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Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
...când o crede ea de cuviinţă,
unei ordonanţe care întoarce toate
procesele judecate de complete de
cinci judecători „ilegal constituite”. Uite aşa, dosarul „Referendumul” va ﬁ rejudecat, la grămadă
cu toate celelalte cauze ale Î.C.C.J.
din ultimii cinci ani. Poate, minune!, pe aceleaşi fapte, de data asta
Sfântu’ Daddy se face şi el scăpat.
Ţară de c...urat! * Cel mai mare
laser din Europa, mândria tehnologiei, viitorul ştiinţei... a dat chix
la Măgurele. Nici poveste să ﬁe
gata la termen. Podeaua n-a ieşit
dreaptă, materialele folosite sunt
de calitate dubioasă, specialiştii
lor acuză incompetenţa alor noştri... Da’, până la urmă, tot UE e de
vină! În ţara WC-ului din fundu’
curţii şi-au găsit ei să implementeze „înalte tehnologii”. Europo,
nici nu ştii ce Dăncilă-ncepi să ﬁi!
* Rădulescu „Mitralieră” zice că
„trebuie să ieşim şapte zile şi din
UE”, pe care, culmea tupeului, am
putea să o conducem şi din afară.
Fraza poate părea o glumă proastă, dar, dacă te uiţi la cine a spus-o
şi în ce context, parcă îţi vine să-i
zici să se bage el undeva. Şi, până
la urmă, de ce o săptămână, când
un complet bine pregătit şi legal

S

decese



Cu nespusă durere în

suﬂet anunţăm trecerea în neﬁinţă a celei care ne-a fost mamă,
bunică, străbunică şi soacră
SOFIA COLOJA.
Înmormântarea va avea loc

constituit are nevoie de mai puţin de-o zi ca să-i spele stăpânul?
* Daea ar putea candida pentru
un loc în Parlamentul European.
Ciudat. Exportul de bovine nu ﬁgura în Programul de guvernare al
PSD, dar... ştie toată lumea că ministrul Agriculturii e gata de orice
sacriﬁciu pentru propăşirea naţiei
şi a şeptelului. * Dacă Europa e o
mare familie, s-ar putea crede că
nouă ne-a fost rezervat rolul copilului prost al acesteia. Vorbeam de
Daea. Păi, s-a dus dom’ ministru
la Bruxelles şi i-a lăsat mască pe
omologii săi de pe tot continentul.
Avem o problemă cu cormoranii,
sunt atât de nărăviţi la bine, că au
ajuns să înoate, cu nesimţire, şi în
piscinele românilor, a spus ministrul! E clar, Daea trebuie să intre
în Parlamentul European! Postul
de bufon unional e încă vacant.
* După ce şi-a expus ﬁul în loja
oﬁcială a Ateneului, cu prilejul
ceremoniei de preluare de către
România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, Viorica
Dăncilă a avut numai de suferit.
S-a aﬂat că Victor e copil înﬁat.
Dar, surpriză, comunicatorii guvernului au întors cât se poate de
dibaci povestea, încercând să ni-l
prezinte pe premier în postura de



Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre întristate, dragul şi iubitul nostru
tată, socru şi bunic,
DUMITRU POPA,
la numai 76 de ani. De azi
înainte te vom plânge mereu,
iar tu ne vei veghea şi ne vei trimite lumină din cer pe cărările vieţii noastre. Fiica Alina,
ginerele Virgil şi nepotul Alexandru. (8002)

marţi, 29 ianuarie 2019, începând cu ora 13.00, la Capela
Haşaş, din Cimitirul Rulikovski. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia îndurerată.
(7996)



Un suﬂet bun s-a ridi-

cat la cer, o inimă bună a încetat să mai bată. Cu suﬂetul îndurerat şi ochii plini de lacrimi



Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre neputincioase, dragul şi iubitul
nostru tată, socru şi bunic,
DUMITRU POPA,
la numai 76 de ani. De azi
înainte te vom plânge mereu,
iar tu ne vei veghea şi ne vei
răspândi lumina din cer pe cărările vieţii noastre. Fiica Monica, ginerele Radu, şi nepotul
Vlad. (8003)

ne despărţim pentru totdeauna
de cel care a fost soţ, tată şi bunic deosebit,
DUMITRU POPA,
inginer silvic. Dormi în pace
suﬂet bun! Înmormântarea are
loc azi, 28 ianuarie 2019, ora
13.00, în localitatea Gheghie.
Soţia îndurerată. (8001)



Un gând de alinare cuscrei noastre dragi acum, când
cu durere se desparte de soţul
drag, cuscrul nostru
DUMITRU POPA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Familia Brata. (8005)

mamă lezată şi suferindă. Câtă
probitate, atâta maternitate! N-or
ﬁ ei nişte îngeri, cei care au scotocit în trecutul familiei, dar nici cu
madama nu mi-e ruşine. De ce să
joci cartea celor care „au intrat cu
bocancii murdari în viaţa familiei” tale, pentru un oarecare câştig
de imagine? Făcând chestia asta,
profa’ din Videle n-a reuşit decât
să întărească impresia că şi-ar
vinde şi mama pentru strălucita-i
carieră politică. Zău, nu era mai
bine dacă îl lăsa acasă? * Şi, până
la urmă, de ce să scormoneşti în
viaţa premierului, când, aproape
zilnic, se face ea singură de râs,
cu atâta tenacitate şi talent? Uite,
au şi uitat cum ne-a făcut de râsul
Europei şi au lăsat-o iar să meargă la Bruxelles! Acolo, Dăncila a
spus, tare şi apăsat, că „România
îşi propune să contribuie la sprijinirea combaterii negaţionalismului şi a holocaustului”. Stăm
bine! Pe lângă faptul că premierul
nostru va rămâne în istoria limbii
ca unul care a îmbogăţit-o cu „o
samă de cuvinte”, ne-am oferit
ca, la o adică, să punem umărul
la masacrarea evreilor?! Doamne
păzeşte! Cu ideile astea să ﬁ venit dumneaei din recentele vizite
efectuate în deşert? Noroc cu tra-



