
TRIBUNA ELECTORALA

Alianţa Civici -  factor de 
coa:ulare a opoziţiei

Aşa a definit succint 
dna Cornelia Boca, pre
şedinte în wserdfiu al 
Filialei judeţe** Hune
doara a Alianţei Civice, 
această alianţă — în des
chiderea lucrărilor confe
rinţei. Scopul alianţei ;*>* 
mai concret definit — este 
să determine funcţionarea, 
democratică a societăţii 
româneşti.

Acestea sunt «eordena- 
tele principale după care 
s-au desfăşorat laerărBe 
conferinţei, la oare au 
fbst prezenţi reprezentanţi 
ai tuturor organizaţiilor 
apriitiee şi neguvamamen- 
tafcs, tei* «* altern - >  
alianţă, dar şi ai unor forţe 
politice care alcătuieso Con
venţia Democratică din 
România, t* care deocam
dată Alianţa Civică *» 
integrează.

„Până când ? — vorba 
dlui Ita? Gtuţă, unul din
tre liderii alianţei — căci 
*n calitatea sa de ex
ponent al societăţii civile, 
alianţa trebuie să iteter- 
mine reacţia acesteia la 
actele 'şi faptele puterii, 
oare este eipanaţia par
tidelor politice te con» 
diţiiie plartaartftismu- 
|ui“.

Două dominante au a- 
vut dezbaterile din con
ferinţă. Una privtndcon- 
diţiile generale br 
exprimă aBanţa pe 
politică românească «1 a 
lloua privind tactica Şi 
strategia partidelor şi a- 
Bartţeîor care

cu care putem realiza 
acest scop. In unele me
dii electorale, ara pier
dut întâietatea. Să acţio
năm convingător şi siste
matic asupra 
(ing. Dumitru Florin

ii în urma scrutinu
lui electoral local şi al
celui legislativ şi prezi- 
dential. x'"
: „La bara societăţii să 
stea competiţia şi compe
tenta. Vrem să ne inte
grăm economiei de Piaţă 
şi organismelor Dm-opel 
Occidentale. Ştie alegăto
rul român ce înseamnă 
*®ta pentru e i?  Ştie 
care simt forţele politice 
ce pot conduce societatea 
în aceasta direcţie ? Asta 
trebuie să-l învăţăm pe 
alegător" (dr, Nîccttae 
Străuţ).

„Societatea română tre
buie tresrttâ, dar aeeast» 
nu se face cu amaiari 
iar prafesieruştii sunt de 
partea puterii. Si ne cre
ăm şi noi „ profesionişti

„Printre sarcinile noas
tre principale se înscrie 
să determinăm populaţia 
să participe la actul de 
decide prin exprimarea 
în cunoştinţă de cauză a 
votatei. O vam realjza 
prin unitate de acţiune, 
determinarea realizării In 
fapt a separării puteri
lor" (înv. Cornel Mihăescu).

organizăm pentru preve
nirea fraudelor de orice 
M. Să nu uităm : e de 
importanţă capitală cu
noaşterea biografiei celui 

’ caro ne cere sufragiile, 
inclusiv a accidentelor a- 
cestei biografii* (Dumitru

S-a- insistat «raft în 
dezbateri asupra calităţii 
morale şi civice a celor 
ce tot fi promovaţi tn

le de partid (Comei Ro
man, Aureifam Sârbo, Du
mitru Humiţă şl alţii).

hm* a o a M

P .A  Celor carp ne-au 
atacat In cadrul dezbate
rilor nu le răspundem, 
De punem te dispoziţie 
pentru temă o ledtură 
articolul «PQSR a făcut 
totul**. Ppate la a doua 
teetnr» vor tnţeţegc-«tec* 
mesajtB aidteetidai, car» 
aa  este datot abscons pen
tru orie» cititor de presă 
bine intenţionat.
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Rezultate bune
jMimteie dragostei* s ta  dramul 

spre zona spirituală a vieţii

«
destui de grea.

te marea tar 
şi-eu ridicat 

de te poşta,
dar morţi au tărăgănat să 
te depună la vreuna din 
societăţile înscrise ta lis
tele publicate de presă.
Acest fapt se datoreze, 
te pfiaeip&I,'
rii «cifitâţUar şi a 
lor tar:- de - ateceri.
«fe de înţeles -că «e tem 
fete uşor să se decidă, dar 
pe parcurs s-au lămurit 
că, tn lipsa unei alter- 
feativeţF tete necesar să
sprijine, med bine-zis să 
Impliawwe* politica pri
vatizării accelerate a Gu
vernului Văcăroiu.

Ş5 deci au trecut la de
punerea cupoanelor şi a 
*ert*®ăiM*ajr <k proprie
tate. îngâna centru de 
SUhscriere se află la pri
mărie, de aceea am discu
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T o m b o la  a b o n a ţ i lo r
. — tragerea l i  sorţi —
j Pe baza datele? primite de la Direcţia Judeţeană 
\ de Poştă şi de la oficiile poştale din judeţ, s-au 

stabffit flstefe nominale eu abonaţii la ziarul 
JCuvâand liber", pe trei luat şase luni şi pe întreg 
anul 1996.

Tragerea la sorţi a abonaţilor pentru atribuirea 
premiilor la concursul „Tombola abonaţilor", anun
ţată te zter te. ,— —. —-  m decembrie anul trecut, va avea

1 loc joi. 22 februarie 199S, om 21, în studioul „Deva- 
I sat" Deva şi va fi transmisă In direct prin tele- 
• viziunea prin cablu.

tat cu dl Cornel Gheor- 
gfee Corn&aaa, primând 
localităţii. teterloctirtarul 
«a-a- spas »

— In tdrima vreme, 
depunerea cupoanelor şi 
carnetelor cu certificate 
s-a îmbunătăţit

— Vă rugăm să vă ar
gumentaţi afirmaţia.

— In cele 9 sate ale 
comunei sunt 1 460 de ce
tăţeni posesori de carne
te cu oertaHcate şi cu
poane. Din evidenţă noas
tră ia zi reiese că ar mai 
fl teci 130 de oameni 
care n-au hotărât teci să 
le depună.

— Situaţia este bană,
dar termenul de încheie
re a depunerii — 31
martie a.c. — se apropie.

— Ca să impulsionăm 
acţiunea, am organizat 
echipe, din salariaţii pri
măriei. care se deplasează 
prin sate şi stau de vor
bă cu oamenii, pe tema 
necesităţii depunerii cer
tificatelor şi cupoanelor.

— Spre ce se îndreaptă 
preferinţele oamenilor"?

