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S

decese

V

Cu nemărginită durere

mă despart de mama mea. Pa-

V

bunică,
VIORICA MOCA,
de 80 ani. Un buchet de flori
pe mormântul ei, o lacrimă pe
obrazul nostru, o rugăciune către ceruri în amintirea ei. În-

V

Suntem alături de fa-

sincere condoleanţe familiei

milia col. r. Andru Marţian, în

Andru Marţian, în aceste cli-

momentele grele pricinuite de

pe de grea încercare, când se
despart de soţia, mama şi bunica lor,

cea şi liniştea să te însoţească
iubita noastră mamă, soacră şi

Un gând de alinare şi

NELA ANDRU.
Dumnezeu s-o odihnească în

V

această lume, a dragului nos-

NELA.

nezeu s-o odihnească în pace,

Dumnezeu s-o odihnească în

iar familiei putere să treacă

DOREL ADRIAN PUP.

pace! Fam. col. (r) Molan Mir-

peste această grea încercare.

Stâlpul are loc azi, 21 iu-

cea. (5508)

Elena, Valer şi Corina. (5533)

V

Suntem alături de ve-

şi nepoţii Cosmin şi Roxana
cu familiile, la dispariţia după

an, în aceste clipe grele când o

Capela Haşaş Oradea. Bunul

conduc pe ultimul drum pe so-

NELA ANDRU,

Dumnezeu să-ţi dea odihnă

ţia şi mama lor dragă. Dum-

soţie, mamă şi bunică. Dum-

veşnică. Fiul Viorel, nora Lidia,

nezeu s-o odihnească în pace!

nezeu să te ierte şi odihnă veş-

nepoatele Ioana şi Loredana cu

Col. (r.) Faur Ioan şi familia.

nică. Verişorii Florica, Florin

prietenul Rici. (5520)

(5498)

Bungău cu familia. (5505)

V

Un gând, o lacrimă, o

anunţăm trecerea la cele veş-

floare pentru cea care a fost ve-

nice a iubitei noastre soţii şi

rişoara şi prietena mea,
NELA ILEANA ANDRU.

SĂNDICA SCURT,
de 82 ani. Înmormântarea va
avea loc sâmbătă, 22 iulie, ora

Odihneşte-te în pace suflet
bun! Tripe Elena cu familia.
(5499)

mitirul Municipal Oradea. Nemângâiaţi, soţul Gavril şi fiul
Horaţiu. (5526)

o grea suferinţă a verişoarei
noastre

V

În aceste momente

de mare tristeţe şi durere suntem alături de întreaga familie
a col. (r) Andru Marţian, când
draga lor soţie, mamă, bunică
şi buna noastră prietenă, plea-

şi s-o odihnească în pace. Col.
(r) Bungău Gheorghe, soţia Flo-

V

Cu profund regret ne

luăm rămas bun de la verişoa-

rica, fiii Adrian şi Florin cu familiile. (5525)

ra noastră,

V

NELA ILEANA ANDRU.

V

Suntem alături de fa-

Dumnezeu să-i dea odihna

milia Meze, în aceste momente

binemeritată! Balaş Pavel cu

cerea mult prea devreme la cele

de tristeţe când se despart pen-

familia. (5500)

veşnice a bunei noastre colege,

tru totdeauna de iubitul şi bunul lor soţ, tată şi bunic,
FLORIN MEZE.
Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul în Împărăţia Sa, naşule drag! Fam. Pantea şi Ierina.
(5510)

V

V

Regretăm profund tre-

plt.adj ILEANA-NELA
ANDRU.
Transmitem sincere condo-

Cu durere în suflet îmi

leanţe familiei îndoliate. Co-

iau rămas bun de la draga mea

mitetul Executiv al Filialei Bi-

prietenă,

hor a A.N.C.M.R.R. din M.A.I.

NELA ANDRU.

(5524)

Este trist că trebuie să

rău. (5507)

ros să pierzi o fiinţă dragă. Am
sperat, ne-am rugat pentru în-

V

sănătoşirea ei, dar moartea a

meu prieten Marţian şi familia

fost mai puternică şi a smuls-o

acestuia, în aceste momente de

dintre noi, pe verişoara şi mătu-

grea încercare priciuită de pier-

şa noastră,

derea soţiei, mamei, soacrei şi

NELA ANDRU.
O vom păstra în inimile noas-

bunicii lor dragi,
ILEANA ANDRU.

legul nostru, Sergiu Carţiş, la
marea durere a pierderii bunicului drag. Dumnezeu să-l ierte
şi să-l odihnească în pace. Colectivul Societăţii Acomin S.A.
Grup Oradea. (5496)

V

V

15.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. Dumnezeu să
te ierte şi să te odihnească în
pace. Mama Iuliana şi tatăl Dorel. (5529)

V

O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a
Conducerea şi persona-

ridicat la cer, iar noi, cu inimile sfâşiate de durere şi ochii în-

lul Şcolii de Pregătire a Agenţi-

lăcrimaţi, anunţăm trecerea la

lor Poliţiei de Frontieră „Avram

cele veşnice a celui care ne-a

Iancu” Oradea, transmite sin-

fost frate, cumnat şi unchi,

cere condoleanţe fam. cms.şef

DOREL ADRIAN PUP.

