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Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
„Puneți mâna pe carte, ﬁți
cuminți și nu mai fumați în budă”.
Om dintr-o bucată, parlamentarul
maramureșean a recunoscut că
nici lui nu i-a plăcut școala, ceea ce
e cât se poate de evident după cum
scrie. Mai grav e faptul că astfel
de oameni conduc țara în care trăim așa cum trăim din pricina lor.
* Liviu Dragnea n-a putut să ajungă anul ăsta la Țebea decât cu elicopterul. 5.000 de euro, decontați
personal, pe „persoană ﬁzică”,
după cum însuși președintele
Camerei a declarat. Și când te
gândești că până și premierul a făcut deplasarea cu mijloace mai...
pământene. E clar cine-i mai sus!
* Tot la Țebea și tot președintele
PSD a fost refuzat de un comerciant. Pe taraba meșterului popular
scria mare: „Nu servim politicieni”. El știe de ce. Știm și noi, toți.
Numa’ Dragnea a făcut pe prostu’.
* După execuția lui Țuțuianu, Mihai Tifor a trecut, de la Economie,
la Apărare. Să mai spună cineva
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 „Cea mai mare dova-

dă că însăşi natura cunoaşte în
chip tăcut nemurirea e, că ﬁecare se interesează şi încă foarte mult ce va ﬁ după moarte...”
(Cicero)
FLORIAN LUCUŞ,
ELENA ALBIŞ,
MĂRIOARA MIHĂILESCU,
TRAIAN BOŢ,
RAVEICA BORZ,
MIHAI AUGUSTIN POPP,
MARIOARA GIULAI,
ELISABETA ŢIGAN,
ELENA ILE,
ISTVAN MIKO,
MARGARETA SZASZ,
ERZSEBET BALA,
LASZLO RETEG.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

 Cu durere în suﬂete ne

despărtţim de cel care ne-a fost
soţ, tată, socru şi bunic,
FLORIAN DRUGAŞ.
Înmormântarea are loc azi,
18 septembrie 2017, ora 13.00,
în localitatea Felcheriu. Rugăm
pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţia Cornelia,
ﬁica Silvia Bochiş cu familia.
(6800)

că PSD nu are miniștri de calitate!
Iată, sunt chiar interschimbabili. *
Noul titular de la Economie, Gheorghe Șimon, e inginer de meserie. Dar și mai rău e faptul că ﬁrma
lui e falimentară. „Viitor de aur...”
guvernarea are. * Întrebat dacă
creșterea accizei la combustibil
va duce și la o creștere a prețului
de vânzare, premierul Tudose
a replicat că asta ar ﬁ problema
comercianților, nicidecum a sa.
N-o ﬁ a lui, poate, dar e a noastră,
că, uite, benzina și motorina s-au
și scumpit deja. Să vedeți căldura,
la iarnă! Lor nici că le pasă. Au
fost primii și cei mai importanți
beneﬁciari ai creșterilor salariale.
* Iritat că guvernul refuză să aloce
bani pentru ridicarea unui monument dedicat Unirii, la Alba Iulia,
deputatul liberal Florin Roman a
declarat că, începând chiar de azi,
va face greva foamei în fața cabinetului președintelui Camerei,
Liviu Dragnea. În acest scop, protestatarul a cerut administrației
Camerei să-i aprobe instalarea, pe

 Durerea din suﬂetul
nostru este nemărginită acum,

când ne despărţim pentru totdeauna de scumpul nostru tată,
bunic şi străbunic,
FLORIAN DRUGAŞ.
Îl vom ruga pe bunul Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică.
Fiica Elena cu familia. (6801)



Anunţăm cu adâncă
tristeţe trecerea la cele veşnice,
în urma unui tragic accident, a
bunului nostru coleg,
PAVEL ONICA,
din Şicula, judeţul Arad.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegii de clasă de la Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” Oradea, promoţia
1971.



Suntem alături de familia Boţ, în aceste clipe grele când se despart de dragul lor
soţ, tată, socru şi bunic,
TRAIAN BOŢ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Familia Huniadi Aurel.

 Cu adâncă durere în suﬂete, anunţăm trecerea la cele

veşnice a dragei noastre soţii şi
mame,
MĂRIOARA
MIHĂILESCU,
în vârstă de 60 ani. Înmormântarea are loc azi, 18 septembrie, ora 13.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Soţul Jan şi
ﬁul Ioan Chirilă.

