Privatbankens jubilæum
blev en virkelig festdag
Megen hyldest til det 100-årige pengeinstitut og gave til Horsens by

Borgmester Ove Jensen, der ses sammen med bl. a. direktorerne Johs. Christensen og Tage Moller, hylder banken
Horsens Privatbanks 100 års
tantskab med støtte fra trofaste
se om den skulptur som Privatbanjubilæum i gar fik et helt enestående
aktionærer . Krisen medførte iøvrigt en ken har ønsket at give byen, og gaforlob. Hele formiddagen strømmede
ændring i direktionen. 1922 tiltrådte
vebrevet blev overrakt borgmester
det Ind med gratulanter, og ga y er og den kun 30-årige bankfuldmægtig Ova Jensen. Denne takkede Privatblomster hobede sig op i
Peter Andersen Ira Revisionsbanken banken for en god indsats for Hormodtagelsesværelserne . Den mest
i Kobenhavn som direktør.
sens og ønskede den en lys og
guavseækomdfrntlige
Christensen fremhævede lykkelig , god økonomisk fremtid. GrosDirektør
jubilæumsbogen , redaktor Carl Th. Jor- en rkke af de folk, som gennem serer A. Skovgaard, en svigersøn af
gensen. Det var et farvelagt
årene har betydet meget for Privat- bankens tidligere formand, P. Henorigi-nallitografj fra Horsens fremstillet I banken. Han fremhvede, at ledel- riksen, havde også ordet. Endvidere
1858. Jorgensen har fundet litografiet sen anser fusionen med Privatban- talte bankdirektør Tage Moller. - Vi
1 en forretning i Kobenhavn, og det ken i Kobenhavn for en fornuftig er ikke nogen star bank, men vi har
er det eneste i sin art.
og rigtig disposition. Han udbragte det held at have en star og god kunen skål for Horsens Privatbank med dekreds, cam vi har et godt forhold
Ved frokosten i
ønsket am, at den (watt i det nye se- til. Det er mit ønske , at vi fortsat
gHaåynfdovræmke,itø
kel må være med til at fremme
kan leve op til den tillid, kunderne
Johs. Christensen et historisk tilbagel
blik. Han nævnte bl. a., at det i ind- erhvervs ivet is Horsens og Horsens- møder banken med, sagde direktør
landet.
Moller.
bydelsen til tegninger af aktier i HorA. Schmiegelow, KobenSenre talte redaktør Carl Th. Jorsens Håndværkerbank for 100 år siden Direktør
hed, at hver aktie ville lyde på 50 havn, understregede i sin tale, at det gensen. Han nævnte , at ikke færre
er tanken, at Horsens Privatbank end ti at dem, der har siddet i banrigsdaler, som dog kunne betales
skal vre så selvstændig som
kens ledelse, har været medlem af
med 1 rigsdaler om ugen. For at
banken kunne træde i funktion, overhovedet muligt. Samtidig har banken Horsens byråd . - Alene af den
skulle der dog være tegnet mindst ved fusionen fact gavn af storban- grund burde der være flaget loran
kens fordele. Det var hans ønske , at rådhuset pa jubilæumsdagen , sagde
100 aktier.
Horsens Privatbank i den kommende han.
Horsens Privatbank havde i lighed tid må udbygge sit arbejde for HorSidst på dagen havde banken armed mange andre banker lilt alvor- sens og for egnen. Han anbefalede
rangeret et start børneoptog, corn
lige tab efter 1. verdenskrig, så al- kunderne at følge mottoet: „Tag Pridrag gennem byen med Horsens
vorlige at en likvidation vist kun vatbanken med på råd" og udbragte
Garden i spidsen. Der var is till alle
blev undgået ved en energisk indsats et leve for jubilaren.
i banken, og der blev trukket lad
y
fra bankens bestyrelse og repræsen
Derefter ga formanden meddelel- om 30 bankbøger hver pa 100 kr.

Det myldrede med born i banken i

