
Elias, Jozef. - Commissaris van de N.V.
fabrieken J. Elias. - Geb. te Eindhoven 26
zoonv.Matthlas
Elias, geb. 27
Oct. 1842 to
Eindhoven en
Amelia de Heer,
geb. 10 Maart
1849 te Maas-
tricht. - Geh.
op 7 Mei 1!)()2
te Strijp met
Henriette Elias,
geb. 19 Jan.'79
te Strijp. - Uit
dit huwelijk zijn
3 kinderen geb.
t.w.: 25 Febr.
1903 Matthias,
geh. met E. To-
manek von
Beyerfels; 6
Mei 1906 Adolf;
27 Nov. 1908
Eduard, geh. m.
C. de Haes. -
Na te Helmond
de H.B.S. met

Stoomlinnen-
Dec. 1873, als



5-j.c. te hebben bezocht, werd E. in de fabriek J. Elias op-
genomen en na de omzetting dezer fa. in een N.V., waartoe
in 1921 werd overgegaan, tot dir. der nieuwe vennootschap
benoemd. In 1936 trok hij zich uit het actieve zakenleven
terug; hij nam toen zitting in den raad van commissarissen
der N.V. Het bedrijf is al meer dan een eeuw oud en was
één der eerste mechanische linnenfabrieken hier te lande.
Het werd regelmatig uitgebreid, zoodat het thans tot de
belangrijkste textielfabrieken in Nederland behoort. Het
personeel omvat ca. 400 arbeiders. Het grootste deel-der
productie wordt in Nederland zelf geplaatst, doch daar-
naast wordt nog een uitgebreide export naar verschillende
werelddeelen onderhouden. De N. V. rekent het zich tot een
eer, dat zij nimmer eenig conflict met haar arbeiders heeft
gehad. In 1935 richtte E. ook in Engeland een fabriek op,
waarvan zijn tweede zoon Adolf, dir. is. E. is tevens op-
richter van de N.V. Eerste Ned. Jacquardpapier Fabriek
en lid van den raad van comm. dezer N.V. E. was mede-
oprichter en jarenlang bestuurslid van het verbond van
Nederl. werkgevers. - Hij maakt deel uit van de comm.
van toez. op het Stedelijk van Abbe Museum te Eind-
hoven. De regeering erkende, zijn verdiensten door zijn
benoeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau. E.
heeft vrijwel geheel Europa en een groot deel vanNoord-
Amerika bereisd. - Hij is een groot vriend van het buiten-
leven. - Parklaan 54, Eindhoven.


