
TERNAUWERNOOD ONTKOMEN.

:\n~IA'rEH. DUHTON (die ternIJ.uwernood aan een groat gevuar ontsnnpt i~): "AIs iii daarom gebruik mank van een vreemdc
motorkal', dun kom iii daar somtijds Ielik uit."

[¥inistel' Burton hpE'ft ill d~ V!llksrnad cl'k('ud d~t hij de p;ewoonte had p;oevernements.. motorka~fen voor priv~te doclei~dcn te ~('
bl'UlkE'u, u.o<·h trachttE' hE't dUldehk te mn.keu dat luj zulks a]]('cn gedson lweft wanncer hlJ het nodIg achtte, en hlJ van memng was dnt
de omstnndighed('n het ft>chtvaardigdE·ll.]



SWAAR OM TE ANTWOORD.

HOLLANDSSPREKENDE NATALSE AFRIKANER :-Mooie ~·aarde Generaal, maar hoe korn dit dat jij nie poging gedaan het
om Artikel 187 van die dokuinent hier in Natal uitgevoer te krij nie?



HOE DIT GEDAAN WORD.

Geni. BOTRA :-{tree binne terwijl Hoggenheimer besig is aan een 'van sijn voigsame editeure te dikteer) :-" Wat gaan hij nou
weer skrijwe?"

HOGGIE :-" WeI, ik gaan vir hom se nog 'n aanval te maak op die HolIandse Afrikaners. Die kerels ....

Geni. BOTHA (in die rede valIend) :-" Ah nee, Hoggie, ons moet duurom versigtig wees. Ala jij nou praat van "Nationaliste "
in plaas 'Van" Afrikaners " dan is alIes reg.'"

[De kap::talistiese pers, welke natuurlik sterk pro-Botha is, is in de laatste tijd meer dan ooit heftig, aa.nmatigend en beledigend ge
worden in haar aanvallen 01: de hollandse Afrikaners. Ten einde echter de beschuldiging te ontgaan van rassehaat te zaaien, wordt
inpla.ats van "Afrikaners het woord "Nationalisten" gebl"uikt.]

B



..
·UIT DIE SAEL GESMI]T.

DIE RUITER:--' En die ander dag het hij mij nag 80 mooi o'er dieselfde pad gedral"
[Kort geleden werd een Botha-kandidaat verkozen bij de tussenverkiezing voor een lid VRn de Provinciale Raa.d voor de kiesa.fdeling

Victoria West. De verkiezing werd echter wegens techniese redenen ongeldig verklaard. Een nieuwe verkiezing was dus nodig en dit
maal hebben de kiezers van Victoria 'Vest de Nationale kandidaat, de hr. Geldenhuijs, in de Raad gebracht, terwijl de Botha,-kandidaat
uit het zadel geworpen werd.]



VAN 40~OOO OP 2~623.

GenI. BOTRA (aan aijn skoonseun Lt.-Kol. de Waal) :_u Ja, Danie, dis 80ma nodig na een eleksie sijwers 'n bietjie te verander.

[Na afloop van de D.Z.W.A. veldtocht, zei Lt.-Kolonel de Waal (volgens 'n Reuterbericht) in een rede, welke hij tijdens de eleksies te
Stellenboscli hield, dat de ontdekking van 40,000 paren komasten in D. Zuid-West bewijs leverde, dat de Duitsers plan hadden de Unie
binnen te vallen.

Toen gedurende deze week in de Volksra.ad omtrent al die komasten een vraag gesteld werd aan Genl. Botha, verklaarde deze, dat
slechta 2,623 paren komasten gevonden waren en dat Lt.-Kolonel de Waal niet gesproken had van 40,000 maar weI van vele duizende.

Het Reuterbericht, waal'naar hierboven gerefereerd is, werd echter nimm.er tegengesproken.]



DIE OORSAAK VAN DIE MOEILIKHEID.

