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Doi bărbaţi cu feţele acoperite au atacat şi jefuit o tânără în Diosig

În direct de la Poliţie
fiind bănuiți de comiterea infracțiunii de înșelăciune.

Înşelăciune
la benzinărie
Marți, polițiștii din Vașcău au
fost sesizați de un bărbat de 48
de ani, angajat al unei benzinării
din localitate, că, la ora 12.57, persoane necunoscute au alimentat o
autoutilitară cu 28 de litri de motorină, în valoare de 150 lei și, la plecare, au achitat doar 100 lei, rămânând un rest de plată de 50 lei. În
urma investigațiilor și verificărilor
efectuate, polițiștii din Vașcău au
identificat cu operativitate persoanele bănuite de comiterea faptei ca
fiind doi bărbați de 32 și 27 de ani,
ambii din comuna Cociuba Mare.
Prejudiciul a fost recuperat integral. Polițiștii din Vașcău continuă
cercetările pentru documentarea
întregii eventuale activități infracționale a celor doi bărbați, aceștia

Hoaţă prinsă
la Ştei

Tot marţi, polițiștii din Ştei au
fost sesizaţi de un bărbat de 63 de
ani, din comuna Cărpinet, că în
jurul orei 15.00, în timp ce se afla
pe o stradă din proximitatea unei
piețe agroalimentare din Ştei, o
persoană necunoscută, de sex feminin, ar fi profitat de neatenţia
sa și i-ar fi sustras din geacă 260
lei, un telefon mobil, cardul bancar și actele de identitate. În urma
cercetărilor efectuate, polițiștii
din Ştei au identificat persoana
bănuită de comiterea faptei ca fiind o femeie de 35 de ani, de la
care au fost recuperate în totalitate bunurile sustrase. n
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 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!

S

decese

V

„Conducerea este pri-

vilegiul de a îmbunătăţi vieţile altora. Nu este ocazia de a-ţi
satisface lăcomia personală.”
(Mawai Kibaki)
AUREL PELAC,
IREN RAŢ,
EUGENIA ELENA BĂDOIU,
ROZALIA STANA,
KATALIN SALYI,
VILMA HERMAN,
VASILE TEODOR PLEŞ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

În aceste momente gre-

le sunt alături de familia Andrei, când se desparte pentru
totdeauna de cel care a fost soț,
tată și bunic iubitor,
PAVEL ANDREI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Văduva Eli Gavriş.

(558)

V

Un gând de alinare şi
sinceră compasiune naşei noastre, Carmen Blaga, la despărţirea de mama dragă. Carmen
Tăutu şi Silvia Puşcaş. (1039)

V

Suntem alături de Carmen şi Lidia şi de familiile
lor, acum, când se despart de
mama, soacra, bunica şi străbunica lor,
DOMNICA LUPŞE.
Sincere condoleanţe! Fam.
Trip Rodica. (1040)

V

Cu durere în suflet
anunțăm trecerea la cele veșnice a celui care a fost tatăl nostru
AUREL PELAC, 70 ani.
Înmormântarea va avea loc
astăzi, ora 13.00, în sat Curățele. Odihnește-te în pace, suflet
drag. Fiicele Monica, Gabriela,
Silvia și Ioana cu familiile.

V

Magistraţii Judecătoriei Oradea au dispus arestarea preventivă a doi bărbaţi care au atacat
o tânără de 18 ani şi au bătut un
alt bărbat care a sărit în apărarea victimei.
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, luni, polițiștii Secției nr.3 de Poliție Rurală
Biharia au identificat, cercetat și
reținut doi bărbați de 28 și 25 de
ani, ambii din localitatea bihoreană Diosig, bănuiți de comiterea
infracțiunii de tâlhărie calificată.
„În urma cercetărilor efectuate,
polițiștii bihoreni îi bănuiesc pe ce
doi că, la 7 februarie a.c., în jurul
orei 22.30, pe o stradă din localitatea Diosig, având fețele acoperite
cu un fular, ar fi deposedat-o, prin

V

SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!
 LA CAPĂTUL
DRUMULUI S.R.L.

Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

Tâlhari arestaţi

Cu mare durere în suflete anunţăm trecerea în nefiinţă a celei care a fost
EUGENIA BĂDOIU,
mamă şi soacră mult iubită.
Înmormântarea are loc azi, 15
februarie 2018, ora 15.00, din
Capela Frenţiu Oradea. Te vom
iubi mereu! Fiul Eugen şi nora
Adina-Otilia Bădoiu. (1042)

Sunt alături de ginerele Eugen şi fiica mea Adina Bădoiu, în aceste clipe grele, când
se despart pentru totdeauna,
de cea care le-a fost mamă, respectiv soacră,
EUGENIA BĂDOIU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Cuscra Margareta. (1043)

V

Un ultim omagiu vecinei noastre, doamna
EUGENIA BĂDOIU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Condoleanţe familiei îndoliate! Vecinii de scară. (1049)

V

Cu inimile îndurerate
anunţăm încetarea din viaţă a
scumpului meu frate,
IOAN DULĂU,
în vârstă de 62 de ani, născut
în Oşand. Înmormântarea are
loc azi, 15 februarie, ora 13.00,
din Capela Haşaş. Fratele şi familia.

