VST 125, lørdag, 1. juni 1912, s. 2: Karup kirke står endnu og venter på en meget grundig restaurering. Den
gamle kirke bliver mere og mere forfalden. Man venter nu i Karup på at få tienden afløst, så at kirken kan
blive en selvejende kirke. Det er nemlig en ufravigelig regel, at staten intet bidrag yder, så længe kirken ejes
af private. For øvrigt menes det, at tiendeafløsningen vil træde i kraft for Karup sogns vedkommende til 1.
januar 1913.
Sammesteds: Karup kirkeklokke. Om den revnede kirkeklokke meddeler Herning Avis; Karup Santa Maria –
eller Vor Frue kirkes – klokke har størrelsen 1,00 plus 0,90 m. Hankens forflade prydes på en meget sjælden
måde, nemlig med pålagte grene med drueklaser. Selve skriftbåndets bredde er 0,038 m. Båndets hele
bredde, indbefattet bekroningen, er 0,112 m. Indskriften lyder: Anno – dui – millesimo – quibentesimo –
dominus – mauritius – pauli – provisor – huiu – loci. Oversat: ”I Herrens år, Hr. Mourids Poulssøn, værge for
dette sted”. Omtrent midt på klokkelegemet findes mod øst et relief af en stående Madonna i
mandelformet glorie. Hun vises med krone på hovedet, bærende Jesusbarnet på højre arm og holdende
verdenskuglen i venstre hånd, samt trædende på halvmånen. Under denne en lille konsol.
VST 131, lørdag, 8. juni 1912, s. 1: [Dyrskue i Grønhøj]
VST 133, tirsdag, 11. juni 1912, s. 3: Rener til Venø. Sognerådsformand P. Chr. Jensen og Chr. Kristiansen,
Nørre Vejrbjerg, Venø var forleden i Karup, hvor de for et interessentskab på Venø købte 3 rensdyr, 1 tyr og
en simle med kalv.
VST 136, fredag, 14. juni 1912, s. 2: General Würtz arvinger. De danske personer, der mener sig
arveberettigede efter general Poul Würtz, som døde i Hamborg 1670, holder på søndag møde i Frederiks
for at drøfte, hvad de skal foretage sig for at få del i den gamle feltherres mange millioner. Der er danske
medlemmer af slægten på Randers -, Viborg – og Hammel – egnen. En københavnsk sagfører har tilbudt sin
hjælp på betingelse af, at han får del i arven, hvis det lykkes ham at få kravet godkendt.
VST 138, mandag, 17. juni 1912, s. 2: Journalist Johannes Bech, Frederiks har købt en villagrund i Svejbæk
ved Silkeborg. Det er hans hensigt at erhverve nogle lyngbakker med rensdyrlav og oprette en større
rensdyrkoloni.
Sammesteds: General Würtz’ arvinger. Til mødet i Frederiks i går var mødt ca. 50 personer. Efter at have
forhandlet om, hvorledes man skulle forholde sig, enedes man om at nedsætte et udvalg til at foretage det
videre i sangen. Det vil nu blive undersøgt om den gamle feltherre har efterladt sig så stor en formue, som
der fortælles, og til at søge dette oplyst valgtes journalist Johannes Bech, Frederiks. I øvrigt kan vi oplyse, at
Poul Würtz er født i Husum 1612 og døde i Hamborg 1676. Han var af borgerlig herkomst, kom tidlig til
Wien, fik undervisning af jesuitterne, men gik i militær tjeneste. I trediveårskrigen var han i svensk tjeneste
og blev oberst og chef for Livgarden til Hest. Senere var han i dansk tjeneste som kommanderende general i
Hertugdømmerne, men tog sin afsked i 1665.
