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UU.!aai-huiB, die hoo fkwartier \lan die radio-we8e in Bum-Afrika. 

Afrikaans Bestry k 
Ganse Aardbol 

Die 

W 
OENSDAGOGGEND bet die 

kortgolfsenders op Ro
bertshoogte en Klipheu
wel Afrikaans gevoeg by 

die klein aantal bevoorregte talle wat 
In alle dele van die wereld gehoor ka:t 
word. Sy voorgangers was, van oos 
na wes, Japans, Russies, Nederlands, 
Duits, Italiaans, Fra:1s, Engels, 
Spaans en Portugees. Afrikaans, die 
jongste selfstandige taal van die 
w~reld, is die tiende taal wat deur 
sulke sterk senders uitgestuur word 
dat dit random die aardbol geboor 
kan word. En wat programme betref, 
kan daarmee net Duits, Italiaans, 
Frans en Engels vergelyk word. Die 
B.!lder word -slegs enkele ure per dag 
in kortgolfuitsendings buitekant die 
grense van daardie Iande geboor. 

En vanaf daardie dag, 1 Desember, 
kan die Afrikaners in die Unie elke 
da.g na 'n Afrikaanse program van 
tien uur per dag uit die suide e:t na 
een van 7~ uur uit .die noorde luister. 
Die eerste maal ook bestryk die 
Suid-Afrikaanse radio die gebied van 
Suidwes-Afrika, Rhodesie en Kenia 
(en moontlik Argentinie). 'n Jaar 
gelede het die Unie-Afrikaners alte
same sowat drie uur Afrikaanse pro
gramme per week geboor, teenoor die. 
17~ uur per dag wat tans beskikbaar 
~· Noord-Kaapla:Jd, die noordweste
hke distrikte en Noord-Transvaal bet 
nog nooit goeie opvangs van Suid· 
Afrikaanse uitsendings gebad nie, om 
v~ Suidwes en die res van Afrika 
~~ eens te praat nie. Vandag word 
.n.tlpheuwel teen voile sterkte i:l 
:indhoek geboor, en Robertshoogte 

t ehoort nog beter aldaar opgevang 
e Word. 

lndien dit blyk dat Holland goeie 
opvangs kry van Robertshoogte, sal 
l'egstreekse heruitsendings van Afri
~se programme aldaar vir die eer
t tnaal moontlik wees. Die kontak 
:en Nederland e."l. die Afrikaners 
na dan plotseUng voldonge wees 

0 
dat jare lank tevergeefs getrag is h: die verbtnding op ander maniere 
~ te hou. Onmoontlik is dit glad rue, 
~ Belts Klipheuwel, wat moet 

doen aan Robertahoogte wat 

sterkte van sein betref, word gereeld 
in die Verenigde State (hoofsaaklik 
die weskus) opgevang en die Korpo
rasie bet ook gunstig.e berigte uit 
Engeland ontvang. 

Hoewel ons voorlopig ale daaraan 
kan dink om ons oe op die buiteland 
te rig nie omdat binne ons grense 
soveel werk gedoen moet word, is 
Afrikaans nietemin in staat om nou 
die hele aardbol te bestryk. 

Binne Suid-Afrika het Afrika.aos 
met die nuwe ontwikkeling 'n self
standige radio-taal geword Die ge
dagte dat dit as 'n kuriositeit ~rens 
afgekamp moet word met 'n etiket 

DIE BKRYWER 

om die balsie, het in die radio ver
dwyn soos dit al in soveel ander afde
lings van die openbare lewe verdwyn 
het. Dit beteke.."l. vir die prestige van 
'n jong taal soos hierdie meer as 
duisend welsprekende redevoerings. 
En die felt dat die uitbreiding van 
drle uur per week tot sewentlen uur 
per dag sonder enige opvlamming 
van rassehaa.t of enige beroep op die 

vaderla..'ldsliefde of kultuurbewust-
held van die Afrikaners volbring kon 
Word, is bewys van die kerngesond
heid van die Afrikaanse idee en die 

deur 

j. F. MARAIS 
rykdom van sy werklike kultuur. 

