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IBOUPE SOCift 
~~Aj.R 

Sueursa~a :tucfeţeima A'KAD 
Bel. Revoluţiei nr. S-7 
Telefon 2S3280 

Anul XI, 
nr.%817 

Amplasarea Statuii Libertătii 
Uneariei in Subcetate 

llfl 

D INITIATIVA· 
l9 

li D~RNDLlJil 
(RAMASA IN COADA 

DE PEŞTE! 
• 
---Aşadar, mult controversata zi de 6ocloonbiie a

cut fi a trecut consumincllHie ca o aniversale 
~"·'Y'"..işnuitA, micile incidente de alaltiilerl fiind de 

departe di~ fali de sc:enariile.,.. circu
llli prin CJraf. 

• 

A 

~-.wF.ST BANK 
··'1?!·· WIÎ,JI.dldaefolu!lolnr.R 
. 1!Lll'ON>184 ss l.U.zss,aoa 
• 'i.<i;;[::;··· ,-.; - - -!._, ;}<'. . - ' 

BANCA COMERCIALĂ WEST BANI< SA 
acordă dobinzi avantajoase 
la depozitele la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minima 500,0 milleij 

11UnA-50% 
21unl-51% 

PE PRil&UL LOC IN PJEFIBIN ELE 
.ELECTORATULUI·ION ILIESCU 1 JDSB 
3S 0/o 

30°/o 

25% 

20% 
15o/o 

IOo/e 
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y 
Ion lllescu ~ PDSR conduc Tn topul Piel\!nloo"'lor electora

tului cu 34%, respectiv 37%, relevi un sondaj de QPinle rea
lizat de Metro Media Transilvania, la comanda PDSR, prezen
tat, Ieri, intr-o conferinţă de prasi de Adrian ~-. prlm
vlcapre1f8dintele PDSR. 

Potrivit acestui sondaj, daci duminica vn-. • - loc 
alegeri pentru pr81f8dinţia Rominle~ Ion Hlescu • obţine 34%, 
Ta odor Malaifcanu - 21%, Emil Constantinescu - 17%, 
C.V.Tudor- 7"4, Taodor Sti:>lojan fi Petre Roman- cii& 5%, Iar . 
Adrian Nistasa ~ Regale Mihai cila 2%. 

Din numirul _.al celor ln..,wlew8fl, 15% nu..., holirit 
pe cine • vota pentru pNif8dlnţia RomAniei, 10% nu • vota, 
la- 2% nu au rispuns la -uti ildnilwwe • 

(c:onun..e in pagina 4)--
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AsHel,.lid o- aridenil au- ci sunt
i ti de bun simţ. chiar de pNa bun simţ dad _,.in 

reac~iie lor toltlfl calme la presiunile la care au fost 
din partea Guvernului, care prost sfătuit ti pestii capul 

încercat să le impună un exparinlllt>l "'""lnalln coadl de 
la piciorul podului Traian 

1' 

. - -·· ... 

-.....,-. 

f" .. -

ca aceasta a fost ti este, la urma urmelor, -
Arad a unui •'f"·Zis .Parc al prieteniei rornino

un ~meni avansat-de- UDMR ti pe 
1-a preluat imediat, fără -,; puni cit de cit 

ia conlribufie -·- cincolo de i.....,..le......,. 
UDIIIR-ului, respectiv dad locul fi mon..........,. pentru o · 

t~::::.:iniţiativă sunt cele mai bine alese. 
să fim în~&lefl exact. Nu am ti nu am IMJII n-

etnic, considerind că ţara este suficient de 
spre a ne cuprinda pe l<>!i ti suficient de darnică fi 

- ;H nwlţumi pe cei mai mul~ dintre noi. Cu 
să fii loial acastal ţiirl. ""' bună, rea cum este 
fi preţuindu-i istoria sa. Şi respeetind-o. Tot 

Buna, rea cum e. Pentru ca aste Istoria ţării in care lrliiefll. 
te-a făcut ceea ca eşti. Poate ci nu cina ştie ca, dar oricum 
ceva, to1uifi. clowadi ci accepti să lrii8fli mai departe aici. 

111rtCEfl oo~n 
(Continuare în pagina 6) ..-
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!~ F~Si itEEC3rEBITE DO~A PSO!t 
ICISIBIIB rimas •UJiodate 1111 

cel dHIII-Ia riZIIBI•ndlal 
Ieri. la piciorul podului Traian- acolo unda 

se !IJ(ecută luaările de consolidare a acestuia 
· au fost descoperite două proiectile neexplo, 
date, rămase din cel de-al doilea război mondi
al. A fost anunţală Apăr•ea Civili, iar dl. 
cApitan Cabuc s-a deplasat la faţa locului pen
tru ridicarea proiectilelor in deplină siguranţă. 
Acestea au fost aşezate, cu grijă, in maşina 

,.....:::=::::::::::::::;~=========~ 1 Apărării Civile si transportate la sediu urrnand 
a fi detonate in' perioada imediat urmatoare. In 

-.1· UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARIIAT 

. r GEAII TERIIOPAN . 
- · Profila fliOClt Gennania 

• ' • 1 

PREŢ:oR; OEGC::~' 
.la tâmplărie ojin 

A~-U~INIU 

cursul zilei de miercuri au mai fost detonate 
două grenade fi două proiectile . 

SOrtln GttlLEfl 

'> . .:.....+,\ ~~7LtNE' va oferi! 
• TAmpllirie aluminiu dkllrr.,at 
si romanesti 

_în urma;an.Ghotei 
~.~ziarului .:.Adevarul' 

. __ ,.. __ 

.. _.,- -.· 

Tel-fax: 251461 
094 507211 

; Arad B-dul L Maniu bt26 

· • MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

1

: • AMENAJĂRI SPAŢII 
.".;.. COMERCIALE 

1 •MATERIALE IMPORT 
·>« • 1 • CALITATE 

SUPERIOARĂ 

.... ..;,_ 

TR. VISINULUI NR. 74 
L:oS7/22488S 

092/777381 

UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

.1 

11~E:.I~i3 
MOBILIFR LA 
COMANDĂ 

F!RME Sl RtCLAM 

'{f"K§'fR ROŞIORI26''f1j1f· 
TELIFAXI 057/289053 

. ---,~ 

e P.V.C. ~ geamt>i lennopalo 
e Rolete şi jaluzele 

Telefon: 279699; 111122925119 
Anle( SIT. VomkRcor; Nr. :U. 

In ediţia ac:tuaWk a festivalului de T ... na Clasic • 
inscrie, in premieră, fi un feslival de regizor. Este 
vorba de Horafiu Mălăele, care semMaZi regla a trei 
spectacole. Ieri seară l-am urmărit pe cel de af doilea, 
o punere in scenă a piesei "D'* eanuavalubri" da 
1. L. Caragiale. Intilnirea regizorului Horaţiu Mălăele 
cu textul marelui clasic marchează o iesire din canon. 

În Clif•U, c:.natantin Cotimanb fi Valentin 
Teodosiu, in ... ctacolul T•atrului Nottara. 

ACHIZITIONAT 
' DEUTA· 

NWOKODNT 
joaeii iia 

.JIIIţiolllllll 

olimpieăa~ 
Nigerief ·~ 

SEFUL DE POS! DE · ~ · 
LI BOCSIG 1 FOS' 

_ FOICfiE 
Tn urma ~· de ca1ni comaida IPJ a 

adMb'lţii pluiDrierului Ioan Nica, ~ posi!Jiui 
de poliţie din Bocsig, a fost dispusă re· 
lrngladaea sa cln func\ie şi mutarea ac:mb ia 
ca ajuU şef de post in Soooda. 

lme faptele ca i-au fost 1epOS<E acesliia 
figu'ea:zi slaba activitate pufasiot.BIA si relatiile 
,.....,., r 1' cu autuilăiil\'l iocaiB. Modul in ca8 a 
acţionat in cam ~ peli"I!<Ue 1a .,Moara 
cu noroc", cind o femeie a fost ioiC&Iidiată, a 
fost ultime pidlttJră C8l8 a ~paharul. 

D.S. 

- . 
• 

' 

• 

' ·' 
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MĂRFURI FĂRĂ DOCUMENTE L,,ADEV ĂRUL" VĂ ASCULTĂ '• 
LEGALE DE PROVENIENT, Ă "'i..a telef~~u' dimineţii, 2~~;w, într~ orele 9,oo-12,oo 

· • Astăzi. Soarele răsare la ora 7 si 20 de 
minute şi apune la ora 18 şi 4 7 de minute. - - _ - • Doarma Maria Avram, adiiillbtiator la inistent la redacţie pentru a reclama starea 

• Au trecut 281 de zile din acest an. Au 
mai rămas 84 de zile până in 2000' 

In urma unei acţiuni cumente legale de prove- bloc C nr. 1-3, întreabă dacă în cazul.unor deplorabilă in care a ajuns carosabilul din 
lucrari de recompartimentări ta apartament preajma blocurilor 347-361 . .Aşa ceva este 

• Praznicul zilei: Biserica ortodoxă: 
comune a Poliţiei lfi Gărzii nienţă. este obligatoriu şi acceptul vecinilor. inadmisibil. Strada asta arată ca după bom-
Financiare la S.C. Pentru cele constatate, Potrivit legii 114, în asemenea situa~i bardament. Pentru ce plătim alâtea impozite 

Cuv. Pelaghia; SI. Taisia; Biserica 
romano-catolică: Simion Bătrânul, Sergiu; 
Biserica greco-catolică: SI. Ap. Iacob al 
lul Alfeu; Cuv. Andronic şi sotia sa. 

este obiinotoriu de obtin,· ut ~tut v __.._ ~..,..,. ad. ministratia.· nu este ln stare să Construcţii S.A. Arad, s-a societatea a fost sancţio,... ·~ --• . -r -- -.c . 
din stanga şi din dreapta apartanientului in refacă ca~va zeti'de"""metri de drum?· - ne 

costatat că-n gestiunea ată în baza Legii 82/1991 cu care Ll11l8aZă să se facă ~ ~ spune ~-tiss Ioan. · •. 
acestei societăţi au fost ·o amendă contravenţională tivă. ··-r-- .·· · · · • ,;~· ~ecladGI de serviciu, 

Atanasia ' • Mai multi locuitori 111t ~ suiis· · :tt\l, C T introduse mărfuri fără do- în valoare de 5 milioane lei. · · ··· . -:<' /-- · · · .... , _ , •• . • • 

La telefonul dUpă-amiezit\i'280013, i.ti&-'tweJe.'1:Ş,OO- 18,00 
; ' ,> - ' ' ~;:,;o" 

'
TJl)"1_.-"I)""_.•J\ -_~'7<·'. '.. Acte găsite. A fost gW F«llili!l. •( mu1ţi -~ din judeţ· nu au parte nici 

l'f. _;!P"". , pe stradă si adus la redacf<r s~ <w-~ntrebat <iaCă măcard<i această facilitate! 
..oil un portmoneu de piele ·di, • se lnal ac6nlă facilltăţl'la- '·"·.,,.ezna. Doamna M.l. de 

A ···._ .... 
venit. :. 

