10 In memoriam
LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!
str. Primăriei nr. 62,

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

www.lacapatuldrumului.ro

S

(2285)

decese

V Te-ai stins în fiecare zi

câte puţin sub privirile noastre,
în lupta cu această boală necruţătoare. Te iubim mult şi vei fi
întotdeauna prezent în sufletele noastre şi prezent cu noi. Îţi
ducem dorul şi Dumnezeu să
te odihnească în pace, îngerii
să îţi ghideze drumul în lumina
veşnică şi plină de iertare, dragul nostru tati şi bunu,
NICOLAEMIRCEA BOBE,
în vârstă de aproape 79 ani.
Cu multă dragoste şi plini de
tristeţe şi durere, fiica Anca
(Bobe) Husher cu soţul Jay şi
nepoţica Hannah. (292)

V Un ultim şi pios omagiu

celui care a fost
NICOLAEMIRCEA BOBE.
Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăţia Sa, iar familiei sincere condoleanţe. Angela Buzaşiu
cu familia. (296)

V S-a stins, în lupta grea şi

demnă minunatul meu prieten
de-o viaţă
ing. MIRCEA BOBE,
eminent specialist în domeniul radioactivităţii, talentat
sportiv şi „OM DE ECHIPĂ”,
mult apreciat de subalterni, coechipieri, dar şi de superiori,
conducând spre final Uzinele
de la Feldioara. Sincere condoleanţe nemângâiatei fiice Anca,
cu familia, cât şi surorii Angela Buzaşiu cu familia. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Dr.
Mihai Iova. (329)

V Sincere condoleanţe şi

întreaga noastră compasiune
familiei, în aceste momente de
mare durere pricinuite de trecerea în nefiinţă a celui care a fost
NICOLAEMIRCEA BOBE.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Reblean. (291)

V

Suntem alături de prietenii noştri de-o viaţă, familia
Romulus şi Doina Buzaş, la dureroasa despărţire de fratele lor,
distinsul
ing. NICOLAE BOBE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanţe.
Fam. Mia şi Aurel Prada. (295)

V

Cu durere am aflat vestea trecerii în nefiinţă a celui
care a fost
ing. MIRCEA BOBE,
drag şi bun prieten de-o viaţă. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Fam. dr. Giurgiu
Dan, din Braşov. (299)

V

Ne despărţim cu durere
în suflete de cel care a fost
ing. MIRCEA BOBE,
cel de care ne leagă o prietenie de-o viaţă. Condoleanţe familiei. Ing. Ungur Sorin cu familia. (301)

V Cu durere în suflete re-

gretăm trecerea la cele veşnice
a bunului nostru prieten
ing. MIRCEA BOBE.
Familiei îndoliate sincere
condoleanţe. Fam. Bărui Victor
şi Stamatiu Monica. (300)

V

Suntem alături de verişoara şi mătuşa noastră, Doina Buzaş şi familia sa, la marea
durere încercată de trecerea la
cele veşnice a fratelui său,
NICU BOBE.
Sincere condoleanţe! Familia
Dan. (308)

V

Suntem alături de familia Ilea Ioan. Sincere condoleanţe şi Dumnezeu să-l odihnească în pace, pe cel care a
fost
TEODOR ILEA
(VANCU), tată şi bunic. Familia Tănase. (297)

V

Conducerea Universităţii din Oradea, împreună cu
membrii şi colegii Facultăţii
de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, dar şi cu Şcoala
Doctorală în Istorie şi cu membrii Centrului de Studii Interdisciplinare din cadrul UO îşi
exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veşnice a
academicianului
NICOLAE EDROIU,
un om de mare valoare pentru mediu universitar şi academic românesc. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! (303)

V

Un gând de mângâiere,
compasiune şi sincere condoleanţe pentru Luminiţa Boroş, în
aceste momente de grea încercare şi durere pricinuite de plecarea în veşnicie a tatălui său
drag
CONSTANTIN BOROŞ.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Gheorghe,
Aurel, Iulica Boroş, împreună
cu familiile lor. (302)

V

Împărtășim durerea colegei noastre Luminiţa Boroş,
în aceste momente grele, când
se desparte de tatăl său drag,
CONSTANTIN BOROŞ.
Dumnezeu să-l ierte. Colectivul Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita.
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V

Ne luăm rămas bun, de
la colegul şi prietenul nostru
COSTICĂ BOROŞ,
care a venit în Cooperaţia de
Consum în anul 1957 şi a plecat, tot de acolo, după 46 de
ani în care a devenit un om de
seamă care a ştiut ce înseamnă înţelegerea şi armonia, pentru care astăzi toţi îl regretăm.
Dumnezeu să-l odihnească, iar
fiica sa să fie mândră de părinţii
pe care ia avut. Fam. Gh. Abrudan. (318)

V Gânduri sincere de con-

doleanţe şi mângâierei pentru
voi, Agi şi Vasile Marcu, acum
când vă despărţiţi de cea mai
iubită şi respectabilă MAMĂ,
soacră, bunică şi străbunică
ICU,
care lasă în urma ei un reper
a tot ceea ce înseamnă prietenie
şi spirit de sacrificiu. Dumnezeu să o odihnească. Fam. Băbălai. (305)

V

Colectivul cadrelor didactice de la Şcolile Postliceale
„Henri Coandă” Ştei şi Beiuş,
sunt alături de familia Popa, la
greaua suferinţă urmare a dispariţiei neaşteptate a bunului
nostru coleg
prof. IOANALEXANDRU POPA,
directorul Şcolii Postliceale „Henri Coandă” Ştei. Bunul
Dumnezeu să vă aline durerea.
(306)

