For 100 år siden…
Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts Folkeblad, afskrevet af forfatteren Chr. Jacobsen i forbindelse med forarbejdet til ”Alheden” fra
1990.

August 1909

VST 183, tirsdag, 10. august 1909, s. 3: Tabt. Et landmandsur med nikkelkæde er i mandags formiddags tabt på vejen mellem Frederiks og Viborg. Den ærlige finder bedes mod en
dusør aflevere uret i Missionshjemmet, Mathiasgade 44, Viborg.
VST 189, tirsdag, 17. august 1909, s. 3: Da min søn, 11 år gl. nu efter ferien skal på Viborg Latinskole, søges et sted, hvor han kan få kost og logi, helst hvor der kunne læses sammen med en anden dreng, som også søger skolen.
Chr. Pedersen Skelhøje Mølle.
VST 190, onsdag, 18. august 1909, s. 3: Skovauktion. Mandag den 30. august 1909,
formiddage kl. 11, bortsælges ved auktion i Stendal plantage en del tømmer bestående af:
Mindre tømmer, spir, lægter, stænger samt ros- og kvasbunker og stødebrænde, alt af nåletræ. Mødestedet er: Stendalgård.
Stendalgård, d. 16. august 1909. E. H. Wøldike
VST 196, onsdag, 25. august 1909, s. 3: Tyttebær. Sendes i kasser med 20, 30, 40, 50
eller 100 pund med efterkrav ved bestilling hos Anders Jørgensen pr. Frederiks St.
VST 200, mandag, 30. august 1909, s. 2: [Amtsrådsmøde]. Andragende for den i Thorning Kommune forsørgelsesberettigede arbejdsmand Hans Jensen Kirkegård af Havredal om,
at amtsrådet vil tage spørgsmålet om ydelse af en understøttelse til ham i anledning af hans
hustrus ophold på øjenlæge Eriksens klinik i Aarhus i 1907 under fornyet overvejelse, jf. februar mødet i år nr. 4. Den tidligere afgørelse skal stå ved magt.
Skrivelse fra ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 28. juli d.a., hvorefter det døvstumme barn Bolette Katrine Nielsen af Frederiks sogn efter at være konfirmeret er hjemsendt
fra Døvstummeskolen i Nyborg. Til efterretning.

