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Joi, 17 septembrie 2020

 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.

S
V

la pierderea celui care le-a fost

septembrie 2020, ora 14.00, la
Cimitirul din localitatea Sân-

Cu mare durere ne

soră și mătușă,
AURORA MĂLAN,

implacabilității destinului și a
efemerității umane, anunțăm
cu o profundă și sfâșietoare

Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Cumnatele Mihaela,

tandrei, județul Bihor. Dumnezeu să te odihnească în pace.

ile lor. (5148)

uita niciodată. (5143)

vei rămâne în amintirea și
gândurile noastre. Sora Florica
și nepoții Cristian, Nina, Sorana, Ana și Milla. (5139)

V

cetarea din viață a scumpului
nostru tată, socru și bunic,
VASILE CROITORIU.

Suntem alături de
noștri,

Vasile

și

Luminița, la despărțirea de tatăl lor
VASILE CROITORIU,

tul curat în Împărăția Sa, de-a

că în pace! Fam. Vasile și Ma-

Am pierdut o colegă

dreapata Lui! Nu te vom uita

ria Creț. (5149)

deosebită și o minunată priete-

niciodată părinte drag. Fiul Va-

nă, prin dispariția neașteptată a

sile, nora Luminița și nepotul

prof. AURORA MĂLAN,
în vârstă de 73 de ani. Se spune că o persoană nu moare cu
adevărat atât timp cât amintirea ei dăinuie în memoria și sufletele apropiaților. Îmbrățișând
acest gând, nu vom înceta să-i

V

prof. AURORA MĂLAN.
Vei rămâne o amintire frumoasă în memoria noastră.
Condoleanțe familiei îndurerate. Fam. Chivari și Cucer.
(5142)

depășit greutățile vieții prin

V

iubire, devotament, muncă și
credință, rămânând un model

”Când mama

pleacă și te lasă

demn de urmat pentru tot re-

Pustie-i, Doam-

stul familiei. Înmormântarea

ne orice casă!”

are loc azi, 17 septembrie 2020,

Te-ai stins puțin câte puțin

ora 13.00, de la Capela Hașaș,

sub privirile copiilor, nepu-

Cimitirul Municipal. Fiii Oc-

tincioasă ai plecat dintre ei.

tavian și Marius, nora Mihae-

Ne luăm rămas bun de la nașa

la, nepoții Andrei, Alexandru

noastră,

veșnică! Finii, Stela și Nelu cu
Aducem un ultim și

pios omagiu pentru cea care a
fost cuscra noastră,
prof. AURORA MĂLAN.
Un gând de mângâiere pentru
tine Marius și Alexandru, Titi
și Mihaela cu familia. Rugăciunile noastre să-ți călăuzească drumul spre veșnicie. Nu te

Cu profundă durere și

tristețe ne despărțim de buni-

fiica Ioana.

V

V

Cu adâncă durere în

nostru soț, tată, socru și bunic,

V

Împărtășim durerea

bunului nostru naș
GHEORGHE IVAN,
din Tileagd. Celor rămași
sincere condoleanțe. Dumne-

Mariana. (5158)

V

draga noastră,
ILEANA IONIȚĂ,
în vârstă de 89 ani. Înmormântarea va avea loc vineri, 18
septembrie, Capela Steinber-

de 73 ani. Înmormântarea

ger, ora 11.00. Dormi în pace,
suflet bun! Familia îndoliată.

din Sântandrei. Dumnezeu

14.00, Capela Hașaș. Dormi în

să-i dea odihnă veșnică! Ne-

pace, suflet bun! Soția Maria

poata Bianca, cu soțul Alex.

