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1. Aargang

EIertryk uden Kildeangivelse forbydes

Husk Barberstuen i Smedem. Schaltzes Ejendom!
Herreklipning 75 Øre
Børneklipning 50 Øre

Barbering 20 Øre

I Løgstør Missionshus
holdt Frk. Søe-Petersen i AIes et livligt og interessant Foredrag, illustreret af en Række klare Lysbilleder om
Santalfolkets Levevis og Missionsgerningen blandt dePe Folk – Missionær Rasmussen sluPede med Andagt
– Der var mødt ca. 20 Børn og omtrent det dobbelte Antal voksne.
Frelsens Hærs Juletræ
er opsTllet paa Torvet og indsamler som sædvanlig Gaver Tl de faWges Jul (Uddeling af Levnedsmidler)
Skjult Blokade?
Hans Knudsen, Bredgade 36, hører Tl den Slags Skribenter, at naar man skal bedømme hans JournalisTk,
skal man ikke blot mærke sig, hvad han skriver, men i mindst lige saa høj Grad, hvad han undlader at skrive
( Den negaTve Forfølgelses form er paa Grund af sin Ufarlighed for Udøverne et Eldorado for fejge og
underfundige Personer.) – I Knudsens kor_aPede Omtale af Odd-Fellow-Brødrenes Koncert i Søndags ﬁndes
følgende Linier ”Saavel de fremmede Musikere som Løgstør blandede Kor skilte sig udmærket fra deres
PræstaToner”. Der gaaes altsaa ganske uden om Organist Frk. Westergaard! – I Fjor, da Knudsen sendte mig
hen at referere Koncerten, havde jeg rost Frk. Westergaards PræstaToner, fordi de fortjente det, - men hver
Smule af min Ros blev strøget!
I Aar blev jeg forhindret i at overvære Koncerten, men jeg har oIe hørt Frk. Westergaard spille, og hver
gang er hun kommet ﬁnt fra det, og der foreligger heller intet om, at noget andet har været Tilfældet i
Søndags – TværTmod.
Hvad Knudsen har imod Frk. Westergaard, ved jeg ikke. Han har i sin Tid kriTseret Provsten, og det har jeg
for øvrigt ogsaa gjort, men Frk. Westergaard er i hvert Fald uskyldig i, at hun er Provstens DaPer - Det
eneste, man, mig bekendt, kan kriTsere Frk. Westergaard, er, at hun gik ind i det blokerede Organistembede, men eIer Knudsens standpunkt i Organiststriden vil han slaa sig selv paa Munden, hvis han dadler
hende af den Grund. Og derfor kan hendes musikalske Ydelse jo være lige god. Lad os holde hver Tng for sig,
dadle, hvad der fortjener Dadel, og rose, hvad der fortjener Ros! –
En Redaktør, som mangler moralsk Mod, er ikke sin Post værdig!
Red.
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