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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 vârstei de
18 ani, îţi dorim draga noastră
MIHAELA MEZE, sănătate, fericire, iubire în suﬂet, linişte în
gânduri, un viitor frumos şi minunat, cu succese şi împliniri în
viaţă, alături de cei dragi. „La
mulţi ani!” Părinţii, sora şi bunicii. (352)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

S

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
Beiuş, central, Aleea Padişului,
0766/28-91-83, 0766/27-11-43.
(T.31)

VÂNZĂRI UTILAJE

pentru punctul de lucru situat
în localitatea Toboliu, nr. 124
al S.C. CRILAPE S.R.L., C.U.I.
18383421, eliberat de O.R.C.
Bihor. Îl declarăm nul. (397)

 Vând tractor, plug, coasă, semănătoare, baloţi de fân, lucernă. 0740/45-16-15. (261)

 Pierdut carnet de student pe

CHIRII

macie Oradea. Îl declar nul.

 Închiriez apartament 3 camere, Cartierul Dragoș Vodă,
0745/31-24-91. (68)

PIERDERI
 Pierdut carnet de student pe
numele Tonţ Mădălina Andreea, eliberat de Facultatea de
Medicină şi Farmacie Oradea.
Îl declar nul. (393)
 Pierdut carnet de student
pe numele Haş Mihai, eliberat
de Facultatea de Medicină şi
Farmacie Oradea. Îl declar nul.
(398)

decese



Un ultim și pios omagiu pentru
cea care a fost buna și distinsa doamnă
dr. CLARA KRICSFALUSSY,
un om cu suﬂet deosebit. Ne rugăm ca
Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului să
o ierte şi să o odihnească în pace și pentru veşnica ei pomenire. Generozitatea
ei senină, bunătatea suﬂetească, colaborarea sinceră, onestitatea, demnitatea şi
corectitudinea sa rămân amintiri de neşters pentru toţi cei care au cunoscut-o.
Acum, la despărţire, pentru tot ce aţi făcut pentru noi, vă aducem mulţumiri.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.
Cu sﬁnții odihnește, Hristoase, suﬂetul
adormitei roabei Tale, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață
fără de sfârșit! AMIN. Fam. jr. Mirela și
Rareș Ruge. (402)



Colegii şi personalul Clinicii
de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic
Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea aduc un ultim şi pios omagiu celei
care a fost devotat medic, apreciată colegă şi delicată prezenţă
dr. CLARA KRICSFALUSSY,
medic primar pediatrie, personalitate marcantă în viaţa medicală a municipiului Oradea şi a judeţului Bihor, fost
medic director şi medic inspector al Direcţiei Sanitare a judeţului Bihor şi al
Spitalului de Copii Oradea. Medic de o
ireproşabilă ţinută morală şi profesională, şi-a dăruit peste 30 de ani îngrijirii
copiilor bolnavi şi problemelor de sănătate publică din Oradea şi judeţul Bihor.
Sincere condoleanţe îndureratei familii.
(404)



 Pierdut certiﬁcat constatator

Deplâng trecerea în eternitate a
celei care a fost un exemplu de bunătate,
devotament şi generozitate,
dr. CLARA KRICSFALUSSY.
Condoleanţe familiei greu încercate.
Ioli Miklos. (405)

 Cumpăr clasoare timbre,
vând cărți diferite, DVD-uri cu
benzi, 0359/17-01-59. (tv)

Angajăm difuzori
de presă în zona
Ioşia şi Nufărul.
Relaţii la telefon
0259 411 590.

numele Lal Gabriel, eliberat de

PRESTĂRI SERVICII

Facultatea de Medicină şi Far-

 Hornar-coşar curăţ coşuri,
teracote, centrale, orice soluţii,
zugrăveli, reparaţii uşi, geamuri, 0747/91-21-87. (T.6202)

 Cabinet medical angajăm

 Autorizat, instalaţii sanitareîncălzire, lucrări prin sudură,
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.118)

Informaţii la tel. 0745/97-24-21

 Repar rolete, execut jaluzele,
plase de ţânţari. Tel. 0745/5773-90. (T.375)

produse patiserie şi cofetărie.

ANGAJĂRI

MATRIMONIALE

 Angajăm lucrător/oare restaurant, linie autoservire, condiţii
avantajoase. Tel. 0756/83-3031. (210)

 Pensionar singur, caut doam-

(399)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Circular pentru tăiat lemne,
abricht cu circular, cuşti pentru
iepuri, 0752/95-03-85. (T.38)
 Vând 300 baloţi lucernă, 9
lei/balot, la 13 km de Oradea.
Tel. 0740/79-29-59. (369)

CUMPĂR DIVERSE
 Achiziţionez tablouri (poţelanuri,

mobilier),

ceasuri.