Vremea va fi 
răcoroasă 'i 
schimbătoare. 

d 1 n .... % ~ BANCA NAŢIONALĂ. culoare neagră Jnportrno(.,u ·transportul in""""'un. OI. pe strada Ţebei din Bujac 
sector ~ ~ ~ ~ ~ Pentru gramul de aur de 24K: se află un livret militar, pe Petru Cuvineanu, dlrectofll!./redamă faptul că de peste 6 

Cerul va fi variabil. 
Spre după-amiază 
vor fi condiţii de 
ploi ti burniţa 
slabe, mai ales la 
dul ti munte. 
Vântul va sufla 
slab la moderat, 

nordic. ~ ~ ~ \ preţul cu ridicata - 173.275 lei, numele Costelaş Cristian tehnic al Companiei q,e' luni de zile, nici măcar un 
Dimineaţa, izolat iar preţul de achiziţie - 155.974 Iosif din Arad. Pe tangă 1' T';~ ~ubtic ~fne-a bec, unul cat de chior nu Arad. Stoica 

Maria, Vered Anca. 
Kapros Bianca 
Andreea. Bogdan 
Vasile. 1 

Se Va semnala tul militar, portmoneu! ma( JJ] 9~f'!"la~, peOSIOAa 11 CU palpaie pe strada dumneaei! 
lei. Preturi valabile ieri. dom o1r0t m ---.fui Arad 

ceaţă. · contine,· .; alte cateva acte. 1 "=""""' . . • ,Pentru ce nu-~i fac datoria 
Tmax.: 14 la 18• PIAŢA NEAGRĂ. Aur 14 K r care au peste 70 de am ŞI o cei de la Primărfe• se între-

C·, Tmin: 61a 10• C cumpărare: 75.000 lei/g, vân- OI. Costelaş Cristian pensi~ sub 500 de mii lei abă pe bună dre~tate citi-
poate recupera c.ele enurner- benelidază de reducere la un • · 

Meteorolog, zare: 85·000 lei/g ate mai sus de la Biroul de abonament pentru o singură toarea noastră. 
Aur 18 K rumpărare: 80.000 sesizări şi reclamaţii al ziaru- linie din municipiu. ~vdactor de serviciu, 

ADELA ROŞCA lei/g, vănzare: 90.000 leilg. lui .Adevărul". Din păcate, pensionarii H. O. 

~--~~~~;;~~~;;~~~~;;=;II; __ ;JI;;,;JI;;i~~;;~~~~;tl;;~::~~C;oo=;p~e~r~a~t;iv~a:d;e~C~r=ed~it AU fLE.CAT DINTRE NOI 
~F~ aena ~ (184t); Criat~att Yl!)era~~ 
IJ' ~t$21:~---~.ji. 

0&7-214214 · Vă ascultă, vă inţelep 
intre orele 20,00-08,00 fi vă aiută 

. 2 Banca Populara 

MINERVA 
acorda unnatoarele doOand 

--....__.. ...... _-1 
11una - 67°/c 
31unl- 70° 
&luni-
91uni - 72°/o 
21uni - 72°/o 

u --_,..,.,.;><.li<~ 
DEPOZITElE alllll' -TE 

·c~r' •tDslstMic.a.IL 

Heaasce .. 
-U•·w Kv...oh . ..obw Nr 101 

unga :f t :atuJ 'GET AX 

~t..un&-~9--ti7-
~mb:lta -e..:;~· .. 

Sislt>mepmtes/814 
3 ani garantie , · 
vanzare ai in rate 
5 ar;i experienta 
GRATUITI cuenta de ela. 

FECI6ARA (23.Ga-22.81). Proglamul vă 
va fi pel1urbal de _..,_ pe 
1 •• ; "*"· a tn:Jr probane 
UJgeflte, de a căra rezcNate 
va trebui să vă~ 
BALANŢA (23.89-22.11}. 

ŞaraE de a vă face reman::at pe mJii. 

MOCBETA 
Arad, Piata Gălii 
Telefon l35221 

Vinde fi_ 
monteaza 

moclletă la ..,..rl 
cu a reducere de 

IO..Zirl. 
.-planuli .......... 14-.·§8 
Sumeti ajutat si de noroc' 
Dar nia1 ales ·trebuie să 
-că..,_,. bune 
pe' care e ~se deDe-
a"' pmu Jind~-.., 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Edi-• S.C. ADEVĂRUL s..r.L Arad 
eCOD)'ISCALR 1681938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
102/II!M6din31 X 1991ea:>DSIRUES02tl95660leiSSN 122D-7.s9 

Jle' ,. ~~~ a a a ....... 2900 Aiad, Bd. Revoluţiei .... 81. 
Telefoane: SilCRETARIAT- 281802, fax 28t655, 280625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 2,1797; MICA 
PUBLICITATE'- 210775 .. MAREA PUBLICITATE -llle9N; 
CLUBUL PRESEI - 280989. 

. CeasiU'III de --.tiei1)0REL ZĂ VOIANU 
(~dinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
prc~cdintc) telefon 210776: MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor~f) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comcrctal) 
telefon 280904; DOREL BARBll (contabil"'icf) telefoa 281797. 

CW eJul de arllz ţie& MIRCEA CONTRAŞ (rodactor-f"f): 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281a02, 
280854; MIRCI':A DORGOŞAN (sef sectie' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(~cf secţie politicii), telefon 
280943; DORlJ SAVA (sef sectie social-economic), telefon 281,38; 
VASILE FILIP (sef seCtie cu'ilură-învătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef soctic sport), telefon 
281701; SORI :'li GHII.EA (sef scctic·tÎncrct)'telefon 181855, 
280003; MARCEL CANCJiJ (sef scclic foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (~fsccţic publicitate) telefon/fax: 280904. 

care o desfăsurali. 
s'coRPIONU. l (23.10-
21.11). Veti lua o decizie a 
cărei~"'- să 
deranjeze 'pe cineva. 
T ensi.ri la baJ de m.rncă. 

SĂGETÂTORUl (22.41-~ 
21.12).ParEnerulde,..va 
va fcK:e o buc:u1e care vă va -
aj!Aasă ulati de necazurile -'A 
pe cae te ~ ta locul de t:illl 
JTUltă. 

~
CAPRICORNUL {22.12· 
19.01~ Discuţile din -
vă vor mări iad D ' . La 

~locul de muncă însă 
-putea si pmiljo wslo bunii 

logală~o-

VARSATORUt. (28.1t-~ 
11~. Vetiaveasuooes in.ta 
ceea ce· intreprindeti tn 
atii8SII . căci - si . . • 

21. .. --mnta de si1e pe care la dega-
jali lac o bună--

. PEŞn (20.82-21.13). 
de rezolvat câteva 
persona~ care .nu 
suportă aminare ~ eate 
-peoulet. 

teol. 0.57-280.786 

ALO~oMBU-LANTA 
Dim1neata zilei de ien a fost destul 

de lipsită de~ neplăcute din 
punctuf de vedere al celor. care au 
solicitat ambulanţa. Nici unul dlntre 

· cazurile care au necesitat prezenţa 
MiJulantei nu a avlJt â"eJ:f urn:ae nici 
măcar iniomaoea ln spilal a bolnavilor. 
Cttiva dintre cei care au avut nevoie 
de Servw ambt.1Jan1ă sunt • B. 1., in 
-de 59 dem, a bll<lagl..-

..,~-.. -·--

dorsolombară şi ne'II'C!Igie intercostală. 
• C. A .. in vaml de 58 de ani, a soiO
tat prezenţa ambulanţei din cauza 
unei colici renale stAngi. • P. R., fn 
vanrtă de 68 de ani, din cauza unei 
hlpertensiuni artsriale. 

T o~ cei care au solicftat ambu-
lanţa au fost trata~ la domic!liu, nk::i 
unul dintre cazurf noridicănd probleme 
deosebite. 

fi. BOGfiRICI 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Marele Lebovski 
M""'ful: de 
Arta: Feri s-a 
Sata mlcă: Bean - o 
Progresul: Salvaţi satdatul 

14: 16,30: 19 
12; 14; 16; 18 

15.30; 17.30 

llll'ons•lll .. •eentta din Arad 
Piabl ....... ui .._ oop&. 

W. H • ...,..._. (bm&a lnthltt 
- 18 ...W.X OS7 1 ZS522tt : 

.....-etar de redattle. 
B01110ri -~ .-~~~,_.,., 

1oaDJ.ew>': 
Dina aajaa, ~~· 

Covăsinţ, Miorca, Moneasa, Şepreu,, 
Şimand, Vladimlrescu. Tot astăzi se 
organizează târguri săptiminale la 
lneu, Şepreuif, Şimand. 

parterul blocului din spatele Casei Amurgului, Maramureif, Bucegi, C. 
Albe 1zona GArii), str. Miron Costin nr. Brâncoveanu, Brăncoveanu colţ Ural, 
13, se. A, ap._1, tel. 251225, efectuează Călăraifilor, v. Conta, Obedenaru, 
tratamente ihjectabile {intramuscular Şcoalei, C-lea Timliforli, P-ţa Eroilor, 
ifi intravenos), aerosoli, E.K.G., 
ecografie şi analize laborator. Berzei, S. Secuia, C-iea Tlmi,orll, 

Orlfovel, Muncii, Semenicului, C-lea 
ICUINET STOMATOLOGIC! Timi,orli, 'tan Dragu, Ogorului, 1. Miine, sâmbătă, vor avea toc tir

guri slptimânale la Felnac, Lipova, 
Pincota, Hilmagiu Moneasa, Iar 

In noaptea de vineri spre sâmbătă este 
t serv·ici1u. cu program non~stop, farma

cia wGAU!:NUS", Calea Aurel Vlaicu, 
bl. Z 16, telefon 242340. 

