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S
V

decese

Cu durere în suflete

anunţăm trecerea în nefiinţă a
celei care a fost mamă, bunică

Suntem alături de fa-

milia Anghel Florica, copiii
Adrian și Diana cu familiile lor
și familia Anton Cristian, la decesul soțului, tatălui, bunicului
și fratelui drag,
CONSTANTIN ANGHEL.
Dumnezeu să-l odihnească.
Sincere condoleanțe. Vecinii
fam. Danciu Marcel.

V

V

Cu durere în suflete

anunţăm trecerea la cele veşnice a fratelui şi cumnatului nostru
NICOLAE-IOAN TODEA,
de 63 ani. Înmormântarea are
loc azi, 4 decembrie 2017, ora
13.00, din Capela Haşaş. Fratele Liviu cu soţia Rodica, fratele Dan cu soţia Nicoleta. (8588)

şi străbunică,
MARIA POP,
de 83 ani. Înmormântarea va
avea loc de la Biserica Ortodoxă din Sânnicolau-Român, în
data de 5 decembrie 2017, ora
13.00. Odihneşte-te în pace.
Fiul Dumitru cu soţia Tania,
nepotul Dumitru-Gabriel cu familia şi nepoata Tania cu familia. (8585)

V

S-a dus dintre noi, bu-

nica noastră dragă,
MARIA POP,

Cu durere în suflete ne

luăm rămas bun de la unchiul
nostru
NICOLAE-IOAN TODEA.

uita în veci. Nepoata Iulia cu
soţul Cadmiel. (8587)

V

Cu adâncă durere în

fiinţă a celui care a fost soţ, tată
şi bunic,
EMIL BLEJAN,
ţă. Înmormântarea va avea loc

Adrian cu soţia. (8589)

să-l odihnească în pace. Familia îndoliată.

V

Cu profundă triste-

aceste momente grele, când se

ţe şi regret ne despărţim acum,

despart de soţia şi mama,

de cel care a fost dragul nostru
frate, cumnat şi unchi,

Dr. Rodica Durgheu cu familia. (8594)

EMIL BLEJAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Marcela, Cornel, Octavi-

V

an, Ioana, Florin, Dan-AlexanCu durere în suflete

dru. (8566)

anunţăm trecerea la cele veşnice a scumpei noastre mame,
MARIA POP,

anunţăm trecerea la cele veşnice a iubitului nostru fiu, frate şi
cumnat,
FLORIAN TIPONUŢ,
la vârsta de 57 ani. Te-am iubit prea mult şi te-am pierdut,

V

Suntem alături de colega noastră Pantea Voichiţa, la
despărţirea de soacra dragă,
ANA PANTEA.
Sincere condoleanţe familiei.
Colectivul Secţiei de Drumuri
Naţionale Oradea. (8599)

V

Un gând de mângâiere
familiei Pantea Ioan şi Voichiţa, când îşi iau rămas bun de la
mama şi soacra dragă,
ANA PANTEA.
Veşnică odihnă. Fam. Berche
Ioan şi Maria. (8600)

V

Cu durere în suflet
anunţ moartea fulgerătoare a
soţului meu,
mm. I (r) FLORIAN
TIPONUŢ.
Nu te voi uita niciodată. Înmormântarea are loc azi, 4 decembrie 2017, ora 12.00, din
Capela Haşaş, Cimitirul Rulikowski Oradea. Dormi în
pace suflet blând. În veci nemângâiată, soţia ta Viorica.
(8561)

după o îndelungată suferin-

din Capela Haşaş. Dumnezeu

LENUŢA SASCA.

Cu durere în suflete

dar vei fi întotdeauna în inimile
noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace. Mama Floarea,
fratele Ioan şi cumnata Adriana. (8564)

V

V

Cu durere şi tristeţe în

suflete ne luăm rămas bun de
la fratele, cumnatul şi unchiul
nostru
FLORIAN TIPONUŢ,
plecat prea repede dintre noi,
la vârsta de 57 ani. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Sora
poţii Alin şi Cosmin cu fami-

pace. Nepoţii Lucian cu soţia şi

re şi alinare vecinilor noştri, în

V

odihnească în pace. Nu te vom

marţi, 5 decembrie, ora 12.00,

Gânduri de mângâie-

Împărtăşim durerea familiei Pantea Ioan şi Voichiţa,
la despărţirea de mama şi soacra dragă,
ANA PANTEA.
Dumnezeu s-o odihnească.
Liana şi Paul Rus. (8598)

Marcela, cumnatul Liviu, ne-

Dumnezeu să-l odihnească în

V

V

de 83 ani. Dumnezeu să te

suflete anunţăm trecerea în ne-

V

Luni, 4 decembrie 2017

V

Cu nemărginită dure-

de 83 ani. Înmormântarea va

re în suflete anunţăm trecerea

avea loc de la Biserica Ortodo-

în nefiinţă a scumpei noastre

xă din Sânnicolau-Român, în

mame, bunici şi străbunici,

data de 5 decembrie 2017, ora

ILEANA BĂRCAŞ.

