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Mobilă e „  Calitate e»  Dar preţurile ? l.

Duminică, octombrie 
a.c.„ a avurildc, la  Devb, 
o premieră în domeniul 
comerţului cu mobilă. Ca
mera de Comerţ şi In
dustrie a  judeţului Hune
doara, împreună cu „Me
tro — Mobila" SJRJL De
va şi cu „Eurovenus" 
S RL. Deva, au Organi
zat, la sediul acesteia din 
urmă, de la  Sântuhalm, nr. 
1, un interesant „Salon al 
mobilei". Au expus pro
duse de „ultimă oră" —  
mobilă corp, mic mobilier, 
mobilă de bucătărie, su
fragerii, vitrine, biblio
teci, elemente de iluminat 
ete. — renumite firme de 
stat şi particulare din mai 
multe judeţe ale ţârii. Cu

; s c p ^ ,d te  j  r
vom omite' vreo unitate; seara, tai mare număr de

"le semnalăm pe cele din vizitatori, potenţiali cum- 
Ptteştj (^ lp ro m “), Ora- părători, conducători de 
dea („Alfa"), Timişoara întreprinderi şi instituţii 
(„Mobil — Timiş"), Cris- au păşit pragul salonului, 
tian — Braşov (,,Crimob“), admirând varietatea şl 
Mizâl (^Relaxa"), Cluj calitatea exponatelor, în- 
(,,EImet“), Bucureşti- („Se- teresându~se de preţuri, 
rico«). Hunedoara' (^ ide- de condiţiile cumpărării 
rurgica"), Braşov (VEST- mărfurilor dorite

^  altfel, tocă din a-
q r  q ,^  ceasta săptămână, în tot 

cursul zilei, amatorii lşl 
mismob 5LA. Deva era pot ecnnpăra pe loc sau 
pe nicăieri. Probabil că pot contracta modelate de

Poslbi~ mobilă de care au nevoie, 
lităţile de producţie şi,
deci, nu trebuie să parii- DUMITRU GHEONEA
cîpe Ia manifestări ca a-
eeea despre care scriem a- ........... ■
ceste rândurL (Continuare la  pas. a  !-*!

Cea mai spectaculoasă 
creştere de preţuri

f  A a dispărui primele, au apărut necazurile
•  Vom mânca bare măi pttţină came ^  mat 
puţine preparate ?
•  Pfdfltnl firmei şi salariile se menţin In li
niile rezonabile
•  La specialităţi ajunge doar cine poate.

Alertaţi de noul val de 
scumpire la came şi prepa
ratele din came, consuma
torii au golit magazinele de 
profil, la sfârşitul săptă
mânii trecute putându-se 
vinde doar— cârligele. Pen
tru a  afla adevărul legat 
de actualele preţuri, am 
avut © discuţie la consiliul 
de .administraţie al S.C. 
„Decebal" Ş.A. Deva (foşta 
T.I.C.), cu di director ing. 
Marcel Manole şi cu di
rectorul economic, dna cc. 
Ileana Popovici.

Cu aceri prilej am ro ţi-. 
nut că, după majorarea 
preţului la carnea de porc 
(cu peste 60 1̂  sută — w t.) 
şi dispariţia primelor ce -jse 
acordau de la buget crescă
torilor de animale pentru 
bovinele predate, - preţul 
devenind negociatei, s-a e- 
fectuat cea mai spectaculoa- 
să c te ţtd e  a costurilor de 
până acum, respectiv mai 
mult decât dubiu (!). O a- 
sf;menea creştere a fost de

terminată de fapţul că nu 
se mai acordă {Rimele de 
la buget, acestea incluzân- 
du-se In costul produselor. 
. Pentru a ne forma o ir 

magine clară asupra preţu
rilor practicate, vom preci
za că, pe baza metodologiei 
primite dg la Departamen
tul Industriei Alimentare şi 
a listei de preţuri maxime 
cu ridicata şi cu amănuntul, 
s-ău stabilit costuri ’ sub 
nivelul celor prevăzute (res
pectiv de 1,8 in vloc de 2f83 
orj), acestea fiind mai mici 
cu, 7 la  sută la desfacerea 
cu amănuntul prin magazi
nele proprii (cele ale altor 
agenţi comerdaB incluzând 
şp adaosurile lor com ercial 
— h.n.),: faţă de cele apro
bate de guvern. Ir ceea ee 
jwiveşte <rirbea de porc, de
oarece în judeţ nu avem

NICOLAK TÎRCOB

(Continuare In pag. »  S-a)

f« &  /K  2ţ
— Mâine soţia mea pleacă In fitua de miere.
— Singură?! ■*
— Da, singură. En am diabet,.
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Redând suferinzilor alinarea, 
încrederea în viaţă, speranţa

de semeni aflaţi in sufe
rinţă. O 'parte dintre a- 

: ceştia au necesitat inter
narea, în. prezent' secţia 
„interne" fiind ocupată Ia

1
V

V-

Spitalul municipiului Hu
nedoara. La urgenţă — non- 
ştop; program de Iucfii „12 
cu î l “ Brie proaspete de 
sânge au lăsat urme pe par- 
doseala. pl aga celui acci
dentat necesitând o inter
venţie rapidă. Dna lna O- 
oofrei, asistenta şefă, nu se 
pierde, eu firea. Acţionează 

;*cu viteză maximă, oprind, 
te  prima fază sângerarea.
Conştatându-se că' e tor „caz 
chirurgical", pacientul ră
mâne te grija celor caşe 
intervin spre a-i scoase" 
plaga. Un caz mult prea 
obişnuit, chiar simplu pen
tru  oamenii a căror meserie 
Ie dă uneori prilej»! să in
tervină în cazuri mult jna i 
grave, cum 
de
cara-.; 
de" 
dei

|a ^ ^ § l r i W ^ j p B t e d ,^ l a  ______ ___
solicitat pr|m-^ |u l« ,  dB jţjţ'-' treropte cum te'- fi 
Începutul acestui an, 17 674 dina c a n ^ e f .  ff-
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capacitate. Ce înseamnă £- 
ceasta 7 Volum mare de 
muncă' (unui medic U se- 
vin 25—26 de pacienţi), mai 
cu seamă că au consultaţii 
şi in policlinicii şi la comi
sariat „Calitatea actului 
medical ar fi mult mai 
buni dac® unui medic i*ar 
reveni un număr mai mic 
de bolnavi — considera d l

W

_.0 fetiţă blondă, te  
vârstă de 6 ani, se află pe 
patul unui salon al pedia- 

’ trîei. E liniştită, poate mult 
prea llnişUţă şi mânuţele 
firave trădează suferinţa. 
E swqpectă de o  boală ctim* 
pffiă . O boală care nu 
iartă. „Cu copiii e  mai 
greu, mai ales cu sugarii; 
ei nu ştiu să spună ce-i 
doare — reflecta ctaa Va- 
leria Feher. asistentă şefă. 
Predomină acamafecţiumle 

" - respiratorii de sezon". După 
terminarea vizitei ta patul 
micuţilor- pacienţi, o abor
dăm pe dna «Gr. Aurora Ro- 
moşait Reţinem că secţia 
este încadrată cu personal

aici aste
;' p lexăc «a n u  an rev iiiiiă 
- la  -etteiM M H tet.'teifşsiStefJ^' 
}  c ten t,#  fa  teterteea tefto- 

men tatei, d  şi ţ* m i dfte;

ESTERA SlNA

Marţi, 2S octombrie sus, 
a avut loc la Primăria Pe
troşani o întrunire ia c a re  
a participat Mături de ofi
cialităţi tocate domnul loaa 
Stoica, patronul circuitului 
de întrajutorare „Cari tas" 
din Oaj-Napoca.

