
Nordbornholm udkommer ikke i perioden 
8. juli til 30. september. 
Her er forklaringen 

Nordbornholm 
	

Nordbornholm 
den 1. juli: 
	

den 1. oktober: 

( 

Nordbornholm 
koro~ 

Med dette Nummer paabegyndes atter 
Udsendelsen af „Nordbornholm", som uden 
Tvivl har været savnet i den Tid, der er 
gaaet, siden Bladet i Juli Kvartal ophørte 
at udkomme. 

Det nye „Nordbornholm" har vi ladet 
fremkomme i en ny Skikkelse med et min-
dre Format og dobbelt Sideantal. Vi haa-
ber, at dette vil .  falde i Læsernes Smag, 
ligesom det er Redaktionens ønske at gøre 
Bladet saa læseværdigt som muligt ved at 
bringe de lokale Nyheder, som har Interesse 
og de Oplysninger, det nordbornholmske 
Publikum kan drage Nytte af. 

Oplaget er udvidet fra 1682 til 2880 Ek-
semplarer, idet vi har medtaget Hasle By 
og alle Landdistrikter samt hele Klemen-
sker Postdistrikt. Desuden er Bladet anmeldt 
til ca. 100 Husstande i Gudhjem og Mel-
sted. Fra nu af bliver Nordbornholm uddelt 
gratis til hver eneste Husstand paa hele 
Nordspidsen af Bornholm, og vi haaber, at 
det vil kunne skabe det Bindeled mellem 
Køber og Sælger, som vi har manglet,, sam-
tidig med at Bladet bringer den ugentlige 
Portion lokalt Stof, som interesserer det 
store Publikum. 

Her kan Læserne selv være medhjæl-
pende til at gøre Bladet læseværdigt. Har 
De en Nyhed fra Deres Bekendtskabskreds, 
deltager De i Foreningslivet eller oplever 
De noget usædvanligt, saa lad os det vide. 
Et godt• Samarbejde mellem Læser og Re-
daktion vil uden Tvivl blive frugtbringende 
i Tiden, der kommer. 

Red. 
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Forskellige Omstændigheder 
nødvendiggør at vi fra og med 
dette Nummer af „Nordborn-
holm« standser Udgivelsen og 
bringer derfor de averterende 
en Tak for, hvad de har ydet 
til Bladets Drift i Løbet af de 
sidste 25 Aar. 

Maaske vil det i Løbet af de 
kommende Maaneder lykkes os 
at finde en yngre, driftig Mand, 
der kan fortsætte Udgivelsen 
og gennem sit Virke skabe 
større Interesse og bedre øko-
nomisk Basis for Bladet til 
Gavn for Byen og Nordborn-
holm. 

Otto Gornitzka. 


