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VIRUS VER.CADER WEER 
BINNEKORT 

Volgens die Wapad van 19 Junie bet daar. in die eerste 
semester 'n nuwe ,.dinamiese iilstansie'' op die kampus tot stand 
gekom met 'n oogmerk om stfulente die geleentbeid te gee om 
hul menings oor aktuele aangele.entbede te lug. Die naam daar
van is VIRUS. 

Die &and van 20 Junle bet die 

eerste openbare vergaderlng van 

VIRUS geslen, en . dlt was 'n 

kllnkende sukses, veral as in 

aanmerking gen'l!em word dat 'n 
groter gehoor die vergadering 
bygewoon het M d!e monster
vergadering waarop die A.S.B. 
beapreek is. 'n Warm bespreking 
oor die aktuaUteltsdenke van 
die studente Is uitgelok deur d•e 
Admlnlstratlef (bestuur) toe 
hulle die onderwerp lngelei bet 
deur dlt ult drie oogpunte te 
vertolk. 

UITSLAG 

woon word deur enige student 
en dit behoort veel lnterresanter 
bespreklng uit te Jok as die vo
rlge lnterassante vergaderlng, 
omdat die onderwerp hlardle 
keer meer aktueel is as die vo
rige, 

Soos verlede jaar bet Alabama 
vanjaar weer bulle phore In be
roerlng gehad met hulle opvoe
rfnl', viUl,Jaar van Revue 88. Op 
dJe toto vemkyn 'D paar van dJe 
meDAe -t J'eell g>ertnge aandeel 
gehad bet In dle sukses van dJe 
groep nle: die orkes. 
Foto: Fotokuns. 

By die elnde van d~ vergade
ring bet die volgettde by wyse 
van 6temmlng geblyk: BRUG OOR SPO()R KOM NIE GOV 

59 persent van die vergaderlng 
het gemeen dat studente genoeg
saam oor aktuele aangeleenthede 
dink, maar omdat daar 'n ge
brek was aan 'n platform soos 
VIRUS, Is bul metting'!l noolt ge
lug nle; 

1 pel'llent van die vergadertng 
het gevoel dat studente nle aku
eel dink nle, omdat bulle dink 
hul lelers is goed genoeg; 

a pel'llent bet gemeen dat 
studente nle aktuee] dink nle, 
omdat bulle onkundlg Ia en om
dat , dlt aktueel is om nle te 
dink nle"; 

26 persent bet gevoel dat lltu
dente wei aktu1!el dink, maar dat 
bulle bang Is om )lui menings te 
lug vallwee bul OIIU!tandlgbede, 

JA.AR 2000 

Die volgende VIRUS-vergade
rlng word om 7.30 nm. tn ka
meer 100 van die Frans du Tolt
gebou op Donderdagaand, 8 Au
gustus gebou. Die ond•erwerp Is 
.. Die j~ar 2000: Afrikaans- en 
Engelssprekend een Volk'r' en 
Prof. P . D . van der Walt sal 
die vergadering kortllkll toe
spreek oor die rlgttng waarln 
die Afrlkaanse letterkunde be
weeg en die lnvloed daarvan. 
Hlerdie vergadering kan byge-

Planne 
A se 

nog 11et tentatief 

Stadsraad 
Wat die Stadsraad van Potcbefstroom betref, is aile plan

n:e vir 'n oorbrug in Meyerstraat tentatief. So bet mnr. J. H . 
du Plessis, assistent-stadsklerk van Potcaefstroom, gese toe 
ny deur Die Wapad genader is oor die beplanning van 'n oor
brug. 

Mnr. Du Plessis bet gese dat 
· heelwat probleme verbonde is 

aan die oprlgting van so 'n 

Thalia 
plaaslilc 

voer 

op 
Die Thalia Toneelvereniging 

nool een en almal bale vriande
llk uit na die toneelopvoering : 
Die man met die lyk om sy nek. 

Die stuk is geskryf deur Bar
tho Smit en die regie is waar
geneem deur Elize Scbeepers. 

9 AUGUSTUS 
Die opvoerlng vind plaas op 

9 Augustus om 8 nm . in \lie 
Totlussaal. Plekbespreking kan 
by die Studenteraadskantoor ge
doen word. 

brug, soos die onteienlng van 
grond. Die felt dat die hek van 
die mllltere kamp in Meyerstraat 
geslult is, maak 'n urug van 
mlnder belang. 

Mnr. Du Plessis Is een van 
die persone wat deur Die Wa
pad genad•ar is nadat 'n steek
proef aangetoon het dat studen
te In die drie koshulse ten wes
tc van die spoorlyn erg besorg 
voel oor die huldige toestand 
by die oorgang. 

VOORKEUR 

KONYN OORLEEF CRO·OT 

Mnr. J ,H. Conradie, Afdellngs
bestuurder van die Spoorwee in 
Wes-Transvaal, het in 'n tele
fonle9a onderhoud met Die 
Wapad gese dat die ultskakellng 
van die Meyerstraatoorgang 
reeds gereel ts. Vol.;-ens hom 
is R18,000 reeds aan tegnlese 
uitgawe5 bestee. Vroeg In 1967 
het die Stadsraad egter versoek 
dat voorkeur gegee sal word 
aan die oorgang in Wolmarans-

OPERASIE 
Die tweede unieke operasie waarin 'n vloeimeter in 'n 

konyn geplant is om die boer funksies van die bart te onder
soek, is op 28 Julie deur mejj. J. S. Green en A. Wentzel ge
doen. 

Die eerste geslaagde operasie 

van die soort Is op l5 Junie ge

doen deur dleselfde twee damea. 
MISLUK 

Albel die konyn1! leef nog en 

is springl•wendig. 'n Soortgelyke 
opera.sie is reeds vroeer in die 
jaar gedoen deur prof. Pretorlus, 
maar dlt bet mlsluk. 

Mej. Green Is tans besig met 
haar doktorsverbandellng In fl
slologie ·en mej. Wentzel met 
M.Sc. In fislologie. Die twee 

dames i.s albei verbonde ean dif! 
Depa.rtement van Filllologle. 

Die suksesvolle operasles kan 
as 'n groot prestasle beskou 
~ord . 

Afskeid geneem 
van orreliste 

Verlede kwartaal bet die Ge
reformeerde Kerk Potcbefstroom
Noord atskeld geneem van mev. 
Heinie de Wet wat 16 jaar orre
llste d.aar was. 

Sy is 'n oudleerllng van wyle 
mnr. M. M. (Oom Fanie) van 
der Bent, wat die plonler van 
musiek In Potchefstroom was in 
die vroee jare. 

straat. 
NA DIE DAM 

(Op 'n vraag van die verslag· 
gewer van Die Wapad het die 
assistent~tadsklerk ioegegee dat 
die brug In Tomstraat op pad 
na die dam nie van soveel be
lang was as die Meyerstraatoor
gan!g nie, maar dat dlt gebou is 
omdat dlt baia min probeleme 
opgelewer bet.) 

BEVEILIGING 

Wereldrekord 

om kampus 

met motor 
Aan die elnde van die eerte 

semester het Uitspan 'n rekord 
(wereld) opgestel In motorstoot. 
Hulle bet gekyk hoe ver bulle 
'n padvaardlge motor In vyftien 
minute kan stoot, om die Kam

pus. 

Mnr. C .H . J. Schutte, Regis
trateur (Finans), het aan Die 
Wapad gese dat die universiteit 
aandag gee aan die bevelllglng 
van die huidlge oorgang. Vertoe 
is reeds aan die Spoorwee In 
die verband gerig, Aandag word 
ook gegee aan die oprlgting van 
'n moontl!ke voetbrug of dulk-

Hulle afstand was 2.• myl in 
die gegewe tyd. SpesiaJoe reell! 
geld egter vir die manne of da

weg tussen die kampus en die mes wat die rekord wil verbe
koshuise wes van di~ spoorlyn. _ ter. 