Farmacia "Crai Noa Alia•., situ
ată la parterul blocului 68, cartierul 
Alfa', telefon :&77.44 ~i wNoaa 
Faraac:ie", strada Andrei Şaguna nr. 
15, telefon 948. sunt de Serviciu cu 

l!:!~; n~on~-~s:to~p::.:":"o::~-=:~=-

Cabinet stomatologic privat, Bd. Fătu, Pa'lcani, Sobocilor, Nucului, 
Revoluţiei nr. 62 (vizavi de Biserica Coasei, P. Rare,, Frumoasa, St. 
Roifle), telefon 256665, deschis zilnic Zarle, Vi'llnului, Gelu, Cehov, 
intre orele 8,00.12,00 ti 14,00-20,00, Iar Pescarilor, Margareteior, S. Bămuţiu, 
sAmbătă fi duminică intre orele ?,00. P-ţa Mică, Răchitei, Marinarilor, G. 
21,00. · Doja cu soţ, Gh. Doja fără soţ, C-lea 

.APOMETREICitirea apome- Victoriei, O. Băncilă, Spartacus, 1. 
. Minea,. Cordriel, V. Pâ·rcu, 

trelor la alooaaţi, Perioada 14 Deesu'leanu, v. Bogrea, 
oet•••rie 1999 Cirefoaiei, Memorandului, Banatului, Nufăr, 
Moldovei,_ Bucovinei, L. Lini,tH; Câmpeni, Lăcrimioarelor, 
Poetului, Corbului, Jiului, Sz. Arpad, Sânzienilor, B-umbacului, c. 
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Tiparal= atalia._; iaS.C:.MEDIAGilAF5.A.. 

AllAD, -· Fd ului F..N., te-UD 91:&, fax :ISQ9ZO. 

Cosminului, Cimpurilor, Greerilor, Porumbescu, Platinulul, T.-Vddă, v. 
Sp. Preda, Radu Negru, N. Golscu, Hugo, Toamnei, Flgerului, Dorului, C
Ursului, Tr. Andreica, Plopilo.r, Gh. lea A. Vlaicu, foitor, frazilor, 
Dlma, Curcubeului, Griviţei cu soţ, Dâmboviţei, Lupeni, SlatiRei, Predeal, 
I.P. Pincio, Arh. Tabacovici, Fluturilor. 
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r'Asti-seari, in:restiv~~~ 
~''±t4>•··,c:le teatru clasi(l..,ift~•··'"h'} 

"PURICELE" 
după George Feydeau 

"Un domeniu fascinant, dar numai pentru temerari" 

5·71~~/lfe la Mele 18, pe scenă'T'.!a:trUrur\ 
t ds stat, Teatrul Nottara Bucureşti prezintă 
.•. spectacoM ,,Puricele", după .La puca â !'ar• 
. eHI$~ de Georges Feydeau, in_ reg_ta·t~f::] 

Ieri, in Aula Facultă~i de Drept din 
cadrul Universitătii • Vasile Goldis" a 
avut loc deschiderea oficială a celei de 
a VIl-a ediţii a Simpozionului 
International de Pseudocarst (Arad
Macea-Moneasa). La acest simpozion 
participă reprezentanţi din Ungaria, 
Austria, Polonia, Cehia, Slovacia, 
Spania si România. Organizatorii 
acestei îritruniri sunt NUnivef-sitatea de 
Vest .Vasile Goldis", Uniunea inter
naţională de speolailie, Clubul de spe
ologie-alpinism .,Liliacul". Printre ofi
cialită~le prezente s-a numărat şi prof. 
dr. Aurel Ardelean, rectorul 
Universităţii de Vest .Vasile Goldiş" l 
care spunea că ,.pseudocarstuln 
este un domeniu fascinant pentru ·1 

cei temerari 11
. Domnia sa a mai afir- i 

mat că "această manifestare nu se 
putea desfă~ura în afara unvier
sităţii, care are specialişti şi cadre 
de prestigiu". Din partea Uniunii 

Internaţionale de Speologie, a luat 
cuvântul preşedintele comisiei, dl. 
lstvan Eszterhasz, care a recunoscut 
că "trebuie făcut mult mai mult in 
acest domeniu, pentru a obţine o 
mai mare recunoa,tere pe plan 
intamaţiorlal." 

.,Mediul pseudocarstic este 
reprezentat de cavităţile sau mini· 
pe,terile dezvoltate in roci mai 
puţin obi,nulte (magmatiee, meta
morfice). Aceste pe,teri, chiar dacă 
nu sunt atăt de valoroase, trebuie 
protejate, acesta fiind unul dintre 
scopurile acestui simpozion." 

Politia i-a identificat si-i 
' . 

cercetează Tn stare de 
reţinere pe Varga lbia, 40 ani 
şi Varga Eniko 23 ani, 
ambele din Jimbolia precum 
şi pe Farka'l Martin 29 ani 
din Arad. Cei trei sunt autorii 
furtului comis în noaptea de 
5/6 octombrie la Grădiniţa nr. 
9 din Arad. Aceştia au 
pătruns prin efracţie in gră
diniţă şi au sustras diferite 
bunuri pe care şi le-au 
împărţit. 

· Horaţiu Mălăele. · 
. Distribuţia: Horaţiu Mălăele (Vietor-
Emmanuel Chandeblse, Poche}, Dana . 

;,oogaru (Raymonde Chandebis&}, George ••• 
.Alexandru (Romeni Toumel), Cristian Şotron 

.'.{Carl9s Homenide.; de Histan11ua), Stelian · 
1: "'is tor (Cammile Chandebise ), Vlct~ria Cociaş 
It. (Lucienne !i<;>in<>nides de Histangua), Valentln, 
:; .Teodosiu {Augustin Ferraillon), Conotantln : L Cotimanis (Doctorul Flnac'>e), Sorin Coc!t 
!>; \F!•<nne), Andreea Măcelaru (Antcinette),' 
·· ;Jogdan Voc!ă (Rugby), Da.~iel Cvnstantine&
'.cu (Baptislîn}, Cristina StoiCa (Eugenie}, Clara 

•·.·.vad .. ·.ă·· .. · .• (·O .. lym. p& FerralUon. ), Maria· ... " .. •·.· Dănescu .\11· 4~1ien~l: ~~ian Radu (Po~lţ , ·•· ,,, ,d,jJ} 

INCA DOI DETINATORI 
V \1 V ' 

DE ARMA, FARA AUTORIZATIE 
In ziarul nostru de ieri Vă informam că poliţiştii ~rădeni au 

depistat pe raza comunei Petriş trei persoane care deţineau 

ilegal arme de foc. 

Continuand cărcetările poliţiştii au depistat ineă două per

soane aflate in această situaţie. Tot pe raza comunei Petriş. 

Astfel, sunt cercetaţi in stare de libertate pentru deţinerea ile

gală de arme, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 279 C.P.: 

Petco Emilian 23 ani din sat Obîrşia Nouă care deţinea ilegal 

la domiciliu o armă confecţionată artizana!, .calibru 20 mm şi 

Sentea Petru, 36 ani, din sat Roşia Nouă, care a d&~nut ilegal 

o armă calibru 16 mm, tot artizana! confecţionată. 

:"CE FRUMOS E-N PODGORD, 
TOAMNA IA CULES DE VD" 

, Clubul elevilor şi copiilor 
din Şiria organizează sâm
bătă, 9 octombrie 1999, 
începând cu orele 11, 
F~stivalul cluburilor sub 
genericul: '"Ce frumos e-n 
ppdgoril, toamna la cules 
d .vii." 

~m::~~-~~""*'.--"'_:;:x;,,,,:~'~'~ 

.VERl\!~~~j 
~ _.,._,. morte a.c .. j .1! 

!llrele 17,00, in salaill 

~~IJ':• str. V. Alexandrl:~ 
I!J!· 1. va avu toc vernisajul1 
(ilxpoziţiel pictorllor Ma'ri~ 
\'Harle, Zeno Oar,ă >rim 
~anci•e Klug, din cadrul 
~· enaclulul .Ion Andrees•,\Î 
\SliCI • ' <ţo/, 
io . ,Prezet\tar&a &xpoziţiei â~ 
'Va facş prof. · Dan.) 

Organizator este Clubul 
elevilor si copiilor din Siria, 
prin domnul Marian Gorun. 
Vor participa cluburile elevilor 
şi copiilor din Chişineu-Criş, 
lneu, Lipova, Pecica, Nădlac, 
Curtici, Sebis si Arad. 

, , O. BOI.Zfltl 

GESTIUNE 
FRAUDU.LOASI 

Dragoş Corina 43 ani din 
Arad, administratorul imobilu
lui cu nr. 16 de pe str. 
Eminescu din Arad ,şi-a 
băgat mâna in gestiune" de 
unde Şi-a insuşit suma de 
2.500.000 lei pe care a 
folosit-o în interes personal. 

Unul dintre organizatori, profesorul 
Tiberiu Tulucan, a avut amabilitatea 
de a prezenta celor SORitlfl fiHB~Cl$ 
cunoscători ce este ~~~~~:..'_ 

Automobil Clubul Român, organizaţie de 
largă cuprindere, ce reprezintă interesele unor 
importante categorii de participanţi la traficul 
rutier, constată, cu maximă îngrijorare, o esca
ladare tot mai periculoasă a unor manifestări do 
gravă iresponsabilitate şi inconştienţă la volan, 
care au generat in ultima vreme accidente de 
circulaţie cu consecinţe dintre cele mai drama
tice. Este vorba de acei .reprezentanţi" ai vie~i 
social-politice sau artistice de la noi, ori de 
odrasle ale acestora - categorisiţi în mass
media cu eclatanta denumire de VIP-uri - care 
încalcă grosolan şi fără nici o teamă, ele
mentare reguli şi prev&deri ale legislaţiei rutiere. 

Astfel de indivizi, nu odată cu ochii injecta~ 
de alcool, transformă străzile oraşelor ca şi dru
murile publice din afara localităţilor, intr-un soi 
de feudă proprie, unde Tşi descarcă agresivi
tatea animalică si accesele de comportament 
antisocial, preze~ta l9r in trafic constituind per
manent un foarte' periculos atentat la siguranţa 
şi integritatea· fizică a covârşitoarei majorită~ a 
participantilor la circulatia rutieră. 

Faţă de asemene~ i/Îadmisibile şi grave 
incălcări ale regulilor de circulaţie, Automobil 
Clubul Român protestează energic, cerând 
organelor abilitate să aplice ctrmaximă exigenţă 
prevederile legale, să nu mai admită nici un fel 
de .exceptii" care încurajează astfel de fapte, 
vădit antis~iale. Drumurile publice nu sunt piste 
de incercare pentru inconştienţii care cred că 
având bani, nu pot păţi nimic. 

Prejudiciul a fost recupe
rat, iar autorii urmează să fie 
prezentaţi Parchetului, 
informează Biroul de presă al 
IJP Arad. 

