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DE SLEUTEL tol de PACIFIC
Door S. BURTON HEATH, winnaar
van de Pulitzer-prijs NEA Staff-Corres-
pondent.

Nadat we China verloren hadden, hebben wt nu Mos-
kou de gelegenheid gegeven, waarop het gewacht en
waarvoor het gewerkt heeft, om door te dringen in
Indonesië, een gebied, dat de sleutel zou kunnen wor-
den tot een grote oorlog in de Pacific. Rechtstreeks
en door de verenigde naties hebben wij Nederland ge-
dwongen Indonesië zo vlug mogelijk en plotseling vrij
te laten, dat er in de eerste vijf jaar, gedurende welke
Wereldoorlog III óf onafwendbaar of onwaarschijnlijk
zal worden, daar geen stabiele regering zal zijn.
We hebben onze van ganser harte gegeven steun weg-
gegooid aan de minst democratische, minst Westers
georiënteerde politieke groep van deze eilanden, haar
daarbij een overheersende positie gevende in de toe-
komstige nieuwe regering. Militairen en zakenlieden
zijn ervan overtuigd, dat Washington bekend moet zijn
met de strategische betekenis van Indonesië in een
mogelijke oorlog tussen Rusland en de democratieën.
De twee voornaamste redenen hiervoor zijn:
1. Deze eilanden zijn een snijpunt van de luchtwegen
van de zuidelijke Pacific. Van Batavia naar Australië
is het slechts 1600 mijl; naar de Philipijnen is het on-
geveer HOO mijl; naar Singapore slechts 500 mijl.
Vanuit Java, Borneo, Sumatra en Celebes kunnen
moderne langeafstandsbommenwepers de Philipijnen,
Australië de zeeroutes over de Indische Oceaan, de
Zuid-Chinese Zee, in het algemeen de Zuid-Pacific
voortdurend bedreigen.
2. De eilanden zijn rijk aan aardolie. Velden met voor-
raden tot een milliard barrel zijn al bekend. Volgens
de bedrijfsdirecteur van de Standard Vacuüm A. Wright
bestaat er geen twijfel aan, dat er zo nodig een 2e
milliard kan worden ontdekt. China is thans geheel in
handen van Moskou. Sowjet-agenten zijn ijverig aan
het werk in Indo-China, Birma en Malakka. Waar-
nemers, die dit gebied kennen, zouden verwonderd
zijn indien de communistische druk niet verder van
China naar het Zuiden zou worden voortgezet naar
Indonesië. Deze vrees wordt versterkt door uitlatingen,
onlangs in Moskou gedaan door Evgency Zhukow,
corresponderend lid van de Sowjet-Academi voor Weten
schappen. In een korte-golf uitzending over dit gebied
gaf hij een verslag van de rol, die de Sowjet-Unie
heeft gespeeld bij de onafhankelijkheidsbewegingen in
China, op Malakka, in Birma en Vietman en elders.
Verscheidene niet-Nederlandse waarnemers geloven,
dat de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en andere
Westerse democratieën hier zeer groot belang hebben
bij de handhaving van een standvastige regering.
Zulk een regering zou bereid en in staat zijn Sowjet-
^ressie te weerstaan, en, bij een werkelijk gewapende
. inval zou men erop kunnen vertrouwen, dat zij een
beroep zou doen op de Westerse militaire krachten om
bijstand. Er was een kans om hier zo'n regering te
krijgen. De Verenigde Staten keerden deze gelegenheid
opzettelijk de rug toe en gaven hun volle steun aan
een groep, welker bedoelingen verdacht en welker be-
kwaamheid nog twijfelachtiger is.

Batavia, Juli 1949.

(Overgenomen uit de uitgave van de V.V.D. te Amsterdam).

De nieuwe prijzen van Varkensvlees.

Naar net Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed-
selvoorziening mededeelt, zal de prijsverhoging van het
varkensvlees tengevolge van de vermindering der sub-
sidie, waartoe de Regering met ingang van 5 Dec.

Wie.... wie wie
Wie heeft de suiker in de
erwtensoep gedaan ?