— Foarte mulţi au op
tat pentru S.C. „Casiai" 
S. A. D e v a ,  S. CL 
„Marmosim" S.A. Sime- 
ria, S.C. „Siderurg: 
SA Hunedoara şi ^Vgro- 
Jrr*ed“ . Boz. Credinţa 
noastră este că acţiunea 
de sub. icre se va în
cheia în. foarte .scurt timp.

traian BONDOR

C e -a  m a i  f o s t . . .
•  Preşedintele Ion Iltes- 

cu a Sud în Oltenia.
Aflat te vizită In jude
ţul Dolj, dl Ion Hiescu a 
încercat să medieze con
flictul de mânca de te 
„Rodae Automobile" Cra- 
iova. dar fără succes. Nici 
audienta la publicul că
ruia I s-a adresat a-a 
reuşit. preşedintefe Mad ba 
aclamat, ba fluierat. Şe
ful statului a trecuţ apoi 
in judeţul Gorj, unde s-a 
întâlnit cu autorităţile din 
Te. Jiu şi «  o parte din 
populaţia municipiului.

dă de gândit este moti
vaţia sa : decepţia faţă de 
compUcitatea instituţiilor 
di» structura puterii la 
fenomenele antisociale gra
ve care -se petrec în ţari 

•  A fost rotată Legea 
partidelor. Senatul a dez
bătut şi adoptat Legea

la Ootrocewl. In Baen- 
reitt » avut tec Congresul 
Extraordinar al Partidului 
Socialist. Au fost pre
zentate raportai' &' ţd t- 
vftate şi platforma parti- 
dalul. Preşedintele său, 
Todor Mohora, a incrimi- 
npt în serie activitatea 
PffŢCD. PDSR, mUR, 
Pf>. PSM, singurul p- 
viabil şi de viitor fiind

m

te  poliţie CB 
rbpiiti. Demi

sia' dla funcţie a gene
ralului de divizie Ion Pi- 
tulescu, şeful Inspectoratu
lui General *1 Poîăţial, a 
generat unde de şoc te 
toate organismele puterii 
de stat. Unii i-au apreciat 
gestul, alţii i l-au con
testat Ceea ce rămâne şi

partidelor politice- Pen
tru a fiinţa, un partid tre
buie să albă minimum 
ţQhW de membri fonda-

IMiţte jumătate plus unu 
din judeţele ţârii. In fie
care judeţ trebuind să 
existe măcar 598 de mem
bri Reprezentanţii UDMR 
au avut «fatectil şi am au 
votat legea Sa aşteaptă 
dezbaterea legă Şl 3a Ca
mera Deputaţilor.

•  Şi Tudor Mohora vrea

PS. Drept urmare.
Mohora şi-, 
dattura la 
aistatulte. ■ .

•  Iile gara—i tinde la 
Piirimăria u ^ # .  Se »- 
t̂emerează eanŞriM*» te 

fnneţia de primar al as» 
niripiUlui BucureştL La 
sftrşitul săptămânii tre- 
a»te, fostul mare cam- 
pfon de tenis ri Româ-

nlel, flie NSstase, devenit 
de «urând membru al 
PDSR, şi-a anunţat, în- 
ţr-o şădinţă a partidului 
Intenţia de m candida la 
râvnitul post, sperând să-l 
■câştige:.- , r :

.» Mişcarea ‘ de protest 
de la Hunedoara a în- 
cet*t î Acţiunea de pro
test a siderurgiştilor htu 
«edererri declanşată luai 
12 februarie a.c. în faţa 
Primăriei locale s-a sus
pendat. având în vedere 
că protocolul semnat 
marţi, 13 februarie, la se- 
dhtl Ministerului Indus
triilor s-a respectat în 
totalitate. * :

Activitatea dte eombi- 
nat a fe»t reluată în mare 
parte vineri, ÎS februarie, 
în prezent Siderurgica 
S.A. funcţionează cu 5 
laminoare, iar cei 8500 de 
salariaţi trimişi în conce
dii de odihnă obligatoriu 
au reînceput lucrul.

A devenii o tradiţie 
pentru conducerea S.C.
1.CS.H. SA. Hunedoara, 
director dl Dcru Gaiţa, 
şi a sindicatului inde
pendent „Constructo
rul". lider Dorel Fior ian. 
organizarea unor spec
tacole ia nivelul unor 
veritabile evenimente 
culturale. Şi ^luatele 
dragostei" a ofe
rit numeroşilor specta
tori, găzduiţi de Clubul Purcariu 
„Constructorul" OT Hu- percuţie .̂

Cinstea deschiderii 
spectacolului extraordi
nar — din al cărui de
cor au făcut parte şi - 
picturile semnate' de ,
Mireea Bâtei. loan Her
nia», Ion Cir joi, scluptu- 
rîî# lui loan Şeu — a 
revenit formaţiei gazdă, ■ 
„Canon". Formaţia care • 
acum fiinţează pe lângă 
Î.C.S.H., av&ndu-l în
componenţă pe Giovani 

NlstOr' (tobe, 
loan Nicolcea

nadoara, a seară de mu- (chitară solo), Florin 
zică şl poezie ca o „oază Cheţe (vtolă, vocali. Fio- . 
de ta nună" în tumultul rin Sîchiflu (clape), Mir-
„apelor învolburate" ale 
vieţii. Sau, aşa cum spu
nea dl Mircea Golan, în 

deschiderea spectacolu
lui, ..Muntele dragostei" 
este un drum spre zona 
spirituală a vieţii" Un 
drum a cărui necesita
te conducerea firmei 
hanedorene a înţeles-o 
şi o Oferă oamenilor 

din respect şi dragoste 
pentru ei.

cea Goîan (violoncel, 
chitară bas, vocali şi 
loan Evu. solist vocal, a '  
Cântat mai ales compo
ziţii proprii In recitalul 
său, „Canon" a avut 
şi o p r i m ă  audi
ţie — „Trifoi ca patru 
foi** —, cântec reluat tn 
finalul evoluţiei.

VIORICA ROMAN

tCnaHnaar* In
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m . 20 FJSRUASIE
•  I dolar SUA
•  t marcă germană
•  (00 yeni japonezi
•  I liră sterlină 
e 1 franc elveţian 
:» I teanc francez
•  100 lire italiene

Carsuri de re fe tin tă  al* Băncii N aţional*  
a Romanţei.

— 2819 tei
— 1930 lei 
— 2683 tei
— «60 lei
—  2372 lei
— 560 tei
— 178 lei
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CBECM TANSTAtT 1M VE8T R O M A N IA

Începând din dat» de 31.®3^6, p u t e ţ i

investi banii dumneavoastră u
Fondul Român de Investiţii apeidod ia serviciile 

M 9 k X l&  F o n f  dia Hunedoara, gr. 22 
Oecembrie nr.7 şi Petroşani,Bd.'lBecewferie nr.iS.