DIRECTORII DE ŞCOLI 
VOR FI ••• MANAGERI 

In perioada 1-2 octombrie 1999, a 
avut loc la Timişoara întâlnirea 
inspectorilor ~calari generali cu 
reprezentan~i din Ministerul Educaţi~i 
Nationale (MEN). A fost prezent mi
nistrul Andrei Marga, însoţit de 
reprezentanţi din celelalte comparti
mente ale MEN. 

Contract intre ,-o 
fL- părinţi . 

La Timisoara, s-a discutat despre 
Ordinul M. E. N. nr. 4522 din 
24.09.1999. In acesta se siipulează 
obligativitatea încheierii unui contract 
intre unităţile de invăţământ şi 
Consiliile Reprezentative ale 
Părintilor din unitătile de invătământ. 
Deja există modelul de contra'ct care 
in mod normal ar trebui să fie semnat 
la 45 de zile de la inceperea anului 
scolar. De asemenea, vor fi 
incheiata, potrivit Ordinului M. E. 1. nr. 
4521, contracte intre unitătile de 
învătământ si consiliile locale. Acesta 
va avea o durată de patru ani şi nu 
poate fi evitat de nici una dintre 
părţi. .. 
Se va eDmina ellallleDul de 

admitere ia licee! 
Se urmăreste eliminarea -exa

menului de adniitere in licee, âlevilor 
de a VIII-a rămânându-le doar exa
menul de capaCitate, care va avea o 
pondere de 75%. Restul de 25% din 

notă va fi dat de m&dia celor patru ani 
de studiu gimnazial. Urmează ca 
scolile să stabilească criteriile de 
repartizare a elevilor pe profiluri. Din 
aceste criteri de repartizare se exclud 
probele de examinare orale şi scrise. 
La profilurile teologice probele de 
aptitudini vor avea o pondere mai 
mare. 

Cursuri pentr&
directori 

Directorii din invătămânlul preuni
versitar vor urma cUrsuri de 25 de 
zile, in care de-a lungul a 200 de ore 
vor invăta să fie ... manageri. Ei vor fi 
instruiti de formatori nationali, urmând 
ca după terminarea. celor cinci săp
tămâni să obţină o certificare în acest 
sens. 

Noua dructură a 
iDapectorartelor fCOlare 
Potrivi.t Ordinului M. E. N. nr. 

4576 inspectoratele şcolare vor avea 
o nouă structură cu trei comparti-. 
menta distincte (inspectie scolară, 
management &ducaţionai' şi celelalte 
compartimente auxiliare: tehnic, 
investitii, contabilitate etc.) .• ~Nu se 
va red'uce numărul de posturi, ci 
va avea loc "o rea,ezare" a acestu
ia, ne spunea doamna Inspector 
general Maria Pafcalău. 

OUHPIO BOI.Zfltl 

~- ~tl:-::14\~.~z.!:~:;~ 

Poliţia o· cercet~ază, Tn 
stare de libertate pentru 
infracţiunea de gestiune 
frauduloasă . . \ 

!. 

Poliţia îi cercetează in stare de l;berta:e pe Muntean 
Gheorghe-Daniel, 16 ani, şi 'Muntean Marcel, 19 ,ani, ambii 
din Şiria. ln sarcina acestora s-a stabilit că sunt autorii a două 
spargeri comise pe raza localitătii Siria ·in acest an, la S. C . 
• Cara-Tam" şi S. C .• Ani-Cam". e T~t in stare de libertate este 
cercetat şi Manea Gheorghe, 45 ani, din Curtici, care in cali
tate de gestionar la S. C. Rodipet Arad, şi-a Tnsuşit din 
gestiune suma de 6.198.000 lei, pe care i-a folosit in interes 
personal. e Paraschiv Radu-Georgian, 22 ani, şi Macrald 
Mihail, 20 ani, ambii din Arad, au incercat in noaptea de 4/5 
octombrie să sustragă un amplificator din autoturismul AR-26-

ABONAMENT 

. '· 

--- --
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• (Urmare din pagina 1) . 
In cazul alegerilor parlamentare, PDSR conduce cu 37%, 

COR· 22%, ApR • 16%, PD • 8%, PRM • 7%, UDMR • 5%, UFD 
-2%. 

Un segment de 12% din cei intervievaţl nu 'tiu pentru ce 
partid sau alianţă politică ar opta in cazul organizării 
alegerilor parlamentare, 9% nu ar vota, iar 3% nu au răspuns 
la această intrebare. ~ 

Sondajul a fost realizat in perioada 10-20 septembrie, pe 
un ••antion de 2097 de persoane, reprezentativ pentru po
pulaţia adultă a ţării, eroarea tolerată fiind de +/- 2,8%. 

Senatul a respins, ieri, cu . 50 de voturi 
~ "Tmpotrivă", 30 de voturi "pentru" ~i trei abţineri, 
moţiunea simplă "Agricultura", ini~ată de PDSR. 

Votul a fost deschis. prin ridicare de mină, 
deoarece sistemul de vot electronic s-a delectat 

Pentru ca mo~unea să fie adoptată, ar fi fost 
necesare votul majorităţii senatorilor. Ministrul 
Agriculturii, Ioan Mureşan, a declaraţ după voţ că 
este fericit că partidele coaliţiei s-au regrupaţ res
ping ind mo~unea, şi astfel el se va putea ocupa de 
problemele agriculturii. 

Agitatia care s·a făcut in ultimele zile în jurul Monumentului de.'._ 
la Arad este inutilă, tendenţioasă şi a făcut mult rău României, a 
declarat, ieri, la Palatul Victoria, Valeriu Stoica, ministrul Justitiei. 

"Guvernul nu a luat o decizie de infiintare a acesti.Ji'Monufnent, 1 

ci doar de- înfiinţare a unui Parc al Prieteniei româna-maghiare, 
unde să fie reprezentaţi statuar, atit eroi ai Revoluţiei Maghiare, cit 
şi eroi ai Revoluţiei Române. Toată această agitaţie şi mOdul in 
care problema a fost dezbătută chiar şi de forţele opoziţiei au adus 
un imens deserviciu României", a adăugat Stoica. 

El a mai precizat că modul in care va fi amenajat acest Parc va 
fi stabilit de către arhitecti, pe baza unei comenzi făcute de 
Guvern. ' · 

Adrian Nistase consideră că 
PRM AR FI UN PARTENER -----------

INCOMOD LA O VIITOARE GUVERNARE 
Prim-vicepreşedintele PDSR, Adrian 

Năstase, a declarat, ieri, că PRM ar fi un 
partener incomod la o viitoare guvernare, 
arătînd că, po;>trivit părerii sale personale, 
"nu se poate colabora" cu acest partid, in 
condiţiile in care Corneliu Vadim Tudor 
"face anumite afirmaţii". 

In schimb, PRM este un partener foarte 
bun in Parlament, a apreciat el. 

in plan extern". "Nu vrem să cîştigăm 
alegerile pentru PRM", a adăugat liderul 
PDSR. 

El a arătat că procentele pe care PRM 
le va obţine in alegeri nu contează, ci poli· 
tica acestui partid. 

Referilor la absenta de la sedintă a senatorului 
PD Triţă Făniţă. Mureşan a ~firmat că. probabil, 
"alte raţiuni" I-au impiedicat pe acesta să participe 
la dezbateri. 

Din punctul de vedere al PDSR, a spus 
Năstase, "pentru a construi o relaţie de 
guvernare, acest guvern trebuie să 
funcţioneze foarte bine şi in plan intern şi 

Năstase a spus că .f'DSR va pAstra, in 
continuare, contacte cu toate partidele ti 
că 'rămîne valabilă opţiunea partidului pen
tru constituirea unui pol social-democrat, 
dar "este greu de spus dacă va exista 
posiţlilitatea de realizare a sa". 

;,PERCEPŢII GREŞITE" ASUPRA 
FUNCTIEI DE ŞEF AL STATULUI 

PurtAtorul de cuvint al 
~inţiei, RAsvan Popescu. a 
decl818t agenţiei MEDIAFAX, că 
~ racanUui sondaj INSO
MAR, po(rivit cărora preşedintele 
Eml Coma1linescu ... fi posesorul 
..,.; ....."; aH plaseazA pe locul trei "l'ri· 01111 ~unei "percepţii 
~· uupra func1iei de 'ef al ..... 

Potrivit lui Popescu, această 
percepţie greşită este "rezultatul 
unei campanii concertate de intoxi
care a opiniei pu~tce cu infonna~i 
false". 

Purtatorul de cuvint al 
Preşedinţiei a amintit că şeful statu
lui are un salariu net de 8,6 mi
lioane de lei, neavind nici o altă 
sursă de v~nit. El a amintit. de 

asemenea, că preşedintele Emil 
Constantinescu foloseşte in prezent 
locuinţa de serviciu din strada Emi 
Pangratti, neavind nici o altă propri
etate imobiliară. 

Popescu a precizat că singura 
activitate a preşedintelui in afara 
funcţiei pe care o exercită este cea 
de profesor la Universitatea 
aua.aşt;. lnsă nici această funcţie 

nu este,_ in prezent, remunerata. 
Purtătorul de cuvint a adăugat 

că şeful statului a cerut tuturor -
colaboratorilor -săi să nu deruleze 
activită~ in afara funcţiilor pe care le 
8cupă in cadrul Preşedin1iei. 
Singura excep9e o reprezintă _coo
s~ierul de stat Gheorghe Huiu, care 
reprezintă Preşectin~a în Consiliul 
de Administra~e al RAAPPS. 

ln noaptea de miercuri spre joi, ambulanţa a transportat la. 
spital un alt arădean care a incercat să-şi pună capăt zilelor. 

De această dată, un bărbat de 32 de an·; din localitatea 
Gurahonţ a vrut să spună adio vieţii folosind un pumn de 
.ROMERGAN". 

Aşa după cum ne mai informau surse din cadrul Spitalului 
judetean, in urma .intoxicatiei voluntara cu pastile de .ROMER-
GAN" • bărbatul a fost inter~at la .reanimare". . 

n.o. ~~. 

•• -1 
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Arâdeni! 1 -. 

·+ Doriţi o tâmplărie modernă pentru. easall . [ 

DE CON· 
SftiUCTII: • PAL • 
Pn. • PLACAJ toata 
grasimile ~ SOBE 

. ftRACO'I"A • UŞI · 
• FERES'I"RE • BI'I"UM 
• CAR'I"ON ASFAL'I"AT a 
iJ~~a:.::~~MiANITAR~: ~:RESIE~>F~~NTĂ 

• OBIECTE SANITARE 

". Preţuri pro.moţionale în prima lunci de 
A - • vanzart . 
".Adaos eomereial minim 

ALTE INFORMATII , ~ 
LA TELEFONUL 259088. 
Program zilnic: 8,00 - 16,00 

· sâmbătă: 8,00 - 13,00 

dvs.'t -- :~1 
+ Preferaţi ea aeeastii tâmplărie PVC ·eu sti· ···--: ·-~;'1 

elii ter1110pan să fie de calitate fi din import'! 1 

Apela'i la: ,, ... 