Maar daar is ook nog ander onsig'
bare voordele aan die nuwe ontwik• 
keling verbo:tde wat die gewone Afrl
kaanse luisteraar moontlik nie raak· 
sien nie. Dit gee die radiopersoneel 
vir die eerste maal die geleentheid om 
'n suiwer diens te organiseer wat 
direk met die Afrikaanse bodem vel'
band hou en nle vertaalde Engels ia 
nie; dit maak 'n eie Suid-Afrikaanse 
radiowese moontlik; dit gee 'n stabill· 
teit aan die Afrikaanse radioberoep 
wat dit met die bappies en brokki~ 
in die Engelse programme nooit kon 
verkry het nie; en dit skep 'n afset
gebied vir Afrikaan~e skrywers ell 
kunstenaars wat die suiwer Afrl
kaa.'lse kuns wei te stade sal kom. 
N aas en saam met die Afrikaana
lesende publiek stel die radio nou die 
Afrikaans-luisterende publiek. Die 
invloed van die taal word nou m~ 
as verdubbel. 

Die voordele is dus legio. Nadele 
ontbreek egter ook nie. Daar is vez-
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YtRBAS[NO( KOPIES 
WONDERLIKE DIAMANTRINGE 

PRAGTIG I GLINSTEREND I I ONOORTREFBAAR I I 
Geset In Sollede Goud van 18 kt 

31S4 1:1 
ule aller.longste dtamant. 
rtnge. Beste waarde oolt 
ungebied. H o n de r d • 
\Uwe ontwerpe voorn.~ 

~~~ ~~g~of11e. 

c l70 B 
Gedrewe Trourlq 

9 kt .• 25/-. 
Ander t'i'Y.~· 30/~ 

18 kt., 3'7/8. 

~~1-er t:-t·£!\~/;~ 

4140 B 
Sylo-diamantrln~re 

Slegs £'1/'i;. 
Ander 

tllllS/-. £6/U/-, £818!., 

~V949B .. Europa se Jongste Ontwerp. Dflt Oor
gebfaasde Goud van 18 kt. 15 Juwele-Skok
Y&a. Versktllende fatsoene. Slegs £3/15/-

Ander 501-, 65!-, 84;-, 95/- en £5!17/6. 
Sol1ede Ooud ~/5t-, £6115/-, £7!151-. 

Onvleltbare ClLroomsilwer 60/-, 701-. 90/-. 
£5151--

NW· Wonderllke Vnloa. SpeciaL II 
J'u'llfele. dik onvlekbare ChroomaUwor. 

Nou slegs 35/. 
Ander 21!-. 30/-, 45/-, 63/-. '11/-. 

OUt Oorgeblaasde Goud van 18 tt., slep IJO/~ 
Ander ss;., 63!-, 84/-. 105/-. . 

SOllede Ooud .£4/f/-, £GIIS!- tot 1:6/U/ .. 
GewaarborJ vir 'D leeftJd. 

KU~SVOLLE ONTWERPBJ 
DIE ALLERJONGSTBI 

9426 B 
Pragttgl Egte Enemmel • 
Sollede Goud. Dtk. 9 tt,. 

42/-. 
Ander £2/ 15/ - en £3!10/~~ 
Dik, 18 kt. , 63/-. Ander 
£3/15/ - en £6/6/- M e' 
Egte Diamant. 7/ 6, 15/· ea 

20/- ekstra. 
900t1 B 

Dtk. 9 kt.. U / 6, 18 '8.1 
251-, 35!- en 42/-. ' 

Dik, 18 kt., 27/6, 37/lo 
50/-, 63/- en 95/-. 
Met egte dtamant. 

7/6. 10/6, lG/· ekstra. 

AMERICAN SWISS 
WATCH CO. LTD. 

Enip artikel word K.B.A. patanr. 
A.lmal se Jawellers. Groot- en KleintaancltL 

.,DIE DIAMANTWINKEL.'• 

.P ARLEMENTSTBAAT %5. 
0/V Langmarkstraat. KAAPSTAD. 

ooit 1n Suid-Afrlka voortgebring, 15,000 koples, volledlg ge
Ulustreer, meer as 100 bladsye. 
AMERICAN SWISS WATCH CO., LTD., POSBUS 649, KAAPSTAD. 

NAAM-----------------------------------------
ADRES------------------·--------------------------·-·----

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2012



4:0 DIE BRAN OW Ad 
woordig. Dit !s d;e :.'lood~aaklikste en 