Caritas in 
Valea Jiului
i t  d u ţ M  

tes»t Stoica

î?: (f'ontîmrare în pag. a A-a)

VJLSJS. U se vor kUberm SOete 
te  o dotă ce va fi com unicaţi tot
prin ziar. (Tr.B.)

Q  W  ATENŢIA FOŞTILOR 
DEŢINUŢI POLITICI. Asocia, 
fia  Poftitor Deţinuţi Politici, Fi
liala Judeţului Hunedoara, mam . 
p i că, începând cu  dota de h  
octombrie a A , ee distribuie &ffe* 
te CJF.R. pentru beneficiarii De
cretului infam. Cei tn drept se 
vor şeezentu ţa  sediul filialei, tu  
Uleie lucrătoare,  fiare orele 9— 
IZ ţ t  vor educe buletinul de i- 
fierUHate, hotărâre»  comisiei prt- 
vtnd apăsarea D , IlSfl990 f i  m 
fotografie 4/4.

Poftitor prizonieri de tSzbot fit

O  IN VITAŢIE Noua 
re a sindicatului JUnireaf 
cadrul &G. „Canal" Deva invită
metnbrS fi skmpatbunitN ** fi
legătura cu d l Constantin Paneite 
de la  otefiend pretucrM  meca
nice tn  vederea unor clarificări şt 
revigottuea ectfvttSţii. fTrN.J

0  PRODUSE DIN MASE 
PLASTICE ee desfac către popou 
Tafta prtn magazinul aflat fit L  
mediata apropiere a firm ei Ckt- 
udea S A  jRm O riţtie. Pe M ugi 
fad de fad de produse de t z  g ro  
podăresc ee găsesc f i  tutele de*

cesorB p e n tru  OUeH, D uda. De 
cea m a i m sm  trece re  se  f t u e j j a f i p  

bidoanele de 04 kg  f i  ca n is tre le . 
E vremea pdcH ţ i  a  « to s h t-  
(S.O f

0 PENTRU MICA GOSPO
DĂRIE- Este lSudaba& oferta 4e 
cam  ce o face firm a JGarantr 
SMJL., prin magazinul nou, re
cent amenajat lângă Teatrul de 
estradă dbs Deva, eu eparRM de 
u ltim i oră. Printre acestea, me- 
tm  ateufle f i  iniţiativa Editurii 
Ceres care a ven ii fit întâmpina
rea soOd t t rUor  ngrtdtitaraar fi  
a tipărit Jndrmmător privind 
mecanizarea ţncrBrdor agricole 
tn  mica gnrpodârifm, aoându-i  ca  
autori pe dri ing, Yasile Popes.

. *------—— ------

eu şl ing. Victor Moroşan. Car- 
io t este deosebit de utHâ atât 
întreprinzătorilor agricoli, ete 
fi  cadrelor tehmce care te în
drumă activitatea. (N.T.)

. 0  DOSAR PENAL PENTRU
PATRON. Lui Danie Luca, pa
tron al firm ei SC. Ercn Compex 
SSL  Vulcan, t s-a întocmii do- 
sar penal. El a  depăşit adaosul 

'comercial declarat anterior. Pâ
nă la data controlului încasase 
Regal 22 000 de lei. Dar dacă nu 
era depistat ? (VJNJ *

BBSBS9P

«ferea unei filiale. Avem 
spaţnf ş i  rte cu, că poate 
t f i t  t e M  * n > i .  sa ne 
pite dl te  luciu, te  cursul
zilei de miercuri se fee 
primele angajări, sunt fete 
f ia re , ateaivente de liceu. 
Poate vom găsi şi absol
veşte ale liceului ecouemlc, 
de preferinţă fără toc de 
to n e i  te  preaenfc O n o i to  
va ftroctteaa dac» de jd . 
28 octombrie ato, şi cred 
d l va £us amploarea speci
fică, mai ales te ' accn S  
zonă a Văii Jiu lu i Părerea; 
■te a  este eă una e să mun
ceşti pe pământ şi teta e 
să munceşti sub păta te i  
Pentru acest lucru sunt 
a ic i in Valea Jittluj“.

•  Aşadar, pentru ori in
teresaţi, pe joi. 28 octom
brie a.c., în Petroşani; Ja 
stadion, ..o nouă filială „Ca
ritas".

CORNEL POENAB



Se încheie primele contracte.

J lari II — Artemis 
I Călan — Favior- I C 
* ria Bretea R. 4—1.

Fraţii Alin şi Paul Lazăr — imbatabili — ferici
ţii câştigători ai locului I şi ai „lozului" de 60 000
de lei.

mmm * • .......• . .
.w . â  .1. M i i i f e
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Tea mai spfgBteeiiloasă creştere, «le preţuri
(Urmare din pag. O

suficiente resurse (ponderea 
preluărilor de la gospodării
le populaţiei fiind undeva în 
jur de 20-22 la sută — n.n.), 
sacrificările se fac: din pre
luările provenite din alte 
judeţe, influenţa transpor
tului cu noile costuri mai 
ridicate, la combustibil fiind 
destul de însemnată. De
menţionat că la S.O. „De- 
cebal“ nu s-a urmărit rea
lizarea unui profit exage
rat, acesta situându-se sub 
10 ia sută, iar ponderea 
salariilor în costul produ
selor; se menţine tot sub 10 

. la SUtă. ■ ■ - -
Ţinând seama de toata 

aceste elemente, rezultă că, 
la principalele produse, pre- 
ţurilet eu anţŞmantul în Jf#  
kg la jdesfăipft prin ma
gazinele prooritsunt urmă
toarele*: carned de porc cu 
slănină 2203* carnea de vL-

tă cal. I 2081, slănină afu
mată 1643, costiţă afumată 
2670, salam de vară--3950, 
salam Bucureşti.3119, salam 
Vânătoresc 3212, salam mis
treţ 2869, câfnaţi Muntenia 
1660, cârnaţi Turţ 3119, câr- 
naţi Cioboi 3310, parizer de 
vită 2618, parizer , de porc 
3393, crenvurşti de vită 
2989, crenvurşti de ■ ' porc 
3709. Există şi specialităţi 
(pregătite numai la coman
dă — n.n.), pentru buzu- , 
nare mai grele : muşchi fi
le afumat 9593 lei/kg şi 
cotlet haiducesc •— 9730.
lei/kg.

La conserve (unde o în
semnată, pondere o are şi 
ambalajul, respectiv cutiile 

. — n.n), creşterea . medie 
este de 1,6 ori. Astfel, o 
cutie de 100 gr cu pateu 
costă 395 lei, iar de 200 gr 
— 747 lei. Cutia de came 
d e . vită în suc propriu se 
vinde în magazinele socie
tăţii cu 1089 lei, carnea de

Salonul mobilei - la Deva
dia pag. 1)

— Intenţiile noastre au 
bătaie mai lungă — re
leva dl Ionel Olteanu, pa
tronul Societăţii Comer
ciale ‘.Eurovenus** S.R.L. 
Deva. Dorim să organi
zăm afci la Sfittuhalm; la 
un. paş de DN 7, un „Su- 
permărket" cu toate ti
purile de mobilier şi cu 
celelalte elemente nece
sare amenajării unui a- 
partament modem : de la 
holşumburi şi yalle şi 
până- la  faianţă, mochete,

3 ete, echipamente de'
e etc. Suprafaţa noului 

salon, de fapt â celor tre i: 
saloane, câte; vom avea în 

•final — va fi de 2500 mp, 
unde activitatea de pre
zentare şi desfacere se va 
desfăşura pe două schim
buri. Deocamdată S am 
deschis doar primul,tron
son de 700 mp.

