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SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!
 LA CAPĂTUL
DRUMULUI S.R.L.
str. PRIMĂRIEI, nr. 62

 Telefonaţi-ne şi GRATUIT vă trimitem MEDIC CONSTATATOR al decesului, zi-noapte;
 Sicrie atât la preţuri accesibile cât şi ultraluxoase;
 Transport intern şi internaţional cu MERCEDES special frigorific;
 Spălat, îmbrăcat, îmbălsămat, cosmetizare;
 Comenzi coroane, cozonaci, pacheţele;
 Preluăm anunţuri de deces pentru ziare (inclusiv sâmbătă şi duminica);
 Comenzi masă pomană.
INCINERĂRI.

GRATUIT: Rezolvarea completă a ajutorului de înmormântare de la Casa Judeţeană de Pensii,
ajutor CARPO, pensii de urmaş, pensii militare, etc.
ÎNCHIRIEM CAPAC FRIGORIFIC.
Plata după primirea ajutorului!
Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

S

decese

V

„Să-ţi trăieşti soarta.
Asta este un lucru relativ uşor
de trăit. Dar dacă ar fi să ne trăim opera, ce ne-am face?” (Nichita Stănescu)
IOAN BRAZDĂ,
SANDOR RACZ,
MARIA CRIŞAN,
ZAHARIA POPA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.
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(558)

Suntem alături cu tot

sufletul de prietenul nostru,
Sandu Gherlea, la trista despărţire de mama sa iubită, doamna
AURELIA GHERLEA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Maia, Lia, Cristi şi Cos-

Suntem alături de voi
Kati, Sanyiko, la marea durere
pricinuită de moartea fulgerătoare a celui care a fost un bun,
soţ, tată şi bunic
SANYI RACZ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Vecinii Nicu şi Rodica Pop. (3411)

După o scurtă şi grea
suferinţă inima celui mai bun
şi onest vecin a încetat să mai
bată. Vestea tristă a morţii lui
ALEXANDRU
RACZ (SANYI)
ne-a îndurerat profund inimile. Gânduri de alinare şi mângâiere dragei noastre vecine
Kati şi familiei sale. Sincere
condoleanţe din partea vecinilor de bloc din strada Moldovei nr. 68, bl. QR 42, Oradea.
(3419)
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Clubul Monarhiştilor
Bihoreni este alături de familia lui
IOAN BRAZDĂ,
la decesul acestuia. Oradea
a pierdut un patriot, dar spiritul lui va dăinui. Regele şi Patria. (3388)

Un ultim omagiu la trecerea din această lume a bunului nostru vecin
FLORIAN POPA
şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate. Vecinii de scară - bloc 4B Piaţa
Bucureşti. (3423)
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Împărtăşim durerea

prietenului nostru Alexandru
Gherlea, la pierderea mamei

AURELIA GHERLEA.

Cu mult respect şi compasiune ne exprimăm regretul
pentru trecerea la cele veşnice
a vecinului nostru,
ing. FLORIAN POPA.
Sincere condoleanţe soţiei
şi copiilor. Ica Pantea, Gyongyi Vegher şi familia Barany.
(3416)

Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească în pace. Fam. Cighir Adrian şi Adriana. (3408)
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Sincere

condolean-

ţe distinsului av. Alexandru
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min. (3412)

sale dragi,
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Cu durere în suflete,
anunţăm încetarea din viaţă a
dragului nostru soţ, tată şi bunic
ing. agronom FLORIAN POPA,
de 68 ani. Înhumarea va avea
loc vineri, 1 iunie, de la Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Soţia Elena şi
fiii Alexandru-Ducu şi Alin cu
familiile. (3422)

Gherlea, în acest moment greu
pricinuit de trecerea în nefiinţă
a mamei dragi,
ROMA
AURELIA GHERLEA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fam. Cacuci. (3415)
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Cu adâncă durere în
suflete anunţăm încetarea din
viaţă a scumpei noastre mame,
soacre, bunici şi străbunici
AURORA COJOCARU,
în vârstă de 84 ani. Sufletul
ei bun va fi mereu în amintirea noastră. Îţi mulţumim pentru bunătatea şi iubirea cu care
ne-ai înconjurat până în ultima clipă a vieţii. Înmormântarea va avea loc vineri, 1 iunie,
ora 15.00, de la Capela Haşaş
a Cimitirului Rulikowski. Fiica şi ginerele Tamara şi Pavel
Romocea, nepoţii Anca şi Victor şi strănepoţii Maya şi Adrian. (3418)

