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S
V

lui

decese

Pios omagiu distinsu-

prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Să-i fie ţărâna uşoară. Compasiune şi sincere condoleanţe tristei familii. Prof. univ. dr.
Cornel T. Durgheu. (3609)

V

Suntem alături de prietenii noştri, fam. dr. Sorin şi
Adriana Sabău, la marea durere
pricinuită de pierderea unchiului drag,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Sincere condoleanţe. Fam.
dr. Zgrîncă Marcel şi Mihaela.
(3610)

V

Colectivul Secţiei de
Cardiologie a Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Oradea
deplânge trecerea în nefiinţă a
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Sincere condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! (3611)

V

Cu tristeţe şi adânc regret aducem un ultim omagiu
celui care a fost
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Sincere condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Fam. prof. dr. Popescu
Mircea. (3612)

V

Aducem un ultim omagiu celui care a fost cel mai bun
medic psihiatru al judeţului Bihor, un profesor eminent, un
om de o înaltă valoare morală,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Conf. dr. Mohan
Dumitru şi dr. Mohan Aurel.

V

Regretăm profund plecarea la cele veşnice a
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
om de o mare calitate umană şi profesională. Ne rugăm
ca bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să aline sufletele celor rămaşi nemângâiaţi
după această tragică despărţire. Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Familia Mihu Nicolae şi Viorica. (3622)

V

Cu inimile împietrite
de durere am aflată că
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
un doctor cu inimă mare,
atent şi devotat veşnic la necazurile altora a plecat dintre
noi. „A făcut parte dintre acei
puţini, care fac cinste locului,
neamului şi profesiei lor”, spunea cândva
dr. CORNUŢIU,
la moartea
prof. univ. dr.
VIOREL PORUMB.
I se potriveşte şi dânsului.
D-nul dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
nu profesor, aşa cum îmi plăcea mie să-i spun, ne-a fost naş
onorific la împlinirea celor 60
de ani de căsătorie, nouă, familiei Badea Alexandru şi Silvia.
Atunci când boala nemiloasă
ne bătea la uşă, dumneavoastră, totdeauna aţi fost lângă noi.
Ne-aţi încurajat, îmbărbătat.
Vă vom fi veşnic recunoscători, pentru tot ce aţi făcut pentru noi. Bunul Dumnezeu s-o
îmbărbăteze pe doamna doctor
Cornuţiu, soţia dumneavoastră
şi pe familiile fiicelor dumneavoastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Badea
Alexandru şi Silvia. (3623)

V

Un ultim şi pios omagiu distinsului medic,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Colectivul Bibliotecii Universităţii din
Oradea. (3625)

V

Gânduri de alinare şi
sincere condoleanţe familiei
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
OM de mare ţinută profesională, generos şi bun. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Familiei îndurerate să-i dea
Dumnezeu putere să treacă cu
bine peste această grea încercare. Colegul de şcoală şi prietenul dr. Pop Ioan, dr. Ciprian
Pop şi pr. Cătălin Pop cu familia.

V

Cu multă durere, ne
luăm rămas bun de la draga şi
minunata noastră colegă,
ANNAMARIA
LOSONCZI.
Dumnezeu s-o odihnească şi
să îi aşeze sufletul în Împărăţia
Sa, iar celor îndoliaţi să le aline sufletele. Sincere condoleanţe din partea colectivului European Drinks şi Rieni Drinks.

V

Colectivul Filarmonicii de Stat Oradea, deplânge
trecerea în neființă a colegului,
IOAN VEREȘ.
Sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l ierte și să-l
odihnească în pace. (440)

V

Cu nemărginită durere
în suflet mă despart de scumpul
şi iubitul meu fiu
CONSTANTIN
DANCOGLU.
Dumnezeu să-l primească în
Împărăţia Sa şi să-i dea odihnă veşnică. Înmormântarea va
avea loc joi, ora 12.00, Capela
Haşaş. Mama.

V

Cu adâncă durere în
inimi şi nespusă tristeţe în suflete ne despărţim de iubitul
nostru nepot şi văr
CONSTANTIN
DANCOGLU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Mătuşa şi verişorul.