— Sigur, este doar un 
început, dar unul promi
ţător,, înclin să cred, 
pâ-numărul mare de ex
pozanţi din ţară şi după 
afluenţa de vizitatori — 
a ţinut sfi precizeze . dl 
Vidrei Bota, directorul S. 
C. „Metrd-Mdbila" S.R.L. 
Deva. Avem în intenţie să 
dezvoltăm cooperarea cu 
mult mai multe firme, in
clusiv din străinătate şi, 
în funcţie de solicitări şi 
de preferinţele cumpără
torilor, vom organiza şi 
un serviciu de transport 
şi de montare a mobilie
rului la domiciliul acesto
ra.

Este, într-adevăr, doar 
un pas, însă unul extrem 
de important pe drumul 
ireversibil al tranziţiei la 
economia de piaţă.

Cât despre preţuri..., vi
zitaţi „Salonul mobilei** de 
la Sîntuhalm . — Deva !

W J■ V ***,

J S.e. „CONDOR" S.A.

I Organizează licitaţie publică deschisă fără 
J preselecţie pentru „Contractarea asistenţei teh- 
I nicede specialitate pentru privatizare", în da- 
|  ta de 8 noiembrie 1993, ora 10, la sediul său 
|  Deva, slr. Avram Iancu, bloc H 3.

|  Oferta se depune în plic până la data dc| 
|  5 noiembrie 1993. *|

I Documentaţia pentru licitaţie se procură de |  
I la S.C. „CONDOR" Deva, contra sumei de 1 5001

I,eiI S - j m
Informaţii suplimentare la. telefoanele : I 

|  611783, 617155. (831)■

porc în suc propriu 
1384 lei, iar carnea de porc 
cu fasole boabe cu 918 lei 
(la cutie de 300 gr).

De reţinut că în magazi
ne au apărut preparate pri
mite de la furnizori din al
te judeţe, dar se constată 
că acestea sunt mai scum
pe cu cel puţin 20—30 la 
sută sau chiar cu mai mult 
faţă de cele provenite de 
la S.C. „Decebal**. 
—Desigur, noile preţuri îl 
şochează pe orice consuma
tor, deoarece salariile şi 
veniturile n-au crescut. în 
aceeaşi proporţie^ Poate ne
gocierile Guvern-Sindieate 
vor ajunge la vreo Conclu
zie de compromis. S-ar 
putea, fără îndoială, să e- 
xiste un recul îâ  vânzare, 
dar incet-încet lumea se 
Obişnuieşte şi lucrurile se 
vor aşeza în făgaşul; nor
mal, căci fără carne şi pre
parate viaţa este greu- de 
suportat.

mm __ * 1 î ____, t , - ___-y.

«,'■’< .jim Bm m

DI Ioan Petrieâ, dc la S»C. , 
câştigătorilor J a  dablu masculin.

Gutenberg" S.A. (in dreapta), oferă premiile

Concurs de tenis 
cu premii
ului şi a 
ase din

sportiv© ale S.C. „Condor**

In zona ştrandului şi a 
Ţesătorie» de mătase din

& A. şi FRE (RENEL), se 
«torturează o nouă arenă 
sportivă, cea a RAGCL, un
de, în acest an, s-au ame
najat două frumoase tere
nuri de tenis. Conducerea 
RAGCL şi sponsorul prin
cipal în această acţiune de 
amenajare a terenurilor şi 
de dezvoltare a mişcării de 
tenis în municipiul Deva 
—' Imprimeria : < tipografică 
„Gutenberg** — au gânduri 
îndrăzneţe şi generoase, vi- 
zând chiar o nocturnă, un
de amatorii de tenis să-şi 
pună în valoare aptitudi
nile ori, pur şî simplu, să-şi 
petreacă o parte din timpul 
liber, în vecinătate exis
tând şi un parc '«-..loc de 
recreere, agrement şl de 
.joacă pentru copii,

începutul este dătător de 
speranţe. In perioada 19— 
24 octombrie .â.c., aici, la 

' baza sportivă a RAGCL 
,Deva, s-au desfăşurat tor 
trecerile unui interesant şi 
atractiv concurs de tenis, 
la care au participat circa 
50 de iubitori ai acestui 
frumos sport, de la- vârsta 
de 15 ani până la 58 de 
ani. Partidele s-au disputat 
în trei grupe la dublu fe- 
minin şi în 4 -grupe lâ du-

I Campionatul Diviziei C-juniori j
|  REZULTATELE ETAPEI nr. 10, din 24 octombrie 
• 1993: Armata Aurul Brad — Jiul Petrila 11—0T Mi-

•y blu masculin, oferind pu
blicului spectator — din 
păcate cam puţin — dispute 
dârze, de o bună factură 
tehnică şi spectaculară, mai 
ales că în joc s-au aflat 
frumoase premişîn bani, a- 
cordate d eS ,C . „Guten- 
berg" S.A. Deva, primul* 
gest lăudabil . de asemenea 

, matoeră în sportul din ju
deţul nostru.

Duminică s-au consumat 
finalele, care au desemnat 
următorii câştigători: Du
blu feminin: locul I : A- 
driana Cosma — Valenti
na GrosupQQOO de le i); 
locul I I : Doina Biji — Cris- 
tina Hota (15 000 de le i); 
locul IU : Camelia Jelin- 
deanu Ema Daraban
(10 000 de lei). Dublu mas
culin : locul I : Fraţii Alin 
şi Paul LazŞr <60 000 de 
le i); locul I I : Sorin Oră- 
şanu—• Mircea Hota (30 000 . 
de lei) ; locul l l l : Sorin 

• Pancu — Claudiu Tâmă- 
vianu- (20 000 de lei); lo
cul IV : Alexandru Roşu 
— Alexandra Crişan (10 0j(0 
de lei).

. Pasiunea pentru sport —• 
atât a amatorilor cât şi a 
sponsorilor nu poate fi 
decât benefică şi se cere 
continuată, urmată, ampli
ficată. :V,;\

DUMITRU GIIEONEA

I
* 1993 : Armata Aurul nract — jiu i rexrua n —u ; jki- î  ; 
|  nerul Certej — Minerul Şt. Vulcan 0—6; Dacia O- J 
î răştie — C.F.R. Shneria 4—0; Minerul Bărbăteni — I 
1 Mureşul Deva 1—2 ; Haber Haţeg — Cema Cristur * 

1—0 ; Victoria ’90 Călan — Metalul Crlşcior 10—0I,  Minerul Teliuc — Minerul Aninoasa 1—7 ; Constrae- ; 
|  torul Hunedoara — Minerul Ghelari 1—0.

CLASAMENTUL

1.
2.
3.
4. 
8» 
6,
7.
8.
9.

