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LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!

Vestea trecerii la cele

veşnice a doamnei,
ELVIRA POPOVICIU,

str. Primăriei nr. 62,

ne-a întristat profund. Ru-

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46

www.lacapatuldrumului.ro

V

găm pe milostivul Dumnezeu
(2285)

să-i aşeze sufletul cu Sfinţii Săi,
iar familiei transmitem since-

S

decese

re condoleanţe. Dumnezeu să
o ierte! Mia Ciurdariu şi Elena
Petca. (1635)

V

„Ei nu încetează a fi

aproape de noi, doar că în chip
nevăzut în locul celui văzut.”
LUCREŢIA SABĂU,
HERMINA DULCA,
ILONA PETRI,

V

Un gând de alinare şi

compasiune pentru Liana şi Simona, acum când se despart de
buna şi iubitoarea lor mamă,
soacră şi bunică, cea care a fost,

BORBALA NAGY.

ELVIRA POPOVICIU.

Sincere condoleanţe fami-

Bunul Dumnezeu să-i dea

liilor îndoliate! Ildiko Mavro-

odihnă veşnică în Împărăţia Sa!

doglu, Servicii Funerare Non-

Marinela şi Oana. (1636)

Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.
ERATĂ la anunţul de deces
nr. 1596 apărut în 30 iulie 2019:
Numele decedatului nu este
TEODOR BORHA,
ci
GAVRIL BORHA.
Anunţul corect este următorul:

V

Cu inimile îndurerate

ne despărţim de scumpa noastră mamă şi bunică,
Sufletul tău curat, bunătatea
şi credinţa ta nemărginită ne-au
şi ne vor călăuzi paşii în viaţă.
Înmormântarea va avea loc joi,
Haşaş. Bunul Dumnezeu să te

Suntem alături de co-

odihnească în pace în Împără-

lega noastră, Roşieanu Anama-

ţia Sa! Călin, Luminiţa, Horia

ria, în aceste momente de în-

şi Sergiu Lucaciu. (1644)

cercare când se desparte de cel
care i-a fost tată,
GAVRIL BORHA.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească! Colectivul Laboratorului de analize medicale
DiaSer. (1596)

V

V

Cu mare durere în su-

flete ne despărţim de scumpa
noastră soră şi mătuşă,
CATIŢA LUCACIU.
Bunătatea ei sufletească va
rămâne în sufletele noastre pen-

Cu tristeţe nemăsura-

tă şi adâncă durere în suflete ne
despărţim de cea care a fost o
mamă dragă, bunică iubitoare
şi o soacră deosebită,
ELVIRA POPOVICIU,
de 82 ani. Rămas bun, suflet

tru totdeauna. Dumnezeu să te
odihnească în pace! Sora Silvia şi nepoţii Ani, Doru, Anca,
Gabi, Adela, Daniel. (1645)

V

Suntem alături de fa-

V

Cu durere în suflet suntem alături de tine, Călin şi familia ta, în aceste momente de
mare tristeţe când o conducem
pe ultimul drum pe cea care a
fost mama ta dragă,
CATI LUCACIU
şi naşa noastră mult iubită.
Sincere condoleanţe! Dumnezeu să o odihnească în pace! Familia Octavian Ştreng. (1646)

V

Un gând de mângâiere şi compasiune familiei, din
care a plecat în lumea fără dor,
MARIA VILA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Bălănean. (1622)

V

Transmitem sincere
condoleanţe şi întreaga noastră compasiune colegelor noastre, Floriţa şi Sandra, la marea
durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a celui care le-a
fost soţ şi tată,
MIŞU ŞERBAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Colectivul S.C. Contimex
S.A. (1621)

V

Cu gânduri de alinare,
mângâiere ne alăturăm verişoarei Cadar Veronica, la ceas de
grea încercare, la pierderea soţului drag,
VASILE CADAR.
Dumnezeu să-l odihnească şi
vouă să vă dea mângâiere. Fam.
Jurjuţ Floarea. (1624)

Cu tristeţe în suflete

drag! Stâlpul are loc azi, 31 iu-

ne luăm rămas bun de la buna

lie, ora 19.00, la Capela Orăşe-

noastră vecină,

nească, iar înmormântarea va

CATIŢA LUCACIU

avea loc joi, 1 august, la ora

şi îi aducem un pios omagiu.