ook die moeilikste deel van die pro
gramopStellers se taak. Dit kan 
alleen met die medewerking van die 
boeregemeenskap seif gedoen word. 

AFRIKAANS EN RADIO 
Die kwessie van Afrikaanse musiek 

is 'n daring in die vlees van menige 
luisteraar: by een deel omdat dit wei 
uitgesaai word, by die ander omdat 
te min daarva:1 uitgesaai word. Die 
oplossing skyn te wees om dit in ver
fynder vorm voor te sit, dan is albei 
groepe tevrede; maar prakties is dit 
nogal moeilik, omdat min musici in 
Suid-Afrika die bekwaamheid of die 
Ius daartoe het om die mooi voll{"...:.
wysies en dansmusiek in 'n aanneem
liker vorm te giet. Ek is egter seker 

( Vervolg van bladsy 43) 

word sal elke Saterdagaand tussen 
nege:uur en tienuur in die program 
van Robertshoogte weerspiei:H word. 
Dit is die Afrikaanse dansuur. 

dat daar geleidelik verbetering sal 
kom, en die vorderbg wat gerbaak 

Vir die gerief van die oningewyde 
Iuisteraars moet ek nog vermeld dat 
Robertshoogte die vroee-oggenddiens 
sal uitsaai maar dan ~ie weer voor 
twaalf-uur (middag) sal begin nie. 
Dit is 'n regeringstasie en het ook 
ander werk te verrig. Daarom sal dit 

ET'N KO D 
Selfs die nederige sekond net sy belang
rikheid. En wanneer 'n sekond lewe of 
dood . • . die wen van 'n wedstryd of 
verloor van n kontrak beteken ... het 
u 'n CYMA nodig . u waarborg v~,n 
prestesheid te alle tye. 

,,Le Gant~~ 

Koel soos 'n Windjie 
uit die Poolstreke! 

Lugtige voile - sterk, stewig, 
duursaam - word in hierdie nom
mertjie gebruik. Dit sal die heupe 
en maag stewig en · plat hou - en 
is tog wonderlik koel. Rekker by 
heup en middelstuk voor vir gerief, 
goed-weggesnyde onderkant voor vir 
gerief. 

Moenie toelaat dat u figuur hierdie 
somer verwaarloos nie hou dit moo! 
met 'n lugverkoelde gordel sooa 
hierdie. 

'n Koel Warner's ,.Bra" sal saggie& 
die buuste rond en oplig in sy jeug
dige lyn. 

rE KOOP IN ELKE STAD 

Navrae aan: 

IN VOORRAAD GEHOU 
DEUR ALLE VOORAAN· 
STAANDE JUWELIERS 

EN DOBP 

in die namiddag ook nie voor vyf-uur 
gehoor word nie, en voorlopig sal daar 
Sondagoggende geen kerkdiens deur 
Robertshoogte uitgesend k&'l word 
nie. Die stasie sal eers om drie-uur 
in die middag begin. 

Saans om 10.15 neem Robertshoogte 
Johannesburg se Engelse danspro
gramme ook oor, sodat die Afrikaanse 
diens reeds om 10.15 afsluit teen wat
ter tyd daar blykens die referendum 

DIT IS KLEIN PLOOI
TJIES EN VERGROTE 
PORIEE WAT HIERDIE 
VERSKIL fdAAK 

• 
Vind uit hoe om hulle met 
hierdie opwekkende belzan
delmg vzr die ONDEI?STE 

VEL weg te lwu 

U IS TWINTIG ••• u is vyf-en
twintig .•. u is dertig of ouer! 

Die dinge wat dit aan die wereld 
openhaar, is- klein plooitjies en 
poriee wat geleidelik groter word. 

Alhei word veroorsaak · deur 'n 
trae, onderste vel. Poriee word 
groter sodra die oliekliertjies onder 
u vel ver~top raak. Plooie verskyn 
sodra die veseltiies onder u vel 
