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1. Aargang

ECertryk uden Kildeangivelse forbydes
Dødsfald.
Arbm. Lars Peter Madsen, De Gamles Hjem, populært kaldet ”Blytækkeren” skal være afgaaet ved Døden
JuleaCen, 70 Aar gl., eCer længere Tids Svagelighed. Afdøde mistede for et Par Aar siden sin Hustru. Han var
en ﬂiKg, stræbsom Mand, der trods FaKgdom opdrog en stor Børneﬂok ( en Del af Børnene er døde ) .
Afdøde var gennem mange Aar et virksomt Medlem af Frelsens Hær. Han var organiseret Socialdemokrat,
men da den gudfrygPge Mand i ECeraaret 1931 angav, at en mindreaarig, forældreløs Husassistent havde
lidt Overlast hos sit Herskab ( Lussinger og Blufærdighedskrænkelse ), viste Redaktør Hans Knudsen tydelig
Uvillie med at beskæCige sig med Sagen. Den gamle Mand, der skrev yderst ubehjælpsomt, havde begaaet
den ”haarrejsende Majestæts forbrydelse” at skrive paa en Seddel Pl mig: ”Ærede Redetør” – hvilket jeg
naturligvis gjorde ham opmærksom paa at jeg ikke var.
Red.
Ejendomsska\er
skal for Løgstør Kommunes Vedkommende være betalt inden Nytaar, hvis man vil undgaa Strafrenter.
NytaarsaCensdag er Kommunens Kassererkontor kun aabent om formiddagen.
3 hl kommunale Koks
Pl hver Husstand i Byen kan i denne Maaned købes Pl sædvanlig Pris.
”Gløden”s RedakPon har foreløbig ingen fast KontorPd.
Juletræsfesterne i Løgstør Missionshus
bliver i denne Jul, som følger:
D 28., Kl. 3, for de mindre Søndagsskolebørn, Kl. 7 for de større.
D 27., Kl. 2½, for alle, som er over 60 Aar, eller hvis Ægtefæller er over 60 Aar.
D 30., Kl. 7½, for alle unge. – D 2., Januar Kl. 7½, for alle.
Repræsentant Søren Hansen, Skolegade 8,
kom Fredag ECm., lidt før 6, op Pl mig og traf mig ene. Han bad mig sende min Husbestyrerinde, Frk.
Jensen, ned Pl ham, da hendes Morbroder, rimeligvis en Forretningsforbindelse af Hr. Hansen, vilde tale
med hende i Telefon. Paa min forespørgsel erklærede han i en piven, afvisende Tone: ”Han har overhovedet
ikke givet mig nogen Besked – kun sagt, at han vilde tale med hende”.
Frk. Jensen blev sendt derned og var borte ca. 20 Minu\er. Ved Tilbagekomsten var hus grædefærdig og
oprevet. ECer hvad hun fortalte, var der Besked Pl hende, at hendes Morbroder ønskede, hun skulde
forlade Løgstør hurPgst muligt, og der blev ikke ringet Pl ham. ECer hvad hun meddelte, havde Hr. Hansen
beny\et Lejligheden, da jeg ikke var Pl Stede, Pl at udtale sig ufordelagPgt og misvisende om mig.
Jeg har aldrig før haC nogen udestaaende med Hr. Hansen, saa han har for saa vidt ingen Grund haC Pl at
blande sig i mine Aﬀærer og gøre mig Fortræd. – Heller ikke Frk. Jensen har fra min side været Genstand for
nogen Uret eller Overlast, hun var da ogsaa venlig mod mig ved Afskeden og sagde mig Tak.
Red.

