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Nederland stemt voor
Anti- koloniale resolutie

New Vork City. De algemene vergade-
ring der Verenigde Naties heeft een
Russisch voorstel tot onmiddelijke be-
vrijding van alle afhankelijke gebieden,,
afgewezen. Een resolutie van de Afro-
Aziatische landen om stappen te onder-
nemen tot het onafhankelijk maken van
alle landen werd echter wel aangeno-
men. Deze resolutie verklaarde, dat het
noodzakelijk was om het kolonialisme

vormen en uitingen tot een
snel en onvoorwaardelijk einde te bren-
gen.
Er waren geen tegenstemmers. Neder-
land stemde voor. Negen andere landen
onthielden zich van stemming' t.w. Aus-
tralië, België, de Dominicaanse Repu-

al, Spanji
Afrika, de Verenigde Staten, en Enge-
land. De uitslag van de stemming (met

89 stemmen voor), werd met gejuich
begroet.
De resolutie zegt dat in de afhanke-
lijke gebieden onmrddelijke stappen
genomen moeten worden om alle macht
onvoorwaardelijk aan de bevolking over
te dragen, zonder onderscheid naar ras
geloof of kleur.
De nationale eenheid en territoriale in-
tegriteit moeten worden gehandhaafd

Australie koopt
Franse straaljagers

In tegenstelling tot Nederland zal de
Australische luchtmacht worden uitge-
rust met de Franse Mirage straaljagers.
Zoals bekend is de keuze van de Ne-
derlandse luchtmacht enige tijd gele-
den gevallen op de Amerikaanse Lock-
heed Starfighter.
Tcwnley, kondigde gisteren in het par-
De Australische minister van Defensie,

il aan. dat Australië 30 Mirage
jagers zal kopen. Ze zullen voldoende
zijn om één squadron geheel te ver-
nieuwen. De Mirage-straaljagers kun-
nen oen maximum snelheid halen van
ongeveer 1500 mijl, dat is 2300 kilome-
ter, per uur. Verschillende delen van de
machine zoals de motor, kunnen in Aus-
tralië worden vervaardigd. Tot op he-
den is het type eerstelijns-vliegtuig van
de Australische luchtmacht de Avon
Sabre straaljager. Deze vliegtuigen heb-
ben dienst gedaan in Malakka als on-
derdeel van de Britse strategische re-
serve.

daar inbreuk daarop onverenigbaar is
met het Handvest, aldus de resolutie.

De Nederlandse permanente vertegen-
woordiger bij de UNO, Mr. C. Schuur-
man, gaf de volgende motivering van
de Nederlandse stem: „Wij hebben ge-
stemd voor de ontwerp-resolutie van
de 34 AA-landen, omdat wjj instemmen
met de daarin neergelegde beginselen,
welke eveneens de beginselen zijn die
ons leiden bij het bestuur van het eni-
ge niet-zelfbesturende gebied dat nog
onder ons bestuur valt.
PALAR MAAKT TOCH VERWIJTEN

Toen de Indonesische afgevaardigde
L.N. Palar, de redenen uiteenzette waar
om Indonesië voor.de resolutie van de
Afro-Aziatische lalndfen gesltemd ha(d,
begon hij te spreken over de betrek-
kingen van zijn land met Nederland.
Hij verklaarde dat de Nederlanders het
recht op zelfbeschikking van de Pa-
poea's misbruiken om hun koloniale ac-
tiviteit in West Irian te rechtvaardigen.
De voorzitter van de Assemblee, de
ler Boland, riep Palar tot de orde met
de opmerking dat het debat gesloten

Palar ging echter door met pra-
ten. H\j zei dat Nederland bepaalde on-
derdelen van de resolutie op zijn eigen
manier trachtte uit te leggen.

„Nederland tracht de Assemblee in fei-
te duidelijk te maken, dat de Neder-
i afvaardiging beter weet wat de
resolutie inhoudt dan de 43 indieners.
Kennelijk, aldus Palar, weet de Neder-
landse vertegenwoordiger beter dan wij
wat wii willen. Ik geloof dat we dit
als typisch Nederlands mogen karak-
teriseren".

