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OOR BOEKE.
(By vergissing uitgelaat in
Oktoberuitgaw e).
1. Nasionale P ers Bpk., Bloemfontein:
W. M. de Villiers: E k het gedwaal,
160 bl. 1944, 4/6.
Sophie Roux: V ertraagde Lente, 488
bl. 1944, 8/6.
A. J. H anekom : Die Hoogste Prys.
’n Speurrom an, 245 bl. 1944, 6/6.
R. B ritz: Mammon se Afgronde, 399
bl., 1944, 8/-.
2. Pro-E cclesia-drukkery, Stellenbosch
F.C.S.V.-uitgawes.
Die Ossewareeks:
H. J. S trauss: Instellings en organisasies tot eer van God, 35 bl., 1944,

Hierdie studie bestaan uit drie afdelings: Aid. A oor die „Ekonomiese
Aspek” is geskryf deur Ds. J. H.
K ruger en beslaan bl. 7—12: ’n kort,
eenvoudige, vaderlike inleiding. Afd.
B oor die „Statistiese en Sosiale Aspekte” is saam gestel u it ’n groot
aan tal bronne deur Ds. J. W. Jansen
van Ryssen en beslaan bl. 13—69. Dit
is die w aardevolste afdeling van die
geskrif. H ier is aan die woord iemand
w at ’n grondige studie van die volkseuwel van „G eboortebeperking” ge
m aak het; iemand v ir wie die sonde
tot in die diepste van sy wese
aangegryp het; iemand w at soos ’n ou1/6.
testam entiese profeet in aangrypende
F. Postm a: Paul Kruger. 121 bl. taal ons volk toeroep: „Halt! D raai
1944, 4/6.
om! Die besoldiging van die sonde is
J. H. Coetzee: Jong Suid-Afrika, 93 die Dood!” Afd. C oor die ..Sedelik-,
bl. 1944, 2/6.
godsdienstige ’ Aspek” (bl. 70—95) is
Die V erkennerreeks:
, geskryf deur Dr. B. J. de Klerk. Dr. de
P. J. S. de K lerk: K erk en Verbond, K lerk skryf op ’n rustige, oortuigende
bl. 65, 1943, 2/6.
en wetenskaplike wyse.
3. Calvyn Jubileuin-fonds. Geref. Kerk.
D it is ’n boek w at elke Christen, elke
J. V. Coetzee: Neo-Calvinlsme. 95 bl. volksman, elke ouer, elke jongmens
1944, 3/6.
moet lees. Dit is 'n tydige roepstem
4. H.A.U.M., K aapstad.
van drie manne w at dit wel meen met
J. W. van Ryssen en andere: Die ons volk en w at ook in die geskrif in
selfmoord van ’n Nasie, 96 bl., diens van hul H ere staan.
1944, 3/6.
J. CHR. COETZEE.

RUILWAARDE.
Ruilnommers.
Die uitgawe van „W apenskou” van
Septem ber is grotendeels ’n Kongresnommer. D it beskryf die belangrikste verrigtinge van die elfde A.N.S.Kongres w at in Johannesburg vanaf 3
to t 6 Julie 1944 plaasgevind het. Die
sentrale tem a was die arbeidsvraagstuk gesien van die standpunt van die
A frikaner. D aar is eers die presidensiële rede vail Dr. J. F. J. van Rens-

burg. Van besondere w aarde is die
toespraak van Dr. S. P. van der W alt
oor „Die Vakuniestelsel in Suid-Afrika,” en die historiese oorsig oor
„Arbeidswetgewing in Suid-A frika”
deur B. J. Schoeman. le ts besonder is
die verslag van „W erkerstoesprake op
die A.N.S.-Kongres” w at ’n baie groot
deel van die uitgaw e beslaan—die
m ynw erker, treinbestuurder, staalw erker,
spoorwegwerker,
bouwerker,
k lerew erker(ster). Mooi is verder die