Transmitem sincere

condoleanţe familiei Mut, la
trecerea în nefiinţă a celui care
a fost un bun soţ, tată, socru şi
bunic
IOAN MUT.
Dumnezeu să te odihnească
în pace! Din partea fostului coleg de serviciu şi vecin, Gavril
Torjoc, cu familia. (3413)
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Transmitem sincere
condoleanţe şi întreaga noastră compasiune colegei noastre,
lector ing. Tamara Romocea, în
aceste momente grele ale despărţirii de mama dragă. Dumnezeu să o odihnească în pace.
Colegii departamentului Ingineria Mediului, a Facultăţii de
Protecţia Mediului din Oradea.
(3417)
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Cu adâncă durere în

suflete ne despărțim de draga
noastră mamă și bunică,
MARIA CRIȘAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Înmormântarea va avea
loc vineri, 1 iunie, ora 14.00,
din Capela Steinberger. Familia
îndurerată. (1443)
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Un gând de alinare și

mângâiere pentru Brazdă Leea,
în aceste momente de grea
cumpănă când se desparte de
tatăl său iubit. Dumnezeu să-l
ierte și odihnească în pace.Vecinii blocului C85A, Bulevardul Decebal. (1444)
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Suntem alături de co-

legul nostru Ionuț Lascovici,
la dureroasa despărțire de tatăl
său drag,
IOAN LASCOVICI.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Familia Nicoară şi colegii de la SMO.
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În aceste momente de

durere, deplângem cu toţii, alături de familia greu încercată, plecarea în eternitate a celui
care a fost exemplu de dăruire
profesională şi devotament, co-
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Suntem alături de
cumnata Saveta, nepoţii Sorin
şi Sorina, din Ştei, acum când
îşi conduc pe ultimul drum soţul şi tatăl drag,
GAVRIL BUGLE,
de 75 de ani. Dumnezeu să-l
aşeze în Împărăţia Sa şi să-l
odihnească în pace. Condoleanţe familiei îndurerate. Cumnata Niţa, din Şebiş.
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Profund îndureraţi,
plângem, alături de mătuşa
noastră Saveta şi verişorii Sorin şi Sorina, din Ştei, trecerea
la cele veşnice a soţului şi tatălui drag,
GAVRIL BUGLE,
de 75 de ani. Dumnezeu să-l
aşeze alături de aleşii Săi şi să-i
dea odihnă veşnică. Condoleanţe familiei îndoliate. Nepotul
Mircea, din Oradea, cu familia:
Doina – soţie, Raul şi Răzvan
– copii.
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Gândurile noastre de
mângâiere şi alinare se îndreaptă spre mătuşa Saveta şi
verişorii Sorin şi Sorina, din
Ştei, acum când îl conduc spre
cele veşnice pe soţul şi tatăl lor
drag,
GAVRIL BUGLE,
75 de ani. Bunul Dumnezeu
să-i aşeze sufletul în Împărăţia Lui. Nepoata Argentina, din
Şebiş, cu familia: Vasile – soţ,
Dragoş – copil.

legul nostru,
FLORIN CRIȘAN.
Este o grea încercare şi o
pierdere ireparabilă. Fie ca bu-

comemorări

nul Dumnezeu să-i dea liniştea
binemeritată, iar odihna să-i fie
veşnică. Transmitem familiei
profunda noastră compasiune,
solidaritate şi sincere condoleanţe! Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.
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Împărtăşindu-i dure-

rea, adresăm un gând de compasiune şi alinare prietenului şi
colegului nostru, avocat Alexandru Gherlea, la trecerea în
eternitate a mamei sale dragi,
ROMAAURELIA GHERLEA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Dana şi Nelu Cigan şi
fam. Glăjaru.
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Au trecut 6 săptămâni
de durere de la plecarea în veşnicie a dragului nostru tată, soţ,
copil, frate, unchi
ANDREIMIRCEA MEŞTER.
Ai plecat mult prea devreme din această lume lăsând în
urma ta vise, dorinţe, ai lăsat
inimi frânte şi nopţi de dor şi
lacrimi, pe care timpul nu le va
şterge niciodată. Amintirea ta
va rămâne pentru totdeauna vie
în inimile noastre, te vom iubi
veşnic! Dumnezeu să te odihnească în veci, alături de îngeri! Familia.