JANNETJIE :-" Ag, Louis, van ons daardie ventjie logies gegee het, lijk dit of egte Afrikaners niks mecr met ons wi! te
doen he nie I"

LOUIS :-" J a, en dit smaak mij bra of hij oak 'n paar van die duitse kamaste nan het, wat hulle die ander dag in die Parlement
wou gehad het dat ik moet rekenskap van gee."



DE AFRIKANER GEEERD.

Onze tekenaar biedt hiermede onderdanig het bovenstaande ontwerp aan voor een bas-relief op het Paardekraal gedenkteken tc.
worden aangebracht. Het stelt voor Genl. Botha en drie van zijn " Seurtjes," welke hem zo getrouw ondersteu!um en
natuurlik geheel onbekend zijn met zoiets als rassehaat. Zij worden voorgesteld als zijnde op weg naar Paardekraal op
Dingaansdag van 1916.

[Genl. Botha in ean brief aan "De Volkstem" n<Jdigt het yolk van de Unie van Znid-Afrika nit om Dingaa.nsdag dit jaar als ean
staatsfeestviering samen met hem te herdcnken.]



ONENIGHEID TUSSEN VERLIEFDE.

SMARTINA (in trane) :-" Ag, Louis, iii het giBter weer publiek ontken dat daar 'n verstandhouding tUBBen ons ill."

BOTRA :-" Maar mijn Hartjie. hoe kan jij nou so onbillik wees? Kijk, hulle wou mOB mijn salaria aantaB, toen moes ik maar
bont praat om hulle weg te hou."

[Gedurende die begrotings debat het mnr. Key1;er 'n vermindering van Genl. Botha se salaris voorgestel. In sijn o.ntwoord het Genl.
Botha nog eens ontken dat daar 'n verstandhouding tussen hem en die Unioniste was.]



SESSIE 1916.

HOE HIJ DEUR DIE STROOM GEKOM BET.



PAARDEKRAAL~ 16 DESEMBER 1916.

Die viering van Dlngaansdag deur Generaal Botha en enlge van sljn getrouwe volgellnge.

[Genl. Botha roep die v'Oik op om Dingaallsdag te vier op Paardekraal, bij die gedenkteken van die suksesvolle U rebellie" teen die
britse vlag in 1880-81.]



DR. BOTHA SE PRESKRIPSIE.

o
B

MEXEER SAPPER :-" Ag ja, dr. Botha sa ek moet maar aanhou met die medisijne, maar ek word a1 dag dunner en gaat meer
en meer agteruit.



DIE KWIJNENDE BOOM.

DIE SAPPER :-" J a., ik vrees als dit so aangaan met mijn arme OU boom, dat binnenkort net -die klimop sal blij staan."



DIE VRUGTE VAN DIE IMPERIALISME.

GENL. BOTlIA Ban GENL. SMUTS :-" Jannie, die kerel Hughes het ons ongenadig geprijs, maar jij moet daarom oppas dat hij
nie daardie hoek van jou sien nie, want die vrugte van die Imperialisme in Suid-Afrika., soals jij dit daar opgeteken het,
ken b;.j nie."



MET SIJN KOP TEEN DIE MUUR.

,,'I',ArR~KAN[ .
)j I , . ~~~, I II II

If 1111 l~tW ~ J >~~

Sir MAITLAND PARK:-" Daar is geen muur in mijn pad nie. Ik glo dit nie. "
[Die" Cape Times" wi! nie die bestann van 'n Afrikaner n8sie erken nie.]

-~===------- -



DIE PAARDEKRAAL VERKLEURMANNETJIE.

" Die onderste ou takkie het begin te kraak, toen was ek verplig om hierop te klouter."



DIE ANTI-NASIONALE LIED.

HOGGENHEIMER :-" Nee, II Dns Land" ou maat, hierdie liediie teen die Helpmekaar moet iii nog 'n slag epeel; in die hol
landee taal klink dit tog al te moDi. "

fcc Ons Land," wat eenmaaJ die mondstuk van ons volk was. neem nou-seker tot groat genoege van die Unioniste--'n erg onsym
pathieke handing aan teenoor Afrikaner instellinge soals die Helpmekaar.]



