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S

decese

V

V

Profund îndureraţi ne

tuşă,

nepoata şi verişoara noastră

Timofte, în această perioadă de

FLORICA OLTEAN,

grea încercare, la despărţirea

din Beiuş, care în faţa unei

de tatăl ei drag. Dumnezeu să-l

boli necruţătoare nu a mai putut

odihnească în pace, iar celor ră-

Fam. Abu Nasra. (7334)

toţi într-o clipeală de ochi la

V

Un pios omagiu şi mân-

MARIA LAKATOS,

despărţirea de soacra, mama şi

SANDOR FABIAN,

bunica lor dragă. Tatăl Ceresc

IOSIF POPA,

s-o odihnească între aleşii Săi.
Sincere condoleanţe. Maria Caciora şi Liliana Popescu.

Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

V

Suntem alături de fa-

KOZORA – IUTKA,
în vârstă de 89 ani. A trăit frumos şi ne-a oferit mereu
căldura şi dragostea sa. Acum

V

Cu adâncă tristeţe,

aducem un ultim omagiu memoriei colegei noastre,

viaţă petrecută în slujba aces-

re. Transmitem pe această cale
condoleanţe familiei îndoliate.

Capela Frenţiu. Veşnic îndureraţi fiica Eva şi ginerele Aurel
David. (7324)

V

nica lor dragă

de Asigurări a Avocaţilor.

ne despărţim de bunica şi străbunica noastră dragă

A plecat la cele veşnice un
om bun, care ne-a fost mereu
alături, ne-a iubit şi ne-a oferit
o copilărie frumoasă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Îndureraţi nepoţii Andy şi Cristian David cu familiile lor. (7325)

V

Sincere condoleanţe

familiei David Aurel şi Eva, la
pierderea mamei,

MARIA SOPOTA.
A trăit 89 ani. Fiul Ghiţă, nepoatele Mihaela şi Florentina
cu familiile. (7320)

Ne alăturăm durerii fi-

nilor noştri, familia Simona Timofte, la pierderea tatălui şi bunicului drag
DUMITRU BREJAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. prof. dr. Adrian Maghiar. (7341)

V

V

Cu lacrimi în ochi şi

V

Cu profundă durere ne

sufletele îndurerate ne despăr-

despărţim de cea care ne-a fost

ţim de unchiul nostru

o mamă dragă şi o bunică deo-

DUMITRU BREJAN.

sebit de iubitoare

Dumnezeu să-l odihnească

gâie şi să-i întărească. Since-

despărţim de cea care ne-a

în pace. Nepoţii Ghiţă Pele cu

O vom conduce pe ultimul

re condoleanţe. Paula, Angela,

fost dragă şi apropiată inimilor

familia şi Dan Pele cu familia.

noastre,

drum azi, 10 octombrie 2017,

(7327)

ora 14.00, de la Capela Haşaş.

Mirela şi Margareta cu familiile.

avocat DOINA MUDURA,
o doamnă distinsă, discre-

V

Sincere gânduri de

compasiune pentru familia Eva
şi Aurel David la despărţirea
pentru totdeauna de draga şi
nepreţuita lor mamă, soacră şi
bunică.

vom păstra pe
DOINA,
rea noastră. Rugăm pe bunul
Dumnezeu să-i lumineze calea
către veşnicie şi să-i ofere bine-

ELISABETA KOZORA.
pace, iar celor rămaşi să le aline sufletele. Foştii colegi de redacţie.

V

Cu profund regret, am

luat la cunoştinţă de trecerea la

avocat DOINA MUDURA,

V

Cu regret, mă despart

DUMITRU BREJAN.
Dumnezeu să-l odihnească.
Sincere condoleanţe familiei.
Fam. Dumitrescu. (7331)

V

ing. Timofte Adrian la trecerea

avocat DOINA MUDURA.

Inginerie Forestieră, Universi-

Dumnezeu să o odihnească

tatea din Oradea. (7333)

în pace. Av. Corina Domocoş.

Cu durere în suflet şi

nefiinţă a dragei noastre soţie,

de peste 50 ani, lăsând un gol în

mamă şi bunică,
FLOARE OLTEAN
(născută Guler). Înmormân-

Suntem alături de co-

lega noastră Maria Sarca şi fiica ei Bianca în aceste clipe de
grea încercare pricinuite de trecerea la cele veşnice a iubitei
ELISABETA LUNCAN.

