Rothschild - z Frankfurtu nad Mohanem do celé Evropy

M.M.Warburg - hamburská soukromá banka

J.P. Morgan - tvůrce velkých fúzí

John. D. Rockefeller - vědomé plýtvání plodí bídu s nouzí

Pojmem mezi židovskými bankéři se stal rod Rothschildů. Bankovnictví se začal věnovat
Mayer Amschel Bauer, jenž si jméno upravil podle „červeného vývěsního štítu“ - rot Schild (1744 - 1812). Své zkušenosti v oboru získal v Hannoveru, v pobočce banky Oppenheimerů.
K finančnímu kapitálu přišel v Kasselu ve službách hessenského vládce Wilhelma I. Svých 5
synů rozmístil první Rothschild programově v pěti evropských zemích - v Německu, Rakousku, Francii, Anglii a Itálii. Měli tam nejen založit bankovní filiálky, ale také se tam usadit,
oženit a začít svůj nový život. Svým rozhodnutím se stal Mayer Amschel zakladatelem
mezinárodního bankovnictví. Problémy v jedné zemi měly vyrovnávat banky bratrů v
dalších zemích.
Rothschildové se v počátku 19. století zaměřili na financování kontinentální železnice a investovali r. 1842 do koncesí na těžbu uhlí a do železáren. Tak získali majetky na Ostravsku a
ve Slezsku. Za rozvoj hospodářského podnikání a za sociální politiku povýšil císař František
II. všech pět bratrů r. 1822 do šlechtického stavu.

Osud této banky je příkladem evropských dějin 19. a 20 století. Vznikla roku 1798, když městský
finanční institut z r.1619 již nestačil krýt poptávku úvěrů. K jejímu založení se spojili dva Židé směnárníci bratři Mojžíš a Marcus a Gerson Warburg. Hamburk byl oproti jiným německým
městům velmi tolerantním prostředím. Ve městě neexistovalo ani ghetto. Vládl obchod.
Na konci 19. století do ní vstoupil Max Warburg, velmi talentovaný bankéř. Pán, který z
finančního hlediska varoval Německo před První světovou válkou dávno před jejím vypuknutím. Po jejím konci se stal členem týmu na jednání ve Versailles o mírovém uspořádání Evropy.
Jeho varovný hlas, že válečné reparace, které má Německo platit, povedou k dalším konfliktům,
však nikdo z vítězných mocností neposlouchal. Bohužel o pár let později mu nacistický režim
výsledek jednání německé delegace dal za vinu. Warburgova banka byla v r.1938 arizována a
byla přeměněna na komanditní společnost. Jemu samému se podařilo včas odejít do USA.
Zemřel v New Yorku v r. 1946 ve věku 79 let.

V dějinách amerického bankovnictví hraje stěžejní roli pán jménem Pierpont Morgan. Jeho otec
byl společníkem v bance George Peabody & Copany. R. 1871 založil se společníkem vlastní
banku - J.P.Morgan & Co. V té době byl už renomovaným bankéřem a soustředil se na vstupy do
firem, které se ocitly v problémech a na jejich konsolidaci a restrukturalizaci. Jeho způsob práce
byl tehdy nazýván „morganisování“. Stal se „otcem“ několika velkých fúzí, z nichž např. General Electric existuje dodnes. (Jeho dům byl prvním plně elektrifikovaným soukromým domem
v New Yorku).
Vytvoření největšího ocelářského koncernu v USA v r. 1901, ve kterém spojil firmu ocelářského
magnáta Andrew Carnegie s několika dalšími společnostmi do United States Steel Corporation,
byl však jeho nejvýznamnější krok.Tak jako M.Warburg Německo, varoval i J.P. Morgan třikrát
město New York před finančním krachem.V r. 1907 zabránil finanční panice, ve které banky
čelily náporu masivního výběru hotovosti. Shromáždil ve svém domě 50 bankéřů a přiměl je k
tomu, aby pomohli postiženým bankám. Trh se jeho zákrokem zcela uklidnil.

Jméno Rockefeller se stalo ve světě synonymem obrovského bohatství, ale také vychytralého obchodníka a obrovského mecenáše. Jako 16 letý kluk začínal po tříměsíčním kursu v účtárně a těsně před
první světovou válkou odešel z aktivní služby s 900 miliony dolary na svém kontě. Jako jeden z prvních
Američanů si uvědomil obrovský potenciál nafty, která se v té době začínala těžit ve větší míře. Nafta se
stala předmětem jeho obchodu a bohatství, které pak investoval do bankovnictví.
V r. 1870 měl pod kontrolou 1/10 celé produkce USA a soustředil ji do nově vytvořené firmy Standard Oil
Company. Jeho snaha k ovládnutí celého odvětví vedla r. 1881 k machinaci, jejímž výsledkem byl vznik
prvního trustu, resp. monopolu. O rok později tak kontroloval již 80% naftového průmyslu a 90%
ropovodů. Rockefellerova ctižádost se logicky přesunula i k samostatnému bankovnímu podnikání.
Skoupil akcie National City Bank of New York, která se stala jeho bankovním domem a finanční oporou.
Tím si upevnil monopolní pozici jak v naftařském průmyslu, tak na Wall Street.

