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.

Oktober 1915

VST 232, 6. oktober 1915, s. 2: Ejendoms auktion. Den Jens Chr. Jensen Dalgård
tilhørende ejendom i Karup, bortsælges ved offentlig auktion den 19. ds. Kl. 2 eftm.
VST 242, 18. oktober 1915, s. 2: Ren-tyrene er farlige. Forleden viste det sig på
Varde-egnen, at en løsgående ren-tyr er farlig for de mennesker, der færdes i
nærheden, og nu har man gjort samme erfaring i Nr. Sundby. En ren-tyr overfaldt
der en dreng, og da manden i gården ilede til hjælp, angre tyren ham og tilredte
ham så slemt, at han måtte indlægges på sygehuset. Tyren blev skudt.
VST 244, 20. oktober 1915, s. 2: Legetøjsfabrik på heden. Direktør Beck,
Kongenshus renpark, omgås iflg. Jyllandsposten for tiden med planer om at oprette
en legetøjsfabrik på heden. Han tænker sig sagen ordnet således, at fabriksdriften
parres med husflid, så man f.eks. i de små hedehjem forfærdiger en del af
materialet, som så samles og bearbejdes på fabrikken. Planen er dog endnu kun i sin
vorden, men det er hensigten, at søge den realiseret i en ikke fjern fremtid, såfremt
det lykkes at samle tilstrækkelig mange interesserede om den.
VST 248, 25. oktober 1915, s. 3: Bekendtgørelse. I henhold til §19 i lov af 15. maj
1903 om tiendens afløsning har Landbrugsministeriet ved bekendtgørelse af 18.
d.m. bestemt, at afløsningen af Resen sogns tiender skal træde i kraft den 1. januar
1916. De tiendeydere, der måtte ønske at indbetale under et den deres ejendomme
pålagte afløsningssum, må derom gøre anmeldelse for mig inden den 1. december
d.a., hvilken frist er fastsat af Landbrugsministeriet i henhold til §3 i lov nr. 136 af 10.
maj d.a. om tillæg til tiendeloven af 15. maj 1903.
Tiendekommissæren for Viborg amts 3. kreds. Esbjerg den 23. oktober 1915.
Esmann

VST 253, 30. oktober 1915, s. 2: Planteavlsudstillingen i Frederiks. Havredal og
Grønhøj husmandsforeninger afholdt som kortelig meddelt i går i forbindelse med
”Alhedens Mergelforsyning” en planteavlsudstilling i Frederiks. [Referat af 5 talere].
Udstillingen var meget fyldig, hvad markprodukter angik, for korn og kartofler tillige
en meget smuk udstilling, derimod lod rodfrugterne meget tilbage at ønske. De
burde i forhold til det andet gennemgående have været valgt med mere forståelse.
På udstillingen var også et righoldigt tavlemateriale fra forsøgsstationerne i Askov og
Tystofte, fra Hedeselskabet, fra De Samvirkende Husmandsforeninger og Foreningen
af Jyske Landboforeninger. Der var kornprøver fra Danske Landboforeningers
frøforsyning, ligesom der var en samling smukke udsnit fra Kjellerup
forevisningsmark.

