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.

November 1916

VST 263, 10. november 1916, s. 2: Vand-elektricitet fra Karup Å. Kroejer Rosgård, Hagebro, har
udkastet en ganske interessant plan om, at man skulle foretage en opstemning af Karup Å ved
Koldkurgårdene og benytte vandmasserne der til forsyning af egnen omkring Karup Å med
elektrisk lys og kraft.

VST 272, 21. november 1916, s. 3: Til menighedsrådet i Frederiks vedtoges i går en liste med
følgende navne: Gårdejer Johan Georg Bräuner, Havredal, gårdejer Johan Georg Cramer,
Benslehøj, gårdejer Chr. Munck, Havredal, uddeler Jens Chr. Pedersen, Grønhøj. Suppleanterne er:
Husmoder Katrine Olsen, Frederiks, gårdejer Johan Georg Herold, Grønhøj, boelsmand Martinus
Andersen, Frederiks, boelsmand Jacob Cramer, Skansen
Sammesteds, s. 3: En mand fra Karup, der forleden var kommet til bys, lavede formedelst spiritus
et vældigt halløj på en nuværende beværtning, og da han kategorisk nægtede at forlade lokalet,
som det hedder, blev politiet hentet, hvorefter han kom ud i en ruf. Ekspeditionen kostede ham 10
kr. i politiretten.

VST 273, 22. november 1916, s. 4: Offentlige møder. Hr. pastor Hedeboe, København, holder
foredrag med fremvisning af lysbilleder om ”Det mørkeste København” følgende steder:
Havredal, søndag 3. december kl. 7
Grønhøj, mandag 4. december, kl. 7
Karup, tirsdag 5. december, kl. 7
Høgild, onsdag 6. december, kl. 7
Resen, torsdag 7. december, kl. 7
Entré 25 øre for voksne. Børn 15 øre.
Viborg og Omegn Afholdskreds.

VST 279, 29. november 1916, s. 1: [Amtsrådsmøde] Skrivelse fra Landbrugsministeriet af 28.
september, hvorved der meddeles fabrikant Kr. Frandsen og mejeribestyrer Peter Sjørslev
tilladelse til i årene 1916-19 at sætte gift for rovdyr på ejendomme i Karup og Resen sogne.
Sammesteds s. 3: Andragende fra husmand Joh. Kriegbaum af Vallerbæk om tilladelse til at sætte
gift for ræve. Anbefaledes på sædvanlige vilkår.