Baanbrekers 
word deur 

gaan vereer 
Akademie 

Drie baanbrekers op akademiese en joernalistieke gebied 
word vereer op die vergadering van die Werkgemeenskap van 
die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, wat op 
20 Augustus om 7.30 nm. in die Frans du Toit-gebou gebou 

word. 
By blerdie gi!leentheid word 

die .Akademie se erepenning oor
handig aan prof. A. P. Goos
aens vir sy bydrae tot die be
vordering van Afrikaans op na
tuurwetenskaplike gebied. Op sY 
beurt sal mttr. J. J. Kruger, 'n 
atgetrede joernalta van Johan
nesburg, gehuld\g word vir IIY 

bydrae tot die bevorderlng van 
Afrikaans op die gSbled van die 
joernalistlek. Mnr. Kruger aal 
ook 'n geleentheidsrede lewer 
oor moderne ma.ssakommunl.ka.
sle. 

Prof. J. A. van Eed·ett, hoof 

GE~KENKE 
POTTEBAKKER·Y . 

van die departement Dlerkunde 

aan die Unlversltelt, sal by bier

die geleentheld ook die geluk

wensing van die Akademie oor

dra aan prof. P . A . J. Ryke, 

hoof van die Universiteit se In
stituut vir Dierkundlige Navor
sing, vir ey verowering van die 
Havenga-prys vir Biologle, 

Vooraanstaande lede van die 
Potchefstroomse gemeenskap, 
sta'dsraadslede en die Werkge
meenskappe van Johannesburg 
en Sasolburg is na blerdle ge
leentheld ultgenool. 

J U W ELE L,;iii.~;;;;.;......;-.p.;A 
KOPERWARE 
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MIAMI 
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SXOENREPARASIES 

en 

FIETSREP ARASIES 

VIR FLINKE DIENS 

kom na: 

IUIS EN TUIN 
(Longs Volkskas) . 
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Spooroorgang 
Van al ·; die spooroorgange 

waarmee Potchefstroom as ge
volg van swak beplanning (of 
geen beplanning) mee opge
skeep sit is die een in Meyer
straat hier by die universiteit 
sekerlik nie die onbelangrikste 
of mins gebruikte een nie. In
teendeel. 'n Groot aantal voer
tuie maak ellke dag daarvan 
gebruik. 

N og belangriker egter is die 
feit dat meer voetgangers bier
die oorgang gebruik as enige 
ander een in hierdie dorp. So
w at seshonderd studertte steek 
daagliks die spoor oor op hul 
pad na en van die :kampus en 
die dorp. 

Daarby kom nog die feit dat 
die oorgang op die hooflyn 
tussen Johannesburg en De 
Aar le en as sodanig heelwat 
meer treinverkeer dra as die 
Fochville-spoorlyn, wat die 
Sta~sraad reeds genoop het om 
brue te bou op die paaie na 
die dam en die inryteater. 

Dat die Meyerstraatoorgang 
lewensgevaarlik is, is onnodig 
om te se, ~eral gesien in die 

lig van die feit dat uitsig be
lemmer word deur die geboue 
op Cachet-stasie. en die feit 
dat dit twee lyne kruis. Die 
oorgang het reeds 'n lewe ge
eis en dit kan weer gebeur. 

Die nodigheid van oorgange 
in Von Wiellighstraat en op die 
pad na Carletonville sal nie
mand betwis nie, en dat voor
keur gegee word aan die Wol
maransstraatoorgang, is nodig. 
Ons glo egter dat ons heeltemal 
geregverdig is as ons by die 
Stadsraad en die Spoorwee 
daarop aandring dat dringende 
aandag gegee word aan wyses 
om die gevaar by die oorgang 
uit die we gte ruim (om nie 
eers te praat van die chaos 
wat beers wanneer goedere
treine gereeld die oorgang ver
sper nie) . Flikkerligte of des
noods 'n hek sal in elk geval 
minder probleme oplewer as 'n 
oorbrug, of as finansies die 
probleem is, ook minder kos. 

Ons bly glo dat 'n lewendige 
student beter is as 'n dooie stu
dent. 

VIRUS 
Studente is bekend daarvoor 

dat bulle lief is om te rede
neer. Ewe bekend is egter dat 
baie v.an hierdie redenasies tot 
gesels rondom die teekan of tot 
besprekings in die kamers be
perk bly, en dat verenigings 
wat hulle ten doel stel om 
mense te laat debatteer, sukikel 
om belangstelling gaande te 
maak, 

Daarom verbly dit 'n mens 
dat VIRUS, 'n instansie wat 
hom ten doel stel om studente 
die geleentheid te gee om on
der behoorlike leiding aktuele 
sake te bespreek, reeds met sy 
eerste vergadering verlede 
kwartaal ~veel aandag gaande 
gemaak het. Mag hierdie vere
niging steeds vooruitgang be
lee£ .. Dit was baie nodig. 

REDAKSIE 
H oofredakteur: Tom Lamey. 
Nuusredaktrise: Rika van Graan (Tel. 2069). 
Nuusverslaggeefsters: Rika van der Walt, 

Elsabe Smuts, 
Ellen Botha, 
Winnie Venter. 

Sportredakteur : Piet · Coetzer (Tel. 21 71). 
Sportverslaggewers: Louis van Wijck, 

Danie Mostert. 
Kunsredaktrise: Rinda van der Walt (Tel. 2069). 
Tegniesebestuurder: Hans Grobler. 
Advertensiebestuurder: Nic Lessing. 
Sirkulasiebestuurders: Kobus du Plessis, 

Tin us J acobsz. 

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

J. TOD SUTTlE 
Volledige Mansuitrusters en 

Sporthandeiaars 
Posbus 219 Tel. 3411 

Kerkstraat 177 
POTCHEFSTitOOM \ 
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Jn It I _ig 

Romeine 8: 31b: ,.As God vir ons is, wie kan teen ons wees?" 
Die koerante is deesdae vol gerugte van oorloe, oorlog wat 

dreig om uit te breek, beraadslagings om oorloe te beeindig. En 
daarbenewens verkeer ons land in 'n koue oorlog teen terrorisme· 
Groot sametrekkings van terroriste is op ons gense en op die 
grense van ons buurstate. 

Om elkeen se hart klem tog maar die vrees vil die verskrik
king van oorlog. 

Gedurende die tweelde wereldoorlog het ons gesien watter 
verwoesting oorloe kan saai, nie aileen aan verlies van besittings 
nie, maar ook van menselewens. ~n sou die wereld weer in 'n 
oorlog ontbrand en die huidige wetenskaplike kennis oor ikemwe
tenskap gebruik word, sou erger tonele as die by Hirosjima hom 
afspeel. · 
· Die verskrikking le ons voor die deur. 

Maar tog, uit die Woord van God vemeem ons die boodskap 
van genade en beskerming. 

,.M; God vir ons is, wie }can teen ons wees? " 
Dis 'n heerlike boodskap van troos en bemoediging. Vir 

elke gelowige beteken hierdie woorde · rus en 'vrede, nie aileen 
wat die geesteliike betekenis betref n·ie, maar ook in hierdie lewe. 
,.Verdrukking of benoudheid, of vervolging of honger, of naakt
heid, of gevaar, of swaard" ('Vs. 35) hou vir ons geen vrees in 
nie, want in Christus is ons meer as oorwinnaars (vs. 37) . 

Maar in hierdie bemoedigingswoord rus ook die bevel, die 
opdrag._ 

God is vir ons - maar dan moet ons vir God wees. 
Dan moet ons lewe toegespits wees om God te dien, nie net 

in woorde en gedagtes nie, maar ook in dade. 
Op ons rus die dure plig om God in alle oorgegewenheid te 

dien, voordat ons aanspraak kan maak op die bemoediging. 
Is ons vir God, of is ons vir die wereld, vir Satan? 
Verkies ons 'n oorgawe aan God om Sy beloftes deelagtig te 

word bo die oorgawe aan 'n luilekker lewe waarin ons genot 
die hoogste rol :v.ervul ? 