Fondul Roman de Investiţii»  iitregtetirat in 
1995 O creştere a «eterii titlului de 
participare echivalent» «net doh an zi 
bancare de 88,3%

VhlOfeTFH lA ti « lltl *’i ’ ♦!** O a |11 rl p ar?» -......—-

14500 LEI

„ .C e  s - a - n t â m p la t  ■

l  ( i \ M  l  IJÎWI W  M
Ţ E S U Ţ I I

Informi b M 0 6 4 /j^ 3
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„Muntele dragostei" sau drumul ? 

spre zona spirituală a vieţii t
(Urmare din pag. 1) ruie. De la dramatismul* 

jertfei umane ce stă la £ 
temelia unui edificiu, I

î
| temelia unui eamciu,i
T O voce cu inflexiuni marea doamnă a scenei f 
|  deosebite, cu un stil per- româneşti a trecut la to- r
* sonal aparte, greu dacă nul satirei virulente 'dinf 
j nu chiar imposibil de Scrisoarea a IlI-a a lui* 
j încadrat unui gen de Eminescu, şi ea atât de£ 
I muzică, cea a Măriei actuală. Ascultând-o pel 
I Gheorghiu Modoacă, i-a Leopoldina Bălănuţă, *
* încântat pe spectatori, redescoperi noi sensuri ţ
A cu care s-a întâlnit pri- unor poezii pe care le* 
j ma dată. Cu acest prilej, ştii şi le-ai ascultat de* 
I cei interesaţi şi-au pu- nenumărate ori. Poate], 
i tut cumpăra şi caseta pentru că a interpreta T 
I „Lacrimi în flăcări", poezie pentru dna Leo-| 
•ţ lansată la Hunedoara, îm- poldina este o „formă de f 
A preună cu alta — „Om rugă". »
i bun" (Restituiri folk). Momentul folk, susţi- i 
1 A fost apoi invitată „să nut în încheierea serii £ 
i oficieze pentru poezie de Victor Socaciu, a foşti 
I marea doamnă a teatru- mai curând trăit decât f
Î lui românesc", LeopoL- doar urmărit de specta- f 

dina Bălănuţă. După torii de toate vârstele* 
|  ropotul de aplauze care care şi-au unit vocile în* 
1 i-au salutat ieşirea la multe momente cu cea a£ 
j rampă, s-a aşternut o li- interpretului. Cu vocea I 
j nişte în care părea că sa caldă şi învăluitoare, T
. .se aude şi respiraţia ce- Victor Socaciu a bătut| 
|  lor prezenţi. Şi recitalul, la poarta sufletelor ad- * 
j  mâi bine zis regalul, a miratorilor, dăruindu-le* 

început. După versurile bucuria pe care numai £ 
j lui Nichita Stănescu, pe muzica o poate da. L 
|  care l-a „iubit-statornic A fost o seară în T 
•I toată viâţa". ale Anei care momentele de mu-f
l Blandiana, a venit rândul zică şi poezie deşi di- *
î Baladei Meşterului Ma- verse au avut ca numi- * 
J" nole, a cărei rostire a tor comun respectul pen-£ 
I dat fiori ascultătorilor, tru artă. A fost o seară £ 
ţ După spectacol îmi măr- în care, măcar pentru I 
« turisea că a ales balada câteva ore, viaţa cu mi- | 
|  nu numai pentru că se zeria şi neliniştile ei a f 
î adresa unor constructori, rămas undeva afară, de- î 
t ci pentru actualitatea parte de sala în care se*
* ei astăzi când vedem petrecea un act de *

!

Aflăm de la Politie

* că tot ce ridicăm se nă- cultură. ' i

DOI CLUJENI FURA 
IEPURI LA DEVA

Lipsa ocupaţiei profe
sionale i-a îndemnat pe 
clujenii Varga Petru şi 
Lingurar Petru în noap
tea de 4/5 februarie a.c. 
la „o vânătoare" ilegală 
de iepuri, în municipiul 
Deva. Astfel, tei doi au 
fost surprinşi in flagrant 
de către o patrulă de or
dine, în timp ce furau 
iepuri dintr-o gospodărie.

Amatorii de chilipir au 
fost reţinuţi pentru in
fracţiunea de furt, valoa
rea acestuia ridicându-se 
la circa 80 000 de lei, 

TINERI IN 
FLAGRANT

In noaptea de 4/5 fe
bruarie a.c., în munici
piul Hunedoara, tinerii 
Popa Ioan, 21 de ani şi 
Ciobanu Ioan de 16 ani 
au fost surprinşi în fla
grant de către poliţiştii 
din localitate, în timp ce 
operau asupra unui auto
turism.

Pentru fapta comisă, cei 
doi tineri hunedoreni sunt 
în atenţia poliţiei muni
cipale.

HOŢI ÎN HAINA 
MILITARĂ

Acum câteva zile, Ia 
Brad, Cîrstoreanu Gheor. 
ghe şi Lapadatu Cristian, 
militari în termen la UM 
01099, au fost surprinşi 
de către o patrulă de or
dine din localitate în 

' timp ce au spart şi sus

tras din două autoturis
me aparatură electronică, 
casete video şi piese aflto, 
în valoare de aproxima
tiv 250 000 de lei.

Militarii au fost reţi
nuţi de către organele de 
ordine, fiind sesizat Par
chetul militar pentru cer
cetarea mai departe a 
cazului. -
t UN CRIMINAL 
ARESTAT DIN NOU 

De cele mai multe ori, 
aburii alcoolului duc la 
fapte ce pun în pericol 
viaţa semenilor. Un ase
menea caz s-a înregistrat 
la Petroşani, în luna iu
lie 1995, când Bodescu 
Dumitru, fiind sub influ
enţa alcoolului. La lovit 
pe Berki Viorel, vecin 
dp-al său, punându-i via
ţa în pericol.
• După tentativa de o- 

mof, Bodescu Dumitru a 
dispărut de la domiciliul 
său, fiind identificat abia 
pe 7 februarie a.c., când 
a fost arestat prjntr-un 
mandat emis de către 
parchetul din localitate.

Faptul comis în iulie 
*95 a fost precedat de că
tre o crimă în anul 1973; 
când Bodescu Dumitru a 
fost condamnat la 25 de 
ani închisoare pentru in
fracţiunea de omor cali
ficat şi vătămare corpo
rală.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.J.P. Hunedoara

M£9!CUL VA VENI!
Localitatea Bucureşci 

este compusă din 4 sate 
şj însumează aproape 3 000 
de suflete Deşi în cen- 
'c u] de comună există 
un dispensar medical u- 
tnan, de câteva luni acesta 
nu are medic. -De grija 
celor suferinzi se ocupă 
cele 2 cadre tehnice me
dicale, asistentele Do
rina David şi Lidia O- 
prişa.

