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 LA CAPĂTUL DRUMULUI S.R.L.
SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!
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
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„ Chipul lor blând şi

bunătatea cu care ne-au înconjurat vor rămâne mereu vii în
inimile noastre”,
FLOAREA CANDREA,
FLORIAN GALIŞ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Regretăm plecarea spre

veșnicie a celui care a fost
VASILE ANTON.
Dumnezeu
să-l

să-l

ierte

odihnească.

și

Maria Haiduc și familia.

Regretăm nespus de

mult plecarea prematură din
această lume a bunului și distinsului nostru nepot drag
col. (r.) VASILE ANTON.
Transmitem nepoatei noastre
Susana și întregii familii cele
mai sincere condoleanțe. Adio
dragă
LICĂ!
Nu te vom uita niciodată.
Elena și Relu Costa. (1878)

V

Cu multă tristețe și du-

rere în suflete suntem alături
de doamna Suzana Anton și familia sa, acum când se despart
mult prea devreme de iubitul
lor soț, tată și bunic,
VASILE ANTON.
Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăția Sa. Fam. Dumitru și
Minerva Petruș. (1877)

Cu mare tristețe în suflete ne despărțim de un coleg și
prieten, om de înaltă conștiință
românescă
prof. univ. dr.
VASILE ANTON.
Regret că întâlnirile noastre atât de sincere și prietenești
nu vor mai avea loc. Sincere
condoleanțe familiei greu încercate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. prof. Teodor David. (1880)

V

Familia Lungu își ia rămas bun de la un OM adevărat,
col. (rz.) VASILE ANTON.
Împărtășim durerea distinsei
doamne Susana, a fiicelor Alina și Casandra, a nepoatelor Iulia, Alexandra și Lara. Suntem
cu gândul și sufletul alături de
ei. Sincere condoleanțe transmite general (rz.) Mihai-Corneliu Lungu. (1881)

Sincere

condoleanțe familiei îndoliate.

V

(558)

V

Suntem alături de familia Susanei Anton, la marea
durere pricinuită de moartea
fulgerătoare a celui care le-a
fost soț, tată și bunic, iar nouă
coleg la Liceul ”Arany Janos”,
din Salonta, promoția 1964.
Sincere regrete și condoleanțe.
Elena Chiș și colegii claselor A
și B. (1883)

V

Vestea trecerii pe
neașteptate la cele veșnice a
prietenului nostru
VASILE ANTON
Ne-a umplut inimile de durere. În aceste clipe grele suntem alături de întreaga sa familie. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Ogășanu. (1884)

V

Ne luăm rămas bun de
la cel care ne-a fost tată, socru
și bunic,
IOSIF-TRAIAN OLAH.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa. Înmormântarea va avea loc vineri,
30.11. 2018, la Capela Hașaș.
Noni, Anca, Nicu, Luminița,
Andrada și Amedeo

Cu multă tristețe
anunțăm trecerea la cele
veșnice a mult iubitului nostru
soț, tată, socru și bunic,
IOSIF-TRAIAN OLAH.
Odihnă veșnică. Cât ai trăit
te-am iubit, cât vom trăi te vom
plânge. Familia îndurerată.

V

Tatăl Ceresc, Dumnezeul nostru, este lumina, Tatăl pământesc este suportul spiritului și credinței. Suntem alături
de voi, Marius, Helga, Andrei și
Paul, la despărțirea de tatăl, socrul și bunicul drag,
ALEXANDRU SILAGHI
Dumnezeu să-l odihnească în
pace și vouă să vă dea puterea
amintirii și pomenirii! Sincere
condoleanțe! Fam. Costică Rada.
(7028)

V

Suntem alături de vărul nostru Marius şi soţia Helga,
acum când se despart de tatăl şi
socrul drag,
ALEXANDRU SILAGHI.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Nuţu şi soţia Tatiana.
(7031)

V

Sunt alături de familia
colegilor mei, Helga şi Marius
Silaghi, la marea durere pricinuită de despărţirea de
ALEXANDRU SILAGHI.
Sincere condoleanţe. Prof. Daniela E. Popescu. (7054)

V

Sunt alături de colegul
meu, Marius Silaghi, în aceste momente de grea încercare şi
durere, pricinuite de decesul tatălui său,
ALEXANDRU SILAGHI.
Compasiune şi sincere condoleanţe! Rectorul Universităţii
din Oradea, Constantin Bungău.