~. 
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Îl\TC.i. O IABN.i. F .ĂBĂ GAZ 
Locuitorii Vinglll se cionfrun

lă, ca si cea mai mare parte a 
popula~ei, cu lipsa locurilor de 
muncă şi, in consecinţă, cu 
lipsa banilor. Ţinănd seama de 
faptul că această comună se 
află situată intre două mari 
oraşe, locurile de muncă nu ar fi 
trebuit să constituie chiar o 
problemă. In ultimul timp, însă, 
odată cu desfiinţarea locurilor 
de muncă, cei mai multi dintre 
vingani au rămas fără PoSturi. 
Odată cu venirea iernii, la chel
tuielile şi aşa mari de până 
acum s-a mai adăugat una, 
care, de fapt, constituie marea 
problemă: lemnele. Pentru că o 
remorcă de lemne costă peste 
un milion jumate de lei. Iar dacă 
iarna va fi lungă şi grea, o 
remorcă nu va fi de ajuns, mai 
ales pentru cei eare au copii 
mici. 

tor s-a elaborat hotărârea de 
guvern care prevedea ca 
lucră<ile să lnceapă in cel mu~ 

comună, aproximativ 70% din
tre familii nu au bani. Iar 
lucrările pentru Introducerea 
gazului costă In jur de 17 mi• 
liarde lei. Şi dacă statul nu ne 
ajută cu nimic, singura solu~e 
este să mai asteplăm pentru că 
nu aVem banii necesari. Până 
in momentul de fată s-au insc<is 
pentru gaz doar :iso de familii, 
iar legarea gazului ar costa 
familie in jur de 2·3 milioane." 

In incercarea de a rezolva 
intr-un fel această problemă, in 
anul 1997 a început studiul de 
fezabilitate pentru introducerea 
gazului in comună. Anul urmă-

Din 15 octombrie a. c., vor intra in vigoare noile 
tarife la energia electrică. Mai mare bucurie nici că 
le trebuia consumatorilor casnici in prag de iarnă, 
iarnă care, spun meteorologii, se anunţă foarte 
grea. 

Fără a mai lungi vorba, să prezentăm aceste 
tarife (evident, majorate). · 

Tariful social. Reamintim că tariful se referă la 
un consum lunar de 50 kWh. Până in 15 octombrie 
se va plăti 500 de leilkWh. După această dală, cei 
care au ales tariful social vor plăti 518 leilkWh. In 
cazwl în care într-o lună se depăşeşte chiar şi cu un 
kWh cei 50 de kWh, abonaţii vor plăti de la 1951 
(cât este in prezent) la 2019 lei pentru fiecare kWh 
consumat in plus. 

Tariful standard • monom simplu cu abona· 
ment, se compune dintr-un abonament lunar, la 
care se adaugă curentul electric consumat. Până in 
15 octombrie, abonamentul va fi de 700 lei/zi, după 
această dată abonamentul sărind la 764 lei/zi. In 
ceea ce priveşte preţul energiei electrice la acest tip 
de abonament, de la 610 leilkWh acesta va fi de 
6661ei/kWh după 15 octombrie. 

Tariful standard·monom diferenţiat cu 
abonament, se compune dintr-un abonament 
lunar, ~ care se adaugă consumul de energie elec· 
trică, factura! diferentia! zi-noapte si sfârsit de săp· 
lămână. Până in 15 'octombrie, abooam'entul va fi 
de 700 lei/zi, după această dată abonamentul 
sărind la. 7_64 ·lei/zi. Jn ceea ce priveşte preţul 

Până la Ortisoara, de unde 
ar unna să fie ·extinsă reteaua 
de gaz, sunt aproape cind kilo
metri. Numai că şi aici s-au 
intrerupt lucrările din lipsa ba· 
nilor. Doar proiectul pentru intro
ducerea gazului ar costa in jur 
de 150 de milioane .• Pentru a 
nu se bloca proiectul, am ach~ 
tat 38 de milioane din bugetul 
propriu, dar efectiv nu am putut 
incepe lucrările pentru că nu 
avem banii necesari. Mai aştep
tăm", spune Gavril sarea. 

fll'l(fl BU<iA!tiU 
Foto: AL MAIUAI'IUf 

energiet electrice, avem: consumul de zi, de luni 
până vineri, intre orele 6,00·22,00 va urca de la 
740 lei/kWh la 807 lei/kWh. La aceasta se adaugă 
consumul de noapte • de luni până vineri, intre 
orele 22,00-6,00 si cel de sfârsit de săptămână -
vineri ora 22,00 până luni 6,do, care de la 480 
lei/kWh va fi factura! după 15 octombrie cu 524 
leilkWh. 

••• · Aşa după cum ne informau reprezentantii 
CON EL ·Arad, încă nu a fost finalizată campania de 
semnare d.e către abonatii casnici a actelor 
adiţionale la vechiul contract de fumizare a energiei 
electrice. 

Tocmai pentru aceea precizăm încă o dală că 
tarifui social este recomandat familiilor care nu con
sumă mai mu~ de 50 kWh intr-o lună. De aseme
nea, tariful standard monom diferentia! cu abona
ment nu este rentabil decât pentru abooa~i care au 
cel mai mare consum de energie electrică noaptea 
şi la sfârş~ de săptămână. 

Dacă se optează pentru tariful monom diferenti· 
at cu abonament, trebuie făcută o cerere cătie 
CONEL-Arad, in care se va solicita un contor spe
cial. 

Contorul este gratu~. 
Odată ales un tarif, abonatului casnic i se va 

calcula energia electrică după tariful ales, cel puţin 
un an de zile de la semnare. ' 

I'IICOLfiE OPREfll'l 

DREPT~REPLICA 
, ,J Vă răspundem la articolul apărut in data de 5 octombrie 1999 in ziarul 
~ ~.Adevărul" (lluminatul public în ... 2000? =Intuneric beznă?) după cum 

1' "~~ instalaţiilor electrice şi aHmentarea in oondiţi din cs in 
ce mai bune a consumatorilor de enewgie electricâ constituie o preorupare 
permanentă a speciar~lor şi nicideaJm surprizel'e de care ne incriminaţi 
dumneavoastră, autorul articolului, cel care nu ave~ curajul- de a vă 
semna. 

ln cesa cs fi priveşte pe specialiştii noştri, el nu sunt nid incompeten~ 
şi nld aerieni, d-le ..Anonimus", de data aceasta noi fiind cei care trebuie 
sa suportăm incompetenţa celor care scriu in necunoştinţă de cauză. 

Orice om gandit, inainte de a face o afirma~e se lnfoonează asupra 
unor stări de fapt. le judecă şi numai apoi afirmă ceva sau acţionează intr· 
un anume fei..Cei care se informează trunchiat, incomplet, iar restul n 
imaginează după cum n ajută sau nu puterile, sunt oameni care prin afir
ma~ile lor denab.Jrează lucrurile. ln asemenea cazuri, cei care acuză devin 
incompeten~ şi nu cei aruza~. 

O NOUĂ SESIUNE LA 
FAC~TATEA DE ŞTDN'fE 

UMANIST CREŞ'I'INE 
• Domnule decan,: care este situaţia 

actuală a Facultăţii dt Ştiinţe Umanlat 
cr..,tine, In raport CI! ceilalţi ani? . 

- Facultatea noastră a inceput să fie tot 
mai prezentă In aţenţia ,absolven~lor de liceu.· 
Acelasi lucru s-a lnlămplat si In acest an când 
se pă;ea că introducerea .mai multor locuri cu 
plată la facultăţile de stat va afecta unităţile pri· 
vate. Tn ce ne priveste, fer)omenul nu s-a mani
festat. Avem deja 100-de candidaţi admiŞi la zi. 
Asta pe lângă num·ărul studenţilor la 
invăţământul descnis !~"distanţă, adică la fără 
frecventă. · ' . . . 

- Va IT)ai exista o · 
nouă sesiune· de 
admitere in acest pn? 

- Da. Se va m~i 
sustine un concurs de 
admitere in 9 octombrie. 
Această nouă sesiune 
se adresează celo.-car!) 
nu au putut fi preze_nţi la 
celelalte concursuri, din 
diverse motive. 

- - Pentru care secţii se mal poate opta? 
- Cu prioritatE!' ne i'nteresează stiintele 

politice; fie că e vorba d~ engleză sau istorie. 
lntr-o mică măsură mai există locuri disponibile 
şi pentru istorie-engleză şi istorie jurnalistică. 

- C.are este numărul locurilor libere? 
-Aproximativ 10-15 locuri la fiecare sectie: 
- Dar in ceea ce prive,te invăţământul 

deschis la distanţă? 
- Este exact aceeasi situatie. 
- Cine se poate Inscrie ia'examenul din 

octombrie?. 

- Vin mereu şi se Inscriu cei cu o facultate 
terminată, care nu trebuie să sus~nă examen 
de admitere, absolventii ultimelor două pro
mo~i care sunt admişi fără examen, dacă au 
minimum nota 8 la bacalaureat Se mai pot 
Inscrie şi cei care au dat admitere la alte fa· 
cultăti si au obtinut cel putin nota 5 la discipline 
asemănătoare 'cu ale noaStre. 

- Care sunt actele necesare Inscrierii? 
- După cum se ştie este nevoie de bule-

tinul de identitate, copie xerox legalizală după 
certificatul de nastere, diplomă de bacalaureat 
in original, adeverinţă medicală privind starea 

de sănătate, chitanţa 
plătii de 300.000 lei, trei 
fotografii 3/4, un dosar 
tip. 

- Probele examenu· 
lui sunt acelea'i cu 
cele din sesiunile 

ni:VI~r·~••aurr""" precedente? 
- Da. Examenul va 

cuprinde un test de 
inteligenţă pe lângă pro

bele din discipline ca: istorie modernă şi con· 
temporană, limba engeză, limba romană, cre
ativitate in functie de sectia aleasă. lntrebările 
privind cunoştinţe de nivel mediu. Testele nu 
caută incurcarea.studentului. El trebuie să aibă 
totuşi doza de. cunoştinţe propusă de o facul
tate. 

- Cum vor fi structurate testele? 
- Cunoştinţele de psiho şi celelalte intre· 

bări vor fi cuprinse intr-un singur test Sub 
fonma de grilă. 

