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PERSBERIGTE OOR DIE A.S.B. 
S. R.-Voorsitter lewer kommentaar 

Dlt is nie vir mnr. Du Plessis 
duidelik wat die Afrikaanse koe
rante van die A.S.B. verwag nie. 
Indlen hulle wil he dat die 
strydbyl tussen die A.S.B . en 
Nusas begrawe moet word, hoe
kom is hulle dan nie konsekwent 
en versoek dr. Verwoerd en die 
Nasionale Party om nader aan 
die Progressiewe Party te kom 
n le. 

DIE denkende Afrikanerstudent is tot droefheid gestem deur die reaks~e 
wat in sekere Afrikaanse koera nte gevolg bet na afloop van d1e 

A.S.B.-Kongres, bet mnr. Fanie du Plessis, S.R.-voorsitter van die P.U. en 
oud-boofbestuurslid van die AS.B., in 'n onderboud gese. 

Mnr. Du Plessis aet gese dat die berigte in die Engelsta
lige koerante verukoon kan word omdat die skrywers heelwaa.r
skynlik betaal word om stelling teen die A.S.B. in te neem. 
Hy bet verwys na die berig in die Sunday Times waa.rin die 
A.S.B.-Kongresgangers as 'n ,bedeesde, bang en oningeligte 
groepie jongmense" beskryf h Di-e woorde bejeen die Afri· 
kanerstudent met die agting wat dit verdien, bet by gese. 

ekstrimist e is wat Kongres hou 
en les b es , dat daar te m in op
stand teen ons erfenisse Is" . 

',Is dlt nie d ie eienskappe 
van 'n studentegemeenskap 
met 'n Uberallstlese inslag 
nie", het mnr. Du Plessis ge-
vra. 

ENIGSTE TUISTE 

.,Ons eie Afrlkaanse koerante -----------------------------

Mnr. Du Plessis bet gese by 
glo die A .S.B. is die enigste 
tuiste van die Christen Afrika
ers tudent en daarom sal die 
P .U . sy lidmaatskap voortsit n ie
teens taande die gebrek" aan 'n 
opstand teen ons erfenisse", 'n 
gebrek aan 'n verskeldenheid van 
denke en 'n chroniese .,anti
s iekte" n.ie. se houding jeens d~e Kongres 

was egter alles behalwe een van 
ondersteuning en aanmoediglng 
omdat ons kan aanneem dat 
hulle n ie in beginsel teen die 
A.S.B. is nie", bet mnr. Du Ples
sis gese. 

MAAK SEER 
,,As Neels Natte (Die Trans

valer 9/7/65) die A.S.B. beskul
dig dat by te ver na regs gaan 
net omdat Nusas te ver na links 
oorbel, en stagnante denk e en 
.,geykte mode woorde" aan die 
Kongres toeskryf, is hy besig 
om die A.S.B . seer te maak." 

Volgens mnr. Du Plessis spruit 
die hartseer nie uit die waar
heid van sy stellinge nie, maar 
omdat dit ongegronde, onver
wagse en venynige houe is wat 
kom van Ieman dwat die A.S.B . 
as 'n vrlend bes~ou. 

. .,By lmplikasie word die A.S.B . 
in die hoofartikel van Die Bur
ger ' (20/7/65) daarvan beskuldlg 
dat daar tydens die Kongres te 
min .,verskeldenbeld" van denke 
was, dat dlt net 'n klein klomple 

Kafeteria 
'n Bela.ngrlke afkondlglng vir 

alle Pukke is dat d~e Kafeterja 
in die toekoms op Vrydag tot 
10 nm. en Saterdae tot 11.15 nm. 
oop sal wees. 

,,Nou toe aou!l .. , d.Jt was blyk
baar die woorde van mej. San
tie du Bruyn se vrlende, mejj . 
B\a.na du Plessis en Ma.rria.n.B 
Louw, toe bulle na die Puk se 
bus kom kyk het waarmee Ala
bama die afgelope vakansle ge
toer het. Op Bustenburg het 
mej. Du Bruyn en haar toer
maa.ts onder d.l.ewe deurploop 
toe by die B400 se waarde ult 
die bus gesteel is. 
VoJgens cile toerleler, mnr. Cot'· 
nle Nel, Is klerasie, geld en .ka.
meras ~resteel en Is daar tot op 
datum nog nlks teru&' gevlnd nle. 

Mnr. Du Plessis het dit be
klemtoon dat die P .U . vir C.H .O. 
en d ie A .S.B . ultra-regs sal bly. 

MIN. VORSTER 
VOORA.S.B. 

Die Minister van Ju:.U&ie, 
adv. John Vorster, het gis
teraand 'n toespraak voor die 
A. S. B.-tak van die P.U . 
gehou. 

Aangeslen Dle Wapad reeds 
Woensdagoggend .. ter ... perse 
moes gaa.Ili sal 'n verslag van 
die toespraak in die volgende 
ultgawe verskyn. 

Mediese Fakulteit Ook In 
Natal Bepleit 

In 'n poging om die ernstige tekort aan geneesbere in 
Suid-Afrika te verlig, sal die Admlnistrateur van Natal, mnr. 
T. Gerdener, by die Regering aansoek doen om die stigting van 
'n mediese skool in Durban. 

Jaarllks wys die bestaande Tot op datum is daar nog nlks 
skole groot getalle voornemende verder met die planne gevorder 
d udente af wat deur die skool 
opgeneem kan word. Op die 
oombllk Is daar in die Republlek 
slegs drle geneeshere vir elke 
10,000 inwoners. 

nie aangesien die standpunt van 
die owerhede Is om slegs die 
bestaande medlese fakultelte ult 
te brei. 
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MNR. ROELF DU PLESSIS 
Foto: Fotokuns 

Drie Pukke op 
Hoofbestuur 
van A.S.B. 

Dr!e studente van die P.U. 
is tydens die kongres van dje 
A.S.B. tot die llggaam se hoof
bestuur verkies. 

Hulle is mnre. Roelf du 
Pless is (direkteur v ir studje 
en navorslng), Kobi.e van der 
Walt (direkteur vir toere) en 
Arrle de Beer (direkteur v!r 
pub•'kasles). 

Dlt is mnr. Van der Walt 
se tweede termyn op die hoof
bestuur. 

MNB. KOBlE VAN DEB WALT 
Foto: Fotokuns NUSAS-LEDE VERSKIL 

OOR INTEGRASIE 
Botsende standpunte is deur die voorsitter en ondervoor· 

'Jitter van Nusas oor 'n rassekwessie ingeneem op die onlangse 

Vroeer vanjaar is daar ook 
vertoe deur die Potchefstroomse 
Unlversltelt gerlg vir die oprlg
tlng van 'n medlese fakultelt op 
Klerksdorp. VIr die doel bet die 
stadsra.ad van Klerksdorp 'n 
groot aantal morge grond aan 
die Unlversltelt geskenk. Die hos
pltaal op Klerksdorp bet ook sy 
heelhartlge steun vir die beoog
de fakultelt uitgespreek. 

,Vrees op A.S.B.-kongres," 
se Engelse koerant 

kongres van die liggaam. 
Die voorsltter, mnr. Maeder 

Osler, was ten gunste van 'n 
voorstel dat elke byeenkoms om 
geld in te samel wat deur Nu-

NAFRANKRYK 
VffiSTUDIE 

Mnr. M. J . H . du Plessis, dosent 
in Latyn aan die P.U, vertrek aan 
die einde Augustus na Frankcyk, 
waar hy drie jaar aan die Univer
siteit Montpellier aan 'n doktors
graad in Frans sal werk. 

Hy sal die eerste jaar as student 
aan die mstituut vir Buitelandse 
studente vir 'n diploma in die 
Franse taal en kultuur inskryf, 
waarna hy aan dieselfde inrigting 
sy doktorale studie sal voorsit. 

sas gereel word, op 'n basis van 
integrasie moet geskied. 

Mnr. Peter Mansfie~d. onder
voorsitter, bet daarop gewys dat 
sekere Nusas-sentra wat deur die 
wet tot studente van een ras 
beperk is - betsy blank of nie
blank - dit moelllk sal vind om 
e.an die voorstel uitvoerlng te 
gee. Dlt mag daartoe lei dat 
hierdle sentra nle aan Nusas se 
bedrywlgbede kan deelneem nie. 

R. M. Kgosane, van die Teo
logiese skool op Alice het Nu
sas as 'n .,klomp stommerikke" 
bestempel. 

, Ons bet 'n halwe nag sit en 
praat oor hierdie geskil. Wan
neer gaan ons die ou bout uit
sny? 

Eksamen van S.R. 
Saterdag 

afgeneem 
Die Studenteraad van die P .U . 

se handboekeksamen word Sa
terdag om 9 vm. in die Frans 
du Toitgebou afgeneem. 

Persone wat belangstel moet 
met mnr. Paul Buys by die 
Studenteraadskantoor skakel. 

VREES het die afgelope 
A.S.B .-kongres te Heidelberg 

oorheers volgens 'n berig in 'n 
Engelstalige Sondagkoerant na 
afloop van die kongres. 

Volgens die politieke verslag
gewer van die blad was die 
,.kwaliteit van leierskap" by die 
kongres maar bale power. ,, In
dien s tudenteleierskap 'n aan
duiding is van 'n nasie se voor
uitslgte om die uitdaging van 'n 
veranderende wereld tegemoet te 
gaan, is die vooruitsigte van die 
Afrikanerdom nie rooskleurig 
nie." 

