
Wuerbik, Ir. Bernard. - Directeur der N.V. Ned. Ind.
Hoeden Industrie. - Geb. te Zator in Oostenrijk op 6 Mei
1898 als zoon van Adolf W., koopman en Rosa Goldber-
ger. - Geh. met Juliana Idelovici, geb. te Weenen op
3 Aug. 1897. - Kinderen: Kurt Robert Georg, geb. 5 April
1922, en Edith Betty, geb. 11 Dec. 1927. - W. bezocht de
Middelb. school en de H.B.S. te Bielitz. Daarna studeerde
hij aan de Techn. Hoogeschool te Weenen, afd. Scheeps-
bouw en scheepswerktuigkunde. - Van 1914 tot 1918
diende W. bij de Oostenrijksche Marine en de Infanterie
als Ie luitenant. - In 1919 verwierf hij zijn ingenieurs-
diploma, waarna hij in 1920 verbonden werd aan de Holl.
Ijzeren Spoorweg Mij. en in 1921 naar Indië ging als
ingenieur bij de S.S., tractie en materieel. — W. kwam in
1924 met verlof in Europa terug. — Hij kreeg eervol ont-
slag en trad vervolgens als ingenieur in dienst bij Siemens
Schuckert te Berlijn. - Als procuratiehouder en vertegen-
woordiger voor alle gouvernementszaken van de fa. Carl
Schlieper scheepte hij zich in 1925 weer naar Indië in. —



Vier jaar nadien ging hij over naar de Borneo Comp. Itd.,
voor welke mij. hij optrad als teohn. manager voor geheel
Ned.-Indië. - W. werd in 1932 benoemd tot onderdirec-
teur der Indische Handelsvereeniging te Batavia en richt-
te in 1933 de N.V. Indische Hoeden-Iridustrie op, waarvan
hij ook thans nog directeur is. - Hij is in het bezit van een
aantal oorlogsonderscheidingen, zooals twee kleine en een
groote Tapferkeit-medaille. - Verder is hij benoemd tot
ridder in de orde van het Gouden Kruis van verdiensten
met kroon. — Bovendien is hij drager van het Karltruppen-
Kruis en de Verwundeten-medaille. — W. heeft reizen ge-
maakt door Europa en den Indischen Archipel. - Nijland-
weg 2a, Bandoeng.


