Hilarius, Jan Julius Hendrik. - Dir. der N.V. W. Hilarius Wan.'s Boekhandel, Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij en van Hilarius' Courantenbedrijf N.V. - Geb.
19 Aug. 1883 te Almelo, uit het huwelijk van Willem
Hilarius Watzeszoon, geb.13
Jan. 1853 te
Harlingen, overleden 7 Deo.
1920 te Almelo,
en
Hendrika
Stoltink, geb.
31 Deo. 1849
te Almelo, overl.
12 April 1922
aldaar. - Geh.
9 April 1921 te
Hannover met
Elvira Borsum,
die op 24 Sept.
19.'54 te Almelo
overleed. - H.
bezocht te Almelo de H.B.S.
met 3-j. c. en
vervolgens te
Enschede
de
Handelsschool.
Daarna kreeg
hij te Rotterdam een betrekking in den boekhandel der firma W. J. van Hengel.
Hier leerde hij het bedrijf grondig kennen. Na enkele
jaren in de in 1877 door zijn vader gestichte onderneming
gewerkt te hebbon, scheepte hij zich naar New York in,
leerde hier den import-boekhandel kennen, werkte vervolgens cenigen tijd te Philadelphia en ten slotte in een
uitgoverszaak te Parijs. In 1908 keerde hij naar Ned. terug
waar hij in het bedrijf van zijn vader belast werd met de
leiding van de afd. Uitgeverij en Courantenbedrijf. Toen
de onderneming in 1917 ineen N.V. werd omgezet, werd
H. tot dir. benoemd. Hot is een hypermodern ingerichte
onderneming, die zich in het bijzonder toelegt op de vervaardiging van drukwerken voor doorschrijfsystemen en.
kalcndcrblokken voor den roclamehandcl. In 1881 werd
de eerste courant uitgegeven. Tegenwoordig geeft de
dochteronderneming der N.V. het Dagblad van het Oosten
uit, met een oplage van ruim 12000 ex. en het drie keer
per week verschijnende Nieuwsblad van het Oosten, welks
oplage 7000 ex. bedraagt. In het bedrijf werken tegenwoordig ongeveer 75 man. — H. is voorts 2de voorz. van
de Almelosche Middenstands Vereeniging, lid van de Ver.
ter Bev. der Belangen des Boekhandels, van de Ver.
Nederl. Dagblad Pers, Nederl. Period. Pers, De Locale
Pers enz. - Hij heeft tal van buitenlandsohe reizen gemaakt voor studie en genoegen. - Moderne literatuur
vormt een van zijn liefhebberijen. — Egbért ten Catelaan 4, Almelo.

