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Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
...înlăturaţi, ﬁind consideraţi eretici. *
Ministrul de Interne, doamna Dan, Carmen
Dan, spune că Sebastian Ghiţă e căutat în
continuare. „Nu am abandonat căutările şi
nici nu le tergiversăm.” Parcă mai ieri SRI
ştia unde-i fugarul! Or ﬁ ştiind ei, dar nu vor
să le spună şi poliţiştilor. Să pună osu’, dă-i
încolo! Una peste alta, s-a auzit că Ghiţă ar
ﬁ într-o ţară cu ieşire la Mediterana, port
american în lumea arabă, unde nu te dau
atâta timp cât ai de unde să le dai...* Nu-i nicio afacere să devii preşedintele PNL. Partidul are datorii de cinci milioane de euro,
iar sarcina achitării acestor bani va cădea
pe seama alesului. Cum n-au prins nici guvernarea, ia de unde nu-i! * Cum v-am mai
spus, Ponta şi-o cere cu insistenţă. „În afară
de domnul Dragnea nu mai e nimeni în partid”, a spus recent fostul premier, descriind
„deﬁcitul de democraţie” din propriul par-

În atenţia cititorilor
din Salonta!
Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate sau
mare publicitate în CRIŞANA o
pot face chiar în oraşul lor. Pentru aceasta trebuie să se adreseze
către SZABO L. MARIA Intreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor aparea în
ediţia de a doua zi.

URĂRI
 Cu ocazia împlinirii a 70 ani
de viaţă pământească şi 46
ani de slujire lui Dumnezeu şi
oamenilor, toată familia aducem prinos de recunoştinţă
pentru părintele pr. TEODOR
IGA. Fie ca Maica Domnului
şi toţi sﬁnţii să mijlocească în
faţa Tronului Ceresc, aducându-i bucurie, sănătate, linişte
în suﬂet şi mântuire. „La mulţi
şi fericiţi ani!”. (1830)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere, în Salonta. Tel. 0743/8706-27.

VÂNZĂRI CASE ORADEA

tid. * Şi, ca dovadă că demersurile lui Ponta
n-au fost fără rost, Dragnea l-a şi expediat
la Viena, în calitate de înalt reprezentant
al României la Adunarea Parlamentară a
OSCE. Dincolo de faptul că e cam nepotrivit pentru imaginea ţării să trimiţi într-o
astfel de funcţie un plagiator dovedit, trebuie remarcat cât de subtil lucrează preşedintele PSD. I-a oferit rivalului său un exil
aurit, aproape egal cu o mazilire. Ce, postul
de ambasador în Mongolia e ocupat? * Îi
bai mare! Cică încasările dezastruoase de
la început de an fac nesustenabile creşterile de salarii, pensii şi alte beneﬁcii promise
de PSD. Ce face Guvernul? Ei bine, nu, nu
demisionează. Recurge la un împrumut pe
zece ani. Vom trăi şi vom vedea... pe unde
scot alţii cămaşa. * Deputatul PNL Cezar
Preda zice că: „Electoratul PSD nu vrea
autostrăzi, vrea pensii”. Da, asta e situaţia
după aproape trei decenii de democraţie, ani

 Vând teren 1.000 mp, str.
Caişilor, negociabil, utilităţi.
0773/84-54-86. (tv)

 Vând baloţi de lucernă, la
preţ rezonabil. Tel. 0741/29-5266. (1698)

VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând baloţi lucernă. Tel.
0755/74-21-45. (tv.)

 Vând porc gras, 180-200 kg.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând vacă Bălţată Românească, gestantă în luna a 8-a,
7 ani. Tel. 0259/43-09-40. (tv)
 Vând capră cu iezi. Tel.
0770/18-28-97. (tv)

CUMPĂRĂRI ANIMALE
 Cumpăr vacă Bălţată Românească, cu viţel. Tel. 0741/1721-18. (T.1875)
 Cumpăr viţei mici. Asigur
transport. Tel. 0741/17-21-18.
(T.1876)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Matiz, 28.000 km.,
2000 euro. Tel. 0742/11-68-20,
Oradea. (204)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând rochie de mireasă,
prințesă, model deosebit, albă.
0744/52-64-02.
 Vând baloţi lucernă. Tel.
0259/43-09-40. (tv)
 Vând baloţi trifoi, lucernă,
fân. Săcădat 399. Tel. 0756/5129-48. (T.1402)

 Vând casă Ioşia, D+P+E,
suprafaţă totală 536 mp.
0744/47-20-65. (T. 1880)

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă Burzuc, multe
anexe, 3,60 ha teren. 0771/3123-17. (tv)
 Vând sau schimb casă din
Săcădat, condiţii ca la bloc şi
cu grădină. Tel. 0751/03-8739. (1641)

VÂNZĂRI TEREN
 Vând loc casă Podgoria,
2.200 mp, cu utilităţi. Tel.
0744/47-20-65. (T.1879)

