
Guggenheim, Heinrich. - Fabrikant. - Geb. te Frank-
fort a/d Main op 24 Dec. 1872. - Kwam in 1900 naar Neder-
land, waar hij in 1908 werd genaturaliseerd. — Ouders:
Karel Guggenheim, makelaar in effecten, en Toni Auer-
________ , bach. - G. huw-

de op 15 Maart
1910 met Emma
Baer. — Hij be-
zocht de Ober
Real Schule te
Frankfort aan
de Main en ging
daarna in den
handel. - Na
het vervullen
van den mili-
tairen dienst-
plicht, legde hij
zich toe op den
export naar de
landen van. Eu-
ropa. — Hij ves-
tigde zich anno
1900 als im-
porteur van
textielgoederen
in Nederland;
weldra trad hij
op als fabrikant,

hoofdzakelijk
van artikelen op

het gebied van damesh and werken. - G. was de eerste in
Nederland, die dit soort artikelen fabriceerde. - Thans
vinden ongeveer 80 arbeiders hun bestaan in zijn werk-
plaatsen. - Sedert eenige jaren heeft G. zijn procuratie-
houder, Simon Nordheim, als deelgenoot in zijn zaak op-
genomen. — G. vervult verschillende functies in het ker-
kelijk en maatsch. leven. - Hij was lid van den Kerkeraad
van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge en is kerkvoogd van het
stadsgedeelte Amsterdam-Zuid. - Als voorz. van de
Synagoge Gerard Doustraat heeft hij, tal van jaren vóór-
dat de hoofd-synagoge een kerkgebouw in Amsterdam -
Zuid had, er toe bijgedragen den Joden in het oude Zuid
datgene te geven wat zij voor de uitoefening van hun gods-
dienst van noode hadden. - G. heeft tal van lezingen ge-
houden en werkte voor uitbreiding van de Joodsche scho-
len te Amsterdam. Hij was de laatste voorzitter der com-
missie van Toezicht over de Ned. Israëlitische armen-
scholen en zijn echtgenoote neemt de functie waar van
bestuurderesse der Joodsche Bijz. Scholen. - De meeste
landen van Europa kent G. door eigen aanschouwing. -
Ook heeft hij gereisd in Noord-Afrika en in het bijzonder in
de Fransche koloniën daar. - Holbeinstraat 41, Amster-
dam.


