Nordbornholm udkommer ikke i perioden
1. april til 5. oktober.
Her er forklaringen
Nordbornholm den 24. marts:
Byraadsvalget
den 15. Marts gav atter Socialdemokratiet Flertal i AllingeSandvig Byraad, og de Anstrengelser, som Borgerpartierne og
Borgm. Bloch havde gjort, for at
tilvejebringe en bedre økonomi,
synes spildte.
Med en Ligningsprocent af 27,5
plus Skat til Kirke og Stat ligger
Fremtiden haabløs for dem, der
endnu har bevaret en Smule Selvstændighed og Trang til at svare
enhver sit.
Da „Nordbornholm" for 20 Aar
siden startede, for at samle fælles
Interesser i By og Opland og
hjælpe Handlende og Haandværkere med at faa afsat deres Varer, vakte dette de bornholmske
Dagblades Modstand.
De ønskede ingen Konkurrenter,
der kunde formindske Annonceindtægten, og i rørende Enighed
sendte de Cirkulærer rundt til alle
Handlende og Institutioner med
Anmodning om Støtte.
At det var mere økonomisk at
avertere i et lokalt Blad end i tre
Partiblade, var saa indlysende, at
de fleste alligevel foretrak at avertere i „Nordbornholm",
Foruden Annoncer modtog Bladet Artikler og lokalt Stof, der
mentes at have Læsernes Interesse. Særlig forud for kommunale
Valg benyttedes Bladet meget i
Agitationsøjemed, og Dagbladene
var meget forargede over at vi og ikke de -- havde faaet Stoffet.
„Nordbornholm" fik Skyld for at
i de
blande sig i Partipolitik !

senere Aar skulde det være Organ
for Borgerforeningen.
At „Ordet er frit" for alle Partier, blev der ikke taget Hensyn
til.
Særlig Socialens Referent, L. P.,
har gennem Aarene søgt at mistænkeliggøre „Nordbornholm" og
efter Evne skadet mig og min
Virksomhed. -- Under sidste Byraadsperiode fik jeg dog Lejlighed til at udføre en Del af Kommunens Tryksager, nu vil disse
maaske atter gaa til Partiets Trykkeri i Rønne.
Under normale Forhold skulde
et lokalt Blad som Nordbornholm"
have Eksistensmuligheder her i
Kommunen, som lignende Blade
har det i næsten hver Landsby i
Danmark; men Forholdene her er
mere abnorme. Kommunen er unmaaske vader Administration
rer e'et ikke længe før Flertallet
af Birgerne ogsaa maa give Afkald paa deres Selvstændighed.
Wc] et soci ildemokratisk Flertal i Kommunen bliver der næppe
forel 3big Brug for et lokalt Blad;
det private Initiativ skal slaas ned.
„Vi -tar jo vcre Brugsforeninger
og "rart Parti.)lad", siger L. P.,
„hvad behøve! vi mere."
Fremtiden
vise det; men for
at u idgaa økonomiske Tab ved
en fortsat Udgivelse af „Nordbornholm", ophører Bladet at udkomme
fra og med April Kvartal.
Annoncer til sidste Nr., Fredag
den 30. ds. bedes sendt mig senest Onsdag.

Otto Gornitzka.

Nordbornholm
den 31. marts:
Al vore .2cesere!
Med dette Nummer af „Nordbornholm" standser vi foreløbig
Udgivelsen af Bladet og bringer
de averterende og alle, der har
tilsendt os Artikler af lokal Interesse, vor bedste Tak for Samarbejde i de forløbne 20 Aar.
Mange af vore Læsere har udtalt deres Beklagelse over at „ Nordbornholm" ophører at udkomme;
ogsaa vi haaber at det snart skal
lykkes, maaske under ændrede Former, at puste Liv i det gamle Foretagende, der utvivlsomt har været til Gavn for By og Omegn ;
men et Bladforetagende i vor Tid
kræver mere end en enkelt Mand
kan præstere, selv om han har
den bedste Vilje.
Otto Gornitzka.

