vil udløse to nye dyrtidsportioner,
men yderligere vil bevæge sig et
godt stykke ind i intervallet, der
fører til den 3. dyrtidsportion. Sam
pristallet nu beregnes, er det overvejende sandsynligt, at julipristallet vil udløse ikke blot en, men to
dyrtidsportioner som tillmg til de
to, der folger af januarpristallet.

Yderst tilfredsstillende aar
for Horsens Privatbank

Indskudsfremgangen i 1967 17,9 pct. mod et gennemsnit for banker
i hele landet paa 11 procent — Formanden om den kommende regerings muligheder
for banker i hele landet paa 11 pct.
Bankens indtjening viser et tilfredsstillende resultat. Balancen er
steget 2,8 mill. kr., indlaan 3 mill.
kr. eller 400.000 kr. mere end aaret
forud. Reserverne forøges med
325.000 kr. og andrager herefter
2.411.000 kr. eller 241 pet. af den
ny aktiekapital.
Udvidelsen af aktiekapitalen blev
en succes, idet faktisk alle
asbfktegniyoræd.
Beløbet , der var til raadighed for
fritegningen , blev overtegnet med
300 pct., hvorfor bestyrelsen maatte
foretage reduktion. Banken har, oplystes det, i hele 1967 imedekommet
alle rimeligt motiverede
lanneansøgninger . De to filialer, Østbirk
Bank og afdelingen paa eksportmarkedet — har i det forløbne aar
arbejdet fuldt ud tilfredsstillende .

Tømrermester Chr. Nielsen.

Resultatet af devalueringen

Paa Horsens Privatbanks gene
ralforsamling i
Formanden, tømrermester Chr.
Handværkefo-ign aar oplystes, at ind- Nielsen, gav en bred orientering om
Ig
skudsfremgangen i 1967 har været
den okonomiske udvikling herhjempaa 17,9 pet. mod et gennemsnit me og sagde bl. a.: — Det økono -

miske maxis formandsskab kunne i
sin vurdering af konjunktursituationen i efteraaret 1967 konstatere,
at der ikke længere kunne siges at
raade et almindeligt
,iefdtamrnskpøgol e
desuagtet fortsat maa regnes med
et betydeligt underskud overfor udlandet, idet den gunstige eksportudvikling ikke kunne ventes neutraliseret af den noget lavere stigningstakt, som samtidig kunne
paaregnes for importers vedkommende
Med den seneste
øukdovnilmgs-pate
vfourdesæintg,ba
som delvis væsentligt ændrede . Devalueringen har udløst en ny kraftig prisstigningstendens, der kun
midlertidigt vil blive næmmet af
det, samtidigt gennemførte avancestop, og som under udeblivelse af
foranstaltninger til begrænsning af
Ion- og indkomststigninger vil
medføre en fornyet skærpelse af kapløbet mellem priser og
omkstniger.
Det ligger allerede nu aldeles
klart, at januarpristallet ikke blot

Hertil kommer de betydelige
lønstigninger , der til foraaret gennemfares som sidste led l lonaftalerne
fra foraaret 1967. De fordele,
devalueringen kunne have tilfort det
danske erhvervsliv i form af en
styrkelse af konkurrenccevnen, vil
hermed fuldt ud være opslugt. Om
disse udsigter skal blive til virkelighed, afhænger dog i rid
paufd,shtovræilkenøgm
der vil blive anlagt af den ny regering. Den vil komme ud for højst
paatrængende problemer, hvis succesrige loaning kan ventes at blive
altafgorende ikke blot for dens
egen levedygtighed, men ogsaa
overfor, det danske samfunds
øko-nomiske skæbne langt ud over den
nærmeste fremtid.

Krags fallit
Udviklingen paa længere sigt
vil afhænge af, om den ny regering har mod og vilje til at
gribe til roden af de problemer
vort lands økonomi , som den
afgaaede regering i sin ensidige
afhængighed af folkesocialister-

ne har vist sig ude af stand til fra døgnboksen og et 14 aar gamat lose.
melt overtræk .
Sporgeren fik — hvad han vidste
Penge- og kreditindustriudlaansi forvejen — at vide, at tyveriet er
virksomhed har fortsat vmret
undergivet begrænsning i henhold til meldt til politiet, og at det paade i 1965 indgaaede aftaler med staaede overtræk ikke havde givet
Nationalbanken. Opfyldelsen af bestyrelsen anledning til at forepengeinstitutternes forpligtelser i tage sig noget. Iøvrigt ønskede
hverken formanden eller direktøren
henhold til lobende
at komme ind paa sagen, der
huadrlimnegtvd
forste del af 1967 vist sig vanske- var generalforsamlingen uvedkomligt foreneligt med hensynet til mende.
overholdelsen af udlaansaftalerne,
og den tendens til stærkere stigning i udlaanene end i indlaanene,
der gjorde sig gældende fra omkring 1966, fortsatte langt ind
1967.
Efter formandens beretning forelagde bankdirektor P. N. Lund
regnskabet, ligesom han oplæste
status, der balancerer med 24,6
millioner kroner.
Samtlige valg var genvalg.

Pinlig episode
Under generalforsamlingens
punkt „eventuelt" forefaldt der en
pinlig episode, idet en afskediget
funktionær i spørgsmaalsform rettede insinuationer om bankens
nuværende direktor. Spørgsmaalene
drejede sig era et uopklaret tyveri

