiesingstydvir S.S.B. 

7.30 nm.: 
Massa. 

U het volop keuse in ons groot verskeiden·heid 

Boeke vir Studie en vir 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 
" DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Ke,.kstraat 91-95 Telefoon 1164 & 497 

H/v. Tom en Borcherdstraat Telefoon 3431 
POTCH EFSTROOM 

(EDMS.) BPK. 
TOMSTitAA T 92 TELEFOON 1389 

POTCHEFSTROOM 

* 
Mooi Wintermateriaal 

* 
Nomotta-wol in Voorraad 

Die W a pad WOP'd gt~dn~lt dt~vP' 

Enslins, Potchefstr"oom. Eit~naar"t 

"" witgewer"s: Die S.R . van die 
P.U. Vir' C.H.O. 

I 

HAROLD'S 
AUTOMOBILE SERVICE 

STATION 

DATSUN 

• 
Agente vir 

*FIAT * ALFA 

• 
-Tel. 229-

ARCADIA 
Haarkappers 

KERKSTRAAT 81 

* 
Onder nuwe bestuur 

* 
Spesiale pryse vir studente 

JOUBERT'S 
Fiets- en 
Elektriese 
Dienste 

* 
SKOENREPARASIES 

veral dames wat hul skoene 
so deursleep 

PARKSIG 
El EN DOMSAGENTSKAP 

*HUlSE 
* PLASE 
* PLOTTE 
* BESIGHEDE 
* STANDPLASE 

Vir 'n eerlike tra11s11ksie 
siet~ of bel 

1486 Na-ure 2054 
(Eienaar: G. Schoonhoven) 

~-

LA VOGUE 
Die Besigheid van 

Kwaliteit 
Tet. 440 - Potchefstroom 

Joubert Fietawinkel & 
Elektriese Dienste 

Ylr D-IIIMitltiu 111'1 JlllltiP' 1/Git ,,0,.., 
NOU VERSKUIF NA OU 
POS~TOOR-GEBOU 