DIE NASIONALE STROOM.

NIE MEER TE KEER NIE.



EEN EDELER WAPEN.

DE BURGER :-" Ik zal jou barbaarse strijdmethoden niet volgen, maar met een edeler wapen zal ik zegevieren."



HOE LANG SAL DIE au KNOL HOU?

o
Sijn laaste strijdroB; en die ander wat hij a1 almal doodgerij het.



WAARUIT GEMATIGDHEID BESTAAT.



SIJN AANDEEL.

KLEIN JANNIE :_u En wat het FA gedoen in die grote boere oorlog?"
GROOT JANNIE :-" Nee kleintjie, ik was toe besig met mij groot hoek • Een Eeuw van Onrecht '."

[Volgens de U Cape Times" heeft de kleine Jan Smuts onlangs in de straten van Pretoria in een Khaki uniform rondgelopen.]



DOKTORE IN DIE REGTE.

J. X. MERRIMAN, LL.D. :-" Kijk, ik moet aa.n mijn kiesers gaan verslag gee van die laaste sessie, maar
dinge het so beroerd gegaan. 'Vat moet ix se P"

LOUIS BOTRA, LL.D. :-" Maar kerel, jij is mos ook 'n Dokter in die Regte. Weet jij nie dat a1s jij 'n
slegte saak het jij daar liewer mks oor moet .se nie, maar net jou opponent moet slegmaak P"
rOp Vrijdag l.l. het die iheer Merriman te S tAllenbosch J!:ese dat hij liewPT nie oar d:e werk van

die afgelope sessie sou praat nie. Sijn toesprpak was net 'n aanval op die Nasionaliste.]



Ons moet ons

~N OPLOSSING VAN DIE ARME BLANKE KWESSIE.

MNR. MERRIMAN :-" Wat denk iii van miin plan om die Arme Blanke Kwessie op te 108 deur die hele boel naar die oorlog te stuurP"
GENL. BOTH.A. :_U En wat denk iij van miin toespra.ak omtrent die ongehoorde stroom van immigrante wat nB. die oorlog hul plek sal

!tom Inneem?"
[U Die arme blanke moet liewer soldate W'ord."-Ynr. :Merrim&.n te Stellenbosch, op Vrijdag, 22 Sept.
" Na die oorlog sal daar grote dinge gebeur. Ons verwag in hierdie land 'n ongelioorde stroom van immigrasie.

daarop voorberei."--Generaal Botha te Umtata, op Dinsdag, 19 September.]



·N GEVAARLIKE SKUILPLEK.

Broer Rasie het tog so lekker gaan skuil in die mooi huisie wat die vlug oar waai, en hier kom Broer Jakhals, wat altijd sij maat
was, en maak voor die deur so 'n geweldige vuur dat Broer Hasie daarbinne begin te stik en net lelik soek naar 'n
uitkomplek.



WOORDEN EN FElTEN.

•• De Unionisten zijn ~ andaag nog dezelfde partij als
toen •• Het Volk " gesticht werd, en zij zijn nog dezelfde
tegenstanders behalve wat betreft de oorlog. "-Genl.
Botha te Heidelberg op 30 September 1.1.

]Vlaar ongelukkig was de positie bijna twee jaar v60r
het begin van de oorlog reeds als hierboven aangetoond.



IN DE ZAAL VAN VREDE~ LIEFDE EN GEMATIGDHEID.
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O.nlangs is bekeod gemaakt dat de Z.A. Partij van plan is het ., Imperial Hotel" te Pretoria aan te kopeo en er een klub te stichten.
Oue kunstenaar beweert dat hij veroomen lieeft, dat de Partii,_ tel' herinnel'ing aa.n de koocilierende POIitiek van genl. Botha,
een van de voomaamste vertrekkeo noemeo zal: "De Zaal van Vrede1 Liefde en Gematigdheid," eo hij (onze kunstenaar) ver
oeemt ook dat de mureo van deze zaal mUon versierd worden met ze.ll:ere gedeokwa.ardige gezegden van de vrienden eo onder
steuners van de Generaal.