MfiDIAI'IA Ml(fll'l 

e declară MARIANA MIHUT1 actrită la Teatrul Bulandra Bucuresti 
1 1 1 
După un spectacol atât de dificil, precum .Mutter Courage• 

de· Bertokt Brecht, in regia Cătălinei Buzoianu şi după un rol 
elaborat cu străiucire, doamna Mariana Mihuţ a dorit să se 
adreseze cititorilor L;arului• .. Adevărul·, tnvitându-mă să con· 
semnez că publicul arădean este de excepţie. 

De asemenea, a făcut' o subliniere care fi onorează pe 
arădeni, in sensul că nu a: avut emoţii şi trac la Bucureşti şi la 
premieră, precum s-a intamplat pe scena Festivalului de 
teatru clasic, ed~ia a V-a. 

Nu in ultimul rând, distinsa actriţă Mariana Mlhuţ ne-a 
mărturis~ că este mu~umită şi fericită la sfârşH de spectacol, 
ceea ce înseamnă că intălnirea cu publicul arădean i-a prile-· 
ju~ o reală bucurie. 

Noi credem, însă, că privilegia~i sunt spectatorii arădenl· 
dar opinia doartmef Mariana Mihuţ in ciuda unei amabilităţi de 
circumstanţă ascunde in ea generozitatea şi eleganţa spiritu
ală ce caracte<izează doar marile personalilă~. Marii actorii 

Oricum te uiţi, 

A consemnat 
UZICA MlttUT 

Foto: OI'IOJtJU FELUl 

e cel mal Ieftin abonament GSM! 
* 1-

-0 ~ 
z -

Daţi curs invitaţiei ce v-am făcut-o d-le Jurnalist anonimM şi vă vom 
arăta şi succesele şi eşecurile noastre. Vă vom introduce pu9n in tainele 
tehnidi energetice şi vă vom feri să mai face~ afirmaţii gratuite şi jignitoare. 

. 2. Primăria munidpiului Arad are o preocupare deosebită pentru Du· 
minatul public, dar in aceeasi măsură este interesată de reab~itarea ilumi
natului public stradal şi SucUrsala de distribuţie a energiei electrice Arad. 

S.C. Electrica S.A. Bucureşti, prin toate sucursalele sale şi-a exprimat 
disponibilitatea pentru reabilitarea iiuminatului public stradal pe surse pro
prii. 

model 199 

t-' 
o .... 
<( -c 

_ ln perioada august 1999 - august 2000, S.D. Arad va executa pe 
cheltuiala sa şi in mare parte cu forţe proprii multe lucrări de imbunătă~re 
a iluminatului public in municipiul Arad şi in judeţ (puncte vamale, localită~ 
de frontieră, localită~ parcurse de căi rutiere importante, sta~uni de odihnă 
etc). Lucrările de iluminat ,.a giomo~ pe principalele artere ale Aradului se 
datorează S.D. Arad, care este deschisă şi in rontinuare in~iativelor ve.nite 
din partea Primăriei Aradului, Ulterior rezolvându-se şl problemele de ilu
minat din cartiere. 

Lansată fiind a doua invita~e de a ne vizita, vă aşteptăm la sediu şi nu 
vom mai purta corespondenţă prin ziarul .Adevărul•. 

Director, 
Ing. Comelloan Seclanschi 

--
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După ee-au aruncat pisica 

in curtea arădenilor 

GUVERNANTII S.AU 
A ' V 

'!~~.~ !!'!! 
lntâlnire a premierilor din România şi Ungaria, 
de la Arad, cu ocazia zilei de 6 octombrie, s-a 
stins cu desăvârşire, După ce - sub presiunea 
opiniei publice - premierul Radu Vasile a evitat 
sii fie .pictat" cu ouă clocite in .Parcul priete
nier, Viktor Orb an a căutat să salveze ceea ce 
mai era de salvat, venind în Arad cu a zi 
Inainte, 

Ministrul Valeriu Stoica, cel impins inainte 
ca să terfelească imaginea BrAtienilor prin 
acceptarea reinstalării unui lucru dAramat de 
ilustru-i inaintas, n-a îndrăznit să vadă la fata 
locului reactia arădeniiOL ' 

Ministrul culturii, cel in cărea căruia i s-a pus 
gestioparea .Parcului prieteniei", a preferat să 
rămână la Bucureşti pentru a se ocupa de ilu
zoria preşedinţie a UNESCO, 

Vlad Roşea, şeful DAPL-ului, cel care-I pu
sese pe jar pe prefectul Neamtiu, s-a străduit 
să nu mai fie de găsit ' 

Guvernantii PD-ului si-au frecat mâinile de 
bucurie că CbR-iştii au tras iarăşi pe lângă 
poartă", 

Asa se face că UDMR-istii au stat la taifas 
doar 'cu ortacii din Ungaria, evitând să mai 
pomenească in public de monumentul 
.Ungariei Milenare", 

Ei au lăsat reinstalarea monumentului per:~
tru vremuri mai limpezi. Dar ce pisică toarce 
linistită atunci când i se arată soarecele? Vom 
trăi' şi vom vedea ... Până una alta, după ce-au 
aprins fitilul, guveman~i i-au lăsat pe arădeni să 
se descurce singuri. Iar acestia s-au descurcat 
aşa cum au făcut-o dintotdeauna: respectandu-i 
pe maghiari, dar nelăsându-i să sară peste 
cal.., 

Oricum, arădenii nu cu poftele venite din 
istorie au ce au - deoarece pe acestea le 
cunosc foarte bine şi ştiu la ce să se aştepte -ci 
cu ipocrizia actualnor guvernanti, care refuză să 
sus~nă public o hotărâre luată P., ~t. doar de 
dragul rămânerii la putere. Pentru că, dacă 
pleacă UDMR-ul din colaliţie, se-alege praful 
din toată .schimbarea". 

PAV • ECOLOGIŞ!II 
TIN C08FEIUITA 

JUDI.fEANA Pl flBAID 

POUTIC Vineri, 8 octombrie 1999 

Denaoeratii fi-au stabilit r::·····.-·~·~yr"· · .. c~~·"'·t/Y ~'""""""······· ··11: ·~ 

priorităţile electorale: t;I.NU IAU IN CALCUL DECAT "î 

ACLEELGEEMRI
1
L
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1

LMOPCOARLTEASNUTNET ~I,~I~T~I~!!!~~p§ 
- D-le deputat, la CluJ s-au - Dacă nu as avea sanse, nu 

· Intilnit social-democraţii din aş participa. Vreau să spun că va 
PD, PDSR şi ApR PSDR nu a fi un congres deosebit de impar-

Miercuri, la Bucuresti, a avut loc 
şedinţa Consiliului Na~onal lărgit al PD. 
P~ntele filialei arăd~e. Gheorghe 
Seculici, ne-a declarat: 

"Toţi liderii PD au fost de acord 
că alegerile locale sunt cele mai 
importante. In consecinţă, s-a orga
nizat o Comisie naţională -pentru 
organizarea acestora, iar fiecare fi
lială are puterea de a realiza alianţele 
·politice care-i sunt favorabile in 
acea localitate (sau judeţ). Ca o 
recunoaf(iitere a activităţii noastr-e,
prima instruire zonală a viitorilor 
candidaţi va avea loc la Arad, marţi. 
Vor participa Vasile "Blaga, secre
tarul-general al partidului ş_i Liviu 
Spătaru, responsabilul zonal.ln final, 
trebuie să vă declar că preşedintele 
Petre Roman a felicitat poziţia adop
tată de PD Arad in ceea ce prive,te 
"Parcul Prieteniei" din Arad." 

DORO Sll'lfiCI 

fost invitat sau nu a·vrut să par- tant, pentru că acum se va tranşa 
ticipe? definitiv parcursul viftor al partidu-

- PSDR nu a fost Invitat la lui. Vom rămâne cu adevărat un 
Cluj. Eu sunt foarte partid social-demo-
dezamăgit pentru că, crat sau ne vom 
Tn ti?lp ce noi ne lf!tetviu cu dl. Emil Puti,,) păstra linia de 
sfâ~1em intre noi, prim-vicepret;edinte până acum de 
alte partide din spa- a/ PSDR remorcă a unor 
ţiut delllOCfat pregă- , partide cu alte 
tese lliilorullntr-o perspectivă de doctrine. Eu cred că delegaţii la 
polarizare a soc:iakjemocraţiei de congres, dintre care mulţi sunt 
dupa alegeli, fără prezen~S noes- membri vechi care n-au dobândH 
tră, a social-democraţiei tradi- nici un avantaj de pe urma aparte-
ţlonale. nenţei la acest partid, vor şti să 

- Cum explicaţi atitudinea opteze pentru regăsirea noastră 
celor trei partide? de aUtentic partid sodal~ 

-Această atitudine eu o explic - Dacă nu veţi fi ales 
prin faptul că noi, fiind prea lega~ preşedinte, ce veţi face in con-
de actul de guvernare, am lăsat tl!'luare? 
problemele de voca~e ale social- - Partidul dăinuie de 100 de 
democra~ei pe seama partidelor ani, el va rămane şi fără mine 
din opoziţie. dacă nu voi fi ales preşedinte, dar 

.- Care sunt !fansele dvs. la eu nu iau in calrul decât varianta 
accederea in func,ia da câştigătoare. 
preşedinte al partidului? 1. IERCfll'l 

LCZISfiER KALMAN ESTE INDIGNAT7 
În legătută cu -evenimentele 

petrecute la obeliscul din 
Subcetate, in data de 6 octombrie, 
in timpul comemorării celor 13 
generali, Cziszter Kalman, 
preşedintele organizaţiei locale a 
UDMR, ne-a declarat următoarele: 

"Sunt profund .indignat 'i in 
acest sentiment este alături de 
mine toată organizaţia-noastră, 
de modul nepermis în care 
autorităţile locale au. facilitat, au 
tolerat prezenţa la o solemnitate 
de comemorare a. celor 13 ge
nerali, prezenţa tum\lltuoasă a 
unui grup turbulent; care pro
fera expresii obscene, triviala, 
jignitoare la adresa persona
lităţilor prezente la manifestările 

de ieri. Consider că acest grup 
turbulent, care nu 'tiu in numele 
cărei organizaţii a apărut acolo 
şi care organizaţie h;i asumă 
responsabilitatea pentru pre
zenţa acestora, a comis un act 
ilegal, neavând nici o autoriza
ţie, pentru a organiza o contra
manifestaţie in timpul acestei 
solemnităţi, apro~ate cu o săp
tămână inainte de Primăria 
Aradului. Este - după mine - un 
semn de slăbiciune a autori
tăţilor locale. Organizaţia noa• 
tră va face d_emersurile necesare 
pentru a cere luarea unor 
măsuri, pentru ca in viitor să nu 
se mai repete asemenea acţiuni 

· huiiganice. Consider că aceste 

acţiuni nu aveau cu nimic de-a 
face cu patriotismul adevărat 
care are formele corecte 'i 
europene de manifestare, 
cunoscute fiiii recunoscute peste 
tot. E,le sunt de natură să îngre.. 
uneze -intenţia poporului român 
de a fi participant la procesul de 
integrare europeană. Sper că din 
cele intâmplate se vor trage 
învăţămintele necesare, chiar de 
către formaţiile politice arădene, 
pentru că este de nepermis ca 
într-un ora• cunoscut pentru un 
climat civilizat, european, cum 
este Aradul, să se mai repete 
asemenea manifestări." 

