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1. Aargang

EHertryk uden Kildeangivelse forbydes

Dødsfald
Byens ældste, Enkefru Mathiassen, Raadhusgade, døde i Gaar, paa sin 93 Aars Fødselsdag.
Matros Jacob Svendsen Christensens Moder er død paa Løgstør Sygehus af Lungebetændelse eHer kun 3 – 4
Dages Sygeleje. Hun blev 74 Aar. Hun ﬂyOede i eHersommeren d. A. herQl fra København.
Løgsted Skole
Undervisningsministeriet har under 17 ds bevilget et andragende fra Kornum-Løgsted sogneråd om, at det
for Tiden ledige Lærerembede ved Løgsted Skole må omdannes Ql et Forskolelærerindeembede. Embedet,
der har været vakant siden 1 April, vil nu venteligt snart blive opslaaet. OrganistsQllingen ved Løgsted Kirke
er derimod fra 1 December at regne besat med Frk Westergaard, Løgstør.
Representant Søren Hansen, Skolegade 8
har sendt mig et Brev (ikke med anmodning om Optagelse i ”Gløden”), hvori han oplyser, at min Qdligere
Husbestyrerindes Morbroder (som er Uddeler) ikke er en forretningsforbindelse, men en privat Bekendt, af
ham - Skønt jeg ikke anser denne oplysning for at være af særlig stor betydning i Sagen, vil jeg dog, for at
være korrekt bringe den Ql Læsernes Kundskab – Hr. Hansens forsøg paa at forklare det svar Ql mig er
derimod aldeles intrigerende og ved Siden af. Ordene faldt nemlig saaledes: ”Hun har overhovedet ikke
givet mig nogen Besked – der Qlføjedes ikke ”Til Dem” – DeOe tør jeg aﬂægge min Sagligheds Ed paa: Havde
han sagt: ”jeg vil (eller maa) kun give Besked Ql Frk Jensen selv” saa havde han nu haH leOere ved at rage
Kastanierne af Ilden og dokumentere sin Sandruhed. Og meget betegnende rører Hr. Hansen i Brevet
aldeles ikke ved sin ”nydelige” Omtale af mig, da han – mindst for anden gang – havde opnaaet at faa talt
med min Husbestyrerinde i min fraværelse. Hun indrømmer, at mit Privatliv Qlhører mig selv og ikke ham.
Saa burde han havde aaoldt sig fra i min Fraværelse at fremsæOe en giHig og ukorrekt Bemærkning derom,
hvilket han eHer Frk. Jensens Udsagn har gjort. Men heldigvis kan mit Privatliv godt taale Dagens Lys, naar
ikke andet end Sandheden bliver draget frem.
Red.
Indmeldelse i Danmarks anarkisQske ParQ modtages paa ”Gløden”s RedakQonskontor. Foreløbigt KonQngent
15 Øre mdl.
LekQehjælp Ql mindre Børn Qlbydes aOer 40 Øre i Timen. Svend eller Larsen
Annoncer i ”Gløden” koster 1 Øre pr Linie.

