
VIJFTIG JAAR GELEDEN 

In de eerste weken van het nieuwe jaar geven vele autori-
teiten en redacteuren hun visie op de toekomst. Er zijn nog 
vele zorgen, maar er is een ondertoon van optimisme. "Over 
het algemeen zijn de zuiver economische berichten uit de 
meeste deelen van onzen aardbol zóó gunstig en stimulee-
rend, dat zij voorlopig althans een domineerenden invloed 
blijven uitoefenen" aldus de G&E van 9 januari. En een week 
later "De werkeloosheidscijfers vertoonen tot en met 
September wel is waar nog een stijging ten opzichte van 
1935, doch het ongunstige verschil wordt elke maand 
geringer". Dat neemt niet weg dat op 19 februari begonnen 
wordt met het verstrekken van zuurkool en worst aan 
werkelozen. In een school op het Langgewenscht. Een mooi en 
dankbaar werk, vindt onze verslaggever. 

Het economisch herstel heeft trouwens een nare bijsmaak. 
Veel is terug te voeren op een zorgwekkende bewapenings-
wedloop. "De oorlogsvloten worden koortsachtig uitgebreid. 
Het lijdt geen twijfel dat het aantal nieuwe in 1940 in 
dienst gestelde groote oorlogsschepen groter zal zijn dan 
ooit sinds 1916". Nu, dat hebben we geweten! 

Uit ons eigen Hilversum toch positieve geluiden. Over het 
Hoogt van 't Kruis is een nieuw fietspad aangelegd. Voor de 
nieuwe N.C.R.V. (met puntjes)-studio hebben acht architec-
ten een ontwerp ingediend. De directeur van Publieke 
Werken, Ir. J.F. Groote stelt op 4 maart twee zuiveringsin-
stallaties voor. Een op de Loosdrechtseweg en een op de 
Liebergerweg. Burgemeester Lambooy gewaagt met dankbaarheid 
van de uitbreiding van het zwembad Crailoo "met een 
damesbassin, een kleuterbad, een heerenstrand en een 
tribune". Wij blijven echter met de vraag zitten wie op die 
tribune naar wie zaten te kijken! 

A.v.d.S. 
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