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PRESTĂRI SERVICII

 EXECUT FORAJ PUŢ APĂ.
Tel. 0722/82-28-04. (678)
 Transport nisip, pietriş, mărgăritar, pământ gazon, moloz.
Tel. 0740/45-16-15. (T.1234)
 Repar, instalez aragaze
vechi şi noi. Tel. 0771/48-4076, 0755/60-17-28. (T.1045)

ANGAJĂRI

 Angajez personal curăţenie,
inclusiv pensionari. Telefon
0753/87-86-37. (sms)

Joi, 22 septembrie 2016
 Căutăm ajutor bucătărie
şi ospătari, băieţi până în 30
de ani, pentru sală de nunţi
în Băile Felix. Informaţii la tel.
0744/160.945.
 Angajez muncitor pentru îngrijit vaci. Tel. 0755/62-28-14.
(1221)
 Atelier în Oradea angajează
sudor cu experienţă în porţi şi
scări metalice. Salar motivant,
0722/98-99-26. (5931)
 S.C. angajează ﬁnisori, faianţori, zugravi, necaliﬁcaţi.
0740/70-37-33. (T.1248)

 SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!

LA CAPĂTUL
DRUMULUI S.R.L.

AFACERI
 Caut doamnă, maxim 40 ani,
pentru companie+menaj+vânzătoare piaţa. Sms 0740/4109-04. (1057)

care a fost vecinul nostru

MATRIMONIALE

07.09.2012, cu ultimul domiciliu
în Oradea, str. Bârsei nr. 8, bl.
PC41, ap. 6, jud. Bihor. (1238)

 Tânără, discretă ofer companie la domn peste 50 ani.
0753/56-60-84. (T.1223)

Vă aşteptăm şi în centru!

CITAŢII

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.

 Abraham Petru Florin, domiciliu necunoscut este citat în
04.10.2016, ora 10.00, la B.N.P.
Baba Marinela, Oradea, str.
Republicii nr. 10/A, ap. 2, jud.
Bihor, în dosarul nr. 60/2016
pentru succesiunea defunctei Abraham Ana, decedată în

comemorări

 În trecerea timpului a venit şi
ziua de pomenire a tatălui nostru
DIMITRIE RAŢ,
din Cefa, care până la 93 de ani a tră-

ing. IOAN BORA.

it şi a suferit alături de noi. Parastasul de

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

pomenire va avea loc duminică, 25 septembrie 2016, la Biserica din Cefa. Dum-

Fam. Varga şi Hideg Annamaria. (1240)

nezeu să-l ierte şi să-i aducă odihnă veşnică. Fiul Mitică cu soţia Tincuţa. (1207)

 Aducem pe această cale mulţumiri tuturor celor care prin prezenţă,
mesaje de condoleanţe, telefoane, ﬂori,
coroane, au fost alături de noi în marea

S


Angajăm călcător (easă) pentru spălătorie-curățătorie, în
Oradea. Tel. 0746/37-05-66.
(T.5952)

 Aducem un ultim omagiu celui

str. PRIMĂRIEI, NR. 62

 Telefonaţi-ne şi GRATUIT vă trimitem MEDIC
CONSTATATOR al decesului, zi-noapte;
 Sicrie atât la preţuri accesibile cât şi ultraluxoase;
 Transport intern şi internaţional cu MERCEDES
special frigoriﬁc;
 Spălat, îmbrăcat, îmbălsămat, cosmetizare;
 Comenzi coroane, cozonaci, pacheţele;
 Preluăm anunţuri de deces pentru ziare (inclusiv
sâmbătă şi duminica);
 Comenzi masă pomană.
INCINERĂRI.
GRATUIT: Rezolvarea completă a ajutorului de
înmormântare de la Casa Judeţeană de Pensii, ajutor
CARPO, pensii de urmaş, pensii militare, etc.
ÎNCHIRIEM CAPAC FRIGORIFIC.
Plata după primirea ajutorului!
Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro
(558)

 Societate comercială angajează personal pentru curăţenie. Detalii la telefon 0728/2846-64.

decese

durere pricinuită de trecerea în eternitate a scumpei noastre

“Întoarceţi-vă către Mine şi

atunci mă voi întoarce şi Eu către voi”.

