For 100 år siden…
Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts
Folkeblad,afskrevet af forfatteren Chr. Jacobsen i forbindelse med forarbejdet til ”Alheden”
fra1990.

Juli 1915

VST 149, 1. juli 1915, s. 4: Den 1. juli åbnes hos Frk. Bøjlesen i Skelhøje et
håndkøbsudsalg af medicinalvarer fra Ny Apotek i Viborg.
VST 159, 13. juli 1915, s. 2: Gården ”Øster Kølvrå” (Bakkegården) i Karup sogn er af
direktør Johannes Beck, Kongenshus, solgt til grosserer Winkel, København.
Gården ”Resenholm” i Resen sogn, bekendt for sin smukke beliggenhed, der i
lørdags købtes af Johannes Beck, Kongenshus, er i dag atter solgt til og overtaget af
grosserer Ivan Meyer og Schopp, København. Den skal udlægges til fåre- og
rensdyrfarm samt ombygges og benyttes til sommeropholdssted.
VST 165, 20. juli 1915, s. 3: Prima skårede tørv kan nu leveres i Viborg for 11 kr. pr.
læs.
Sorvad Jensen, Høgild pr. Karup.
VST 167, 22. juli 1915, s. 3: Andelsselskabet ”Alhedens Mergelforsyning” afholdt i
dag sin årlige generalforsamling i Herning. Regnskabet forelagdes. Det udviser en
indtægt for 1914 af 117.311 kr. heraf hidhører kr. 12.569 fra forrige år; ved salg af
mergel er indkommet: for 4732 vognladninger a 5 kr. og 119 vognladninger a 6 kr., i
alt 24.374 kr. Fragt betalt af modtagere 25.858 kr., statstilskud 53.165 kr., renter og
forskelligt 1350 kr. Udgift: Udbetalt fragt og statstilskud 79.023 kr., lønninger og leje
af fanger 8.500 kr., udbetalt overskud for 1909 5.678 kr., afdrag på lån 5.000 kr., til
gode for forskellige 15.643 kr., tilbagebetalt 531 kr., omkostninger, forskelligt, rejser
m.v. 2926 kr. Selskabets status var opgjort således: Aktiva: mergellejet 26.865 kr.,
bygninger 5055 kr., inventar 932 kr., til gode i Viborg Sparekasse 15.292 kr.,
forskelligt 350 kr. Passiva: Lån i Viborg Sparekasse 10.000 kr., anden gæld opføres

med 0,01 øre (!), overskud fra 1913 2700 kr. og fra 1914 11.316 kr. For næste år
budgetteres et salg af mergel af ca. 5300 vognladninger á 5 kr. lig 26.500 kr.
VST 168, 23. juli 1915, s. 3: Aktieselskabet ”Alhedens Mergelforsyning”. Ved
generalforsamlingen i Herning i går valgtes gårdejer Cramer, skansen, til dirigent.
Beretningen, regnskabet og budgettet, af hvilke vi i går bragte uddrag, godkendtes.
Revisoren Jørgen Jensen, Sjørup, genvalgtes. Det bestemtes at holde næste årsmøde
i Kølsen, på 10 års dagen for selskabets stiftelse. Det vedtoges at yde et tilskud på 50
kr. til en planteavlsudstilling i Herning dette efterår, samt at anvende indtil 100 kr. til
små planteavlsudstillinger indenfor foreningens område i lighed med de i 1913
afholdte. Efter generalforsamlingen foretoges en udflugt til Studsgård; den blev i alle
måder vellykket og interessant.