Dit is volgens die verslaggewrr 
'n stil, bangerige en oningelig
te groep jong mense wat ,uit 
voeling is met realiteit en dir 
probleme van die dag", wat hy 
in Heidelberg aangetref bet. 

• Tog jammer dat die blad se 
lesers nie self die kongres kon 
bywoon om die ware toedrag 
van sake te besef nie. 

(Red. - D. W .) 

Gasprofessor vir 

Universiteite 
'n Gesaghebbende op die ge

bied van administratiewe outo
matisa s ie p rof. Henri Johan van 
der Schroeff , hoogleraar aan die 
Vrije Universiteit van Amster
dam, sal Vrydag in die Republiek 
aankom vir 'n kort besoek aan 
verskeie Suid-Afrikaanse univer
siteite. Prof. van der Schroeff 
sal vir ongeveer drie weke as 
gasprofessor by die P .U. optree. 
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DEELNAME VAN P.U. THALIA-TOER 
SUKSESVOL 

AAN KUNSFEES 
PATETIES 

Die Tbalia-toer kan as 'n groot 
sukses beskryf word!. bet die 
voorsitter, mnr. Joban Breet 
in 'n onderboud gese. 

DIE DEELNAME van we studente van die Potchefstroomse 
Universiteit aan die A.S.B.-Kunsfees, wat die vakaruie op 

Heidelberg gehou is, kan net as treurig en pateties beskryf 
word. 

Volgens mnr. Breet is 'n be
drag van oor die R2,100 inge
samel. Hiervan moet die onkos
tes nog afgetrek word. 

Die opvoerings is oor die al
gemeen goed bygewoon en die 
toerlede bet die toer terdee ge
niet. 

Was dit nie vir die ·volkspele 
en sanggroep, asook ses indivi
duele inskrywings en 'n inskry
wing van 'n sekstet nie, sou 
die P.U. se bydrae tot bierdle 
jaarlikse kuns- en kultuurfees 
van Afrikaanse studente 'n ron
de nul beloop bet. 

PRAGTOTAAL 
Die A.S.B. staan bekend as 'n 

kultuurorganisasie, en die kuns
fees vorm 'n belangrike en inte
grale dee! van die aksies tydens 
die jaarlikse byeenkoms. Aan 
die P.U. is daar tans by die 
2,000 studente ingeskryf en van 
bierdie groot getal skryf net die 
volkspelelaer, ses persone vir die 
sekstet, twee persone vir die re
denaarskompetisie, en vier per
sona stuur kleurskyfies en 'n 
skildery in. 'n Pragtotaal dus 
van: twee groepe, twee inskry
wings vir vokaal en vier vir 
beeldende kunste. 

Wanneer 'n mens die kuns
feesprogram onder oe kry en 
die geweldige verske:denheld 
'van items sien, kan dlt net 
nje begryp word wat van die 
studente van die P.U. geword 
bet nie. 

HANDJIEVOL 

kende wyse soos by die jaar
likse A.S.B.-Kunsfees tot uib\ng 
te bring. - Bedsa. 