V

Suntem alături de doamna Popa Lenuţa, la greaua suferinţă pricinuită de moartea soţului,
prof. IOANALEXANDRU POPA.
Dumnezeu să-l odihnească.
Familia Bonca Dana, Străteanu
Valeria. (307)

V Suntem alături de colega

noastră Viorica Krausz la marea durere pricinuită de moartea tatălui său drag
FRANCISC KISS.
Sincere condoleanţe. Colegii
din cadrul Direcţiei TehnicePrimăria Oradea. (311)

V

Cu tristeţe în suflete ne
despărţim pentru totdeauna,
mult prea devreme, de bunul
nostru prieten
VIRGIL ALB.
Suntem alături de voi Rodica şi Răzvan la marea durere
pricinuită de decesul celui care
a fost soţ, tată, socru şi bunic.
Familia Jilieru Lucian şi Livia.
(313)

V

Suntem alături de colegul nostru Popa Zaharia, la trecerea în nefiinţă a tatălui său.
Sincere condoleanţe. Colectivul Drumuri Orăşeneşti. (314)

V

Cu sufletul profund îndurerat, anunţăm plecarea dintre noi a tatălui, socrului şi bunicului nostru drag
av. NICOLAE MLADIN.
Nu îl vom uita şi mereu îi
vom picura mormântul şi amintirea cu lacrimile şi rugăciunile
noastre. Slujba de înmormântare va avea loc luni, 15 ianuarie, orele 14.00, la Capela Haşaş, din Cimitirul Rulikowski.
Dumnezeu să îl odihnească.
Fiul Mihai cu soţia Nicoleta.
(320)

V

Ne despărţim cu multă
durere şi cu profund regret de
tatăl şi bunicul nostru bun şi iubit,
av. NICOLAE MLADIN.
În sufletele noastre amintirea
lui va dăinui veşnic. Slujba de
înmormântare va avea loc luni,
15 ianuarie, orele 14.00, la Capela Haşaş, din Cimitirul Rulikowski. Dumnezeu să îl odihnească. Fiul Nicu, Roxana şi
nepoata Miruna. (321)

V

Vestea trecerii la cele
veşnice a unchiului nostru drag
av. NICOLAE MLADIN
ne-a îndurerat profund. Suntem alături de verişorii noştri
Mihai şi Nicu cu familiile lor la
dureroasa despărţire. Dumnezeu să te odihnească în Împărăţia Sa, unchiule! Nepoata Florica Popa cu familia. (326)

V

Cu tristeţe în suflet şi
profund îndureraţi ne despărţim pentru totdeauna de cuscrul nostru
av. NICOLAE MLADIN.
Vei rămâne mereu în amintirea noastră. Dumnezeu să
te primească în Împărăţia Sa.
Cuscrii, familia Pogana Florian
şi Iuliana. (327)

V

Un gând de alinare şi
sincere condoleanţe pentru voi
Nicoleta, Mihai, Nicu şi Miruna, la despărţirea de tatăl, socrul şi bunicul vostru,
NICOLAE MLADIN.
Dumnezeu să îl odihnească.
Cristian, Marcel şi Adrian Pogana cu familiile. (328)

V

Mă despart acum, cu
multă durere, de cel care a fost
unchiul meu drag,
av. NICOLAE MLADIN.
A fost pentru mine o companie plăcută, un adevărat „pater familias”, prezent la evenimentele din viaţa rudelor sale
cu mult devotament. Rugăciunile mele îl vor însoţi în drumul spre stele. Dumnezeu să
îl odihnească. Nepoata Florica
Florea. (322)

V Ne luăm rămas bun cu

sufletul greu şi cu ochii înlăcrimaţi de la unchiul nostru drag
av. NICOLAE MLADIN.
Povestirile lui despre copilărie şi tinereţe ne vor încălzi
mereu sufletul. Dumnezeu să
îl odihnească. Nepoata Daniela
cu fiul Răzvan Bosoancă. (323)

V

Cu regret şi cu tristeţe îl
conducem pe ultimul drum pe
unchiul nostru drag,
av. NICOLAE MLADIN.
Ne vor lipsi sfaturile şi filozofiile sale de viaţă. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească. Nepotul Daniel Florea cu
soţia Monica şi fiicele lor, Iulia
şi Ioana. (324)

V

Cu regrete şi lacrimi ne
despărţim de unchiul nostru
drag
av. NICOLAE MLADIN.
Nu vom uita prezenţa ta dintre noi unchiule, când depănam
amintiri frumoase despre cei
dragi, din familie şi cunoscuţi,
unii plecaţi mai dinainte la cele
veşnice. Suntem alături de verişorii Mihai şi Nicu cu familiile lor la dureroasa despărţire.
Dumnezeu să te odihnească în
Împărăţia Sa. Nepoţii, familia
dr. Mieruţ. (325)

V

Anunţăm cu durere decesul după multă suferinţă a
bunicii, soacrei şi mamei noastre iubite
ANA LAŢCĂU,
din Sârbi. Nu te vom uita niciodată! Înmormântarea are loc
duminică, 14 ianuarie 2018, ora
13.00, de la Biserica Penticostală din Sârbi. Familia îndoliată. (330)

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la prietenul
nostru
IOAN OROS
şi suntem alături de voi, Mariana şi Ramona. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Familia Căpuş. (331)

V

Suntem alături de vecinii noștri familia Moșu, în aceste momente grele la trecerea în
neființă a soțului și tatălui lor
drag,
IOAN MOȘU.
Sincere condoleanțe familiei
îndurerate, iar pe
IONEL
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Toți locatarii din blocul PB
53, str. Traian Lalescu. (1102)

V

Suntem alături de
Luminița Boroș în aceste momente grele pricinuite de pierderea tatălui drag,
CONSTANTIN BOROȘ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Vecinii de bloc din strada
Primăriei nr. 4.

