
VST 208, fredag, 6. september 1912, s. 3: Offentlige møder. Hr. Journalist C. C. Høgsted, Århus taler i: 

 Karup, torsdag d. 12. september kl. 7½ 

 Resen, fredag d. 13. september kl. 7½ 

 Høgild, lørdag 14. september kl. 7½ 

 Havredal, søndag 15. september kl. 7½ 

 Skelhøje, mandag 16. september kl. 7½ 
Viborg og omegns afholdskreds. 
 
VST 213, torsdag, 12. september 1912, s. 2: Tyttebærhøsten på heden. Tyttebærhøsten på hedeegnene er 
nu tilendebragt. Den har givet et ganske godt udbytte i år. For mange hedeboere betyder tyttebærhøsten 
en indtægt på flere hundrede kroner om året. Karup er efterhånden blevet midtpunktet for hendes 
tyttebærhandel. Herfra opkøbes bærrene og forsendes igen hele landet rundt til forhandlere. 
 
Sammesteds, s. 3: Sidste skovauktion før vinteren. Fredag 27. september d. a. formiddag kl. 11, sælges ved 
auktion i Alhedens plantager bjælker, spær, bånd, snitgavn, brænde og kvas, alt af nåletræ. Mødestedet: 
Havredalshus. Hunde må ikke medtages.  
Stendalgård d. 9. september 1912. E. H. Wøldike. 
 
VST 217, tirsdag, 17. september 1912, s. 3: Laks-ørred fra Karup Å fås som regel daglig friskfanget ved 
henvendelse til J. C. Nielsen, Karup. Telefon 4. 
 
VST 252a, mandag, 28. oktober 1912, s. 3: Den store arv.  I går holdtes der på Afholdshotellet i Frederiks et 
møde mellem de formentlige arvinger til general Würtzs millioner. Johannes Bech gjorde rede for sine 
undersøgelser i sagen. Det er lykkedes ham at påvise, at arven aldrig er blevet udbetalt til retmæssige 
arvinger. Endvidere er det oplyst, at Würtz’erne her i landet er virkelig arvinger til de mange millioner, men 
det er dog ikke udelukket, at der også er arvinger i udlandet. På mødet vedtoges det at henvende sig til 
Udenrigsministeriet med anmodning om støtte til at få den hollandske regering til at udbetale arven, som 
den nu i mange år for forvaltet, men stadig nægter at give slip på. 
 