(Soldatenliedje)

Nu de winter weer gaat komen
En de kachel lustig snort,
Krijg ik af en toe van vrouwlief
Snert met kluiven op mijn bord.

Ah, ze kan zo heerlijk koken,
Wordt de snert op 't vuur gezet
Loop ik al te watertanden
Snert, zo dikkig en zo vet!

Varkensoren, vette kluiven
Gooi maar in, 't kan niet op,
Kleine vette varkenspootjes
Soms een halve varkenskop.

Het is een familiefeestje
Als we kluiven kluiven gaan,
Snert die moet je kunnen kauwen,
Lepels moeten blijven staan.

.

Dank zij Mansholt zijn er varkens
Nu alweer in overvloed,
Mansholt heeft een nieuwe slagzin
Voed je duur en voed je goed.

't Varkensvlees gaat duurder worden
Dat is eigenlijk te grijs,
„Maak je niet bezorgd" zegt Mansholt
„Suiker wordt verlaagd in prijs".

Zal er nu in plaats van kluiven
Wat anders in de snertpot gaan?
Mansholt heeft, geloof ik, suiker
In de erwtensoep gedaan

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

1949 besloten heeft, gemiddeld 44 cent per kg bedra-
gen. De nieuwe prijzen voor varkensvlees en de uit
varkeasvlees bereide vleeswaren zijn neergelegd in een
beschikking van de Minister van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening ad interim, welke is afgekon-
digd in de heden verschenen Nederlandse Staatscou-
rant en tevens bekend is gemaakt in het Voedselvoor-
zieningsblad van Zaterdag 3 December 1949.
De nieuwe maximumverbruikersprijzen per kg voor
varkensvlees zijn: fricandeau magere lappen f3.60,
carbonade f3.30, vers vet spek, kinnebaklappen, vette
lappen en rauw vet f2.30, vers mager spek f2.50, pou-
let en gehakt f2.20, poten en staarten f 0.80. Voor-
waardelijk goedgekeurd varkensvlees mag tegen ten
hoogste f 1.95 per kg worden verkocht.
Voor vleeswaren, uitsluitend bereid uit varkensvlees
gelden de volgende maximumverbruikersprijzen per 100
gram: Bacon met zwoerd f0.36, bacon zonder zwoerd
f 0.40, blaasham f 0.53, boerenham f 0.46, gedroogd en
gerookt vet spek, vet pekelspek f 0.27, gekookt mager
spek met iwoerd en gerookt mager spek zonder zwoerd
f 0.36, gerookt mager spek met zwoerd f 0-33, mager
pekelspek f 0.29, procureurspek f 0.42, gekookte achter-
ham f0.47, gekookte schouderham f0.43, gekookte
staartham f 0.52, hampunten en nootham f 0.44, rauwe
staartham 0.51, verse worst, uitsluitend bereid uit var-
kensvlees f 0.30.



De Regering besluit tot verlaging der subsidie

op varkensvlees,

Voor de prijsverhoging gedeeltelijke compensatie door

prijsverlaging van suiker.

Aangezien de uitvoering van de sedert 6 Nov. j.l. gel-
dende subsidieverlening op het varkensvlees in de
practijk tot voor de Regering onaanvaardbare conse-
quenties heeft geleid, heeft de Regering besloten deze
subsidie met ingang van 5 December 1949 te verlagen.
Een geeltelijke compensatie van de prijsverhoging van
het varkensvlees, welke hiervan het gevolg is, zal
worden gevonden in een prijsverlaging van de suiker.
Maatregelen daartoe zijn in voorbereiding.

Plaatselijk Nieuws
Onderscheiding. De Sergeant Nico G. Tijdink te
Pajacombo, onder de sector Padang (Sumatra) is be-
giftigd met het bronzen kruis van verdienste voor het
beleidvol doortastend optreden tegen de vijand.
Deze onderscheiding is hem uitgereikt tijdens een pa-
rade te Padang voor het front der Stoottroepen.

