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VST 203, torsdag, 2. september 1909, s. 3: Skovauktion.  Tirsdag den 14. september 
d.a. formiddag kl. 11 bortsælges ved auktion i Havredal plantage en del tømmer bestående af 
mellem- og mindre tømmer, spir, lægter, stænger samt ros- og kvasbunker, alt af nåletræ. 
Mødestedet er Havredalhus. 
 
Stendalgård, den 31. august 1909. E. H. Wøldike. 
 
VST 209, torsdag, 9. september 1909, s. 2: En bolsmand i Grønhøj, der væsentligst på 
grund af ombygning af sin ejendom, var kommen til at sidde hårdt i det, solgte efterhånden i 
foråret hele sin besætning, nemlig 2 heste, 3 køer, får og svin og endvidere 2 vogne m.v., og 
for de herved indkomne penge betalte han sin løse gæld. Da han imidlertid ikke betalte renter-
ne til Kreditforeningen, rekvirerede denne udlæg i ejendommen, og ved dette udlæg fandtes 
ejendommen renset for besætning og inventarium af enhver art. Jysk Landhypotekforening, 
der havde 2den prioritet på 900 kr. indestående i ejendommen, og som nu blev alarmeret, 
anmeldte sagen for politimesteren i Fjends-Nørlyng herreder, der derefter afholdt forhør, og 
efter at det ved den for nylig afholdte tvangsauktion havde vist sig, at der langt fra blev dæk-
ning til nævnte hypotekforening, der måtte overtage ejendommen som ufyldestgjort pantha-
ver, blev bolsmanden ved den for nylig afsagte dom idømt en straf af simpelt fængsel i 14 da-
ge. 
 
VST 215, torsdag, 16. september 1909, s. 2: Skovauktion. Lørdag den 25. september 
d.a. formiddag kl. 11, bortsælges ved auktion i Alhedens plantager en del gran bestående af: 
spir, lægter, stænger samt ros- og kvasbunker, alt af nåletræ. Mødestedet er Ulvedalhus. 
 
Stendalgård, den 14. september 1909. E. H. Wøldike. 
 
VST 215, torsdag, 16. september 1909, s. 3: [Session i Kjellerup]. Fra Lægd 64, Frede-
riks, mødte 9, 3 kasseredes, 6 udskrives. Fra Karup, Lægd 65, mødte 5, 3 kasseredes, 1 afvi-
stes, 1 udskrives. 