Opriş Florin, în aceste momen-

Îl rugăm pe bunul Dumne-

te triste la trecerea în nefiinţă

zeu să-ţi aşeze sufletul printre

a mamei sale. Dumnezeu s-o

aleşii Săi. Fratele Florian Ioan

odihnească în pace. (5497)

Pup, cumnata Anamaria, nepoţii Sergiu-Florian şi George-Fa-

V

bian. (5528)
Cu lacrimi în ochi şi cu

durere în suflete ne luăm rămas
bun de la colega noastră,

V

Vestea că fiinţa iubită

CARMEN TOMA.

a plecat din viaţa noastră a lă-

Dumnezeu s-o odihnească în

sat în urmă numai tristeţe, du-

pace. Colectivul Serviciului de

rere şi un gol imens în sufletele

Investigaţii Criminale din ca-

noastre. Ai luptat din răspu-

drul I.P.J. Bihor. (5509)

teri pentru o viaţă mai bună şi
ai pierdut. Singurul loc de unde

V

nu te poate lua nimeni este iniSuntem alături de

Amalia şi Ionuţ Ceatău, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a tatălui,
socrului şi bunicului lor drag.

(5511)

ma noastră, unde vei rămâne veşnic, dragul nostru frate,
cumnat şi unchi,
DOREL ADRIAN PUP.
Dumnezeu să te ierte şi să te
odihnească în pace. Sora Lia,
cumnatul Nelu, nepoţii Călin şi
Alin Bochiş. (5530)

Cu lacrimi în ochi şi cu

ţăm încetarea din viaţă a scumSunt alături de bunul

Suntem alături de co-

Galea Rus Adrian şi Daniela.

multă durere în suflete anun-

ne luăm rămas bun, este dure-

V

Sincere condoleanţe. Familia

Sincere condoleanţe familiei greu încercate. Doina Bădă-

lie ora 19.00, la Capela Orăşeavea loc sâmbătă, 22 iulie, ora

că pe drumul veşniciei. Rugăm
pe bunul Dumnezeu să o ierte

11.00, din Capela Frenţiu, Ci-

tru fiu,

nească, iar înmormântarea va

rişorul nostru Andru Stelian
Suntem alături de Ro-

ge lacrimile şi dorul din sufle-

ne-a întristat profund. Dum-

pace! Fam. general de brigadă
(r) Stancu Gheorghe. (5501)

Timpul nu poate şter-

decesul soţiei dragi,

bătă, 22 iulie, ora 13.00, din

mame,

inţă a verişoarei mele,

V

tele noastre de la plecarea din

xana, Cosmin şi Andru Marţi-

Cu durere în suflete

Vestea trecerii în nefiNELA ANDRU,

mormântarea va avea loc sâm-

V

V

V

V

Cu adâncă durere în

În aceste momente gre-

suflete şi nespusă tristeţe ne

le, suntem alături de nepoata şi

despărţim pentru totdeauna de

verişoara noastră Livia, care se

cel care a fost tată şi socru, un

fletul tău bun să se odihneas-

desparte pentru totdeauna de

suflet minunat, plin de dragoste

că în pace. Înmormântarea va

iubitul ei soţ,

şi bunătate,

pei noastre mame,
FLORICA OPRIŞ,
de 77 de ani, din Tinca. Su-

avea loc sâmbătă, 22 iulie, ora

NELU PONTOŞ.

EMANUEL

12.00, la capela cimitirului din

Dumnezeu să-l odihnească

LIEBERMANN.

Husasău de Tinca. Nu te vom

în pace. Sincere condoleanţe.

Dumnezeu să-i dea odihnă

tre. Dumnezeu s-o odihnească

Dumnezeu s-o odihnească în

uita niciodată. Fiica Otilia şi fiii

Unchiul Eugen Sarca, verişo-

veşnică în Împărăţia Sa. Fiul

în pace! Rodica, Delia şi Ale-

pace. Sincere condoleanţe fa-

Octavian şi Florin cu familiile.

rii Dan şi Dacian cu familiile.

Liebermann Lipot şi nora Do-

xei. (5503)

miliei. Andrei Bărbos. (5515)

(5514)

(5518)

rina. (5532)