Groot succes Hengelose Winkeliersver, Wanneer
dit gezegd wordt overdrijven we niet, gezien de om-
zet die dit jaar met ruim f 10.000.— is gestegen. De
eendrachtige samenwerking met Hengelose en Keyen-
burgse Winkeliers heeft geleid tot dit grote succes. Op
de ingeslagen weg kan worden voortgegaan,
Jammer dat Zaterdrgavond door de enorme regen de
goede Sint niet kon worden ingehaald, en de pogingen
aangewend om dit alsnog Maandagavond te doen
plaats hebben, faalden. Het was een uitnemend gebaar
van de Muziekver. „Concordia" om Maandagavond
nog een muzikale rondgang door het dorp te maken,
hetgeen zeer werd gewaardeerd.
Met dankbaarheid kan het bestuur op de behaalde
resultaten terugzien, want wie had kunnen denken, dat
ondanks het feit, er in de Sint Nicolaasweek niet zo'n
tam-tam gemaakt ~is om de verkoop te stimuleren, het
het resultaat verre de verwachting heeft overtroffen.

Goed geslaagde uitvoeringen heeft de zangver.
„Soli Deo Gloria" Donderdag en Vrijdag te Bekveld
en te Hengelo gegeven. Onder leiding van directeur
Schetfer te Zelhem werden de zangnummers zuiver
gezongen. Na het zanggedeelte werd opgevoerd het
Toneelstuk „De zoon van den Berkenhof". Alle lof
voor de spelers, die op uitnemende wijze hun rol ver-
tolkten. Donderdag beruste de leiding bij de heer van
Beek en Vrijdagavond bij Ds Kwint.

Bezoek van St Nicolaas. Al kon de Sint vanwege
de plasregen Zaterdagavond niet naar Hengelo komen,
Zondagmiddag was hij er wel. Zijn bezoek gold de
kinderen van de K.A.B., die bijeen waren gekomen in
de zaal van de heer Leemreis. Hier werden de kinde-

en te vermanen. Hij luisterde aandachtig naar het zin-
gen en naar de prestaties van de blokfluitspelers.
Vooral een duet door twee meisjes viel zeer in de
smaak. Na het vertrek van de hoge gast werden de
pakken uitgepakt. Ze bleken veel verrassingen te be-
vatten Tot slot van deze genoegelijke middag werd
nog een prachtige serie lichtbeelden vertoond.

Slachtmaand. Dat de maand November terecht de
naam van slachtmaand voert blijkt wel hieruit, dat in
die maand in deze gemeente zijn geslacht l paard, 36
runderen, 3 kalveren, 6 nuchtere kalveren, 1353 var-
kens en 4 schapen.

Weekmarkt. Op de heden gehouden St Nicolaas-
markt waren aangevoerd 197 paarden, 3 runderen, 10
schapen, 150 varkens en er waren 55 kramen geplaatst.
Prijzen. Werkpaarden 650—800 gld. 2-jar. paarden
400—600 gld. Veulens 150—300 gld. Runderen 225—
400 gld. Schapen 40—85 gld. Biggen 30—40 gld.
Vlugge en goede handel.

N.T.F. Gedurende de maand Nov. 1.1. werd door de
Ned. Thermo. Chem. dienst te Nijverdal uit deze ge-
meente de cadavers van: 2 gras kalveren, 22 nuchtere
kalveren, 10 varkens, w. o. 2 biggen en een schaap
opgehaald.

Terug uit Indonesië. Het was voor de fam. Lanters
Banninkstraat alhier, Dinsdagavond een dankbaar ogen-
blik, toen hun zoon en broer, gezond en wel in de
huiselijke kring mocht terugkeren. Ruim 3'/2 jaar heeft
L. in de tropen gestaan. Heengegaan als gewoon sol-
daat, teruggekeerd als sergeant-majoor, een bewijs dat
hij zijn diensttijd met ijver en toewijding heeft ver-
vuld. Door familie, buren, vrienden en bekenden was
hem een blijde thuiskomst bereid.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
13 Dec. Verg. Dr Grashuis. Moderne Veevoeding. Uitg.
van de Stichting v. d. Landbouw.
15 en 16 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"
14 Dec. Propaganda-Feestavond Volksonderwijs
20 Dec. Blindenavond in gebouw Concordia.
26 en 28 Dec. Uitvoering R.K. Zangver. „Sancta Ceacilia"
11 Jan. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior"
13 Jan. Uitvoering Chr, Jongemannen en Meisjesver.
20 Jan. Uitvoering Chr. Zangver. „Looft den Heer"
23 Febr. Film „Geen grenzen meer" van Het Bijb. Gen.