De ia dl dr. Ionel Zeno 
Costina, directorul Spita
lului din Brad, care co
ordonează activitatea în 
zonă, am aflat situaţia 
ia zi:

,,tn urma concursului 
susţinut lâ data de 15 ia
nuarie 1996, postul va
cant, de medic din această 
localitate a fost ocupat 
da către dna dr. Anca 
Predoni, care fiind absol
ventă a Facultăţii de Me
dicină. promoţia 1995, este 
obligată, conform legii, 
să efectueze un stagiu 
practic de 9 luni în spi
tal. Cunoscând situaţia 
locuitorilor co...uneî Bu- 
curesci. la prezentarea la 
post a dnei dr. am în
cheiat o convenţie în pre
zenţa dlui primar Petru 
Opruţ. ca în fiecare săp
tămână în ziua de mier
curi dansa şi fostul me
dic al comunei să fie 
prezenţi la nivelul loca
lităţii Bucureşci. Dacă 
va fi cazul vom putea 
dirija încă o zi un medic 
de la spitalul din Crişcior. 
In toată această perioadă 
şi in cea următoare bol
navii din teritoriul co
munei Bucureşci au fost 
trimişi, consultaţi sau 
internaţi după caz, la 
Polidlinioă sau spitalul 
municipiului Brad, fiind 
aduşi la chemarea celor 
din Bucureşci cu salva
rea unităţii noastre".

ALEXANDRU JURCA, 
corespondent
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< a cS.C. CORATRANS S.A.

Cu sediul in Deva, 

str. Horea, nr. 12—14

ANGAJEAZA*

•  ELECTRICIAN AUTO, ab

solvent dc şcoală profesională 
sau de liceu de specialitate.

Condiţii obligatorii:

— domiciliul stabil în Deva;

— cazier juridic;

— caracterizare de Ia ulti
mul loc de muncă.

(396657)

GEF-FACILITIES
SRL

Distribuitor ui produselor ■ 
-COLGATE PALMOUVE
(sapunuii paito  de dina creme de ias 
periuţe de dinu sampQ.ine cremei

- UNiLEVER
frexond.tmpulw.denim)

-DETERGENTI
(ABC.Bon? Pnma.Gala Alfa Bmgo)

- GILLETTE, J&J 
- WELLA
(vopsele de par sampoane) 
rci OSMînto 
FAX 054/S23S26 
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C U PO N U L U I TAU V IA T A !

E simplu.^/ Piaseazâ-ţi cuponul şi 
certficatele de proprietate 

la f.P.P. I - 'BANAT • CRIŞAMA".

s s n s # 1

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I "BANAT-CRlŞANAn
DEVA Tel-054-616009

s*c. CIORsrl
3pAAŞTIE-TSL¥AX: 084*42SM

SOCIETATE ROKANO-AMERICANA 
. , drâditie ip y.anzaret aroaelor oierii 

•AROME
fenlru'băuturi răcoritoare si alcoolice, ibanane 
căpşuni,fragute,caise,leeon.earigo,car .tenta, «is 
{portocale, :aeur» ,co la.,cajea. cojnac, roa, stcarica 
velei,whisky,etc.

NUMAI PRODUSELE’ NOASTRE ASIGURA 
CALjTE SUFERI GARA LA PRETURI AVANTAJOASE!

|

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. 
ŞUCURSALA DEVA

ANUNŢA vânzarea prin

i-
!.
I

A URMĂTOARELOR BUNURI: |
•  apartament cu 2 camere, situat în Deva,» 

str. Streiului, bl. 66, ap. 67. Preţ de por- | 
nire : 5 200 000 lei; |

* • casă, anexe gospodăreşti, curte şi grădină, j 
I situate în com. Băiţa, sat Sălişte, nr. 110. »
* Preţ de pornire : 25 000 000 lei;
| •  casă, anexe gospodăreşti, curte şi grădină, | 
î situate în loc. Vălisoara, nr. 55. Preţ de por- * 
I nire: 13 000 000 lei;

casă, curte şi grădină, situate în Orăştie, 
str. 9 Mai, nr. 78. Preţ de pornire: 
25000 000 Iei;
grajd, 730 mp, teren situat în Bretea Româ
nă. Preţ de pornire: 35 000 000 lei;

* •  atelier autoservîce, situat în Deva, str. Plev- *
| nei, nr. 14. Preţ de pornire: 80 000 000 lei; | 
î * casă, curte şi grădină, situate în Hărău, nr. j 
J 143. Preţ de pornire: 8 000 000 lei; I
j •  casă, curte şi grădină, situate in com. Bu- |
* ces, sat Stănija, nr, 178. Preţ de pornire: î

16000 000 lei; j
autovehicul transport marfă, marca Staier. i 
Preţ de pornire : 7 000 000 lei; *

j •  autocamionetă Mercedes-Benz. Preţ de por- I 
I nire: 8 000 000 Iei. »
| Licitaţia va avea .loc în data de 22. II. | 
î 1996, la sediul Judecătoriei Deva, biroul exe- * 
I cutorilor judecătoreşti. *

Inforrbaţii la sediul băncii din Deva, str. j 
I N. Bălcescu, nr. 34, telefon 620796. J

(153)

I« •

S.C. APATERM S.A.
B R A D

str. Vânătorilor, nr. 49 
Scoate la licitaţie pentru închiriere spa

ţiul situat în Brad, str. Gen. Milea, bloc D2, 
parter (fostă farmacie), cu următorul profil: 

' ■  comercializare produse alimentare, pro
duse industriale.

Licitaţia va avea loc In data de 29 febru
arie 1996, ora 11, la sediul fond locativ, str. 
Republicii, bloc 24/A. Informaţii la telefon 
65 16 34.

(149)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMLEMN" S.A. DEVA 

B-dul Decebal, bl. C (parter),
VINDE PRIN

următoarele spaţii comerciale:
•  spaţiu comercial in suprafaţă de 450 

mp, în municipiul Hunedoara, bl. 47 (parter);
•  depozit zidărie în suprafaţă de 2 046 

mp, în municipiul Deva, str. Apuseni, nr. 2;
•  spaţiu comercial In suprafaţă de 122 

mp, In oraşul Vulcan, bdul Mihai Viteazul, 
bL 19 (parter).

Licitaţia va avea loc in data de 5 martie 
1996, la sediul S. C. Comlemn S.A. Deva.

Relaţii la telefoanele î 054/626062 ; 054/ 
626180,
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Comportare frumoasă a handbalistelor 
devtnein turneul de la Tg. Jiu

ii
Să recunoaştem, meciul din finala 

turneului de la Bangkok, cu Danemar
ca a fost aşteptat de suporterii români 
cu oarecare interes, la TV, în ciuda o- 
rei „matinale" — vinerea trecută • — 
11,30. Reprezentativa noastră — în 
receritele cronici din presă numită ./se
lecţionata divizionară" a satisfăcut în 
bună măsură cerinţele selecţionerului 
Anghel IOrdănescu, în acest turneu în
cheiat bine, cu câştigarea finalei Româ
nia — Danemarca 2— 1 (2—0).

