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.

Februar 1909

VST 44, mandag, 22. februar 1909, s. 3: Skovauktion. Mandag den 8. marts d.a.
formiddag, kl. 11, sælges ved auktion effekter af nåletræ i Stendal plantage afd. 17 ros, kvas
og stød i nr. 687-808, samt alle nr. 809-900, 1389-1487 og 1574-1587 i Ulvedal plantage nr.
89-108, 237-281 og 387-411. Effekterne, der ligger til eftersyn 3 dage før auktionen, sælges
ved mødestedet: Stendalgård.
Viborg Statsskovdistrikt, 20. februar 1909. E. H. Wøldike.
VST 47, torsdag, 25. februar 1909, s. 2: [Amtsrådsmøde]. Skr. fra Indenrigsministeriet
af 18. december f.a., hvorefter et andragende fra Daniel Würtz om bevilling til at drive
gæstgiveri (krohold) i Havredal ikke har kunnet bevilges.
Skr. fra Landbrugsministeriet af 30. november f.a., hvorefter der er tilstået Karup kommune et
statslån på 500 kr. til videre udlån til Rasmus Jensen, Bøgelund, til anvendelse ved
opdyrkningen af mose- og hedelodder.
Andragende fra arbejdsmand Hans Kirkegård af Havredal om hjælp til bestridelse af
udgifterne, 328 kr. 87 øre, ved hans hustrus ophold på øjenlæge Eriksens klinik i Aarhus i
1907 til kur og operation for øjensvaghed. s. 3: Formanden henstillede, da hjælpekassen
derude aldeles ikke vil hjælpe manden (sognepolitik), at man understøttede ham, som i mange
år har været vejmand, af vejmændenes sygekasse. Hull og flere medlemmer beklagede, at
hjælpekassen stillede sig så afvisende. Disse kasser burde ikke tage hensyn til, hvor de
trængende var forsørgelsesberettigede. Kunne ikke bevilges.
VST 48, fredag, 26. februar 1909, s. 2: [Amtsrådsmøde]. andragende fra sognerådene
for Lysgård og Frederiks kommuner om bidrag af amtsfonden til bestridelse af udgifterne ved
anlæg af en ny offentlig vej fra Sjørup til Skelhøje station. Kunne ikke bevilges.
Andragende fra Frederiks sogneråd om tilladelse til på kommunens vejregulativ at optage den
private vej, der fører fra vej no. 4 forbi Chr. Laiers gård til Skive-Kolding landevej ved Chr.
Poulsens gård. Kunne ikke bevilges.
VST 49, lørdag, 27. februar 1909, s. 2: [Amtsrådsmøde]. Andragende fra flere beboere i
Frederiks sogn, hvori anholdes om, at det statstilskud, der i henhold til Lov 31. marts 1852,
ydes til kolonisterne i kommunen, fremtidigt må indgå i kommunens kasse og således komme
alle til gode i stedet for som nu at anvendes til fradrag i hartkornsskatten for ejere af
kolonisthartkorn. Kunne ikke imødekommes.

VST 49, lørdag, 27. februar 1909, s. 3: Distriktslæge i Sjørup. Til Finanslovens 3.
behandling stille Justitsministeren forsalg om et embedslån til indlæggelse af vandledning og
spildevandsledning ved distriktslægeembedsboligen i Sjørup 800 kr. at forrente med 4 pct. p.a.
og at afdrage i løbet af 10 år. Forslaget tiltrædes af Finansudvalget.