Die wereldmasjien is in hoogste versnelling om die een genot 
na die ander uit te stal en met fyn berekening word dit aan ons 
dag en nag vertoon. 

En ons verlustig ons daarin
Ons is mos maar eenmaal jonk! 
Maar aan die anderkant wil ons, wanneer die gevare dreig, 

en vrees ons hart omklem, God aanroep vir bes!kerming I 
Dan is dit te laat, want God verhoor alleen die wat Hom 

aanroep, wat Hom dien. 
As God vir ons is, wie kan teen ons wees? - 'n heerlike 

gedagte. 
Maar dan moet ons vir God wees - 'n dure plig. 
Is U vir God? 

- IDelUIIr IMiy ·tLens -
Verlange is die vertrek van sport en die nuutste modes. Sy 

treine. Augustusmaand. Die 

maand van wlnda en verlaten
heid. 'n Maand van warrellende 
emosies. Die atskeld van die 
winter loop oor in Augustus: 
stulptrekkende ma.and. En vlnd 
sy voltrekklng en voltoolilng In 
die dood. Daarom word een
saa.mheld kaal bome. 

KAMPUS 
Ek loop op die ka.mpus en kylk 

na wa.aiende blare. Ek sit In die 
kafeterla, drink tee en rook 
slgarette - ek kyk na l&~ggende 
pratende mense. Ek sit met 'n 
slngende stllte in my en praat 
terloops met lemand oor Viet
nam (·bloetende mense, klaende 
klnders) . Ek staan op en loop 
tussen mense op die kampus; 
groet sydellngs. Ek sit in die 
bib. en sulg leii woorde in my 
warm bretn In 'n land van sls
teme en orde: duiselende !tennis. 
Butte waal die wind - Sebellus 
en danker wouda. Ek sit by die 
Insleep drink 'n pepsi en ver
lang na Oktober - sprlngende 
sonskyn. 

;Die melsle sit oorkant my en 
sulg leta geel met 'n stroo1tj1e. 
Ha.ar hare Is geel soos Met
ma.and. Die vol somer is In haar 
oe. Sy kyk na my sooe 'n vrou. 
Ek vlnd dlt allea bale a.n1usant 
en geee}e met haar oor tlteks, 

probeer my betrek In nuwe w~

relde, maar dlt bly alles ontstel

lend beken'd, die realltelt van 
uur en felt; alleda.agse cliches. 
Elk voe-1 lntens varveeld en loop 
met 'n ou gelatenheid verder. 
Haar ,ciao" trap ek saam met 
'n droe blaar dood. 

AUGUSTUS 

Augustusmaand 1~ lou in my 
lyf. Die wind weal en waal en 
waal. Die nag loop ek met my 
jas en s06k In die sterre, maar 
die sterre gee geen boodskappe 
nte. En aUes Is stug, alles swyg 
en die nag vloel in my oi. 

Ek stap terulg mat die nag 'n 
klomple narslngs en deel van 
my; ek soek na my meisle In 
aile gesl:gte wat vlugtig verby 
my sklet; ek ontdek· haar stuk
trtuk; hier die· vlasblonde hare, 
daar lets van die weerlose mond, 
nog verder die oi - maar dlt 
bly onbevredlg eD dle komplek
se, eenvoudlge kom'blnasle .,jy" 
bly ~rena ekullhou. Alles word 
treurlg soos bloed: ek ratel al
les wat verlore Is ult op my tlk
masjlen wat vrtendellke ronde 
letters tlk. :Maar dtt toe nle op 
nle. Wooroe genees nle. En ek 
word ouer as 'n treln In cUe 
vet<te tlult, 
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SJJMP JNJE-UITVOERING 
DEUR ALABAMA 

WAAROM 'n SIRENE? 

Revue 68 se sjampanjegehalte wou dat mens byna die 
ele dag daar sou sit om te luister, as dit sou kon. Die geleent

beJd vir 'n tweede opvoering is belowe, en mens hoop net dat 
daar dan meer toegifte sal wees na die verdlende applous. 
Om die gebalte daarvan te be- Mens sou darem net tussenln 

cordeel, en die afgerondheid, be- graag meer van Rudl van Eldlk 
1ndlg geen kenner nle. Die moel- se dromme wou boor! 
~ wat gedoen Is, die sorgvuldlge SPIEeLBAL 
planning en die vernuftlge 
n:bledlng moet enlgeen opval. 
It alles Is hoofsaaklik die ta-

lentvolle, ondernemen<l•a werk 
van die toerl>eier en regisseur: 
lohan van Rensburg. Maar daar 
~ lets meer. lets waarvan , jy 
die oorsprong nle te oppervlak
klg kan bepaal nie. Daardle 
spontane en sorgvrye manler 
van aanbled. Daardie heerlike 
s\Uiientefrls.held van jonkbeid en 
.andersheld.. en vermoendheld. 
En daarby het · gepas: die de
kor, dle bellgtinlg, die dames se 
moolmaak tabberdjles en die 
mans se oorepronkltkbei'<i. Die 
program Is netjies in verskei
denheid saamgestel (effektlewe 
voollbladontwerp!) en die vrlen
dellke plekaanwysings was 'n 
gawe inlelding tot die geheel. 

VERLOOP 
Die verloop van die tonele se 

atwlssellng en opvo~ging met die 
muslek daa11by het getulg van 
professionele smaak, Die Choreo
grafle was nooit lomp of on
bandlg oordoen nie - wat dit 
makUk kon wees! 

Abri le Raux, Flip BUY'S en 
Christo Pfek se lulmlge ver
maak was goed. Hier was dlt 
plek-plek bloot 'n variant op 
verlede jaar se plttighede -
maar dlt nie ten nadele van 'n 
goele program nle. Dle moderne 
ou wat deur Abrl le Roux ult
gebeeld Is was tegnles goed. Die 
tyn spOt, dle onverhole satire, 
die bytende ironie - dlt was 
goele werk van Nesco du Holt. 

PASLIK 
Soos reeds gese, die program

aamestelllng w~ pasllk. Dlt sou 
byval vlnd van 'n eenvoudlge 
plattelandse gehoor tot 'n geso
!LsUkeerde stadsgeboor. Die ult
vosring van die program 
waarom dit eintllk gaan - was 
ultnemend goed. Duldellk die 
bel~ging van talent, aanvoellng 
en 'n wavrag oorspr~>nkllkheld, 

Die o.!'kes was volledig vir 
hlerdle doe! - hulle begelel'<ilnlg 
en tussenspel altyd so om al die 
aandag op dle koor te vestlg. 

Nederlander 
besoek 

Potchefstroom 
Dr. en mev. W . van der Mast 

van Nederland het onlang.e 'n 
besoek gebrlng aan Potchef
stroom en die Unlversltelt, op 
bul toer deur Su~d-Afrlka. Dr. 
Van der Mast is hooflnspekteur
dlrekteur vir die arbeldsvoorsle
nlng van die provldsle Gronl.n
gen en hY besoek Suld-Afrlka as 
depufaat van die slnode van die 
Gereforrneerde Kerke In Neder
land-Wereld Dlakonaat. 

7-10 AUGUSTUS: 

A FISTFUL OF DOLLARS 
CLINT EASTWOOD 

12- 17 AUGUSTUS: 

THOROUGHLY MODERN 
MILLIE 

JULIE ANDREWS 
/ 

Nog net dlt: ·idaardle draalende 
spleelbal het 'n fanta.stlese ef· 
fek geskep om jou telkens, wan
neer een van dla llptraaltjles 
oor jou oe bUts, byna skokkend 
terug te ruk. 

