
Gutmann, Fritz Bernard Eugen. - Bankier. - Op 15 Nov.
1886 te Berlijn geboren. - Vader: Geh. Kommerzienrat
Eugen Gutmann, oprichter der Dresdner Bank, geb. 24



Juni 1841, over-
leden 21 Aug.
1925.- Moeder:
Sophie Magnus.
- G. is geh. m.
Louise, Baro-
nesse von Lan-
dau. -Kinde-
ren : Bernhard
Eugen, geb. 24
Aug. 1914 en
Lili Vera, geb.
17 Juli 1919.
- G. ontving
zijn opleiding
aan het Königl.

Wilhelmgym-
nasium in zijn
geboortestad en
kwam daarna
in het bankbe-
drijf. In 1914
werd hij be-
noemd tot di-
recteur der



Dresdner Bank te Londen, doch gedurende den wereld-
oorlog was hij geïnterneerd op het eiland Man. - Begin
1918 werd hij als krijgsgevangene naar Noordwijk uit-
gewisseld. Als vertegenwoordiger der Dresdner Bank en
haar filialen richtte G. in 1919 tezamen met E. P. C.
H. Proehl de firma Proehl & Gutmann op, welke onder
neming op l Januari 1921 in een commandité der Dresd-
ner Bank werd omgezet. De firma hield zich bezig
met accept- en crediet-transacties ter bevordering van
den internationalen handel en heeft, in samenwerking
met de Nederlandsche banken, in ruime mate mede-
gewerkt aan het emissiebedrij f. — In verband met de in
1931 in Duitschland gerezen bankmoeilijkheden is per
ultimo 1933 tot liquidatie der fa. Proehl & Gutmann be-
sloten; sinds April 1934 is G. eenig deelgenoot in de
fa. P. Gutmann. - In 1929 werd G. als lid van de Vereeni-
ging voor den Effectenhandel aan de Amsterdamsche
Beurs toegelaten. - Hij is sinds 1924 genaturaliseerd
Nederlander. — Voor zaken zoowel als voor genoegen
bezocht hij alle Europeesche landen alsmede de V.S. -
Groote belangstelling heeft hij voor antiquiteiten, b.v.
oude schilderijen. - Hij is drager van het kruis van ver-
dienste 2e klasse van het Duitsche Roode Kruis. - Huize
Bosbeek, Glipperweg 91, Heemstede.