DIE BEKEERLING.

DIE l\IAJOOR :_" Geliefde broeders, hier is 'n vriend wat kom belijdenis doen. Hij was ook eers aan die ander kant, en het
selfs die verskrikkelike boek, ' Een Eeuw van Onrecht,' teen julIe geskrijwe. l\Iaar dit was voordat hij tot bekering gekom
het; hij is nOll heelmaal veranderd."

[Op een vraag wie de schrijver was van" Een Eeuw van Onrecht," zei Majoor Muller (te )Inrraysbnrg, op 2~ Oktober 1916):
rc Genl. Smuts, maar dat was voor hij bekeerd was; nu is hij helemaal veranderd."]
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TOG STEUN HI} OP DIE PARTI].
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.. OUR BOTRA .. (net klaar met die skilder van die 08 wat hom bij die la,aste eleksie so mooi deur die stroom gesleep het):
.. So Ilaat los sijn kop, Burtontjie, ik het hom nOll sijn regte naam gegee."

[In sijn .toespraa.k te Ermelo, op Saterdag, 28 Oktober 1916.het gen!. Botha geseg dat die Unionistiese Partij streef om rassehaat
te vereeuwlg.]



ONS NUWE VRIJHEIDSAPOSTEL.

B01.'HA :-" So lang als IK vrijheid het om te doan wat ik wil, is dit mos genoeg vrijheid
vir die land."

rGt'nl. Doths. l11aak 110U melding van die fait, dat hij mellse sOllder vel'hoor gedepol"teer het, als 'n bewija van ans
vrijheid. Die feit, dat hij gedurig krijgswet aan die gang hon, moet seker gt"ld all'! 'n verdeI' bewijs van vriJheid.]



IMPERIALISTIESE VRI]HEID.

EDITEUR VAN DIE " CAPE TIl\IES " :-" Hoe staan sake met jou?"

HUGHES (Eerste l\Iinister van Australia) :-" Nee, net sleg; die 'Volk het mijn konskripsie-skema uitgestem."

EDITEUR:-" Ag, wat bekommer jij jau dan oak oor die stem van die yolk? Maak soals Botha; als die Yolk hem wil raad gee
verklaar hij krijgswet, en dan doen hij wat hij wi!."

[Die "Cape Times" spreek in sijn hoofdartikel van Vrijdag, 10 November 1916, die opinie uit dat Hughes 'n fout gelUaak het
deur die wetsontwerp op konskripsie aan die beslissing van die yolk te onderwerp.]



OORAL BESIG-BEHALWE OP HUL KANTORE.

TON EEL: UNIEGEBOUWE, PRETORIA.
EENVOUDIGE BOER :-" Kan ik die Eerste Minister sien P"
BODE :_u Nee, oubaas

1
hij is op Ermelo."

BOEU :_u En Gpneraa Smuts P"
BODE :_u In Duits-Oos.
BOER :_u Ministers 1\Ialan, van Reerden, Mentz en Burton-waar is hulb~ dan P"
BODE :_u Carnarvon, George, Fraserburg en Victoria West.
ROER: U Maar Minister Wa.tt is tOl!; spker hier P"
BODE :-" Nee, . hij gaan rond om die· kranklJinnige gestigte van die Unie te inspekteer. Minister Beck is weI hier, maar hij is beslg om

'n mars te Komponeer vir die Paardekra.alfees. Dus sal u maar moet gaan naar die groot Baas, meneer Hoggenheimer. hij is
altoos te sipn bij die Rand Club.



