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O inimă bună a încetat

să mai bată, un suﬂet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la fratele şi cumnatul nostru
TRAIAN BALINT,
în vârstă de 67 ani. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Sora Ecaterina şi cumnatul Viorel. (484)

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.

URĂRI
 Cu multă dragoste pentru
părintele

GHEORGHE

NE-

MEŞ, alese sentimente de recunoştinţă şi apreciere pentru
tot ce faceţi pentru noi. Acum,
la aniversarea dumneavoastră
vă dorim multă sănătate, zile

Ai plecat de la mine
fără să-mi spui rămas bun, fără
să pot să-ţi zic cât de mult te iubesc. Rămas bun ﬁul meu drag
TRAIAN BALINT.
Îngerii să-ţi călăuzească paşii spre Împărăţia lui Dumnezeu. Mama. (483)

frumoasa dumneavoastră familie. „La mulţi ani!” Rodica, Rodicuţa, Nicuşor şi Nicolaie. (472)
 Cu ocazia zilei de naştere îţi
dorim dragul nostru ﬁu şi frate
SILVIU BALAJ, multă sănătate,
fericire şi tradiţionalul „La mulţi
ani!” Părinţii, fratele şi surorile.
(489)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ

Cu adâncă durere în
suﬂete ne despărţim de unchiul
nostru drag
TRAIAN BALINT,
din Hidişelu de Sus. Te vom
păstra mereu în amintire. Nepoatele Mihaela şi Amalia.
(485)

ANIMALE
 Donez căţeluşă frumoasă metiş. Tel. 0748/13-89-00,
0748/13-89-13. (426)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând Logan 1,4 benzină, din
anul 2007, 121.200 km reali,
unic proprietar. 2000 euro, negociabil. 0735/16-04-89. (250)
 Dezmembrez VW Sharan
din 1999, preţuri modice. Tel.
0748/13-89-00, 0748/13-89-13.
(425)

VÂNZĂRI PIESE AUTO
 Vând 1 roată nouă cu cauciuc şi jeantă 165x80x14; instalaţie gaz pentru Logan 2x4,
un congelator cu 4 sertare, în
stare foarte bună. Tel. 0755/2274-07. (488)

VÂNZĂRI DIVERSE
 Vând injector Lamborghini 25 kw, nou, 3 butelii STAS.
0746/19-66-89. (T.486)
 Vând baloţi fân. Tel. 0770/1270-77. (T.359)
 Vând baloţi fân şi lucernă,
porc gras. Tel. 0756/51-29-48,
Săcădat 399. (T.365)
 Vând ţuică struguri, curată,
52 grade, 25 lei/litru. 0770/1612-82. (tv.)

 Vând casă 5 camere, baie,

 Vând sau schimb casă din
Săcădat, condiţii ca la bloc şi
cu grădină. Tel. 0751/03-87-39.
(380)

CHIRII
 Închiriez apartament 3 camere, mobilate, în Oradea, str.
Prutului, nr. 2 A, et. III, apartament 12. Tel. 0259/22-45-13.
(274)



Ne exprimăm profun-

noştri Iobăgel (Dragoş) Miha-

da compasiune şi transmitem

Întreruperi energie electrică

ela-Olivia şi Lucian, la marea

sincere condoleanţe colabora-

Săptămâna 22.01.2018-26.01.2018

durere pricinuită de pierderea

torului nostru Kenez Gyuszi şi

mamei dragi

familiei, în aceste momente du-

Dumnezeu să o odihnească

tatălui drag

26.01.2018 09:00-16:00, Loc. Săcueni

gâie şi să vă întărească. Naşii

Dumnezeu să-l odihnească

pr. Tănase Nicolae, Melinda,

în pace. Colectivul S.C. Plastor

Georgiana, Tania şi Alex. (486)

Trading S.R.L. (480)

CUMPĂR DIVERSE

 Execut acoperișuri și dulgherie, țiglă Lindab, terase, foișoare, modiﬁcări. Tel.
0721/40-24-61. (T. 1112)

 Mansardări acoperișuri,
reparații generale, deplasare oriunde, reducere 20%,
0774/60-58-38. (T.979)

cârliei cu nr.: 4-6, str. 8 Martie cu nr.:
2-6, str. Zolyomi David cu nr.: 25-29.
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt)
Beiuș - Punct de lucru Beiuș
str. Plopilor, Târgul Mic.

 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

 Renovez acoperișuri, fațade,
dulgherie, izolații, jgheaburi,
terase, vopsitorii, reparații,
0774/60-58-38. (T.978)

cu str.: Eroilor cu nr.: 1-53, 2-52, str. Cio-

25.01.2018 09:00-17:00, Loc. Beiuș cu

 Vând injector combustibil
lichid cu cazan, 2 butelii 5 l.
0746/19-66-89. (tv)

 Hornar-coşar, curăţ coşuri
de fum, teracote, centrale, reparaţii acoperişuri. 0744/11-7111. (473)

25.01.2018 09:00-16:00, Loc. Săcueni
cu str. Leta Mare.

GYULA KENEZ.

PRESTĂRI SERVICII

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt)
Aleșd - Punct de lucru Săcueni

reroase pricinuite de pierderea

în pace, iar pe voi să vă mân-

 Cumpăr pene. Tel. 0743/5935-03.

Suplimentare

 Repar, execut, recondiţionez
rolete, plase de ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/57-73-90. (T.1117)

 Unitate medicală privată, angajăm femeie de serviciu. Pentru detalii sunaţi la te. 0748/1114-13, între orele 8.00-16.00,
de luni până vineri. (452)


ANGAJEZ

TEGORIA

ŞOFER

C+E.

INF.

CATEL.

0745/35-43-13.

MATRIMONIALE
 Simpatică ofer companie, cu

ANGAJĂRI
 ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-1875.

programări, la domni peste 50
ani. 0753/56-60-84. (T.125)
 Băiat ofer masaj erotic femeilor peste 50 ani. Tel. 0754/7866-18. (444)

Vă aşteptăm şi în centru!

 Reparații acoperișuri sau de
urgență montaj tablă, reducere
20%, 0774/60-58-38. (T.980)
 Execut fațade, acoperișuri,
dulgherie,
garduri,
mici
reparații, construcții urgente.
Tel. 0743/47-36-55. (T. 1114)
 Reparații acoperișuri, etc.
Prețuri mici, reducere 15%.
Ne deplasăm oriunde. Tel.
0740/91-69-90. (T. 1113)
 Execut tâmplărie și mici
reparații. Reducere pensionari
15%. Tel. 0734/90-89-51. (T.
1111)

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi
la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat
din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până
vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv)

Suntem alături de ﬁnii

MINA DRAGOŞ.



luminoase şi bucurii alături de



Cu 15 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, 15 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 ianuarie 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.

