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Havendo circulado a 16 de iultio de 1949
o primeiro número deste jornal,, estamos iniciando com a presente edição o nosso nono ano de
publicidade.
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Tal acontecimento, nos enche de satisfação
pelo sentido que representa, de vitalidade do
iornai, e pela certeza do apoio popular que evidencia, graças aos que, mais se robustece a nossa fé na perenisação da nossa luta em benefício
da coletividade barbarense.
Evocando os anos passados desde a fundação do jornal, sentimos o consolo de haver acompanhado o progresso da cidade no mesmo
compasso, em consonância com as aspirações do
povo e o trabalho bem sucedido dos seus maiorais e responsáveis,.
Exalçandc os melhores trabalhos que fossem realizados pára o. engrandecimenta da cidade e o bem estar dos seus habitantes, exercendo
construtivamente o nosso direito de critica, apontando em tom impessoal as falhas que existissem para correção, acatando sugestões de leitores e colaboradores, iamais nos afastámos dos
bons propósitos Ce cooperar sempre e sempre
pára a manutenção do clima de harmonia e de
equilíbrio que se vem notando na sociedade
barbarense.
Nosso noticiário procurámos sempre tornar
exáto e criterioso.
Nossas criticas as fizemos sempre fundamentadas e cuidando de não ferir tucetibilidades
pessoais.
Assim agindo, jamais nos atormentaram
quaisquer resquícios de magos. Nos oito anos
percorridos, não recebemos quaisquer queixas
sobre a nossa atuação.
E não é isso um atestado de que procuramos acertar?
Se alguma vez precisámos sair a campo
adotando um tom mais enérgico, o foi em defeza dos bons princípios jornalísticos ou de defender os atingidos pelss setas da injustiça e da
ingratidão Por essas exceçõ? s não nos pesam remorsos ou motivos para arrependimento.
Confortados pelo sincero e constante apoio
público, cada ano que completamos nos dá o
sabor de uma vitória; e com a firme esperança
de assim continuarmos pelo tempo afora, consignamos os nossos cordiais agradecimentos ás autoridades, aos amigos, leitores, anunciantes e colaboradores, cuio concurso valioso é a base de
nossas existência publicitária.

Nosso país, o Brasil, tórico, pela sua coragem fiel do valor notório des eleito do Brasil. E esse
foi honrado, em junho temerária na época qui- se povo que rivalisou foi também o motivo da
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que tantos brasileiros tários, de parcos meios inova expansão ao ideal certesa: de que não há
ilustres lhe há dado. A financeiros, todas as suas de Independência. A 7 de tratados de amizade e de
linda nação europeia, que deficiências foram supri- Setembro de 1S22, o po- comércio entre países que
já foi batisada com a das pelo trabalho, pela vo brasileiro, como o fi- tenha a força e o poder
expressão «Jardim da Eu- perseverança de propósi- lho que vinha, há tempo, daquele sentimento tradiropa á beira-mar planta- tos, pelo valor extraordi- reclamando «maioridade», cional de simpatia e amido» nunca foi tida na nário dessa raça viril, vibrou de júbilo e de e- zade fraterna, da reciconta de uma grande na- que sabia fazer das fra- moçâo ao saber que, sem procidade inata de afeto
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