10 Diverse

S

decese

Miercuri, 30 decembrie 2020

la, Petre, Mihai și Ioana la marea durere pricinuită de trecerea în neființă a mamei, soacrei
și bunicii dragi,
DOINA AGUT.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Fam. Mircea, Adriana
și Miruna Petruș. (304)

V Distruşi de durere anun-

ţăm plecarea într-o lume mai
bună a scumpei noastre soţii,
fiice, nepoate şi verişoare,
DELIA RODICA VLAD,
de 48 ani, din Franţa. A fost
iubită şi iubitoare de oameni. A
plecat într-o lume mai bună, regretată şi de neînlocuit. Odihnă veşnică! Soţul Patrick cu fiul
Arnaud, mama Livia cu Adrian, Anca, Dănuţ, Angelica,
Juji, fam. Manea Ileana, finul
Tudorel şi Viorica. (6882)

V Cu mare durere în su-

flete ne despărţim de verişoara
noastră dragă,
VIORICA SĂLĂJAN.
Împărtăşim această durere
cu verii noştri, părintele Dumitru Sălăjan-soţ, Aurel-fiu, Nelu
şi familia-frate şi cu mult îndurerata mamă, mătuşa Ana-Corina. Nu te vom uita niciodată!
Dumnezeu să te odihnească în
pace! Verişorul Traian şi familia, din Oradea. (6889)

V Promoţia ’72 a I.E.F.S.

Bucureşti a aflat cu mare tristeţe de trecerea la cele veşnice a
scumpului coleg,
PUIU STOIA.
Dumnezeu să-l odihnească!
Condoleanţe familiei! Tavi Bâc
şi colegii de promoţie. (6886)

V

Un gând de mângâiere și alinare pentru Mirela și
Călin cu familiile lor în aceste momente de tristețe și durere
când se despart de mama, soacra și bunica,
DOINA AGUT.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace!. Fam. Dumitru și Minerva Petruș. (303)

VÂNZĂRI APARTAMENTE 3 CAMERE

V Suntem alături de Mire-

V Cu adâncă durere în

suflete anunţăm moartea celui care a fost cel mai iubit soţ,
tată, bunic şi socru,
ŞTEFAN NAGY,
angajatul fostei „Înfrăţirea”,
fost fotbalist la Stăruinţa Oradea. S-a stins la 92 ani. Înmormântarea va avea loc joi, 31 decembrie, ora 14.00, din Capela
Steinberger. Rugămintea decedatului este că la înmormântare nimeni să nu-i aducă coroane, eventual un fir de floare pe
mormântul lui. Familia îndurerată. (6881)

V Cu durere în suflete ne

luăm rămas bun de la mama,
soţia, soacra, bunica,
ANA CUC,
72 ani. Dumnezeu să-i aşeze
sufletul de-a dreapta Sa! Slujba de înmormântare va avea
loc joi, 31 decembrie, ora 13.00,
la Capela Haşaş, Oradea. Fiul
Dorel, soţia Melinda, nepoţii
Dennis şi Nicholas, soţul Dimitrie Cuc.

comemorări

V

Trecerea
timpului
adâncește în sufletele noastre durerea și dorul nestins. În
2 ianuarie se împlinesc 18 ani
de durere, lacrimi și dor pentru cea care ne-a dăruit dragostea și bunătatea ei nemărginită,
scumpa noastră mamă, bunică
și soră,
MARIA PAIZS,
(fostă învățătoare, din Salonta). Candela cu lumina veșnic
aprinsă în semn de prețuire și
neuitare, să te călăuzească în
viața veșnică. Te vom plânge cât vom trăi și te vom păstra în sufletele noastre unde vei
dăinui mereu. Mulțumim celor
care îi vor păstra vie amintirea.
Dormi în pace, suflet drag! Familia, veșnic îndurerată.

V Au trecut 15 ani, respec-

tiv 13 ani de când ați plecat de
lângă noi, dragii noștri părinți,
ANA CIORBA
și
EMERIC CIORBA,
din Ciumeghiu. Odihnă veș
nică! Fiul Traian, nepoții Laura și Adi și strănepotul Răzvan.

l Vând apartament 3 camere,
Splaiul Crișanei, etaj 3. Tel.
0771/19-46-16. (tv)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând loc de casă, str. Podgoria nr. 244, cu utilități. Tel.
0744/47-20-65. (6824)
l Vând 40 ari teren arabil în
satul Remeți, comuna Bulz, în
poziție sudică, drum de acces,
izvoare cu apă potabilă, 3 euro/
mp. Tel. 0359/17-41-58. (6830)

CUMPĂRĂRI AUTO
l Cumpăr autoturisme cu sau
fără defecţiuni şi de Anglia. Tel.
0746/51-20-57. (T.5284)

VÂNZĂRI AUTO
l Vând autoturism Ford Ka,
perfectă stare. 0751/03-87-39.
(6810)

PIERDERI
l

Bora

Medical

S.R.L.,

J5/742/2015, C.U.I. 34491174
pierdut certificat constatator de
la terți. Îl declar nul. (6868)
l Pierdut certificate constatatoare pentru sediul social,
terți și punct de lucru din Oradea, str. Ștefan Simion nr. 4,
jud. Bihor, ale AUTO PREST
TRANSPORT S.R.L.-D, C.U.I.
34645184. Le declar nule.

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 Întreprindere Individuală, de pe strada Republicii
nr. 27-29, lângă CEC Salonta.
Anunţurile vor apărea în ediţia
de a doua zi.

l Pierdut legitimaţie de serviciu eliberată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Cluj-Napoca - Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Bihor, marca 23032, pe
numele Nuţiu Carmen Simona.
O declar nulă. (6880)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Ofer mere roșii la domiciliul
cumpărătorului, cantitatea minimă 10 kg. Telefon: 0745/4067-27. (305)

l Vând sobă teracotă, 4 rânduri, nefolosită, 1.000 lei negociabil. Tel. 0723/71-20-11.
(6713)
l Vând prosoape și cuverturi
țărănești țesute. Tel. 0359/4356-61. (tv.)
l Vând pianină, fabricație
1973, pentru export, marca Caraiman. 0758/34-27-49. (301)

PRESTĂRI SERVICII
l Comercializăm ţiglă metalică
cea mai bună calitate, măsurătorile gratuite. Avem şi echipă
pentru montaj. 0753/94-32-57.
(6760)
l Confecţionăm căsuţe de
tip A, birou sau cabane din
lemn, căsuţe de grădină fără
aprobări. Ne deplasăm oriunde, fără costuri suplimentare.
0753/92-51-16. (6761)

Angajăm
distribuitor de presă
în județ.
Informații la tel.: 0724/231-506,
0259/415-349 și pe
redactia@crisana.ro.
Contract de muncă
și bonuri de masă.

Angajăm
distribuitor de presă
în Oradea.
Informații la tel.: 0724/231506, 0259/415-349 și pe
redactia@crisana.ro.
Contract de muncă
și bonuri de masă.

S.C. CERTINVEST S.R.L.
cu sediul în Oradea

achiziţionează cereale:
- grâu şi porumb.
Comanda minimă
20 tone.
Informaţii, tel. 0722.648.166 sau
0723.558.800. (429)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 30 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 30 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna decembrie în cotidianul „Crişana”. 

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.

