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decese

V

V

Sincere condoleanţe

Cu durere în suflete ne

mătușa noastră mult iubită,
CAROLINA.
Nu te vom uita niciodată!

cu copiii. (5451)

pentru verișorii noștri, Cati,

și de familia ei, la marea dure-

Mărioara și Nelu, la despărțirea

bunul său tată
EMILIAN NICA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Conducerea şi colectivul

V

În clipe de adâncă du-

rere, la despărţirea de tatăl,

domnului Romeo Nica. Dum-

turi de iubita noastră soție și

nezeu să-i rânduiască odihnă

mamă,

veşnică. Pop Viorel Mircea.
IOANA TOR,

V

le, când se desparte de tatăl său,
suntem alături de directorul

număr atât de mare ne-a uimit

economic, Romeo Nica, împăr-

și ne-a alinat tristețea în aceste

tăşinu-i durerea.
Transmitem condoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l
odihnească! Colegii din biroul

na-Claudia și familia, fratele
Fulgheci Gigi și familia. (5456)

V

V

Un gând de mângâiere

Cu durere în suflete

Dumnezeu să-l odihnească în

anunțăm încetarea din viață a

pace. Colectivul Biroului Con-

celui mai bun soț, tată, socru și

tabilitate-Financiar,

bunic,

Transport Local. (5436)

V

voi căuta pentru a fi nedespărțiți

ora 13.00, la Capela Frențiu, Ci-

pentru veșnicie așa cum am

mitirul Rulikowski. Dumnezeu

fost aici pe pământ în cele mai

să-i dea odihnă veșnică! Soția

grele clipe de suferință, soțul

V

Amintirile vor rămâne

FLORIAN PETRUȚ.
Dumnezeu să te odihnească
în pace! Fiica Nadia cu familia,
din S.U.A. (5444)

meu drag,
FLORIAN PETRUȚ.
Soția Floarea. (5440)

V

Cu adâncă durere în

suflete ne luăm rămas bun de la
FLORIAN PETRUȚ.

(5434)

conducem pe ultimul drum pe
dragul nostru cuscru,
EMILIAN NICA,
trecut la cele veșnice după o

V

tru tatăl meu drag,
FLORIAN PETRUȚ.
Chipul tău drag, bunătatea

așeze între aleșii Săi și să-i dea
odihnă veșnică! Verișorul Mircea din Oradea cu soția Doina.

Marioara Lascu și Pop Dorina
cu familiile lor. (5447)

V

Cu tristețe în suflete ne

cel care a fost pentru noi frate,
cumnat, unchi,
GAVRIL TORJ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Suntem alături de familia îndurerată! Torj Vasile cu

V

V

V

Soarele vieții a apus

pentru o ființă atât de dragă
mie, unchiul

Suntem alături de ing.

ten bun şi drag, un fost fotbalist
KOVACS

Ionel Ungur, în aceste momente
de tristețe pricinuite de trecerea
în neființă a mamei sale dragi,

în pace! Colegii din generația

IONCSY (KOPEK),
în vârstă de 63 de ani. Vei rămâne veşnic în memoria noastră! Grupul de prieteni din Oradea.

semicentenară a Liceului Emanoil Gojdu. (5448)

FLORIAN PETRUȚ
(CIUCIU),
din Botean. Dumnezeu să-l

(5435)

V

comemorări
Suntem alături de Liviu

și Diana Sabău-Popa, în aceste
momente grele ale despărțirii
de mama și soacra dragă. Dum-

V

Cu adâncă durere

anunțăm încetarea din viață a

de 85 ani. Înmormântarea va
avea loc miercuri, 14 octombrie, ora 12.00, în Cărăndeni,
nr. 16. Dumnezeu să-l ierte și

V

Pios omagiu de prețuire

nezeu să o odihnească în pace!