V

Cu inimile frânte de
durere anunţăm trecerea la cele
veşnice a iubitului frate, cumnat şi unchi,
IOAN DULĂU,
născut în Oşand, în vârstă de
62 ani. Înmormântarea are loc
azi, 15 februarie, ora 13.00, din
Capela Haşaş. Sora Marioara,
soţul Gheorghe, copiii Anca,
Cosmin, Alexandru, Renata şi
Alexandra, Milan.

V

Cu sufletele pline de
durere suntem alături de prietenii noştri, Dora, Adi şi Raul,
acum când se despart de cel
care a fost un soţ şi tată minunat,
IOAN DULĂU.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Adriana şi Sergiu.
(1044)

ameninţare, pe o tânără localnică de 18 ani, de un telefon mobil
şi o geantă în care avea 35 lei şi
actele de identitate”, a precizat
comisarul Alina Dinu, purtătorul
de cuvânt al IPJ Bihor. Polițiștii îi
bănuiesc pe cei doi că, pentru a-şi
asigura scăparea, ar fi agresat fizic un tânăr localnic de 22 de ani,
cunoscut al victimei, care a intervenit în favoarea ei, încercând să
recupereze geanta sustrasă, provocându-i acestuia leziuni care au
necesitat pentru vindecare între
20 și 25 de zile de îngrijiri medicale. Ulterior, cei doi ar fi abandonat geanta și telefonul mobil pe
stradă, în apropierea locului comiterii faptei, însușindu-și cei 35
lei. Cei doi suspecţi au fost reţinuţi
pentru 24 de ore în Centrul de Re-

V

A plecat la cele veşnice
un bun prieten, un om cinstit,
onest, de încredere şi bun simţ,
NELU DULĂU.
Dumnezeu să-l odihnească. Sincere condoleanţe familiei. Meşter Mircea şi familia.
(1052)

V

Cu profundă durere în
suflet îmi iau rămas bun de la
soţul meu,
IOAN BODOGAI.
Sufletul lui nobil, bunătatea
şi dragostea cu care m-a înconjurat, va dăinui mereu în sufletul meu. Înmormântarea are loc
azi, 15 februarie, ora 13.00, la
Cimitirul din Valea lui Mihai.
Drum lin, spre lumina cea veşnică, dragul meu soţ. Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace! Îndurerata ta soţie,
Ani. (1047)

V

Cu multă durere în suflete ne despărţim de dragul
nostru prieten,
IOAN BODOGAI.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Fam.
Bugnariu Gavril şi Rozalia.
(1048)

V

În aceste momente împovărate de durere, suntem alături de verișoara noastră, Lidia
Bodrenciu, cu întreaga familie,
la pierderea măicuței dragi
DOMNICA LUPȘE.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincerele noastre condoleanțe. Valentina și Pavel Vidican. (1178)

ținere și Arestare Preventivă din
cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Bihor. Marți, aceștia au
fost prezentați la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Oradea, procurorii adresându-se judecătorului
de drepturi și libertăți din cadrul
Judecătoriei Oradea, cu propunere
de arestare preventivă. Magistrații
au emis pe numele fiecăruia câte
un mandat de arestare preventivă
pentru o perioadă de 30 de zile.
Polițiștii din Biharia continuă cercetările sub coordonarea procurorilor pentru documentarea întregii
eventuale activități infracționale a
suspecţilor și pentru recuperarea
integrală a prejudiciului cauzat.
n A.UNGUR
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Sincere condoleanțe familiei Vasiu, fiicelor și nepoților, la pierderea mamei și
bunicii lor,
MAGDA VASIU,
de 80 ani. A fost o prietenă
și vecină bună. Dumnezeu să-i
dea odihnă veșnică. Familia
Cozma. (1181)

V

Ultim omagiu prietenei
și colegei mele dragi
GINA BĂDOIU,
cea care la evenimentele importante din viața familiei mele
ne-a onorat cu prietenia ei. Dragă Ginu, îți suntem alături cu
sufletul în acest moment greu
al despărțirii de mama ta dragă. Veronica, Marius și Sorin
Popoviciu cu familiile. (1180)

comemorări

V

Se împlinesc 40 de zile
de când sufletul nobil al scumpei noastre prietene,
ELENA ZELENCIUC
(LUȚA),
s-a înălțat la ceruri. Ai fost
întruchiparea iubirii, bunătății
și generozității. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă,
17 februarie, ora 9.30, la Biserica ”Izvorul Tămăduirii”, din
curtea spitalului vechi. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Grupul de prieteni. (1179)

V

S-au scurs 4 ani de lacrimi şi durere de la trecerea la
cele veşnice a celei mai bune
soţii, mame, soacre şi bunici,
SILVIA SOPOTA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-ţi dea odihnă veşnică. Soţul
Ghiţă, fiicele, ginerii şi nepoţii.
(1056)