A consemnat 

·- S. TODCXfl 

În privinţa rea•plasirii ••numentulai "Ungariei .llfari" 

La conferinţa de presă de ieri, deputatul 
Titus Gheorghiof, preşedinte al organizaţiei 
judeţene PNL, Valentin Neamţ - plimar Interi
mar ~ Doru Sever Puia - vicepreşedinte ~ con
silier municipal - au exprimat pozitia PNL fată 
de discuţiile referitoare la reamplasarea in wad 
a monumentului .Ungariei MariR cât şi faţă de 
Hotărârea de Guvern privind .Parcul Prietenier. 

Pe scurt, nici unul dintre liderii liberali art
deni nu şi-a dat acordul - nici măcar verbal -
pentru reamplasarea rnonumentului şi nici nu a 
fost consultat in ceea ce priveşte Hotărârea 
Guvernului referitoare la .Parcul Prieteniei·. 
Nici un liberal nu a participat in nici o calilate 

(pe linie de administraţia locală) la elaborarea 
notei de fundamentare in unna căreia a fost 
dată Hotărâree de Guvern. Convingerea libe
ralilor arădeni este că premierul Radu Vasile a 
fost neinformat şi. din lipsa de informare, s-a 
ajuns la semnarea unei hotărâri care este de 
competenţa .CLM Arad. Aceasta, in caz că 
hotărârea nu va fi revocată, o va ataca ln con
tencios. PNL Arad îşi exprimă convingerea că 
la Arad românii şi maghiarii vor c_onvieţui in 
continuare in bună-înţelegere, cu cond~ia ca 
liderii să stea la discuţii de pe poziţii rezo
nabile. 

S. TODCXfl 

Anaplasarea St:at:uii Libert:iit:ii Ungariei in Subeet:at:e 

O INJTIATIVĂ (A GUVERNULUI) RĂMASĂ IN COADĂ DE PEŞTE! ·· 
r (Urmare din pagina 1) ment pe care însă - subliniem lncă o dată - ară- unul, nu-i vorbă, nu separa~ ci Incadrat de data cat puţin 4 ani, din nou, In Opoziţie. 
Fireşte, respectul pentru istoria României denii J..au acceptat chit că cei mai mulţi au făcut-o aceasta intr.un grup statuar. Oare totuşi nu sunt ln ceasul al 12-lea, actuala Putere t;i-a dat 

implică respect t;i pentru istoria celorlalte etnii, in călcându-şi pe inimă. Dar, au făcut-oi prea mutt două lucrări închinate aceluia'i eveni- totut;i seama că a intins prea tare coarda şi a 
cazul la care ne referim, arădenii dând credem, Şi pe cănd lucrurile păreau că au reintrat pe meni? Şi, mai ales două lucrări care, se ştie, ce lăsat toată treaba in coadă de peşte: locul din 
un pilduitor exemplu de un astfel de respect prin făgaşul lor - sărbătorirea in fiecare an la 6 semnificaţii 'i ecouri au trezit şi trezesc in Subcetate este doar pe hârtie ,.Parcul prieteniei" 
acceptarea înălţării in Subcetate a acelui bine-- octombrie a celor 13 generali fiind privită de sufletele arădenilor. pentru că in realitate, acolo, tot ceea ce se intâm
cunoscut obelisc dedicat celor 13 generali, din majoritatea arădenilor ca o sărbătoare obi!;nuită, Cum spuneam, probabil că ideea cu pricina a plă este că se joacă ... fotbal, de amplasarea 
armata lui Kossuth, executaţi la Arad. Un obelisc fără probleme deosebite - iată că cineva, ven~ din direcţia UDMR-ului, ideea pe care însă Statutii Libertă~i to~ politicienii Puterii ferindu-se, 
care, cum se ştie, are valori diametral opuse pe~ supralicitând toleranţa t;i ingăduinţa românilor, actuala coaliţie majoritară a acceptat-o, să fim ca de foc, să mai pomenească. 
bu români pe de o parte !fi pentru maghiari, pe de uneori ce-i drept împinse până la prostie, fie..ne &eriOfi, nu de dragul reconcilierii, sau din cauza Ceea ce nu înseamnă că această gafă nu-l va 
află parte: pentru români el aducând aminte de o iertată expresia, vine cu ideea periculoasă a nu !ftiu căror sentimente intema~onaliste, ci pur costa pe actualii "majoritari" foarte mutte voturi 
pagină neagră din istorie; respectiv uciderea de amplasării lângă monumentul existent deja al fi simplu pentru că ea se teme să nu piardă pu- la viitoarele alegeri, dadă nu chiar pierderea 
~ armafa lui Kossuth a 40.000 de români !fi celor 13 generali- acceptat, a!fS cum spuneam, terea prin retragerea sprijinului UDMR din alegerilor. Situa~e care este valabilă t;i pentru 
incendierea a 300 de sate, iar pentru maghiari cu strângere de inimă de arădeni - a încă unui Parlament, in cazul neindeplinirii cererilor sale. unii parlamentari arădeni care s-au arătat intru 
acelaşi monument simbolizând o jertfă pe aft:c!rul monument care pe lângă transmiterea ideii, nu Situaţie in care o dată cu căderea guvernului s-ar apărarea am plasării celei de. a doua statui, mai 
luptei pentru eliberarea de tirania habsburgică. ştiu cât de reale, a aşa-zisei Ungarii Mari, vine cu ajunge imediat la alegeri anticipate. Care alegeri patrioţi decăt cel mai patrioţi reprezentanţi al 

Deci cam 3f3 stau lucrurile in privinţa obelis- o nouă simbolistică a acelonl!ji 13 generalii anticipate - confonn tuturor sondajelor de opinie UDMR-ului! 
eului, nici de ieri, !71 nici de azi fiind foarte bine Deci pe lângă obeliscul vechi ridicat in -este clar că vor fi câftigate de la distanţă de Dar ce face omul cu mâna lui, sau in cazul 
cunoscute senslbilităţile legate de acest monu- memoria celor 13 generali, se vine acum cu încă către PDSR, PNŢCD-ul 'i PNL-ut trecănd pentru nostru cu gura lui, nici Cel de Sus nu dezleagă! 

• 
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NWOKO KENT JOACĂ ÎN 
NATIONALA OUMPICĂ A NIGERIEI -

Un interesant derby se dispută, mâine, în ază conducerea clubului. Rubinacci nu poate 
Cetatea Unirii. Din primăvara acestui an, o conta, in continuare, pe Pap, Diaconescu şi 
partidă Apullum Alba Iulia - UTA capătă CI. Drăgan, Todea este suspendat pentru 
dimensiuni uriaşe. Prima dată, pentru că, in cumul de cartonase galbene, iar, mai nou, 
umpionatul trecut, a ieşit cu scandal şi cu Ciba are probleme' şi este incert. Aşa stand 
lrictorie pentru .Bătrâna Doamnă". Mai mult lucru~le. UTA merge la Alba Iulia Tn postura 
decât atât, arbitrul Lică s-a ales cu recuzarea de victimă sigură, mai ales că, niciodată după 
din partea clubului arădean. A mai fost şi o '92, .Bătrâna Doamnă" nu a fost menajată in 
Tntalnire Mărginean-Lupaş, din care a sărit Cetatea Unirii. Practic, tehnicianul UTA-ei 
ceva scântei, însă trimiterea presedintelui este condamnat să cârpeasc6 un 
.alb-rosu" in tribună a mai ,,.,,,·,,!Wf;i''''W"~'"'~'''i'<l®'W!il unsprezece, in care·s-ar 
calmat spiritele. să apară şi nigeri-

A fost şi barajul, · anul Kent. Deci: Hutan-
de UTA, impotriva Juncu (Zaha), Botiş, 
Rocarului, capcana întinsă de Gigi Neţoiu Găman, Panin - Ciba (Baciu), Bogo~el 
neliind depistată la timp de cei de ta condu- (Mărginean), Almaşan, Ciubăncan - Mariş, 

Se pare ca UTA a realizat ani, este proprietatea clubului fără pretenţii, pentru că, 

cel mai interesant şi tare transfer italian Reggiana şi a jucat ultima ~oluând deja in trei ţări, s-a 
al anului in România. Venit la dată, anul trecut, in divizia obisnu~să schimbe meniul. 
Arad încă de miercuri seara, secundă din Italia, la Fidelis 'urA încearcă din răsputeri 
Nwoko Kent a fost prezentat Andria. Este prieten bun cu să~ legitimeze in cursul zilei de 
presei ieri, la orele prânzului, la intemationalii Kanu si West, dar, astăzi, pentru a fi folosit la Alla 
sediul dubului UTA. Nigerianul cel mai important, e' component Iulia, cu Apullum, deoarece 
are 21 de ani, fiind născut la al nationalei olimpica a Nigeriei. lipsesc din garnitura lui 
data de 23.XII.1978, măsoară Kent are sase frati, dă in Rubinacci nu mai puţin de cinci 
182 cm, joacă atacant şi a mar- minge foarte 'bine cu 'ambele jucători. Şi încă ceva. Kent a 
cat Intr-un sezon şi jumătate 32 picioare, dar şi cu capul şi poate venit in România pe .filiera 
de goluri pentru echipa mexi- juca după orice tactică impusă Piedimonte", iar UTA nu va plăti 
cană de primă divizie, Ati as de antrenor. Reggianei nici un ban, pentru 
Guadalajara. Se întâmpla in Nu este căsătorit, nu are pri- cele două sezoane pe care Kent 
campionatul '96- '97 şi turul '97- etenă, dar il are idol pe ,le va ~tr<p!la Arad. ..".., 
'98. Kent a ven~ in Eu;:rop.:o::a:..::la:_1:_:5:_.c_:•:::m:::il::a:::n::e.::z::ui:..."...:W:.:..:e.:a:.:.h:.... :.:.M:.:.ă:.:.n:.:â:::n:.:ca.:·....L_• _-__ • ___ t.EO __ ;ano....::..c_M'o 

cerea clubului arădean. Kent (lanu). 
Acum, din nou UTA merge la Alba Iulia. Meciul va fi arbitrat de o brigadă 

De această dată, pentru a juca un meci de bucuresteană, avându-1 la centru pe 
campionaf. Atmosfera·e oarecum liniştită in Gheorghe Moise. ajutat de asistenţii Adrian 
lieful celor de la Apullum, locul ocupat in Vidan si Constantin Vărzaru. Observatorul 
clasament fiind mai mult decât linistitor, iar FRF vi'ne tot din Capitală şi se numeşte 
pentru preşedintele Mărginearl, chiar Adrian Rămureanu. 
neasteptat de bun. - Celelalte meciuri ale etapei a Xl-a, care 

Antrenorul Octavian Cojocaru si-a băgat incep la ora 11 ,00, programează intâlnirile: 
elevii încă de miercuri în cantonaffient si nu Drobeta Tr. Severin - Flacăra Rm. Vâlcea, 
va putea conta in meciul cu UTA pe' mai Electro Bere Craiova -Minerul Metru, ASA 
vechii accidentati, Tălnarjr. si Bran.ln aceste Tg. Mureş- Gaz Metan Mediaş, U.M. 
conditii, primul 'un'sprezece ar arăta astfel: Timisoara - Chimica Târnăveni, .u· Cluj -
Opric'- Didu, Himcinschi, Gales, Ghită - Corvinul Hunedoara, ARO Câmpulung -
Preda, Negrilă, Dogaru, Vlăduleasa- Neagu, Olimpia Satu Mare, .Poli" Timişoara -. Jiul 
Decu. Petrosani, F.C. Bihor- lnter Sibiu. 