V

V

Sincere condoleanţe
cumnatului Moise şi cumnatei
Cornelia cu familia, la trecerea în veşnicie a mamei şi bunicii lor
ANA GHERLE,
dorindu-le mângâiere veşnică. Popa Gheorghe cu familia.
(3614)

comemorări

Sincere condoleanţe
vecinei noastre Dancoglu Ludmila, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a fiului drag
CONSTANTIN
DANCOGLU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Vecinii din B-dul Dacia
81. (3789)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere doamnei Dancoglu
Ludmila, la marea durere pricinuită de decesul fiului iubit,
CONSTANTIN
DANCOGLU.
Sincere condoleanţe. Fam.
Mânz Teodor şi Rodica. (3790)

V

Timpul nu va şterge niciodată din sufletul meu tristeţea care mi-a lăsat-o în urmă cu
6 ani, sora mea dragă,
DOINA PUIE.
A plecat pe drumul fără întoarcere, lăsând un gol imens
de durere şi tristeţe. Dumnezeu
s-o odihnească. Mircea. (3792)

V

Au trecut 5 ani grei, de
când te căutăm, te strigăm, dar
totul este în zadar dragul nostru
LICĂ VASILE BEJAN.
Ne amintim cu drag de tine
şi dorul care ne cuprinde nu îl
poate stinge nimeni niciodată.
Sinceră recunoştinţă celor care
îţi vor dărui o clipă de aducere
aminte. Dumnezeu să te odihnească în pace! Soţia Neli, fiul
Paul şi nora Adriana. (3616)

V

S-au scurs 9 ani lungi, de când ducem dorul înţelepciunii şi căldurii sufletului
scumpului nostru soţ, tată şi
bunic,
ION MÂINEA.
Dumnezeu să îi odihnească
sufletul în linişte şi pace! Familia, veşnic îndurerată. (3801)

V

V

Anunţăm cu regret
despărţirea pentru o vreme şi
trecerea la Dumnezeu a scumpei noastre mame şi bunici
ANA GHERLE,
de 96 ani. Înmormântarea va
avea loc joi, 18 mai 2017, ora
14.00, din Capela Orăşenească,
Cimitirul Rulikowski. Cu nădejdea reîntâlnirii în Împărăţia
Cerului, cu mult drag fiul Moise, cu soţia Cornelia, nepotul
Sami cu soţia Ana. (3613)

Au trecut doi ani de
durere şi tristeţe pentru noi, de
când ne-a părăsit dragul nostru
frate şi unchi,
GHEORGHE VIOREL CERNEA.
Te vom păstra mereu în sufletele şi amintirile noastre. Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul tău cel bun! Sora Rodica,
nepoata Alexandra cu familia.
(3776)

V

Lacrimile mi se mistuie în suspine, sufletul se pierde
de durere, dor nestins şi priviri
care te caută mereu, de când ai
plecat de lângă mine, în urmă
cu doi ani, scumpul meu fiu,
GHEORGHE VIOREL
CERNEA.
Tristeţea şi suferinţa sunt o
cruce greu de dus, dar ştiu că
din înaltul cerului, chipul tău
blând îmi alină durerea. Ai
fost sufletul meu şi te simt mereu aproape de mine. Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău.
Veşnic îndurerată, mama Viorica. (3775)

Regretăm plecarea la
cele veşnice a vecinului nostru,
CONSTANTIN
DANCOGLU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar mamei sale sincere
condoleanţe. Agapescu Elvira
şi fiul Agapescu Dorin cu familia. (3788)

V

V

V

O rugăciune de iertare şi odihnă veşnică înălţăm la
cer, la împlinirea a 13 ani de
când ne-a părăsit iubitul nostru
soţ, tată şi bunic
AUREL FORŢIU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Soţia Elena, fiica-Carmen şi nepotul Christian.

Au trecut 7 ani grei de
când sufletul nobil al dragului
nostru soţ, tată, socru şi bunic,
IOAN TONCA (Spirea),
din Vărăşeni, s-a înălţat la
ceruri, lăsând în urma lui multă durere şi tristeţe. Noi te vom
păstra pentru totdeauna în sufletele noastre, rugând pe bunul
Dumnezeu să fie alături de sufletul tău în lungul drum al veşniciei. În veci nemângâiaţi, soţia Catiţa, fiul Rodinel cu soţia
Mărioara şi nepoţii Rafael şi
Raluca, fiica Voichiţa cu soţul
Adrian şi nepotul Tudor.

