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S

V Vestea trecerii prea devreme în lumea celor drepţi a
cuscrului nostru

(2285)

CORNEL ABRUDAN,
ne-a îndoliat sufletele. Dum-

decese

nezeu să-l răsplătească pentru tot binele pe care l-a făcut
şi să-l odihnească în pace. Cuscrii Ecaterina şi Traian Faur.

V

„Din
lacrimi v-aţi născut
În dragoste aţi trăit
Nu vor uita nicicând,
Acei ce v-au iubit”.
PAULINA-ELENA MIRCEA,
VICTORIA-MIHAELA
POPESCU,
ROZALIA IUHOŞ,
DUMITRU BUTA,
SEVER NEGRĂU,
IOAN TODA,
MAGDOLNA CHEREGI,
ILONA BALOGH.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V Cu inimile împietrite

de durere, ne despărţim de cel
care a fost stâlpul casei noastre,
sprijinul şi ajutorul nostru, bunul, dragul şi nepreţuitul nostru
soţ şi tată,
CORNEL ABRUDAN,
de 65 de ani, din Tileagd. A
plecat fulgerător dintre noi, lăsându-ne cu sufletele pustiite.
Cât vom trăi ne vom ruga bunului Dumnezeu pentru odihna lui veşnică într-o lume fără
durere. Înmormântarea are loc
azi, 10 aprilie, ora 13.00, în loc.
Tileagd. În veci îndoliaţi, soţia
Mariana şi fiii Călin Nicolae şi
Marin Ioan.

V S-a rupt firul vieţii unui

V

Împărtăşim

durerea

cumnatei noastre dragi Cornelia Faur, în aceste momente
grele când se desparte de tatăl
său iubit,
CORNEL ABRUDAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Bot, din Tileagd.

V Cu gânduri de compasiune suntem alături de Cornelia şi Daniel Faur, de Camelia şi
Maria, acum când îl conduc pe
drumul fără întoarcere pe dragul lor tată, socru şi bunic,
CORNEL ABRUDAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Octavian Firezar, cu
familia.

V Dumnezeu să vă mângâie sufletele, dragii noştri Cornelia, Daniel, Camelia şi Maria,
la despărţirea de iubitul vostru
tată, socru şi bunic,
CORNEL ABRUDAN,
iar pe cel plecat să-l odihnească în pace. Angela şi Ioni-

care a fost
dr. PAULA MIRCEA,
distinsă personalitate a vieţii medicale orădene, model de
acribie în profesie, iubită şi respectată. Dumnezeu să o odihnească în pacea Sa binemeritată. Condoleanţe familiei şi
colaboratorilor. Dr. Pop Carmen.

V S-a întors la ceruri cea

mai bună profesionistă - medic
şi o mamă devotată,
dr. PAULINA MIRCEA.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Dr. Pop
Maria. (3054)

V Cu durere în suflete ne

luăm rămas bun de la prietena
noastră,
dr. PAULA MIRCEA,
un suflet nobil şi bun. Dumnezeu să o odihnească în pace!
Sincere condoleanţe întregii familii. Familia dr. Traian Micle.
(3056)

V Suntem alături de Ioana

Mircea şi familia ei, în suferinţa pricinuită de pierderea unui
membru atât de important şi de
drag din familia lor, doamna
dr. PAULA MIRCEA.
Ne vom aminti mereu cu drag
de dânsa. Sincere condoleanţe.
Adi Farago şi familia, Dana Băleanu şi familia. (3057)

că Bot.

V Regret dispariţia distinsei doamne
dr. PAULA MIRCEA,
eminent medic, soţie, mamă,

suflet bun, generos, iubitor. Tatăl, socrul şi bunicul nostru
drag,
CORNEL ABRUDAN,
ne-a părăsit pentru totdeauna, lăsându-ne trişti şi îndureraţi. Dumnezeu să-ţi vegheze
liniştea de veci, alături de cei
bine plăcuţi Lui. Fiica Cornelia, ginerele Daniel, nepoatele
Camelia şi Maria.

bunică, străbunică, s-a devo-

V Cu sufletele îndurerate,

medic de excepţie, soţie,

ne luăm rămas bun pentru totdeauna de la dragul nostru tată
şi socru,
CORNEL ABRUDAN,
plecat prea timpuriu dintre
noi. Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul în Împărăţia Sa. Fiica Florina cu soţul Adi.