V

Cu nemărginită durere
ne despărţim de draga noastră
DELIA SIMINA CORMOŞ,
ofiţer psiholog la Penitenciarul Oradea, care fulgerător şi nedrept, la 38 ani, a plecat la ceruri. Înmormântarea are loc azi,
29 noiembrie 2018, ora 13.00, la
Cimitirul Sîntion. Familia îndurerată. (7018)

V

Nu pot exprima în cuvinte ce simt acum, când mă despart de tine, scumpa mea soţie
DELIA CORMOŞ.
Rămânem pe veci cu inima
zdrobită, eu şi copilul nostru
George. Nu te vom uita niciodată! Cormoş Călin. (7019)

V

O fiinţă dragă nouă a
luat fulgerător calea spre cer.
Plini de durere în suflete, ne
despărţim de cea care ne-a fost
fiică, noră, cumnată şi o mamă
deosebită,
DELIA CORMOŞ.
Familia Cormoş. (7020)

V

Un gând de alinare şi
sincere condoleanţe familiei
pentru cea care a fost o mamă,
soţie, soră şi fiică, un om deosebit,
DELIA CORMOŞ.
Dumnezeu s-o odihnească!
Familia Silaghi Maria şi Carmen. (7021)

V

Cu tristeţe în suflete ne
luăm rămas bun de la cea care
ne-a fost cumnată,
DELIA CORMOŞ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Înmormântarea are loc
azi, 29 noiembrie, ora 13.00, în
Sîntion. Fam. Cormoş Cosmin.
(7026)

V

Suntem alături de tine,
draga noastră colegă şi prietenă, Crăciun Lenuţa, în aceste momente sfâşietoare, când
moartea necruţătoare a răpito atât de brusc pe fiica ta cea
mare,
DELIA CORMOŞ.
A fost un om tenace, plin de
energie pozitivă, care până în
ultimul moment a dăruit iubire
şi înţelegere semenilor. Sincere
condoleanţe! Colectivul Grădiniţei cu Program Prelungit nr.
45/structuri, Grădiniţa cu program normal nr. 12 şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 43
Oradea. (7027)

V

Suntem alături de familia îndurerată, la trecerea în
nefiinţă a colegei noastre
DELIA CORMOŞ.
Sincere condoleanţe din partea SNLP Oradea. (7047)

V

Suntem alături de familia îndurerată, de tanti Lenuţa Crăciun, Mioara, Florin,
Călin şi George, în aceste momente grele pricinuite de pierderea fulgerătoare a fiicei, surorii, soţiei, mamei şi cumnatei
dragi,
DELIA CORMOŞ.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Sincere condoleanţe!
Ramona Abrudan cu familia şi
Popa Gheorghe cu Florica.

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere, în aceste momente
pline de durere şi suferinţă pentru colega noastră, Lenuţa Crăciun, pricinuite de pierderea
prematură a minunatei fiice,
DELIA CORMOŞ.
Dumnezeu să-i vegheze
somnul de veci! Cornelia Româneac, alături de colegele din
anul V C, promoţia 1977, Liceul Pedagogic. (7068)

V

Vestea trecerii în nefiinţă a scumpei tale fiice,
DELIA,
draga mea prietenă, Elena Crăciun, ne-a îndurerat
profund. Sincere condoleanţe întregii familii! Mia Prada.
(7060)

V

Ne alăturăm durerii surorii Florica şi a copiilor Dănuţ,
Dana şi Raul, la pierderea soţului, tatălui şi bunicului,
LAZĂR CURPAŞ,
după o lungă şi grea suferinţă. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Ghiţă, Ani, Anca şi
George. (7022)

V

Împărtăşim durerea
fără margini a cuscrului nostru, Oros Gheorghe şi a familiei
sale, în aceste momente triste,
când se despart de fratele său
drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Alexandru Albuţiu. (7039)

V

Cu inima îndurerată ne
luăm rămas bun de la unchiul
nostru,
LIVIU OROS.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace! Cristian
Albuţiu cu familia. (7040)

V

Cu lacrimi în ochi şi
sufletele sfâşiate de durere, ne
despărţim de cel care ne-a fost
frate drag, cumnat şi unchi,
LIVIU OROS.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
ca sufletul său să se odihnească în Împărăţia Sa. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică! Fratele Oros Gheorghe cu familia.
(7041)

V

Regretăm profund trecerea la cele veşnice a unchiului nostru
LIVIU OROS.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
aşeze în Împărăţia Sa! Ştefan,
Ioana şi Călin Lucaciu. (7042)