După cum s-a scris şi tn ziarul 
nostru „Cuvântul liber", antrenorul Ior- 
dănescu a avut posibilitatea să ruleze 
întregul lot aflat la dispoziţie. In ulti
ma partidă din finală, a fost aliniată 
formaţia : Ţene, Contra (68 — Papură), 
Curt, Doboş, Prodan, Filipescu, Gabi 
Fopescu, Gâlcă, Adrian Ilie (62 — Şer- 
ban). Lăcătuş, Vlădoiu (84 — Radu Ni- 
culescu).

Din primele minute ale partidei s-a 
văzut că românii constituie o formaţie 
omogenă, superioară adversarei sale 
tehnic şi tactic. Scorul s-a deschis ' 
destul de repede, în minutul 9. .Atunci, 
după o combinaţie rapidă dintre Gabi 
Popescu — Ilie Adrian, acesta şutează. 
portarul danez respinge şi Gabi Po

pescu şutează puternic în plasai porţii: 1-0. 
Şi cu toate că dominarea românilor a 
continuat, golul al doilea cade doar în 
minutul 45, când acelaşi Gabi Po

pescu are o frumoasă execuţie tehni-| 
că şi 2—0. *

La reluare, ai noştri au continuat! 
să fie stăpâni pe joc şi in loc să-şi! 
concretizeze acţiunile la poarta lui!
Hoegh au preferat să-şi paseze mereuj 
mingea să se joace In unele mo-|
mente ale meciului de-a pisica şi| 
şoarecele cu adversarii. Pe mulţi simpa-| 
tizanţi ai fotbalului i-a nemulţumiţ*
relaxarea, uşurinţa cu care au tratat aii 
noştri Un meci internaţional, transmis! 
în direct şl pe micul ecran, atunci când! 
au văzut că de fapt nu prea au cui 
cine juca, echipa daneză exprimân- I 
du-se destul de modest. In loc să acce-| 
lereze ritmul partidei, să marcheze go-J 
luri (aşa cum ar fi făcut-o multe altei 
formaţii), selecţionerii s-au mulţumit cu! 
puţin. De fapt pe acest fond de delă-l 
sare şi joc de mântuială, danezii au 2 
redus din handicap în min. 90, prinl 
Hojer. * I

Sigur, in întregul său, turneul a j  
fost folositor selecţionerului care a a 
putut să vadă la lucru pe cei |  
care promit mai mult din campiona_| 
tul nostru şi nu am fi surprinşi ea d in | 
rândul acestora să vedem pe câţiva I 
(2—3) In lotul pentru EURO *96. Din-a 
tre aceştia ar putea fi'aleşi: Gabi Po-| 
pescu, Adrian Ilie, Denis Şerban, Iu-a 
lian Filipescu, Cosmin Contra, Tiberiu |  
Curt sau Radu Niculescu.

. In turneul de la Tg. Jiu, 
din campionatul ’95—’96 
la handbal feminin, Divi
zia B, seria a III-a, REMIN 
Deva a avut o frumoasă' 
comportare, reuşind din
trei partide, tot atâtea 
victorii : REMIN Deva —
H. C. Tg. Mureş 39—20 ;
Nitramonia Făgăraş —
REMIN 12—26 şi REMIN 
— Rodae Craiova 36—12. 
Trebuie să subliniem că 
echipa deveană a dovedit 
o. bună pregătire fizică, că 
întreaga formaţie se an
gajează cu aplomb in
joc, respectând tactica 
preconizată de profesorul
I. Mătăsaru, de oircuila-
ţie rapidă a balonului Sn 
atac ce se încheie cu 
şuturi la poartă, atrăgând 
aprecierile spectatorilor 
prezenţi în număr mare 
în sală, dar şi ale unor 
antrenori. Trebuie să
consemnăm un fapt edi
ficator pentru cele afir
mate mai sus. Duminică, 
după încheierea ultimei

partide susţinute de RE- 
MIN, antrenorul federal, 
dl Remus Drăgăftescu, a 
avut o discuţie cu dl 
Mătăsaru şi l-a anunţat 
că două fete de la REMIN 
Laura Ştirbu şi Violinâ 
Henţiu vor fi chemate 
la un trial pentru pro
movarea la lotul de ti
neret !

înainte de a părăsi Sala 
de sport din Tg. Jiu, an
trenorul I. Mătăsaru ne-a 
declarat : „In ce ne pri
veşte, turneul ne-a do - 
vedit că suntem pe un 
drum bun, că putem pri
vi cu încredere evoluţia 
elevelor mele în conti
nuare. Cu toate greutăţi
le ce le întreprindem 
(încă) — cinci componen
te ale echipei sunt în 
continuare şomere, vreau 
să spun că apreciez an
gajarea în joc a întregu
lui lot. creşterea coeziunii 
ECHIPEI şi a dorinţei de 
victorie. Ne aşteaptă un 
turneu greu, la Piteşti.

I
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CLASAMENTUL
$

1. Textila Sebeş 9 7 0 2 257 — 176 23
2. REMIN Deva 9 7 0 2 238 — 162 23
3. BTX Tg. Jltt 9 6 1 2 195 — 184 22
4. CSM Sibiu IO 6 0 4 218 — 218 22
5. Rodae Craiova 10 3 0 7 195 — 253 16
6. Nitram, Făgăraş 9 2 t 6 133 — 176 14
7. H.C. Tg. Mureş 10

JUUUV

1 0 9 165 232 12

vrnde, principalul nostra 
adversar la locul I, Tex. 

• tila Sebeş, s-a dovedit a 
fi şi la Tg, Jiu greu de 
trecut. Va ţrebui să ne 
pregătim cu aceeaşi ar
doare şi în următoarele 
zile şi să sperăm ca în 
această săptămână să se 
termine şi calvarul celor 
5 şomere". Asa să fie î 
Şi totul va fi mai bine 
pentru echipă.
WAS*V, V.'.VAftWVW

REZULTATELE ■■■■-. 

