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Joi, 21 februarie 2019

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

V

 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!

S

decese

V

„Dacă nu mori cum

trebuie de prima oară, nu poţi
întoarce să mori mai bine, a
doua oară”. (Robert Murray
M’Cheyne)
MARIA PORUMB,

V

părtăşim durerea prietenelor

MARIA PORUMB,
de 93 de ani, din Sânnicolau
Român. Pentru bunătatea, dragostea şi căldura cu care m-a
înconjurat, îi datorez neuitare
şi-L rog pe bunul Dumnezeu,
să-i dea odihnă veşnică. Înmormântarea are loc azi, 21 februarie 2019, ora 13.00, la Capela
din Sânnicolau-Român. Fiica
Florica Porumb. (8567)

MARIA PORUMB,
din Sânnicolau-Român. Dum
nezeu s-o odihnească în pace!
Fam. Ica şi Vasile Ierina şi fa-

V

Suntem alături de fa-

milia mătuşei mele dragi, Chi-

flete ne despărţim de iubita
noastră mamă, soacră, bunică
şi străbunică,

Sânnicolau Român. Te-am iubit mult şi te-am pierdut, dar
vei rămâne pentru totdeauna
în inimile noastre. Dumnezeu
să te odihnească în pace! Fiica
Mărioara cu soţul Marin Luca

nească în pace! Fam. Băbălai
Floarea, fam. Mirela şi Marcel

VERONICA BALOG.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Conducerea şi colegii de
la S.C. Transmec RO.

V

Suntem alături, în

aceste clipe grele, de verişoara
Adriana cu fiicele ei şi familii-

că în pace! Soţul Traian.

despart de cel care le-a fost soţ,
tată şi bunic,
ing. IOSIF PETRICA.
Bunul Dumnezeu să-l odih-

Mesajul mamei,

V

Un gând de mângâiere,

MARINEL CHIŞE.

ana Gherman şi a familiei sale.

aceste momente grele pricinu-

Dumnezeu să-l odihnească în

Suntem alături de ei, la marea

ite de moartea tatălui,

pace! Fam. Maria şi Simion Co-

trecere către Dumnezeu a fi-

IOSIF

târlan. (8579)

inţei iubite. Colectivul Şcolii

CONSTANTIN PETRICA.

Gimnaziale „N. Bălcescu” Ora-

Dumnezeu să-i dea odihnă

Cu speranţa că o aş-

recunoştinţă pentru ceea ce
înseamnă ea pentru noi, îi con-

V

Împărtăşim durerea

prof. Gherman Adriana, la des-

mei şi bunicii noastre,

părţirea de iubita sa mamă,

VERONICA BALOG,

VERONICA BALOG.

în vârstă de 78 ani. Înmor-

Bunul Dumnezeu să-i călău-

în pace! Soţul Eugen, copiii
Cristian, Adriana, Anamaria şi

zească sufletul în lumină spre
pacea veşnică! Compasiune şi
sincere condoleanţe! Fam. Toda
şi fam. Lupuţ. (8583)

Adrian, nepoţii Sergiu, Oana şi
Horea. (8586)

V

Ne luăm rămas bun de

la tanti

VERONICA BALOG
şi suntem alături în aceste
momente grele de nenea Eugen, Adriana şi Cristi cu fami-

V

Cu adâncă durere în

inimi şi nespusă tristeţe în suflete anunţăm trecerea în veşnicie a mult iubitei noastre bu-

veşnică! Maia, Marinela şi Loredana. (8574)

FLOARE OŞVATH,
în vârstă de 69 de ani. Înmormântarea va avea loc vineri, 22
februarie, ora 13.00, în loc. Toboliu. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Nepoţii Darius cu
familia şi Flavia.

V

Cu mare durere în su-

flete ne luăm rămas bun de la
mama noastră

ducem ultimii paşi soţiei, ma-

şaş. Dumnezeu să o odihnească

V
nici,

Mihociu şi întregii familii, în

dea. (8572)

februarie, ora 13.00, în loc. To-

tru unchi Valer, acum când se

familia. (8581)

„Voi fi mereu cu tine” tre-

mântarea va avea loc vineri, 22
boliu. Dumnezeu s-o odihneas-

nească în pace! Radu Băbălai şi

VERONICA BALOG,

în vârstă de 69 de ani. Înmor-

le lor şi de greu încercatul nos-

pra colegei noastre, prof. Adri-

teaptă o lume mai bună şi cu

Cu regret în suflet

FLOARE OŞVATH,

leanţe prietenei noastre, Anca

V

V

anunţ încetarea din viaţă a so-

din eternitate va veghea asu-

şi tată,

cadrul S.G.A. Bihor. (8577)