Voorwaar 'n aangename aan'<i 

se ontspannlng. Dlt laat mens 
ongetwyfeld ultslen na die ver
kryging van die plaat: Revue 68. 

NEELS SMIT 

UNIVERSITEITSKOLLECE VAN 
RHODESie 

LAND SE 

WEERSPIEeL 

PROBLEME 

Die Unlversiteitskollege van Rhodesie weerspieel nog in 
'n sekere mate die probleme wa.arvoor Rhodesie as land te 
sta.an kom. Daa.r bestaan nog 'n affillasie met Brittanje wat sy 
nawerking In die Kollege bet. Tweedens is die Kollege, met sy 
v.eelrassige gemeenska.p, 'n spieelbeeld van wat ln Rhode
sie kan gebeur as daar op die weg van sosiale lntegrasle vol
hard word. 

Die Universltelts-Kollege Is 
tans nog ver<blnd aan die Unl
versltelte van Loden en Cambrid
ge. Alle grade en diplomas word 
Jtotg deur lg. twee Unlversltelte 
toegeken. Rhodesie besklk bier
In nog slegs oor advlserende be
voegdh<aid. Daar word gepoog om 
nader na \.eelfstandlgheld te be
weeg. Hlerdle gedagte ls, vol
gen.e prof, CUmming, die prlnsl
paal, die nomtale en spontane 
begeerte van enlge akademlese 
lnrl:gtlng om eelfetandlg te wil 
wees. Dlt Is nle polities ge
lnsplreerd n~. 

FINANSJEi!L 
Dle Kollege Is flnansleel vol

kome van die Rbodeslese Rege
rlnlg afbank:lik. Rhodesle dra die 
Kollege ten volle, maar nle op 
sub91dlegrondslag nle. Die Kol
lege le 'n begroting aan die 
R.lhodeslese Regerlng voor en 
ontvang dan daarvolgens 'n toe
kenning vir bestedlng vologens 
die ramlng. 

Wat die akademle betref Is 
die benaderlng sulwer volgens 
die Lond•enmodel. Vir 'n B .A.
graad word kursus.se verels van 
twee hoofvakke oor drle jaar en 
een byvak in die eerste jaar. 

GEWILD 
Die komblnasle van Engels en 

Ge.eldedenls, met Shone 1 as by
vak, akyn onder die Bantoe-stu
dente 'n redellk gewll!d•a kursus 
te wee.e. 

Die veelras!lge studentelge-
meenskap Is vir 'n Suld-Afrika
ner 'n vreemde geslg. Omtrent 
twee-der'<ies van die tota.Je aan
tal atudente 'I.e nle•blankes. Hoe
wei daar 'n beleld van lntegrasie 
toegepas word, vlllld daar 'n 
spontane soslale· groeperlng van 
die versklllende rassegroepe 
piau. Daar bestaan egter nle 'n 
antagonlsme tussen die ra.eae
groepe nle. 

AFKEEB 
Die meer konserwatiewe Rho

deslese ouers verkles oor die al
gemeen om bulle klnders na die 
Suld-Afrlkaanse Undversltelte te 
stuur. Die hoofrede wat aangoe
voer word, is die afkeer In die 
soslale lntegrasle wat In Rhode
ale toegepu word. 

Oosterhof 

kry 

snoepwinkel • • • 
Voorwaarts . . . ! da, van nou 

af Is die lae kalorle4leet in 
Oos-terhof taboe. Ver.eoeklDig ln 
die vorm van allerlel snoeperye 
bet sy verskynlng gemaak. 

LEKKERBEK 
Hulle noem hom maar Lekker

bek, bulle soek nog 'n naam. Ja, 
' n !llie snoepwlnkeltjle wat •van 
nou af al die aandag van die 
dames sal genlet. 

Die bandelstye Is tussen vyf en 
ses nm., die doel . . . ? Dis om 
die dames soet genoeg te maak 
vir sleeptyd. Gedurende koek
tye sal hy 'n welkome balfweg
stasle word om die dames van 
die nodlge brandstof en energle 
vir die aand B'a studies of bul
temuurse aktlwltelte te voorslen. 

KOSHUISKAS 

Ook die kosbulakas wag met 
'n kwylende mond dat die sente 
moet lnstroom. 

Carol le Grange staan In be
beer van die nuutgebore land 
van melk en heunlng. 

. .. en 

Klawerhof 

bly 
agter • n1e 

AI die dames In Klawerbof Is 
bale opgewonde, want hulle boef 
nie meer so ver te loop om lek
kerynye In die hande te kry nle. 

Kaawemof se anoepwln•kel het 
verlede week geopen. 

DDTE 

Net jammer hulle verslan
klngsdlete gaan daarondeer }y! 

Hettie Kruger en Neelllle Smlt 
het die groot taak op hulle a:kou
ers geneem. 

Hongaarse dokter vertel 
Wat die T~les-Russle.ee krl

sle V'ir die Tjegge gaan op)ewer 
Is nog 'n ope vraag. Wat 'n 
eoortgelyke krlaia vir die Hon
gare opgel~er het I.e nle meer 
'n gehelm nle. 

,,Die Ruasleee oornune van 'n 
land het 'n lngrypel)de invloed 
op die !ewe van elke lncltvldu in 
die land, .. volgeu Dr. A. Flint&, 
Hongaarse vlugtellng en tans 
ll'enlor hulsdokter In dle Verre 
Oos Ra.D4 bolllpltaal op Sprlnp. 

Nadat Dr. Flnta In 1986 t.n 
Budapest u geneelllleer klaar 
gemaak bet wu hY vir 23 jaar 
arts In 'n RooiD8 Katolleke 
kloottter. Na die Hongaare-Rus
slese oorlog moes by, omdat hy 
nle by die kommumstleae party 

wou aanslult nle, met die statue 
van 'n senior verpleer onder dok
lters bale jonger as hy, wat wel 
by die party aangeslult het, 
werk. 

Na dle 19M rewolusle I.e hY 
ontslaan en moes lewoa van werk 
wat die Kommunlste hom goed
gunstlgllk gegee bet. Sy een 
aeun Is as lid. van die versetbe
wegdng tereg.gestel en 'n vrlend, 
ook dok:ter In 'n kerkbospltaal 
en nle 'n versetstryder nie, i• 
lewenslank tron•k toe gestuur. Sy 
tweede seun bet In J'anuarle 
1966 ult Hongarye ontkom en 
hyself In Maart, omdat by p
vangenemlng gevr~ het an nle • 
meer mense In Hongarye oo'*e-
had bet nle. 

na aksie .. 
scitisfaksie 

vol- ja smaakvol 



Nog lede van 'n P.U.-toerpoep 

dJe afgelope vakanste dle 

Volkekundetoer .Bhodeslli. 

Hler kyk 'n paar van dJe lede 

na een van dle vele belllen.swaar

dlP,ede. Tweede van Ilnb ts 
prof. J. H. Coetzee, hoof van dle 

departement Volkekunde. 

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 

BOEKE
SKRYFBEHOEFTES 

GISELA 
MAIWALD 

Fotograal en 

Fotograliese 
dienste. 

TO'MSTRAA T 1 00 
POTCHEFSTROOM 

LINDEQUE 
Skoenreparasies 

- Oct:ron-gebo11 - · 
Tw .. depots op lulf: 

IUL T DROOGSKOOHMAJCERS 
WESTV AAL OROOGSKOONMAKERS 

Spesiale pryse Yir 1tude11te. 

Afltwerlng op die Kornpu1. 

INSLEEP! 