K AFDELINGS s u w;~~;~~~~~7' E ~ ~ 
DRAMA N ~ Fr- \ 1\..~ • 
VOORDRAG A • ~a ..,.r 
~~~:!~~~RE ~- .. - G~ .. E~!\E 
REDENAARKUNS s 0~ KORTVERHAAL 
KWARTET EN DUET ~ C! KOO'<KOMPEliSIE 

SOLOSANG ~·~ f" ...., • BEELDENDE KUNm 

'" \ ttG.fE·i iiE L"i E'Rrt· ""'···· ., 
i~":~-9 JULIE 1985 

MEEGEDING 

VIr meer besond~rhede: 
by u S.R. en A.S.B. Skakel persone en sien 

Kunsfeesreelboekie by hulle 

SKRYF IN! lAAT ONS DIT 'N WARE FEES IAAK! 

Die plakkaat bet tevergeefs saam met etlike ander op die Puk 
se campus gepryk. (Sien berig oor Puk se deelname aan Kuns
fees). 
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KUNSGESElSIE 
DIE film Debbie bet teen die 

tyd dat dit begin draa! bet 
alreeds soveel publisiteit geniet 
dat die mense werklik oor me
kaar val om na bierdie veelbe
sproke rolprent te gaan kyk. 
Veral die felt dat daar eers 'n 
ouderdomverbod op was, speel 'n 
belangrike rol in die angstigbeid 
van die publiek om bierdie ver
baal op die silwerdoek uitgebeeld 
te sien. 

RAAISEL 
Eintlik bly die ouderdomsver

bod op die film 'n raaisel. Pre
sies waarom sou persone onder 
die ouderdom van een-en-twin
tig jaar nie toegelaat kon word 
om Pebble te sien nie? Kon dit 
miskien wees omdat die verhaal 
gebaseer is op die lewe van 'n 
jong meisie wat swanger raak 
voordat sy getroud is? 

Indien dit so is, sou die ver
bod nog begryp kon word as die
gene wat dit opgele bet geen 
benul van die strekking van die 
rolprent gebad bet nie. Maar 
die feite is so eg menslik en by
na eerbiedig uitgebeeld,, so ge
trou aan die werklike !ewe, dat 
daar absoluut niks afstootlik of 
walglik in die hele verbaal is 
nie. 

En dan is die vraag nog of dit 
waar is dat die verbod slegs 
opgebef is omdat die vervaardi
ger geweier bet om ooit weer 
enige Afrikaanse film te maak, 
en om geen ander rede nie . . . 

Is ons Afrikanervolk nie oor
sensitief in hul opvattlng aan
gaande seks in kuns nie? Wells-

waar is daar verskeie moderne 
kunstenaars - veral letterkundi
ges - wat bierdie saak uitbuit 
en ver-alledaags deur temas, 
wat anderslns werklik aangry
pend kon wees, daarom te sen
treer. En dan nie om seks we.t 
die bellige skoonheid is soos 
Cbristene dit ken nie maar om 
lets wat vir ons vreemd is, soms 
selfs afstootlik. 

Tog moet ons nie uit die oog 
verloor dat die persone wat by 
bale van die besondere letter
kundige werke betrokke is, bul
le eie beginsels en sienswyses 
bet, en nie daarvan afwyk nle -
soms bale meer standvastlg in 
bul eie sfeer is as wat baie so
genaamde beskaafde Cbristene 
is. -H. M. 

e Die menings in die artikel 
uitgespreek is die van die skry

wer en nie die van die Redak
sie nie - Red. D. W. 

Kunsfeesuitslae 

van die P.U. 
Die volksanggroep van die 

P.U. was die enigste groep Puk
ke wat 'n ,A" bebaal het up 
die A.S.B.-kunsfees wat die af
gelope vakansie op Heidelberg 
gebou is. 

Die inskrywings van die band
jievol wat wei deelgeneem bet, 
word waardeer, maar wanneer in 
aanmerking geneem word dat 
nle een van die kleurskyfie of 
die skildery-inskrywing kon kwa
lifiseer of dat die sekstet of in
skrywings vir die redenaarskom
petisie naby eerste plek kon ein
dig nie, raak die prentjie nog 
donkerder. Aileen die volkspele 
met 'n tweede plek ~n die volks
sang met 'n A-simbool kon die 
eer van kuns en kultuur die 
P.U. op bulle besondere gebied 
reg verleen. 

Studente-Volkspelers Stig 

(Die Puk is die enigste Uni
versiteit waar so 'n groep reeds 
bestaan, en bulle Is besonder 
trots op die felt dat bulle nie 
aileen die enlgste Volksanggroep 
is nie, maar ook die besltters 
van 'n Volksangbundeltjie met 
bladmusiek Is - ook die enl~ste 
van sy soort aan Suid-Afrlkaan· 
se universlteite). 

Nasionale Raad 
'n Ernstige behoefte in studentevolkspele gaan hopelik be

vredig word. Tydens die afgelope A.S.B.-kunsfaes op Heidelberg 
is die NaiJionale Studenteraad vir Volksan gen Volkspele gestig. 

Waar was die inskrywings vir 
toneel, musikaal, vokaal, instru
mentaal, beeldende kunste ens. 
ens.?? 

Studente aan die P.U. vir 
C.H.O. bet geen verskoning 
vir blerdle swak deelname n!e. 
Iewers moet 'n groot fout 
wees, 'n oorsaak vir n:erdle 
siapgees onder mense wat ta
Iente ontvang bet maar te lui 
of te ,beslg" is om dlt op er-

,Hierdie raad kan nou stu
dentevolkspele uitbou, organlseer 
en bevorder binne die spesifieke 
sfeer van die student," bet die 
voorsitter, mnr. Nico van der 
Merwe, gese. 

Die bestaande Nasionale Raad 
vir Volksang en Volkspele be-
skou studentelaers as gewone 
seniorlaers, en daar word van 
bulle verwag om aan die gewone 
eise vir seniorlaers te voldoen. 
In die praktyk is die karakter 
van die studentelaers egter an
dera, en is dit nie vir bulle 
moontlik om altyd aile verpiig
tinge na wense na te kom nie: 

(EDMS.) BPK. 
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Ons hou alles aan wat dames benodig: 

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

Tot jassies en rokkies. 

bulle kan byvoorbeeld nie kur
susse, leierskursusse en lente
skole bywoon nie, omdat vakan
sies en die kursusse nie altyd 
ooreenstem of aanpas nie. 

OPTREE 
Die N.S.R. gaan nou optree as 

'n saamsnoerende liggaam wat 
as verteenwoordlgend van die 
studentejeug kan optree, en ook 
bulle sake beplan soos dit aan
pas by die omstandigbede van 
die studente. 

Die N.S.R. beoog ook spesiale 
studente. en Ieierskursusse, blits· 
kursusse oor langnaweke en len
te skole op gelee tye. 

Die voorsitter van die N.S.R. 
het ook sitting gekry op die Na
slonale Raad. 

'n Kongres sal elke jaar saam 
met die A.S.B.-kunsfees gehou 
word waar nuwe besture, onder 
andere verkies sal word. 

Die huidige bestuur is aF. volg 
se.amgestel: Voorsitter: Nlco van 

Alabama lewer 
goeie spel 

,Met die besoek van die Ala
bama studentegeselskap van die 
Potcbefstroomse Universiteit vir 
C.H.O. bet die inwoners van Ku
ruman die genot gesmaak van 
nog 'n stukkie boogstaande kul
tuur." 

Bostaande aanbaling uit die 
Kuruman Bulletin gee 'n goele 
beeld van die sukses wat Alaba
ma bebaal bet met bulle onlang
se toer. Oral is goeie kritiek ge
boor, en dis duidelik dat bierdie 
toergroep bulle besonder goed 
van bul taak gekwyt bet. 

der Merwe (P.U.), Ondervoor
sitter: Kobus Bezuidenbout (Stel· 
lenboscb), Sekretaris: Tbeo Joos
te (P.U.), en addisionele lede is 
Louisa de Villiers (Stellen
boscb), Marius Grey ling (U.P.), 
Joban Janse van Vuuren (P.O.K.) 
en Attie Besuidenbout (Stellen-
bosch). 

Die Volkspelegroep bet in die 
groepkompetisie 'n tweede plek 
na die Universitelt van Pretorl11. 
bebaal. 

In die Redenaarskompetisie 
bet Arrle de Beer 'n tweede 
plek in die mat·safdeling en 'n 
vierde in die gesamentlike kom
petisle vir mans en dames ge
kry. 

Vir die e~rste k.eer •et ThaDa die jaar op toer gegaan met 
fotoborde wat in di~ vo~rpor~le van die sale waarin )lulle op
getree bet, aangebrmg u. D1e fotos is deur FotokUlis geneem 
en sal te sien wees wanneer Thalia op 7 Augustus in die To
tiussaal optree. 

Ei.nd goed alles goed! ! Die Thalia-wintertoer is iets van die 
verlede en Gerrit Coetzee en toerleier, Johan Breet, pak nog 
vir oulaas 'n klompie taJse in. 
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KONFERENSIESAAL VAN TOEKOMS? Lesings Oor Bilharzia 
Oorsee 

\ 

Stadsraad 
skenk 
geld 

'n Bykomende be drag van 
R40,000 sal vir die volgende tlen 
jaar deur die Stadsraad van 
Potchefstroom perlodlek aan die 
P.U. geskenk word. Tot dusver 
het die Universltelt jaarliks 'n 
bedrag vanR3,500 van die Stads
raad ontvang. 

Die skenklng sal vir uitbrei
dlng aangewend word. 

• Met dle op11IPlnl' van cUe Frans 
du Toitgebou het min studente 
seker kon dink dat die groot 
moderne lesingsaie in vakans~e 

tye net so beslg as in die 11&

mesters sal wees. 

Op die oombllk wH dlt voorkom 
of die gebou in die toekoms nog 
'n konferenslesaal van faam 
ga.a.n word. Die Suld-A:frikaanse 
Akademie vir WeteiUikap en 
Kuns was van die eerste Jnstan
sles wat van die nuwe gebou 
gebruik gemaak het. 

Foto: Fotohuns 

Studentekoerante moet nie 
minagting koester vir 

Engelstaliges, se 
Thompson 

,Dit is met 'n mate van spyt dat ek opmerk dat daar 'n 
neiging is om na die Opposisie te verwys as ,die Engelse" en 
dat daar miskien met te veel klem ~se word dat Engel.5e stu
dente en studenteblaaie nie deel is van die studenteliggaam in 
ons land nie." 

So het mnr. Blyth Thompson 

Die man wat onlangs Suid-Afrikane• aan die praat gehad 
