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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.
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cul drag. Gligor Daniel, Mirela,
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„ Până nu îl găseşti pe

Dumnezeu, nu te afli nici pe

de 45 ani. Fie ca sufletul ei

să-şi găsească liniştea în braţe-

FLOAREA GAVRIŞ.

le Tatălui Ceresc. Flori şi Bogdan Albu. (7934)

liilor îndoliate. Ildiko MavroStop „La Capătul Drumului”
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cu ochii înlăcrimaţi îmi iau rămas bun, de la bunul meu soţ,

vineri, 27 octombrie, ora 13.00,
în loc. Rotăreşti. Dormi în
pace, suflet bun. Soţia Tripon
Floarea. (7961)

prea încercat pe acest pământ

IOAN COCIUBA,
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Cu durere în suflet şi

Înmormântarea va avea loc

tău, nici sensul lumii”. (Pr. Ar-

Sincere condoleanţe fami-
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grea, Dumnezeu te-a luat din-

re te desparţi de cea care a fost

OTILIA IULIANA ILIEŞ,
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Cu sufletele pline de

durere şi ochii înlăcrimaţi
anunţăm trecerea la cele veşnilui nostru drag,

Un ultim omagiu veci-

nei noastre
LENUŢA OLAR.
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şi s-o odihnească în pace! Fam.
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Nu se poate înţelege

pierdut iubita mamă,

Floare, nepoţii Rodica, Mircea
şi Ana Tripon. (7954)
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Mult, mult prea devre-

gă unchiule,
VASILE TRIPON.
Calea să-ţi fie lină. Bunul
Dumnezeu să te aşeze între cei
drepţi. Fie-ţi ţărâna uşoară. Neşi Briana. (7953)
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Cu durere în suflete

cel care le-a fost tată, socru şi
bunic,
VASILE TRIPON.
Dumnezeu să-l odihnească
tasia Ţigan. (7967)
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Suntem alături de cus-
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cra noastră, Tripon Floare, la

decât atunci când un om drag

Dumnezeu s-o odihnească în
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pleacă de lângă noi, cei dragi

pace. Anda şi Bogdan Geabu-

lui. După o nemeritată suferin-
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ţă, un suflet bun s-a ridicat la
cer, iar eu îmi iau rămas bun de
la sora mea,
OTILIA IULIANA ILIEŞ,
în vârstă de 45 ani. Bunul
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi să-i aşeze sufletul prin-
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linda cu familia. (7965)
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în aceste grele momente pricinuite de moartea mamei dragi,
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Un gând de mângâie-

re şi compasiune pentru prie-

tre aleşii Săi! Înmormântarea
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tenii noştri, fam. Tripon Sorin
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Dumnezeu s-o odihnească

şi Claudia, la despărţirea de cel

ora 15.00, din Capela Haşaş,
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lialei Bihor A.C.M.R.R. - S.R.I.

cu prietenul Robi. (7935)
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care le-a fost tată, socru şi bu-
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O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, aproape de Dumne-

bunic,
IOAN COCIUBA,
în vârstă de 64 ani. Nu te vom
uita niciodată şi vei rămâne
veşnic în sufletele noastre. În
veci nemângâiaţi, fiica Ramona
cu soţul Cristi şi nepotul David.
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rinţă, un suflet bun s-a ridicat la
cer, iar noi, ne luăm rămas bun
de la cel care a fost iubitul nostru tată, socru şi bunic,
IOAN COCIUBA.
Îţi mulţumim pentru tot ce ai
făcut pentru noi. Nu te vom uita
niciodată. Fiica Lavinia cu soţul Lucian şi nepoata Anya.
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a încetat să mai bată şi cel mai

cât de grea este despărţirea,

V

ţia Eva.

în pace. Mircea, Vali şi Anas-

de-a dreapta Sa. Fiul Sorin cu
Cosmina. (7966)

Haşaş. În veci nemângâiată, so-

să mai bată după o grea sufe-

înălţat la cer. Cu durere anun-

soţia Claudia şi copiii Sorin şi

tombrie, ora 13.00, din Capela

poţii: Maria, Dumitru, Darius

Iancu, acum când se despart de

Dumnezeu să te odihnească

tarea va avea loc vineri, 27 oc-

de la cel care a fost soţ, tată şi

să mai bată, un suflet drag s-a

VASILE TRIPON.

dea odihnă veşnică. Înmormân-

zeu, iar noi, ne luăm rămas bun

le şi cumnatul Iancu şi nepotul

Un gând de mângâiere

Stela Bungău, acum când şi-a

vom uita niciodată. Cumnata

O inimă bună a încetat

bunic,

pentru draga noastră prietenă,

Odihneşte-te în pace. Nu te

turi de cumnata Laura, frate-

iubitului nostru tată, socru şi

flet toată viaţa. Dumnezeu să-ţi

VASILE TRIPON.

şi ochii în lacrimi suntem ală-

ţăm trecerea la cele veşnice a
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gă unchiule,

Dumnezeu să te odihneas-

Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Dumnezeu s-o ierte

tre noi, mult prea devreme dra-

me ai trecut la cele veşnice dra-

ce a tatălui, socrului şi bunicu-
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Sufletul tău minunat

la cer. După suferinţă multă şi

VASILE TRIPON.

sora ta,

faţa morţii. Te voi păstra în su-

şi plin de bunătate s-a ridicat

Nyiri, când, cu nesfârşită dure-

tine, nu-ţi găseşti nici sensul
senie Boca)

V

(558)

Suntem alături de tine,

ferinţă până la sfârşitul vieţii,
dar am fost neputincioasă în

INCINERĂRI.

decese

Cu durere în suflet

mângâiere pentru dragii noştri,

Iulian şi Andrei. (7963)

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
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părţirea de cel care i-a fost un
soţ bun şi iubitor,

preţios suflet s-a mutat la ceruri. Amintirea celui mai bun
tată, socru şi bunic,
IOAN COCIUBA,
nu se va stinge niciodată. Bu-

VASILE TRIPON.

nătatea şi căldura sufletească

Dumnezeu să-l odihnească

cu care ne-ai răsfăţat vor rămâ-

în pace. Cuscrii Ţigan Vasile şi

ne veşnic în sufletele noastre.

Eva. (7968)

Te vom iubi mereu. Fiul Marius
cu soţia Ioana şi nepoţii Maya
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şi Raul.
Un gând de alinare

pentru copiii noştri, Laura, Iancu şi nepotul Iancu, la despărţi-
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Cu tristeţe şi durere în

rea de cel care le-a fost un bun

suflete ne luăm rămas bun de la

tată, socru şi bunic,

unchiul nostru

VASILE TRIPON.

IOAN COCIUBA.

nic. Dumnezeu să-l odihnească

Dumnezeu să-i dea odihnă

Nepoţii Benţe Cornel cu fa-

în pace. Petruş Dani şi Oana.

veşnică. Fam. Ţigan Vasile şi

milia şi Benţe Florian cu fami-

(7962)

Eva. (7969)

lia. (7947)

