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1. Aargang

E\ertryk uden Kildeangivelse forbydes

Præsenta)on for Publikum
I Dag faar Løgstør en Presse, hvis Spalter ikke er stængede for Sandhed og Ret!
Vil nogen under Navn eller Mærke fremsæCe sine Tanker i ”Gløden”, kan
…………..………(denne linie er midt i en fold og kan ikke tydes)………………………
stemmer med Redaktørens Anskuelser!
”Gløden” vil virke for en mere eﬀek)v Frihed end den man ﬁnder inden for Socialdemokra)et og Kom- munismen. "Gløden” synger med Bjørnsson: ”For Folkestyre staa frem, staa frem – for Kirken, for Skole, for
Frihed.
Foreløbig vil ”Gløden” blive uddelt gra)s; jeg har en Jurists Garan) for at deCe er lovligt, samt at Tegning af
Annoncer er lovlig. Derimod er Spørgsmaalet om, hvorvidt der maa kræves Betaling for Bladet ikke aZlaret.
(3 øre pr. Nummer er beregnet at kunne dække Frems)llingsudgi\erne rigeligt.)
”Gløden” vil udkomme i tvangfri Numre, naar Redaktøren har Tid og Stof, jeg venter at udsende næste
Nummer senest Torsdag.
Hermed være ”Gløden” anbefalet )l Læsernes Velvillie.
Ærbødigst
Red
75 Aar fylder i Morgen Fru Ane Katrine Petersen, Elmevej 12, Enke e\er S)kker og Rejsebud Petersen. Fru P.
har opdraget en stor Flok Børn hvoraf de ﬂeste lever, alle i gode S)llinger. Fruen er forholdsvis rask og rørig.
Vi bringer vor hjerteligste Lykønskninger.
Desuden fylder i Morgen Sognefoged A. Jensens Hustru, Raunstrup; vist 55 Aar og Lærer L. Andersen, Graasten, førhen Løgstør, 52 Aar.
Ved Fodboldkampen i Løgstør i gaar sejrede Løgstør A-hold over Kristrup med 8 maal mod 2.
Paamindelser
Paa Torsdag er det sidste Frist for Betaling af Statsskat, hvis man vil undgaa Strafrenter – Den slags Paamindelser har jeg stadig ha\ Møje med at faa optaget i ”Vesthimmerlands Socialdemokrat”. – Men selv om
en Farssøn med 3000 Kr. i fast Gage ikke generes ved at give Renter, er jo ikke dermed sagt, at Renterne ingen Rolle spiller for en fagg Arbejdsmand eller Fisker, som maa slide i sit Ansigts Sved. (Betaling af Statsskat har dog ingen Indﬂydelse paa ValgreCen) – De mange, som ski\er Bopæl i Morgen, maa huske at aflevere FlyCebevis )l den )lﬂyCede Kommune inden 5 Dage e\er Flytningen. Ogsaa Flytning inden for samme kommune skal anmeldes. Undladelse maa straﬀes med bøder fra 5 )l 200 kr.
NB. Er det ikke god socialdemokra)sk Poli)k at bekæmpe Rentebyrden?