Aanhangers van
Loemoemba in nood

Klsenga, de leidende figuur in de
Kongolese Oost-provincie, die zich deze
week uitriep tot premier van Kongo en
cHe de hoofdstad \'""nlnatste naar Stan-
leystad, heeft, de Verenigde Arabische
Republiek met spoed om hulp gevraagd.
Als we niet binnen twee dagen voor-
raden krijgen, zei Kisenga, zullen wij
waarschijnlijk gevangen worden geno-
men. Hij bedoelde daarmee ook de vroe-
gere generaal Lundula, de opperbevel-
hebber van Loemoemba's leger.

FEEST INBRUSSEL

Over Brussel klonken 101 saluut-
schoten ten teken dat koning Boude-
wijn en zijn bruid, nu koningin Fabio-
la, op weg waren van het koninklijke
paleis naar de St. Goedele voor de
kerkelijke huwelijksinzegening. Tien-
duizenden belangstellenden hadden de
koude getrotseerd om het koninklijk
paar toe te juichen. Het paar reed in
een auto met een geheel plastic dak.

Enkele uren tevoren was in de troon-
zaal het burgerlijk huwelijk voltrok-
ken in aanwezigheid van leden van
vrijwel alle vorstelijke families in Eu-
ropa.

H.M. Koningin Juliana had als bege-
leider koning Olaf van Noorwegen.

Prins Bernhard begeleidde een zuster
van koningin Fabiola, terwijl Prinses
Beatrix vergezeld werd door prins Fe-
lix van Luxemburg. Prirwes Irene had
als begeleider een zoon van de keizer
van Ethiopië.

De gebeurtenissen in Brussel worden
in Europees verband rechtstreeks uit-
gezonden via radio en televisie.
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Lessen in Nederlands enEngels via de RONG
Directeur Culturele Zaken bracht bezoek aan Austr. N G
G.V.B Er bestaan plannen om voor de

RONG In Nederlands Nieuw Guinea be-
halve lessen in het Nederlands ook les-
sen in de Erigelse taal: ta geven die spe-
ciaal bestemd zijn voor de autochtonen.
Dit deelde mr. Chr. Lijescn, directeur
van de Dienst Culture!? Zaken, mede
na zijn terugkeer van een bezoek aan
Australisch Nieuw-Guinea.

In het kader van de samenwerking en
de uitwisseling van bc-zorl-
beide delen van Nie >a hoeft mr
Lijeseri een 14-daags bezoek gebracht
aan de "Highlands" en Port Moresby
om zich te oriënteren op onderwijsge-
bied in deze streken. Bij zijn bezoeken
aan vele scholen in het bergland is hem
in het bijzonder opgevallen het grote
aantal autochtone onderwijzers die bij
hun lessen gebruik maken van de
Engelse taal. Ook het relatief dichte
wegennet op grote hoogte, dat berijd-
baar is voor luxe auto's, trok zijl
dacht.

In Port Moresby heeft de heer Lijesen
een gedeelte van een "seminar" bijge-
woond waar het onderwerp "Onder-
wijs en opvoeding' voor meisjes en
vrouwen" werd behandeld. Re spreker,
dr. R.J. Seddon. Executive Officer for

Development in the South Pa-
eific Commission, wees in zijn betoog
op het le.it dat er in vele ontw
gebieden meer aandacht wordt b
aan het onderwijs en de opvoeding van
jongens en mannen dan vatn meisjes en

Waar rle mening van dr.
Seddon zal dit verschil moeten worden
opgeheven daar de vrouwen een zeer
belangrijke plaats innemen in de maat-

schappij.. C'Hij die een jongen opvoedt
voedt een individu op, hij die een meis-
je opvoedt, voedt een gezin op").

BEZOEK AAN PAPOEA-LEERLINGEN
UIT NNG.

Mr. Lijesen heeft voorts een bezoek
roten waar zes Pa-
Nederlands Nieuw

Guinea een medische, opleiding zullen
; ideren een technische
trainiag zullen ontvangen voor een
functie bij de PTT. De directeur van
Culturele Zaken woonde enige lessen
in de Engelse taal op de medische
school bij en toonde zich erg tevreden
over de vorderingen van de jongens in
deze taal. "Zij voelen zich goed thuis en
dóen bun werk mei veel animo" was
het commentaar van de heer Lijesen.