0743/75-81-64. (3337)



Suntem alături de şeful nostru
dr. Kricsfalussy Vasile, la marea durere
priciuită de trecerea la cele veşnice a soţiei
dr. CLARA KRICSFALUSSY.
Dumnezeus-o odihească în pace. Colectivul secţiei OB III.



Te-ai stins puţin câte puţin sub
privirile noastre neputincioase, plecând
dintre noi, pe drumul fără întoarcere.
Azi nu mai eşti unde erai, dar vei ﬁ întotdeauna în suﬂetele noastre pline de durere şi tristeţe draga noastră mamă şi bunică
MARIA TIVADAR.
Înmormântarea are loc azi, ora 12.00,
din Capela Orăşenească. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică. Cu mult drag şi durere în suﬂet ﬁica Mariana şi nepoatele.
(392)



Cu inima îndurerată, aducem la
cunoştinţă decesul iubitului nostru soţ şi
tată
ADRIAN-TRAIAN POPA,
de 71 ani. Înmormântarea va avea loc
miercuri, 18 ianuarie 2017, ora 13.00 de
la Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţia Mariana şi ﬁul Sebastian.



 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T. 3638)

Suntem alături de buna noastră
prietenă de-o viaţă, Mariana Popa, şi de
ﬁul ei, Sebastian, în aceste momente diﬁcile când se despart pentru totdeauna de
soţul şi tatăl iubit,
ADRIAN-TRAIAN POPA.
Dumnezeu să te odihnească în pace,
ADI
dragă! Elena Morgoş cu întreaga familie. (401)



Sincere condoleanţe familiei dr.
Kricsfalussy Vasile, în aceste grele momente ale despărţirii de cea care a fost
dr. CLARA KRICSFALUSSY.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Dr.
Diana Mocuţa. (407)



Suntem alături de familia Năuc,
la marea durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a fostei noastre prietene
ANA NĂUC.
Sincere condoleanţe întregii familii şi
Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în
Împărăţia Sa. Lulu, Mia, Puica, Gina,
Sanda, Viky şi Florica. (394)



Cu profundă tristețe ne luăm rămas bun de la
ing. DINU UIVAROȘAN.
Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar
pe voi, Monica, Sabin cu familia să vă întărească în aceste momente grele. Fam.
Cooș Gheorghe și copiii Diana și Radu.
(67)



Cu părere de rău şi adânc îndureraţi ne luăm rămas bun de la eminentul
OM şi bine pregătit profesional, un bun
prieten şi colaborator, cel care a fost medicul veterinar,
MIRCEA IOAN BOIER.
Transmitem sincere condoleanţe
doamnei Eva, iar pe el Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Familia Mircea
Trâmbiţas şi familia Dumitru Petruş.

nă generală cu normă întreagă.

sau 0744/62-49-40.
 Angajăm şofer distribuţie

Tel. 0740/15-35-65. (381)

nă 60-65 ani, fără obligaţii familiare. 0746/82-11-04. (316)



Suntem alături de colega noastră
Silaghi Mariana, în aceste clipe grele cauzate de pierderea mamei dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe din partea colegilor de la Casa
de Asigurări de Sănătate Bihor. (406)



Cu regrete în suﬂete ne luăm rămas bun de la fostul nostru camarad
col (r) IOAN IANOŞI,
un fost oﬁţer de transmisiuni din cadrul Comandamentului fostei Divizii 11
Mecanizate Oradea. Camarazii din cadrul ANCMRR Traian Moşoiu transmit cele mai sincere condoleanţe întregii
familii îndoliate. Comitetul ANCMRR
Gral. Traian Moşoiu.



Dumnezeu să te odihnească în
pace dragul nostru unchi
ALEXANDRU OŞVAT,
iar familiei îndolite sincerele noastre
condoleanţe. Nepoţii Nelu Oşvat, Cristina Sucigan, Dumitru Oşvat, Ene Gabriela şi Grigore Adrian din Ploieşti, cu familiile lor.



Suntem alături de domnul dr.
Kricsfalussi Vasile, la marea durere pricinuită de pierderea soției dragi. Sincere
condoleanțe. Mirela Tira. (69)

asistentă medicală de medici-

comemorări



Pios omagiu de prețuire și tristă
amintire, la împlinirea a 21 ani de când
își doarme somnul liniștit al veșniciei,
cea care a fost scumpa și draga noastră
soție, mamă, soacră și bunică,
prof. VIORICA RUS.
Trecerea timpului adâncește și mai
mult dorul și singurătatea noastră. Păstrăm duioase amintiri, împletite cu lacrimi și dor nestins. Adâncă recunoștință
celor care îi vor păstra o clipă de aducere aminte. Dumnezeu să-i dea pacea și
odihna veșnică. Familia.

