
Cattaneo, Giuseppe Francesco. - Directeur der N.V.
„Comprimo", Mij. voor Koeltechniek en Chem. Techniek.
- Geb. 2 Juli 1876 te Stuttgart als zoon van Elisabeth
Kiefer en Giovanni Cattaneo, vice-consul van Italië en
hoogleeraar in de Italiaansche taal- en letterkunde. - Geh.
den 2den Jan. 1904 te Berlijn met Margarete Goetz. - Kin-
deren: Buth Elisabeth; Alfredo Giovanni, ingenieur bij de
B.P.M.; Ernesto Alessand.ro. - Cattaneo bezocht in zijn ge-
boortestad het Karlsgymnasium, waar hij in 1894 het eind-
diploma behaalde, en was vervolgens een jaar practisch
werkzaam bij het filiaal van de Machinefabriek
Esslingen te Saronno. - Van 1895-1900 volgde hij de col-
leges aan de Technische Hoogeschool te Stuttgart. Het
diploma werktuigkundig ingenieur behaalde hij met lof,
waarna hij assistent werd eerst bij Prof. Eugen Meyer,
en daarna bij diens opvolger Prof. Dr H. Lorenz, aan het
Natuurkundig Instituut van de Universiteit te Göttingen.
- Den. laten April 1902 trad C. in dienst bij de Machine-
fabriek A. Borsig te Berlijn-Tegel, als ingenieur bij de
Afd. IJs- en Koelinstallaties. - Nadat C. in 1909 tot chef



van deze afdee-
ling was ben.
enhaar tot groo-
ten bloei had wc -
ten te brengen,
ging hij zich toe-
leggen op het
ontwerpen en
bouwen van in-
stallaties voor
het raffineeren
van petroleum-
producten, vol-
gens h. door Dr.
L. Edeleanu uit-
gevonden procé-
dé, hetwelk in
den loop der ja-
ren een algehee-
le omwenteling
i. d. fabricage v.
petroleum-pro-
ducten te weeg
bracht. C.
was 17 jaren
bij de firma A.

Borsig werkzaam geweest toen hij naar Amsterdam
vertrok en daar de leiding op zich nam van een nieuwe
Afd. Koel- en Chemische Techniek van de firma Geveke &
Co. — Deze afdeeling werd. in 1924 zelfstandig gemaakt
en met medewerking der M.A.N., Augsburg en Werk-
spoor, Amsterdam omgezet in de N.V. „Comprimo",
waarvan C. sedertdien directeur is. — Op zijn gebied heeft
hij vele artikelen geschreven, die gepubliceerd werden in
Duitsche vakbladen. - C. heeft veel in het buitenland ver-
toefd; hij bezocht vrijwel alle landen van Europa; ook
maakte hij twee reizen naar Amerika. - Boomberglaan 11,
Hilversum.