Een ander facet van zijn otriëMerend
bezoek betrof de Australische radio in
Port iVloresby (ABC). Hier kreeg mr.
Lijesen inlichtingen over het geven
van Engelse lessen voor de radio waar-
mede men in Australisch Nieuw Guinea
op korte termijn hoopt te beginnen. De
kennis die de heer Lijesen over dit on-
derwerp heeft opgedaan tijdens zijn be-
zoek aan Port Moresby wrl hij gebrui-
ken vooir de verdere uitwerking van
plannen om ook jn het Nederlandse
deel van Nieuw Guinea onderwijs in de
Engelse taal voor de radio te geven dat
speciaal bestemd zal zijn voor de au-
tochtonen.

Radioprogramma
VRIJDAG 16 DEC. 1960 (49.42 m).
20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: In de teenager-corner.
21.00 uur: Een operette-concert door
Christine Spierenburg. Cornelis Klak-
mai.id en het Radiokoor en Promenade-
orkest olv. Hugo de Groot. 21.30 uur:
Zang en muziek uit de Vde Republiek
door Bob Meyer. 22.10 uur: Volksmu-
ziek uit de Beierse bergen (div. ork. en
solisten). 22.30 uur: Tommy Dorsey en
zijn orkest. 22.50 uur: Nieuws in het

t. 23.00 uur: Sluiting.
Zaterdagmiddag 17 dec. 1960 (30,8 m).
12.30 uur; Programma-overzicht. 12.33
uur: "Allerhande", een programma van
lichte gevar. gram. muziek. 13.00 uur:
Nieuws. 13.10 uur: Steve Kirk en zijn
ensembles. 13.30 uur: Rudi Schuricke en
zijn solisten. 13.40 uur: Pasodobles door
"La Zarzulea" olv. Torresa. 14.00 uur:
De bands van Charlie Parker en Bobby
Hachett. 1.4.30 uur: Sluiting.

ZATERDAG 17 DEC. 1960 (49.42 m).

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Muziek op verzoek. 21.00
uur: Muziek en zang van de geluids-
band van de film "A farewell to arms".
21.45 uur: Marie Marini en zijn kwartet
22.05 uur: "Island International Club"
door Hans Oosterhof. 22.50 uur: Nieuws
in het kort. 23.00 uur: Sluiting.

Staatsgreep in Ethiopië
Kroonprins grijpt naar de macht
In Ethiopië heeft de 44-jarige kroon-

prins zich na een staatsgreep aan het
hoofd gesteld van een nieuwe regering.
Dit is gebeurd, toen keizer Harle Selas-
si op bezoek was in Brazilië. De keizer
is intussen weer op weg naar zijn land.
Maar zijn zoon heeft het leger op-
dracht gegeven om alle vliegvelden te
sluiten, teneinde de keizer te verhin-
deren het land binnen te komen.

In een toespraak voor radio Addis
Abeba heeft de kroonprins verklaard
dat het nieuwe bewind een einde zal
maken aan 3000 jaar van onrechtvaar-
digheid. De staatsgreep had olaats met
behulp van de keizerlijke lijfwacht, de
politie en jonge intellectuelen.
De nieuwe regering heeft een verho-
ging van de levensstandaard in het
vooruitzicht gesteld. Buitenlandse belan
gen zullen worden gerespecteerd.
Het parlement is voor onbepaalde tijd
naar huis gestuurd en de keizerlijke
lijfwacht zal opgaan in het Ethiopische
leger.
In Addis Abeba is een uitgaansverbod
ingesteld van zonsondergang tot zons-
opgang. De buitenlandse ambassades
staan onder bewaking.
Drie jaar geleden werden in Ethiopië
voor het eerst parlements verkiezingen
gehouden.

WETENSCHAP
HARTKWALEN EERDER TE ONDERKENNEN

De meting van de pompkracht van
het hart zal vermoedelijk eens de dok-
toren in staat stellen hartkwalen te
voorkomen, voordat deze zich kenbaar
maken.