NOG EEN KAPOT

OOM IoIOUIS :_u En ik bet dan gedenk hij sal mij nog so 'n lang tijd dien. JJ

[DIe twee onverantwoordelike manne wat kamta 'n tweede rebellie wou opstook-waarvan Genl. Botha onlangs op eleksie platforms
so vee! gemaak het-is op Dinsdag, 5 Desember, deur Reg;ter Wesseli vrij gespreek.]



51] KEN HOM AL.

GE~. BOTHA (heldhaftiglik) :-" Ik is gereed am die grootste opoffering te DlaRk vir die herelligini 'fan OilS volk."
SMARTI~A:-" Maar fllij sal jij tog nie opoffel· nie, ne Louis?"

[Genl. Botha het bij Paardekraal, in 'n roel'ende beroep am herelligillg, geseg dat hij gereed \T'a~ om die groat..
ste opoffering te doen wat enige staatsman ooit gedaan liet-maar wat die opoffel'ini gaat ,yees het hij ons nie
Ttn·t-el nie.]



DIE VERDEELDE EENSTROOM.PERS.

Editeur van Unionistiese Hegeringskoerant aan Editeur van B.A.P. ditto :_cc Kijk, ik verbied jOll om weer oar 'n belangrijke onder
werp te skrijwe voordat jij mijn artikel daaroor gesien het. Laaste Baterdag het ons mekaar op die Manier lelik in die
wiele gerij."

fcc Ons Land" kom dikwels uit met dieselfde argumente ale die CI Cape Times" van die dag tevore, maar verlede Baterdag het hul
altwee tegelijk die komende Imperiale Konferensie bes'Pl'E'e~t. en al twee het dit goedgekeur, dIe een egter omdat dit hoofsakt·lik vred,,"s·
voorwaardes sou bespreek en die ander omda.t dit aIleen die voortsetting van die oorlog sou bespreek.]



ONS SWERVENDE PREMIER.

D

SEUR CRAS. CREWE :-" Ik so mos dat een man nie in vier k:mtore kan sit nie, en dan als 'n mens hier kom is al vier nogal toe.
[Die" East London Dispatch," die blad van Sir Chas. Crewe, het onlangs protes aangeteken teen <lie bekleding van soveel verskil

lende ambte deur GenI. Botha. En nou word dit in die pers al\\-eer aangekondig dat Genl. Botha 19M uitgaan op 'n eleksie tog, en
dat hij sal spreek op die plekke wat in ons prent genocm word.]



HUL HET MOS ALTWEE NODIG.

DIB G}~NEIL\AL:-" Kijk nOll, BllgeJellburg, ik het vir Smnrtt en f'ijn Yolge1inge pllhliE.·k hl"'dllnk vir hu1 lo~-u]e Rteull, en nOll
seg jon koerant dnt hij 'n partij-bt>unhaas is en dit::> H('gl'l'ing struike1blokke in die weg Ie.

DIE BDI1'BUR VAN" DE YOLKSTE)I " :-" Rll wut clunrYl n? Jii paai ons enge1se vriende en ik ben·edig die arme
agterve1ders. "



HOE DIE WERELD DRAA!.

NAPOLEON SMUTS (terwijl llij die slagveld verlaat met sovt-el waardigheid als onder die omstandigbede mogelik is) :_ClDie ellendige Askari's
moenie denk dat ik vir julIe bang is nie j ik gaan maar nt't 'n bietjie (1;PIIl'ls met mijn ou vriend Milner, die beskermer van kIeine naBies."

[O:lli.sieeI is bekPnd gemaak dat p;enl. Smuts van sijn bevel in Oost-Afrika sal onthewll word, 80dat hij die vergaderinge van die britse
Oorlogsraad-waarvan lord Milner, die sig in Suid-Afrika dRUO» toegelpg hpt om die Afrikaner-volk te br('pk, 'n lid jq-bij te WOOD.

Generaal Smuts word in die engelse pers vergelijk met Napoleon.]



HOE BaTRA IN HUL HANDE SPEEL.

