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Miercuri, 25 octombrie 2017

Transmitem sincere

conf. dr. Oreste Straciuc şi fa-

greaua încercare pricinuită de

pace în Împărăţia Sa, pe tuşa

miliei sale, în aceste momen-

pierderea soţului,

şi bunicul drag. Dumnezeu să-l

obşte. Va şedea Isus pe scaunul

odihnească în pace. Fam. prof.

Slavei Sale şi se vor aduna îna-

dr. ing. Radu Ţarcă. (7914)

V

SILVIA COTRĂU,

de grea este despărţirea, decât

LENUŢA OLAR,

atunci când un om drag pleacă

ERZSEBET VERES,

de lângă noi, cei dragi lui. După

CONSTANTIN STUPARU

o nemeritată suferinţă, un suflet

Sincere condoleanţe fami-

bun s-a ridicat la cer, iar eu îmi

liilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

iau rămas bun de la sora mea,
OTILIA IULIANA ILIEŞ,
în vârstă de 45 ani. Bunul
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi să-i aşeze sufletul prin-

V

tre aleşii Săi! Stâlpul are loc
Cu sufletele îndurerate

azi, 25 octombrie 2017 la ora

și cu ochii înlăcrimați, ne luăm

18.30 la Capela Orăşenească,

rămas bun de la cel care a fost

Cimitirul Municipal, Oradea.

soț, tată, socru și bunic

Înmormântarea va avea loc joi,

GAVRILĂ HERLE.
Înmormântarea va avea loc
joi, 26 octombrie, ora 13.00, în
localitatea Băița. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Fami-

26 octombrie 2017, ora 15.00,
din Capela Haşaş, Cimitirul
nul Robi. (7935)

lia îndurerată.

V

Suntem alături de cole-

ga noastră Cristina Herle la marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a tatălui

PATER.

V

că. Sincere condoleanţe. Fami-

tru conf. dr. Oreste Straciuc, la
despărţirea de tatăl drag. Dumnezeu să-l odihnească. Sincere
condoleanţe. Fam. conf. dr. ing.

V

Cu sufletele îndurerate

ne despărţim de verişorul nostru

V

În aceste clipe de grea

încercare pricinuite de pierde-

în pace. Verişorul Ghiţă Popa şi
soţia Sidonia. (7902)

sincere condoleanţe domnului
conf. dr. Oreste Straciuc şi întregii sale familii. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Fam.
Alina şi Mihai Cărăban. (7916)

V

Soarele vieţii a apus

pentru cea mai dragă soţie,
LENUŢA OLAR.
În acest univers al tristeţii ne
rămân doar amintirile care să
ne aline suferinţa. Dumnezeu

V

s-o odihnească în pace. ÎnmorTransmitem

since-

Straciuc Oreste, într-un mo-

te anunţăm decesul scumpului

ment de cumpănă pricinuit de

nostru tată, socru şi bunic,

pierderea tatălui, dl.
ing. OREST STRACIUC.
Dumnezeu să-l odihnească şi

tombrie 2017, ora 13.00, din Capela Haşaş. Soţul Petrică.

V

Sărut mâna mamă dra-

să aline durerea familiei. Co-

gă... Copleşiţi de durere ne des-

lectivul Băncii Transilvania-

părţim de cea mai iubitoare

Oradea.

mamă, soacră şi bunică,

din Capela din loc. Husasău de

LENUŢA OLAR.

Criş. Familia îndurerată. (7920)

Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Stela, Adi şi Bogdan.

re pricinuită de trecerea la cele
veșnice a celui care le-a fost
soț, tată, bunic,
ing. OREST STRACIUC,
un om deosebit. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Fam.

tenii noştri, Mirela şi Ghiţă Coiubitul lor tată şi socru,

părţim de draga noastră mamă,

tenul nostru dr. Oreste Straciuc,
la despărţirea de tatăl drag,

soacră şi bunică,
LENUŢA OLAR.

Dumnezeu să-l odihnească în

Dumnezeu să-ţi vegheze dra-

pace. Sincere condoleanţe. Teri

V
Suntem alături de prie-

Cu sufletul îndurerat şi

cu ochii plini de lacrimi ne des-

FLORIAN ARDELEAN.

