
Regout, Georges Marie Hubert. - Industrieel. - Geb.
13 April 1882 te Maastricht als zoon van den industrieel
Jules Regout, voorz. van de „Sphinx" te Maastricht, en
leider van de fa. Jules Regout & Co. te Maastricht; Moe-
der : Frederica
Berger. - R. is ^^^^^^^^^^^^^^^^
geh. niet Jeanne
Lieutenant, die
hem vier kinde-
ren schonk, t.w,
Jeanne, geb. I ..^f..
Februari 1905,
thans wed. van
baron de Mof-
farts; Germai-
ne, geb. 5 Febr.
1906, geh. met
Henri Collinet;
Georges Marie
Hubert Emile,
geb. l Febr.
1909, gehuwd
met Thérèse {5,
Schellekens en
Marie Madelei-
ne, geb. 7 Oct.
1911, gehuwd
met Christian
Lamarche.
R. bezocht do
H.B.S. te Maas-
tricht en daarna studeerde hij voor civiel-ingenieur te
Delft. In 1904 werd hij verbonden aan de firma Henri
Lieutenant te Pepinster in België, welke firma hij na den
oorlog 1914-1918 nieuw leven inblies. In 1921 zette hij dit
bedrijf om in een N.V. met den naam „La Textile de Pe-
pinster". Het legt zich thans toe op de textielindustrie,
met name de fabricage van wollen garens (karngarens en
strijkgarens) en van wollen stoffen. - Verder zit R. in den
Raad van bestuur van,,La Société anonyme Angleur,
Athus a Tilleur", van de H. Duesberg Bosson te Verviers,
van de Anciens Ateliers Victor Charpentier & Co. te Dol-
hain, van. de Lavoir et Carbonisage de Dolhain te Dolhain
en van de Conditionnement public de l'Est te Verviers,
alsmede in de S.A. les Usines Lainières de St. Mcolas-
Waes en de Eisen werk Ges. Maximilianshütte te Rosen-
berg, Beieren. - Hij is commissaris van de Wolindustrie
en van de N.V. Thee-cultuurmij. ,,Danau Gadang" te
Amsterdam. - Voorts is hij onderscheiden met een benoe-
ming tot officier in de orde van de Belgische Kroon. -
Chateau du Bois „De Banneux" te Fraipont, België.