:--.-._----
SIR THO:l!.AS SM:AR~T :_ct Mooi sol So lank alB Boths daardie houding inneem, Bal die- Afrikaners verdee1d blil" " en dit h

miln kop bo die water." , ou



DIT IS DIE VRAAG.

"DE UNlON1STEN ZYN VAN

DAAG NOG De~ELFDE PARTY

AL5 TOEN HET VOLK GE:S,Tl(. rfr
'NERD, EN Z.YN NOG DE-

ZELFOE TEGENSTANOERS,

BEHALVE WAT BETREFT DE

OORL06

(GE.N. BOTHA .
fe Heiclelbe(s

.30 Se.p.I)H6)

BOER:-" Ge.neraal. ~~t moet i.~ l'l.ou eigenlil( Yerstann? Waarom prijs die unionistiese pers dan ~ir jou so mooi in die laaste
panr JURr, als JIJ nog altlJd hul teenst8Jlder is?



POLITIEKE REKRUTERING.

SIR. TH01IAS Sl-L4.RTT :-,. Dis gRaf, Kolbe, jij is dr~ Dl.ltn: am die Afrikllnen te bE'ledig en sleg te
maak.

MIXISTER BUUTOX: "Ja, en als hij klaar is sal ik vir hul se aat Ills hul nil' gna.n VE'g nie hul net 'n
gE'mene klomp is."

... __ ._..[l!ii.~~_ r.c~.ruj;eI:ingl!.vergaderin~1.1. V'rijdB;g hE't .P'l·, }{olbe 'n ~itsige pE'l'soonlike annval op K~sio-._
na.le voormanne gemnak, en !tese dat aIs dIe NaSlOllilu,te 'aan dle rOE'r kom-TtiiI 'n-eemvigeSlfande
vir Suid-Afrika ROU wees. Daarop het minister Hurton 'n beroE'p op die AfrikanE'l' gedoen am die
"onuitsprekelike gemeenheid" van die "valse leer" van hul " sogenaamde leiers" in te sien en in
groot ietalle nanr die slagvelde van Europa te gaan.]



ONMISBARE HULP.

SIR THO~IAS S~IARTT:-" Geluk, Boths maar jij het URl'e l ll die Hfme perd ongenadig moet slaan."
Gl<iXL. BOTHA: <C Ja. en als hij nie 8o'n goeie 81uk van jou fles ingekrij bet nie het hij die wenpaal tog nooit gehaal nie."

r
[Die" Cape Argus" herinnl'r die Regering daR-raan, dat hmlr oorwinning bij Victoria. "·l'st aan <lie Ullioni~te-st-em teo dallke is.]



SEUR SMARTT LEER WEER lETS.

SEUR S~IAH.TT:-" Kijk hier, Generaal, jij seg dut die Uuiouiste nag dieselfde teenstandel's i::J van vroeger, en jou vriend daar,
Krause, vertel dat daar geen verskil tussen jou partij en mijne is nie."

GENERAAL BOTRA :-" Maar kerel, si~n jij dan nie dat ik onder die Boere gepraat bet, en hij onder die Troyeville Jingos?"
[Bij 'n eleksievergadering op Troy-eville het Dr. Krause, volp;ens 'n verslag in die" Ralld Daily Mail" van 23 Januarie 1917, be

"-eer dat ",at praktiese politieke begins('le betref dnal' w<>rkclik geen vel'schil tussen de Unioniste en de B.A. Partij was nie.]



~IENEER SAPPER (nog altoos ~n getrouwe Botha-man)~-"Ag, Generaal, hoe-lang suI ik nog
in die onwaardige posisie moet .verkeer ?"" ..

DIE -GENERAAL :-" Blij maar stil, ou-baas; miskien tot na die oorlog oar is .... miskien
vir altoos."



NIE OM DIE HONDJIE MAAR OM DIE HALSBANDJIE.

GEKL. S~IUTS (terwijl hij die Kaapse wellmms-adres lees) :-" Ag, mijn hart is vol als ik dit lees; maar seg mij tog, wat het die
gocie Kupenaal's Hm mij geRe toen ik so pragtig geyeg het vir die vrijheid van m ij n mense."