Dll WAPAD 

SPRAAKLEER-STU DENT 
PRESTEER 

Mej. Elbie Standring bet op Donderdag 20 Junie, die son
derllnge prestasie beh~al om die eerste beurswenner van die 
A.T.K.B. vir vertolkingskuns te word. Die beurs van R200 is 
aan mej. Standring toegeken na 'n kompetisie, gehou te Pre
toria, waaraan stndente van Afrikaanse Universiteite, Kolleges 
en kunswedstryde oor die hele land deelneem. Die enigste be· 
pallng was dat alleenlik studente wat voorheen al 'n goue 
medalje verower bet, kon deelneem. 

Te mld.de vart kwaai kompetl

sie en werk van boogstaande ge
halte ls maj. Standring ult die 
tlnallste, almal van die departe
ment Spraakleer en Drama van 
die P.U. vir C.H.O.. gekies u 
die uitelndellke wenner. Die an-

S.alon gee 
geleenthecle 

100n plaaslilce 
kunstenaars 

Die doel van die Salon vir 

plaasllke amateurkunstenaars Is 

om hul die geleentheld te bled 

der twee flnallste mejj. 

Mlentjle M'eyer en Lorraine Vll

joen, 

BOLLE 

Mej. Stand ring eat onthou 

word as Iamene 1n die Departe-

ment Spraakleer en 
aanlbleding van 

(Anouilb), Emmie in 

Drama ae 
Antigone 

Ons ):>orp 

(Wilder) en vera! u Marla In 

Moeder Hanna. (Smlt) en Is tans 

verbonde aan dte Departement 

Spraakleer en Drama waar sy 

verantwoordellk ill vir die afde

llng praktlese ape! met eerste
jaars In _ die kursus Drama- en 
Toneelkunde. 
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Kamertoneel · kom 
tot stand op P.U. 

,Uit nood gebore . ... ". So lui die a.anb.ef van die eerste 
program van die Depa.rtement Spraakleer -en Drama; vir hul 
eerste a.anbieding in die P.U.-Ka.mertoneel. 

Pia P.U.-Kamertoneel Is die 
mlnlatuurteater van bg. Depar
tement In sY ele lesin:glokaalkom
pleks. En dit Is letterllk uit die 
nood gebore. 

Weens die beperkte geriewe 
moes daar plan gemaak word. 
Die mlns moontllke, maar ook 
vir die ambisleuse, jong depar
tement was en Is dlt nog 'n ult
daglng. 

KAMERTONEEL 

So kom die P .U.:Kamertoneel 
gedurende die Jullevakansle tot 
stand. Dit Is 'n lntleme kleln
teater, met sltrulmte vir selgs 
vyftlg persone, en met at die' 
gerlewe van 'n behoorllk toege
ruste teater. 

Volledlge bellgtlngs- en klank
apparaat, atsonderllke kl•aedka
mers, 'n proscenlumverhoog met 
coullsse, 'n voorgordyn . . kort
om, alles wat moontllk In 'n 
beboorllke teater verwag word. 

SELF 
Die grootste bereiking Is eg

ter dat alles wat blervoor ge
bruik Is, deur lede van dte de
partement self beplan en ver
vaardlg Is - selts die SY'gordyne 
Is kunstlge verwerklngs van ma
terlaal ult vorlge opvoerings. 

Ulteindellk Is daar dus nou 
voldoen all.n 'n dlepgevoelde be
boefte . . . 'n ele lokaal op die 
kampus waar studenobe al die 
tegnlese aspekte van 'n teater In 
die prak'tyk kan leer ken om so 
bul apleidlng werkilk volledlg te 
maak ; waarln professlonele om
standlgbede gerepeteer en eksa
mens a.tgeneem kan word, en 
veral waarbean lede van die unl
versltelt en dl•a algemene pu
bllek bulle gereeld kan wend 
vir woordkunsontspannlng van 
boogstaande gehalte. 

EKSKLUSIEF 

Hlerdie ontspannlng sal des te 
meer eksklusiet wees, omdat so 
min mense dit sal kan bywoon 
omrede die beperkte ruimte. Dioa 
geboor sal vir elke aanbledlng 
hul plekke vroegtydig moet be
spreek. 

Vir die doe! Is daar Ilou ook 

'n pel'lmanente plekbespreklng
stelsel vir dta gerlef van die 
studente en die publiek by die 
Departement lngestel, 

Die eerste aanbledlng Is 'n 
reeks van drle verskUlende 
woordkunsaande op 7, 8 en 9 
Augustus, wat saamval met die 
praktlese eksamlnerlng van die 
senior stud•ante. Die doel Is om 
die vorderlng van die eerste na 
die derde jaar en selts daarna 
aan te toon. 

Op die aand van 7 Augustus 
luister die gehoor na die lees
vertolking van 'n eerstejaar, 
Plhllip Naude, die konsertvoor
dra·gprogram van Tipple Krlel, 
'n tweadejaarstudent en na die 
eksamen.vertolklngsprogramme 
van twee derdejaarstudente: An· 
dries Swanepoel wat sY program 
,.Konfllk.. noem, en Cecile Spa
mer, wat bekendheld verwert 
bet met baar buitengewone ver
tolklng van die tltelrol in Hed
da Gabler. Sy bou baar program 
om die prlkkelende tema, 
,.Who's Afraid . . . ", en daartn 
slult sy o.a. 'n monoloog 1n ult 
Edward Albee; se veelbesproke 
drama ,.Who Is atraid of Virgi
nia Woolf?" 

BEURS 

Vanjaar se wen~er van die 
A.T.K.B . ...beurs vir vertolklng, 
mej. Elbie Standring, slult die 
aand at deur haar wenprogram 
te herhaal. 

Die beur8 word ook dleseltde 
aand aan mej. Standrlng oor
bandlg deur die boofsekretarls 
van die A.T .K.B., mnr. p. J. C. 
Geldenhuys 

Na die eerste drle teesaande 
word 'n weekllkse aanbledlng 
beplan deur of studente of per
soneellede van die departement 
Spraakleer en Drama, of gas
kunstenaars wat van iyd tot tyd 
aangekondig sal word. 

NAVBAE 
EnLgoa nawae In bierdle ver

band kan by die Departement 
gedoen word. 

om hut skepplngsdrama ult te 
-------------------------~--------

leef op 'n arterlstleke manter. 

ONDEBLING 

Dlt Is 'n geleentlheld om hulls 

werke ook ond•arllng te verge
lyk. 

Die Salon Is 'n sprcken<Je voor

beeld van die skoonheldsgevoel 
wat bier In die Wes-Transvaal 
gevlnd word 'n .stygende lyn kan 
.steeds opgemerk word en die 
hoogtepunt van vanjaar se ult
etalllng is die baeldhouwerk. 

INOELEI 

Dlt het professor G. Dekker 
voorsltter van die Potchefstroom
se tak van die Sutd..,A!rikaanse 
Kunsverenlglng aangetoon toe 
hy die Salon van plaasllke ama
teur kunstenaars in die Frans 
du Toitgebou lngelei bet. 

NUWE LETTERKUNDIGE TYDSKRIF 
VERSKYN 

'n Nuwe Afrikaanse letterkundige tydskrif word op 30 
Augustus 1968 deur 'n groep jong skrywers en letterkundiges 
van stapel gestuur wanneer die eerste uitgawe van die maand
blad KOL In die belangrikste boekwinkels beskikbaar sal wees. 

Kol beloof om al In groot 

mate van die bestaande Iet-
• telkundige tydskrlfte verskil 

wera. 
MEDEWERKING 

Kol sal die medewerklng ge

nlet van belangrike ekrywers 

soos Etienne Leroux, Hennle 
Aucamp, Breyten Breytenbacb, 

N . P. van Wyk Louw, Andre P. 

Brink, Abraham H. de Vries, 
Anna Vorster, RICihard Danoeel 
en bale ander. 