gehad het oor die voorkoms van bilharzia in die land se riviere 
en damme, prof. J. A. van Eeden, van die Potohefstrooms.e Uni
versiteit, vertrek op 2 AuguStus na Europa waar hy 'n interna
sionale malakologiese kongres in Kopenlaagen, Denemarke aa1 
bywoon. 

Prof. Van Eeden ia hoof van 
die Departement Plerkunde van 
die Unlverslteit en 'n erkende 
deskundige op die gebied vaD 
bilharzia. Hy sal tydens die kon-

LENINGS VIR 
1966 

P.U.-Studente wat lenings vir 
1966 verlang, moet weer opnuut 
aansoelll doen. Aansoekvorms is in 
kamer 27 van die Administrasie
gebou verkrygbaar. Alle aansoeke 
moet by die Registrateur ingele
wer wees voor of op 30 Septem
ber 1965. 

Aptekers moet in toekoms 
weer beskeie vertoon 

Volgens berigte in die dagbladpers beers daar groot ver
deeldheid onder die geledere van aptekers oor die besluit van 
die Aptekersraad verlede week in Durban dat advertensieborde 
buite apteke voortaan meer heskeie moet wees. 

Flitsende, helderkleurige en oop is. 'n Letter van vyftien 
skerp beligte kennisgewing. en dulm hoog is groot genoeg om 
naamborde buite apteke sal ver- die aandag van die publlek te 
vang moet word en die letters trek, het hy gese. 
op die borde mag nie grater as 
vyftien duim wees nie, lui die 
besluit van die raad. 

VAAG 
Verskeie aptekerstudente wat 

in die verband deur Die Wapad 
genader is, bet gese dat die be
sluit wat betrekklng het op 
meer besadigde advertensles 'n 
bietjie vaag is. Die gemiddelde 
apteker kan nle meer van die 
inkomste uit voorskrfte leef nie. 
Die apteker maak baie staat op 
ander verkope. 

Mnr. G. Kepler, 'n aptekerstu
dent in sy finale jaar, het gese 
dat 'n bulslig in die geval van 
noodapteke byna 'n noodsaakllk
heid is om aan die publiek te 
toon dat die apteek in die aand 

gres 'n Toorle~~tng oor die voor
koma van bUharzladraende vars
wa.terslakke tn Suid-Afrika lewer. 

Prof. Van Eeden is onlangs 
oak benoem tot mede-redakteur 
van die internasionale malako
loglese tydskrif. Hy sal na die 
kongrea navorsingslnstltute in 
Nederland, Engeland. Swede en 
Finland besoek. 

P.U. help met 
proefneming 

Die Universiteite van Potchef
stroom, Pretoria en die Witwaters
rand is besig met 'n eksperimen
tele matrikulasiestelsel ingevolge 
waarvan die finale skooleksamen 
afgeskaf word. 

Die inligting is verstrek deur 
dr. A. L. Kotzee, professionele as
sistent van die departement, in die 
jongste ~tgawe van die Onder
wysblad. 

Die Onder\yysdepartement sal in 
samewerking met die universiteite 
se fakulteite van wysbegeerte, we
tenskap en handel die universitere 
loopbane van matrikulante volg 
wat die tweejaarkursus geslaag bet, 
asook die wat volgens die ou stel
ae by die un'iversiteite inskryf. 

op 6 Julie by die Heidelbergse 
Onderwyskollege gese toe hy die 
jaarlikse konferensie van die 
Afrikaanse Studentepersunle ge-

MATIES EN TUKKI'ES Prof. H. J. J. Bingle, Rektor van die P.U., in gesprek met dr. 
A. J. Roux, voorsitter van die Raad op Atoomkrag, tydens die 
sitting van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en 
Kuns se kongres in Julie aan die P.U. Dr. Roux bet tydeJY.; die 
sitting die tuig as voorsitter van Akademie neergele. 

open het. 

POLITIEK 
Mnr. Thompson, wat gepraat 

bet oar Die Studentenuusblad 
en die politiek, bet gese dat 
daar 'n tyd was toe dit net die 
Afrikaner was wat bereid was 
om teen die stroom van Wester
se denke te swem en dat die 
wereld nou eers begin besef dat 
die Afrikaner nag al die tyd 
op die regte pad was. 

FOUT 
.,Dit sal 'n groat tout wees 

om minagtlng te koester vir al
les wat Engels is. Soveel van die 
dinge wat Engels In oorsprong 
is, het bygedra tot die ontwlk
kellng van Suld-Afrika en ek 
sal graag sien dat hleraan er
kenning gegee word In studente
blaaie." bet mnr. Thompson ge
se. 

Genootskap hied· 

weer 'n kursus 
Die Transvaalse Genootskap 

van Rekenmeesters hou vanaf sewe 
tot tien September 'n waarderings
kursus in Bestuursrekeningkunde 
in die F. du Toitgebou van die 
Potchefstroomse Universiteit. 

UIT FEDERASIE 
Die Konserwatiewe Studenteverenigings van StellenbOilch 

en Pretoria het bulle op 23 Julie onttrek aan dle Konserwa
tiewe Studentefederasie. 

Lidmaatskap van takke van 
die studentevereniging aan se
kere Engelstalige universiteite 
is oop vir nie-blankes. 

ONMOONTLIK 

'n Voorstel, wat deur mnr. J. 
J. Brown van die Universiteit 
van Pretoria ingedlen is, lui dat 
die verenigings van Stellenbosch 
en Pretora die reeling afkeur en 
dat dit vir bulle onmoontlik 
maak om by die Federasie aan 
te slult. 

.,Ons bekragtig die doelstellin
ge van die Konserwatiewe Stu
dentefederasie en hoop dat die 
struikelblok spoedig ult die weg 
geruim sal word sodat .,valle 
lidmaatskap van die Federasie 
vir ons moontlik sal w_ees." 

NUSAS 

Vroeer het die seminaar die 
beslult van Nusas om Martin 
Luther King te noo~ om sy kon
gres volgende jaar te open, as 'n 
gebrek aan patrlotisme en oor
deel bestempel. 

'n Voorstel wat eenparig aan
geneem is, se dat die semin'lar 
geskok is deur die besef dat dr. 
King die !deale simboliseer, 
waartoe Nusas homself bereid 
verklaar om te veg. 

e Die P.U. is nle op die semi
naar verteenwoordig nie. 

Swak Mrikaans 

Betreur 
Groot korruner oar die taalkun

dige versorging van studente se 
skrlftelike werk is tydens die 
opening van die Potchefstroomse 
Onderwyskollege op 'n personeel
vergadering deur mnr. J. C. Com
lbrink, departementshoof vir 
Afrikaans, uitgespreek. 

Volgens mnr. Combrink blyk dit 
dat daar 'n toenemende onver
moe by studente is om hulle ge-

dagtes om te sit in duidelike ge
sistimatiseerde sinne. Daal'by 
laat die spelling van woorde soms 
veel te wense oor. 

Foto: Fotokuns 

Navorser en tegnoloog van 
groot belang vir S.A. 

Nywerhede 
Die tyd bet aangebreek dat Suid-Afrikaanse nywerhede al 

hoe meer op die Suld-Afrikaanse navorser en tegnoloog moet 
staatmaal•, bet dr. S. Meiring Naude, pre~o~ident van die 
W.N.N.R., Di.rudag, 6 Julie tydens 'n opknappingskursus in Na
tuur- en Skeikunde aan die P.U. gese. 

Hy het gepraat oar die rol 
wat die wetenskap in die ont
wikkeling van Suid-Afrika speel 
en die bydrae wat die skole be
hoort te lewer. 

BEWYS 
Dr. Naude het gese dat Sasol 

'n treffende bewys is van die 
waarde van navorslng vir die 
nywerheid. Die nywerheid is op 
die natuurwetenskap gegrond en 
daarom word 'n eie navorsings
afdeling in stand gehou. Rand
om Sasol het 'n magdom che
miese nywerhede ontstaan wat 
die raffinadery se neweprodukte 

verwerk. Sasol lewer 'n reuse
bydrae tot die belowende Suid
Afrikaanse chemiese nywerheid. 

Met verwysing na die skole 
het dr. Naude gese dat die Re
publiek goeie wetenskaplikes be
nodig. Die magtigste werwings
beamptes van die land is sy we
tenskaponderwysers. Die weten
skaponderwyser se taak is veel 
wyer as net die onderwys. Afge
sien van sy skoolpligte moet hy 
inspirasie, geesdrif en Ieiding 
gee en die ideale van die we
tenskap bevorder. 
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Is dit ons erns? 
KONGRESTYD is verby en Hoewel daar deur sekere 

di<! laaste skof na die van die nasionala koerante be
emdeksamen le voor. Dit sal weer is dat die A.S.B. se kon
miskien goed wees om bier gres meer blyke gegee bet van 
aan die begin van die tweede die gebruik van geykte mode
semester en die aanvang van woorde as van beredeneerde 
die termyn van die verkose denke oor aktuele landsake 
hoofbesture van die twee (Die Transvaler), daur onin
groot Suid-Afrikaanse studen- geligte jong mense wat uit 
te-organisasies, die A.S.B. en voeling met die res van die 
Nusas, 'Ii oomblik by die ge- wereld is (Sunday Times), is 
beure van die afgelope maand die teendeel beslis bewys. 
stil te staan. Nogtans kan die kritiek van 

Op die A.S.B.-kongres is die die koerante nie in die wind 
roepstem vir volk en vader- geslaan word nie. Ook Die Bur
land weer sterk gehoor en is ger en Naws/Check bet iets 
daar in nog sterker taal kri- oor studentepolitiek te se ge
tiek uitgespreek teen die indi- had. Eersgenoemde se die hef
vidue of groepe wat die volks- tigbeid en die selfversekerd
eie wil ondermyn. Deurmiddel heid is albei daar, maar dit is 
van die A.S.B. is dit vir almal alles so op een snaar. Verder, 
duidelik waar die Afrikaanse dat die wisselwerking van ge
student staan. 'n Mens wonder dagtes beperk is tot 'n klein 
soms net of alle studente aan groepie werklik aktief belang
Afrikaanse inrigtings vir boer stellendes en nie tot die werk
