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BRAT deErnst&Young

{n ]oapt`  
S-au [mplinit doi ani de

Mall, uraaaa! Cu ocazia asta,
domnul primar a fost v`zut
prin ctitoria sa, al`turi de
domnii Verig`, de na]ul
Georgescu, de domnul Viorel
Popescu ]i de al\ii, boga\i ca
d@n]ii. Tot s`pt`m@na trecut`,
tavanul de la unul din maga-
zine a s`rb`torit ]i el , [n felul
lui: a c`zut peste parfumuri!
Cele dou` evenimente nu au,
desigur, nici o leg`tur`. Poate
doar [n mintea nostr`, de
ziari]ti z`p`ci\i, ca s` fim del-
ica\i cu noi [n]ine ]i s` nu
cit`m ni]te vorbe ur@te ale
unora dintre min\ile care au
ctitorit balega din centru
R@mnicului, cum ]i ziceam
noi mai demult, at@t de demult
[nc@t ]i uitasem de ea. 

( Radu T`cutu)

O mie de semne
de Silviu Popescu

Curierul de R@mnic []i
schimb` [nf`\i]area. De
va fi bine sau r`u, vom
vedea [n lunile care vor
ve ni. Important este c`
am decis, dup` experien -
\a ziarului nostru de la Pi -
te]ti - 24 de minute - c`
trebuie s` schimb`m ceva
[n formatul ziarului. S`
mo dific`m con\inutul e -
di torial, aspectul grafic,
num`rul de pagini color,
acurate\ea informa\iilor ]i
a scriiturii. Era nevoie, o -
rice brand se erodeaz` [n
timp, mai ales la V@lcea,
unde timpul trece mult
mai repede, jude\ul nos-
tru fiind atipic, din toate
punctele de vedere. 

Curierul de R@mnic va
fi editat [n continuare de
Citymedia, compania de
pres` scris` clasat` pe lo -
cul [nt@i [n anul 2007 la
Topul Firmelor, com pe ti -
\ie girat` [n fiecare an de
Camera de Comer\ ]i In -
dus trie a jude\ului V@l -
cea. A]a cum se v`d re -
zul tatele anului 2008,
vom r`m@ne [n top, pen-
tru c` avem profit, nu a -
vem datorii la bugetele
locale, iar viitorul sun`
bine.

Vom fi [n continuare
un partener serios, at@t
pentru abona\i ]i cititori,
c@t ]i pentru agen\iile cu
care lucr`m, pentru zia -
rele centrale, pentru orice
dore]te s` foloseasc` bu -
cu ria noastr` de a face
zia re.

Tot ceea ce facem as -
t`zi mai pu\in bine, vom
[mbun`t`\i doar cu ajutor.
Feed-back-ul vostru este
foarte important pentru
noi. Avem un forum de
discu\ii, v` rug`m s`-l
folosi\i.

V` mul\umim tuturor
pentru prietenie ]i ne ba -
z`m pe voi zi de zi. 

Chestiunea zilei, de Mihai Matei

Scara spre nic`ieri

V` mai aminti\i de Cella Delavrancea (n. 15 decembrie 1887 - d. 9 august 1991) - pianist`, scriitoare ]i profesoar` de pian, fiica cea mare a scriitorului
Barbu }tef`nescu-Delavrancea, sor` a arhitectei Henrieta Delavrancea-Gibory, a Niculinei Delavrancea ]i a lui „Bebs" Delavrancea, membr` de frunte a
Cenaclului lui Eugen Lovinescu? C`s`torit` cu diplomatul Tillea în timpul primului r`zboi mondial (divor\at`), cu Aristide Blank (divor\at`), cu Philippe
Lahovary. Una din prie te nele intime ale reginei Maria a Rom@niei... Mai ales dup` ce s-a c`s`torit cu Philippe, Cella Delavrancea a venit ]i chiar a locuit multe
veri la Conacul Lahovary de la intrarea [n }irineasa V@lcii. {i pl`cea s` se ocupe de frumoasa ei gr`din` de trandafiri ]i, [n general, de tot ce \inea de casa ei
]i a so\ului ei. „Mu\umit`” nici nu mai conteaz` cui, din  Conacul Lahovary, c@ndva celebru, nu a r`mas dec@t o scar` care duce spre nic`ieri ...

{n medalion: Elisabeta Zamfir („Tena”) din B`beni, aproape octogenar`, cea care - [n copil`rie - a fost \inut` pe genunchi ]i [nv`\at` s` scrie ]i s` citeasc`
de chiar Cella Delavrancea. Pu\ini oameni am auzit vorbind despre al\i oameni a]a cum mi-a vorbit Elisabeta Zamfir despre Cella Delavrancea, [ntr-o zi [n
care n-am mai putut trece indiferent pe l@ng` ruinele din imagine. (Valentin Smedescu)

Ieri, la ora 14.00, [n Sala de
Consiliu a Prim`riei Rm. V@l -
cea, a avut loc conferin\a de
pre s` la care au participat: Teo -
dor Stolojan, primarul Mircia
Gut`u, viceprimarul Eusebiu
Ve\eleanu, vicepre]edintele
Con siliului Jude\ean, Romulus
Bulacu ]i cei trei candida\i PD-
L pentru alegerile parlamentare
de pe 30 noiembrie 2008: Dorel
Jurcan, Samoil V@lcu ]i Sorin

Zam firescu. Cuv@ntul de des -
chidere i-a apar\inut senatorului
Dorel Jurcan care l-a prezentat
pe Teodor Stolojan  ca „viitorul
prim-ministru al Rom@niei”.

{n discursul s`u, Teodor
Stolojan a vorbit despre criza
eco nomic` din Rom@nia, afir -
m@ nd c`: „este rezultatul pro -
blemelor din afar`]i a proastei
organiz`ri din`untru. Noi, PD-
L vom demonstra c` Rom@nia

are mijloacele ]i resursele
necesa re de a face fa\` acestei
crize. Guvernul T`riceanu las`
[n urm` o economie vulnerabil`
pentru c` acest Guvern a ero-
dat credibilitatea Rom@niei [n
fa \a investitorilor str`ini”. Teo -
dor Stolojan a mai ad`ugat: „
Pe 30 noiembrie, Rom@nia va
a vea de ales dintre un partid al
s`r`ciei, care perpetueaz` s` -
r`cia [n Rom@nia, adic` PSD,
]i un partid de dreapta, PD-L,
ca re are un program solid, se -
rios, cu oameni competen\i. Am
[ncredere c` vom ob\ine minim
40% la alegerile pentru Par la -
ment. Mai avem [nc` cinci zile
[n care s` convingem oamenii
ca s` c@]tig`m alegerile”. 

Anemona T~NASE

„Drag` Stolo”, ieri, la V@lcea
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