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În aceste momente grele împărtăşim durerea unchiului nostru Liviu Popovics, când
se desparte de soţia dragă
IULIANA POPOVICS.
Dumnezeu să o ierte! Nepoţii Adrian, Liliana şi Maria-Sofia Chiş, Sundas Claudia cu familia. (1888)
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„Dumnezeu va da viaţă
celor ce nu păcătuiesc de moarte”. (Ioan 5,16)
FLORIAN INDRIE,
ROZALIA DOINA BONDOR,
ANA CORBU,
LIVIU MÎRZE,
IOAN DÎL,
MARIA VRĂBIEŞ,
LIVIA ŢINCA,
PETRU SILAGHI,
ISTVAN LASZLO PAPP,
EUGEN KULCSAR,
JOZSEF MATE,
KLARA SARA NAGY,
VALERIA ECATERINA CSUKARDI,
ANNA ASZTALOS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.
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Transmitem sincere
condoleanţe colegului nostru,
dr. Ţinca Dan şi familiei sale, la
decesul mamei dragi. Dumnezeu să o odihnească. Colectivul
Secţiei Chirurgie, Spitalul Municipal. (1895)
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Cu o nesfârşită durere

ne despărţim de draga noastră
fiică, soră, cumnată, mătuşă
IULIANA POPOVICS,
în vârstă de 65 ani, lăsând în
Lacrimile noastre te vor însoţi
mereu, atât cât vom trăi. Ne rugăm bunului Dumnezeu să aibă
grijă de tine, alături de fratele
tău drag. Veşnic îndureraţi, tata
şi mama. (1890)
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Cu adâncă durere în

suflete ne despărţim, după o
grea suferinţă de draga noastră
soră, fiică, soţie, mătuşă, cumnată
IULIANA POPOVICS
(IUŢI). Nu vom uita niciodată dragostea şi devotamentul cu
care ne-ai înconjurat. Înmormântarea are loc azi, 6 martie,
ora 14.00, din Capela Sînmartin. Dumnezeu să-i dea odihă
Dorel. (1892)
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Un suflet blând, plin de

dragoste şi bunătate s-a ridicat
la cer, lăsând în urmă durere şi
lacrimi, cea care a fost cea mai
bună mătuşă
IULIANA POPOVICS.
Nu o vom uita niciodată.
Un suflet minunat, plin
de dragoste şi bunătate s-a ridicat la cer lăsând în urmă multe
lacrimi şi un gol imens în sufletul meu. Profund îndurerat îmi
iau rămas bun de la draga mea
soţie
IULIANA POPOVICS.
Pentru dragostea pe care
mi-a purtat-o şi grija cu care
m-a înconjurat va rămâne mereu în sufletul meu. Înmormântarea are loc azi, 6 martie, ora
14.00, din Capela Sînmartin.
Dumnezeu să o odihnească în
pace! Soţul Popovics Liviu, îndurerat. (1886)

Suntem alături de tatăl
nostru Popovics Liviu, acum
când se desparte de soţia lui
dragă
IULIANA POPOVICS.
Dumnezeu să odihnească în
pace sufletul ei bun. Andrada,
Casian şi Ria Ardelean. (1889)

urmă doi părinţi înlăcrimaţi.

veşnică! Sora Rozica cu soţul
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Luni, 6 martie 2017

Dumnezeu să o odihnească în
pace. Nepotul Andrei cu soţia
Teodora. (1891)
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Împărtăşim durerea

fratelui şi cumnatului nostru,
Liviu Popovics, la trecerea la
cele veşnice a soţiei sale dragi,
cea care a fost
IULIANA POPOVICS.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică! Cumnata Viorica cu soţul Doru Chiş. (1887)
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Suntem alături de
tine, Liviu, dragul nostru frate şi cumnat, la greaua încercare pricinuită de trecerea la cele
veşnice a celei care a fost
IULIANA POPOVICS,
scumpa ta soţie şi cumnata
noastră. Fam. Nelu Popovici.
(1893)
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Ca o lumânare aprinsă
Ce se stinge luminând
Şi-a jertfit a sa viaţă
Altora lumină dând,
prof. AUREL CRIŞAN,
fost coleg de liceu şi facultate, care şi-a servit neamul românesc cu demnitate, ca profesor şi inspector. A muncit mai
mult pentru alţii, ca patriot,
care i-a sporit „aura” în educaţie a copiilor din Bihor, România şi din Lume. Sincere condoleanţe familiei! Fam. prof. Paul
Chişiu, Oradea. (1885)