1 2 : 
121 
12 
11 
io : 
9 I
9 Î8 |
7 «

SI

Min. Şt. Vulcan 
Mureşul Deva 
A.S.A. Aurul Brad :
Dacia Orăştie 
Victoria *90 Călan 
Minerul Certej 
Minerul Ghelari 
Constructorul Hunedoara 
Minerul Aninoasa 

* 10. C.F.R. Simeria 
I 11. Minerul Bărbăteni 
» 12. Haber Haţeg ,
1 13. Metalul Crişcior 
J 14. Minerul Teliuc

11S. Cema Cristur
16. Jiul Petrila . .. -^  - * ' - - '■ •

I ETAPA VIITOARE, nr. 11, din 31 octombrie 1993 : J
» C.F.R. Simeria — Minerul Bârbâtăni: arbitri : Dănîîă, |
.1 Pintilie şi Tirsa (Hunedoara); Minerul Şt. Vulcan — '  
J Dacia Orăştie : Deâc, Medrea şi Banc (Simeria); Jiul |  
|  Petrila — Minerul Certej : Pop, Lâgu şi Capotescu (Hu- * 
J nedoara) ; Mineral Ghelari — Aurul Brad : Cârstea, I

t* C. Popa, şi' Cârstea I. (Petroşani) ţ Minerul Aninoasa J 
— Constructorul Hunedoara : Csiki, Simcso şi Hanzi j 

J (Deva); Victoria Călan — Minerul Teliuc: Cusai, J
j  Gh. KelemenP.şi Leordean (Lupeni) ; Mureşul Deva 
] — Haber Haţeg: Ciolca, Gheorghe E. şi Tismănaru j 

. î (Petroşani) ţ  Metalul Crişcior -— Cema Cristur : Hîrîci, |  
|  Ambruş şi Bogdan (Deva)^

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
io
io
10
10
10-

8 1 1  
i i  i
7 0 3 
6  2 2
4 4 2
5 2 3 
5 2 3 
5 1 4  
4 2 4  
4 1 5  
4 1 5  
4 0 6 
3 1 8  
2 1 7 
1 0  9 
0 1 9

59— 4 
49— 7 
49—11
23— 8 
32—18 
22—33 
21—14
24— 23 
32—19 
29—24 
26—23 
15—30
17— 54
18— *33 
5—38

! 5—92

I 
I
ii'-SI

17 j 
17 î 
Ml 
14 I

Valea Mureşului

i
şefia 1

- • • - -VI 
Iăi. •II REZULTATELE ETAPEI nr. 8, din 24 octombrie 

a c . ; Mureşul Uroi — Recolta Băcia 0—0 ; Favior O- 
răstie II — Mecanizator Sântandrei 3-gC; Min.' Ghe- 

Hărău (neprezentat) 3—0 ; EGCL 
•răştie 2—1; Recolta Rapolt — Glo-

CLASAMENTUL

1. Favior I. Orăştie 7
I 2. EGCL Călan 7
1 3 ,  Victoria Dobra 7
î 4. Fayior II. Orăştie 8
I 5. Mecanizator. Sântandrei , 7
* 6. Minerul ti. Ghelari 7
I 7. Recolta Rapolt 7
S 8. Gldrîa Bretea R. S

19. Mureşul Uroi 7
,  10. Artemis Hirâu 7
1 11. Recolta Băcia T

J ETAPA VIITOARE nr. 9, din 31 octombrie 1993 : 
I Recolta Băcia — Favior H. Orăştie; Mecanizatorul 
'  Sântandrei — Minerul II. Ghelari; Artemis Hărău — 
| EGCL Călan; Favior L Orăştie — Recolta Rapolt; 

Gloria Bretea Română — Victoria Dobra ; Mureşul U- 
roi — stă.
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trol riguros, dacă micului 
pacient i s-a administrat cp-.. 
rect medicamentul, dacă re
gimurile alimentare s^au 
respectat întocmai. Notăm 
că a crescut numărul cazu
rilor de reumatism articu- v 
Iar acut şi cronic şi Cel al 
nefropatiilor. „Deşi între
ruperile de sarcină sunt li-

F 1 ,

aici eteraţii de mare am
ploare^ cum sunt artopigs- 
tiile, chirurgia «ioanei ver
tebrale, a scdîiaieelpr, spe
cialiştii de  aici nefiind. de- 
păşiţi de nici . o problemă.' 
.Zilnic.se fac intervenţii chi
rurgicale. asistenţa de .ur
genţă fiind asigurată per
manent. Operează cu înaltă 
competenţă profesională dr. 
Alexandru Simionescu şi

suferinzilor 
afinarea, încrederea 
In viaţă, speranţa...

beralizate — aprecia dr. A. 
Romoşan — se nasc copii 
nedoriţi, abandonaţi apoi în 
spital IntâmfJbi&m greutăţi 
cu plasarea lor, pentru că 
părinţii dispar, nu * avem 
documente de identitate 
pentru ei, iar Leagănul de 
Copii pretinde documenta
ţie. Tifebuie să colaborăm 
cu poleia de la noi şi din 
alte judeţe, cu autoritatea 
tutelară şi cu circumscrip
ţiile sanitare, să pierdem 
timp preţios Iar telefon. Am 
propus deci înfiinţarea u- 
nui post de asistent* socială 
la nivel • de ®raj, care să 
realizeze anchetele sociale 
pentru încadrarea acestor 
fiinţe nevinovate in insti
tuţii de ocrotire*4:
- .Dr. Roosecn-ftănescu, şe
ful secţiei ortopedie şi, mai 
nou, director al spitalului» 
ne-a primit' cu modestie, 
naturaleţe,- deschidere. „în- 

,fiinţat* m 1860—196* da
torită d^ Prăgoi, profesor 
universitar, ortopedia din 
Hunedoara S-a impus' ca o 
secţie de specialitate iar 
competenţa ei a  ajuns- de- 
nivelul uinei clinici —  ne 
spune. îPau făcut şi se fac

dr, Mircea Mihu, medici 
primari, dr. Ionel Pl'aton, 
medie ip*ciaiist“: (Şi, bine
înţeles, dr. Romeo-Stănescu 
— n.n.1 „Ne străduim să 
facem faţă oricăror pro
bleme cu posibilităţile noas
tre, uneori modeste — con
tinuă dr. Stănescu. Nc.zba- 

> tem cu lipsa materialelor 
de osteosinteză — ştirubhH, 
plăci, tije". ■’

Dincolo de unele, greutăţi 
Materiale privind dotările 
e  vorba şi de -parcul- auto 
ale cărui motoare, în mare 
parte, au ajuns la casare, 
iar maşinile de teren lip- * 
sesc cu desăvârşire — con
diţiile. în  secţiile spitalului 
sunt -bune. Igiena, cum e şi 
firesc în asemenea unităţi, 
Sste o permanenţă, iar grij* 
pentru calitatea mesei este 
reflectată- şi de pregătirea 
cămărilor iernii. Tot ceea

• ee-i omeneşte posibil — în 
condiţiile scumpirii- . abe
rante a alimentelor, a lap
telui praf,. a medicamente- ; 
lor — se face pentru su
ferinzi. Spre a le reda vin-

■ decarea, alinarea.încrederea 
în viaţă sau,, uneori, doar . 
speranţa.

S.C. MAGiKA -  IMPEX S.R.L. BRAŞOV

PROGRAMUL PLĂŢI LOR IN CADRUL 
! SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

V 11 1r a  iL 1i S
•  miercuri, 27 octombrie — chitanţele 

nr. 1847—1946.
•  Joi, 28 octombrie -'— chitanţele nr, 

1947—2043.
Precizăm ca circuitul nostru de întrajuto

rare asigura câştiguri de 8 ori suma depusă, 
Depunerea, minimă — 10 000 lei. Plata dupâ 

j 3 luni.
1 Plăţile se efectuează la Hanul „Bu* 
cura* din Haţeg.- j . . ..
„  . ' - i r  I n i  jm , — I — n i. . i . / i r i . i : .