Volgens., de hartspecialist dr. Isaac
Stari- geeft het, hart de eerste blijken
van zwakte, wanneer het bloed niet
meer met de gewone kracht door het
lichaam wordt gepompt. Door meting
kan een potentiële hartziekte worden
vastgesteld in een stadium, dat met de
gebruikelijke methoden niets ontdekt
kon worden.

Dir. Starr, hoofd van de afdeling the-
rapeutisch onderzoek aan de universi-
teit van Pennsylvanië, heeft bekend-
heid verworven met bet door h°m ge-
construeerde eerste praktisch bruikbare
instrument voor de meting van de hart
sterkte, de ballistocardiograaf. In 1957
werd hem voor zijn bijzondere onder-
zoekingen od het gebied van de hart-
en vaatziekten de Albert Laskerprijs
van de American Heart Association toe-
gekend.

De verzwakking van het hart blijft
aanvankelijk onopgemerkt, omdat het
hart öe lichaamsweefsels toch vatn vol-
doende bloed voorziet. Het hart spaart
zijn krachten door de snelheid van de
bloedstroom te verlagen. Het vermin-
dert de kracht van de hartslag.

rens Starr werd vroegen niet inge-
zien da1 het hart h I is.
Wanneer het hart bloed met kracht napr
het hoofd stuwt, zorgt een kracht van
gelijke grootte dat het bloed naar de
voeten wordt gevoerd. Deze stuwkracht
wordt met de ballistocafdiograaf geme-
ten en uit onderzoekingen is sebleken
dat deze kracht bij gezonde jeugdige
personen het grootste is.

Uit gegevens van meer dan 100 geval-
len uit de laatste 20 jaar is gebleken
dat personen die bij het eerste ander-
zeek niet aan een hartziekte schenen
te lijden en overigens gezond waren,
maar volgens de ballistocafdiograaf een
zwakke halrtslag hadden, later in de
meeste gevallen wel aan een hartziekte
bleken te lijden.

Korte berichten

Washington D.C. Het Amerikaanse mi-
nisterie van Buitenlandse zaken heeft
de Russische beschuldiging van Ameri-

le interventie in Laos afgewezen.
De Russen beschuldigen anderen van
wat ze zelf doen. aldus een woordvoer-
der van het ministerie.

Los Angeles Een B-52 straalbommen-
werper landde op Edwards luchtmacht-
basis in Californië na een nonstop
vlucht van 10.000 mijl. Zonder bij te
tanken was de bommenwerper geduren-
de bijna twintig uur in de lucht.

Rio de Janeiro De 19-jarige matroos-
schrijver Korver van de "Karel Door-
man" die met een kogel in de rug op
straat gevonden was, maakt het na een
redelijk wel.



Amerikaans geleerde maakt leesmethoden
van Papoeatalen aan de lopende band

Nederlands Nieuw Guinea heeft dezer dagen bezoek van een groep Ameri-
kaanse experts op het gebied van de bestrijding van het analphabetisme.

De leider is Dr. Frank C. Laubach, voor wie Nieuw Guinea net honderdste
land is, waar hij met zijn medewerkers zijn eigen methoden om mensen te le-
ren lezen en schrijven in pyactijk brengt.

Dr. Laubach is een taalgeleerde die
Zich de typisch Amerikaanse vraag stel-
de: Op welke wijze kan ik analphabeten
zo snel mogelijk leren lezen en schrij-
ven en dan liefst volgens een methode
waarmee in korte tijd massa's mensen
kunnen worden bereikt.
Dit probleem was gecompliceerder dan
men op het eerste gezicht zou veron-
derstellen, omdat vele analphabeten een
taal spreken die nog nooit op schrift
gesteld ;s. Veelal is het dan ook zaak
om eerst het. klanksysteem van een nog
onbekende taal te leren kennen, het
vast te leggen in een alfabet en dat ver-
volgens aan de mensen te onderwijzen.

Na veel experimenteren heeft Dr.
Laubach een methode uitgedacht dip
in de practijk blijkt te voldoen. In to-
taal heeft hij inmiddels honderd landen
bezocht en daar voor meer dan 280 ta-
len een leerboekje voor liet leesonder-
wijs samengesteld.