slap en swak word. 

Om hierdie kliertjies en vesel
tites behoorlik aan die werk te 
hou, mvet u daardie onderste· vel 
opwek. U kan dit doen - met 
Pond se Lehandeling vir die 
onderste vel. Honderde vrouens 
volg dit-

Elke aand, tik van Pond se Koel
pomade .in om vuiligheid, rooisel, 
en!'. los te maak. Vee af. Tik nog 
meer van die pomade vinmg in. 
Die bJoedsomloop verbeter. Klier-

Pond se . 
Koelporrrad. 
reanig diep. 
versterk 
die 
onderste 
veL 

Pryse: Potiies 

Vryda.g, a Desember •a_.,. 

'n bale geringe aa::1tal Afrikaanse 
luisteraars voor die opvangtoestel sit. 
Jazz-musiek word dan uitgesaai, en 
om daarby Afrikaanse aankondigingw 
te gaan plaas, sal dieselfde uitwerking 
as olie op water he. Die Afrikaanse 
programme beslaan derhalwe sowat 

7i uur per dag. 

Alles dus in aanmerking g~ome, 
Is daar genoeg rede om die nuwe 

jaar met 'n groot mate van optimisme 

en tevredenheid tegemoet te gaan. Die· 
Afrikaner het 'n totaal nuwe vel<l 
binnegetree: mag die toekoms bewya 

dat hy daar ook sy aanspraak kaa. 

regverdig. 

Lady Elzsabeth l'rlurray 
.. P .. nd se behandeling verdryl plooitJies. 
VO<•I kom "er!{rott" poriee. Ek !c(ebruik 
altt.os Pond se Koelpomade om roorsel. 
ens. te ve1wyder." 

tjies word bedrywig. Wee£sels 
word versterk. U vel word 
lewendig! 
Elke oggend (en voor u grimeer) 
herhaal ... U vel is glad vir poeier 
- fris, lewendig. 

Elke dag en elke aand- wek u 
vel met Pond se Koelpornade op. 
Die onderstt> weefsels word gou 
Merker. Plooie verdwyn. Poriei 
word kleiner. U lyk iare jongerL 

MOl.'ooSrERAANBOO: Pos koepon met 3d. 
aan seela vu po"geld vir monsters vaa 
Pond Ill!' Twee Pomades en Pond so 
Ge~•gpoeiet. 0 Ek verkies 3 verskillende 
ligtl!! sl.akerinRS •an die poeier. 0 Ek 
ver lues 3 verskillende donker ska.k.erinp. 
A J. North en Kie., Bpk. $ 
Posbus 11»10. Kaapstad. 

GEBRS. WARNER SE VERTEENWOORDIGER 
POSBUS 2641 KAAPSTAD 

t/6 tot 3/·. Naam ........... _"-""' .... ,,.. __ ,.,..,_, ___ _ 
Buisies 9d. 
tot t/6. 

Adrea. •• ,------·-· --.. -···-• t!!!!. ... 
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Vrydag, 3 Desember 1937. 

skil van mening- oor die uitwerklng 
wat hierdie ged.::d~~J_e afskeiding van 
Engels e.:1 Afrikaans op die volk as 
geheel sal he, en op hierdie stadium 
kan nie eens voorspel word wat die 
posisie oor tien jaar sal wees nie. 
Indien die afskeiding volkome was, 
sou mens met sekerheid kon gese het 
dat dit die verwydering van die twee 
volksgroepe in die hand sou gewerk 
bet. Die bitterheid tussen die Franse 
e:t Vlaminge in BelgH5 moet teens
woordig deels aan die algehele segre
gasie van die Vlaamse en li~ranse 

radio gewyt word. In die organisasie 
self wat albei beheer, is die naywer 
en wrywing so erg dat die sentrale 
beheer ai hoe meer in twee afdelings 
verdeel word. In Holland sit die ver
skillende organisasies (met dies<;lfde 
taalmedium! ) gedurig met die vuiste 