 Cu aceeaşi durere pe care am simţit-o în clipa despărţirii, anunţăm rudele

IULIANA PETREHELE,

şi prietenii, că azi, 22 septembrie 2016 se

soţie, mamă, bunică, soacră. Familia

împlinesc 19 ani de când a plecat dintre

îndurerată. (1237)

(Zah 1,3)

noi iubitul şi nepreţuitul nostru soţ, tată,
Au trecut 11 ani de durere şi sufe-

bunic şi străbunic
ARON SBÂRCEA,

IOAN LASCU,
ŞTEFAN IANCU,
RECA FAZEKAS,
dr. IMRE MEZO.
Sincere condoleanţe familiilor îndolia-

 Împărtăşesc imensa durere a distinsei familii dr. Mircea Petrehele prin

ICA PETREHELE.
Fie-i ţărâna uşoară. Văd. Gavriş Elly.
(1252)

dintre noi,
inginer IOAN BORA.
Cu durere în suﬂet anunţăm că înmormântarea are loc la Cimitirul Municipal,
de la Capela Frenţiu, ora 13.00, azi, 22

Sa cerească. Familia Sbârcea. (1225)

 Cu durere în suﬂet anunţ încetarea din viaţă a fratelui meu
LADISLAU SANDOR.
Înmormântarea va avea loc vineri, 23
septembrie, ora 11.00, de la Capela Ste-

deauna de dragul şi mult iubitul meu soţ
DESIDERIU-DINU KLEIN,
judecător, suﬂet ales şi cinstit, care
mi-a dăruit toată dragostea şi sprijinul
de-a lungul fericitei noastre căsnicii.
Pentru anii petrecuţi împreună îţi mul-

 Timpul trece prea repede şi în su-

ţumesc şi-l rog pe bunul Dumnezeu să

ﬂetul nostru rămân amintirile frumoa-

vor dărui o clipă de aducere aminte, sin-

se cu cei dragi plecaţi dintre noi. A venit

cera mea recunoştinţă. Cu dor soţia Mi-

vremea să-l rugăm pe bunul Dumnezeu

 Un mare OM, cu un caracter deosebit şi de o înaltă ţinută morală, s-a dus

Dumnezeu să-l ocrotească în Împărăţia

pierderea prematură a dragei lor

te. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.

un suﬂet generos şi o ﬁinţă minunată.

rinţă, de când m-am despărţit pentru tot-

ca în Îmţelepciunea Sa, să dea odihnă
veşnică şi suﬂetului soţiei, mamei şi bu-

te primească în Împărăţia Sa. Celor ce-ţi

lica. (1239)

 Se împlinesc şase luni de când
l-am condus pe ultimul drum pe iubitul

nicii noastre
ANA MOŢOC.

nostru
TEODOR GAVRIŞ (DODO).

Parastasul de 40 de zile va avea loc

Slujba de pomenire va avea loc la Mă-

sâmbătă, 24 septembrie 2016, ora 9.00, la

năstirea Franciscană “Adormirea Maicii

Biserica Ortodoxă din Ioşia, de pe strada

septembrie. Dumnezeu să-l odihnească

inberger. Dumnezeu să te odihnească în

Nicolae Bolcaş, preot Dindelegan. Fami-

în pace. Familia. (1231)

pace. Sora ta Marika. (1244)

lia îndurerată. (1255)

Domuului”, în data de 22 sept. 2016 de la
ora 18.00. Celor care vor înălţa o rugăciune pentru suﬂetul lui blând le mulţumim. Gabriela şi Felicia Steici.

