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

V

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

“Fiecare crede că tră-

ieşte pentru sine, da’ când colo,

(558)

V

Suntem alături de familia dr. Marge Octavian,
acum când se despart de soţia dragă. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Vecinii din blocul B45. (4832)

Cu mare tristeţe ne

putea alina durerea şi suferinţa
din sufletul nostru, de când în

rea de scumpa ei mamă,

urmă cu patru ani, dragul nos-

DUMITRU POPOVICI,

mult”. (Maxim Gorky)
dr. ENIKO MARIA
MARGE,
DUMITRU POPOVICI,
ISABELA SOOS,
ISTVAN JANOS
ANTAL KOVACS,
LASZLO SZEKELY,
KAROLY FORRO.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de veri-

şorul şi nepotul nostru, dr. Octavian Marge şi de familia sa, în
aceste momente de mare durere pricinuită de moartea scumpei lor soţii şi mame,
ENI MARIA.
Sincere condoleanţe familiei greu încercate. Dumnezeu să
o odihnească în pace! Fam. Codău, Ţârulescu şi Trifa. (4830)

V

Un gând de mângâie-

re şi alinare verişorilor noştri,
Octavian şi Carmen cu întreaga
familie, la despărţirea de draga
lor soţie, mamă, bunică,
dr. ENY MARGE.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Verişoara Silvia cu
soţul şi copiii cu familiile lor.
(4839)

V

Suntem alături de colegul nostru, dl. dr. Marge şi de
familia sa, în aceste grele momente când se despart de cea
care le-a fost soţie, mamă şi bunică. Dumnezeu să o odihnească! Diana Mocuţa şi Cătălin
Noja. (4840)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a iubitului nostru soţ,
tată, socru,
DUMITRU POPOVICI,
în vârstă de 73 ani. Înmormântarea va avea loc vineri,
17 august, ora 11.00 din Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Soţia Doina,
fiul Sebastian şi nora Loredana.

V

Acum în postul Adormirii Maicii Domnului, sufletul
nobil al dragului nostru cumnat
şi unchi,
DUMITRU POPOVICI,
a ales să se înalţe spre cer,
lăsând în urmă multă durere. Suntem alături de cumnata şi mătuşa noastră, Doina,
verişorii Sebastian şi Loredana. Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, celor dragi mângâiere. Cumnata Elena cu fiul Dan
şi familia lui. (4835)

ANA LUCACIU.

care a decedat datorită unei
boli necruţătoare. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Fraţii Ioan, Petru, nepoţii Carmen-Mihaela,

Lavinia-Ioana,

Dumnezeu

s-o

odihneas-

că în pace! Colectivul Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor.
(1592)

Alină-I, Dumnezeu-

le Sfânt, sufletul distinsei prietene şi colege, Aurica Gligor
(Şandra), acum când îl conduce, mult prea devreme pe drumul veşniciei pe fiul ei iu-

fletul în lumea drepţilor, iar pe
cei rămaşi îi mângâie, Doamne,

reu şi te vom păstra în amintire.

încercare suntem alături de co-

Mulţumim tuturor celor care

legul nostru, Pentie Alexan-

îi vor păstra o clipă de aduce-

dru, la marea durere pricinu-

re aminte. Soţia Viorica, fiicele

ită de plecarea în veşnicie a

Rodica şi Mihaela, cu familiile.

iubitei sale mame. Dumnezeu
să o odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Conducerea și colectivul
grupului de firme AMECON
INTERNAŢIONAL S.R.L.

Zbor lin şi odihnă veşnică!
Condoleanţe întregii familii.

amintirea aducem un pios omagiu de preţuire, dragoste şi neuitare, la împlinirea a 7 ani de

şi bunic,
dr. LEONTIN VIOREL
PORUMB,
profesor

Suntem alături de cole-

FLORIN DORU GLIGOR.

Păstrându-i neştearsă

gretatul nostru soţ, tată, socru

comemorări

fiul drag,

V

când a trecut la cele veşnice, re-

dai). (4837)

gor, la dureroasa despărţire de

aminti mereu de chipul tău

În aceste clipe de grea

ceul Pedagogic, Gina Curt (Bu-

ga noastră, Aurica Şandra Gli-

a plecat de lângă noi. Ne vom

îţi va spune că te vom iubi me-

cu dragostea Ta! Colega din Li-

V

MIHAI MUDURA

nare pe care ţi-o vom aprinde

V

V

tru soţ, tată, bunic,

blând şi drag şi fiecare lumâ-

Nicoleta şi Alina. (4833)

odihnă veşnică şi să-i aşeze su-

V

Nimeni şi nimic nu va

tră, Rodica Pătcaş, la despărţi-

facă viaţa îndeobşte mai bună!

Sincere condoleanţe familiei dr. Marge Octavian
şi familiei dr. Mihele Silviu, la
pierderea soţiei, mamei,
dr. ENIKO MARGE.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Dr. Hoble Lorenzina.
(4836)

V

unchi şi naş,

bit. Bunul Dumnezeu să-i dea

să trăieşti o sută de ani, ba mai

Un gând de mângâiere

despărţim de fratele nostru,

omul trăieşte pe pământ ca să
Iar pentru binele omenirii face

V

şi alinare pentru colega noas-

V

universitar,

me-

dic gastroenterolog. Deşi timLa 40 de zile de la tre-

cerea în nefiinţă a iubitei noastre mame, bunici şi străbunici,
FLOARE HORHAT,
îi aducem un pios omagiu la

pul şi viaţa trec, imaginea şi
amintirea lui rămân vii pentru
noi. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi
să-i aşeze sufletul în rândul celor drepţi. Parastasul de pome-

Promoţia 1956 a Liceului Pede-

slujba de pomenire ce va avea

gogic Oradea. (4838)

loc sâmbătă, 18 august, ora

nire va avea loc la Biserica Or-

9.00, la Biserica „Acoperămân-

todoxă „Izvorul Tămăduirii”,

tul Maicii Domnului”. Odih-

str. Republicii (în curtea spita-

nă veşnică! Familia îndurera-

lului), sâmbătă, 18 august la ora

tă. (4829)

9.00. Familia îndurerată. (4834)

V

Cu inima sfâșiată de

durere îmi iau rămas bun de la
cea care a fost

Anunţurile de

ERICA OLGA BRAD,
suflet frumos și curat, care
mi-a fost prietenă, soție, mentor și exemplu în viață. Dumne-

comemorări şi decese

zeu să aibă grijă de sufletul ei!

se preiau:

Sorin și părinții Rodica și Constantin.

V

r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-joi
între orele 8.00-18.00, vineri, între orele 08.00Mulţumim din suflet

tuturor celor care au fost ală-

16.00, duminică, între orele 12.00-16.00

turi de noi, în momentele cumplite de jale şi durere pricinuite
de dispariţia prematură a mult
iubitei noastre nepoate şi verişoare,
OLGA ERICA BRAD.
Bunul Dumnezeu să o aşeze
de-a dreapta Sa! Familia, profund îndurerată, care te va iubi
mereu! (1589)

r la ghişeul de pe str. Patrioţilor
nr. 2 (lângă Teatrul de stat) luni-vineri, între orele 9.00-16.00, duminică, 16.00-18.00.