onder mekaar se neuse. E.:1 die oor
saak daarvan is eenvoudig: segregasie 
in 'n nasionale diens wat alma! gelyk
lik behoort te bedien. 

Hoe dit ook sy, ons het nog op 
verre na geen volkome segregasie in 
die Unie nie, en die beleid va:t die 
Radio-korporasie is ook nie om so
iets in die hand te werk nie. Maar 
die natuurlike, menslike neiging, by 
luisteraar sowel as by amptenaar, is 
om af te skei, verder van mekaar af 
te dryf. Die volgende paar jaar sal 
wys op die Korporasie daardie natuur
like neiging die hoof kan hied. 

Hier ka..'l die geval van Kanada, 'n 
vee! groter land met 'n baie groter 
bevolking as die Unie, nog genoem 
word. Kanada, Belgie, Holland en 
Suid-Afrika verskaf die vernaamste 
voorbeelde van seksionele radio
dienste. L'l Be1gie en Holland is dit 
volslae (en rampspoedige) misluk
kings. In Kanada word Frans en 
Engels in die programme gemeng en 
die Korporasie aldaar het hom beslis 
teen afskeiding gekant verklaar, hoe
wei die tegniese moeilikhede daar 
gering is, omdat die Franse bepaalde 
streke bewoon en die Engelse geo
grafies ook 'n aparte eenheid vorm. 
Suid-Afrika daarenteen verkeer min 
of meer op die kruispad, en mens kan 
nie help om te voel dat sy uiteinde
like radiobeleid baie daartoe sal hydra 
om die toekoms van die volk as 
geheel te bepaal nie. 

Saam met hierdie teoretiese moei
likheid hang 'n heeltemal praktiese 
oorweging saam. Enkel Afrikaanse 
programme oor Robertshoogte en 
Klipheuwel sal goeie opvangs maar 
geen Engelse woord gee aan baie 
plattelandse E:1gelssprekendes, veral 
in die buurt van Kimberley, Oos
Londen, Port Elizabeth en Suidwes. 
Tegelykertyd sal Afrikaners met 
swak toestelle in die stede waar 
elektriese verstorings hinderlik is, 
liefs na <1ie mediumgolfuitsendings wil 
luister en dus net Engels hoor. As 
daar dus algehele segregasie is, sal 
die minderhede op die platteland e:1 
in die stede honderd persent veron
reg word. Die antwoord daarop is 
natuurlik = plaas 'n Afrikaanse stasie 
naas elke bestaande Engelse stasie. 
Maar dit sal ten beste verskeie jare 
duur om dit tot stand te bring, en 
dan slegs as die Korporasie sovee1 
geld kan spandeer om die bestaande 
diens te verdubbel terwyl groot streke 
van die land nog glad geen behoorlike 
opvangs het nie. Dan het ons 'n toe
stand waarin die stedelinge dubbele 
dienste het en die platteland weinig of 
niks. E:1 veel erger nog, die stedelinge 
sal 'n keuse van taal he maar nog 
glad geen keuse van progrl.m...ta~ nie 
- '!:! vry hopelose situasie vir 'n 
organisasie wat hoofsaaklik vennaak
likheid en afleiding wil verskaf. 

Die gesaghebbende menbg is dus 
dat dit veel ooter is om 'n diens te 
gee waarin die tale gemeng is en om 
die hele land behoorlik met die enkel
voudige diens te dek as om 'n dubbele 
diens vir die stedelinge te gee wat 
reeds al . die vermaaklikheidsgeriewe 
besit. 

Johannesburg, Pretoria, Bloemfon
