
Liem, Ir. Ing Hwie. — Werktuigkundig ingenieur en
industrieel. — Geb. te Tempel, nabij Djocjakarta, op
Java, op 12 April 1900. - Ouders: Liem Djoen Hwat en
Tan Kiem Nio. - L. is op 4 April 1932 te Semarang in het
huwelijk getre-
den met Goei
Swan Liang,
die hem een
dochter schonk,
Sioe Hiang go-
heeteii, geboren
19 Nov. 1933,
alsmede twee
zoons, Liang
Hoei, geboren 19
Mei 1935 en Li-
ang Djien, geb.
21 Mei 1937. -
L. bezocht do
5-j. H.B.S. te
Soerabaja on
studeerde ver-
volgens aan de
Techn. Hooge-
school te Delft.
In 1925 behaal-
de hij het di-
ploma werk-
tuigk. ing. In-
middels had hij
zich practisch
kunnen bekwamen bij de N.V. „Werkspoor" te Amster-
dam en bij de Sociétó Alsacienne de Constructions Méca-
niques te Belfort. — Als werktuigkundig ingenieur bij de
Skoda-fabrieken werkte hij van 1925 tot 1926 te König-
gratz, van 1926 tot 1928 te Pilsen en van 1928 tot 1930 te
Praag. — In 1930 werd hij door de Skodawerke uitgezon-
den naar Sjanghai in verband met den bouw van de
2 x 10.000 K.W. Tsjapei-krachtcentrale aan de Wangpoe,
20 km. ten N.O. van Sjanghai. Na voltooiing van zijn
werkzaamheden in China ging L. naar Java. — Rij werd
directeur van de N.V. Tegal- en Betonfabriek „Midden-
Ja va", die in 1928 te Djocjakarta is gesticht en voor
Midden-Java het grootste en het best geoutilleerde bedrijf
is op dit gebied. Sedert 1932 brengt deze N.V. „Javanit-
tegels" in den handel; dat zijn harde kwartstegels voor
fabrieken en werkplaatsen, met grooten weerstand tegen
stooten en schuren. - L. is tevens directeur van de N.V.
Djokjasche LJs-Mij. - Ijsfabriek „Pathook", een onder-
neming, die in 1893 is opgericht, alsmede van de Ijsfabriek
„Poerworedjo", een door waterkracht gedreven bedrijf,
dat in 1885 is opgericht. Voorts is L. voorz. van de in 1907
te Djocjakarta gestichte Chineesche Handelsvercen. en
van de Chin. Schoolvereen., Tiong Hwa Hwee Kwan. -
Ook presideert L. do in 1937 opgerichte Overzeosche
Chincesche Steun vereen iging t.b.v. China, gevestigd te
Djocjakarta. - L. hoeft veel in Eur. rondgereisd. Hij beeft
de meeste landen in dit werelddeel bez. — Zijn vrijen tijd
wijdde hij aan taalstudiën. - Gondolajoe 18, Djocjakarta.