în care dl Preda şi alţii ca el au fost mereu la
masă. Românii se luptă să supravieţuiască.
Şi, oricât le-ar ﬁ de greu domnilor să priceapă, între autostrada care oricum nu-i foloseşte la nimic, ﬁindcă nu-şi permite nici să
viseze la o maşină, şi pita de pe masă, orice
român cu scaun la cap va alege să aibă ce
da de mâncare copiilor săi. * Vicepremierul
Daniel Constantin e la un pas să ﬁe executat
de Fisc, pentru o datorie de 295.000 de euro.
Banii i-a luat împrumut de la Dan Voiculescu, fostul său şef de partid, momentan ocupat cu ispăşirea unei pedepse în închisoare.
Cică i-a folosit pentru a-şi ridica o casă şi au
fost un semn de încredere din partea şefului
său politic. Gata încrederea, gata împrumutul! S-ar putea să asistăm la un fapt fără
precedent. Constantin ar putea să ﬁe primul
ministru român care, în timpul mandatului,
se mută de la vilă la bloc, şi nu invers! *
Prim-ministrul Sorin Grindeanu a numit

în funcţie doi secretari de stat şi doi prefecţi care, până nu demult, au fost oameni
de vază în PDL. Vice la Institutul Cultural
Român urmează să ﬁe pus un fost liberal.
Pe cât de clar, pe-atât de trist, în ţara asta,
există un singur partid: cel Liber-Schimbist. Te şi miri că, vorbind despre prefecţii
apolitici, premierul mai poate rosti cuvântul
„ipocrizie”! Nu le mai ajunge ciolanul şi vor
politiza din nou înaltele demnităţi publice.
* Şi, ca să încheiem rotund, vom cita tot din
Cristian Buşoi. „Dacă exista un Ionel Brătianu, în acest moment, în PNL, s-ar ﬁ văzut.
Trebuie să ne bazăm pe ce avem.” Adică pe
el... Sau, cum s-ar spune, dacă nu-i cal de
curse, e bună şi o gloabă. Performanţa? Să
mai aştepte pân’or învia Brătienii! *

 Cumpăr loc de veci pentru
2 persoane în Cimitirul Rulikowski. Tel. 0744/82-83-41.
(T. 1869)

 Instalator. Tel. 0743/19-4326. (T.1833)
 Curăţăm covoare, recamiere,
fotolii, cu aspirator performant.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1829)
 Instalator autorizat repar,
montez instalaţii sanitare, încălzire. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.1828)
 Recondiţionez mobilă, zugrăvit, faianţat, vopsit, raşchetare,
lăcuire, ﬁrmă, p.f.a. 0742/3899-48. (1452)
 Curăţenie subsol, pod bloc,
spaţii verzi, la asociaţii de proprietari. 0769/90-39-99. (1755)
 Înﬁinţare ﬁrme, servicii contabile complete, tel. 0740/1446-72. (T.1505)

VÂNZĂRI MOBILĂ

ANGAJĂRI

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri (porţelanuri, mobilier), ceasuri,
0743/75-81-64. (3337)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.1790)

 Vând canapea extensibilă.
Tel. 0745/49-35-24. (1725)
 Vând canapea extensibilă.
Tel. 0745/65-21-83. (1726)

PRESTĂRI SERVICII
 Curăţăm, vopsim haine de
piele, blană, piele întoarsă, calitate. Republicii 47. (1892)
 Renovez faţade vechi, polistiren, plachez cu piatră ziduri,
curţi, repar acoperişuri. Am ţiglă. 0747/91-72-05. (T. 1897)

 Caut coafeză și manichiuristă, în sistem de chirie. 0744/5264-02.
 Firmă de construcţii, angajează maistru, muncitori, devizier pentru oferte licitaţie. Tel.
0744/75-54-32. (1738)
 Angajăm zidari cu experienţă. Tel. 0756/41-65-91. (218)
 Angajăm şoferi, categoria B+C. Tel. 0721/36-94-80.
(1843)
 Angajez zugrav, dulgher, zidar. 0755/04-85-43. (1748)

 Buşoiu şi Predoiu
Companie

angajează bucătar,
ajutor bucătar, cu caliﬁcare şi experienţă.
C.V.-urile se vor putea depune
pe str. Teatrului, nr. 1-2, Oradea.
Informaţii la tel. 0748/78-0488.

(169)

 Angajăm operatori CNC,
montaj, presă, sudură, injecţie,
stivuitorişti, inginer proiectant,
frezor, strungar, electricieni,
sculeri matriţeri, lăcătuşi mecanici. Tel. 0259/45-10-26/239,
email resurse.umane@uamt.ro
 Bărbat, 66 ani, studii liceale caută loc de munca 4 ore.
0743/99-71-00. (tv)

DIVERSE
 Eşti singur? Vino la petrecerea organizată de Clubul Oamenilor Singuri, sâmbătă, 18
martie a.c. la Oradea. Informaţii, tel. 0741/04-66-21. (1548)

MATRIMONIALE
 Blondă, simpatică, ofer companie la domni peste 50 ani,
0753/56-60-84. (T.1493)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna martie în cotidianul „Crişana”.

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.



TALON ANUNŢ
Numele şi prenumele____________________________________________Telefon______________________________
_______

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________Zile apariție___________________________


Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.



Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