VST 139, tirsdag, 18. juni 1912, s. 2: Havredal foderstofforening. Overretten har afsagt dom i en fra
Middelsom – Sønderlyng Herreders ret i indanket sag, hvorunder Havredal Foderstofforening har søgt
købmand Johan Dahl af Ørum til betaling dels af 215 kr. som rest af varer, dels af 83 kr. 48 øre, som han
skal være skyldig i renter. Ifølge det oplyste blev Havredal Foderstofforening i sin tid udskilt fra Havredal
Brugsforening, i hvilken Dahl da var uddeler, og ved denne lejlighed blev der udarbejdet en opgørelse,
hvorefter Dahl skulle betale til Foderstofforening 1164 kr. 55 øre. Dette beløb er også blevet afviklet med
undtagelse af indsøgte 215 kr. som Dahl uden videre har fradraget i foreningens tilgodehavende hos ham,
idet han har gjort gældende, at et parti sække, som han, medens han var uddelere i Havredal

Brugsforening, indkøbte i denne egenskab, og som han efter sin fratrædelse har måttet erstatte
Brugsforeningen med 215 kr. ved udskillelsen af foderstofforeningen er blevne udleverede til denne,
hvorfor han har ment sig berettiget tl at fordre sækkenes værdi fraregnet i Foderstofforeningens
tilgodehavende hos ham. Foderstofforeningen har imidlertid hævdet, at de ommeldte sække ikke er
leverede til foreningen, samt at denne ikke, hvad Dahl har villet gøre gældende, er ansvarlig for de sække,
der måtte være udleverede til Brugsforeningens medlemmer, og da Dahl ikke heroverfor har godtgjort sine
påstande, og det må være Foderstofforeningen uvedkommende, om sækkene måtte være leverede til
Brugsforeningen, er han ved overretsdommen anset uberettiget til at kræve sækkenes værdi fradragne i
det indsøgte beløb. Derimod er han frifunden med hensyn til det indsøgte rentebeløb, således at han kun
er dømt til betaling af 215 kr. Ved underretsdommen var Dahl helt frifunden for Foderstofforeningens
tiltale.
VST 140, onsdag, 19. juni 1912, s. 2: Millionarven. Som tidligere omtalt er der atter kommen liv i den
gamle sag angående millionarven efter den hollandske general Poul Würtz. Den gamle general efterlod sig
en vældig formue, der i årenes løb menes at være vokset til omkring 900 millioner kr. !! Den komite, der er
nedsat til at arbejde for sagen består af Johannes Jensen, Knudstrup (formand), Adam Würtz, Dollerup,
Johannes Bräuner, Frederiks, C. J. Andersen, Aarhus og Chr. Würtz, Kjellerup.
VST 141, torsdag, 20. juni 1912, s. 1: Da der var ulve i Midtjylland. Af de mange fortællinger, der kan
høres fortalt af de ældre folk her på egnen om ulvenes hærværk i Danmark, er følgende fra de allersidste
dage af ulvenes ti; En bonde i Frederiks havde - som alle i gamle dage – en står fåreflok, som mandens 12årige søn havde fået til opgave at passe. En kold efterårsdag kom drengen grædende hjem og fortalte, at
fårene var løbet bort, efterfulgt af nogle store hunde. ”Vrøvl”, svarede faderen, da drengen fortalte det,
”hvad skulle det vel være for hunde?”. Og Så fik drengen en god gammel dansk ”lussing” og blev smidt i
send. Næste dag var det søndag, og bonden kørte som sædvanlig til kirke. Og nu måtte drengen stå op af
sengen; for han skulle med til kirken, at Guds ord kunne have lidt indflydelse på den vanartede knægt, der
løj for sine forældre. På vej til kirken nåede køretøjet en nabomand, og da vejen var lang kom han med op
på vognen. Efter at selskabet havde kørt en tid, opdagede nabomanden en del fine spor i sneen, og da
dette gentog sig, stod man af køretøjet, og så da, at det var – ulvespor. Da vendte konen sig om i agestolen
og omfavnede den ”vanartede” dreng og takkede ham, fordi han ikke havde løjet for sine forældre. –
Denne historie fortælles som ganske pålidelig og skal have fundet sted i begyndelsen af det 19. århundrede,
så længere er det ikke siden, at der endnu til daglig sås ulve strejfende om på Karup og Frederiks heder syd
for Viborg. C-M.
