Levie, Alexander. - Directeur N.V. Heeronkleedingfabriek v/h Gebrs. Lovie. - Gob. 10 Sept. 1882 te Groningen.
- Vader: Andries Levie, confcctionnair; Moeder: Saartje
Poppers. - Geh. met Cornelia Jools, geb. 30 Aug. 1884. Kinderen: Aiidré
Jacques,
geb. 16 Jan.
1917 en Cecile,
geb. 21 Maart
1919. - L. doorliep in zijn geboortestad de
H.B.S. 5-j.c. en
was vervolgens
ter practische
opleiding als volontair in binnen- en buitenlandsche bedrijven werkzaam.
In 1900 deed hij
zijn intrede in
de firma Gebr.
Levie, om in
1925, toen deze
werd omgezet in
een N. V., tot
Directeur
te
worden
benoemd. De, i'abriek heeft zich
in den loop van haar bijna 100-jarig bestaan van zeer eenvoudig bedrijf weten te ontwikkelen tot de grootschecpsche, thans 800 man tellende onderneming, welke zich
beweegt op het gebied van de fabricage van heercnkleeding, regenkleeding, enz. - L. heeft zitting in verschillende
organisaties op maatschappelijk gebied; hij is voorz. van
het Armbestuur der Joodsche Gemeente; lid van het College van Regenten van hot Joodsche Gesticht voor Oude
Lieden en van het Leidsche Weeshuis; hoofdbestuurslid
der Vereen. „Israël"; lid der Kamer van Koophandel, van
de Comm. van Toezicht op het M.O. en van de Coinm. tot
samenwerking voor bijzondere nooden; voorz. van den
Bond van Noord-Ncderl. Biljartvereen., van den Bond
van Confectiefabr. te Gron. en vicc-voorz. van de Federatie van Bondon voor Confectiefabr. in Nederl. - In vakbladen publiceerde hij verschillende artikelen, o.a. „Groninger Confectie, van kleinhandel tot industrie van nationale beteekenis", terwijl hij voorts vele lezingen hield op
literair- en vakgebied, alsmede over Hebrceuwsche onderwerpen. - Hij bracht bezoeken aan Frankrijk, Engeland,
Duitschland, Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken,
Zwitserland en Noord-Afrika. — Zijn belangstelling gaat
voornamelijk uit naar vocale- en instrumentale kunst en

naar literatuur. - Gaarne verpoost hij zich in zijn vrijen
tijd met biljarten. - Verlengde Heereweg 104, Groningen.