CONStt-mjL LOCAL AL COMUNEI’
' BRETEA ROMANA

• Organizează în data de 17 noiembrie 1993. 
ora 10, concurs pentru ocuparea unul post de : 

•  Tehnician- cu probleme de urbanism şi 
amenajarea teritoriului i . - *

Condiţii; Studii medii de specialitate, con
strucţii civile şi industriale..

Informaţii suplimentare şi bibliografia se 
obţin de Ia sediul Consiliului local al comunei 
Bretea Română, telefon 761132.

înscrierile se primesc zilnic,-până kt data 
de 12 noiembrie 1993, f ,r- .

4  ŞCOALA NORMALA „SABIN DRĂGOI" DEVA 
• Organizează- in ziua de 9 noiembrie 1993 , 

CONCURS
pentru următoarele posturi: i
•  MUNCITOR ÎNTREŢINERE (tâmplar) ;
♦  muncitor Întreţinere (mecanic, |

conducător auto)- . (
Informaţii suplimentare la sbdiuL şcolii, str.

| Gh. Bariţiu, nr. 2. . . . .  (CEC)

î. * 
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DIN PARTEA REGIONALEI GAZL METAN — 
DEVA

In urma sesizării, unor asociaţii de locatari 
în legăttiră cu existenţa unor sobe de încălzit 
montate m ftiod ilegal în unele apartamente din 
localităţile: Deva, Hunedoara, Simeria, Orăş
tie, Călan şi Haţeg, atragem atenţia tuturor ca
tegoriilor de abonaţi ai Distribuţiei Gazelor Na
turale Tg. Mureş — Reg. Deva, că executarea 
de modificări, extinderi sau lucrări noi la in
stalaţiile de gaze fără aprobare, se pedepseşte 
conform art, 281 din Codul Penal şi a celorlalte 
legi qate reglementează aceste activităţi.

Vor fi pedepsite, de asemenea, şi persoane
le autorizate sau neautorizate care dispun exe
cutarea lucrărilor de gaze fără obţinerea prea
labilă a aprobărilor legale.

4n cazul nerespecţării celor menţionate mai 
sus, chiar de către un singur imobil, se va sis
ta furnizarea gazelor pe întreaga asociaţie. (Ci

r
Aii
I
%
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I

Ih ; . 
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DEVA ‘,i;rTRIBUNALUL HUNEDOARA 
Scoate la concurs : .....
•  1 post inspector de specialitate (contabil | .) ^ 

şef), în probleme financiar-contabile.
- : Condiţii: studH superioare economice, ve
chime minimă 6 ani în activitatea financiar-con- 
tabilS. • ,

Relaţii suplimentare : tel. 611574,'618843.

„COMPUŢIX" SJR.L. .
Deva, bdul DecebaJ, bL R, teL 956̂ 17167
Este reprezentant, unic in judeţ pentru pro- 

duse- SHARP de b ^ c l  |ţ^ânieS de calcnl 
şl vinde din-stoc:

•  produse SHARP:
— calculatoare birou cu imprimantă
— copiatoare, fax-uri _ .

■ ' — televizoare şi
•  Execută mobilier pentru firme.
Mai vindem:
— încălzitoare' apă instânt ATMOR (pro

dus ISRAEL)
— aragaze, maşini de spălat automate
— frigidere
— moară cereale. . '
Se asigură garanţie. (832) j

Roata norocului ; 21,15 Comisarul Wolff 
<s.p.): „Dansul moţilor" ; 22,15 Schreine- 
makers live ; 0,00 Moarte Ia; comandă (f.p. 
SUA) ; 1,45 Să riscăm !; 2,i5 Videotext.

MIERCURI, 27 OCTOMBRIE

* RTL
7.00 Magazin matinal ; 10,00 Şeful ; 11,00

Frumos şi bogat;-11,30 „227“ ; 12,30 Due- 
Dd famâliilof ; 13,00 Magazinul amiezii;; '
13,30 Springfieid Story ; 14,20 California 
Clan ; 15,10 Vremea dorinţei; 16,00 Ilona 
Christen ; ' î'7,00 Hans Meiser ; 18,00 Cine 
e şeful aici 7 ; 18,30 O familie foarte dră
guţă; i%06 Chemarea in im ii; 19,45 Ş tiri; 
20,10; E^piaziv-magazin ; 20,40: Vremuri hu
ne, vremuri jele ; 21,15 Operaţiunea Con
dor {f. p. SCA) ; 23,15 Steaua TV ; 0J15
Gottschalk Show ; 1,0Q ALaska.

. _ *% -r •*.’ ' ■' . *•;
SAT 1

; •
7.00 Bună diniineiiţa cu fotbal ; 10,15

Seriala îrt .reluare ; 13,25 Umbrele pasiunii ; 
14,15 Trapper John, lJî.D.; 15,10 Vecinii 
,;0 seară plăcută" ; 15,40 Bon an za ; 16,40 
Star Trek ; 17,45 Sâ riscăm !; 18^0 Totul 
sau nimic; 19,30 D e-5x5!; 20,00 Ştiri,;
sport, 'meteo ; 20,30 Roata norocului ; 21,15 
Cerul în flăcări; 23,05 Trupa de asalt (f.a. 
SUA) ;1,I0 Profesioniştii; 2,10 Star Trek ; 
3,05 Reluări.

TNT <S TOONS
10.00 Desene, apimate ; 21,30 Doi ţipi din 

Texas (f. SUA); 22,40 Timpul, locul şi fă
ta (f. SUA); 0,40 Doi ţipi din Milwaukee 
(f. SUA) ;2,2Ş April Showers (f. muzical 
SUA); 4,15 Luminează, lună plină ! (f. mu
zical SUA), _

ITALIA t

7,30 -Bună dim.ineaţa • 10,30 Webster";
11,00 Casa Keaton ; 11,30 Starsky şi H utch;
13,30 Ş tiri; 13,50 Desene animate ; 15,30
Nu e la RAI ; 17,30 Unomania ; 17,45 Mi-

tkţ (show) ; 18,30 Unomania ; 10,55 Ş tiri,
19,00 Şupervicky (s.ŞF); 19,30 Bayside ;
20.0Q" Wilfy, prit^ţ de" Bei Air ; 20,55 Radio 
Londră ; 21,05 Karaoke (show) ; 21,35 Film
23,30 Film ; 1,30 Studio s p o r t 4,00 Web
ster ; 4,30 Casa Keaton. ,

TV 5

TNT & TOONS
’ .. .. • b-v . '

10,00 Desene animate ; 22,45 Despre su
fletul oamenilor (f. SUA) ; -0,40" „Operator 
13“ (f. SUA) ; 2,20 Generalul Spănky (f. • 
SUA).; 3,50 Complotul împotrivă lui Linii 
coln (r); 5‘,25 Vestul sălbatic (f.).■ ii,1» , . V.

