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)

Joi, 22 decembrie 2016

V Cu inimile îndurerate ne luăm ră-

V Suntem alături de verişoara noas-

V Un gând de mângâiere colegei

mas bun de la dragul nostru tată, socru

tră Florica Paina şi de copiii ei, acum

noastre Tina, în aceste momente de du-

şi bunic

când îl conduc pe ultimul drum pe dra-

rere pricinuite de moartea tatălui drag,

IOAN PAINA.
Dumnezeu să-l ierte şi să-i dea odih-

S

milia. (3456)

cirea de veci, nimic nu-l va mai putea întrista sau nelinişti.”
DUMITRU FARAGĂU,
MARIA ILISIE,
IONEL COZMA,
LAZĂR RADU,
IOAN VASILE PAUL,
MARIA SZERAK,
ERZSEBET BEKE.

V Un suflet minunat s-a înălţat la

rare Non-Stop „La Capătul Drumului
S.R.L.”

mas bun de la dragul meu tată
IOAN PAINA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Fiul Răzvan. (3457)

ţim de cel care a fost dragul nostru frate şi cumnat

Înmormântarea are loc azi, 22 decembrie, ora 13.00, din Capela Livada de Bihor. Vei rămâne veşnic în inima mea.
Bunul Dumnezeu să-ţi primească sufletul şi să-l aşeze alături de cei drepţi. În
veci nemângâiată, soţia Florica. (3454)

IOAN PAINA.

de cel care a fost dragul nostru tată, socru şi bunic
IOAN PAINA.
Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa! Fiul Dacian cu familia. (3455)

IOAN PAINA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe întregii familii. Naşii Gheorghe şi Viorica Achim.

V Deplângem trecerea în veşnicie a
dragului nostru unchi
IOAN PAINA.
Fie-i ţărâna uşoară! Nepoata Lazău
Alina Maria cu familia. (3461)

IOAN PAINA.
Adresăm sincere condoleanţe familiei.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia Moga Aurel. (3512)

V Ne aducem aminte de anii care au
trecut. Au fost ani de bucurie şi fericire.
Ne luăm rămas bun, cu inimi îndurerate,
cu lacrimi amare, în speranţa revederii
în veşnicii, de la
IOAN PAINA,
cel care a fost naşul nostru, al familiei
Precup Dumitru şi Florica şi al fiicei Corina. Ne luăm rămas bun şi suntem ală-

rica şi verişorilor noştri, la despărţirea

turi de familie, în aceste grele momente,

de cel care a fost dragul nostru

vă iubim şi vă dorim alinare, din partea

IOAN PAINA.

familiei Simuţ Ciprian şi Ramona, împreună cu fiica lor Bianca. (3546)

Nepoata Săbiescu Eufrosina, cu familia.
(3462)

V Copleşiţi de durere anunţăm încetarea din viaţă a celui care a fost fratele,
cumnatul şi unchiul nostru drag,
IOAN PAINA.
Fie-i ţărâna uşoară! Fratele Paina Ale-

V Cu multă tristeţe şi mare durere
în suflete ne despărţim de dragul nostru
frate, cumnat şi unchi
IOAN PAINA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Sora Ciucle Lenuţa cu familia. (3463)

Echipa SIMBOTOUR Satu Mare.
(3510)

noastre, Sas Angela şi Chirila Doina cu
familia, la marea durere pricinuită de decesul tatălui, bunicului şi socrului,
Sincere condoleanţe. Geangoş Viorica
şi fiul George. (3515)

V Regetăm nespus de mult despărţirea de verişorul nostru,

Odihnească-se în pace! Nepotul Ionuţ
Paina, cu familia. (3460)

Sincere condoleanţe întregii familii.

ALEXANDRU SAS.

pricinuită de moartea soţului drag,

veşnice a dragului nostru unchi

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

nostru fin,

ţia Maria. (3459)

xandru, cu familia. (3458)

V Cu durere în suflete ne despărţim

plini de lacrimi, ne despărţim de dragul

lega noastră, Florica, la marea durere

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
IOAN PAINA.

V Cu sufletul plin de durere şi ochii

sufletele noastre. Fratele Dumitru cu so-

V Regretăm nespus trecerea la cele

IOAN PAINA.

V Suntem alături de verişoarele

V Suntem alături de angajata şi co-

ochii plini de lacrimi mă despart de iubitul meu soţ

cu familia.

Îţi vom păstra veşnic vie amintirea în

V Ne alăturăm durerii mătuşii Flo-

V Cu sufletul sfâşiat de durere şi

Verişoarele Maria Caciora şi Elena Chiş,

cer, iar eu cu lacrimi în ochi îmi iau ră-

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Fune-

IOAN PAINA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.

IOAN PAINA.

V “După ce sufletul a ajuns la feri-

a fost,

nă veşnică. Fiica Brânda Florina cu fa-

V Cu nesfârşită durere ne despărdecese

gul lor soţ, tată, socru şi bunic, cel care

ALEXANDRU SAS.
Odihneşte-te în pace! Sincere condoleanţe. Verişorii Geangoş Rodica şi Viorel. (3516)

V Cu durere în suflete transmitem
alinare şi mângâiere nepoatelor noastre
Angelica şi Doina cu familia sa, la despărţirea de bunul lor tată, socru şi bunic,
ALEXANDRU SAS.
Bunul Dumneze să-i dea veşnică odihnă şi să-i ierte păcatele. Din partea verişoarei Aurica cu soţul Gheorghe. (3518)

V S-a stins puţin câte puţin, sub privirile noastre neputincioase bunicul şi
tatăl nostru,
LAZĂR RADU,
în vârstă de 90 ani, fost director al Uzinei „Mecanica” Oradea. Înmormântarea are loc azi, 22 decembrie 2016, ora
13.00, Capela Haşaş. Fiica Doiniţa, ginerele Adi şi nepotul lui drag, Răducu.

V Suntem alături de colega noas-

V Familia Mihai Mangra anunţă cu

tră, Florica, la marea durere pricinuită

durere şi nespusă tristeţe trecerea în ne-

de moartea soţului drag,

fiinţă a vărului

IOAN PAINA.

LAZĂR RADU,

Sincere condoleanţe întregii familii.

fost director al Uzinei „Mecanica”

Colegele: Kati, Florina şi Florica. (3513)

V Suntem alături de tine, Tina şi întreaga familie, la marea durere cauzată
de moartea tatălui drag,
IOAN PAINA.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească
în pace şi vouă să vă mângâie durerea.
Echipa SIMBOTOUR Oradea. (3511)

Oradea.

V În aceste momente de tristeţe
suntem alături de familia doamnei Jana
Ştefania Alexandrescu, la marea durere
pricinită de pierderea tatălui, socrului şi
bunicului drag,
ing. RADU LAZĂR.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Fam. Chear. (3521)