Hoewel de motieven van Dr. Laubach
en zijn medewerkers van Christelijk-
idealistsche aard zijn, stelt hij zich niet
alleen in dienst van Christelijke orga-
nisaties. Hij heeft ook gewerkt voor re-
geringen van niet-Christelijke landen.
Voordat hij naar Nieuw Guinea kwam
was hij werkzaam in Zuid Vietnam, en

verluidt heeft, ook de regering van
Malakka grote interesse getoond voor
zijn methode.

In Nieuw Guinea beeft Dr. Laubach
reeds in 1957 gewerkt voor de CAMA
(Christian and Missionary Alliance) in
het gebied van de Wisselmeren.

Ook ditmaal is hij hier op uitnodiging
van zendingscorporaties die sterk Ame-
rikaans georiënteerd zijn, nl. de Zen-
ding der Zevende Dags Adventisten en
de CAMA, in de Baliem.

Dezer dagen waren we getuige van
zijn activiteiten in de evangelisten-
school der Zevende Dags Adventisten
te Dojo-Lama.

"LOPENDE BAND"

Hoe gestroomlijnd de procedure van
Dr. Laubach is moge blijken uit het
feit, dat hij op de dag dat wij hem be-
zochten voor twee Papoeatalen (die hij
uiteraard niet van te voren kende) een
leesmethode samenstelde, zo goed als
persklaar. Dit resultaat bereikt hij door
in zijn team bestaande uit behalve hem
zelf', een secretaris, een linguist en een
tekenaar, een soort lopende band sys-
teem in te voeren.

Dr. Laubach ondervroeg zelf door-
middel van een tolk enkele Sentani en
Koeroedoe sprekende leerlingen en stel
de aan de hand daarvan een lijst samen
van de klinkers en medeklinkers van
deze talen.
Daarna koos hij voor iedere letter een

kon worden en stelde vervolgens een'
soort "Aap, Noot, Mies" samen.
Uitgaande van deze rudimentaire ken-;
nis van de taal werden standaard-zin-
netjes gemaakt, van steeds ingewikkel-
der bouw.
De verzamelde gegevens werden door
de secretaris opgenomen, waarna de
linguïst ze volgens van te voren vast-
gelegde regels verwerkte tot een leer-
methode, waarbij de tekenaar, eveneens
volgens vaste regels tekeningen .maakte,

heel werd tenslotte met een spe-
ciale schrijfmachine (met grote letters)
stencilklaar gemaakt.

Om ons te demonstreren dat deze leer
methode werkt, deed de linguïst, de
heer Linkins. het volgende.
Veronderstel zo zei hij, dat de Engelse
taal met Hebreeuwse letters geschre-
ven werd. Dan was U analfabeet, want
ü sroudt geen Engels kunnen lezen of
schrijven. Toen haalde hij een boekje
voor de dag, dat een leerboekje bleek
te zijn, samengesteld volgens de metho-
de van Dr. Laubach, om Engelsspreken-
den Engels te leren lezen in het He-
breeuws.

Het was een recl&me-methode uiter-
aard, maar we moesten bekennen dat
het werkte. In zeer korte tijd konden
we de in het Hebreeuws geschreven
Engelse woorden lezen.
WELK NUT ?

Men kan zich afvragen wat, het nut
van deze methode is in Nieuw Guinea
waar verreweg de meeste kinderen
reeds 'naar school gaan, en waar de

utochtöne talen doof een te
klein aantal mensen gesproken worden
om ooit een geschreven litteratuur, te
bezitten. Wat heeft een Sentanier er
aan als hij in zijn eigen taal leert lezen
en schrijven ? Er zal dan minstens
Sentanische lectuur moeten worden ge-
schapen. (Ook daarin voorziet de metho
de van Dr. Laubach).

Dr. Laubach is echter van mening, dat
zijn methode ook in het gebied van de
Sentanier zin heeft, omdat, als deze
eerst heeft leren lezen in zijn eigen
taal, de overgang naar een andere taal
gemakkelijker gaat.
Bovendien kan zijn methode ook wor-
gen toegepast voor het aanleren van een
vreemde taal, zo verklaarde hij.