13.00. Dumnezeu să te odih-

Înmormântarea are loc azi, 4

nească. Fiul Viorel cu soţia

decembrie, ora 11.00, din Cape-

Dana. (8586)

la Frenţiu. Familia îndurerată.

V

Cu sufletul sfâşiat de
durere anunţ trecerea la cele
veşnice a iubitului meu tată,
FLORIAN TIPONUŢ,
după o grea suferinţă, la numai 57 de ani. Ai trăit pentru
noi, dar noi nu te-am putut ajuta. Te-ai stins puţin câte puţin
sub privirile noastre neputincioase. Ai luptat până în ultima clipă să rămâi alături de familia ta mult iubită. Nimic nu
va mai fi la fel fără tine. Dumnezeu să-ţi dea binemeritata
odihnă, să ai parte de iubire şi
linişte. Drum lin şi luminat sufleţelul meu scump şi drag. A ta
fiică în veci nemângâiată, Raluca. (8562)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a
ridicat la cer lăsând în urmă o
durere şi un gol imens în sufletul meu, moartea tatălui-socru,
mm. I (r) FLORIAN
TIPONUŢ,
în vârstă de 57 ani. Înmormântarea are loc azi, 4 decembrie 2017, ora 12.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Rulikowski
Oradea. Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică. Ginerele
Ionuţ Goilean. (8563)

liile. (8565)

comemorări

V

Pios omagiu şi alea-

să preţuire la comemorarea a 6
ani de la trecerea la cele veşnice a soţului meu şi a tatălui şi
socrului nostru drag,
GHEORGHIŢĂ HINŢ.
Te purtăm cu drag în suflete şi
nu te vom uita niciodată. Dum-

Se împlinesc 40 de zile
de când scumpul şi mult iubitul
nostru soţ, tată, socru şi bunic,
IOAN MARŢI,
a trecut la cele veşnice, lăsând în urmă multe lacrimi
şi durere. Ne rugăm bunului
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în Împărăţia Sa Cerească. Nu te
vom uita niciodată. Odihnească-se în pace! Soţia Mărioara,
fiul Marinel cu soţia Anca, fiica Daciana cu soţul Mircea şi
dragii tăi nepoţi Andreea, Anthony şi Ayan. (8570)

V

Cu durere în suflete
şi păstrându-le vie amintirea,
aducem un pios omagiu de dragoste, cinste şi recunoştinţă în
memoria dragilor noştri, soţ,
SAMUIL BEKE
şi fiului
GAVRIL BEKE,
la împlinirea a 14 ani, respectiv 9 ani, de când au plecat pe drumul veşniciei. Vă ducem dorul şi vă plângem. Nu
vă vom uita niciodată. Familia,
din Aleşd.

nezeu să-ţi dea odihnă veşnică!
Soţia Mariana, fiul Cosmin şi
nora Florentina. (8803)

V

Au trecut 30 ani de

când sufletul nobil, bun şi mult
iubit al soţului, tatălui şi bunicului nostru drag,
dr. TEODOR MARIAN,
s-a înălţat la Domnul. Îi aduc
pios omagiu, Marcela, Iancu cu
familia. (8561)

V

Amintiri dragi cu la-

crimi, împletite cu mult dor şi
dragoste este ceea ce simţim şi
astăzi la împlinirea a 8 ani de
la trecerea în eternitate a celui
mai bun tată şi socru,
NICOLAE CERNĂU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fiica Simona şi ginerele Pavel Rus. (8597)

V

Ziua de 4 decembrie ne
va aminti mereu că inima bunei
noastre soții, mame și bunici,
VIORICA POPOVICIU,
a încetat să mai bată alături
de noi și pentru noi. Sunt 13 ani
de când o pomenim în rugăciunile noastre și o purtăm vie în
suflete. Cu speranța că a găsit
o lume mai bună, ne rugăm în
continuare pentru odihna sufletului său bun. Soțul Valeriu cu
copiii. (8596)