La ceas de grea în-

ducătorii. Curg şapte ape de pe ei,
ca să-i dreagă cucoanei discursul
din mers, da’ măcar cu ăştia nu ne
facem ţara de râs. Ei, dacă le-ar
şti Europa pe toate, n-am mai şti
noi pe unde să scoatem cămaşa. *
Las’ că nici cu Cioloş nu trebuie
să ne ﬁe ruşine. După ce l-au atacat unii că şi-a făcut partidul cu o
familie de vechi securişti, fostul
premier a spus că toţi am fost puţin de-ai Securităţii. Hai, nu zău,
chiar aşa?! Şi Maniu, şi Coposu,
şi atâţia alţii ca ei?! Măcar, ca să
mai dreagă busuiocul, ăsta a ştiut
să îşi ceară scuze. Oricum, după
toată povestea, partidul Plus iese,
clar, pe minus. * Exasperaţi probabil, văzând că, dacă nu declară
victoria partidului unic şi nu reintroduc cenzura nu pot altfel cu
ei, pesediştii şi-au propus să cumpere bunăvoinţa gazetarilor. Cu
bani de la stat, evident! Măcar ca
să nu mai spună presa de pensiile
speciale, i se va face şi ei un favor. Deputatul Valeriu Steriu cere
scutirea de impozitul pe salarii şi
pentru plăţile aferente drepturilor
de autor, câştigate de lucrătorii
din presă. Ei, acu’ se pune întrebarea: „Vă daţi ori nu vă daţi”?
* Şi, pentru cei care nu vor să se
potolească, va exista, desigur, şi o



În aceste momente pli-

altă măsură. La fel de iritaţi, deputaţii Eugen Nicolicea şi Codrin
Ştefănescu cer puşcărie pentru
oricine ar îndrăzni să jignească un
demnitar. Una la mână, vom avea
iar deţinuţi politici. Şi, doi, vor ﬁ
pline puşcăriile de jurnalişti ingraţi, care nu se vor ﬁ mulţumit cu
scutirea de impozit. Că politicienii
sunt, după cum ştim, cele mai sensibile creaturi de pe această planetă. Atât de sensibile, încât n-ai
cum să nu te miri că n-au ajuns
încă pe lista speciilor pe cale de
dispariţie. Acu’, stând drept şi judecând strâmb, credeaţi că degeaba golesc ăştia puşcăriile? *
 Liviu şi completul
de cinci ilegalişti
Anunţurile de publicitate
pot ﬁ depuse şi achitate şi la
Punctul de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat din
Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 2, de luni până joi
între orele 09.00 - 18.00, vineri între orele 09.00-16.00,
şi duminica,
între orele 16.00-18.00.



Cu adâncă durere în

cercare, suntem alături de voi

ne de durere, suntem alături de

suﬂete anunţăm că vineri, 25

Anca, Radu şi Vlad, la trecerea

draga noastră Ioana şi Ralf şi le

ianuarie, s-au împlinit 40 de

în neﬁinţă a celui ce a fost pă-

transmitem sincere condolean-

rinte şi bunic devotat

ţe la despărţirea de scumpul şi

DUMITRU POPA.

iubitul lor soţ şi tată,
SEBASTIAN BEREANU.

Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cosmin şi Dana. (8006)

Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Felicia şi Ghiţă Iovan.



care a fost soţ, tată şi bunic, un
suﬂet mare, pe care nu-l vom
uita niciodată,
colonel (rez.)
GHEORGHE MARINA,
şi care va rămâne pentru totdeauna în suﬂetele noastre.
Aducem mii de mulţumiri tutu-

Suntem alături de ve-

ror celor care au fost prezenţi la

cina noastră, Lenuţa Pantea, la
dureroasa despărţire de sora sa
dragă,
GINA ANDRONIC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Stoica Petru şi Irina. (8010)



zile, de când ne-a părăsit, cel

comemorări

I



Cătălin, Vlăduţ şi Oana. (7987)
Amintirea... doar ea ră-

mâne după ce suﬂetul este secroiesc râuri de tristețe tot mai
adânci. Au trecut 4 ani de când

condolean-

a plecat către îngeri, lăsând un

ţe familiei îndoliate, acum, la

gol imens în suﬂetele noastre,

ceas de grea despărţire, mult

cea mai bună ﬁică, mamă, soră,

prea devreme, de cel care a fost

mătușă și cumnată,

SEBASTIAN BEREANU.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l

copiii Iuliana, Marius, ginerele
Florin, nora Simona şi nepoţii

cătuit de lacrimile durerii, care

Sincere

înmormântare. Soţia Tamara,

Dumnezeu

Tristeţea, dorul şi dure-

rea sunt aceleaşi ca în urmă cu
4 ani, când a plecat dintre noi,
iubitul nostru soţ şi tată,
NELU ARDELEAN.
„Nu-s lacrimi în lume
Să plângă lipsa ta
Noi, te-am iubit din suﬂet

CORINA BOCHIȘ,
(Bradea).



să-i

Şi nu te vom uita”.
Chipul şi amintirea ta vor ră-

odihnească. Ne vom aduce

odihnească suﬂetul în pace.

mâne veşnic vii în inimile noas-

aminte mereu cu drag de tine.

Mama Viorica Bradea, ﬁica

tre. Familia, în veci nemângâia-

Corina şi Casian Popoviciu.

Antonia, sora Diana cu familia.

tă. Dor nestins. (7993)