Toch is het duidelijk, dat het nuttig
effect het grootst is in landen als Ma-
lakka, waar de spreektaal (het maleis)
tevens de officiële voertaal is.
Ook in de Verenigde Staten werpt de
methode nog zijn nut af, zo deelde de
heer Likins ons mede. omdat daar nog
ongeveer drie miljoen mensen wonen
die in het geheel niet kunnen lezen en
schrijven, terwijl daar nog achttien-
miljoen bijkomen, die niet voldoende
kunnen lezen en schrijven voor de be-
hoeften van het dagelijks leven.

KERKDIENSTEN
Evaingelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 18 december 1960
Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur Ds. H.G. Bos-
wijk (H. Avondmaal)
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur Ds. H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur Ds, H.G. Boswijk
(H. Avondmaal)

Hollandia-Binnen
Nieuwe Kerk 03.30 uur Ds. W. "Sirag
(H. Avondmaal).
Nieuwe Kerk 17.00 uur Ds. W. Sirag
('H. Avondmaal)

Ifar:
08.30 uur Ds. A. Rigters (H. Avondmaal)

Nieuwtjes uit Nederland

Bussurn — De bewoners van 60 nieu-
we flats in Bussem hebben een protest-
vergadering belegd, waarna in de geza-
menlijke tuin een groot bord werd ge-
plaatst met de woorden: "Onbewoon-
baar verklaarde woningen". De bewo-
ners zijn woedend over de ernstige ge-
breken aan de flats. Een zware storm
heeft een grote lekkage in de woningen
veroorzaakt Be kwaliteit van de flats
laat te wensen over, waardoor ernstige
schade aan huisraad is ontstaan.

Te !ioop gevraagd: Wintermantel maat
46. Brieven onder no. 3141 van dit blad.

no. 3141
ZIGO. Zaterdag 17 dcc. diverse films
voor jong en oud, welwillend afgestaan
door Bevolkins Voorlichting. Vrij en-
tree. Aanvang 19.00 uur.

no. 3132
BEKENDMAKING

Het H.P.B. maakt hierbij bekend, dat
voor het vernieuwen van min- of on-
vermogenbewijzen voor de eerste drie
maanden van het jaar 1961 het nood-
zakelijk is, dat tijdig 'n nieuw vragen-
formulier wordt ingevuld.
Genoemd formulier is vanaf heden te
bekomen op het H.P.8.-kantoor.

EEN GOEDE EETLUST ZEGT VEEL
IN DE TROPEN

DAAROM GAUW

"TJAP DJAGO"
KOPEN.

„"JOSSY" HOUDT
GROTE COUPONNEN

UITVERKOOP



Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon:

ROBIN GINO
Hollandia, 15 december 1960
N.J.A. Van der Zee
LA. Van der Zee-Roumimper.

no. 3145
De Heer en Mevrouw Schemering

Reelfs-Carli, betuigen hiermede hun op-
rechte dank aan het personeel van de
Nigimy en de afd. Scheepvaart, vrien-
den en kennissen, bij hun huwelijk on-
dervonden.

no. 3137

TER OVERNAME:
Modern zitje (ronde tafel, 2-zits bank,
4 stoelen) f 300 —Lage tafel met fonmicablad f 65,—
Cocosmat 1.60 x 2.25 f 40 —
Philips koffergramofoon f 125.—
Pocketbooks en div. andere artikelen.
RIENKS, Schoolweg. Hollandia-Binnen

telf. kantoor Hlb. 23. huis Hlb. 33
no. 3134

ATTENTIE ATTENTIE
R.K.S. - KÏNDERMODESHOW

Zaterdag 17 dcc. a.s. om 18.00 uur-
Entree leden f 0,50; niet leden f 1.—no. 3139

JACHTCLUB
Heden 1.6-12 de film:

"THE WILD NORTH"
in exciting color met Stewart Granger,
Wendell Corey en Cyd Charisse.