J. P. Morgan – Father of Large Scale Mergers

John. D. Rockefeller – “Willful Waste Creates Poverty and Misery”

A principal player in the history of American banking was Pierpont Morgan, son of an associate in
George Peabody & Company. In 1871, he and an associate created a new bank, J. P. Morgan & Co. By
then he was a well-known banker who concentrated on taking over troubled firms, consolidating
and restructuring them. That was called “Morganization”. He became the father of several large
mergers, General Electric among them. (His own house was the first private residence in New York
that was lit solely with electricity.)
But he took his most important step in 1901 when he created the largest steel concern in the United
States by merging the firm of steel magnate Andrew Carnegie with several other companies into the
United States Steel Corporation. The same way that M. Warburg had warned Germany, J. P. Morgan
warned the city of New York three times before a financial collapse. He averted the Financial Panic
of 1907, in which banks faced massive cash withdrawals. He brought together 50 bankers to his
house and pressured them to rescue the stricken banks. The market was calmed.

Throughout the world, the Rockefeller name has become synonymous with a vast fortune, a shrewd way of
conducting business and prodigious philanthropy. Rockefeller had set out at 16 after only a three-month
bookkeeping rote. By the time he left active service, right before WW I, he had nine hundred million dollars in
his account. He was one of the first Americans who understood the vast potential of crude oil, which had
just begun to be extracted on a larger scale. Dealing in crude oil earned him great wealth, which he invested
into the banking business. By 1870, he controlled one tenth of the U.S. economy, directing this capital into the
fledgling Standard Oil Company.
His attempts to be in command of the entire field led in 1881 to a scheme, which resulted in the birth of a first
trust, i.e. monopoly. One year later, he ma-naged 80 % of the oil industry and 90 % of oil pipelines.
Rockefeller’s ambitions led him logically to independent banking with all sorts of financial operations. He
bought out all the shares of the National City Bank of New York, making it his own bank and financial
mainstay. That strengthened his monopoly in the oil industry and on Wall Street even more.

M. M. Warburg – the Private Bank of Hamburg
Rothschild – Venturing From Frankfurt All Across Europe
The destiny of this bank is a reflection of European history in the 19th and 20th centuries. It came
into being in 1798 when the municipal financial body, existing since 1619, could no longer cover the
demand loans. The Warburg bank was founded by two Jewish brothers, bankers Moses and Marcus
and by Gerson Warburg. Unlike other German towns, Hamburg was a very tolerant place. This town
did not have a ghetto. Instead, Business was King.
By the late 19th century the powerful Max Warburg joined the firm. Knowledgeable of the financial
market, he warned Germany of the threat of WW I, long before the war actually broke out. At its end
he was a member of the team that negotiated the Versailles Peace Treaty. But not one of the victorious powers heeded his warnings when he declared that demanding reparations from Germany
would lead to more armed conflicts. Unfortunately, in a few years, the Nazi regime blamed him for
the outcome of the negotiations. In 1938, when the racial laws against Jews were put in place,
Warburg’s bank was confiscated and made into a limited partnership corporation. Warburg managed to escape to the United States. He died in New York in 1946 at the age of 79.

Among the most outstanding Jewish bankers was the Rothschild family. It began with Mayer
Amschel Bauer, who refashioned his name to sound like a “red signboard” – “rot Schild“- (1744 1812). After his Hanover apprenticeship in an Oppenheimer branch bank, he amassed large
assets in Kassel while managing money for the Hesse ruler Wilhelm I. Rothschild tactically deployed his five sons to five European countries – Germany, Austria, France, England and Italy.
There they were to establish bank franchises, settle down, marry and start a new life. With his decision fathered Mayer Amschel the concept of international banking. Problems arising in one
country would be resolved through the Rothschild banks in other countries.
In the early 19th century, the Rothschilds turned to financing the continental railways and they
bought in 1842 licenses for coal mining and steelworks. In this way they acquired properties in
the Ostrava region and Silesia. For their contribution to the development of business, economy
and social policies, Emperor Franz II bestowed in 1822 on all five brothers the status of nobles.