opvoeding dit erns maak met like wisselwerking van gedag
die A.S.B. en of die liggaam tes wat aan die universiteite 
nie 'n spreekbuis geword bet plaas vind nie. News/Check 
van bulle wat b<!reid is se weer dat die A.S.B. en Nu
om te praat oor die sake wat sas soos twee tangodansers is, 
die Afrikaner en sy land raak, hoe meer Nusas na die lin
terwyl die ander in besker- kerkant beweeg, ho<! meer be
mende :;;tilswye verval bet nie. weeg die A.S.B. outomaties na 

Getrou aan sy liberalistiese regs. 
beginsels het Nusas sy kon- Die taak van die A.S.B. le 
gres met 'n skemerkelkparty ook daarin dat hierdie beskul
op Sondagaand 4 Julie begin. digings op daadwerklike wyse 
Dia jaar se kongre& het weer weerle moet word. Die A.S.B. 
bewys dat Nusas skynbaar bestaan egter nie net uit die 
oor niks anders kan konfereer Hoofbestuur of uit Kongres
a& oor die rassevraagstuk nie. gangers nie, maar uit alle stu
Vir die soveelste maal is ge- dente aan Afrikaanse boer op
lykstelling as oplossing vir die voedkundige inrigtings. Dit is 
rassevraagstuk verkondig en die plig van elke Afrikaner
het die kongres besluit om een student om erns met die 
van die grootste politieke agi- A.S.B. te maak en sodoende 'n 
tators, dr. Martin Luther krag te word waarop die Hoof
King, uit te nooi om volgende bestuur in die uitvoering van 
jaar se kongres te open. sy taak kan steun. 

Deur My Lens 
SANLAM-GEBOU In Kaapstad 

is op die oombllk die hoogste 
gebou in Afrika. Na 'n lang 
stryd is Trustbank se tender om 
'n 35-verdieping gebou In Kaap
stad goedgekeur. In die Trans
vaal beplan die Provinsiale Ad
ministrasie 'n gebou van 45 ver
diepings. Om alles te kroon word 
die planne toe van 'n 50 verdie
ping-woonstelgebou in Johannes
burg onthul. Asof dit nle ge
noeg Is nie, gaan 'n krieketveld 
bo-op 'n 14-verdleping Durbanse 
wolkekrabber opgerlg word. 

VROUENS 
Rokke gaan volgens berlgte 

uit Brittanje nag korter word. 
Vyf ui-t -~ke tien vrouens in 
Suid-Afrika gebrulk kleurllnt in 
hulle hare. 

VAKANSIE 
Mense moet nle dink dat bulle 

net eenvoudig nulle beglnsels en 
kulturele pligte by die huls kan 
laat wanneer bulle met vakan
sie gaan nie, het adj. min. Bo
tha onlangs op Amanzlmtotl ge
se. 

POLITIEK 
Die Kaapse Sinode van die Me· 

thodiste Kerk (grootste ledetal 
onder Bantoe-kerke in Suid-Afri
ka) het mosies aangeneem waar
in geweld as middel om die 
landsbeleid te verander, afge
keur word; die Kommunistiese 
ideologle verwerp word; sy die
pe besorgdheid ultgespreek word 

oar die groeiende totalltarlsme 
in Suid-Afrika en voldoende 
grondwetlike mlddele vir alle 
bevolkingsgroepe om die wette 
en beleid van die land te !or
muleer, bepleit word. Die han
delinge van die Kerk sal hom 
moet ultwys. 

,Wat maak die boer bier?", 
het 'n BCP (opposisie)-lid aan 
'n Volksblad-verslaggewer gevra 
tydens die Basoetoelandse parle
mentere .,,onluste" oar die Suid
Afrikaanse graanskenklng. 

S.A. STUDENT 
Ope~~volgend is die maeop

skrif · .. van drle studentekoerante, 
die Pootjl.e, Die Wapad en die 
S.A. Student, en 'n naslonale 
koerant Die Burger, verander. 
Vir my Is die S.A.-Student s'n 
die beste. 

Het jy blonde hare en blou 
oe? Hou jy van visvang en is 
jy van pLan om In die Noordsee 
te gaan vang? Bly liewer weg, 
anders gaan jy soos noolt te
vore jeuk nle. Dis blykbaar ai 
raad wat geneeshere kan gee aan 
blonde blou-oog vistermanne wat 
jaarliks in die Noord•ee gaan 
visvang en dan verskrlkllk jeuk. 
As sy net verlief na 'n man kyk, 
slaan 'n Londonse tlenderjarlge 
tikster rooi knoppies ult. 'n 
Oordrewe bloos-allergie se vel
eksperte. Amerlkaanse vel-spe
siallste het drle gevalle van al
lergie vir water gevind. 
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I 
,.En In die da&" sal die nasles 
vra na dle wortel van 1sai wat 
daar llfaan aa •n banler van die 
volke en sy rusplek sal heeriJk ...... 

- Jesa,Ja 11 : 10. 
Ken u die woord en het u a1 u rusplek gevlnd? 
Hoe bet oak dl eJoodse volk deur sy geskledenis been gesoek 

na 'n rusplek. In die dae van bulle lang tog deur die woestyn, was 
elke oa.se In die dorbeld vir bulle 'n verkwlkking met sy koel water 
en skad\u-yke bome. En tog het die volk telkens weer met verlange 
ultgeslen na die een plek waar die volkome rus sou wees. 

So bet bUlle oak in die verwagtlng geleef dat Kanaan vir bulle 
die een rusplek in hlerdle wereld sou word waar bulle vir altyd kon 
woon. Maar het Kana&n nie die land geword van die grootste afval 
en sonde nle. Het God dan nle self die heldense nasies gebrulk as 
roede In sy hand om sy volk mee te tugtig nie? Ulteindelik is dan 
oak die ganse volk n ballingskap weggevoer en die konlngsbuis van 
Dawid is atgekap tot aan die wortel toe. 

Dlt waa al wat van Kanaii.n as rusplek oorgebly het - oorlog, 
dood, gesinsverbreking en wegvoerlng na 'n vreemde land. 

Sou u dit 'n rusplek noem? 
Dan roep ons uit in die grootste wanhoop en jammer!ng - is 

daar dan geen rusplek op hierdie aarde nie? Is daar dan geen plek 
waar die moe stryder sy hoof kan neerle nle? 

Waar kan jy jou oe toemaak en weet dat dlt net heerlik is om 
mens te wees? 

By die banien by die kruis - daar is jou rusplek en dit is 
heerlik. In hierdle wereld het Christus met sy arms ultgebrel ge
staan en geroep: ,Kom na My toe almal• wat vermoeid en be las Is 
en Ek sal julie rus gee." 

Is dit nie waarna u soek nie. 
Is dit nie waarna u met u hele wese smag nie? 
By Jesus is daar rus en aan sy voete is daar vrede. Dit Is by 

die dorre krws met sy. doodskaduwee dat u alles vind waarna u soek. 
Want nie lank na die krulsiging was die krui13 leeg. 
Nie lank na die begrafnls was die graf leeg. 
Jou Verlosser leef! 
Waar die vloekhout staan is daar nle meer 'n vloek nle. By die 

kruls is daar geen wanhoplge onrus meer van 'n mens wat nie weet 
waar hy heengaan nie. 

Maar dlt is alles maar nag net 'n voorsmaak van die vredesryk 
wat eendag gaan kom as die Chrlstus na die aarde terugkeer. Dan 
sal daar geen sonde meer wees om jou lewe te vertroebel of on
rustig te maak nle. 

Dan sal die rus volkome en heerl!k wees, as jy gewas en ge
reinig In die bloed van jou Mlddelaar, onbesmet en onbevlek die 
koninkryk van die Hemele mag lngaan, in sy ewlge heerlikheld. 

Wapad skryf 
brief aan 

lesers 
GEAGTE LESER, 

Die blanko spasie op die brle
wekolom word vandag aan alle 
Pukke en lesers van Die Wapad 
opgedra wat: 

Kla dat bulle nie 'n platform 
het vanwaar bulle studenteme
nlngs kan ultspreek nle; 

Voortdurend beloof om brlewe 
te skryf en dlt noolt doen nle; 

Kostellke kritlek oar die foute 
en tekortkominge van Die Wa
pad lewer sander om dlt onder 
die Redaksie se aandag te bring; 

Om die teekanne sit en tot 
laat In die nag argumenteer oar 
dlnge waaroor bulle ongelukkig 
voel sander · om lets daaraan te 
doen; 

Brlewe onder skuilname skryf 
sander om bulle ele name en 
adresse by te sit; 

Op dergelike wyse gaan op
tree omdat bulle dink 'n onnodlge 
klomp spasle Is met die skrywe 
vermors. 

Hoofredakteur - D.W. 
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·BAL MISCESLAAN STUDIUM UNIVERSALE 
WORD VOLWAARDIG'E 

DEPARTE'MENT 
Studium Universale, een van dle onderskeidende vakke aan 

die P.U., is ingevolge 'n besluit van die Raad omskep in die 
nuwe Departement Etiek en Logika. 

Indlen Nosas ged1nk bet holle besloit om Martin Luther r-Ing 
na Suid·Afrika te nooi is 'n seshoutjie vir studentepolitiek 
bet bulle Die die uitsprake van die A.S.B. en die Federanie vir 
Konserwatiewe Studente in gedagte gehou Die. 

Ds. W. J . de Klerk, van die 
Gereformeerde Kerk Potchef
stroom-Noord, is as professor in 
die Departement vanaf 1 Au
gustus benoem. 

Studium Universale, voorheen 
Beginsel- en Metodeleer of Le
wens- en Wereldbeskouingsleer 
genoem, is 'n vak waarin die 
student in die besonder toegerus 
word met betrekking tot die Cal
vinistiese fundering van die we
t enskapsbeoefening. 

Tot dusver is die vak in die 
tweede studiejaar deur die De-

Gerugte oor opleiding die 
nek ingeslaan 

RIEMTELEGRAMME bet verlede semester oor en weer geskiet toe 'n aantal Pukstudente 
van die ,gevreesde" amptelike briewe van die Weermag ontvang bet. Stories oor wie 

almal opgeroep kan word en wie Die, woo volop. 

Sommige van die Pukke wat groot planne vlr die Desem· 
bervakansie in die mou gevoer bet, moes met teleurstelling ver
neem dat bulle vir die tydperk moet gaan ,voete stamp". Met 