CANALE' Ş -
7,30 Ş tir i ; 10,00 Show-ul ju i  M. Coştan- 

zo ; 12,45 Forum ; 14,0Q TG5 ; 
diene ;

14,25 Coţi-
14 05 a'ene ; 14,40 Vă fi ădevărat,7 ; 16,00 Agen-

r_.I_ ţia matrimonială- (reportaje); 17,00 Bim

7,00 Coaja de banană ; 7;30 Telediminea- 
ţa-r 11,00" Focul Verde. Ecologie.; 14,05 
Coaja...; 14,30 Visele Africii; ţ5,30-Intcrs 
viuri j, nftO  Jurnal TV5 ; 17,10 Vision 5 t ° K t  .29.00 R oata^o-

Campionii; 19,30 -€5SP™funul
nai belgian ; 21,00 Magazin de inforinaţii i  23<95 Scwte dmtr-o căsnicie. ,
22,00-* Jurnal' francez ^raace^' 2 22^0 Ţ1 , ' V v .  j
„Nu-mi tăiaţi copacii"; 0,10 Jos m ăştile} '- ' . ^ ! ' TV 5 f ;
1;25 Jurnal francez-Soir-.'â ; 3}M Şansa;. V.7 .'..jţ î ■ —-

7,00 Coaja de banană (s) ; 7,30 Teledi- 
mineaţa ; 11,05 Spaţiu' îrancofon ; 14,30
Coaja de banană; 14,30 Magazin cultural; 
15,50 Magelian ; 17,00 Jurnal TV5 ; 17,10
Vision 5 f 17,50 Culinară ; 19,00 Campionii;
19.30 Jurnal TV5 ; 20,00 Cifră şi litere;
20.30 Jurnal belgian ; 21,00 Magazin de re
portaje ; 22,30 Campionii : -0,00 Marele e-

cântecek>r.

JOk 28 OCTOMBRIE, , , . - . î- - ' - ;

! RTL
7,00 Ştiri şi magazin m a t in a l10,00 Şe

f u l ; 11,00 Frumos şi bogat; 12,30 Duelul 
fam iliilpr; 13,00 Magazinul amiezii ; 13,30 
Springfieid Story; 14,20’ California Clan ;
15,10 Vremea dorinţei; 17,66 Sărăcia în 
Germania ; 18,00 Cine e şeful aici ? ; 18,30 
O familie foarte drăguţă; 19,00 Chemarea 
iftimiî; 20,10 Exploziv -  magazin ; 20,40
Vremuri' bune, vremuri rele ; . 21,15 Apel 
de urgenţă ,22,15 Junghiul, (f. SUA); 0,15 
Gottschalk Show; 2,05 Seriale.

: - 4 : ■

7,00- Bună dimineaţa eu fo tb a l; 9,55 Ve-

cran 5 1,00 Jurnâl francez Sdîr 3 ; 1,30
Şapte zile în Africă'', 2,15;. In; noapte.

VINERI, 29 OCTOMBRIE
RTL :

,7,00 Magazin m atinal; ; 10,00 Seriale ;
16,00 Sfaturile llonei- Christen 17,00 Hans 
Meiser Şhow ; - 20,10 . Exploziv-magazin ; 
20,40 Vremuri bune, vremuri...; 21,15 Me
lodii nemuritoare ; 22,15 Secrete populare ; 
22,45 O aăsnicie ciudată ; -1,00. Cât amor 
face o pereche normală (f, erotic SUA);

12,10 Reluări; 21,15 Incredibila călători^. 
cu o rachetă trăsnită (eom. SUA); 0,0Ş 
Valentin negru (f. SUA); 2,55 BancheruJ 
(r> ; 4,45 O mie de mil^ de praf (r) ; 5,357 
Victorie amară (f. Franţa/SUA)

SAT. 1 . ,*-= •* o.
-• . -.j, <ţ\.

7.00 Bună dimineaţa , 20,00 Ştiri, sport,
■ meteo ; 20,30 Roata norocului; 21.15 Sub
spânzurătoare (w; SUA), 23,15 Fotbal»' 
Biţndesliga, etapă- a 14-a ; 0,15 Plaja Ob; 
fete (f. erotic SUA) , 1,45 Electric Blue (rjl • 
2,25 Drauf & Dran (r) ; 2,50 Comisarul 
Wolff (s.p.); 3,40 Fotbal: Bundesliga (Mâ%. 
4,40 Ulrlch Meyer show (r) .rgfşfif--

9 -
■, -7'; ;1fWr?i8-T0*SN8:* * ’.f •; T, *.f f — ,/ .... \'4‘ . ’• ■-*■

10.00 .Desene animate; 21,00 Ândy 
,dy v a  trajrăgosţit (f. SUA) ; 22,15 F
Hardy.se îmbogăţeşte: (f. SUA) '0,5 _
butanta (f, ŞUA) ; Zfis Se^etăra fui A n ^ .
Hardy,^.: SUA) f; 4.00 Gemenele blonde Nar 
SUA). - ' ' ' ' ' ; ■ ‘

‘ ; ' ■ 1 ■ *- .*■; *x X ■
ITALIA I j

7,30 B u n ă 10̂ 30 Webster )
11,00 Casa starsky şi Hutchj
13.30 Studio deschis ; 13,5® Desene anima
te ; 15,00 Nu e la RAI (show): 17.15 Unos 
m ania; 17,45 Mitic (show); 18,55 StudiSl: 
deschis ; 19,00 Şupervicky <ş. SF); 19,30
Bayside school; 20.00 WHIy, prinţ de Bel 
Air ; 20,55 Radio Londra 21,05 ; 21,30 Filnţ-
23.30 Film ; 1,30 Ştiri, meteo ; 4.00 Web
ster,; 4,30 Casa Keaton. I

TV 5
;|

cin ii; 10,20 Trapper John ; 11,10 Bonan- .2,20 Motocicliştii: violului (f. erotic S U A ):
za ; 13,10 Umbrele pasiunii’; 14,00 Tenis: 
Turneul ATP de la Stockholm; 17,45 Să 
riscăm ! ; 18,20 Totul sau nimic ; 19,30
De 5x5 ! ; 20,00 Ştirii sport, meteo ; 20,30

3,45 M 7— magazinul bărbaţilor.

PRO 7
10,10 Bac spre Hong Kong (f. Anglia) ,

7,00 Coaja de banană ; 7,30' TeledimiheaV’ 
ţa ; 10,05 Timp prezent-, 11,00 Irrtervîurf '
12,00 Magazin literar , 14,05 Coaja de ba-r 
nană ; 14,30 Sport profesionist , 15,20 Şcoa
la fanilor ; 16,05 Scoubido ; 17,00 Jurnal 
francez: TV5 ; 17.30 Oxigen • 17,50 Culi
nară ; 19,00 Campionii ; 19,30 iurnâl fran
cez: TVa; 20,00 Cifre şi litere , 21,00 Strlp J  ; 
Teaşe; 22,00 Jurnal francez . France 2 1
22,30 ST ARS 90. Varietăţi ; 1,10 Jurnal 
France.
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•” aniversari
. '•  Toată iubirea şi dra
gostea noastră pentru Emil, 
dtp Poiana, alături de un 
călduros „La mulţi anl“. 
Cel dragi f (1060390)

VANZAR1- 
CUM PARARI

•  Vând autocar IKA- 
RUS, vechime 8 ani, înma
triculat, stare foarte bună. 
Informaţii Deva,"tel. 612166.

•  Vând TV 12, izotermă./ 
(Telefon 624001.

•  Vând microbuz Toyo
ta  transoort marfă, model 
IBM, 1486 cmc, 5 viteze, ne
gociabil. TeL 956 — «H87.

(1060560)
■0  Vând semiremorcă 560 

tem cazan încălzire cen- 
5nla Tei. «60799. (1060371) 
,/.$B Vând Opel Manta CC, 
stere perfectă, tel. 618916.