„Concordia".

STEENBEKEN.

Bazar Kleuterschool. Met medewerking van de Afd.
van de Bond van Plattelandsvrouwen heeft in Concor-
dia een Bazar plaats gehad ten bate van de kleuter-
school. Een grote verscheidenheid van artikelen was
te verkrijgen, die een goed aantal kopers trokken. Ook
voor de diverse spelen was veel deelname, zodat het
financiële resultaat ongetwijfeld gunstig zal zijn uitge-
vallen.

(Ingezonden Mededelingen)

van ouds bekend

WIJERS, HOLTERMAN EN TEN HOVE - DEVENTER

Zeepost voor Oost en West
uiterlijk posten

Antillen m.s. „Bennekom" (18 Dec.)

Kinderzegels 1949
De Kinderzegels 1949 zullen worden
uitgegeven t/m 31 Dec. a.s. en blijven
geldig t/m 31 Dec. 1950.

ren ruim getracteerd. Het deed ook de ouders goed,
dat hun kinderen op deze manier door de goede Sint
werden herdacht. St. Nicolaas sprak een kort woord
tot de kinderen strekkende tot vermaan en opwekking,
waarna hij werd toegesproken door de voorz. van de
K.A.B., de heer Th. Groot Bruinderink en de Zeereerw.
Heer Pastoor Ydema. Hierna verliet de goede Sint de
zaal. Met grote voldoening kan het bestuur van -de
K.A.B, op deze goede St Nicolaasmiddag terugzien.

St Nicolaas bezocht ook de school in Varssel.
Op Maandag 5 December bracht St Nicolaas zijn
jaarlijks bezoek aan de Openbare School te Varssel.
Om twee uur stapte de oude Sint uit zijn auto terwijl
Zwarte Piet, geholpen door de chauff. enige grote pakken
in de school droeg. De kinderen zongen een welkoms-
lied. Daarna nam Sinterklaas het woord om te prijzen

St Nicolaas. Op verschillende plaatsen in de gemeen-
te heeft als gewoonlijk de goede Sint weer een bezoek
gebracht. Zaterdagmiddag arriveerde hij in de stromende
regen in het dorp om officieel op het gemeentehuis
te worden ontvangen. Maandagmiddag bracht hij een
bezoek aan de Toldijk, waar in de zaal aan de Bremer
de kinderen der kleuterschool door hém onthaald wer-
den.

Kerkelijke collectanten. Hiervoor zijn door Kerk-
voogden benoemd J. Schieven en G. Willemsen.

Terug uit Indonesië. Vorige week keerden de vol-
gende plaatsgenoten terug. Per vliegtuig sold. W. G.
Fontein te Rha, met de „Volendam" sold. F. H. Alberts
Olburgen en met de „Tabinta" serg. H. A. Dondër-
winkel Steenderen. Aan allen werd door familie en
buurtbewoners een hartelijk ontvangst bereid.

\



Voor de militairen. Voor het Protestant Interker-
kelijk Thuisfront werd op de bruiloft van het echtpaar
Wijers - Harmsen gecollecteerd voor f50.24, en voor
het Katholiek Thuisfront op de bruiloft van het echt-
paar Koekoek-Wolsink f25.30.

Nutsspaarbank Vorden. Het was Vrijdag 2 Nov.
voor 't bestuur dezer Bank een heugelijken dag, toen
de nieuwe kantoren officieel door het bestuur in ge-
bruik werden genomen. Nadat de voorzitter, de heer
H. v/d Wal, de vergadering had geopend en het be-
stuur hartelijk welkom geheten, memoreerde deze het
130 jarig bestaan dezer Bank, die in het verloop der
jaren in wijden kring een groot vertrouwen heeft ver-
worven, zodat het bestuur besloten heeft, in samen-
werking met het belastingkantoor van de heer J. W.
Klein Lebbink een nieuw kantoor met alle daaraan
gestelde eisen met brand- en inbraakvrije kluis te
openen.