CONCURSULUI 

PRONOSPORT * 
DIN 18. IX. 1996 ‘

Cagliari — Sampdoria 1 
Cremonese — Florentina x
Lazio — Roma t
Milan — Bari 1
Napoli — Juventus 2
Parma --  Padova I
Placenza — Atalanta Jt
Torino — Inter 2
Viccnza --  Udinese a
F. Andria — Palermo I
Reggiana — Cosenza 
Reggina — Bologna 
Verona — Brescia

*
2
>

Divizionarele A Ia ultimele 2 săptămâni de pregătire
Jiul Petroşani s-a 

reîntors din turneu
va

ultimele întâlniri 
premergătoare returului

La Buşteni — unde 
s-a aflat şi în acest an 
la pregătirea de iarnă, 
dar şi după ce a revenit 
la Hunedoara, Corvinul 
a susţinut o serie de 
meciuri de verificare. Ca 
la orice echipă, s-a ur
mărit doar pregătirea 
propriu-zisă, în această 
perioadă contând mai pu
ţin rezultatele înregis
trate. Pe măsură ce tre. 
ce timpul şi întâlnirile 
sunt programate cu e- 
chipe mai puternice, bine 
cotate, cresc însă şi pre
tenţiile antrenorilor şi ale 
conducerii clubului faţă 
de randamentul echipei. 
Corvinul a făcut câteva 
meciuri de pregătire 
bune. dovedite nu atât 
de scorurile înregistrate, 
cât de jocul bine apre- 

. eiat al acestei formaţii 
care, parcă are mai multă 
poftă de joc, ca în tur, 
acţiunile sale spre poar
ta adversă fiind mai ela
borate. mai rapide, iar 
apărarea (cu excepţia de 
la Sibiu) s-a dovedit a 
fi mai greu de trecut 

După meciul frumos de 
acasă cu Inter, Corvinul 
a avut o sincopă la Si
biu, unde în meciul „re

tur" cu Inter a pierdut 
eu 6 -4  Tot într-o par
tidă „retur" pu Vega 
Deva — a doua zi după 
întâlnirea de la Sibiu, 
în care au fost mulţi 
şi alţi jucători din lot, 
hunedorenii au părăsit

De la Petroşani ne-a 
sosit vestea că Jiul s-a 
reîntors duminică seara 
din turneul său în Olan
da şi îşi va continua an
trenamentele şi meciu
rile de verificare atât la 
Petroşani cât şi în depla
sare. Este bine că Jiul 
a avut posibilitatea să 
efectueze un turneu . în-

ANTRENAMENTE 
MECIURI DE VERIFICARE

terenul învinşi cu 3—2.
Sigur, nu pot fi alar

mante scorurile .surpriză" 
în meciurile de verifica
re — care echipă n-a 
pierdut în meciuri ami
cale, unele chiar, la scor 
mare însă nici nu tre
buie neglijate unele scă
pări -chiar în perioada 
pregătirilor. întrucât şi 
meciurile de verificare 
sunt analizate şi „dise
cate" de antrenori, tre
buie să înţelegem că tn 
meciurile ce se vor mai 
disputa în această săp
tămână premergătoare 
începerii returului, vor 
conduce la perfecţionarea 
Jocului şi la eliminarea 
oscilaţiilor şi stabilirea 
formaţiei pentru relua
rea campionatului.

tr-o ţară — Olanda — 
unde nu are acces orice 
echipă, cu propriul auto
car. în care după cum 
scria cotidianul „Mati
nal" din Valea Jiului au 
luat loc lângă cei 18 
jucători din lot şi antre
nori, mal mulţi oameni 
din conducerea clubului, 
alţi invitaţi, al căror nu
măr a ajuns aproape 
egal cu cel al jucăto
rilor.

Dar cum au păţit-o şi 
alte formaţii din ţară 
care au preferat să pre
gătească pe alte melea
guri, neînzăpezite şi 
jiului vremea j-a jucat 
feste, ploaia fiind în li
nele zile tot aşa de pre
zentă ca de obicei în

Valea Jiului toamna şi 
primăvara Printre me
ciurile de reţinut ale 
Jiului în acest turneu, îl 
amintim pe cel cu Fey- 
noord II — încheiat cu 
un scor nedecis 2—2, 
Jiul a început în forma
ţia : Toader, Sedecaru, 
Baicea, Călugăriţa, Miti
tel, Cristescu, Tudorache,; 
Gioabă, Ion Radu, Ma- 
tinca, Neiconi. Jiul a 
înscris în prima repriză 
prin Matinca, iar în par
tea a doua a partidei, 
când antrenor* 1 Ion 
Dumitru a făcut câteva 
Schimbări (au mai in
trat în joc Ghiţan, Ştir- 
bulescu, Ceacusta, Huza, 
Movilă şi G. Oprea), e- 
chlpa gazdă — de tine
ret -a primei echipe —, - 
a reuşit egalarea după!| 
ce la sfârşitul primei re- J! 
prize reduseseră din scor.«

Apoi. Jiul a maF sus- * 
ţinut două meciuri de I 
verificare cu echipe din i  
liga a Il-a şi din cauza < 
timpului nefavorabil, a ÎJ 
stării unor terenuri a 
fost nevoit să-şi încheie 
mai repede cu 2 zile 
turneul şi să se reîn
toarcă la Petroşani. In 
această săptămână Jiul 
va mal susţine 2 meciuri» 
miercuri şi vineri şan 
sâmbătă.

IN DIVIZIA C

Victoria Călan promite 
retur • *

La stadionul echipei „Victoria ’90‘‘ Călan 
am ajuns joia trecută, în jurul orei 11. Pe 
„covorul" alb al zăpezii, antrenorul Titi Ale- 
xoi conducea un joc de antrenament eu' e- 
levii săi, doar 14 ia număr, întrucât nu mai 
puţin de 5 jucători se aflau bolnavi.

După cum ne relata .. antrenorul acestei 
formaţii, pregătirile au demarat din 22 ianu
arie şi se desfăşoară sub semnul unor exi
genţe crescute. „După cum cunoaşteţi, forma
ţia’noastră a avut un cuvânt greu de spus în 
Campionatul Diviziei C — faza judeţeană, 
„cochetând" mereu cu primele trei locuri ale 
clasamentului — ne declara interlocutorul 
nostru. In turul acestui campionat nu s_a 
mai simţit aceeaşi preocupare din partea tu
turor jucătorilor şi rezultatele — locul în cla
sament — sunt departe de valoarea de an
samblu a lotului. Iată de ce, conducerea aso
ciaţiei, sponsorul nostru S.C. „Sidermet" S.A. 
Călan ne-au cerut ca să ne pregătim în aşâ 
fel ca pentru retur să dovedim că putem sâ 
revenim pe un loc bun în clasament".

Şi am notat că se lucrează ca la carte, că 
învăţămintele desprinse de Titi Alexoi la cursul 
de. antrenori ce îl turnează la Bucureşti, cele 
din activitatea' sa ca jucător şi antrenor, sunt 
aplicate în antrenamentele zilnice la jocurile 
de verificare. Fiindcă, se urmăreşte ca până 
la reluarea campionatului (3 martie). Victoria. 
Călan să susţină câteva meciuri bine stabilite 
de conducerea asociaţiei. Dintre acestea s-au şi 
disputat : Minerul Livezeni — Victoria 3—I,- 
Victoria — Minerul Livezeni 2—1, urmând 
apoi alte întâlniri cu echipe puternice.