Die uitvoerende redaksle van 
Kol bestaan uit dr. Louis Ek
steen van die Universltelt van 
Pretoria, dr. P. G du Plessis en 
JOhn Miles van die Unlversitelt 
van die Witwatersrand, en ook 
dra twee Sestlger-s'krywers Bar
tho Smit en Chris Barnard wat 
in die redaksie van die omstre
de Sestlger gedlen bet. 

en beloof om voortdurend 
'n sensitlewe vinger op die 
pols van ons land se kul
tuurlewe te bou. Die blad sal 
hom nle blind staar teen, en 
beperk tot akademiese beskou
lngs nle, maar uit!'lenlopende en 
seltsbotsen'<le standpunte toelaat. 

ASPEKTE 

S.A. KUNSTENAARS WYDSBEEN 
OOR OSEAAN 

Aspekte van die 
denke, lettoerkunde, 

Afrlkaanse 
beeldende 

WAARHEEN ~ ALMAL 

kunste, teater .radio, muslek, ar
gltertuur en die fllm.bed.ryf sal 
onder die loep geneem word 
deur kenners op die onderskeie 
terrelne, 

Behalwe kommentaar sal Kol 
ook heelwat skeppende weM pu
bllseer (in 4ie eerste nommer 
o.a. poesie van N. :P. van Wyk 
Louw) en wil veral sY lesers op 
hoogte hou met die jongste en 
nog ongepubllseerde werk van 
ons mees vooraanstaande sk.ry-

,Ons kuns dra die kultnrele eienskap wat neig tot die 
simbolisme, m.istieke en somberheid. Die Suid-Afrikaanse kuns
tenaar staan nog met sy een voet in Europa eo die ander in 
Suid-Afrika en as by nog 'n derde gehad bet, sou dit seker in 
Amerika gestaan bet," bet mnr. Albert Werth, kurator van die 
Kusmusieum in Pretoria, Vrydagaand met die opening van die 
plaaslike salon van amateurkunstenaars gese. 

SLEEP 
Koshuisbestellings: 6039 

Hy het verder gese dat die 
Suid-Afrlkaanse kunstenaars nle 
agter staan by die Europese 
kunstenaars nle, en tarseltdertyd 
gewaarsku dat daar nie 'n eie 
Suld-Afrikaanse nasionale kuns
styl atgedwin.g moet word nie, 

maar dat dit van self op natuur
llke wyse moet groel. 

De.a.r moet In die kuns net die 
waarheld van die blooUegglng 
van die innerlike gesoek word 
en nie net In die uiterllke nle, 
het meneer Wertlb gese. 
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PUKKE KLOP SOLDATE 
OORTUICEND 

Die P.U. se eerste span het ve~lede Woelisdag vir 'n polk 
vertoning gesorg in hul wedstryd teen Weermag. Dlt het werk· 
Ilk gelrk of die toer deur Rhodesie die manne bale goed ge
doen het en die bal h·et beweeg soos dit aileen kan by 'n span 

. · wat mekaar werklik ken en verstaan. 
Toe die tlultjle cUe einde van 

die eerste helfte aankondig was 
dle Pukike reeds met 21 teen 11 
voor. Die se-ge het in dle sewen
de minuut van die wedstryd be
gin toe die bal lanp die hele 

TU88en Windhoek en Gobablo!l, 

Die Thal:la-toeriJ'oep ontap&D 

lange die pad qp pad na nOI' 'n 

opvoe$&'. Die foto Is 1'8JleeiD 
dJe da8' uadat by d1e I'I'OeP .., 
bUB In Windhoek lnpb:reek Is en 
coedere ter waarde van BI500 
1'88teel ... 

Foto: N, Bultenda&'. 

agterlyn atbeweeg bet en vleuel 
Ibert Joubert gaan 4ruk bet. Dle 
Pukike was vol planne en nog 4 
driee word , nog aangeteken voor 
die elnde van dle eerete helfte. 

M-11 

In die tweede helf.te wu die 
Driee vee! mlnder en kon dle 
Puk·ke net twee keer agter die 
doellyn · gaan kuler. Die elnd· 
telllng van die wedstryd was 84 
punte teen . 17 In die guns v&D 
dle Pukke. 

ERINNERINGE AAN 'N TOER DEUR SUIDWES 

Die Pukke het a1ma1 oor die 
algemeen bale goed gespeel maar 
as daar een man Ia wat ultge
sonder kan word in dlt Andre de 
Bruin. Hy het weer eena sy .~ 
in dle lynst_ane bewys, Dle P.U. 

'n Toer deur Suidwes-Afrika sal altyd meer ~ees as enige 
r deur die Republiek. Voeg daarby nou ook: tant N onna du 
· son as toermoeder van Thalia, 'n stuk met die gebalte van 
'e man met 'n Lyk om sy Nek," en 'n gawe groep wat in 
span kan saamtrek - dan bet jy al die nodige bestanddele 
'n toer sonder weerga! Die bykomstighede is weliswaar ewe 

langrik, bv. duisende sebras te sien by die Etosba.pan, die 
alte (en die formaat) van Suidwes se vleisbra.aie, die gas
held van die mense - (en die vragmotortjie wat op Wa.l· 
baai die dekor vervoer het!) So 'n toer word nie gou ver
t nie. 

Daar was Windhoek: die stad 

en bome en klippe. Verba
d modern met al die mooiheid 

die moderniteit. Nuut en 
k tegelyk, ontwikkeling en 
Isle - sonder dat die een 

ur die ander ing-asluk word. 
LUDEBITZ 

Luderitz: 'n ou Dultse dor:p 
eg romanties!) . Wegkruip-

aatjies wat teen die koppe uit
ewel, ou, ou geboue opgesta-

1 teen die rante, die wya see 
die voo11kant met die woes
teen dle agterdeur. 'n Heer

e gevoel byna van internasio-
verkeer, eond·ar die drukte 

t vandag noodwendlg hiermee 
paard gaan - want Q.ie dorpie 
daarvoor kosmopol!ties genoeg. 

alles Is oud, bale oud son
r om muf te- wees. Die som
taal: 'n glansende skema van 
die woestynverf wat bier op 
olletjie tussen woestyn en s·ae 
die klippe uitgespat is. 

rthur Bleksley 

tree uit 

Prot. Arthur Bleksley, een van 
mees gewlldste akademiese 
e in Suid-~frika, le aan die 

de van hierdie jaar cUe tuig 
er as professor In Toegepaste 
lskunde aan die Unlversitelt 

dle Witwatersrand. Hy Is al 
jaar vebonde aan die Univer
it. 

GELUKKIG 
Prof. Blekslay het in 'n onder
d aan die pers ver.kl'&&r dat 
bale gelukkig was In sy 

rk en dat die gadurige kom
unlkasle met joDJgmeDBe die 
erdom wtlglhou. 

Waardevolle geskritte In vel'
d met l)ntwikkel'Wge in die 
te, dle kanse vir 'n landing 

dle maan en die aard van 
!ewe op ander plane'te, bet 

ur prof. Bleksley se pen die 
geslen. 

TOEKENNING 
Prof. Bleksley 'W88 die eel'Z!te 
id-Afrlkaner om in 1964 •n 
oot toekennlng vir Naltuurkun
ge Navorsing te verwert. 

Okahandja was ook 'n hoogte

punt. Hulle noem dit die .,tuin

dorp van dle Noorde'" . Maar nou 

was dlt winter. As al die blom

me egter die geur sou he van 
die mense se gasvryheid, dan 
sou mens graa.g in blomtyd weer 
daar wou gaan kuier. Dit sal 'n 
gesig weesl 

K:aetmanshoop Is 'n vaal, stow
werige plek wat in die son le. 
'n Dorp van die Sulde. En tog 
Ia dit 'n moot dorp. Weer Is dlt 
seker die mense se gehalte wat 
die dorp S& aanskyn waarborg. 