Nieuws in het kort
Kerk ie koop. De eilandskerk te Amsterdam, welke
reeds vele jaren niet meer als zodanig wordt gebruikt,
is voor f 60.000 te koop.

Na het ongeval. De regering stelt voor, de onge-
vallen renten met ongeveer 25°/o te verhogen.

Harlingen won Zwitserland. In de wedstrijd voor
scholieren, verbonden aan de actie voor de verkoop
van kinderpostzegels, won een klas van de R.K. Huis-
houdschool te Harlingen de hoofdprijs: met elkaar
veertien dagen n«ar Zwitserland.

Meer rente. De Regering overweegt, de rentever-
goeding van de Rijkspostspaarbank te verhogen.

„Amstel-melk". De politie van Amstelveen arres-
teerde enige melkrijders, die in hun tank-melkwagen
de melk met Amstel-water verdunden.

Mooi reddingswerk. De „Neeltje Jacoba" redde
negen man van de „Sandbergen", een Nederlandse
kustvader, die bij de jongste storm op de Noordzee
verloren ging.

De Amsterdamse smokkelkoning. De douane-re-
cherche arresteerde te Amsterdam een man die daar
bekend stond als de smokkelkoning, en legde daarbij
beslag op f 50.000 en ruim 300 horloges.

Ons telefoontje. De minister verklaarde, dat het
tarief der lokale gesprekken blijft vastgesteld op 3 et
per gesprek.

De kinderbijslag voor zelfstandigen. Het Kon.
Ned. Landbouwcomité, het Ned. Verbond van Midden-
standsverenigingen, de Ned. Kath Boeren- en Tuin-
dersbond en de Ned. Kath. Middenstandbond richten
een gezamenlijk adres tot de Tweede Kamer met het
verzoek, te bevorderen, dat op korte termijn een nood-
voorziening voor kinderbijslag aan zelfstandigen tot
stand komt.

Ze zijn er weer

De bekende-

Wessels-serie

van L. Penning

De Leeuw van Modderspruit.

De Held van Spionkop.

De Verkenner van Christiaan
de Wet.

De Overwinnaar v. Nooitge-
dacht.

De Kolonist van Zuid-West-
Afrika.

Elk deel vormt een afzonderlijk verhaal uit de

Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog van 1899-1902

f 2.90 per deel. Boekhandel JLRNOLD

Ondergetekenden betuigen

bij deze hartelijk dank aan

allen, welke tijdens de lang-

durige ziekte en het over-

lijden van onze beste Vrouw

en Moeder hunne belang-

stelling hebben betoond.

Wij zijn hiervoor zeer er-

kentelijk.

C. Cuppers

en kinderen

Zuivelweg 6.

v ó ó r

Donderdagmorgen

10 uur

Kerkdiensten
ZONDAG 11 DEC. 1949

Ned. Herv. Kerk
9 uur de heer te Winkel

10.30 uur Ds P. M. Legêne,
Zendingspredikant

Woensdag 14 Dec. 7 uur
Bijbellezing te Bekveld en Varssel

Vrij*. Herv. Kerk.

5 uur Ds Rlphagen uit Zutphen.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu.

Zondag vroegmis om7.30u. hoog-
mis om 10 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.

Gevraagd
wegens huwelijk der tegen-

woordige een flink zelf-

standig

dienstmeisje
voor dag of dag en nacht,

bij H. J. Struik,

Tel. 5 Vorden

Te koop of te ruil
een r.b. neurende

MAAL
bijna uitgeteld, t.b.c.-vrij

bij H. Langeler, Noordink

Aan hetzelfde adres electr.

Glerpomp te koop.

Te koop een

dr. Maal
T.B.C.-vrije stal, bijna a/d

telling bij E. Stege,

D 103 Hengelo-Gld

Te koop een

dr. maal
uitgeteld 25 Dec., t.b.c.-vrije

stal, bij A. D. Verstege,

B 74 Hengelo-Gld

Te koop r.b.

