Sammesteds, s. 3: Skovauktion. Tirsdag den 2. juli d.a., formiddag kl. 11, sælges ved auktion i Havredal
plantage: Bjælker, spær, bånd, lægter, stager, snitgavn, brænde og kvas, alt af nåletræ. Mødestedet:
Havredalhus. Hunde må ikke medtages.
Stendalgård den 15. juni 1912. E. H. Wøldike.
VST 154, fredag, 5. juli 1912, s. 3: Alhedens Mergelforsyning holdt forleden generalforsamling i Karup. I de
forløbne 5 år er der i alt udført 16.782 vognladninger mergel, deraf 3.623 vognladninger til ikkemedlemmer. Det samlede overskud var 26.809 kr., og der vil i år blive udbetalt 2 kr. pr. vognladning mergel
for 1907, idet overskuddet skal henstå i 5 år og tjene som driftskapital. Regnskabet balancerede iflg.
Herning Folkeblad med 93.274 kr. 88 øre. Ved salg af mergel indkom 20.550 kr. Fragten udgjorde 55.359 kr.
90 øre, deraf statstilskud 28.699 kr. 61 øre. Som renter var indkommen 523 kr. 80 øre. Regnskabet
godkendtes enstemmig. Pastor Østergård, Frederiks, og lærer Nielsen, Grønhøj, genvalgtes som revisor og
suppleant. Budgettet for næste år var lagt i overensstemmelse med det foregående års og godkendtes.
Sluttelig besøs en smule mosekultur i Kølvrå.
Sammesteds: I kamp med en tyr: Fra Haderup skrives til os: To lystfiskere var for et par dage siden nede
ved Skive-Karup å for at mede. De var så optaget af fiskeriet, at de ikke lagde mærke til, at de var kommet
ind i et indelukke, hvor der stod en tyr. Da tyren så de to på sine enemærker, blev den vred og satte efter
dem. Den ene redede sig over indhegningen. Den anden blev indhentet af tyren. Lystfiskeren vendte sig til
nødværge med medestangen i hånden; men tyren løb til så stangen knækkede, og lystfiskeren faldt i åen.
Dog netop dette redede ham fra tyrens horn. Han svømmede over til den anden side og var således i
behold, men fisketøjet og de fangne fisk måtte han efterlade på valpladsen.

.
VST 156, mandag, 8. juli 1912, s. 3: I Skelhøje Skov afholdtes i går eftermiddags kl. 3 et børnemøde, hvori
også mange forældre deltog. Der var mødt folk fra Thorning, Vium, Hørup, Frederiks og Dollerup sogne, i alt
omkring 250 á 300 voksne og børn. Det er 3. gang et sådant møde afholdes derude. Efter mødet blev
madkurven grundigt efterset, og man drak chokolade, hvorefter der foretoges en lille tur ned til
fiskedammene. Lærer Holdgård, Herning, og missionær Lauritzen, Viborg, talte ved mødet.
VST 161, lørdag, 13. juli 1912, s. 3: Skovauktion. Mandag den 29. juli d.a. formiddag kl. 11, sælges ved
auktion i Stendal plantage: Bjælker, spær, bånd, snitgavn, brænde og kvas, alt af nåletræ. Mødestedet:
Stendalgård. Hunde må ikke medtages.
Stendalgård, den 13. juli 1912. E. H. Wøldike
VST 171, torsdag, 25. juli 1912, s. 2: Hestene løb med postvognen. Da den kørende post mellem KarupFårbæk i går holdt i Fårbæk, blev hestene bange for en motorcykel og satte i løb med postvognen. Hestene
blev dog standsede i Høstrup og nogen større skade skete ikke.
VST 172, fredag, 26. juli 1912, s. 3: Den store millionarv. Fra Karup skrives til os: Nu har journalist Bech
snart i en måned været beskæftiget med den mystiske arvesag, og nogle resultater er der fremkommen
uden, at det dog er lykkedes helt at skaffe klarhed i den store arvs historie. Således er der oplyst, at flere
familier her i landet for omtrent 100 år siden har sendt store summer til en advokat i Belgien for at denne
skulle skaffe dem andel i de mange millioner. Efter at have modtaget pengene erklærede advokaten
imidlertid, at alt håb om at få del i arven var håbløst. Ikke så underligt, at arvingerne begyndte at tale om,
at den hollandske stat bestak advokaten for selv at beholde arven, den havde fået til opbevaring. Den

mulighed, at advokaten var en svindler, der bare havde sat sig i forbindelse med arvingerne for at få penge
ud af dem, kan jo dog også tænkes. Det danske Udenrigsministerium mener dog ikke, at arven stadig er i
hollandsk eje, men erklærer at for hen ved 300 år siden blev millionerne udbetalt til en tysker van der
Planche. Hr. Bech har nu sat sig i forbindelse med flere udenlandske sagførere for at få oplysninger om det
rette forhold. Af de mange rygter, der går om, hvor pengene nu findes, skal vi nævne, at man fortæller, at
enkedronningens formue stammer fra arven. Som et slags bevis herfor nævner man, at enkedronningens
moder var en hollandsk prinsesse. Mange mennesker nærede håb om en dag at få meddelelse om, at de nu
er millionærer og arven er funden. Lykkes det ikke at få hold i arven nu, vil det næppe senere blive forsøgt,
da det naturligvis bliver vanskeligere og vanskeligere at gøre krav gældende eftersom årene går. T-N