VST 145, tirsdag, 25. juni 1912, s. 3: Brændt Mølle. Hulbæk Mølle ved Karup er i går eftermiddags
nedbrændt. Laden og staldbygningerne reddedes, hvorimod stuehuset, møllen og bageriet nedbrændte
fuldstændig. Ilden opstod ved bagning.
Sammesteds: Fiskerianlæggene ved Høgild Mølle er bortforpagtet i 5 år til et konsortium fra Fyn imod en
årlige afgift på 800 kr.
VST 146, onsdag, 26. juni 1912, s. 2: Hulbæk Mølle er som meddelt delvis nedbrændt. De nedbrændte
bygninger var forsikrede i Landbygningernes Almindelige Brandforsikring for 5300 kr. og stuehusets indbo i
Wistofts Brandkasse for 1750 kr. Hulbæk mølles ejer hedder Jens Christian Jensen.
Sammesteds: Fiskerianlæggene og udklægningsanstalten ved Høgild Mølle. Fhv. højskoleforstander
Jense, Hindholm, har som meddelt, bortforpagtet Høgild mølles fiskerianlæg med udklægningsanstalt til
fiskemester Fr. Jensen, Ellested på Fyn. Nævnte virksomhed grundedes for 7-8 år siden, idet et konsortium
fra Skive, der senere har afhændet det til den nuværende ejer, afkøbte den daværende ejer af møllegården,

Kr. Kristensen, en større vandrettighed, hvorefter der, foruden anlægget af en stor del fiskedamme, tillige
byggedes en udklægningsanstalt. Vand- og jordbundsforholdene anses for særlig egnede til ørredavl.
Sammesteds: De mange millioner. Arvens forhistorie. På mødet, der forleden afholdtes i Frederiks for at
forberede en fælles optræden af arvingerne til de mange millioner, enedes man, som meddelt, om, at
journalist Bech skulle rejse til Holland og Tyskland og i al hemmelighed få klarhed på general Würtz’
familieforhold. Hr. Bech tiltræder om nogle dage rejsen, da pengene dertil nu er tilvejebragt. Arven har i
mange år været årsagen til mange stridigheder, og i over hundrede år har der været ført proces om
millionerne. Den gamle general havde oprindelig testamenteret sin husholderske hele sin formue, men hun
døde før ham. Da så generalen kort efter også døde, forlangte arvingerne til husholdersken af få arven
udleveret. I flere år førtes en proces herom, og den endte med, at husholderskens arvinger tabte sagen.
Kort efter gjorde den hollandske stat krav på den og efter en proces gik arven over til den hollandske stats
administration, indtil de rette arvinger meldte sig. Pengene indsattes derefter foreløbig i en bank i Holland.
I året 1870 rettede den hollandske stat en henvendelse til herredskontoret i Kjellerup med forespørgsel, om
de der i omegnen boende Würtz’er kunne tænkes at være i familie med generalen og således blandt
arvingerne. Herom kunne der imidlertid ikke skaffes oplysninger og sagen døde hen indtil nu, men om det
kan lykkes Hr. Bech at skaffe klarhed i de omstridte familieforhold er det foreløbig ikke let at udtale sig om.
Arven menes endnu at være i en hollandsk bank, og ikke uddelt til nogle af de mange, der har meldt sig som
arvinger.
Sammesteds, s. 3: Høgild tørv, 1. klasses, kan nu leveres overalt såvel i vognlæs som på Karup Station til
billigste pris. Reel betjening garanteres.
Sorvad Jensen, Høgild pr. Karup.
VST 148, fredag, 28. juni 1912, s. 2: [Frederiks Skole på udflugt til Viborg]

