
Nogle of de mange deltagere i receptionen I går . Man vil bl. a. genkende formanden for sparekassens
tilsynsraad, dommer C. Rudbeck, thy. amtsraadsmedlem Therkel Therkelsen, Haurum, fhv. folketings-
mand Axel Sorensen, Ruglecke, Horsens Landbrugsforenings formand, gdr. Arne Moller,

sparekassedirektørSy. A agaard, gdr. OlufKristensen, Breth, og sparekassedirektørGeorgsen, Landbosparekassen

Mange gaver til den
100-aarige sparekasse

Og mange personlige gratulanter ved den hyggelige reception
100 aars jubilæet  I gaar i Bjerre

og Hatting m. fl. HerredersSpare-og__
og Laanekasse  blev en stor festdag
for sparekassens ledelse og perso-
nale. Formiddagen igennem strom-
mede det ind med hilsener, blomster
og gayer, og receptionen i spare-
kassens rummelige lokaler forme-
de sig paa een gang festligt og hyg-
geligt takket være de mange at
sparekassens venner, der mødte  op
for at gratulere. De mange dejlige
blomsterbuketter og dekorationer
fyldte diske og borde, og mange
gayer blev overrakt. Saaledes

mød-teen deputation fra Horsens
Iandbrugsforening , paa hvis vegne for-
manden, gdr. Arne Moller, overgav

et dejligt, gammelt bornholmerur
til sparekassen, idet han takkede
for det Bode samhørsforhold , der
altid havde eksisteret mellem land-
brugsforeningen og sparekassen.

Horsens Handelsstandsforening
var repræsenteret  ved direktør Or-
la Nielsen og grosserer Carsten
Beck. Direktørerne  for Horsens
Bank, Horsens Landbobank og
Horsens Privatbank overrakte et
maleri of Th. Knudsen, og fra Han-
delsbanken 1 Horsens var der et
smukt ostindisk fad. Amtsraads-
medlem Peter Jacobsen, Hedensted,
overbragte hilsen fra Vejle By og
Amts Sparekasse. Fra Horsens Fol-
keblad mødte bestyrelsens formand,
fhv. folketingsmand Kr. Juul og
forretningsfører E. Nielsen med et
Margrethebæger. Horsens byraad
var repræsenteret  of borgmester
Ove Jensen og kommunaldirektør
Wøhlk-Lund. Borgmesteren udtryk-
te byraadets tak for god indsats
for land og by. For Horsens Andels-
svineslagteri mødte formanden,
propr. Henning Nyborg og

under-dlrektør  Stæhr med en
stentøjs-krukke. Hellebjerg
Idrætsungdomsskoleved fabrikant Michaelsen
skænkede en lysestage.

Det ville fore for vidt at nævne
alle gratulanter og alle gayer, men
vi nævner murermester Kjergaard
Petersen, thy. amtsraadsmedlem
A. Svendsen, Gjedved, arkitekt Wi-
broe, advokaterne Jørgen  Poulsen
og Kaj V. Dahl og politimester Kn.
Wiese.

Sparekassens personale skænke-
de en sølvdirigentklokke , Skander-
borg Amts og Bjerre Herreds Hus-
mandsforeninger en vase i kgl. por-
celæn, Fællesbanken et maleri of
Th. Flauenskjold. Endvidere var
der gayer fra bl. a. advokatfirmaet

Poulsen og Laming, advokat Dahl
samt Lunds Bogtrykkeri .

I aftes samledes tilsynsraadets
medlemmer med direktion og per-
sonale til en middag paa Bygholml
Parkhotel.
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