ţiei mele dragi,
Împărtăşim durerea

desparte de iubita ei soacră,

V

cere condoleanţe! Colegii din

Bunul Dumnezeu să-l odih-

compasiune şi sincere condo-

MARIA PORUMB,
în vârstă de 93 de ani, din

ing. IOSIF PETRICA.

ce astăzi dincolo de cuvinte...

rie, ora 15.00, din Capela HaCu mare durere în su-

V

te momente de tristeţe, când se

mântarea are loc azi, 21 februa-

V

suflet bun! Ovidiu şi Sergiu

rea la cele veşnice a iubitei lor

celui care a fost fiu, soţ, frate

desapart de iubita mea mamă,

zeu să te odihnească în pace,

da noastră compasiune, în aces-

durere pricinuită de moartea

tristeţe şi lacrimi în ochi, mă

seşti pe acest pământ. Dumne-

tată şi bunic,

rea durere pricinuită de trece-

şe Stela şi Mariana, la marea

Cu nemărginită durere,

de pierderea tatălui drag. Sin-

mamă şi bunică aşa cum rar gă-

ultimul drum pe iubitul lor soţ,

maria şi ne exprimăm profun-

Sincere condoleanţe fami-

V

milia, acum când îl conduc pe

rioara Luca, cu familia, la ma-

şi Dănuţ. (8566)

S.R.L.

un om cu totul deosebit,

noastre, Florica Porumb şi Mă-

FLOARE OŞVATH.

Stop „La Capătul Drumului”

milia, la marea durere cauzată

colegei noastre, Balog Ana-

mame,

Suntem alături de cole-

tei şi verişoarei Adriana cu fa-

Dan. (8580)
Suntem alături şi îm-

V

VERONICA BALOG,

(558)

miliile Uivaroşan: Nelu, Dorel

doglu, Servicii Funerare Non-

Împărtăşim durerea

ga noastră, Anca Mihociu şi fa-

Gherman. (8584)

ILONA HARAGA,

liilor îndoliate! Ildiko Mavro-

V

care a copleşit sufletul nepoa-

suferinţă a plecat dintre noi

str. PRIMĂRIEI, nr. 62

Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

După o lungă şi grea

V

FLOARE OŞVATH.
Ne alăturăm cu toa-

Dumnezeu s-o odihnească în

tă compasiunea durerii colegei

pace! Te vom iubi mereu! Fii-

noastre, Anca Mihociu, acum

cele Marcela cu soţul Nelu şi

când îl conduce la cele veşnice

Dana cu soţul Nelu.

pe cel care i-a fost tată,
IOSIF
CONSTANTIN PETRICA.
Dumnezeu să-i dea odihnă

V

Îndureraţi, Ani, fiii Că-

veşnică! Colegii din cadrul Ad-

lin şi Olimpiu cu familiile lor

ministraţiei Bazinale de Apă

mulţumesc celor care prin pre-

Crişuri Oradea. (8575)

zenţă, coroane sau flori au pi-

Colectivul de elevi

curat un strop de balsam peste

şi părinţi ai cls. a V-a B, de la

rana inimilor noastre pricinui-

Şcoala Gimnazială „N. Bălces-

V

Suntem alături de co-

tă de plecarea dintre noi, la cele
veşnice a dragului nostru soţ,

cu” sunt alături de doamna di-

lega noastră, Anca Mihociu, la

rigintă, Adriana Carmen Gher-

marea durere prin care trece la

man, în aceste clipe grele, când

decesul tatălui ei. Condoleanţe

GHIŢĂ DRUGAŞ,

îşi conduce draga mamă pe ul-

familiei greu încercate! Colec-

pe care nu-l vom uita nicio-

tată şi bunic,

şi nepoţii Diana şi Ionuţ cu fa-

liile. Sincere condoleanţe! Fam.

timul drum. Dumnezeu să o

tivul Sindicatului Apelor Cri-

dată. Dumnezeu să-l odihneas-

miliile. (8568)

Barbura Sorin. (8585)

odihnească în pace! (8573)

şuri. (8576)

că în linişte şi pace! (8582)