selfversekerde glimlagte het bulle cUe spotters daarvan pro
beer oortu.ig dat bulle beurt ook kom. Laasgenoemde groep was 
weer net JO seker dat die Weermag bulle ,nooit" sal opspoor 
Die. 

INGEGAAN 
Nadat Die Wapad op die saak 

ingegaan het, het dit aan die 
lig g~om dat die Pukke nie 
onwillig is om die vredestydse 
opleiding te ondergaan nie, 
maar dat dit vir bale ongelee is 
en dat toekomsplanne deur die 
opleiding onderbreek word. 

Ten einde die saak vir a.lle 

ASPUINNUWE 
VORMGEGIET 
Die Afrikaanse Studentepers

unie sal in die toekoms fungeer 
as 'n departement van die A.S.B. 
Die besluit is op die onlangse 
konferensie van Aspu bekragtig 
nadat die hoofbesture van die 
twee llggame in Junie so "n be
sluit aangeneem het. 

'n Voorgestelde reglement vir 
die nuwe indellng is reeds deur 
die bestuur van Aspu opgestel 
en sal na verneem word binne
kort aan Afrikaanse studente
koerantredaksies gestuur word 
vir kommentaar. 

Die voorsitter van Aspu sal 
in die toekoms ook optree as 
direkteur van publikasies van 
die A.S.B.-Hoofbestuur, na goed
keuring deur die kongres. 

Mnre. Arrie de Beer en Da
nie van Wyk (beide van die 
P.U.) is onderskeidelik as voor
sitter en onder-voorsitter van 
die nuwe liggaam verkies. Die 
ander lede is mnre. Louis Claas
en (Stell.) sekretaris, Koos Be
zuidenhout (U.P.) en Faan 
Schoeman (U.O.V.S.h a.ddisione
le-lede. 

Professor tans in 
Europa 

Pukke duidelik te probeer kry 
(en ook vir die , grasasters"! !) 
het die sekretaris van die Vry
stellingsraad goedgunstelik die 
volgende inligting aan Die 
Wapad vrygestel: ...... .......... .. 

Aile manlike, blanke burgers 
van die Republiek van Suid
Afrika, tussen die ouderdomme 
van 16 en 65 jaar, is onderhewig 
aan militere opleiding. 

Persone aan wie kennis gegee 
is ingevolge DD1034 is algeheel 
vrygestel van militere opleiding 
en nie Ianger aan loting onder
worpe nie. 

(D'I.t is burgers wat by lotlng 
nie getrek is nie). 

Burgers is onderhewig aan op
leiding tot hul 65ste jaar en kan 
wei na die ouderdom van 25 
jaar daarvoor opgeroep word. 

NIE LANGER 

Daar word geen voorsieni;g 
be-oog op die huidige tydstip om 
opleiding te verleng nie. 

Werkgewers is nie verplig om 
hul werknemers gedurende 9 
maande of 3 weke opleiding te 
betaal nie. 

Indien 'n burger se naam nie 
vir militere opleiding geloot is 
nie en hy vrywilliglik by 'n bur
germageenheid aangesluit het, 
moet hy nog sy nege maande 
ononderbroke opleiding meemaak 
aangesien sy indeling ook deur 
hierdie kantoor op dieselfde 
grondslag wat op gelate burgers 
van toepassing is, bewerkstellig 
word. 

BELEID 
Dit is die beleid van die Raad 

dat burgers wie se name geloot 
word, eers die aanvanklike nege 
maande ononderbroke burger
magopleiding gedurende die jaar 
na skoolverlating moet meemaak 
alvorens hulle met hul universi
teitsopleiding . begin. In gevalle 
waar 'n burger by 'n universi
teit vir verdere studies ingeskryf 
het alvorens hy geloot is of 
voordat hy militere oproepin
struksies ontvang het, staan dit 
hom vry om die Vrystellingsraad 
te nad!lr vir uitstel van sy mi
litere opleiding op 'n jaar tot 
jaar grondslag totdat hy sy uni
versiteitstudies voltooi het of 
sodanige studies staak. 

S!egs teologiesestudente kan 
uitstel en uiteindelike vrystelling 
van m!Iitere opleiding kry. 

Meester van 
die kuns? 

Prof. D. W. Kruger, hoof van die 
Departement Geskiedenis van die 
P .U. het op 6 Julie na Europa ver
trek. Hy sal navorsing in London 

· doen en daarna die Internasionale 
Historiese Kongres te Wene by-. 
woon. 

Drie eerstejaars aan die oefen! ! Maatsie Buys en Douw Steyn 
kyk belangstellend toe terwyl Piet Ferreira 'n demonstrasie 
lewer van hoe so 'n paar t.;tewels nou eintlik skoongemaak 

moet word. 

partement Wysbegeerte en in die 
derde jaar deur verskillende 
vakdosente behartig. 

• • • 
DS. W. J. DE KLERK 

Foto: Fotokuns 

RABIE SE SESTICERS IS 
VOORTREKKERS 
SONDER BYBELS 

,DIE SESTIGERS is Voortrekkers taonder Bybels," het mnr. 
Jan Rabie, bekende Afri.kaanse skrywer, voor 'n veelras

sige gehoor aan die Universiteit van Kaapstad op 8 Jul1e gese. 
Mnr. Rabie het hierdie tussen- 'n ,veelrassige prestasie". Die 

werpsel gemaak terwyl een van blankes het geprobeer om Ne
die studente besig was om hom derlands te behou, maar die taal 
na afloop van sy toespraak te van die nie-blanke volkere het 
bedank. Die student, van die uiteindeik geseevier. ,Afrikaans 
Rhodes-Universiteit, het verwys is die resultaat van die vermen
na die sestigers as ontdekkings- ging van rasse," het hy gese. 
reisigers en navorsers. 

Mnr. Rabie se praatjie het oor 
die Afrikaanse literatuur - ver
a! die Sestigers gegaan en hy 
was telkens luid toegejuig. 

Hy het gese Afrikaans word 
deur sowat 3,800,000 mense ge
praat en Engels in Suid-Afrika 
deur sowat 1,600,000. Die taal is 

Uitbreiding wat 
studente raak? 

Die Potchefstroomse Stadsraad 
het besluit om die plaa.slike ver
keersdepartement uit te brei. 
Die aantal verkeersinspekteurs 
word tot twaalf vermeerder. 

Elke Sigaret 
'n Meestet~stu.k 

ln Suid-Afn ka ver vaard ig. 

VRFAlo' 
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MOBIELE STUDENTE IS 
LUI VENTE MET 

VEEL SENTE 
pROF. A. P. Malan van die Vrystaat is van mening dat die 

hoe druipsyfer onder eerstejaars toeg11>kryf moet word 
aan die feit dat ouers motors en te veel sakgeld aan bulle 
kinders gee. 

Hier op die Puk is die motors 
deesdae ook in gedrang want die 
ouens sien glo die spoedbeper
king van vyftlen m.p.u. aan vir 
iets in die omgewin·g van bon
derd en vyftien, en die doserende 
personeel op die kampus word 
glo glad nie deur die wilde be
stuurders in ag geneem nie. 

VREESBEVANGE 
Die arme mense wat alles feil 

bet vir die opleiding van stu
dente, is nou nie meer bulle Ie
wens seker nie en bulle moet 
gedurig vreesbevange op die ult
kyk wees vir een of ander stu
dent wat met een of ander mo-

Een van die mool dae begin die 
borne bot. Dit .Is gewoonllk 'n 
teken da.t menige studente se 
lot dan beklink is betsy deur 
die na.derende eksamen of deur 
hernude sleepa.ktiwiteite. 'n Aan-

tor-gevaarte om een of ander 
hoek of draai. 

Of Prof. Malan se antagonlsme 
teen die motors ook aan derge
like ondervlndinge toegeskryf 
moet word, weet mens nou nle, 
want daar Is nog die kwessle 
van die eerstejaars se doppery. 

Op die Puk is dit egter moel
lik vir 'n eerstejaar om 'n mo
tor aan te hou omdat bulle nie 
aan die ouderdoms- en ander 
voorwaardes voldoen nle. Hier
die feit moet inderdaad vir die 
oorlewende personeel stof tot 
dankbaarbeid wees. 

geiUUile verposlng wag ln elke 
geval Vlir die wat in die bekende 
kafee op die hoek met sy nuwe 
blnneverslerlng ga.an lafen!s 
soek. 

ADVERTENSIE 

FONDS VIR RAAD TEEN 
' 

KOMMUNISME 
Na afloop van die Volkskon

gres oor Kommunisme verlede 
jaar in Pretoria bet die Nasio
nale Raad teen Kommunisme 
tot stand gekom ten einde op 
konkrete wyse die vloedgolf van 
Kommunisme in Suid-Afrika te 
probeer stuit. 

Die Raad bet in die afgelope 
jaat· kragdadiglik aan sy taak 
gearbel en kon in sy eerste ver-

A an: 

slag op positiewe stappe dui. 
Vir die taak in die volgende 

tydperk word 'n bedrag van 
R50,000 benodig. Vir die doe! bet 
De Wapad die donasievorm Iaat 
afdruk wat Pukke direk aan 
die adres, soos aangegee, kan 
stuur. 

Hierdie is 'n volksaak wat die 
steun van elke Puk verdien. 

DIE WAPA.D 

DAGSe aan al die slepers, 
Ek weet nie so moo! reg nle, 

maar dis mos al vir my of die 
vakansies al korter en korter 
word. As die beer A. G. Visser 
sy blik In die toekoms laat dwaal 
bet, sou sy woorde sonder twy
fel gewees bet: 

Dlt word alJes korter, llewe 

land, 

Die vakansies, die dae . . . die 

verstand! 

Ja belaas: na die welverdiende 

en welaangename reses, wll dit 
mos al vir 'n mens lyk of jy 
die draad erens verloor het. 

' 
TOERKYS 

Gelukkig darem dat die Tha
lia en Alabama-toerlede so op 
'n mens afgestorm het. Dit was 
glo voorspoedige toere . . . ek 
bedoel nou bulle bet geeneen 'n 
noemenswaardige letsel opgedoen 
nle, behalwe Dirk Laufs en Ro
nel Coetzee wat so hard geval 
bet, (vir mekaar natuurllk, nle 
van die trein af nie). Hulle kys 
Is die enigste tasbare bewys van 
die Thalia-toer wat ek kon op
spoor, maar miskien bet ek net 
nie op die regte plekke gesoek 
nie, en dan: ek sal mos noolt 
alles weet nie . . . 

Die Alaba.ma.-toer was meer 
vrugba.ar as ek die dlnge so 
beskou, want Santle de Bruyn 