 Împărtăşim tristeţea familiei prietenei noastre, Liliana

Lencar, la despărţirea pentru
totdeauna de cea care le-a fost
mamă, soacră şi bunică,
ELISABETA ŢIGAN.
Odihnească-se în pace. Familia Dacin. (6803)

hol, a unui cort. Dragnea n-a zis
nici da, nici ba. I-a urat „Somn
ușor”. * Dacă tot l-a numit pe
iubițelul ministrei Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, în fruntea
comisiei pentru controlul SRI a
Parlamentului, Liviu Dragnea i-a
și încredințat o misiune de mare
importanță pentru viitorul patriei și (mai ales) al partidului. Este
vorba de anchetarea modului în
care Codruța Kovesi a primit cel
de al doilea mandat în fruntea
DNA. Manevra e simplă. Dacă
pot măcar să susțină că, în 2013,
numirea a fost ilegală, nu-i costă
nimic să o scoată pe șefa DNA din
funcție. Ceea ce își doresc atât de
mult și de atâta amar de vreme. *
Dacă au ieșit Fenechiu, Voiculescu, Mircea Băsescu și alții de teapa lor, nici guru Bivolaru nu mai
putea rămâne în pușcărie. Cică, la
auzirea veștii, multe din adeptele MISA s-au și simțit „integrate
în absolut”. Cu preaviz. * Regele
Cioabă și soția lui, Sighișoara, au
fost mutați, pentru 24 de ore, de

la palatul regal, la „beciul domnesc”. Asta din pricina unor uriașe
evaziuni săvârșite în comerțul cu
reziduuri metalice. Rege de tinichea, afaceri cu tinichele! * Fostul
adjunct al lui Coldea, Daniel Dragomir, arestat pentru că ar ﬁ pus
umărul la spionarea șefei DNA, dă
pe goarnă. Cică SRI făcea dosarele trimise la instanță de procurorii
anticorupție și că, personal, Coldea era cel care ordona arestările,
după criterii și interese politice.
Sub rezerva faptului că omul,
furios ca leul în cușcă, are toate
motivele să toarne lături în stânga și-n dreapta, trebuie remarcat
faptul că războiul politicienilor cu
serviciile a intrat într-o nouă fază:
care pe care. Atâta tot că nimeni
nu pare să mai știe cine cu cine e
și cine le e împotrivă. La categoria victime colaterale suntem noi,
cetățenii. * Dacă Dragnea privește
indiferent un parlamentar care
face greva foamei, de ce ar trebui
să ne mire că un alt (fost) pesedist,
Mirel Palada, îl caftește pe sena-



O inimă bună a încetat
să mai bată ca să poată ﬁ alături de soţia lui mult iubită. Cu
inimaginabilă tristeţe anunţăm
trecerea în neﬁinţă a scumpului
nostru tată, bunic şi socru,
FERENCZ FORIZS.
Înmormântarea are loc azi,
18 septembrie, ora 12.00, din
Capela Orăşenească. Dumnezeu să-i dăruiască pace şi odihnă veşnică. Familiile Katona,
Forizs şi Duşescu. (6802)



Ne-a şocat profund
moartea fulgerătoare a soţului şi tatălui vostru, Lenuţa şi
Bianca. Suntem alături de voi,
acum când pleacă pentru totdeauna dintre voi cel care a fost
IOAN NISTOR.
Un gând de alinare pentru
voi, iar pe el Dumnezeu să-l
odihnească în Împărăţia Sa.
Fam. Laza Teodor, din Oradea.
(6804)

 Tristă va rămâne dimi-

neaţa de duminică, 17 septembrie 2017, când am primit vestea trecerii fulgerătoare la cele
veşnice a celui care a fost
IOAN NISTOR (NELU),
cumnatul „fratelui” meu Verdi. Noi îl păstrăm în inimile noastre ca un mare OM de
omenie, un suﬂet plin de energie şi exemplu de umanism.
Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică şi să-i aşeze suﬂetul între aleşii Săi în Împărăţia
Cerurilor. Sincere condoleanţe adresăm soţiei lui dragi, Lenuţa, mult iubitei ﬁice BiancaIoana, surorii lui mult îndrăgite
Flori, bunului lui cumnat Verdi, întregii familii. Familia Grigore şi Viorica Bala.