Am notat şi lotul ce-1 are Victoria pentru 
returul campionatului : Toth. Iuga Roman, Papp, 
Pînzariu, Kollman, Bordean, Budeicâ. Chişla- 
riu, Socacir Căruceriu. Surgica. Şandor, Rece, 
Matei. Kalzer, Gogan, Durlescu, Ailoaie —. de 
la EGCL Călan şi C-tin Brebi: promovat de 
la juniori. Deci, acelaşi lot din tur. cu jucă  ̂
tori experimentaţi, bine cotaţi în Divizia C. Ră
mâne de văzut revenirea la forma sportivă 
bine cunoscută din campionat:! trecut.

Pagină realizată de SABIN CERBI)
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Foqă de la IUHU

2s «Bara zilei da 17. H. 1996 
\ «tea 21, pe strada M. Bmi- 

Deva, conchicătorua

autoturismului Dacia 1300 
l-HD-7807, POPA CON
STANTIN; de 41 ani. me
canic utilaje la F.R.E. De
va, nu s-a oprit ]a sem
nalul regulamentar efec
tuat de agentul "poliţiei 
rutiere, acroşându-1 cu 
aripa dreaptă faţă; aoci- 
dentânda-1 uşor.

în urma accidentului,, 
conducătorul auto a pără
sit local faptei fiind prin* 
ulterior, ocazie eu cane 
s-a constatat că era sub 
influenţa băuturilor al
coolice.

Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Deva a emis 
mandat de arestare pre
ventivă pentru comiterea 
infracţiunilor de vătămare 
corporală şi părăsirea lo
cului accidentului

frigorifică 2S6 Ittri, marcă 
germani, Deva, str. Ho
rea, nr. 54.

(8299)
•  Vând parbrize şi «de

mente de caroserie pen
tru auto import. Telefon 
054/124315.

(BSpB)
m Baza de recepţie 

Orăştie cumpără de la 
populaţie porumb boabe, 
stas. Preţ 230 leii/kg. Tel. 
841898. . (1800)

•tei ' *■ te*—--: ♦  -.'.să *  '.. ■ ♦  '%> ii--■*'

• • Exploatarea Mi
nierS Oeva, cu sediul 
în Deva, .str. Horea, 
nr. Mg. oramizefwă ; 
licitaţie pentru vân
zarea unui autotu
rism Dacia *390, an 
fabricaţie 1082. in data 
de 28 februarie şi fn 
fiecare zi de miercurii 
oâraă ’a vânzare. Tn- 
form»«î la tel. 676001.
■ int 190. ...

(6645)

•  43CC5* Bucureşti — 
Filiala Deva, str. Rându- 
aieâi nr. 5, angajează 
personal de specialitate î* 
construcţii drumuri şi po
duri: maistru construc
tor ; sabiagiaer construo- 
tor ; inginer constructor ; 
muncitori calificaţi (zidar, 
dulgheri, flerar-beto- 
nişti). Informaţii telefoane 
612320, 612321.

(398064)
•  Meditez engleza 3750 

lei/cwa. Te*. £21609.
(6482)

•  Angajez femei* în. 
grijirecopil 4 ani. InfoC 
maţii Deva, str. Bejan. bL
m nv/m .

« sx:. Msnaţe SRL 
angajează şoferi, catego
ria B, pentru activita
tea d* taximetrkî, vârsta 
maximă 35 ani. Informa
ţii telefon 861413.

(386063)

•  S.C. Alba Regia SRL 
Orăştie, str. Unirii, nr. i, 
anunţă intenţia de majo-

•  Vând tractor China,
j eu anexe. Haţeg, strada 
! Cloşca, nr. 92.

(2991)
•  Vând apartament 2 

| camere, în spatele hote-
} Iului „Deva“. Informaţii 
’ telefon 230294.

(392)
; «j Vând tractor TJ £50, 

. eom. Lăpugiu, sat Coşeşti, 
j i l  (621#
■ __ •  Cumpăr urgent socie- 
! tete comercială SRL rotnâ- 
• BO-germană, înmatriculată 
; X994, până inclusiv 
! august 1995, Orăştie tel. 

4(641629, orele 18—20.
(6211)

•  Vând casă mare, 
grădină mare, instalaţie

| gaz. Săuleşti, tel. 620205, 
«2586 (6712)

•  Vând VW Passat 
înmatriculat, preţ conve
nabil, negociabil. Infor
maţii fam. Ardeau, Tătâ- 
răşti, com. Burjuc.

(6644)

•  Vând Dacia 1310 
brealc, stare ireproşa
bilă, Deva, 624427.

(6710)

*—*

, •  Vând teren intravilan 
lângă PECO. SântUhalm. 
?1, Nicuia, 0.14 ha.

' (6208) _ :
•  Vând casă, anexe

gospodăreşti, grădină 1 ha, 
Eapoîţel, tel. 669248 sau 
«911*. -

; (8618)
•  Vând teren agricol în

nona Oristur şt lemne 
foc. confirmare la telefon 
82765L 86640)

•  Vând ABO 320 eu 
Izotermă, an fabricaţie oc
tombrie 1998, tei 647473.

m m
•  Vând Opel Kaetett 

Combi Diesel, 1982. maşi
nă îngheţată, două braţe , 
stradală, marcă germană, 
200 ore funcţionare, ladă

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 6/49 

din 18. n . 1996

37. 17, 14. €. 38, 45

TRAGEREA
N O R O C
din 18. II. 1996

5 (  7 2  8 v

rare a preţurilor cu 50 
la sută, începând cu 20 
martie 1996.

(3956)

co m em o ră ri

•  Azi, 20 februarie, 
se îmolineşte un an 
de când moartea ful
gerătoare î-a răpus 
dintre noi pe scumpul 
nostru fiu, frate, soţ 
şi tată
ept. MARCEL SABAU 

Dra°ă Mancele, zâm
betul tău frumos, stu 
fieful tău bun si a - 
nwwttriie frumoase ră
mân vii şi neşterse 
în inimile noastre, 
iar pentru nai tu 
n-aj «nurlţ. Dumnezeu 
să-ţi primească su
flete! în împărăţia sa. 
Mama, tata şi fratele.

DECESE
•  îndoliata familie Eesy 

mulţumeşte pe această 
cale celor care le-au test 
alături în marea durere 
la trecerea îa nefiinţă a 
scumpei fiice, mame şi 
bunici

H S Î  WMA. EMILIA
(2895)

•  Familia mulţumeş
te tuturor «dar care 
au fost alături de 
ea la greaua pier-- 
dere la vârsta de 68 
am  a celui care a fost 
un om deosebit, 

av. IGNA ROMUL 
Dumnezeu sâ-1 odih

nească în pace 1 So
ţia, fiul, nora şi ne
poţii. ÎS798)

•  Cu adâncă dure
re,, familia anunţă - 
dispariţia celui care a 
fost ~

IOAN PDF A, 
hi vârstă de ţ>6 ani.

înmormântarea va 
avea loc în satul 
Forhădia, în 21 fe
bruarie 1996, ora 13.