Stootwaentjies 
moet betaal 

Stootwaentjles en driewiele 
moet nou In Germiston parkeer
geld betaal. En dan praat som
mige mense nog van die ,.eeu 
van die kind." 

Mens het nog skaars jou oe 
in die wereld oopgemaak of jy 
moet al vir 'n staanplekkie erens 
betaal. Ai dat die ou wereld, (of 
kom ons se Hewers die wereld 
se parkeermeters) mens nou so 
moet verwelkom. 

Aan die anderkant egter is 
mens nog skaars gebore of jy 
moet al ry, miskien moet die 
stootwaentjies en die driewiele 
se base dan maar betaal vir die 
kere wat die stad besoek word. 

Die Wapad-
P.U. vir C.H.O. 

1tttJicHttle ~ttttd teelf KcllllfiUifiJfllt 

DONASIE 

Posbus 23200, 

JOHANNESBURG. 

In antwoord op u spesiale oproep dra ek graag hiermee die bedrag van R ...................... .. 

I ................................ ......... ... ................................................................................................................................................................................. } 
by tot u fondse vir die verwesenliking van u doelstellings. 

NAAM ( Drukletters} 

Adres: ......................................... .. .................................................... .. ......................................................................... .. 

• I Skenkers wat R I 0 of 
referate wat by die 
word ontvang). 

meer bydra sal 'n gratis eksemplaar van die boek met 
lnternasionale Simposium oor Kommunisme gelewer sal 

a1es-v .a.-eaea 1 

en Johan van Rensburg 
nog gereeld saam. En dan ls 
daar ook nog die geval Nel -
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CoetLee. Ja, CoeiJI\e dra dees- L---......;;=:;;.. _____ .,. 

dae vir Hester net .,jellybeans" 
aan. 
Margie Raath en Gideon Grif-

fioen ly ook nog aan 'n ,.toer
kompleks". 

VERLOOF 
Die vakansle was darem blyk

baar lank genoeg vir baie mense 
om 'n verloofring te gaan uit
soek: 

Dit het vir Chris du Plessis 
glo nie te lank geneem om die 
sake met Adri Minnaar klaar te 
speel nie, en toe Attie boor hoe 
kort die vakansie is, bet hy ook 
maar vinnig die ring aan Chris
ta Mulder se vinger gesteek. 

Dan is daar nog twee pare 
wat betyds wou wees vir ons. 

Jullema.and en Desemberma.and 
bet skynbaar vir 'n klompte 
Pukke omgeru\1. Die gelukkl~ 

paartjie op die foto ls maar een 
van die taJ.le Pukke wat nie 
kans geslen het om dte lang 
w'interva.kansle op bulle eentjle 

volgende uitgawe: Cecilia Vor
ster en Pas Scboeman en ook 
Salome Roach en Louis Pie
naar. Aan bierdle vier pare one 
hartlikste gelukwenslng. Mens 
kan seker nle vir bulle se: .,Mag 
daar nog bale wees" nle, ne? 

'n Lig bet nou skielik vir my 
opgegaan: Erna Cloete se sy's 
verlief. Is dit daarom dat die 
Wellaton. pille geen nadellge 
gevolg gehad bet nit!l, Erna? 

Lekker sleep, 
Kaaikie Kekkelbek. 

Sien - so word 
dit gedoen 

deur te kom 111\e. Bale pluk 
aa.n mnr. eDI mev. Chris Ver
ma.ak. Die stralende enetjie regs 
was voorheen mej. Irene Sta
vast. 

Foto: Fotokuns 

BESOEK ONS VIR VRIENDELIKE DIENS EN 

MEUBELS VAN GEHALTE 

TRANSVALIA 
MEUBELS 

Tel. 2157 Kerkstraat 180 

POTCHEFSTROOM 

,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

..VLEISPASTEI en TAMATIESOU~ asseblie.f .. 

TE KRY BY U KAFETERIA 
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Aan die Sportj~ront 
--- ----- -- deur SPREILIG . . 

NOUDAT die Springbokke so 
op 'n streep verloor in die 

buiteland voel 'n mens se hart 
soms seer, veral vroeg in die 
oggende so by 5.30 se kant as 
die Wellington-wedstryde afge
handel is. 

Dit is egter so deur die dag 
dat jou hart weer lekker klop 
as jy na die prestasies van die 
Puk se sportlui kyk. Of dit nou 
die Judo is of die Sokkermense, 
om nie eens van die Rugbyklub 
te praat nie, dan besef 'n mens 
dat daar nog 'n handjievol men
se is wat bulle bes probeer, en 
vir bulle wil ek net se dat dit 
mooi is en goed is maar wan
neer dit die dag nie so goed 
gaan nie dan moet ons nie weg
loop nie, maar vasbyt. Nietemln 
bale sterkte en voorspoed vir 
die res van die seisoen en ook 
met die komende Intervarsity, 
van Spreilig se kant. 

,OKASIE" 

Ek bet so flussies gespreek oor 
Intervarsity, daardie groot ,oka
sie" elke jaar met die Kat aan
hangers van Bloemfontein. Tog 
voel ek dat vanjaar die jaar is 
wat bulle snorbaarde tot die ui-

terse gepluk gaan word op elke 
gebied van ons sportsamelewing 
bier op en om die Kampus. 

Hoewel die ander sportsoorte 
bale belangrik is bly koning rug
by nog die hoofdis en bepalende 
faktor. Indien Iaasweek se ver
toning 'n teken is van wat nog 
gaan kom, toe die Rugbyklub 
vriend en vyand verras bet met 
bulle pragspel teen die sterk
span van Potch-Dorp, dan ga.an 
die hare beslis kort voor lank 
waai. Ek hoop net die rugby
spelers bou voort op die mooi 
,wakkerskrik". 

Voor ek afsluit nog net een 
kort gedagte, naamlik die koms 
van mnr. Piet Malan na die P.U. 
vir C.H.O. Mnr. Malan wat 'n 
bekende oud-Rugbyspringbok is, 
en vera! groot welslae behaal 
het met sy afrigtingswerk, sal 
'n groot aanwins wees vir die 
Puk se sport en die massa kan 
dankie se aan ons owerhede met 
die positiewe stap wat bulle ge
neem het ter bevordering van 
sport aan die P.U .. 

Tot net voor die Intervarsity 
se ek dan totsiens en oefen Iek
ker, Groete, 

Spreilig. 

Pukke verloor teen Natal Duikers 

in goeie wedstryd 
}N 'n pragwe~tryd op Kingsmaed Durban bet die provinsiale 

0/23 span van Natal daarin geslaag om die Pnkke met 
37 - 12 te oorrompel. 

Die Pukke het nietemin prag

tig gespeel en was ook vir die 

Iaaste punte in die vorm van 'n 

mooi drie verantwoordelik. 

Dit het duidelik geb,lyk dat 

die Duikers wat oor vyf voorma

llge Natalspelers beskik he,t, die 

hef in die hande gehad het. 

Uitblinkers in die Puk span 

was onder andere Schalk Hoo

genboezem wat met 'n prag 

strafskop geslaag het en Ubert 

Joubert, die inkervleuel van die 

Pukke. 

Punte 'is aangeteken deur W. 
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Pukke speel Potch-dorp 
lam in aanskoulike 

wedstryd 
JN EEN VAN die aanskoulikste wedstryde wat die eerstespan 

nog die seisoen gespeel het, bet bulle daarin geslaag om 
Potch-Dorp Saterdag met 38 - 15 te oorrompel. 

DEWALD STEYN 

Die telling is 'n baie getroue 
weergawe van ie dag se spel. 
Die basis vir die oorwinning is 
gele deur die voorspelers van 

, die Puk wat laas elke fout van 
die teenstanders uitgebuit het en 
onmiddellik munt uit elke bewe
ging geslaan het. 

OORWINNING 
Met die groot oorwinning het 

daar weer iets van die ou vonn 
deurgeskemer. Daar sal egter 
nog baie hard gewerk moet word 
voordat die Intervarsity aan
breek en 'n hele paar skaafplek
kies sal moet reggestel word. 

Dit was vera! die agterlyn wat 
verlede Saterdag 'n gebrek aan 
slaankrag en deurdringingsver
moe openbaar het. Veral senters 
Kruger en Du Plooy sal bulle 

Dewald Steyn skitter in 
Universitere landloop 

Tydens die afgelope Inter-Univel!.;iter,e landloop toernooi 
bet Dewald Steyn van die P.U. vir 'n groot verrassing gesorg 
toe by vyfde by die wenpaal aangekom bet. Hiermee bet De
wald die eerste Puk geword om Protea-Kieure vir Landloop te 
verwerf. 

Verlede jaar was Leendert Sny
man ongelukkig om nie kleure 
te kry nadat hy sesde plek be
haal het nie. Vanwee ontrekkings 
het ;Dewald as no. 3 vir die Uni
versiteite gehardloop en in hul 

kompetise teen 'n span van die 
O.V.S. het hy weer vyfde geein
dig. 

'n Ander Puk atleet wat goed 
presteer het, is George Mulder. 
Met 'n bietjie meer ervaring be· 
hoort hy aanstaande jaar 'n sterk 
aanspraakmaker vir die Protea
span te wees. 

Die Puk span, wat ook die 
wenners is van die Wes-Trans
vaalse landloop-liga, behoort goed 
te doen wanneer die Intervar
sitie oor drie weke plaasvind. 

bantering moet opknap en Koos 
du Plooy is duidelik nie tuis 
op Iosskakel nie. Dit was egter 
'n riem onder die hart om die 
agterspelers weer so te sien ver
dedig. Schalk Hoogenboezem het' 
bestendige spel gelewer, dog hy 
het telkens die bal Iaat grand
vat voordat hy dit probeer vang 
het, iets wat die Pukke se 
teenstanders bale punte kan be
sorg. 

JUNIORS 

Die tweedespan het daarin ge
slaag om nog een van bulle vele 
oorwinnings hierdie seisoen te 
behaal deur die dorpspan met 9-
6 te klop. Dit was vera! die 
voorspelers van Navy wat die 
grondslag vir bulle oorwinning 
gele het. Die agterlyn bet by 
tye konstruktief gespeel, dog 
slaankrag was daar nie. Die blit
sige Johan Fourie op linker· 