tein e:1 Grahamstad se uitsenders sal 
derhalwe 'n deel van die Afrikaanse 
programme oomeem onderwyl die 
kortgolfsender van Robertshoogte op 
31.5 meter 'n deel van die Engelse 
programme dra. Daagliks word ook 
die vroee-oggenddiens, die landbou
program om 2 n.m. en die jeugpro
gramme om 5.15 n.m. b albei tale 
met tweetalige aankondiging oor albei 
golflengtes behou. V oorts sal Afri
kaans oor die .Johannesburgse stasie 
elke Vrydagaand van agtuur tot tien
uur gehoor word, met 'n Engelse pro
gram oor Robertshoogte. Twee Afri
kaanse kerkdienste sal ook elke 
maand deur Johan:J.esburg uitgesaai 
word, en · twee Eng else dienste deur 

BRAND\VAG 43 

AFRIKAANS EN RADIO 
Gelukkig is die Afrikaanse pers en die 
Afrikaam:e pubJiek feitlik heeltemal 
vry van die mvde. 

En nou . dat ek van die publiek 
praat, moet ek in die verbygaan meld 
dat dit in aile beskeidenheid die 
ideaal van die Afrikaanse prcgram
die.'ls is om •n volksdiens te lewer
'n program net soveel van en deur 
die volk as vir die volk. Met ander 
woorde, die doel is om die Afrikaanse 
luisteraars te laat voel dat dit hul 
eie diEms is en nie iets wat met geweld 
op hulle afgedwing word deur pro
gramdiktators nie. Dit kan langs baie 
wee bewerkstellig word, maar die 
eerste vereiste is dat die luisteraar 

( Vervolg van bladsy 25) 

~bertshoogte. Dit maak min of meer 
die hoeveelheid Afrikaans uit wat die 
mediumgolfstasies sal uitsaai. 

Die nuusdienste word nie herhaal 
nie. Robertshoogte saai Afrikaanse 
nuus uit en Johannesburg die Engelse. 
Maar ook hier trag die Korporasie 
om die mbderheid te~>'emoet te kom 
en. om kwart-voor-a;t in • die aand 
v..:ord 'n volledige opsomming van al 
d1e nuus van die vorige etmaal L'l 
Afrikaans deur Johannesburg uitge
saai, en 'n soortgelyke opsomming in 
Engels ka..'"l. weer om 10.15 n.m. oor 
Robertshoogte opgevang word. 

Op hierdie wvse word die beleid 
van die Korpora~ie prakties toegepas. 
Of dit al die amateur-kritici tevrede 
sal stel, is twyfelagtig, want daar is 
seker geen ander onderwerp in die 
lug of onder die waters onder die 
aarde waaroor almal met soveel gesag 
kan praat as die radio nie. Selfs 
hoofa.rtike~skrywers beskou dit as 'n 
vrugbare veld waaruit altyd 'n sub
artikel losgeslaan kan word as aile 
ander o:1derwerpe hulle in die steek 
laat. Want hoe doller die kritiek, des 
te skraler die gevaar dat die radio
owerheid dit sal probeer weerlc. 

Warm. drukkende dae veroorsaak prikkelbaarheid9 

ongemak en slaaplose nagte. ,ASPRO' besorg 'n 
goeie nagrus aan diegene wat nie kan slaap nie, 
want ,ASPRO' is die allerbeste teengif wat nog 
ooit aan die wereld gegee is. teen slaaploosheid. 
Op die warmste dag sal ,ASPRO'-tabletjies 'n 
verfrissende slaap besorg. Hulle streel die 
gevoel van ongemak weg. Daa1·benewens ver

· intelligent belangstel in sy radiodie.:J.S 
en soveei moontlik sy wense aan die 