12.00, de la Capela Haşaş. Li-

Sincere condoleanţe familiei!

ana Popoviciu cu familia şi Si-

Dumnezeu s-o odihnească în

mona Popoviciu cu familia.

pace! Din partea familiei Mu-

(1630)

reşan Nicoleta şi Vasile. (1625)

V

Un gând de mângâiere şi compasiune dragă Rareş şi
Puşa, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a
iubitului vostru tată şi frate,
TEODOR BORHA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar pe voi să vă mângâie şi
să vă dea putere. Fam. dr. Negruţ Nicolae. (1626)

Transmitem condole-

anţe şi suntem alături de colega

colae Clonda, la marea durere

noastră, Crina Iancu, în durerea

pricinuită de moartea celei ce a
fost soţie, mamă şi bunică,
CARMEN CLONDA.
Dumnezeu

să-i

dăruiască

pricinuită de moartea tatălui ei.
Dumnezeu să-l odihnească!
Colectivul Clinicii A.T.I. Spital
Judeţean Oradea. (1637)

tel, Adriana, Mihaela şi nepoţii
Alina, Cristina şi Rareş. (1639)

V

V

Regretăm profund ple-

carea la cele veşnice a celui
În aceste clipe de adân-

că tristeţe îmi este foarte greu

care a fost vecinul şi colaboratorul nostru mult apreciat,

să găsesc cuvintele pentru că
nimic nu vă mai poate mângâia sufletele, odată cu pierderea fiinţei iubite, MAMA.
Primiţi condoleanţele mele sincere, Bogdan şi Ştefan Clonda.
Dumnezeu să vă dea mângâie-

ZSIGMOND KECSKES,
om de aleasă omenie şi corectitudine. Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Fam. Pop Petru. (1648)

re, iar mamei,
CARMEN CLONDA,
Dumnezeu să-i dea liniştea
binemeritată. Patricia KrisarWhite. (1627)

V

V

Un gând de mângâie-

re şi alinare pentru voi, Dana,
Cristi şi Mariana, în aceste momente grele când vă despărţiţi

Asociaţia de Propri-

etari din str. Sucevei, nr. 5/A
este alături de familiile Bogdan
şi Ştefan Clonda şi transmite
sincere condoleanţe şi întreaga
noastră compasiune, în aces-

de mama şi bunica voastră dragă,
LUCREŢIA SABĂU.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fam. Gheorghe Gligor.
(1651)

te momente de durere şi tristeţe, când se despart de scumpa
lor mamă,
CARMEN CLONDA,
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! (1628)

V

V

Suntem alături de cus-

cra noastră Silvia Agud, împreună cu fiii Teo și Ghiță, din
Hidișelu de Jos, la decesul fiului ei și fratelui lor,

În aceste momente gre-

le împărtăşim durerea voastră,
Bogdan, Ştefan şi Nicolae, precum şi a întregii familii, acum
când vă despărţiţi de mama,

NELU AGUD.
Să-i fie țărâna ușoară. Sincere condoleanțe, din partea cuscrului Mihai Popa, din Ștei, cu
familia.

soţia, soacra şi bunica voastră
dragă,
profesoara
CARMEN CLONDA.
Odihnă veşnică! Foştii colegi

V

V

miliile Bogdan, Ştefan şi Ni-

odihnă veşnică! Verişorii Cos-

CATIŢA LUCACIU.

1 august, ora 14.00, din Capela

V

V

Suntem alături de finul
nostru, Lucaciu Călin, în aceste
momente dureroase la despărţirea de mama sa dragă,
CATIŢA LUCACIU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Pănescu. (1633)

de la Şcoala Oşorhei. (1631)

V

V

Prea devreme a plecat

dintre noi un dascăl de mare
valoare profesională, devotat
trup și suflet formării a zeci de
generații de elevi în școlile din

Un suflet bun s-a înăl-

ţat la ceruri. Nu te vom uita niciodată, scumpul nostru frate,
cumnat şi unchi,

Marghita și Câmpani.
Profesor IOAN MOZA
rămâne în memoria cunoscuților un adevărat OM, un bun

IOAN AGUD.

coleg și mare iubitor de neam și

Fratele Teodor cu soţia Mari-

țară. Sincere condoleanțe fami-

ana şi fiica Mădălina. (1637)

liei. Fam. prof. Aurel Nandra.

