14 Publicitate
 „Moartea este liman

de uşurare pentru noi oamenii, prin ea trecem la viaţa veşnică, după care suspinăm noi
muritorii de atâta vreme”.
IRINA STAN,
VERONICA FORIŞ,
ANA PANTIŞ,
VALENTIN CARL KLEIN,
AUREL IRIMIA BRISCAN,
MARIA MÂNZ,
ILONA MARIAN,
ANA POP,
FLOARE POP,
IOSIF POP,
VICTORIA DUBĂU,
TEODOR TODUŢA,
IULIA MATEAŞ,
PARASCHIVA BALLA,
SANDOR BORBELY,
JULIANNA KIGYOSI,
GEZA MIHALY,
KAROLY KOCSIS,
ISTVAN JAKAB,
LASZLO CZIBULA,
ERZSEBET PAPP,
IREN MARKUS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

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.

VÂNZĂRI APARTAMENTE
 Vând apartament 3 camere,
în Sânmartin, 2 băi, 2 balcoane
închise, dublă orientare. Tel.
0744/98-59-70.
 Vând apartament în com.
Sântandrei,
2 camere, 60
mp, et. 1, complet renovat,
28.500 euro, negociabil. Tel.
0770/194-613.
 Vând apartament ultracentral cu o cameră. Tel. 0722/8107-19.

 Cu durere în suﬂete

 Vând casă mare, P+M, în
cartierul Oncea. Tel. 0359/4320-57. (3483)

ce a cumnatei şi mătuşii noastre
LENUŢA MANEA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Cumnatul Manea Teodor şi soţia Maria, nepoata
Borz Laura cu familia. (3491)

 Un gând de alinare şi
mângâiere pentru nepotul şi
verişorul nostru, Adrian Manea
cu familia sa, în aceste momente grele când se despart pentru
totdeauna de draga lor mamă,
soacră şi bunică

 Vând teren intravilan 279 mp,
str. Ciheiului, 0753/81-37-23.
(388)
 Vând teren, str. Petru Hristofor, 982 mp, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)

 Cu adâncă durere în suﬂete şi nespusă tristeţe în inimi
anunţăm trecerea în veşnicie a
celui care ne-a fost tată, socru
şi bunic
KAROLY KOCSIS,
de 80 ani. Înmormântarea are
loc azi, 2 mai 2017, ora 13.00,
din Capela Orăşenească. Dum-

LENUŢA MANEA.

nezeu să-l odihnească în pace!

Dumnezeu să o odihnească

Fiica Maria, ginerele Remus,

în pace! Unchiul Ghiţă Manea,

nepoţii Remuszka şi Zsolti.

cu familia. (3492)

(3490)

 Vând teren intravilan, Oncea,
toate utilităţile, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren Oncea, 982
mp, front 25 m, 55.000 euro,
0751/24-67-80. (tv)
 Vând teren, aproape mijl.
transport, magazine, şcoală,
utilităţi, 55.000 euro, 0751/2467-80. (tv)
 Vând teren 1700 mp, Borşului, fostele Sere, 0754/65-8218. (tv)

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând cort 4 persoane, aragaz 4 ochiuri, maşină cusut
„Ileana”, tv color, 0772/15-8244. (382)

CUMPĂRĂRI

 Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon, 0744/12-8306. (3115)

VÂNZĂRI AUTO

 Vând maşină Opel Astra G,
2001, culoare gri, stare foarte
bună. Ulei, ﬁltre, distribuţie recent schimbate. Taxă nerecuperată. Preţ 1.850 euro, negoc.
Tel.: 0746/15-85-30.