WOESTYN 
En van die woestyn moet mens 

ook ie'ts se as jy gevra word om 

Kunsverenigin·g 
studente 

. 
noo• 

uit 
Die Pdtchefatroomse tak van 

die Suld-Afrikaanse Kunsvereni
glng nooi studente, doeente .en 
lede van die publiek hartllk uit 
om 'n bydra om die saal vir die 
ultsta111ng van plaaslike kuns.
werke 'n reuse sukses te maak. 

Voltooide sowel as onvoltooide 
werke kan lngeskryf word vir 
die ultsta111ng. Dlt ls dle !deale 
geleenlthaid vir elke plaasllke 
kunatenaar om die gebalte van 
sy werke te toets. 

KUNSWERKE 
Die kunswerke wat op die uit

stallinog geslen sal kan word is: 
skllderye, mosaiek, pottebakery, 
batik en beeldlhouwerke 'Van 
plaasllke amateur kunstenaars. 

Die slulttlngsdatum vir ln
skrywlngs is op 1 Augustus, 8.80 
vm. in dle Frans du Toitgebou 
by mej. S. Krlek in cUe navrae
kantoor. Dit eal egter bale waar
deer word lndlen die kunswerke 
voor dJe tyd ingehandlg kan 
word aodat dit beoordeel kan 
woro. 

DOEL 
Die afgelope twee jaar Is 

werke va.n bale hoe gehalte deur 
plaaslike kuru~tenaara hler uit
gesltal. Die ultslultlike doel van 
die salon is om aan die plaasl.Ute 
amateurkunstenaars die geleent
heid te bled om van hul kUDB
werke aan de pub1lek te toon. 

oor Suldwes te akryf. Want die 

Namib is deel van die land, en 

hy is groot, soos die land self 

groot Is, m•at 4aardle gelate on
veranderllke ,gesus deur die 
eeue se rus.'' Die land Is 'n mo
mentvan onvergankllkheld. En 
dle woestyn is sy fonldament. 
Geheimvol, wagtend, wyd onbe
paalbaar, met die wete van sy 
dodes wat hy geels bet deur die 
tyld, koggelend oor sY vel'borge 

rykdomme, maar altyd waal'dlg, 

dodeUk waardlg. Mens sou een

dag nog op 'n kameel deur dle 
Namib w.ou ry. 

Dle moolste van die toer was 
die onbevooroordeelde en opreg· 
te mensewaarderlng van dle 
Suldwesters. Daarom wu dit 'n 
g10eie toer. Dlt was 'n belegging 
wat nog omkoppel kan word u 
suiwer wins vlr die Puk. 

NEELS SMIT 

~*****'IE .................... ..._ 

het dan ook dle Jynstr 10~ 

heera en 18 van die ll .ane 
die baJ bemeester. 

BEWYS 

Hoewel Weermag nJe een V&D 
die sterkste spanne In die Up 
Is nle, het dle Pukke bewya dat 
bulle goeie rugby kan speel .. 
bulle die dag wll. Dloa ·Pukke ts 
egter ook bekend vlr bulle spo
radlese .spel en of bulle die goele 
spel sal kan hamSbaaf is 'n ope 
vraag. 

i 4S.A.S. SUID·AFRIKAANSE LUGDIENS 

Die Suid-Afrikoonse Spoorwee en die Suid-Afrikoonse Lugdiens 
bied die volgende oontreldike loopbone oon manlike gegrodueerdes: 

ASSISTENT -I NCENI EU R. 
SALARISSKAAL: 
R3,000 X 300 - RS,lOO p.j. 

lndien in besit van: 

B.Sc. lng. . ............................................... ............ ..... . 
B.Sc., B.lng. of M.Sc.lng. 
M.lng., Ph.D. of D.Sc . ...... 

LAN1D'METER. 
SALARISSKAAL: 
R2,850 X 1 so - R3,000 X 300 
RS,400 p.j. 

lndien in besit van: 

Grood of Diploma in die Londmeetkunde en 'n 
Sertifikoot von Erkenning om in die Republiek 
von Suid-Afrika te praktiseer ...... . ..... .......... .. 

KLERK, GRAAD II. 
SALARISSKAAL: 
R1,050 X 150 - R1,350 -
R1,575 X 150 - R2,025 -
R2,325 - R2,475 - R2,700 p.j. 

lndien in besit van: 

St. X-sertifikoot ...... ...... . ..... 

Boccaloureusgraad wot 'n m1n1mum studietyd-
perk van drie joar vereis ...... ...... ...... . ..... · ................. . 

Honneursgraod (of 'n gesertifiseerde verkloring 
dot die teoreties deel van die mogistergrood suk
sesvol voltooi is) of 'n bocco'loureusgrood wot 'n 
minimum studietydperk van vier joor vereis 

Magistergrood .................................... ........... . 

Doktorsgraod ...... .... . .. .. .. ...... ...... ...... ...... .. .. .. 

Aanvangsalaris. 

' 3,000 p.j . 
.{3,300 p.j. 
R3,600 p.j. 

Aanvangsalaris. 

R3,600 p.j. 

Aanrangsalaris. 

R1,200 p.j. 

R2,025 p.j. 

R2,325 p.j. 

R2,475 p.j. 

R2,700 p.j. 

Nader besonderhede kon von die Hoofbestuurder, komer 1219, 
Spoorweghoofkontoor, Johannesburg, verkry word. 
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UITSPAN 
PRESTEER 

MET 
FIETSE 

Stodente wil net jol, nie speel -
SPORTDIREKTEUR 

dat daar gewen word, maar net 

'n paar mense 1a bereid om op 

te of~ om hierdle ideaal be b&
relk. Hier het OlliS die jfprekende 
voorbeelde van ons Sprlnf.bok
atlete. Willie Coetzee, die Bprtng
bok .. kapteln, oefen clwarsdeur 
die jaar, en 'n melsle soos Bla 
Marais bet In twee maande daar
in geslaag om haar Springbok
ldaure te verwerf, het mnr. Ma
lan ged. 

Spannend en ultputtend! Pit 

was die fletsresies. Oor die on-

gevalle word nle gepraat nle 

maar die jaers se knlee vertel 

die sprekende verhaal. 

Naas qle motorwedren wat 

gedurende die karnaval deur ' die 

A.O.B. gereEH ls, is dit nou die 

tweede aangeleentJheld wat deur 

bulle gereel is om kompetlsle 

tusS"an die versklllende ko~rhulse 

Die sporlmanne op die Puk se motivering is nie r.eg nie, 
het mnr. Piet Malan, direkteur van die Sportinstituut van die 
P.U. vir C.H.O., in 'n onderhoud met die Wapad verklaar. 

Hy se dat die 11tudente van 
enige soort gpel 'n soslale spel 
wll maak en daarom die spel 
nle re&" bena.der nle. Die student 
moet uit beginsel lets oor be vir 
sy Universitelt. 'n Spel waar die 
Unlverslteit se naam mee ge
moelid is, is egter te ernstlg om 
op soslale vlak en solider die 
regte motiverlng teenoor die spel 

Elke man of dame wat aan 
sport deelni~em moet 8 o11g dat by 
of sY voldoende fiks is. · 'n Ern
stlge k!lag word hler teen die 
voetbalspelem as sulks gele, om
dat die tyd wat aan afrigtlng 
en taktlek betee moet word, nou 
moet bestee word om te sorg dat 
die spelel'l!! flks word. 

OPOFFEB 

aan te wakker. ., ' en die Universltelt aan te pak. Almal wll graag wen en slen 

UITSPAN 

In die boofwedren bet Ult

span II, met die louere weg ge

stap, gevolg deur _Tihaba Jab ln 

die tweede plek. Ultspan I moes 

met die derde plek tevrede wees. 

In die wedren vir die dam'cls 

bet die Klawerhowwers die )ou

re ingeoes en die stadlge wed

ren is doeur die manskoshuls Ons 

Huls gewen, 

7"M!e lede van dte Puk ee 

clames-tafeltennJ.sspan atceneem 
tydens die onlanpe lnter-unlver

sltere toernooi. Llnb Ill Valerie 
de Villlers en regs Marian Sl&
bert. 