, uew ram
. -O Vând videofdayer J a 

ponez. nou, sigilat Telefon 
6067$. (1000309)

■»  Vând F ă »  Sieta IA  
fabricaţie 1983,- neinmatri- 
ca la t Deva, str. Rejm», b t  63 
^  se. 3, et. 2, ap. 26 

’ (1060367)
-• Schimb TV izotermă 14 

D, motor Braşov, cu Daria 
bteak 2—3 ani vechime. TeL 
617633. (1080378)

■’M Vând talon Dacia 1300.' 
tfe t 617933. (1060378)

'•  Vând apartament 4. 
camere, bloc cărămidă, e- 
4 »  2, preţ convenabil. Tel. 
tf5081. (1060380)

•  Vând televizor color 
Funai, cu teletert. nou. O- 
răştie tel. 642991. (1660387)

•  Vând receiver (rCcep- 
tdr) satelit Amstrad • şi vî-

■ idedrecorder' Panasonic cu • 
decodor VPS. TeL 619254.,

(1060347)
; •  Vând apartament două' 

Camere, str. Independenţei,
' b t  » ;  et. 2 şi autoturism 

Dacia 1300, fabricat 1980. 
Informaţii Hunedoara, Tran
dafirilor. bL 22/51.

ţv K -  (1060393) 
: •  Vând piese Dada 1100. 

Informaţii teL 62071$.
(1060397)

•  Vând apartament două
camei®; bdul Decebal, bL 
P,,*c. C, ap. 26, Deva. Tel. 
615002. (1060555/567)

, •  Cumpăr urgent apar
tament două camere sau 
garsonieră — Deva telefon 
625622 (1060553)

•  Vând garsonieră con
fort i  centrat valută. TeL 
629574. 0060554)

•  Vând apartament 3
camere Tel. 623289, după 
Ora 17. (1060556)

•  Vând parchet fag. TeL
0908/61296, intre orele • — 
l i .   ̂ 0060559)

•  Vând Opel Record, 2.0. 
berlină, stare bună, neîn- 
tcuttrieulat, an fabricaţie 
1978 şi televizor color Grup-

dig cu telecomandă, preţ 
convenabil. Inf. 627908.

(1060564)
•  Vând Trabant 601 $,

(cu piese de schimb). Tel. 
720817. (922250)

•  S.C. Tdrino SRL Timi
şoara, str. L. Rebreanu, nr. 
105. teL 096/160863, 096/
141377, vinde en gros. ţi
gări darpaţi, Bucegi, Sna- 
eov. Pescăruş, preţuri foar
te mici. (922253)

•  Cumpăr urgent certi
ficat de înmatriculare Da
cia 1310, preţ convenabil. 
Tel. 720201. (982248)

OFERTE DE
SERVICII

•  Angajăm specialist con
strucţii (şef formaţie lucru) 
şi contabiL TeL 716967.

(922249)
•  Căutăm femeie dfts co

pil la grădiniţă Telefon 
618107; după ora 15.

(1060406)
PIERDERI

•  ■ Pierdut carnet şomer,
pe numele Berkl Ignat. Se 
deelar* nOl. (1960386)
•. •  Pierdut, chitanţe, eli
berate de SC Mimmi Ga
laţi. îh data de 14—15 iu- 
He '83, pe numele Vanica 
Ioan. Se declară nule.

(1060383)
•  Pierdut chitanţă, eli

berată de SC Mîiiimi Ga
laţi, Ia data de 17 iulie 1993, 
p e s im d e  lfcigu Salm . Se 
Ridară nulă. . . (1060373)

Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată d e  Siderur
gica Hunedoara, pe a « » d e  
Bfrz Hâtru. O declar nulă.

(922246)
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu, eliberată de Siderur
gica Hunedoara, pe numele 
Socianu AureL O declar
nulă. . (922252)

•  Pierduţi chitanţă 80 000 
lei. eliberată de Mimmi 
SNC, Galaţi, la 30-07.'1993. 
pe numele Sirbu Dumitru 
Florin. Se declară nulă.

(1060501)
LICITAŢIE

•  Se scoate la licitaţie 
execuţia lucrării de insta
laţie gaz metan stradal pe 
străzile z CăstăuhK, Petru 
Maior, Horia, Cloşca, Crf- 
şan din Orăştie. Cererile se 
depun Ia Primăria Orăştte, 
însoţite de o copie a auto
rizaţiei de execuţie ■ lucrări 
cu gaz metan. Termen de 
înscriere, 29 octombrie, o- 
ra 10. Taxa de participare 
1000 le i Informaţii la teL 
642825. 641803, 642813.

(10603*5)
INVERSE

•  SC Stănescu Moisoni
SNC, Sarmizegetusa, nr, 
178 anunţă intenţia de ma
jorare a preţurilor Ia bere, 
Începând cu data de 15 
noiembrie 1993. (1060384)

închirieri
•  Ofer spre închiriere a- 

partamrmt-dquă fcamere, ne
mobilat, P®ter, str. Salcâ
milor; bl, 32, ap. 63, lângă 
Liceul Auto, bun şi pentru

birou sau magazie, 38 mp; 
Informaţii ziinie, Intre 12 

■- — 14 şi 16—18. (106(053)
•  Caut garsonieră sau

apartament mobilat pentru 
: închiriere; Relaţii la teL 

629554, după ora 14.
(1060388)

•  Familie căutăm de fn- 
,  chiriat apartament două

camere. Tel. 629020. -
(1060MB)

- O- JJrgent doresc sâ 
închiriez pentru doi 
ani sau să cumpăr ca
să, apartament. vilă 
3—4 camere, poziţie 
deosebită, centrală, te
lefon, cu amenajări op
time (finisaje de calita
te). Bucureşti, 01/ 
6225785, 01/6292915. sea
ra. ’ (1060354/355)

•  Astăzi sunt 7 ani de
la  moartea dragului nostru 

MARINA PETRU 
"din- Soefet ■ 

Dumnezeu să-î odihnească. 
Soţia, copiii şi nepoţii.

-(1060405)
•  Cu sufletul rănit de 

durere ţi dor, mămica a- 
minteşte că S-au scurs 12 
ani de la nedreapta şi mis
terioasa dispariţie a celei 
mai bune şi frumoase fe
tiţe,

MARIANA SCÎNTEIE 
TAMŞA

de 27 anL Oamenii răi de 
pe pământ au băgat-o în 
mormânt. O lacrimă pentru 
Mariana! (1060364)

SCHIMBURI 
UE F.fXTTTNTE

•  Schimb apartament 4 
camere eu apartament vrei 
cainere, str. Libertăţii, M. 
L. 4/34 şi vând Trabant, 
TeL 613957, după ora 1».