V

Cu inimile îndurerate
ne despărţim de iubitul nostru
tată, socru, bunic şi străbunic
TRAIAN DOMOCOŞ
(COCU), în vârstă de 82
de ani. Bunul Dumnezeu să-i
odihnească sufletul blând alături de cei drepţi. Înmormântarea are loc azi, 6 martie 2017,
ora 12.00, în loc. Tăşad, de la
nr. 2. Veşnic îndureraţi, fiul
Nelu Domocoş cu soţia Ani,
nepoatele Dana şi Laura cu soţii Mihai şi Dani, strănepoţii
Maria, Petru şi Pavel.
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Suntem alături de
vecina noastră Teodorescu
Steluța, la trecerea în neființă
a mamei sale dragi,
ANA CORBU.
Sincere
condoleanțe,
Asociația de Proprietari DS
172, Strada Spartacus, Oradea.
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Ultimii ani ai vieţii au
fost extrem de negrii pentru
omul, care a fost
ELEMER
SZEKELYHIDI.
Ai fost estimat şi iubit de toţi
colegii. Îţi dorim drum bun şi
odihnă binemeritată. Fam. dr.
ing. Dragoş Ioan. (1896)
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Cu inimile îndurerate aducem la cunoştinţă decesul fulgerător al iubitului nostru frate, cumnat şi unchi
LIVIU MÎRZE,
în vârstă de 53 de ani. Înmormântarea are loc azi, 6 martie, ora 15.00, din Capela Orăşenească. Fratele Mîrze Sandu,
cumnata Lenuţa şi nepoţii Bogdan şi Pavel.
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Cu sufletele sfâşiate de
durere şi ochii plini de lacrimi
ne despărţim de dragul nostru
tată
LIVIU MÎRZE,
de 53 ani. Dumnezeu să-i
aşeze sufletul în Împărăţia Sa!
Fiica Anda şi ginerele Marius.
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Cu durere anunţăm decesul tatălui nostru drag
LIVIU MÎRZE,
în vârstă de 53 de ani. Înmormântarea are loc azi, 6 martie, ora 15.00, din Capela Orăşenească. În veci nemângâiaţi,
copiii Raul, Corina şi nepoata
Sofia.
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A plecat pe drumul
fără întoarcere, scumpa mea
mamă, cea care mi-a dat viaţă,
cea care mi-a ocrotit copilăria,
mi-a îndrumat îndeaproape paşii spre învăţătură, pentru a-mi
crea un viitor în viaţă, care s-a
sacrificat pentru mine şi familia mea,
FLOARE CREŢ,
a Nuţului, de 85 ani, care şi-a
stimat, iubit şi ajuta enorm de
mult familia şi pe cei apropiaţi. Înmormântarea va avea loc
în localitatea Hidişelu de Sus,
la Biserica Ortodoxă din satul
vechi, spre Sîntelec, în ziua de
7 martie 2017, ora 13.00. Chipul
blând al mamei va rămâne, ca o
icoană sfântă, în sufletele noastre. Rog pe bunul Dumnezeu ca
sufletul nobil al mamei să-l aşeze în rândul drepţilor şi să-i ierte păcatele. În veci nemângâiat,
fiul Vasile Creţ cu soţia Maria,
nora Anca cu cei doi strănepoţi
adoraţi Rareş şi Matei.
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Cu regret în suflete
anunţăm încetarea din viaţă a
tatălui
LIVIU MÎRZE,
în vârstă de 53 de ani. Soţia
Irina, profund îndurerată şi fiica Antonia.
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Îmi iau un ultim rămas
bun de la scumpa mea mamă,
care mi-a fost de un real sprijin
în tot ce am făcut în viaţă, de
când m-am născut, până la vârsta pe care o am, cea care a fost
FLOARE CREŢ,
a Nuţului. Rugăm pe bunul
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi să-i aşeze sufletul în ceata drepţilor. Fiul Creţ Petru cu
soţia Mariana şi nepotul Cosmin.
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În aceste momente de
grea durere suntem alături de
gl. bg. (r) dr. Vasile Creț și îi
transmitem întreaga noastră
compasiune și gânduri de mângâiere și alinare, acum la pierderea mamei dragi. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Conducerea și membrii ANCMRR Gl
Traian-Moșoiu, filiala Bihor.
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Suntem alături de distinsul gl. bg. (r) dr. Vasile Creț,
acum la despărțirea de draga
lui mamă
FLOARE CREȚ
(a Nuțului), și îi transmitem
sincere condoleanțe. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fam. col (r) Tatar Zoltan cu
Lenuța.

comemorări
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Se împlinesc 36 de ani
de când a plecat la cele veşnice
iubitul meu tată
FLORIAN HARAGOŞ.
Lacrimi şi dor nemărginit
este tot ce ne-a rămas. Gavril
Haragoş, Oradea. (1721)
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Cu adâncă durere în
suflete ne aducem aminte de iubita noastră mamă
ELVIRA SZAKACS,
care acum 6 săptămâni a
plecat de lângă noi. Fie-i ţărâna uşoară! Fiicele Gabi şi July,
ginerii Gelu şi Sandu, nepoţii Adrian şi Bianca, strănepoţii Victoria şi Alexandra. (1894)