Foto: P. K.ruJer 

Dlt Is ook bewys dat bale min 
van die aportmanne op die Puk 
onder die dnlipellnge geteJ kan 
word. HuHe vaar bale beter u 
die Jan salles wa't tula 16 en 
nlk:s doen en nogtana nle bate 
goeci ln bulle studies vaar nte. 
Die deelname aan aport beteken 
dat dle paraoon mtnder tyd kry 
om aan akademle te wy, . maar 
van die sportman word verwa.g 
om die beete te doen en . om op 

APTEKERS 
SPEEL 
RUGBY 

In 'n vrlen~pllke rugbywed
Ertryd tussen die eerstejaara en 
die tweedajaars van die Farm&· 
sledepartement wat op 81 Julie 
plaasgevlnd bet. bet die aenlon 
daarln geslaag om bul teen&tan
ders met die kous oor dle kop 
bulstoe te etuur. 

Die telling van 11-6 is 'n bale 
goete weergawe van die wed
stryd. 

----~--------------------------------~ PUK SE RUGBYSPELEIRS 

(EDMS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 

P'RO R'ECE-PERS 
bied u die geleentheid von die joor. 

If 

VERLOOR VUISGEVEG 
'n Wedstryd wat &"oed begin is, en :waarln die Pokke die 

eerste punte aangeteken het, het ontaard In woeste vulsgeveg
te en 'n nederlaag vir die Pukke. Klerksdorp se swaarder voor
spelers en holle ruwe spel het gesorg dat bulle 'n oorwlnnlng 
van 19-5 oor die Pukke behaal en sodoende bo aan die puntelys 
kom en ook bulle neerlaag van verlede jaar wreek. 

Die Pukke ae agterlyn was 
vlnnlger en beter as die teen
atanldera en as dlt ni'cl was vir 
bulle goele verdedlglng nle kon 
die telliiii&' dalk nog groter ge
wees bet. 

EEBSTE 
:Ole studeJ!.te het eel'l!!·te bloed 

gerul!k toe Drle~r du Plooy na 'n 
mool agterlynlbeweglng stewtg 
gebardloop bet om die enlgste 
drle vir die Puk aan tte teken. 
Plet Bruwer bet vervyf. 

Hierna bet die Pukke begin 
opidraande kry. Andre du Bruyn 
die ataatmaker-lynstaanman, het 
sy akouer seergemaak en met 'n 
man lrort kon die llgter pak 
voorspelers net nie teen die 
sw94r Kilexlk!rdorpera staan nle. 

• Skrumskakel Henk Coetzee bet 
swaar ge)eef agter die skrum 
en langs die lynstane, omdat die 
Puk•ke se skrum altyd vail die 
bal af gedruk en die lynstaan
werk nie altyld so netjles was 
nfe. 

meer gewees het. 

Op senter het Dries du Plooy 

stewlg vertoon en ay span bale 

veld !aat wen mat lang bultelyn

skoppe. Hy bet ook die Pukke 

se entgste punte aangeteken na 

'n bale mool lople. 
Die voorspeler.s bet maar IIWak 

gevaar. Die merksdot1)ers b1tt 
bulle van die bal af gestoot en 
bale maal met bulle geloop. Net 
die ruk!kle wat bulle kiwaad ge
word bet, het hulle 41e ander 
span se voorspelers teenstand ge
bled. 

TE SAG 
Mnr. Plet Malan. afrlctler, het 

verklaar clat d1e Pukke te sac 
wae en sal moet leer om bulle 
man te kan staan onder d:l.eself

de omstandlchede ln d1e toe
koma. 

te offer, en· dlt is daarom dat 
die aportman ~tker daardie 
bletjle ekstra tyd aan die akade
mle kan 'W'y. 

L&.ASTE 

In verband met die Sutd-Atri
kaanee Unlversitelte-taamoote 
111 getoon dat die potenslaal 
dur Ia maa-r dat dlt nie nc p
bruiq l:s .nle. Die man&hokkie II 
herhaaldellk gevra of bulle ge
reed Is omdat bulle byna nte ge
oefen ·bet nie die plulmbal ts op 
heel soslale vlak gereil, aonder 
dat daar eeJ!.s in die Uga tnge
skryf "Is, en die soiGker het b;y
na krlekettelllnga teen bulle ge
kr;y. 

GDINASTIEK 
Daarenteen was daar apanne 

aoos die ,lfmnaatlek: mana eel'll
te. dames derde; Btoei tweede 
met een. punt; IAmloop derde 
sonder bul-le beate manne Jr. van 
Zljl 'en L . van Wljck; die daml!ll
hokllde bet van bulle Iaat boor, 
eDS, 

Van owemeidavlak ts die apan
ne atgeraat wat te IIW8k wu, 
maar die Studentere.ad bet be
sluit dalt )lulle wei die toernoot 
nl bywoon. Die tlnale beallatng 
bet by die S.S.B. gel~, het mnr. 
Malan beweer, 

Daar word. •n vergadering van 
die S.S.B. deur die Dtrekteur be
oog weameen al dkl letdende 
sportftgure en ander apor.tmanne 
van die Pu'k genooi gun word 
om die aakle goecl te beh&Ddel 
en utt te plulll. 

Sport kan vantdlqr net nte 
meer op 'n soBlale vlak 'beoefen 
word nle, en omdat die poten
slaal wel op die Puk ts, ts dit 
elkeen ae pUg om te eorg d&t 
hy sy bee doen. 

MOTTO 
Laa.t die Puk-student n motto 

wees: Ons werk hard en speel 
hard ter ultlbouing van ona Al· 
ma Me.ter. Terwyl mens 4le t;ycl 
dan mora om 'n halflbartlge oefe
ntng by te woon, waarom kan 
ons dan nle maar dieeeltde t;yd 
nutttg en voordeltg gebruDl nte, 
bet mnr. Malan gen'L 

Puk 

D. MOSTERT 

hard loop 

sesde 
Hennle Westennan, puiik ju

nior landloopatleet van die P.U. 
bet Saterdaig vir 'n moot verto
nlng gesorg, In die Suld-Tra.DS
vaalse landloopkamioenskappe 
wat op die Wanderers beslls Is. 

Ult 'n aantal atlete van oor 
die 130 het Westerman 4le tten
de plek behaal. Hy was dkl see
de 0/19 atleet oor die wedBtreep. 
Van die beste atlete ln die 
Noorde bet aan die kampioen
skappe deelgeneem en dit maak 
Westerman ae ver.toning 'n 

· goele een. 

* * 
Fantastiese afslag op: 
STUDIEBOEKE 
BOEKE VIR ONTSPANNING 

OPENLIK 
Die gemoedere het begin hoog 

loop en toe ten mlnste drle Puk
ke openUk geslaan ts, bet dlt 
geblyk dat die sk!'clldsregter nie 
die wedstryd kon hanteer nle llD 

bet die spel ontaard In 'n taat, 
temerlge .en alordl,ge weldstryd. 

, Vleispasteitjies met 

sous, asseblief . 

tamatie-
II 

• • 

50% v1r verkope op rekening 
PLUS 

'n verdere 10% vir Kontant. 

H/v. Tom- en Borcherdstraat 
POTCJIEFSTROOM. 

Telefoon 3431 

Die vleuels Danle van Wyk en 
!bert .Joubert bet nle veel van 
die ba1 gesien nle maar tog 
stewlg vertoon, Die heelagter 
Plet Bruwer bet goed verdedlg 
maar die bal meer as een keer 
laat hop voor by dit VIU!g. Mla
verstande tussen born en DJbert 
Joubert het die PUk!ke vyf punte 
gekos en as bulle die ander keer 
nle geluk!klg was nle kon dft 

te kry by u kafeteria. 