comemorări



O comemorăm cu plecăciune şi recunoştinţă pe draga noastră soţie, mamă, soacră
şi bunică,
înv. FLORICA DAVID,
de care ne-am despărţit în
urmă cu 4 ani, pentru o bucată de vreme. Delicată şi discretă dar puternică atunci, este
prezentă şi azi în gândurile şi
amintirile noastre, luminându-ne ceasurile, bucurându-ne
simţurile. Îţi mulţumim pentru că ai fost şi exişti în cele
mai adânci profunzimi ale ﬁinţelor noastre. Dumnezeu să te
fericească în pacea şi armonia
Împărăţiei Sale. Soţul Teodor,
ﬁica Delia, ﬁul Dan, nora Florina, nepoţii Raluca şi Răzvan.
(6779)



Se împlinesc 20 de ani
de la ziua tristă, când l-am pierdut pe cel mai ales frate, soţ,
cumnat şi unchi,
ing. DAN LUNGU (DINU).
Celor care îşi vor aminti cu
drag de el le mulţumim. Oşvat
Dina, Constantin, Mihai şi
Lungu Lucia. (6798)

Anunţurile

de comemorări şi decese

torul USR, Mihai Goțiu, într-un
studio de televiziune, la oră de
vârf și de maximă audiență? Fostul purtător de cuvânt al lui Ponta
i-a dat soroșistului câteva „argumente”, în plină ﬁgură, să le țină
minte. La ce să te mai aștepți din
partea partidului în care un deputat trage cu mitraliera?! Ca să ﬁe
cât se poate de clar că „unora le
place...” caftul, Bogdan Diaconu,
președintele fantomaticului PRU,
l-a și revendicat pe Palada pentru
el. Ba chiar l-a felicitat pentru faptele sale de „vitejie” politică. Poate
n-ar ﬁ rău dacă, în viitor, alegerile
s-ar tranșa în ring. Să vină liberalii cu Moroșanu, naționaliștii cu
Ghiță... Poate UDMR-ul îl angajează pe Sany Lungu. Pesediștii,
după cum se vede, stau bine la
„cadre” cu mâna grea. Așa măcar
circul va ﬁ asigurat, că pâinea...
Ei, numa’ la pâinea noastră nu le
stă lor gândul!
 Mihai BOȚITU
și Mișel PALMĂGREA

SC SALUBRI SA – ALEȘD,
cu sediul în orașul Aleșd, str.
Lalelelor nr.2, vinde prin licitație
publică deschisă cu strigare următoarele bunuri:
TRACTOR RUTIER CU
CABINĂ UTB 650 M – BH 03
PJC
An fabricație: 1996
Prețul de pornire a licitației
este de: 2200 euro fără TVA
Informații și înscrieri la sediul
societății până cel târziu la data
de 03.10.2017, ora 15.00.
Licitația va avea loc la data de
04.10.2017, ora 10.00.
În caz de neadjudecare, licitația
se va relua în aceleași condiții la
data de 11.10.2017, ora 10.00, iar
înscrierile la sediul societății până
cel târziu la data de 10.10.2017,
ora 15.00.
Relații suplimentare, la tel.
0359/80-08-08.
(653)
NUTRIENTUL
PROCESATOR

DE

CERE-

ALE ŞI MEMBRU O.I.P.A.,
ACHIZIȚIONEAZĂ PORUMB
ŞI SOIA BOABE LA BAZELE DIN JUDEŢUL BIHOR,
ÎN FIECARE ZI ÎNTRE ORELE

8.00-19.00.

INFORMA-

ŢII

TELEFON

0259/47-18-

11 SAU 0725/20-09-60.
(648)

se preiau:
 la ghişeul de pe Aleea Goj-

PALOTA,

UAMT
angajează operatori presaj-su-

du nr. 3, luni-vineri, între ore-

dură/montaj,

le 8.00-18.00, duminică, între

responsabili proces, ingineri proiec-

orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele

inspectori

calitate,

tanţi, reglori, sculeri matriţeri, electricieni, strungari, achizitor, metrolog, operator măsurători 3D, laborant
încercări ﬁzico-mecanice.
Informaţii,

la

0259/45-10-26,

9.00-18.00, duminică, 16.00-

0785/50-00-14, e-mail: resurse.uma-

18.00

ne@uamt.ro

(604)