PRESTĂRI SERVICII
 Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele toate tipurile.
0745/57-73-90. (T.3297)
 Transport nisip, pietriş,
balast, pământ, moloz. Tel.
0748/63-71-77. (3467)
 Îngrijesc (supraveghez) permanent femei în vârstă, numai
în Oradea, 0736/08-95-64. (tv)
 Asociaţie de proprietari, str.
N. Bălcescu 9, bloc D 47, solicită oferte preţ pentru deratizare/
dezinsecţie. Ofertele se depun
la sediul asociaţiei, luni şi miercuri, între orele 17.00-20.00, în
plic închis. (390)

rere în suﬂete de dragul nostru
soţ şi tată, cel care a fost
AUREL VIOREL BRISCAN.
Parastasul de 9 zile se va ţine
în data de 7 mai 2017, ora 11.30,
la Biserica din satul Mizieş.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Le mulţumim din suﬂet
celor care au fost alături de noi,
în aceste clipe grele: vecinii din
Oradea, Mizieş de Beiuş, rudelor şi colaboratorilor. Soţia Florina, ﬁul Vlad.

 A plecat dintre noi şi

ne-a lăsat în suﬂete un gol
imens, bunul nostru verişor şi
prieten
VASILE PURLE,
din Ştei. Te vom păstra în inimile noastre aşa cum ai fost,
om bun, cinstit şi corect. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică. Tu, Aurina, primeşte condoleanţele noastre şi să-ţi dea
Dumnezeu putere să rezişti tragicului eveniment. Familiile
Purle Ioan, din Oradea şi Purle Antim, din Miercurea-Ciuc.
(3493)

str. Primăriei nr. 62,
tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

(2285)



Cu adâncă durere anunţăm încetarea din viaţă a celui
care a fost soţ, tată, socru şi bunic
IOSIF POP,
în vârstă de 77 de ani. Înmormântarea va avea loc miercuri,
3 mai, ora 14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Soţia Ilona, ﬁica Lucia,
ﬁul Ciprian, ginerele Olimpiu,
nepoţii Alin şi Andrei.

comemorări

 Cu durere mare în su-

ﬂete şi cu lacrimi în ochi comemorăm azi, 2 mai, un an de la
trecerea la cele veşnice a iubitei
noastre mame, soacre şi bunici,
ANA GABRIAN,
din Tileagd. Dumnezeu s-o
ierte şi să-i dea odihnă veşnică.
Familia îndurerată. (3435)

 Repar maşini de spălat, cuptoare, expresso cafea, la domiciliu. Tel. 0752/45-65-58. (T.
2846)

 Angajăm bucătar cu experienţă pentru sală de nunţi în
Băile Felix. Informaţii la telefon
0744/908.397.

 Maseur profesionist. Tel.
0745/60-57-30. (2323)

 Angajăm vulcanizator ne-

AFACERI
 Renovez acoperişuri case,
faţade. Pietrar plachez garduri, curţi, alei, 0744/11-71-11.
(3346)

ANGAJĂRI
 Unitate medicală privată
angajăm asistentă medicală.
Rugăm lăsaţi CV pe adresa:
hroﬃcecv@gmail.com.
Tel.
0748/11-14-13, între orele 8.0016.00. (3427)
 Caut femeie-bărbat pentru
supravegherea unui pensionar
deplasabil, la ţară, 0742/69-8463. (T.3487)

caliﬁcat sau pensionar 4 ore,
0770/60-04-98. (3341)


Fabrica

automotive

din

Oradea angajează muncitori
caliﬁcaţi şi necaliﬁcaţi. Tel.
0259/451.026/239, email: resurse.umane@uamt.ro

MATRIMONIALE
 Simpatică, ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (3388)
 Domn, 66, doreşte doamnă
singură, siluetă, liceu. Aştept
SMS-uri 0743/99-71-00. (tv)

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 mai în cotidianul „Crişana”.

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.



TALON ANUNŢ

VÂNZĂRI TEREN

 Vând teren, 720 mp, Salonta,
loc liniștit, apă, curent introdus.
Tel. 0359/17-73-51.

LA CAPĂTUL DRUMULUI S.R.L.
 Ne-am despărţit cu du- SERVICII
FUNERARE NON-STOP!!!

anunţăm trecerea la cele veşni-

 Vând apartament 4 camere
în Sânmartin, decomandat, tip
D. Preţ: 55.000 de euro. Tel:
0771/310.526, 0747/789.374.

VÂNZĂRI CASE ORADEA

Marţi, 2 mai 2017

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.

