
VST 182, onsdag, 7. august 1912, s. 3: Skovauktion. Mandag den 22. august d.a. formiddag kl. 11, sælges 
ved auktion i Ulvedal plantage: Bjælker, spær, bånd, lægter og brænde alt af nåletræ. Effekterne ligger til 
eftersyn 3 dage før auktionen og sælges ved mødested: Stendalgård. Hunde må ikke medtages.  
Stendalgård, den 6. august 1912. E. H. Wøldike 
 
VST 192, mandag, 19. august 1912, s. 2: Bøder for uforsigtig motorkørsel.  Distriktslæge Westh af Sjørup 
havde til Fjends-Nørlyng herreders politi indgivet anmeldelse om, at en cykelhandler Jensen fra Haderup 
ved at passere hans køretøj havde kørt uforsvarligt og ved den i den anledning foretagne undersøgelse er 
det godtgjort, at tiltalte, da han en dag på motorcykle var på vej fra Haderup til Skive, indhentede et køretøj 
tæt ved Hagebro. Hans sprang af cyklen ca. 25 meter fra køretøjet, der da lige havde passeret Hagebro bro 
og trak cyklen i løb op på den venstre side af vognen, hvor han besteg cyklen og satte motoren i gang 
omtrent udfor hestene, uagtet han fra køretøjet blev advaret herimod, da hestene var meget urolige, hvad 
også tiltalte så. Tiltalte forsøgte flere gange at passere vognen, men Dr. Westh, der var på vognen, rakte sin 
arm ud og råbte, at han ikke skulle driste sig til at passere vognen; herover er tiltalte sandsynligvis bleven 
vred og svarede: ”Jo, gu’ gør jeg så,” og kørte forbi. Vognen fortsatte sin kørsel og nogen ulykke skete ikke. 
Ved den i Fjends-Nørlyng herreders politiret nu afsagte dom er den tiltalte idømt en bøde af 15 kr. til 
Vridsted sogns hjælpekasse samt idømt sagens omkostninger. 
 
VST 199, tirsdag, 27. august 1912, s. 3: Lærer Frits Petersen, Frederiks er indstillet som nr. 2 til det ledige 
embede som førstelærer i Karup-Ubberup på Fyn. 
 
VST 200, onsdag, 28. august 1912, s. 4: [Amtsrådsmøde] Begæring om amtsrådets samtykke til: Karup 
Kommune, at det må have sit forblivende ved, at en kommunen tilhørende, for salg af en skolelod 
indvunden kapital på 1700 kr., der efter amtsrådets bestemmelse i maj-mødet 1910 under nr. 112 skal 
bevares som aktiv for kommunen, er forbrugt til løbende udgifter. Sognerådet henviser til, at beløbet er 
medgået til opførelsen af 2 nye broer over vandløb i kommunen, uden at der hertil er stiftet lån. 
Regnskabsudvalget henstiller, at det pålægges sognerådet at restituere beløbet som kapital i løbet af 2 år. 
Amtsrådet måtte alvorligt misbillige, at sognerådet egenmægtigt har forbrugt den nævnte kapital, og 
bestemte, at denne ville være at restituere med lige store årlige beløb i 5 på hinanden følgende år, første 
gang i indeværende regnskabsår. 
 
VST 202, fredag, 30. august 1912, s. 2: Flere ”arvinger” efter den gamle feltmarskal. Det har nu meldt sig 
flere ”arvinger” til den for længst afdøde feltmarskal Würtz’ arv. Deriblandt en dame, der stammer fra 
Viborgegnen, og påstås at være direkte efterkommer af marskallen. Hun hedder Ryan. Efter hvad vi erfarer 
har den i forsommer i Frederiks nedsatte komité dog opgivet nogensinde at komme i besiddelse af arven, 
idet journalist Bechs undersøgelser i sagen har vist, at arven – allerede for mange år siden – er udleveret til 
arveberrettigede personer. 
 