Maalkalf
H. G. Burghardt,

D 86 Hengelo-Gld

te koop

4 biggen
W. Ubbink,

D 126 Hengelo-Gld

Te koop een

z.g.a.n. winterjas
leeftijd 12-13 jaar, bij

H. J. Bruil, Varssel F 63.

GELD verkrijgbaar

tegen 3% voor iedereen,
niet beneden f 1500. — .Ge-
makkelijke voorwaarden.
Vraagt inlichtingen
L. Dijkstra Verstolkstraat 31
Leeuwarden.

Kalenders

Zak-Agenda's

. Almanakken

Maandkalenders

Zij die een kalender besteld

hebben, worden verzocht,

deze op te halen.

ARNOLD

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Buurke



dieropenmq
m*^^

Zaterdag 17 December 9 uur

Heropenen wij onze geheel verbouwde zaak,
Ter gelegenheid van deze heropening ont-

vangt iedere klant een

A A R D I G E V E R R A S S I N G

Wij stellen Uw bezoek zeer op prijs en zullen U ook
in de toekomst naar genoegen bedienen

Aanbevelend

H. J. C. BRUIL

Gevraagd
net zelfstandig

MEISJE
voor dag of dag en nacht,

voor huishouding en winkel.

Bakkerij SCHUPPERS

VORDEN

Te koop een

Duitse Herder
l jaar oud. Vertrouwd bij
kinderen, zwart dek, bij

G. J. Slotboom,
E 79 Hengelo-Gld

Te koop een toom

biggen
w. o. b.b. zeugjes, moeder
sterzeug, bij

• G. W. Starink
D 28 Hengelo-Gld

Adverteren doet verkopen

Als NAAISTER of Leerling-NAAISTER

leert U een beroep waaraan U voor Uw

gehele leven iets heeft. Wij hebben nog

plaats voor enkele

Naaisters en Leerling-Naaisters
Kleding Industrie

Th. F. Seesing & Zonen
Keyenburg Gld.

Ook gevraagd een aankomend vlugge

Jongen
bekend met auto-garage-werk.

UITVOERING

Nuts-Spaarbank te Vorden
Opgericht 1819
Dorpsstraat A 90 VORDEN

*
Ons kantoor is vanaf heden

alle werkdagen geopend
van des v.m. 9 tot 12 ' / 2 en des n.m.

van 2 tot 5 uur.

Inleggers worden verzocht hun boekjes voor rentebij-

schrijving in te leveren in de eerste helft van Januari.

Het Bestuur.

Zondag 11 December a.s. kan aan de

woningen in Spalstraat en Raadhuisstraat

van 8.30-17 uur

geen stroom
worden geleverd, wegens noodzakelijke

werkzaamheden aan het electrischnet

P.G.E.M.

der Chr. Muziekvereniging

„CRESCENDO"
op Donderdag 1 5 en Vrijdag 16 Dec.

1949, In Feestgebouw „Concordia".

Na een zevental muzieknummers, afgewisseld door Ge'

wijde Muziek ejg Declamatie,--wordt na de pauze op-

gevoerd het toneelspel in drie bedrijven :

> „Olde Liefde, roest niet"
door J. G. Duiven.

Aanvang 's avonds 7 uur

Entree Donateurs f 0.20

Niet-Donateurs f 1.— (bel. inbegr.)

Plaatsbespreken op Woensdag H Dec.

van 9—12 uur in zaal Concordia. Donateurs

voorrang van 9—10 uur.

<4
op onze golf,

Of U nu een korte golf of lange golf wenst,

elke golf wordt door ons met vaardige

hand en vernuftige apparaten gelegd. Kiest

de goede golf en brengt

voor de a. s. Feestdagen

een bezoek aan

Raadhuisstr. 3 Tel. 292 Hengelo-Gld

aoiot

Voor schoolkinderen hebben wij ontvangen

Wollen Kousen
in alle maten

Korte sterke Manchester jongens-
broeken, Jongensblouses

M. v. GERVEN



„Volksonderwijs" afd. Hengelo-GId.

Voorstanders van Openbaar Onderwijs

vergeet niet Woensdag 14 Dec. vrij te

houden voor onze

Propaganda Feestavond
in zaal Langeler.

Aanvang 7.30 uur precies. Zaal open 7 uur.

Het Bestuur.