V Un ultim omagiu celei

tat familiei până la sacrificiul
de sine. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Condoleanţe familiei îndoliate. Liana Cozea.
(3042)

V Un ultim omagiu celei
care a fost
dr. PAULA MIRCEA,
mamă şi bunică greu încercată de soartă de-a lungul anilor. Să-i fie amintirea veşnică
şi Dumnezeu s-o odihnească
în pace, alături de cei dragi ei,
plecaţi în Împărăţia Cerurilor.
Sincere condoleanţe familiei.
Monica şi Traian Lazăr. (3052)

V Suntem alături de cum-

V La ceas de grea încerca-

nata, mătuşa Florica, verişoare-

re şi durere sufletească suntem

le Mărioara, Emilia, la trecerea

alături de colega noastră Emilia

în nefiinţă a celui mai iubit soţ,
tată, bunic
SEVER NEGRĂU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Cumnata Iuliana, nepoţii Mărioara, Nelu cu famili-

Ciucă, la pierderea tatălui drag
SEVER NEGRĂU.
Sincere condoleanţe. Colectivul Blocului Operator Spital
Judeţean Oradea. (3051)

ile. (3057)

V

Cu inimile întrista-

V Suntem alături de mă-

te anunţăm încetarea din viaţă

tuşa Florica, verişoarele Mări-

a mamei, bunicii şi străbunicii

oara, Emilia, la trecerea în ne-

noastre

fiinţă a celui mai iubit soţ, tată,
bunic
SEVER NEGRĂU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Nepoata Viorica cu familia. (3055)

ROZALIA IUHOŞ,
de 84 ani. Înmormântarea,
marţi, 11 aprilie, ora 12.00, la
Cimitirul Rulikowski, Capela Orăşenească. Familia îndurerată.

V Suntem alături de mătuşa Florica, verişoarele Mări-

V Mulţumim din suflet tu-

oara, Emilia, la trecerea în ne-

turor celor care au fost alături

fiinţă a celui mai iubit soţ, tată,

de noi prin prezenţă, flori şi ali-

bunic

nare, în clipele de grea încer-

SEVER NEGRĂU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Nepoatele Aurelia, Florica cu familiile. (3056)

care prin care trecem în aceste
momente, când l-am condus pe
ultimul drum pe dragul nostru
soţ, tată, socru şi bunic
FLORIAN CLEPE.

V Suntem alături de veci-

Mulţumiri speciale membri-

nii noştri, d-na Florica Negrău,

lor Ansamblului „Nuntaşii Bi-

Emilia cu familia şi Marioara

horului”, care l-au iubit şi res-

cu familia, în aceste momente
grele când se despart de dragul
lor soţ, tată şi bunic
SEVER NEGRĂU.

pectat enorm şi pentru care a
fost ca un adevărat părinte. Familia Clepe. (3053)

Dumnezeu să-l odihnească în

V Regretăm trecerea în

nefiinţă a celei care a fost
dr. PAULA MIRCEA.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Ioana, Carmen şi
Horia Lahr. (342)

V Profund îndureraţi ne

luăm rămas bun de la
dr. PAULA MIRCEA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Padia, Delia şi Horia
Lariu. (343)

V

Transmitem sincere
condoleanţe şi întreaga noastră compasiune familiei cumnatului nostru, Bara Gheorghe,
Lenuţa şi Andrei, în aceste momente de tristeţe, când se despart de tatăl, socrul şi bunicul
drag
GHEORGHE BARA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Magheru Ioan.

pace! Sincere condoleanţe! Ma-

comemorări

ria Troiac, Alexandru Bârsan,
Liana şi Mohamed Kamel.

V În aceste momente pline
de durere suntem alături de familiile Negrău şi Ciuca, la trecerea în nefiinţă a celui care a
fost soţ, tată, socru şi bunic
SEVER NEGRĂU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Familia Torje Maria şi
Cornea. (3058)

V

Transmitem

sincere

condoleanţe şi întreaga noastră
compasiune familiilor Negrău
şi Ciuca, acum când se despart
de soţul, tatăl, socrul şi bunicul drag
SEVER NEGRĂU.

V Au trecut 2 ani de tristeţe, lacrimi şi durere de când
s-a înălţat la cer, draga noastră
mătuşă,
IRINA SZEKELY.
Nu te vom uita niciodată.
Dumnezeu să-ţi dea odihnă şi

Odihnească-se în pace! Ve-

linişte în Împărăţia Sa. Nepoa-

cinii Luncan Gheorghe şi Bele

ta Marioara cu soţul Gheorghe

Gheorghe cu familiile. (3059)

şi familia. (2880)