7;'7 (6738)

•  Cu adâncă du
rere, soţia Ana. fiica, 
Gabriela, ginerele So 
rin anunţă dispariţia 
fulgerătoare din via
ţă a dragului lor 
V'IOREL STllAlJŢi 
Te vom plânge şi 

nu te veaa tuta nici
odată. Dumnezeu să 
te odihnească în paeet

m m

•  Coiectivul de 
lariaţi aâ SaC, 
trai» S-A. Deva este 
«tătari de doamna 
Ana Străuţi în aceste 
clipe grele pricinuite 
de tacetaraa fulge- 
rătoare din via® a 
soţului
VIOREL STRAOŢI
Transmitem Sincere 

eondateanţe întregii 
familii Indoîiarte.

-  mm

0  Familia îndurera. 
t& anunţă trecerea în 
aefiiiiţA' a celui care
a- 7 ::' : 7-s

:’âmsmsm :y
CEIŞ0VAN 

din satul Ohaba, an 
minunat soţ, tată, bă
nie şi străbunic.

(6711)

A C C E L E R A R E A  P R O C E S U L U ?  D E  
PRIVATIZARE

mm*. .>

Va a ş t e p t a m  i a  . c e n t i e i e  d e  
s u b s c r i e r e  p e n t r u  a vă ex P r im a  
op ţ iu n e a  de depunere  a t i tluri lor de 
prsvatiza.ee, con t ra  ac ţ iuni!

Numai p â n ă i n 3 1 m a r t i e  1 9 9 6 puteţi  
opta pentru una din socie tă ţi le  comer- 
c a>e din tară ,  şi de ce nu.?.. pentru una 
dtn cele 115 socie tă ţ i  din judeţ.

Până  la 30  apri l ie  1996 aveţi  si 
pcsib. i li tntea de a op ta  pen t ru  unu l  din 
Fondurile proprietăţi i  private.

După a c e a s t ă  da t  o a tâ t  C N P  c a t  si 
c e r t i f i ca te le  dev in
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C O N V O C A T O R
Se coevoac* pe date Ac 2A fit »»&, ara M, ADC- 

NAREA GBKEBftLA ft CORPtlCCT RKMMWflLOft 
CfWTABIf.î Şi COWTS1HMLDR ACTORfERT» «« 
filiala 1IUNEDQARA.DEVA. cu următoarea ordine 
de zi:

1. Raport arnpra activităţii dcsfăşwratc in anul 
1995

2. Raportai comisiei de m iM d
3. AprobareBVC pesam l HM
4. Alegeri pentru reînnoirea consiliului de condu- 

c«re al fiisalei
Ce această acari» reamintim membrilor corpului 

«are am. şi-au depas foton rafiile c*tor ZAfZ.9 cm  la  
vederea lib erării madar legbiasattt fe n b n  toţi e x 
perţii ^  cantabilii autorizaţi, să  le prezinte până ia  
data d e  24. 02. 1996.

Adunarea generali va avea ioe Sa sala mai» a 
«arii* Neraude .Sabia Orăgoi“ din DEVA.

Preaentatca est» necesară Să vederea raspeatării 
Reguiamefilulni de organizare f i  funcţionai» al 
jţsarra tt

BIROUL PERMANENT

Ite
I
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I

ite .I Ite a"
I

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA

Anunţă vânzarea prin licitaţie publică a 
unui apartament cu 2 camere, situat ia  Deva, 
N, BălcescnJM. 17 B, Tip. « .

Licitaţia va avea lac în data de 27 Şetete1̂  
«orie 1906. Reiaţii suplimentare la OL Juri
le ai B.C.Rm Piaţa Operei, ur; 4, Deva. .

BANCA „DACIA FEUX“ SA.
SUCURSALA - DEVA: /-,

VINDE PRIN LICITAŢIE PUBLICA :

•  construcţie — autoservîce cu 5 benzi 
, de lucru şi dotările aferente Ia parter şi lo

cuinţă de serviciu Ia etaj, situată în Hunedoa
ra, Iwhâl Traian, ar. 3 A.

T a l  de porfire: M0C00800 fcd. 
Llţîtăţi3 Ta avea ioe în data de 23. H. 1996* 

ora 10, la sediul Judecătoriei Hunedoara* bi
roul exeettterOor fudecăiarestL

Relaţii suplimentare la sediul Băncii 
„Dacia Feliac** S A . Socursaia Sera, teL 054f 
626367,

PARBRIZE
A.G.E.R. SSV1CE Sueunşti

12 7«mti Qitttu, *  « io t w i  ou Ic Q  x ,l* m  A QUtmtht

fui/riratr th  rri «tai mari ^ ,o tm  pca4tt*r *» mim 
prathrtitlarmfin <Jtmumia ti 0  4hmMn nt*rjr „  St taMatr

c W * *  ? 'f ‘'  0  V’tturi aettubilt

Suituhila. Caajtlt» f ton 8 9 (

parbm eie noastre sunt mereu in ţaţa ‘

\
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r, te-
I
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SOCIETATEA FAGOR 
Soreşte să cumpere miel, cu o greu

tate maximă de 28 kg v!u (plătim la livrare), 
şi tătiraşB cu greutatea cuprinsă între 250 — 
65® kg. * Căutăm fermieri să achiziţioneze 
acestea, plătiţi cu comision. Contactaţi Soc. 
FAGOR. TeL 057—256000; Fax 057—236777.

BANCA AGRICOLĂ 
D E V A

VINDE LA LICITAŢIE:

1

* combină marca „CLASS COSMOS", în 
valoare de 13000000 lei;

•  tractor ,JDT 1910", in \»doare de 
7 900000 lei ;

te^spaţiu comercial — cMoşc, situat la De
va, MM Bălcescu, colţ cu Emlnescu, cu tera- i 
să, sală de mese, mobilier, apă curentă, te -* 
Icfon- curent electric.

Licitaţia va avea tec la Jndecătoria De
va, biroul executorilor judecătoreşti, la data 
de 23 februarie 1996, ora 9j06.

Informaţii la Banca Agricolă.

JDOUBLE T — TOURING"

Bria Agenţia de Transport Internaţional

„CONSIM“ DEVA
Piaţa Victoriei 2, camere 1, parter (li^I). 
Vă oferă curse regulate cu autocare de lux 

. pentru:
J •  GERMANIA (Numberg, Frankfurt, Koln,
{ Dusseldort Munchon, Stuttgart, Hamburg, Ber-1 
! j lin etc.k FRANŢA, OLANDA, BELGIA, AN,. 
|  (GLIA, SPANIA, SCANDINAVIA. ITALIA.
* \  Informaţii sl rezervări de locuri, zilnic 9—
I \  17, te l  230090. ’ (023786)

Anal VIO •  Nr, IST* Atoli, 29 februarie 1996
%