Jakob (později změnil jméno na James) založil v Paříži banku Rothschild Frères. Stal se finančním poradcem francouzských panovníků. Peníze investoval do železnice a do těžby uhlí a kovů. Nathan Mayer žil v Londýně, kde vybudoval banku N.M.Rothschild & Sons. Orientoval se na úvěry. Investoval do Východoindické společnosti, financoval Wellingtonovu armádu. Carl Mayer působil v Neapoli. Založil banku, která však v r. 1863 zanikla.
Salomon podnikal v Rakouské monarchii. R. 1800 byl jmenován dvorním finančníkem Habsburků. Založil banku S M von Rotschild, jeho syn Anselm
vybudoval Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, největší banku monarchie. Amschel Mayer zůstal ve Frankfurtu nad Mohanem
a převzal otcovy obchody.

Vila Ephrussi de Rothschild, Cap Ferrat, jedno ze sídel rodu v jižní Francii

Jakob (who later changed his name to James), set up a Paris bank, de Rothschild Frères, became the financial advisor to French monarchs and invested
money into railroads and mining of coal and metals. In London, Nathan Mayer set up the bank of N M Rothschild & Sons, focusing on loans, investing in
the East India Trading Company and financing Wellington’s army. Carl Mayer founded a bank in Naples. That bank closed down in 1863. Salomon worked
for the Austrian monarchy and in 1880 was named the court financier of the Habsburgs. He founded the bank S M von Rothschild and his son Anselm built
the largest bank of the Austrian Empire, Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe. Amschel Mayer remained in Frankfurt and took over
their father’s business.

Vila Ephrussi de Rothschild, Cap Ferrat, one of the Rothschild residences in Southern
France

Waddesdon Manor, jedno ze sídel Rothschildů v Anglii
.

Waddesdon Manor, one of the Rothschild residences in England

Max Warburg (1867 - 1946) Bratři Maxe se zapsali do kulturních dějin světa.
Abby Warburg budoval od r. 1886 knihovnu specializovanou na umění, kterou v
r.1926 učinil knihovnou veřejnou. Před druhou válkou byla přesunuta do
Londýna a od r.1944 tvoří Warburg Institute jednu z částí University of London.
Další bratr Paul stál u zrodu Institute of Fine Arts of New York University, jemuž
dal do počátku k dispozici svůj byt v NYC nedaleko Metropolitního muzea umění.
Max Warburg (1867 - 1946) Max’s brothers made their mark in the world of art history. In 1886, Abby Warburg started a library centered on the arts, and in 1926 turned
it into a public library. Prior to WW II, the library was moved to London and since 1944
the Warburg Institute is a part of the University of London. The third brother, Paul,
was one of the founders of the Institute of Fine Arts of New York University, which
began in his apartment in New York City, near the Metropolitan Museum of Art.

J. Pierpont Morgan
Jméno J.P. Morgana je spojeno s velkými nákupy uměleckých děl,
iluminovaných rukopisů, kreseb, tisků, hudebních partitur,
prvotisků knih atd. Vytvořil obrovskou knihovnu, kterou r. 1928 jeho
syn věnoval veřejnosti. Pierpont Morgan Library & Museum na
Madison Avenue a 36 ulici v New Yorku je pojmem v celém světě.

J. Pierpont Morgan
J. P. Morgan was an enthusiastic buyer of works of art; illuminated
manuscripts, drawings, prints, music scores, first editions of books, etc.
He created a giant library, which his son donated to the public in 1928.
The Pierpont Morgan Library & Museum on Madison Avenue and
36th Street in New York City is highly respected throughout the world.

John D. Rockefeller (1839-1937)

John D. Rockefeller (1839-1937)

Rockefeller Center New York - budova Metropolitní opery
V roce 1889 zapůsobil na Johna D. Rockefellera článek Andrew Carnegie nazvaný Evangelium bohatství. A.Carnegie
v něm píše o smrti člověka žijícího v pozadí svých milionů, který umírá sám, neoplakáván, neuctíván a zapomenut.
Reagoval na něj dopisem, ve kterém mu píše, že je přesvědčen, že vícero bohatých mužů se zachová jako A.Carnegie.
Tímto okamžikem začala filantropická činnost Johna D. Rockefellera, která vedla k založení University of Chicago,
dnešní Rockefellerovy Univeristy, General Education Board USA, Rockefellerovy Foundation a řady dalších institucí.
Rockefeller Center New York City - Building of the Metropolitan Opera
In 1889, John D. Rockefeller was deeply affected by an article of Andrew Carnegie, called The Gospel of Wealth. In it, Carnegie expounded on the death of a man who lived in the shadow of his millions and died alone, not mourned, cherished or remembered by anyone.
Rockefeller responded with a letter, expressing his conviction that more wealthy men would follow in Carnegie’s path. So
began John D. Rockefeller’s philanthropic activities, which produced the University of Chicago, the Rockefeller University, the General Education Board in the USA, the Rockefeller Foundation and numerous other institutions.

