
Cohn, Marcu. - Directeur N.V. M. Cobn's wijn- en spi-
ritualiënhandel te Rotterdam. - Geb. 15 Mrt. 1882 te
Borzesti, Roemenië, 11 December 1911 genaturaliseerd
tot Nederlander. - Ouders: Jancu Cohn, geb. 1847, land-

bouwer in Roe-
• ;j menië en Brana

Goldman n, geb.
1854.-Gehuwd
met Rebekka
Ossedrijvcr, ge-
boren. 1882. -
Na zijn school-
opleiding was
hij eeriige jaren
in den landbouw
werkzaam,daar-
na trad C. in
dienst bij de fa.
Christo Fora-
tos, wijnhandel
te Galatz. - In
1905 kwam hij
naar Nederland,
waar h ij den
wijnhandel M.
Cohn oprichtte;
in 1920 werd
deze fa. omge-
zet in de N.V.
M. Cohn's wijn-
en spiritualiën-

handel. - De N.V. im- en exporteert wijnen on spiritua-
liën van en naar alle werelddeelen. - C. bekleedt voorts nog
de volgende functies: gedel. comm. N.V. Mij. voor metaal-
bewerking „Industria"; lid van den raad van beheer van
de N.V. Mij. Stormpolder; oud-bestuurslid van de Isr.
ver. „Mikweih Jisroëll", waarvan vele jaren als penning-
meester; bestuurslid van de Montefiore ver. en bestuurs-
lid van het Centraal tehuis voor Israëlieten in Nederland te
Gouda. — Hij heeft steeds groote belangstelling gehad voor
het boerenbedrijf en den landbouw. - Zelf eigenaar van
verschillende boerderijen, verleende hij belangrijken steun
en medewerking aan het Hechaloetswerk in Nederland,
door ontginning sedert 1916 van gronden te Marum (Gro-
ningen); dit werk heeft ten doel Joden op te lei don tot
land- en tuinbouwers voor Palestina. - Zijn belangstelling
voor de woongelegenheid van den arbeider kwam o.m.
tot uiting toen hij de eerste huizen voor arbeiders te Krim-
pen a. d. IJssel bouwde.-C. werd op 2 Aug. 1932 door de
Roemeensche regeering onderscheiden met het ordcteeken
Ie klasse meritul comercial si industrial. - Voor zaken en
genoegen maakte hij reizen naar Griekenland, Turkije,
Italië, Duitschland, Frankrijk, Spanje, Palestina en Ame-
rika. — „Groot Pcrsijn", Rijksstraatweg 795, Wassenaar.


