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1. Aargang

ECertryk uden kildeangivelse forbydes
Handelslære søges snarest
.l en ung Mand med Lyst og Interesse for Handelen. Billet, mrk ”999”, modtager ”Gløden”s Kontor.
”Kirkeligt Samfund”s Gudstjeneste
i Løgstør Sognekirke i ACes havde samlet 75-100 Deltagere.
Pastor Larsen, V. Hornum, havde som Tekst Bibelens Beretning om de 10 spedalske. Prædiken drejede sig
imidler.d hovedsagelig om Hjemlivets Goder. Ikke mindst ved Jule.d føles Hjemmenes Magt, idet store
skarer da drager mod Hjemmet for at fejre Høj.den i Familiens Skød – Det Jordiske Hjem er dog forgængeligt, hvorimod Himmelhjemmet varer evigt og er uden Skygger – De 9 spedalske havde skyndt sig .l Hjemmet for der at dele Helbredelsens Glæde med deres nære, og denne Glæde undte Jesus dem fuldt ud, men
vi bør ikke lade os nøje med vort Hjem paa Jorden, saa vi derved glemmer det, som er højere og bedre.
Faa Konﬁrmander
Til Konﬁrma.onsforberedelse i Løgstør er kun anmeldt 6 Drenge og 7 Piger. 1 Dreng er fra Løgsted Sogn, de
øvrige Konﬁrmander fra Løgstør.
Kontor.d
Fra nu af har ”Gløden”s Redak.on Kontor.d hver ACen Kl. 6½ - 7. Kontor.den er lagt paa den Tid af Hensyn
.l Folk, som er paa Arbejde om Dagen. Fra 6½ - 7 vil jeg derfor som Regel holde mig hjemme, og hvem der
maaXe ønske at tale med mig, kan da henvende sig paa Redak.onskontoret (Kvistværelset, lige frem fra
Trappen). Selv om der ikke ses Lys, vil jeg alligevel være at træﬀe der. ( Der kan dog ikke købes Numre af
”Gløden”, da disse uddeles straks eCer Frems.llingen)
Red.
Gudstjeneste Søndag d 20. November.
Løgsted Kirke Kl. 10 – Løgstør Sognekirke Kl. 2.
Hvorfor skal Sandheden for.es?
I ”Socialdemokraten” ﬁndes eCer hvert Folke.ngsvalg en talmæssig Opgørelse af Socialdemokra.ets Vækst i
Stemmer fra Halvaerdserne .l Dato. – Der er dog 1 Valg, som ganske springes over, nemlig det midterste af
de 3 Valg i 1920 (Julivalget) gik Par.ets Stemmetal nemlig ned med ca. 20000 Stemmer.
Der var nemlig dengang almindelig valgtræthed, hvorfor samtlige Par.er mistede færre Stemmer end ved
Valget i April samme Aar; rela.vt havde Socialdemokra.et endda en Fremgang paa 0,5 % (fra 29,3 .l 29,8)
og de 20000 stemmers numeriske Tilbagegang har Par.et jo for længst faaet Revanche for. Der er saaledes
intet for Par.et at skamme sig over, og det vilde være klædeligere at meddele Læserne den fulde Sandhed!
(”Ja, tal nu sandt om smaat og stort!”)