Meleim Stwbmslein
Zojuist ontpakt een compleet assortiment cosmetica- ARTIKELEN,

GIFTSETS (cadeaus) vooronder de KERSTBOOM, in LEUKE LUXE
verpakkingen
Te krijgen in Eisere] S2TI Dal, Winkel Joan

§£u«Bff2j3e2ï»l=£aaain bij de Families Kort.
Het ligt dicht bij het voetbalveld Berg en Dal.

No. 3138.

ESQUIRE
heeft ontvangen:

Trevira pantalons, James Dean's spijkerbroeken, Jon-
gens shorts, Jongens zwemsiips in alle maten
J. Tilanus heren ondergoed.

jjSeiëïEïïa99"" ~
heeft ontvangen voor

l3f*aaaicllcir>iac!n,
S',23C2|3Bcif»33i'üsr», panklaar

tel. 333
—j- hm in iiuuii ilji Fimm^m*mm^m^ma*i^^m'MHmmxam*mmsm*m*amMmmM**m^mmmrimam^mnMmm^r*mÊÊm^i^^m^m

Voor verzorgd gezond haar

BRYICREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

rwKÊm
houdt hetdegehele dagverzorgd

WÊBM en schoon.
§§jj»HF Masseer iedere morgen

VL BrylcreeminUwhaarenmerkop
Hb hoe netjes en verzorgd het eruit

11 ziet. Brylcreem doet dreog haar

ftt BRYLCREEM
'^^^^JÈm^- ~PV I Brylcreem het haarmiddel

TE KOOP:
Halfstenen woonhuis opp. 94 m2, R.V.O.
75 jr. groot erf met vruchtbomen.

Sorongs&raat, Hollandia-Binnen
Inlichtingen:

D. SOEDIRA p/a. N.H.M.
WEEKEINDDIENST 17 — 18 DEC."~

Holl.-Binnen Dr. H. Harms telf 94.
WEEKDIENST 17 — 23 DEC

Haven Dr. L. v.d. Berg telf 175

"De Wigwam" serveert heden: GadÖ2~
lemper, loempia. Morgen: Soto ajam,
loempia. Zondag: Nassi goeri, loempia.

no. 3140
Te koop aangeboden: Landrover i.g.êT

!X. 4251.
no. 3142

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 16-12 voor het laatst
"SENIOR PROM"

met Louis Prima, Paul Hampton enConnee Boswell.
Beroemde schlagers uit Uw discotheek,
een hartverwarmende film!
Holl.-Binnen heden 16-12: "UP PERI-
SCOPE"
Holl.-Binnen morgen 17-12: "DU BIST
MUSIK met Catarina Valente.
Haven zaterdag 17-12 en zondag 18-12
de machtige film, die in alle wereld-
steden in Europa en Amerika e-rrorme
successen heeft geboekt. Ook U mag
deze film niet missen!

"THEY CAME TO CORDURA"
Een monumentaal meesterwierk, ge-
speeld door Van Heflin, Gary Cooper,
Rita Hayworth, Tab Hunter en Richard
Conté, en vele anderen.


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 293 16.12.1960
	Nederland stemt voor Anti- koloniale resolutie
	Australie koopt Franse straaljagers
	PALAR MAAKT TOCH VERWIJTEN
	Aanhangers van Loemoemba in nood
	FEEST IN BRUSSEL
	Lessen in Nederlands en Engels via de RONG Directeur Culturele Zaken bracht bezoek aan Austr. N G
	BEZOEK AAN PAPOEA-LEERLINGEN UIT NNG.
	Radioprogramma VRIJDAG 16 DEC. 1960 (49.42 m).
	Zaterdagmiddag 17 dec. 1960 (30,8 m).
	ZATERDAG 17 DEC. 1960 (49.42 m).
	Staatsgreep in Ethiopië Kroonprins grijpt naar de macht
	WETENSCHAP HARTKWALEN EERDER TE ONDERKENNEN
	Korte berichten
	Amerikaans geleerde maakt leesmethoden van Papoeatalen aan de lopende band
	"LOPENDE BAND"
	WELK NUT ?
	KERKDIENSTEN Evaingelisch Christelijke Gemeenten Zondag 18 december 1960 Hollandia:
	Hollandia-Binnen
	Nieuwtjes uit Nederland

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6


