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Joi, 1 august 2019

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

V

legul nostru, Sîrbu Cosmin, la

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

„Bătu cea-

sul morţii mele

V

Să mă găt la altă lume.”
IMRE ERDEI,
GHEORGHE JUNC,
ALEXANDRU BRATA,
MARIA GRIPP.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

(558)

a trecut la cele veşnice. Stâlpul se va oficia azi, 1 august,
ora 20.00, iar slujba de înmormântare va avea loc vineri, 2
august, ora 13.00, de la Sfânta Biserică din Sârbi. Dumnezeu să-l odihnească! În veci nemângâiată, soţia Florica.

de la C.A.O., Sector S.P.A.U.
(1640)

V

Cuvintele nu pot ex-

Cu nesfârşită durere în

te momente grele pricinuite de

IOAN SFERLE,

pierderea celui care a fost un

de 96 ani, din localitatea Pe-

bun tată, socru şi bunic,

tid. Te vom păstra mereu în su-

preot

flete pentru dragostea cu care

ALEXANDRU BUTA.

ne-ai înconjurat. Rugăm pe bu-

Sincere condoleanţe din par-

nul Dumnezeu să-ţi dea odih-

tea familiilor Magui Petru şi
Rădoi Cosmin. (1677)

nă veşnică şi să-ţi aşeze sufletul
în rândul celor drepţi! Fiica Lenuţa cu soţul Zaharia şi nepotul

V

Septimiu. (1653)
Cu gânduri de alinare

şi mângâiere ne alăturăm colegei, Sanda Cseke, în aceste momente pricinuite de despărţirea
de iubitul său tată. Dumnezeu

(1680)

V

V

Cu durere în suflete ne

despărţim de iubitul nostru bunic şi străbunic,
IOAN SFERLE,
din Petid. Vei rămâne veşnic în inimile noastre. Dumnezeu să te ierte! Nepotul Mihai
cu soţia Camelia şi strănepotul

Cu durere în suflete

ne despărţim de cea care a fost
scumpa noastră cumnată şi mătuşă,
CATIŢA LUCACIU.
Dormi în pace, suflet bun!

Ianis. (1654)

V

Cu mare tristeţe ne

despărţim de dragul nostru buIOAN SFERLE,

pace! Cumnata Ana cu copiii

din Petid. Nu te vom uita ni-

Dorina, Mirel şi Violeta, cu familiile, din Ştei.

ciodată! Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace.

V

na şi strănepoata Serena. (1655)
Profund

îndureraţi

veşnice a preaiubitului nostru

ce a iubitului nostru tată şi so-

tată, socru şi bunic,

cru,

Stâlpul are loc azi, 1 august,
ora 20.00, iar slujba de înmormântare va avea loc vineri, 2
august, ora 13.00, la Sfânta Biserică din Sârbi. Dumnezeu

IOAN SFERLE,
de 96 ani, din localitatea Petid. Te-ai stins ca o lumânare
sub privirile noastre neputincioase. Te-am iubit mult şi vei
rămâne întotdeauna în inimile
noastre. Slujba de înmormânta-

V

Cu durere în suflete şi

cu lacrimi în ochi ne luăm rămas bun de la cea care ne-a fost
atât de dragă, mama, soacra,

V

Cu multă tristeţe îmi
iau rămas bun de la fosta mea
colegă,
ELVIRA POPOVICIU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Florica Firez. (1657)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer aproape de Dumnezeu. Cu durere în suflet mă despart de iubitul meu soţ,
VASILE SAMOILĂ.
Înmormântarea are loc azi, 1
august 2019, ora 13.00, Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Soţia. (1660)

V

Împărtăşim durerea
dragei noastre doamne, Samoilă Ana, la pierderea soţului, dl.
VASILE SAMOILĂ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Sincere condoleanţe!
Asociaţia Venus Oradea. (1673)

