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VST 204, lørdag, 2. september 1911, s. 2: Da dragonerne var i Karup. Aarhus og Ran-
ders dragonerne var i onsdags i Karup og omegn på deres vej til Borris. Da Aarhusdragonerne 
red ind i Karup i fuldt firspring ved aftenstid, red en underofficer mod en af de elektriske stål-
trådsbarduner og tilføjedes et så voldsomt slag, at han styrtede bevidstløs af hesten. Samtidig 
skete der en kortslutning, hvorved det elektriske lys i hele byen gik ud. Underofficeren kom 
under lægebehandling og kunne fortsætte sammen med de andre. 
 
VST 205, mandag, 4. september 1911, s. 2: Skovauktion. Torsdag 14. september d.a., 
formiddag kl. 11, bortsælges ved auktion i Stendal plantage en del tømmer bestående af: 
Stort, mellem og mindre tømmer, spir, lægter og stænger samt klodstræ, ros, kvasbunker og 
stødebrænde, alt af nåletræ. Mødestedet er: Stendalgård. 
 
Stendalgård, den 29. august 1911. E. H. Wøldike. 
 
VST 212, tirsdag, 12. september 1911, s. 2: Rensdyr og politik. I søndags afholdtes der i 
Frederiks et lille politisk møde med socialistiske talere. Blandt deltagerne i diskussionen var 
også den fra sine forsøg med rensdyrene kendte Johs. Beck. Iflg. Socialdemokratens referat 
rettede Hr. Beck ved mødets start en indtrængende opfordring til mødets deltagere om at 
abonnere på den socialdemokratiske presse. Mon det nu også er den bedste måde at fremme 
rensdyrsagen?? 
 
VST 215, fredag, 15. september 1911, s. 2: Tyttebærhøsten, der så ud til at skulle mislyk-
kes, blev alligevel ifølge Herning Folkeblad ret god for de enkelte egne, hvorhen nattefrosten 
ikke havde strakt sig, især da den høje pris på 40-45 øre pr. pd., gav blod på tanden, således 
at enkelte koner de første dage tjente en dagløn af over 20 kr. En 70 årig aftægtsmand i Karup 
tjente 14 kr., hvilket var den højeste dagløn, han havde tjent i hele sit liv. 
 
VST 219, onsdag, 20. september 1911, s. 3: Skovauktion. Fredag den 29. september 
d.a., formiddag kl. 11, bortsælges ved auktion i Alhedens plantager: spir, lægter, stager, 
klodstræ, ros, kvas og stød, alt af nåletræ. Kvas og stød stilles til absolut bortsalg. Mødestedet 
er: Stendalgård. 
 
Stendalgård, den 16. september 1911. E. H. Wøldike. 
 
VST 224, tirsdag, 26. september 1911, s. 3: (Session i Kjellerup; af lægd 64, Frede-
riks, mødte 11, hvoraf 7 udskrevedes) 
 
VST 226, torsdag, 28. september 1911, s. 3: (Session i Viborg; af lægd 146, Resen, 4 
mødte, 1 udskrevedes, 1 afvistes, 1 kasseredes, 1 blev forbigået) 