vleuel het ongelukkig bale min 
van die bal te sien gekry. Indien 
hierdie speler op die huidige 
trant voortgaan kan hy nie Ian
ger uit die eerstespan gehou 
word nie. 

Uitblinkers wa-s Roelf du Ples
sis, Bossie Muller en vera! Pie
ter Markham wat telkens die 
oog gevang het. Bertie Fourie 
was die enigste speler in die 
agterlyn wat 'n uitmuntende wed
stryd gespeel het. 

Die derdespan van die Puk 
wat tot dusver die seisoen goeie 
vertonings gelewer het, het weer 
amok gemaak en met 31 - 5 
gewen. Hoewel daar 'n groot 
deel van die wedstryd met net 
ses voorspelers gespeel is, nadat 
Doubel en Bruwer beseer is, het 
Koos Grobler een bal na die an
der gehaak van af die vasskop
kant en kon die haastige agter
lyn lekker baljaar. 

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

J. Tod Suttie 
Scott en I. Joubert (een drie elk) 

terwyl D. du Plooy en Hoogen

boezem elk met 'n skepskop en 

'n strafskop geslaag het. 

Volledige Mansuitrusters en 
Sporthandelaars 

POTCHEFSTROOM 
Posbus 219 Tel. 3411 

Drie dametjles ~n die Puk wat vir bulle 'n plek In die Wes
Transvaalkorfbat..;p:m oopgespeel bet. V.I.n.r. verskyn mejj. C. 
Hattingh, L. Human, en J. Wlssing. Foto: Fotokuns 

~~========~~~~ 
MOENIE KANSE VAT NIE 

Kies 

FOTOKUNS 
.,.;, 

PORTREIIE 
en 

GROEPFOTO'S 

MAAK 'N AFSPRAAK SKAKEL NET 3185 

LAGER 
Geniet dit 

koud! 
Dit verkwik • Dit bevredig • Dit beur op 
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Puk Judomanne Kwyt Bulle 
Goed Van Taak 

VAN AF 28 Junie tot 2 Julie bet twee spanne van die Puk 
aan die S.A.U. Judokampioenskappe deelgen.eem. Bulle bet 

be.>onder goed presteer. Die A-span bet slegs teen Pretoria en 
Stellenboscb onderskeidelik 7 - 0 en 2 - H verloor. Hoewel 
die Pukke nie beelbo uitgekom bet nie toon dit tog dat hulle 
steeds van krag tot krag gaan, soos bulle derdepLek getuig. 

'n Oorwinning oor die Kovsies 
was op bierdie byeenkoms 'n 
groot triomf vir die Pukmanne 
aangesien bulle die vorlge twee 
Intervarsities die knie moes bulg 
teen die manne van Bloemfon
tein. 

LEN GOODCHll.D 
Dit was die vyfde keer dat die 

P.U. aan die kamploenskap deel
geneem het en a! vyf gevegte 
vir die S.A.U.-B-span is geveg. 
Die manne wat bier die pyp ge
rook bet was Andre Greeff -
2 keer, Willie van Aarde - 2 

keer en Len Goodchild eenkeer. 
Goodshild wat vanjaar die 

S .A.U.-Bspan gebaal bet verdlen 
spesiale vermelding. Hy bet net 
een geveg verloor en daarby sy 
span se meeste punte aangete
ken. In sy geveg wat gevolg bet, 
het by dan ook afgereken met 
sy W .P . teenstander. 

Ponna Kruger was gaud werd 
vir sy span. Hierdie lid van die 
span bet nie een van sy gevegte 
verloor nie. 

Chris Jordaan het die beste 
judo van sy loopbaan gelewer en 

Tenniskampioenskappe 
lewer verrassings op 

Die P.U. - Tenn~Jkampioenskappe lewer vanjaar verskeie 
verrassings op. 

In die dames-afdeling moes 
verlede jaar se kamploene, Leen 
Dreyer, die knie bulg voor 'n 
nuweling op die Puk, Stella Ven
ter. Stella bet redellk maklik 
gewen met 6 - 1, 6 - 3. Sy 
speel in die flnaal teen die wen
ner tussen Louisa Joubert en Su
san Aucamp. Dit sal geenslns 
verbaas as die finaal vanjaar a.f
gespeel word tussen twee eers
tejaars nie. 

Wat die mans betref, verloop 
sake nog volgens verwagting en 
bier behoort twee interessante 
botsings plaas te vind tussen 
Dawie Smith teen Pieter van 
der Walt aan die een kant, en 
Piet Miehell teen Theo Malan 

U koop graag 

VEKA 
Daarom koop u by die 

enigste VEKA-uitrusters in 

die dorp ... 

0~ 
Mans- en 

Sportuitrusters 

D!e Wapad word gedruk deur 
Ensllns, Potchefstroom. Elenaars 
en uitgewers: Die S.R. van die 

P.U. vir C.H.O. 

Agente v1r: 

IN NOXA 
VITAMOL 
COTY 

Besoek ons uitgebreide 

GESKENKAFDELING 

aan die ander kant. Indlen Da
wie en Thea daarln sou slaag 
om bulle wedstryde te wen sal 
dit die derde agtereenvolgende 
jaar wees dat die twee spelers 
mekaar in die finaal ontmoet. 

In 'n vriendskapllke wedstryd 
teen 'n Suld-Transvaalse junior
span het die Puk-mans uitste
kend gevaar, maar die Puk-da
mes was nie opgewasse teen die 
jeugdige Suld-Transvalers nie. 

In die volgende paar weke wag 
'n strawwe program op die Puk· 
ke en teen 20 Augustus behoort 
die tennisspelers hul hoogtepunt 
vir die Intervarsitykragmeting 
teen Ukovs te bereik. 

DIE BUL T-APTEEK 
Tomstr. 88b & c - Tel. 5943 

Ondersteun 'n Oud-Pukkie 

ultmuntend gevaar teen judokas 
met boer graderings. Steve van 
der Walt bet knap vertoon teen 
die S .A. kampioen Strydom, ter
wyl Willie van Aarde in die in
dividuele kampioenskappe beter 
gevaar bet as in die spangevegte. 
Hy bet ook in eersgenoemde 
deurgedring tot in die elndronde 
waar by deur die S .A. swaarge
wigkampioen Dacey geklop is 

met een punt. 
B-SPAN V AAR BAlE GOED 
Die span bet slegs teen Stel

lenbosch met 4 - 0 verloor en 
hler moet vera! Maartin Roode 
uitgesonder word. Ander uit
bllnkers In die span was Thys 
Laurens en Andries de Jager 
terwyl Frlk Marais en Albert 
Williams, wat vir die eerste keer 
deelgeneem bet, bulle bale goed 
van bulle taak gekwyt het. 

W es-Transvaalse 
Judo-kampioene 

Die Pukke bet vir die derde 
agtereenvolgende keer die kam
pioenspan In Wes-Transvaal ge
word. Sodoende bet bulle die 
Joep Joubert wisseltrofee steeds 
in die midde gehou. 

In die afgelope jaar bet die 
Pukke nie een ligabotsing ver
Ioor nie. Ook is etlike Wes
Transvaalse kampioene opgele
wer in die persone van M. Roo
de, 0/132 lb. afdeling ; Steve van 
der Walt 0/ 147 !b afdeling; Len 
Goodchild 0 / 165 lb. afdeling ter
wyl Willie van Aarde vir Piet 
van Wyk van Strathvaal geklop 
bet om die ope-kampioen in Wes
Transvaal te word. 

Die matmanne van die Puk is 
die ene vuur en vlam en daar 
word bale uitgesien na die In
tervarsity in Augustus wanneer 
bulle nog 'n oorwinning kan be
baa!. 

Judo aan dle P.U. beleef tans 
een van sy beste jare. Lede van 
d.~e P.U. Judokas het bulle nle 
net goed van huUe taak op die 
lnter-unjversitere toernooi gekyt 
nie, maar ook op die Wes-Trans
vaalse kamploenskappe. Die vyf 
Pukke ~$ almal Wes-Transvaal.se 
kampioene V.l.n.r. verskyn Mar
tin Roode, Len Goodchild, Steve 
van der Walt, Willie van Aarde 
en Christ ,Jordaan. 

Foto: Fotokuns 

Paradise 
Restaurant 

Die plek met 
SNOEKERT AFELS 

Tomstraat 86 Tel. 5474 
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Die sokkerspan van die P.U. wat in Julie &an dle 
i.nter-univ.ersitere tJokkertoernooi deelgeneem bet. In die voor
ste ry, tweede van links na regs sit, Joban van Wyk (kaptein), 
sers-maj. Naude (Raadsverteenwoordiger en bestuurder) en 
Piet van Vuuren (onder-kaptein.) Foto: Fotokuns 

SOKKERKLUB LEER 
BAlE TYDENS 

TOERNOOI 
Danksy goeie prll!Jtasies bet die Sokkerklub vanjaar vir 

die eerste maal aan die Inter-UniveiUitere Sokkerkampioenskap· 
pe in Kaapstad deelgeneem. Die Pukke bet met eer uit die stryd 
getree boewel daar groot tellings teen bull<e opgestapel is. 

Speel toestande was egter van 
so 'n gebalte dat die wedstryd 
teen die !keys twintig minute 
voor die einde gestaak moes 
word. Op daardie stadium was 
die !keys slegs twee-nul voor. 

Die toerspan het 'n verdere 
slag gely toe bulle sonder vier 
van bulle gereeelde eerstespan
spelers moes klaarkom. 

Die Juniors wat meegedoer 
bet aan die toer as plaasvervan
gers bet egter waardevolle on
dervlnding opgedoen wat 'n 
groat aanwins vir die klub ka.n 

wees in die komende seisoen. 
Die ultslae was soos volg; 

Verloor 9 - 1 teen Kaapstad en 
Wits, 6 - 0 teen Stellenbosch, 
Natal en Pretoria. 

Uitbllnker op die Toernooi 
was manne soos Chris Coetzer 
wat groat bewondering van sy 
teenstanders afgedwing bet met 
sy verdediging In die doele. 
Kaapse koerantmanne was dan 
ook bale beindruk met die puik 
doelwagter van die Puk. 

SPANGEES 
Die belangrikste van die Sok

kertoernooi was egter die span
gees wat daar geheers bet en te 
midde van talle probleme en 
moeillkhede bet die manne dit 
op die regte grondslag aange
pak. 

INTERV ARSITY 
e Van Ukovs is verneem dat 
bulle met drle sokkerspanne die 
Intervarslty wU kom wen. Of 
dit makllk sal gaan met die 
Bloemfonteiners is egter nie van
se!fsprekend nie, want die Puk 
se Sokkermanne verbeter by die 
dag en behoort bulle goed van 
bulle taak te kwyt. 

,LIEWE INGRAM, EK VERLANG " 
,EK GAAN TERUG N A OU INGRAM AS EK KAN 

Besoek 

INGRAM SE. 
DRANKWINKEL 
Allerlei 
• 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 


