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Gemeente ENSCI:EDE en LONNEKER.

Nieuwjaar wenschen is de mode, '
Op den eersten NieG.wjaarsdag,
Wij doen het door deze bode ,
Die ook welkom w~ze n mag.

Dat de touwe n lustig klett'ren,
Dat de spin ner voorraad heeft ,
En daa rbij het lied mag schett'ren
Dat men hie r gelukkig leeft.

Wij die heel de stad verlichten,
Als de Zon in 't Westen daalt,
Op dat elk DOg kan verrichten ,
Als het hem aan ' t Zonlicht faale l

Da.t de Winkelier mag hand'leu ,
Ook met win st en goede waar ,
E n hij naar de toon ban k wand'Iec ,
Denkend 'k heb het goed .ook daar.

i
I
I

Vroeg reeds wordt het heden donkeu
, , In dit laatste jaarsaisoen .
'
En geen maa n noch stargefloukel" n
Die het veeltijds niet vergoên. I

I

I,

Dat de handwerksman zijn gangen,
Welgemoed altijd ook doet,
E n 7~jn 'h uisgezin ver la ng en ,

11

Ah hij daar weer komen moet.

Maar dan tasten onze handen,
Dat wanneer de klokken klinkeu ,
Naar de fakkels en de stad,
Helder over stad en land,
I/
Wordt verlicht door 't Gaslich tbrarden
Laat
ons dan eerbiedig zinken,
,
, I
Waaraan elk behoefte had,
Voor Gods milde Vaderhand.
,

1
P etroléum duu r eu stinkend,
Was ze vroeger niet dan thans,
En de prijs waarachtig klinkend,
. 'Bij zijn dof en duffen glans,
Daarom moeten wij maar ho pen I
Dat het Gaslicht bl:iJv' bes taan,
Dat steeds de fabrieken loopen,
En het daar zijn gang mag gaan.

1

1

:
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/
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Zoo . zoo zij bet waarde vrinden ,
In de Stad van Enschede,
Elk moog hie r zijn nooddruft vinden ,
Elk zij met zijn deel te vreê.
Wij , wij zullen altijd zorgen ,
Voor een helder bra nde nd licht.
Met die n wensch dan weer tot morgen,
En het slot van ons gedicht.

E N S C H EDE, 1 Jauuarf 1877.

De gezamenlijke Iantaarnepstekers der Gasfabrie/(.
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