Filip cu fiicele Motoșan Danie-

(5145)

flete ne luăm rămas bun de la

la cu familia și Mărcuț Nicoleta

draga noastră mătușă

cu familia. (5150)

V

Cu inima cernită și

multă durere în suflete anunțăm
trecerea la cele veșnice a celui
VASILE CROITORIU.
Dumnezeu să te odihneas-

V

MARIA BORDAȘ (IGNA),
de

75

V

Rămân cu amintiri

dragi și tristețe în suflet acum,
când mă despart de cumantul

Dumnezeu să te odihnească

Dumnezeu să o odihnească
în pace. Nepoata Mărioara cu
soțul, nepoatele Mariana, Geta
și Corina, cu familiile. (5157)

comemorări

cu soția Doina. (5151)

V

Cu profund regret și

carea la cele veșnice a tatălui

de cuscrul nostru
VASILE CROITORIU,
Sântandrei.

Dumne-

V

Un ultim omagiu pen-

tru colegul nostru,
ARON BRÎNDAȘ.

zeu să-l odihnească în pace și

așeze în Împărăția Sa! Colegii

liniște! Să-i fie țărâna ușoară!

Dumnezeu să te odihnească

ghe și Mărioara Bala, Călin și

CMSSE din cadrul DGASPC

Fam. Dumitru și Maria Lu-

în pace! Colegii de la Electri-

Emanuiela cu familia. (5141)

Bihor.

caciu. (5147)

ca. (5137)

Dumnezeu

să

Înmormânta-

meu,

Alfonso și fiul Maurizio. (5146)

din

ani.

ora 12.00, de la Capela Hașaș.

NICOLAIE FILIP.

V

Cu mare durere în su-

rea are loc azi, 17 septembrie,

că în pace! Fiica Alina cu soțul

durere în suflete ne despărțim

GHEORGHE IVAN.

Cu adâncă durere în

are loc azi, 17 septembrie, ora

Buzură și a familiei sale la plesău drag și iubit,

Drum lin printre stele

NICOLAIE FILIP,

îl

vom uita niciodată. Pr. Gheor-

Tileagd. Dumnezeu să-i dea

în pace! Cumnatul Floruț Ioan

bunei noastre colege, Carmen

Bunul

de la Capela Cimitirului din

VASILE CROITORIU,

care a fost tată și bunic iubitor,

AURORA MĂLAN.
Dumnezeu să-ți dea odihnă

V

V

neri, 18 septembrie, ora 13.00,

suflete ne luăm rămas bun de la

suflete ne despărțim de dragul

cul nostru,

cinstim memoria celei ce a

și Vlad. (5140)

Cătălin. (5144)

mormântarea va avea loc vi-

Finii, familia Petrica Virgil și

veșnice a celei care a fost model de mamă, bunică și soacră,

GHEORGHE IVAN,

zeu să-ți dea odihnă veșnică.

tat. Dumnezeu să-l odihneas-

la

bunic,

pe care l-au iubit și respec-

Dumnezeu să-ți așeze sufle-

trecerea

celui mai bun soț, tată, socru și

odihnă veșnică! Soția Viorica,

cele

suferință

anunțăm încetarea din viață a

familiile. (5154)

nepoții

durere în suflete anunțăm în-

Cu durere în suflete

fiicele Georgeta și Carmen cu

V

Cu tristețe și adâncă

V

de 75 ani, din Tileagd. În-

VASILE CROITORIU.

Mădălina și Monica, cu famili-

despărțim de draga noastră

Neputincioși în fața

un tată bun și un OM deosebit,

Soția Alexandra, care nu te va

V

decese

a scumpului meu soț,

mântarea va avea loc vineri, 18

(558)

Împărtășim durerea

cumnatului și surorii noastre,

în vârstă de 75 ani. Înmor-

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!

V

suflet anunț încetarea din viață
VASILE CROITORIU,

INCINERĂRI.

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

Cu adâncă durere în

Au trecut 5 ani de când

a plecat dintre noi, iubitul nostru soț, tată și bunic,
IOAN TABĂRA (CHISTU),
din Tărian. Nu te vom uita
niciodată! Soția Maria, fiul Lucian, nepoții Marinela, Ionuț,
Andrei și Alex. (5153)

