18 In memoriam
 SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!

LA CAPĂTUL
DRUMULUI S.R.L.
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
(558)
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Joi, 8 decembrie 2016

Cu adâncă durere în suflete şi

te pentru totdeauna regretăm nespus de

tine bunul meu cuscru,

mult plecarea dintre noi, a celei mai iubi-

GAVRIL ŞCUTA.
Dumnezeu să te odihnească în pace.
Cuscra, văd. Liberţ Eleonora. (3052)

V

Au trecut la cele veşnice acum

45 ani,
ANA HORA,

te şi dragi mame, soacre şi bunici,
DELIA DOINA NICHITA,
(născută Muşet). A trăit 85 ani. Dormi în pace! Fiica dr. Chirileanu Simona,

mamă şi bunică,
35 ani,

ginerele Traian şi nepotul Dan, din Baia

V

Mare. (3086)
Cu inimile îndurerate anunţăm

trecerea la cele veşnice a celei care a fost
mamă, soacră şi bunică,

V

tată şi bunic,

Amintiri dragi, lacrimi nesecate

şi recunoştinţă este tot ce simţim acum,

din Şuşturogiu. Dormi în pace! Fiul

la trecerea în nefiinţă a celei care ne-a

Raţ Florian, nora Florica şi nepotul Flo-

IOAN HORA,

10 ani,

FLOARE RAŢ,

fost cuscră,
DELIA DOINA NICHITA.

rin. (3076)

Dumnezeu să te ierte şi să te odihneas-

decese

V

că în pace. Cuscrii, fam. Maliţa Ioan, din
Cu tristeţe în suflete anunţăm

trecerea în veşnicie a celei care a fost bunică şi străbunică bună,
„Adunaţi-vă comori în cer, unde

FLOARE RAŢ,
din Şuşturogiu. Dumnezeu să-i odihnească sufletul bun! Nepoata Lavinia

furii nu le sapă şi nu le fură” ( (Mt. 6-20)

şi Marcel Mărcuţ şi strănepoata Maria.

FLOAREA AVRAM,
KAROLY SZABO,
ARPAD NAGY.
Sincere condoleanţe familiilor îndoli-

(3077)

Vârciorog. (3087)

V

Suntem alături de verişorii noş-

tri, Nichita Horia şi Ionela, la pierderea
mamei şi soacrei dragi,
DELIA DOINA NICHITA.

FLOAREA HORA,

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.

soţie şi mamă, oameni de o mare no-

Fam. Breje Viorel şi Monica, din Vârciorog. (3089)

V

Suntem alături de vecinul nos-

tru, Florian Raţ, în durerea pricinuită de
moartea mamei sale. Sincere condoleanţe familiei şi Dumnezeu s-o odihnească

rare Non-Stop „La Capătul Drumului

în pace. Vecinii din scara de bloc. (3079)

V

şi iubire. Somnul să vă fie lin şi îngerii
În aceste momente pline de du-

rere suntem alături de Horea şi Ionesoacra dragă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Paşc Dorel şi Leonti-

te momente triste ale despărţirii de tatăl,

lei care a fost mama lor dragă,

socrul, bunicul şi străbunicul lor
TRAIAN NEAGA.

EDITH DUŞESCU.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Verişoara Mirela Pop cu familia. (3082)

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Gigi Seleş, cu familia. (3090)

Sincere condoleanţe întregii fa-

milii Şcuta Laviniu, pentru dureroasa şi
neaşteptata despărţire de tatăl, socrul şi
bunicul,

V

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. Ţenţ Gavril. (3053)

zeu a hotărât să te transforme într-o stea

V

lumineze calea draga noastră mamă, buAzi se împlinesc 2 ani de când

moartea nemiloasă ne-a răpit un suflet

nică şi străbunică,
preoteasa ELENA ŢENŢ.

blând,
din Inand.

Cu inimile zdrobite de durere

cerea nopţii, în urmă cu 4 ani, Dumne-

şi să te ridice la ceruri, iar de acolo să ne

CIONCA IULIANA,
“Mama mea, icoană sfântă,

Prin plecarea ta dintre noi am învăţat cel mai greu lucru din viaţă: să tră-

aducem la cunoştinţă rudeniilor, tuturor

Când la ceruri ai plecat

apropiaţilor şi cunoştinţelor, trecerea la

Mi-a rămas inima frântă

cele veşnice a iubitei noastre mame, soa-

Nici o zi nu te-am uitat!

gostei noastre va arde neîncetat la tristul

Te caut zi şi noapte

tău mormânt. Lacrimile noastre vor păs-

cre şi bunici,
DELIA DOINA NICHITA,
(născută Muşet). A trăit 85 ani. Vei
dăinui veşnic în inimile noastre. Înmormântarea va avea loc vineri, 9 decembrie

GAVRIL ŞCUTA.

comemorări

în aceste clipe de grea încercare şi durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a ce-

Ai fost o rază de lumină care

dar asemenea stelelor care se sting la tre-

turi de verişorii noştri, Petrişor şi Diana,

alinare distinsei familii Ghilea, în aces-

V

ne-a luminat viaţa şi ne-a îndrumat paşii,

Un gând de mângâiere, compasi-

une şi sincere condoleanţe. Suntem alăUn sincer gând de mângâiere şi

aproape. Hora Ioan şi fiica Ioana. (3072)

la Nichita, la despărţirea de mama şi

na. (3088)

S.R.L.”

V

bleţe sufletească, lăsând în inimile noastre o imagine plină de lumină, dăruire

ate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Fune-

V

Îndureraţi şi cu inimile cerni-

nespusă tristeţe îmi iau rămas bun de la

nici molia şi nici rugina nu le strică, unde

V

V

2016, ora 13.00, la Cimitirul Rulikowski,

Prin vise nesfârşite,
Dar ştiu că eşti departe

tra curat drumul amintirilor, iar florile

Prin lumi împărăţite.

vor aminti veşnic de nobleţea şi bunăta-

Azi aprind o lumânare,
Şi mă rog la Tatăl Sfânt,
Sufletul să-ţi odihnească

din Capela Haşaş. Odihneşte-te în pace!

Mama mea cu chipul blând!”

Fiul Nichita Horia, nora Ionela, nepoţii

Din partea fiicei Daniela, fiului Ioan şi

Răzvan şi Alexandra. (3085)

im fără tine. Candela neuitării şi a dra-

a Nicoletei.

tea sufletului tău. Dumnezeu să te ierte
şi să te odihnească în pace. Parastasul va
avea loc la Biserica Tei, azi, 8 decembrie
la ora 15.00. Familia îndurerată. (3084)