Suntem alături de cole-

partamentul de Silvicultură şi

V

V

lor mame şi bunici

de zile,

nitate profesia de avocat, timp

că în pace, iar pe cei rămaşi,

bun vecin

în nefiinţă a socrului său. De-

tristeţe, anunţăm trecerea în

ne. Dumnezeu să o odihneas-

eternitate a celui care a fost un

de cea care mi-a fost colegă ani

care a slujit cu onoare şi dem-

inimile membrilor barei orăde-

Regretăm trecerea în

gul nostru, domnul profesor dr.

cele veşnice a distinsei noastre
colege,

V

nepoata Bianca. (7339)

tea, Camelia Gomboş, Adina
Gomboş.

ELISABETA LUNCAN.

Veşnic îndurerate, fiica Ildi şi

cu multă duioşie, în aminti-

meritata odihnă. Florica Cris-

ELISABETA
KOZORA – IUTKA.

Drept Oradea. (7337)

Cu multă tristeţe, ne

iar pe cei îndureraţi să-i mân-

Dumnezeu s-o odihnească în
Cu inimile îndurerate

iere. Colegii de la Facultatea de

Dumnezeu să o odihnească în

niţă care a pâlpâit şi s-a stins. O

octombrie 2017, ora 11.00, de la

Cu durere în suflete

cii şi străbunicii dragi

îl rugăm pe bunul Dumnezeu

Înmormântarea are loc azi, 10

V

trecută la cele veşnice după o

tă, elegantă. A fost ca o lumi-

te. Noi nu o vom uita niciodată.

maşi să le dea putere şi mângâ-

V

anunţăm decesul mamei, buni-

când a plecat alături de îngeri
s-o odihnească în pace şi liniş-

Săi. Sincere condoleanţe fami-

avocat DOINA MUDURA,

membrii Filialei Bihor a Casei

Dumnezeu s-o odihnească,

dea odihnă veşnică lângă aleşii

Ştef. (7332)

despart de mama, soacra şi buELISABETA.

lupta şi a cedat. Dumnezeu să-i

liei îndoliate. Familiile Burcă şi

pace! Preşedintele, Consiliul şi

cerea la cele veşnice a bunei
ELISABETA

pela Haşaş. Odihnească-se în

tul nostru coleg, acum când se

durere în suflete anunţăm trenoastre mame şi soacre

la Cimitirul Rulikovski, Ca-

o cu profesionalism şi dedica-

milia Eva şi Aurel David, fos-

Cu lacrimi în ochi şi

10 octombrie 2017, ora 13.00,

tei profesii, pe care a practicat-

liilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non

Înmormântarea are loc azi,

(7319)

gâiere familiei David Aurel, la

Sincere condoleanţe fami-

avocat DOINA MUDURA.

pace. Sora sa Viorica Grigoriu.

JOZSEF BUNDIK,

ANNA FAZEKAS.

Suntem alături de fa-

milia colegei noastre, Claudia

în pace! Sincere condoleanţe.

FRANCISC NAGY,

V

flete ne luăm rămas bun de la

lă, cei mari şi cei cei mici, cei

ANA BALOG,

Cu mare durere în su-

sul surorii mele

Dumnezeu să o odihnească

din morminte”.

V

suflet aduc la cunoştinţă dece-

Învierea va fi genera-

glasul Arhanghelului, vor ieşi

Cu adâncă durere în

despărţim de draga noastră maELISABETA KOZORA.

puternici şi cei slabi, cei săraci,

V

V

Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colectivul secţiei Pediatrie a Spitalului TBC Oradea.
(7328)

V

În aceste momente de

durere, deplângem cu toţii, alăSuntem alături de

doamna ing. Doina Brejan şi de
familia Simona Timofte, acum
când se despart pentru totdeauna de dragul lor soţ şi bun părinte

turi de familia greu încercată, trecerea în eternitate a celui
care a fost colegul nostru
DUMITRU MĂLAN.
Transmitem familiei profunda noastră compasiune şi since-

DUMITRU BREJAN.

re condoleanţe. Dumnezeu să-l

Bunul Dumnezeu să-l odih-

ierte şi să-i dea odihnă veşni-

Ortodoxă din Beiuş. Odihneas-

nească-n pace între aleşii Săi.

că în Împărăţia Sa. Conducerea

tarea are loc azi, 10 octombrie
2017, ora 13.00, de la Capela

ELISABETA KOZORA,

să îi mângâie. Decanul, Consi-

naşa JUTKA, pentru noi.

liul, membrii şi salariaţii Baro-

că-se în pace. Fam. Oltean şi

Sincere condoleanţe. Fam. pr.

Inspectoratului de Poliţie Jude-

ului Bihor.

Bora. (7344)

dr. Dan Lele. (7340)

ţean Bihor. (7336)

Puşa şi Carmen.