V

gă mamă liniştea şi pacea veşCu adâncă tristeţe în

sufletele noastre ne luăm rămas
Suntem alături de prie-

tenii noştri, Mirela şi Ghiţă Cozma, acum când se despart de
iubitul lor tată şi socru,

TEODOR POPA,
născut în comuna Tulca. Înmormântarea are loc în Bucu-

nepotul Remus.

V

Te-ai stins ca o lumâ-

nare. Dumnezeu să-ţi ierte pă-

reşti. Dumnezeu să-l odihneas-

Dumnezeu să-l ierte şi să-l

că în pace. Fratele Ghiţă cu

părăţia Sa

în pace. Sincere condoleanţe.

odihnească în pace. Anca şi

copiii Călin, Monica şi nepotul

Fam. Dima şi Mihailov. (7906)

Remus. (7901)

Cătălin. (7904)

FLORIAN ARDELEAN.

Dumnezeu să-l odihnească

LENUŢA OLAR.
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Sincere condoleanţe! Fam. Horga.
(7938)

V

Un gând de alinare

bunica dragă,
LENUŢA OLAR.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Şereş. (7926)

V

Suntem alături de veci-

nul nostru Olar Petru şi familia
re pricinuită de pierderea soţiei,
mamei, soacrei şi bunicii dragi,
LENUŢA OLAR.
Dumnezeu

s-o

aşeze

la

dreapta Sa. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Familia Avram Teofil, Maria şi Raţiu Carmen. (7925)

V

Suntem alături de cole-

gul nostru ing. Bungău Adrian,

catele şi să te primească în Îm-

ing. OREST STRACIUC.

mamă şi soţie,

nică. Fiul Viorel, nora Livia şi

bun de la cel care ne-a fost frate şi unchi,

vă despărţiţi de iubita voastră

Bungău Adrian, la marea dure-

zma, acum când se despart de

Melania și Horia Paul. (894)

V

V

Suntem alături de prie-

şi Mitru. (7900)

verişorii noştri Stela şi Viorel

despărţirea de mama, soacra şi

OB III.

și familiei sale, la marea dure-

Suntem alături de voi,

vouă, Stela, Adi şi Bogdan, la

ratei familii. Colectivul secției

V

V

mântarea va avea loc joi, 26 oc-

joi, 26 octombrie, ora 13.00,

ne doamnei Mariana Straciuc

leanţe! Fam. Pop. (7937)

trică, în aceste zile triste când

Sincere condoleanțe îndure-

since-

în Împărăţia Sa! Sincere condo-

treaga noastră compasiune şi

Înmormântarea va avea loc

Transmitem

zeu să o ierte şi să o odihnească

cu familiile şi de unchiul Pe-

GAVRILĂ HERLE.

V

şi îl rugăm pe bunul Dumne-

rea tatălui drag, transmitem în-

nezeu să-l odihnească în pace.

re condoleanțe și compasiu-

Cu durere în suflete

LENUŢA OLAR

ca. Dumnezeu să-l odihnească

Cu durere în sufle-

(Ştreangu), de 72 ani. Dum-

V

din Bucureşti, născut în Tul-

re condoleanţe domnului dr.

FLORIAN ARDELEAN,

Arianne.

cumnată şi mătuşă

TEODOR POPA,

Ioan Ţarcă. (7915)

Nepoata Raluca, Ovidiu şi

ne despărţim de draga noastră

Un gând de alinare şi

mângâiere pentru colegul nos-

LENUŢA.

Dumnezeu să-l odihneas-

(7908)

Municipal. Sora Eva cu priete-

V

DORIN OLIMPIU

lia Dima şi familia Mihailov.
Nu se poate înţelege cât

Ne rugăm bunului

Dumnezeu s-o odihnească în

ţi la ziua cea mare a învierii de

ANDRAS UJLAKI,

V

etena noastră Helen Pater, la

te grele când se despart de tatăl

mântului”.

Suntem alături de pri-

condoleanţe colegului nostru

„Vom învia din mor-

intea Lui toate seminţiile pă-

V

LENUŢA OLAR.
Sora Mia, Liviu şi Oana.

la marea durere pricinuită de
dispariţia scumpei sale soacre,
LENUŢA OLAR.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Colectivul S.G.A. Bihor. (7909)