VADER ffIJD :-" rre~ies wat hulle nou van die Duitsers se, Generaal."



SAMMY LEER HOE OM BESIGHEID TE DOEN.

GE~L. ROTHA (wanrnpmC'nc1e J\.finister vnn Verdediging) aan die Minister "an FinanRiii: "Arrie, Burton, dis weer iets vir jon
geldkaR. naardie on motortrek]cer waR nuttelooR op KeetmanRhoop, maar ik hpt dit nanr rretoria lnat breng en nOll FIe
mijn "riend Snmmy dnt dit goed 'n £7 lOs. werd is. "

[It In nog £len geval werden twee motortrekkers, elk we~ende 14.000 lbs., per spoor vE'rvo£lrd van KeE'tmallf'Jhoop. De kostE'n V8.n
banteren en vervoer van dey.e voel·tuigen wE'rden geraamd op £260, C'n de wnnrde dn.anan W'oJ'dt p;E'Rchnt op £7 lOs. elk all'J oud
ijz£lr."-Rapp0l't. van de Anditeul'-GE'neraal, bIz. 180.]



DIE DAPPERE SAPPERS

DIE STANDVASTIGE GENERAAL (terwijl hij haastig skull soek) :-" Ik sal vir hul nie ingee nie ~ ik sal wijs dut ik mijn man
kan staan."

[GenI. Botha I"Oem daa.rop dat die Ue~ering nog pal staan bij haar weigering om die verhoogde soldij te betaol, maar tog stcl hij
voor om "minstens £1,000,000" tot die oorlogskoste van die Imperiale Uegering bij te dra.]



ARME MENEER SAPPER.

~IENEEn. SAPPER (ook bekend onder Genl. Baths se vriende als :lIENEER SKORRE~roRBIE):-":Maar iij het mij dan laat
''Verstaan dat jij mij nie sou vas maak nie.'t

BOTHA:-" Dis waar, dit is op daardie verstandhouding dat jij so ver met mij saamgeloop het. loIaar nou denk ik anders oor die
sask. En dan, ik het so .gepraat gedurende die afgelopo eleksies, toen jij mij nog so 'n bietjie in jou mag gehad het.
Daarom, oubaas. meen ik dat jij nou niks het om oar te kla nie. "



~N MAN VAN SIJN WOORD.

DIE GENERAAL :-" Nee, Smartina, ik blij bij wat ik altijd gase het, dat ik nie 'n oortjie in daardie bussie BOU gooi nie; maar
hier is 'n cheque ~ir 'n paar milioen, en die kan iii gebruik net soals jij wi!."



WIE HET DAARDIE MIJNE INGEGOOI?

ONS ONSKULDIGJl1 F,EUSTB ~IINIsrrEH :-" Foei, foeil Hoe l{an mense tog so barbatu~ wees om su)J,e skl'ikwekkende dinge
onverskillig rond te strooi. II



u ONS VEG VIR DIE BESKAWING.H
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KONSTABEL BOTRA: "Gaan maar aao, Bisskop; daardie wet is maar oet vir een seksie van ons be
volking bedoeld."

[Bisskop Furze het op Sondag J.1. !fie Pretoria bij 'n groot rekruteringsvergadering gese: "Daar behoor kom
missies aangestel te word om uit te vind welke manne onmisbaar is in ,besigJhede, wat nodig is vir die voortsetting
van die oorlo~ i en als die nnder manne nie binnen 'n week naar die front gaan nie, ·moet 'hul geteer en geveer word."

Die Pubhe.ke Welvaart en Moratoriumwet verbied die gebruik van woorde, wat berekend is om . Bchrik te ver
oorzaken of het gemoed van het publiek op te hitsen." Daar is gedurig vervolginge onder die wet, maar dit is
opvallend dat al die vervolginge net teen die ee.n partij is.]
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