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.

December 1916
VST 282, 2. december 1916, s. 2: En uddeler i Resen afsendte i lørdags en kasse ørred under
benævnelsen: vildt, men den gik ikke. Da ørreden er fredet for tiden og derefter ikke må
forhandles, blev det omhandlede parti konfiskeret af politiet. Der vil endvidere falde klækkelige
bøder såvel til uddelerens som til de pågældende fiskere.

VST 285, 6. december 1916, s. 2: Fra publikum. Dyrtidshjælpen i Karup. Angående ovennævnte
stod der for nogen tid siden i Viborg Amts Socialdemokrat en artikel, hvori der rettedes et ret
nærgående angreb mod sognerådsmedlem H. Simonsen, Karup, ang. Udbetalingen af
dyrtidshjælpen i Karup; der skrives i Socialdemokraten følgende: ”I efteråret henvendte en mand i
Karup sig til H. Simonsen og anmodede om dyrtidshjælp, og efter nogen parlamentæren frem og
tilbage tilbød så skomager H. Simonsen, at vedkommende kunne få lidt dyrtidshjælp på den
betingelse, at han dermed betalte sin skomagerregning til H. Simonsen, der tilstedes da
vedkommende 30 kr., som Hr. Simonsen så beholdt som sit tilgodehavende hos vedkommende”.
Så vidt Socialdemokraten, og Socialdemokraten nærer stærk tvivl om, at en sådan fremgangsmåde
er lovlig. Da jeg er blevet udpeget som forfatter af nævnte artikel i Socialdemokraten skal jeg
herved meddele, at dette aldeles ikke er tilfældet, og jeg frabeder mig denne ret tvivlsomme ære,
som visse sladrelystne personer i Karup er så energiske for at yde mig i den anledning.
Med hensyn til Socialdemokratens tvivl, om det er lovligt at benytte dyrtidshjælpen til fodtøj;
skulle man synes at dette nærmest er en privatsag, al den stund fodtøj må betragtes som en
nødvendighedsartikel. At skomager Simonsen skulle have stillet den betingelse, som ovenfor
anført efter Socialdemokraten, er i dette tilfælde aldeles urigtigt, da dette netop var en fælles
overenskomst uden parlamentæren, og anmoder jeg herved forfatteren af nævnte artikel for en
anden gangs skyld selv at lægge navn til, og det ville unægtelig være rart, om samme forfatter
holdt sig til andre emner, til eksempel sine egne, så at folk, som ønsker at leve i fred, også kunne få
lov til det. Med tak for optagelsen.
N. A. Thomsen, Karup.

Sammesteds, s. 2: Elektriciteten på Skive-egnen. Planen for anlæg af et højspændingsværk på de
udstrakte hedeegne mellem Skive og Holstebro, til hvilket anlæg drivkraften skulle leveres af
Skive-Karup Å, er nu genstand for undersøgelse af sagkyndige ingeniører. Så vidt det allerede nu
kan ses, er der de bedste udsigter til en heldig løsning af spørgsmålet, og i løbet af en uges tid vil
der iflg. Jyllandsposten blive indbudt til møde for at tage bestemmelse om værkets anlæg.

VST 303, 29. december 1916, s. 3: Skelhøje Missionshus. Juletræ nytårsdag kl. 6. Guldsmed
Michelsen taler. Alle, særlig unge, indbydes. 2. nytårsdag kl. 5½ for børn og forældre. Skomager
Hansen, Frederiks, taler.

