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VST 28, torsdag, 2. februar 1911, s. 3: Skovauktion. Tirsdag den 14. februar d. a., for-
middag kl. 11, bortsælges ved auktion i Stendal plantage en del tømmer, bestående af: stort-, 
mellem- og mindre- tømmer, spir samt klodstræ, ros, kvasbunker og stødebrænde, alt af nåle-
træ. Mødestedet er Stendalgård. 
 
Stendalgård, den 31. januar 1911. E. H. Wøldike. 
 
VST 29, fredag, 3. februar 1911, s. 3: At min kære mand, tidligere landmand og møller i 
Høgild Henrik Jensen i går er afgået ved døden, bekendtgøres herved for slægt og venner. 
 
Viborg, den 3. februar 1911. Marie Jensen 
 
VST 32, tirsdag, 7. februar 1911, s. 2: Brugsforeningen i Karup. En mindre heldig ud-

deler.  Om forholdene i Karup Brugsforening, der som omtalt har været uheldig med sin udde-
ler, skrives der til Skive Folkeblad: På grund af uddelerens store handel for sig selv i forbindel-
se med stigende gæld til foreningen blev forholdet hævet den 1. september 1910. Allerede før 
havde nogle af hans andre kreditorer begyndt at tage affære, og ved nærmere undersøgelse af 
hans forhold overraskedes man ved, at der kun kunne blive halv dækning af hans forholdsvise 
store gæld. Sammen med en del af de større kreditorer er Brugsforeningen nu gået ind på at 
modtage 50 procent, og manden søger så tvangsakkord. Brugsforeningen har 25.400 kr. til 
gode, så den vil lide et betydeligt tab. 
 
VST 41, fredag, 17. februar 1911, s. 3: Skovauktion. Tirsdag den 28. februar d. a., for-
middag kl. 11, bortsælges ved auktion i Havredal plantage en del tømmer, bestående af: 
Stort-, mellem- og mindre- tømmer samt klodstræ, ros, kvasbunker og stødebrænde, alt af 
nåletræ. Mødestedet er: Havredalhus. 
 
Stendalgård, den 15. februar 1911. E. H. Wøldike. 
 
VST 44, tirsdag, 21. februar 1911, s. 2: Brandbøde. I anledning af en mindre ildløs hos 
husejer R. Nielsen i Skelhøje har en tømrermester måttet bøde for at have anbragt et panel for 
nær kakkelovnen. 


