
42.000 kr. i gaver  fra spare-
kassen paa jubilæums-dagen

Bjerre og Hatting m. fl. Herreders Spare- og Laanekasse yder beløb
tilen rækkeforeninger og institutionerMange til reception i dag i

den 100-aarige sparekasse

100 aars jubilæet i dag 1 Bjerre  sparekassehistorie, nemlig godt
og Hatting m. fl. Herreders Spare- 74 mill. kr. Fremgangen I

jubilæumsåretLaanekasse er blevet markeret leumsaaret har væretden storste
paa forskellig via. I morges nedlag-
de tilsynsraadets medlemmer kran-
se paa de fire forste formænds
grave, idet man mindedes disse
mend I taknemlighed for det arbej-
de, de udførte  i sparekassens tjene-
ste. Ligeledes er der blevet nedlagt
kranse paa de tidligere direktorers
grave. Hver af sparekassens ca. 450

garanter har i dagens anledning
modtaget en hilsen med talc for den
trofasthed, hvormed de staar sam-
men om sparekassen, og som en
anerkendelse af veludfort arbejde
bar tilsynsraadet vedtaget at yde
sparekassens personale et gratiale.

Derudover har tilsynsraadet ved-
taget af sin gavefond at betænke

nedennævnte  foreninger og Institu-
tioner med følgende  belob:
Horsens Landbrugsforening 16.000

kr., Bjerre Herreds Kredsforening
4000 kr., Hatting Herreds Kredsfor-
ening 3000 kr., Horsensegnens Hus-
holdningsforening 4000 kr., Hor-
sensegnens Landboungdom 4000 kr.,
Horsensegnens Gymnastikforening
3000 kr., Sportssammenslutningen
for Horsens og Omegn 3000 kr.,
Horsens forenede Sportsklubber
3000 kr., Glud Museum 1000 kr. og
Horsens Museum 1000 kr. Det sam-
lede gavebelob andrager 412.000 kr.

Som tidligere omtalt har spare-
kassen i den senere tid kunnet
de sig ved en endog meget betyde-
lig vækst I indskudskapitalen, der
paa jubilæumsdagen er den hojeste

i sparekassens levetid.

I formiddag har sparekassenholdt lukket for ekspedition af

kunne modtage de mange gratulan-
ter paa jubilæumsdagen .

Receptionen I dag
Ved receptionen 1 formiddag ud-

talte fhv. branddirektør  C. P.
Muellerto andre Horsens-sparekas-
sers hjerteligste lykønskning. —
Den 100-aarige sparekasse blev op-
rettet 1 en tidsperiode, hvor man
ikke kendte ret meget til penge-
institutter. Nu har den arbejdet
100 aar og har gennemløbet  en stor
udvikling. Den er blevet et penge-
institut med dybe rødder  ud 1 egnen.
Muller takkede for inciterende Icon-
kurrence, men ogsaa for godt kol-
legaforhold og nært samarbejde
mellem sparekasserne i Horsens,
særlig I de senere aar. Sparekassen
har altid forstaaet at knytte betyde-
lige mend til sig, og det har gjort
den stark. Hr. Muller afslørede
derpaa nabosparekassernes gave til
den hundredaarige, en smuk skulp-
tur af billedhuggeren Knud Gang.

Dommer C. Rudbeck takkede paa
sparekassens vegne for gaven og for
det udmærkede kammeratskab og
samarbejde mellem de tre spare-
kasser gennem de sidste mange ear.
Alle tre sparekasser arbejder til eg-
nens og befolkningens bedste.
Sparekassejubilæet  staar som al-
lerede nævnt i fremgangens tegn,

Den smukke skulptur fra kollegerne

idet sparekassen 1 det sidste aar
har haft en vækst paa 10 pct.

Foredrag om
Det hellige Land

Fru forstander Vedsted Hansen,
Ølgod holdt aftes et meget In-
teressant foredrag ledsaget af dej-
lige lysbilleder fra en rejse, fruen
har foretaget til Det hellige Land.

Man fik fra besog i imponerende
kulturmindesmærker , byer og land-
skaber et levende lndtryk af, hvor-
ledes der bar set ud paa de seeder,
hvor Jesus færdedes for 2000 aar
siden.

Et halvt hundrede medlemmer af
Husmoderforeningen for Horsens og
Omegn og Kvindernes Fredsliga
overværedemødel paa KFUM.

Aftenen sluttede  med kaffebord
og en sang.

Fra kransenedlægningen  i morges paa afdøde andstingsformand
Jergen Jensen-Klejs' gray paa Klejs kirkegaard. Jensen-Klejs bleu
mindet for sin store indsats som formand for sparekassens tilsynsraad
og som direktør for sparekassen I en aarrække. Paa billedet sea fra
venstre gdr. Oluf Kristensen, Breth, filialbestyrer Jens Jensen, Klejs,
samt J. Jensen-Klejs' dattersøn, gdr. Holger Justesen og hans hustru.
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