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Luni, 20 martie 2017

Vă aşteptăm
şi în centru!
Anunţurile de publicitate
pot fi depuse şi achitate şi la

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna martie în cotidianul „Crişana”.



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.

S

decese

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.

V Rugăm pe bunul Dumnezeu să te primească cu
brațele deschise și să-ți împar-

V Suntem alături de cuscra noastră şi familia ei, la durerea pricinuită de decesul soţului, tatălui şi bunicului
PETRU IGNA.
Dumnezeu să-l ierte! Fam.
dr. Vascan Gheorghe şi Doina.

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.

tă și ție din „bogăția cea necheltuită a Împărăției Sale”, dragă
verișorule
TEODOR HODIȘAN.
Rămas bun și somn liniștit!

V

V Cu mare tristeţe în su-

Au trecut 10 ani de
tristețe, lacrimi și durere de
când s-a înălțat la cer dragul
nostru soț, tată, socru și bunic
DUMITRU CACIORA.
Nu te vom uita niciodată.
Dumnezeu să-ți dea odihnă și
liniște în Împărăția Sa. Familia
îndurerată.

flete ne alăturăm durerii sfâşietoare a lui Tavi Jurcan, la trecerea în eternitate a celei care a
fost o bună soţie,
JENI.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică! Familiile Pantea şi
Madar. (2288)

Elvira Ciuta cu fiica Nicoleta,
soțul Liviu și copiii. (268)

V În urmă cu 25 ani, în

V Pios omagiu de recunoştinţă, dragoste şi neuitare adu-

V Se împlineşte un an de

sincere

V Cuvintele nu pot cu-

condoleanţe şi întreaga noastră

prinde durerea rămasă în sufle-

când a trecut în lumea celor

compasiune familiei Mateaş,

tele noastre, la despărțirea de

drepţi

în aceste momente de durere şi

verișorul și unchiul nostru

V

Transmitem

tristeţe, când se despart de soţul şi tatăl lor drag
dr. MOISE MATEAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Familia Gânscă Ioan şi
Florica. (2272)

cem părinţilor noştri dragi,

RODICA CINCA,

TEODOR HODIȘAN.

soţie, mamă, bunică, cumna-

Rugăm pe bunul Dumnezeu

tă şi prietenă nepreţuită şi iubi-

să te primească în Împărăția

tă de noi. Fie ca amintirea şi bu-

Sa cerească. Pavel Sime cu fa-

nătatea ei să rămână veşnic în

milia, Simona cu familia, Ana-

inimile noastre. Dumnezeu să

Maria cu familia. (269)

o odihnească! Soţul Puiu cu fa-

V Vom păstra în inimile
noastre gânduri și amintiri frumoase despre cel care a fost
TEODOR HODIȘAN.

şi Lenuţa, cu familiile lor, la

După o suferință grea în fața

despărţirea de soţul, tatăl, so-

căreia am fost neputincioși a

TEODOR HODIȘAN.

cel pe care Dumnezeu l-a che-

Dumnezeu să-l ierte şi să-l

Sotoc cu familia. (266)

GAVRIL BĂNCUI
şi

V Purtăm în noi amprenta celui care ne-a dat viaţă, ne-a

crul şi bunicul

sosit clipa să ne despărțim de
mat la El. Verișorul Gheorghe

milia. (2195)

V Sincere condoleanţe mătuşii Viorica, verişorilor Costel

iubit şi cu care am împărtăşit fi-

și vom aprinde un pai de lumânare în fața tristului tău mormânt rugându-L pe Părintele

cium sufletesc. Timpul nu va

odihnească în pace! Fam. Raţ

şterge din inimile noastre dure-

Dorin. (270)

Ceresc să-i dea odihnă veșnică
în Împărăția Sa, lui
TEODOR HODIȘAN.

aşternut în urmă cu un an, de

V Suntem alături de Alina

când îşi doarme somnul liniş-

și George Guiu, le transmitem
toată compasiunea noastră, la
despărţirea de socrul/tatăl lor,
IOAN GUIU.
Dumnezeu să îl odihnească

V

Azi, 20 martie 2017 se
împlineşte un an de la trecerea în nefiinţă a dragei noastre
cumnate şi mătuşi
RODICA CINCA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Aurica, Vasile şi Marius. (2242)

ecare clipă de bucurie şi de zbu-

rea, tristeţea şi dorul, care s-au

V Ne vom pleca genunchii

luna martie, s-a oprit o inimă
şi s-a stins un suflet bun. Nu
te vom uita niciodată, scumpul
nostru tată, socru, bunic şi străbunic
ŞTEFAN
AUREL FERICEL,
din comuna Avram Iancu.
Dumnezeu să-i ierte păcatele şi
să-l odihnească în pace şi linişte. Fiica Florica, ginerele Ioan
şi nepotul Lucian cu familia.
(2260)

tit dragul nostru tată, socru şi
ANA BĂNCUI,
din Ciuhoi, la 20 de ani de la
decesul tatălui şi 21 de la decesul mamei şi trecerea lor la cele

bunic

comemorări şi decese
se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-vineri între
orele 8.00-18.00, duminică, între orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patri-

GHEORGHE OANEA.

oţilor nr. 4 (lângă

Fie ca lumina veşnică să-i ve-

Teatrul de stat)

gheze somnul şi să-i însoţească

luni-vineri, între

Te vom păstra în inimile

în pace şi să aline sufletele ce-

noastre! Verișoara Florica Pă-

lor care plâng. Gheorghe, Rodi-

nească în pace! Familia îndure-

sufletul bun spre Ceruri! Fami-

leanu cu familia. (267)

ca, Alin, Simona Petrila.

rată. (2271)

lia îndurerată. (2268)

veşnice. Dumnezeu să-i odih-

Anunţurile de

orele 9.00-18.00,
duminică, 16.0018.00