și neuitare aducem acum la îm-

Marieta și Iulian Sehleanu.

plinirea a 11 ani de când a ple-

(5449)

cat spre cele veșnice dragul
nostru soț, tată, socru și bunic

celui care a fost un soț, tată, tată-socru, bunic și străbunic iu-

A plecat din această

viaţă, departe de noi, un prie-

Dumnezeu să o odihnească

GAVRIL TORJA,
Un ultim omagiu pen-

din Şebiş. Dumnezeu s-o

mângâie. Cumnații Nuțaș Ioan,

MARIA UNGUR.

bitor,
Cu profundă durere îl

veșnică, iar pe cei rămași să-i

familia.

potul Nicolae Sabău cu familia.
În dimineața Învierii te

străbunicului

despărțim pentru totdeauna de

primească în Împărăția Sa! Ne-

miercuri, 14 octombrie 2020,

lia și nepoata Andra.

V

Oradea

EMILIAN NICA,

Viorica, fiul Romeo, nora De-

cu familia. (5443)

colegului nostru, director economic Nica Romeo, în aceste

MARIA GUDIU,

Dormi în pace! Fiica Violeta

tele Nicolae cu soția Maria.

se desparte de tatăl său drag.

Înmormântarea va avea loc

FLORIAN PETRUȚ.

Odihnească-se în pace! Fra-

momente de mare durere, când

de 74 ani, născut în Spinuș.

Golul din sufletul meu

de mama lor,

lui, tatălui-socru, bunicului și

Dumnezeu să-i dea odihnă

meu tată

comercial al S.C. O.T.L. S.A.

Gavril, fiul Tor George-Cristi-

re pricinuită de pierderea tată-

GAVRIL TORJA.

va rămâne nemângâiat, dragul

În aceste clipe de gre-

likowski. Prezența voastră în

an și familia, fiica Turcuț Ele-

(5442)

tăticule

EMILIAN NICA,

gândurile noastre! Soțul Tor

tru noi. Fiul Florin cu familia.

vii pentru totdeauna pentru noi,

Capela Hașaș, Cimitirul Ru-

va fi întotdeauna în inima și

un om care s-a sacrificat pen-

V

din suflet celor care au fost ală-

IOANA,

FLORIAN PETRUȚ,

de la S.C. O.T.L. S.A.

siune familiei şi condoleanţe

momente grele.

Un gând de alinare

cumnata noastră Cristina Nuțaș

Dorim să mulțumim

octombrie 2020, ora 14.00, la

V

tăl nostru

transmit gânduri de compa-

sau cu prezența, duminică, 11

Suntem alături de

mic, Romeo Nica, acum când

EMILIAN NICA,

în ultimele clipe, cu gândul

V

despărțim de cel care a fost ta-

Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Surorile Aurica și Dorina

Cu durere în suflete ne

transmitem directorului econoîl conduce pe ultimul drum pe

luăm rămas bun de la sora și

V

V

V

IONEL BRÎNDUȘ.
Suntem alături de

verișorii noștri, Cati, Mărioara
și Nelu, acum, când a trecut la
cele veșnice mama lor,

Dumnezeu să te odihnească în pace alături de dragul tău
nepot
BOGDAN-OCTAVIAN
plecat fulgerător și prea tânăr

MARIA GUDIU,

de la noi. Ne-a rămas durerea și

din Şebiş. Dumnezeu s-o

tristețea, amintirile dragi și un

și iubirea cu care ne-ai încon-

să-l odihnească în Împărăția

jurat vor rămâne veșnic în ini-

Sa! Soția Maria, copiii Cristi-

odihnească în pace! Verișoara

dor imens. Dumnezeu să vă dea

Familia Roșu Ilie, Sofia și Cla-

mile noastre. Fam. Jude-Petruț

na Nuțaș, Gavril Torj și Nicolae

Argentina din Şebiş cu soțul

odihna binemeritată. Cu multă

udiu cu familia.

Florica și Florin. (5441)

Torj cu familiile. (5446)

Vasile.

durere în suflet, familia. (5437)

grea suferință. Dormi în pace!