(1060400)
; COMEMORĂRI
•  Familia îndoliată 

mulţumeşte tuturor a- 
celora care le-au fost 
alături la greaua pier
dere a celei care a fe s t 
un om deosebit şi un 
suflet ales, pentru toa
tă  lumea,
RAVECA GOLGCŢ,
de la al cărei deces se 
împlinesc şase săptă
m âni_______(1060375)

•  Cd adâncă durere, 
familia facob Aurel şi 
Ileana, nepoţii Roxan- 
dra, Georgeta ,şi Aurel 
anunţă Încetarea din 
viaţă a  scumpei lor 
mame şi bunici 

MOCA FLOAREA 
lai AUREL

din satUl Hărţăgani. 
înmormântarea astăzi, 
27 noiembrie ,199% li
ra 13. bi satul Hărţă- 
ganL

»  Cblegii de la  ser
viciul investiţi» —* SC 
S id e ş i^ c a  SA sunt a- 
lături de Suzana şi 
Dana Moisă la dispari
ţia soţului şi tatălui, 
cel care a fost

(922258)

[

[%
l

S.C. „FBOSERVICE« SJL BALA-MARE J 
str. V. Lucaciu, nr. 162, tel. 099/417113, I 

fax 099/416735
■ Livrează d in  stoic la preţuri avantajoase: \ 

— GATER diant. 800 mm cu 15 pânze v 
| — MAŞINA UNIVERSALA PENTRU I
î TAMPLĂRIE (6 operaţi»).________ (033) j
; S.C. MUREŞUL S.A. ŞOIMUŞ
I Anunţă intenţia de majorare a preţurilor la }
| produsele fin carafe şi preparate dm came, în- j 
I cepând ca dat; de 2(5 octombrie 1993.. (CEC);
| — ■— - . ’-■■■-* ■ ■ ----- —*— — --------—r  I
î BA. ACTIVITATEA" 0«AŞ1*% f-
| Anunţa pierderea carnetului do electrician I 
• autorizat nr. 617/71, eliberai Ar- 30H & -- FRE| 
l'DEVA, pe numele ing. SAVA DUMITRU. B *

___II

r tI  S.C. COMSEB SJLL.
, cu sediul în Hunedoara, bduf Traian, nr. 49 
|  •  Vinde case de marcat SAMSUNG cu I

TVA, model omologat. |
la

lax 716773.
te!. 095/716915, 716551, 716744, ţ

(833) j

CAMERA DE COHERT Şl INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

împreună cu 
S.C. METROMOBILA SRL Deva 
Anunţă că se inaugurează la ^atuhalm, nr. 

31, Începând cu data de 24. 10- 1993. i
SALONUL MOBILEI
Participă o serie de firme prestigioase pro

ducătoare de mobilă corp, mic mobilier, mobila 
de bucătărie .corpoti de iluminat.

Manifestarea va avea un caracter jperma* 
nent, dorind să dea posibilitatea prezentării şi 
desfacerii, în confiţif superioare, a prodaselor 
de mobilier şi c<nrpari de iluminat. (8225

I

I............ . . , J 1 I .
I ATCOM HUNEDOARA j
5 Cfrganlzează licitaţie .in data de 12. XL ţ  
\ 1993, ora IA la şedhrf din str. A VferiCn, nr. 1,1
; Deva, pentru vânzarea unui autoturism DACIA j  
I 13001 Taxa de participare, 10000 Iei. Informaţiî  
|  la telefon 614320. (1060456) |

I COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL DE MOBILA ] 
5 ŞI BUNURI DE LARG CONSUM *
I  Organizat ie S.C METRO MOBILA S.R.L. |
1 SAMHJHALM J

Vă stă la fispaadRe Ib fiecare zi, oferindu-vă un i  
sortiment variat de MOBILIER pentru apartamente ,

SXb METRO MOBILA vă stă la «Uspetiţie c o : J
— mobilier clasic pentru camere de zi şi

CAMERA DE COMERŢ Şl INDUSTRIE A J 
JUDEŢULUI HUNEDOARA \

în colaborare cu S.C. PRIMA TELECOM SRL \ 
•DEVA ţ

Organizează în data de 28 octombrie 1993, 
ora 10, în sala mică a Casei de Cultură Deva, 
un simpozion în care vor fi prezentate:

•  centrale si aparate telefonice digitale si 
analogice produse de FELIX TELECOM BUCU
REŞTI în colaborare cu NORTHERN TELECOM 
AMERICA şî TELRAD ISRAEL-

•  telefoane portabile şi mobile cu autono
mie până la 50 km.

•  transmiteri de date prin radio
•  sisteme PAGEL de mică şi mare capaci

tate produse de firma „MAXCN“, Anglia.

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE 

STAT HUNEDOARA — DEVA
A N U N Ţ A  

Direcţia generală a finanţelor publice şi 
controlului financiar de stat, prin Servidal Bi*f

t

sticlă pentru holuri fl I— mobilier diu metal şl
dormitoare; ,

— mobilier pentru birouri şi săli pentru calc»- |I; V
ţ  Teatru orice M  de a lte  produse de mobilier, st> I 
» ăetatea noastră aşteaptă comenzi la teL 695/62 62 94, '  
I fax 095/621386 sa» la sediul firmei din DEVA. str.
v a d i f l r i a ţ j t  A, t e m \

lanţuri, primeşte până in data de 29 octombrie 
1993 situaţiile privind rezultatele financiare şi 
obligaţiile fiscale Ia 30 septembrie 1993, de la 
toţi agenţii economici din judeţ (cu capital de 
stat şi privat).

Agenţilor economici care nu se vor prezen- 
| ta cn situaţiile menţionate pentru verificare şi 

centralizare li se vor aplica sancţiunile prevă
zute de lege.

S.C CEPROMIN S.A DEVA 
Organizează licitaţie pentru vânzarea unui 

transport (amortizat) — AUTOSPE
CIALA TV-14 A, pentru transport personal şt 
materiale.

Termenul limită de depunere a ofertelor 
este 15 noiembrie 1993, ora 14, Ia sediul socie
tăţii, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, telefon 620820, 
interior 109. . (CEC)

SC. PE ACŢIUNI IN TURISM „SARMfS“ SJL 
cu sediul în Deva, Piaţa Victoriei, nr. 3

judeţul Hunedoara ^
Organizează licitaţie publică cu strigare, V 

conform prevederilor Legii 58/1991 şi a H.G. ( 
ar- &I4/199L cn modificările ulterioare, pentru , 
vânzarea activelor: ,

1. Popas Ornic, unltâ^e de alisaeirtaţie po-
. *a  . ■«. fi * « • .  , /
a licifjiţiei f îm d ^ 3 9 ^ S to î ^ '  !

2. Hotel Bulevard, situat tn municipiul De- 
va, preţ pornire licitaţie 208 098 000 lei.

Licitaţia va avea foc în ziua de vineri, 26. 
11. 1993, ora 10, în sala de recepţie a hotelului, 
SarmLs din Deva.

Dosarul de prezentare a activelor şi crite
riile specifice pentru prcseiecţia participanţilor1 
pot fi consultate zilnic Ia sediul societăţii, între ' 
orele 8—15

Alte w 
Vândute pot fi w
lefon 612026, fox----
societăţii, Pavel Gavril-

Ofertanţii vor depune pin» Ia data. de 16. 
11. 1993, la şediul societăţii fiicumcnteic pre
văzute de H.G, nrl 634/1993 si H.G. 758/1991.

Până la data de 22. 11. 1993 inclusiv, ofer-, 
fonţu selecţionaţi vor depune la casieria socie
tăţii :

— taxa dc participare de 160000 lei; 
•;-:-;;^;«'garaa<i*ii(s 10 la sută i  
nire a licitaţiei.

In acest preţ nu este indusă valoarea te- 
renului aferent activelor, situaţia acesteia ur
mând a fi clarificată conform prevederilor II. 
G. nr. 834/1991 şi 331/1992.

ta  caz de neadjudecare la termenul de 26l 
ÎL  1993, se organizează o nouă licitaţie, îo »- 
«daşl loc şi aceeaşi oră In data de 10. 12. 1993. 
La acest termen pot participa şl persoane firi» 
sau juridice străine. (1060459)

ce urmează » fi 
la sediul societăţii, 

sau Ia
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