
Mechel, Richard Carl Emil. - Directeur1 der Centrale
Suiker-Mij, te Amsterdam. - Geb. 25 Febr. 1.886 te Maag-
denburg (D.). - Zoon van Adolf Mechel, koopman te
Maagdonburg en Auguste Bonokc. - 18 Nov. 1916 te
Berlijn gehuwd
met Margarethe

Siemcnscn,
dochter van
Gustav Sie-
mensen, fa-
brieksdirocteur,
en Em.ma Fi-
scher. - Uit dit
huwelijk werd
20 Augustus
1917 een doch-
ter geboren,
Renatc Mar-
garethe. M.
doorliep do
Vorbereitungs-
schulo on de
Ober-Realschu-
lo te Maagdon-
burg, waarvan,
hij in 1901 hot
Diploma voor
don einjabrig-

freiwilligen
Dienst behaal-

de. Hierna
werkte hij achtereenvolgens bij do volgende firma's:
Kayser & Braumann te Maagdenburg, leerjaren, 1901-
1905; Fa. Fr. Mcyer's Sohn Ltd. te Londen als correspon-
dent, 1905-1909; Fa. Socictó pour TExportation des
Sucres te Antwerpen, als correspondent, 1909-1.911; Fa.
Joswich & Co. te Hamburg, als assistent aan de Beurs,
1911-1913; Dessaucr Zucker Raffinerie te Dessau als
chef van den suiker-export 1913-1914; on van April-
Augustus 1914 als chef van de exportafdeeling van de
N.V. Suikerhandelm.ij. te Amsterdam. Van 1914-1918
keerde hij naar Duitschland terug om zijn militaire plich-
ten te vervullen. Hij maakte den geheelen wereldoorlog
mede, van l Sept. 1916 af als 1ste luitenant, werd be-
giftigd met het Ijzeren Kruis en op 28 Juli 1918 met het
Verwundetcn-Abzeichen in schwarz, en verliet den mili-
tairen dienst als reserve 1ste luitenant. Tot 1 Oct. 1919
was hij werkzaam als chef van de buitenlandsche zaken
bij de Reichszuckerausgleich-Gesellschaft te Berlijn.
Daarna kwam hij opnieuw naar Holland en word chef der
afdeeling Exportzaken van de Centrale Suiker Mij. te
Amsterdam. Op l Nov. 1920 volgde zijn benoeming tot
procuratiehouder van de afd. Import en Export, vier jaar
later werd hij Directeur dezer afdeeling en van l Oct. 1935
af werd hij in het nieuw benoemde Directoriurn van de
C.S.M', opgenomen. Tegelijkertijd werd hij ook benoemd
tot Directeur van de N.V. Suikerhandcl Mij. te Amsterdam.
Ondertusschen was hij reeds in Dec. 1925 genaturaliseerd.
- In 1934 werd hij begiftigd met de Medalia Meritul Co-
mercial si Industrial Clasa l, van Roemenië. — Hij bezocht
de meeste landen van Centraal- en Zuid-Europa. In zijn
vrijen tijd speelt hij gaarne oen partij tennis of golf. —
Willom Bilderdijklaan l, Bussum.