V

Cu adâncă durere în
suflet anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragului nostru soţ şi
tată,
ALEXANDRU BRATA,
de 79 ani. Dumnezeu să te
odihnească în pace! Înmormântarea va avea loc vineri, 2
august 2019, ora 12.00, din Capela Haşaş. Soţia Cornelia, fiii
Sandu, Radu şi fiica Ioana cu
familiile. (1667)

bunica şi străbunica noastră,
ANDRONICA BOIŢIU.
Vom păstra mereu vie amintirea ei. Înmormântarea are loc

re are loc azi, 1 august, la Bise-

azi, 1 august, ora 15.00, în Ci-

rica Ortodoxă din Petid, la ora

mitirul Rulikowski, Capela Ha-

Sanda cu familia şi fiul Florin

12.00. Fiul Mihai cu soţia Flo-

şaş. Familia Boji Teofil şi Feli-

cu familia.

rica. (1652)

cia. (1656)

să-l odihnească în pace. Fiica

Florica Madău cu fiul Neluţu.
(1672)

V

Sunt alături de cuscra

bit,
ALEXANDRU BRATA.
Dumnezeu să vă întărească
şi să vă mângâie, iar pe cuscrul
meu să-l odihnească în pace.
Cuscra Doina şi familia. (1661)

V

Împărtăşim durerea şi

tristeţea finilor noştri, în clipa
despărţirii definitive de soţul şi
tatăl lor iubit,
ALEXANDRU BRATA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia Gânscă. (1665)

V

În clipe de grea încer-

care, suntem alături de familia
Didă, exprimându-ne compasiunea la despărţirea de iubita
mamă,
LUCREŢIA SABĂU.
Dumnezeu să-i odihnească în
pace sufletul în Împărăţia Sa.
Familia Macocian. (1674)

nic şi străbunic

Dumnezeu să te odihnească în

anunţăm trecerea la cele veşni-

ALEXANDRU BUTA.

nic. Sincere condoleanţe! Sora

nostru tată, socru şi bunic,

suflete anunţăm trecerea la cele

preot

gul lor soţ, tată, socru şi bu-

Buta Florin şi Monica, în aces-

Nepotul Mircea cu soţia Vivia-

V

ALEXANDRU BRATA,
acum când se despart de dra-

părţirea de soţul şi părintele iu-

suflet anunţ că soţul meu,
ALEXANDRU BUTA,

re condoleanţe familiei! Colegii

milia fratelui meu,

când ne despărţim de iubitul

retic „Lucian Blaga” Oradea.

preot

s-o odihnească în pace! Since-

Suntem alături de fa-

miliile Cseke Sanda şi Radu şi

să-i aşeze sufletul între aleşii

Cu nespusă durere în

cesul mamei dragi. Dumnezeu

V

mea, Cornelia şi familia, la des-

Suntem alături de fa-

Săi! Colegii de la Liceul Teo-

V

marea durere pricinuită de de-

V

Copleşite de durere
anunţăm trrecerea la cele veşnice a celei care a fost văduva
ELVIRA POPOVICIU,
mătuşă cu suflet bun şi blând.
Din înaltul cerului ea ne spune
că a ales moartea pentru a trăi
veşnic printre sfinţi. Dormi în
pace! Condoleanţe întregii familii! Nepoatele Doina LuciaSanda şi Marieta cu familiile.
(1662)

prima durerea şi tristeţea acum

Şi-mi dă de ştire cu jele,
Sunând mă strigă pe nume,

Suntem alături de co-

V

Încă un suflet drag mie
m-a părăsit şi s-a urcat la cer.
Dumnezeu să te ierte unchiule,
ALEXANDRU BRATA.
Nepoata Florica Nichita.
(1671)

V

Cu tristeţe şi durere în

suflet anunţ trecerea în nefiinţă
a celui care mi-a fost soţ,
GHEORGHE JUNC
(VIOREL).
Înmormântarea va avea loc
vineri, 2 august, ora 13.00, din
Capela Frenţiu, Oradea. Odihneşte-te în pace! Soţia Viorica.

V

Rămas bun, dragă tată,

socru şi iubit bunic,
GHEORGHE JUNC.
Amintirea ta va rămâne veşnic vie în inimile noastre. Odihneşte-te în pace, suflet bun. Fiica Meda, ginerele Adi, nepoţii
Rareş şi Ruxi.

