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.

Februar 1916

VST 26, 1. februar 1916, s. 3: 100 stk. Rensdyr-lever og hjerter kan fås i morgen hos C. Stick,
Grønnegade 1. telefon 578.

VST 27, 2. februar 1916, s. 3: Offentlige møder. Fru Kristiansen, Løgstør, holder foredrag og
oplæsning følgende steder:
Skelhøje, søndag 13. februar, kl. 7½. Entré 25 øre.
Bestyrelsen for Viborg og Omegns Afholdskreds.

VST 33, 9. februar 1916, s. 2: Lyngopkøbene. Der foretages i disse dage bbetydelige lyngopkøb på
Viborg-egnen for den tyske regerings regning. Efter hvad der meddeles os fra kompetent side,
benyttes lyngen ikke til fremstilling af garvesyre eller andre kemikalier, men derimod til udforing af
de forreste skyttegrave og huler både i Alperne og andre steder.

VST 44, 22. februar 1916, s. 2: [Skolerådsmøde] Andragende fra skoleudvalget i Skelhøje om
fortsat tilskud af skolefonden til driften af den i stationsbyen for ca. 4 år siden oprettede friskole.
Se andet sted i bladet.

Sammesteds, s. 3. Skelhøje Friskole er for 4 år siden oprettet af stationsbyens beboere. I
skolerådets møde i dag oplyste formanden, at når der i fjor blev bevilget skolen 150 kr., da var det
udenfor de fastsatte regler. Provst Tønnesen anbefalede stærkt at yde skolen støtte. Det var
ubemidlede folk, der havde oprettet denne skole, som de omfattede med stor interesse. Den har
23 elever og regulerer derved børnetallet i kommuneskolerne. Der bringes store ofre for den
derude, og den nyder også støtte fra staten. Bevilgedes 150 kr. imod at kommunen ydede mindst
3 kr. pr. barn årligt.

Sammesteds, s. 4. [Amtsrådsmøde] Frederiks kommune ønsker til opkrævning af kommuneskat at
måtte anvende en halv pct. af det indgåede skattebeløb. Tilladelsen ønskes for regnskabsårene
1915-16 og 16-17. Bevilgedes.

VST 47, 25. februar 1916, s. 3: Skovauktion. Tirsdag d. 7. marts d.a. formiddag kl. 11 sælges ved
auktion i Alhedens plantager (afd. 133 i Stendal, alt i Ulvedal samt brænde i Havredal): Bjælker,
spær, bånd, lægter, stager og brænde, alt af nåletræ. Effekterne ligge til eftersyn 3 dage før
auktionen og sælges ved mødestedet: Stendalgård. Hunde må ikke medtages.
Stendalgård, d. 21. februar 1916. E. H. Wøldike.

VST 48, 26. februar 1916, s. 1: [I et læserbrev fra A. N. Bjerregård, oplyses, at da Kølsen kun er
holdeplads og ikke station, må Alhedens Mergelselskab betale fragt fra Skals for sydgående vogne
og fra Løgstrup for nordgående.]