bestuur bekendrnaak, sodat die in 
voeling met die publiek kan bly. Die 
Korporasie se strewe is ook om soveel 
moontlik die piatteland en die plaas
lewe in die programme te verteen· 

(Vervolg op bladsy 40) 

ban ,ASPRO' hoofpyn as gevolg van sonver
is ,ASPRO' die ideale middel in warm weer. 
altyd 'n pakkie by u bet. U sal daar nooit 

blinding, gou en doeltreffend. Daarom 
Waar u ook a1 gaan, sorg dat u 
spyt van k.ry nie. 

ALLE NA KHOU S 
BEHOORT.ASP O'INTE N M 
wrvnt dit i4 diJl, id&aLfl, midd.rd 
i/n, qwo.J .IJtWI, nood,- MIGRAINE CORWIN 
Lees hierdie briewe:- PRIKKEL8AARNEID 

.ASPRO' SLAACi VIRIAN PVN, .YERIAN NAGRUS 
WAAR ANOIA. STRIELDIESI.IIU• VO~!spruit, o.v.s. 
MED SV I s IC WEES VERSEKER IJoward Lambert (Pty.) Ltd .. I 1 1 N Ml LU · Waa~~~a~;:::~~~·et dank bet ek dlt 

Bethulie, O.V.S. 
Waarde Here, - Dit is my 'n groot 

~e»ooi! um a te skryf waUer hulp ek •1 ,ASPRO' gevind bet. Ek was a.ltyd 
repla met 'n werskriklike hoofpyn, en 
ek ka.n u die versekering ;ee dat ek 
binne 5 minute nadai eli 2 tabletjies 
lngen.eem het, heeliemal ontslae· daar
't'an was, waar geen ander nog geslaag 
bet Die. 

Die nwe, J. H. B. 

,AS PRO' TAS NIE DIE I 
HART AAN NIE. 

.......-- ............... i ................. 

,AS PRO~ 

... '-0111 NA'-IUS ,ASPRO'-tablette ontvang. Ek kan 1 n v MV Yerseker dat bulle nog die beste b 
wa.t ~ek al flOit gebrvik bet. Ek is 'n 

1230 Markstraa.t, 
Capital Parll, Pretoria. 

Howard Lambert (Pty.) Ltd .. 
Johannesburg. 

Waa.rde Here, - Ek voel ell mod u 
1'ertel watter baat ek by ,ASPRO' ge
viod hd. Dit verdrywe pyn vionig en 
sag~ en vir slaaploosheid is dit uit
stekend daar dit die senuwees kalmeer 
en sedoende 'o rustige nagrus ver09r
aaak. 

Bale lfankie ~ir so 'n waudevell& 
mid del. 

Die uwe, MeJ. A. MEYER. 

lyer aa.n daardie vreeslike aandoening 
wat ,migraine' genoem word. Die ge
volce van hierdie aa.ndoeuin.g is p.rik
kelb~rbeid in die ugsie mate f"& 'n 
hewigoe hoofpyn. Na twee ~4-SPRO's 
vir vyf minute ingeneem is, bedaar die 
hoofpyn om later totaal te verd.-yn; 
die prikkelbaarheid maak plek 11ir 'n 
sa~:te, aangename streling oor die bele 
llggaam. en dan voel ek weer Ius vir 
cUe lewe-.ASPRO' ken geen slegie na.
gevolge nie. Vir slaaploosbeid is dit 
ongeewenaard emdat dit die gcsttaane 
senuwees kalmeer en die sh&aplose 
saggies in die Lan.d van Drome voer. 

Heegagtend, die uwe, 

E . t D" t ·~. d ;,. F. de B. nzgs e zs nu"'eer ers rif Suid-Afrika: 
HOWARD LAMBERT (PTY .. ) LTD .. , 

DE VILLIERSSTRAAT 6, JOHANNESBURG. 
Gemaak ill Suid-Afrika deur :1\'lCHOLAS (Suid-Mrika) (Edms.) Bplr. 

ONS VOORSIEN NIE REGSTREEKS NIE - VRA U 
PLAASLIKE APTEKER OF WINKELIER OM ,ASPROS 

PROBEER ,ASPRO' TEEN 
INFLUENSA LENDEPYN TANDPYN 
HOOFPYN PRIK'KELBAAR- RUMATIEK 
SLAAPLOOSIIEID HElD NAGEVOLGE VAN 
SINKINGS SENUWEE- . STERK DRANK 
HEUPJIG ONTSTEKING PYN WAARAAN 
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