La UTA, problemele de efectiv ingrijore- ' LEO SFfiM 

.· ;~'''ll'*~~"'"B·as······c·-h·· ··· e~·~··:··m··· a··s·"'·c'""''uV"'J''n·"~"""'~a·····l'~'~ ~<;i,\;,.:.:.:iţ);:~attw:~2x:·:,::: . . .. _."._ _ ____ __,_ .. _,-- .. "'-'·····.····1,:\;t,>NJWi:iUt_ ;:.:,.-~- ~h·/_.,,,-...:_," ....... 

................ CRisTfGUIU SI-A ÎNVINS 
FOSTII COE'CHIPIERI 

in a doua zi a turneului 
de baschet ·masculin 
desfi,urat la Sala 

"OIImpla" din Tlml,oara: 

Fometescu 19 (1 x3), Radu 
4. Antrenor: Ioan Constan
tin. 

• Turneul ~e baschet masculin de la Timisoara a debutat 
cum nu se poate mai rău pentru echipa arădeană West Petrom. 
După ce in primul turneu al sezonului, cel de la laşi, arădenii au 
depăşit clar Elba Timi~oara la o diferenţă de 18 puncte, in sala 
.Oiimpia" timişorenii şi-au luat revanşa, impunându-se la 23 la 
puncte, ceea ce in final ne-ar putea costa locul in prima grupă 
valorică. • Partida s-a dovedit echilibrată doar in primele minute 
4-7 (min. 3), 16-13 (min. 6), 34-25 (min. 12) după care arădenii 
nu au mai putut ţine pasul cu echipa gazdă. Apărarea West 
Petrom-ului nu a functionat mai deloc, in timp ce pe faza ofen
sivă finalizarea s-a bazat prea muij pe .mâna" lui Marianovic. 
Acesta a reuşit destule puncte, însă cei doi arbitrii, Marinescu ~i 
Butuc,. au avut grijă să-I .scoată din pepeni" şi să-I elimine pen
tru cinci greşeli personale. • MVP-ul partidei a fost Cristian 
Guiu, fostul echipier al West Petrom-ului, legitimat in acest 
sezon la Elba, reuşind pe lângă cele 27 de puncte numeroase 
intercep~i şi pase decisive. Ambi~a şi-a spus cuvantul. • Avem 
speranţa că această ambiţie va fi preluată ~i de elevii lui 
Dragan Petricevic care nu au· voie să rateze obiectivul propus, 
dasarea in grupa valorică 1-8, mai ales după ce şi ~au apropiat 

Weet Petrom Arad· 
s-ed aucure,ti 78-81 
(42-40). Formaţii fi realiza
tort: 

Au arbitrat. ş. Dablja 
(Bucure,tl) fi A. Cuţov 
(Tulcea). 

• 
In celelalte meciuri ale 

Weat Petro•• Vere' 
111, Marlanovlc 29 (3x3), 
l!lubanja 15, Apostol 14, 
Spitar 2, Muntean 2, 
Szijarto. Antrenor: Dragan 
Petrlcevlc. 

turneului s-au inregistrat 
următoarele rezultate: 

Soced1 lheadlndu 9, 
Melnlc 9 (1x3), Dan 13 (1x3), 
Toader 25, Furtună 2, 

Petrom Slblu-CSU Galaţi 
111-58, "Poli" lafi-Raptd 74-
69, West Petrom Arad-Eiba 
Tlml,oara 62-85 (mlercun), 
Rapld-CSU Galaţi 61M13 ,1 
Elba-Poli la'! 84-79. (joi). 

atai de mutt Tn primele două turnee. 
ADRUIN HĂRJM 

HANDBAlUl MASCUliN 
ARID lAN fSTf ÎN 

PRAGUlDflASTRUlUI 
~~~~;:~~~-:·~~fll:a1t~~~;~ri~l· ;~~~~~~ 
masculin Arbema Arad. 

IC~Idean, acest club a ajuns lnltr~11ilfl•vli~ 
moment-limită. Sponsorul nrlndtl 

· de bere Arbema, ~i·a 
.flnl)llClar. Tn atari condllll $Chlpa' 

ir~t<'u situaţie cat8$trofală, dJO ~~~~j)z:il)..; 
situaţie ce nu poate dura 
săptămâni. Prin deme<rs'UJ 
Arad, se Incearca găsirea 
să Investească In gn•p<ire: Clil\1 

~;)~~~t1::a~:~.;~s~p~>revlz.lul111e nu sunt 
~ încât, dacă nu lnt,ervln 

consecinţa va fi nedorită 
forma-Uei. Semnalul de ala1rm~ 

co•~tir•ujm, ,~ă spetdm; .toltul\1!,~ 

. ' 

Etapa a 4-a. Rezultate: BC ICIM Arad-Universitatea Oradea 70-46, Sportul 
Studentesc Bucuresti-LPS Galati 108-55, Universitatea Cluj-Livas Târgoviste 50-
63, Someşul Dej-Fartec Braşov'77-53, Universitatea Craiova-BNR Bucureşti 66-
83, Olimpia Bucureşti-Rapid Bucureşti 51-82. 

1. Rapid 
:z. IIC ICIM Arad 
3. BNR Bucure'ti 
4. Sportul Stud. • 
5. Livas 
6. Fartec Bra,ov 
7. Universitatea Cluj 
8. Soma' Dej 
9. Olimpia 
10 . .,U" Oradea • 
11. "U" Craiova 
12. LPS Galaţi 

CLASAMEnT 
4 4 
4 4 
4 3 
3 3 
4 2 
4 2 
4 2 
4 1 
4 1 
3 1 
4 o 
4 o 

• Un meci mai puţin disputat. 

o 
• 1 
o 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
4 

317-187 
Z79-I80 
308-234 
251-172 
251-206 
233-228 
229-246 
240-271 
241-285 
151-193 
198-324 
182-354 

• 

8 

• 
7 
6 
6 
6 
6 
S.·F 
5 
4 
4 
4 

EXCURSIE LA ALBA IULIA' 
Liga Suporterilor echipei F.C. UTA 

vine în intampinarea dorinţei suporterilor 
care .doresc să vadă la fata locului meciul 
Unirea Alba Iulia- F.C .. u'TA, organizând 
excursie cu autocarul la Alba Iulia. 
Plecarea va avea loc din fata stadionului 
UTA in data de sâmbătă 'o9.10.1999, 

l,prele 06,00. 

Pretul excursiei 50.000 lei. Inscrieri la 
DumitrU Bocioacă zilnic intre orele 8,00 -
16,00 pe str. Mărăşeşti 20 şi intre orele 
16,00 - 21,00 pe str. Ioan Sava Nr. 9. 
Locuri limMte. Se mai pot face inscrieri la 
Dl. Almas Ioan, telefon 092447779. Sunt 
consideffiti inscrisi -pentru excursie cei 
care au achitat coritravaloarea acesteia. 

Duminică, ora 11, in 
cadrul Diviziei C, se dispută 
partidele: FC Arad Telecom 
- Telecom Timi,oara şi U. 
West Petrom Arad ·.Aurul 
Brad, ·. fi' 

• In Divizia D, astăzi, ora 
15: Gloria Arad - Tricoul 
Rosu, Crisana Sebis -
Frontiera Curtici. Sâmbătă, 
ora 11: Şoimii Lipova - FC 
lneu, de la ora 15: Şoimii 
Pâncota-Semlebana Macea, 
Gomera - Păolişana Păuliş, 
Romvest -Victoria Nădlăc, 
Podgoria Ghioroc - Dacia 
Beliu. DuminicA, ora 15: 
Motorul Arad Cri~ul 

Chi~ineu Criş. CPL stă. · 
• In campionatul judeţean 

.Onoare": ICRTI - Simand, 
Sânmartin BArzava, 
Sântana - lratoş, DorobanV -
Siria, Tipari Seitin, 
Vladimirescu - Apateu, A. 
lneu - Felnac, Şepreuş -
Zăbrani, Zărand- V. Semlac. 

• In campionatul judeţean 
.Promotie", Seria A: Pecica -
Horia, Sânleani -Zimand Cuz, 
Munar - Glogovăţ '99, 
Fântânele - Secusigiu, Arkit-

Cruceni, Ususău - Satu Mare. 
· Co.văsânţ stă. Seria B 
Nădab - Şicula, Comlăuş
Cermei, V. Berechiu - F.C. 
Berechiu, Drauţ - Socodor. 
Nadăs · stă. Seria C: 
Hălmagiu - ChiSindia, Bocsig 
- D.ezna, Buteni - U. Sebiş, 
Gurahont - Hăsmas, Lunea 
Teuzului : D. sebi~. 'virfurile 
stă. 

~?.·· 
.~ .... " ~ . 

: : . tJ! . ~! > 

r:- .". 

Sâmbătă, ora 11 ,30, la 
Sala Sporturilor • Victoria", Tn 
cadrul Divi,zlei A la baschet 
feminin, are loc meciul: BC 
IClM Arad Ollmpla 
Bucure,tl. 

Sâmbătă, ora 10, la Sala 
$porturilor • Victoria": Traft 
U.V.V.G. Arad - Rapid CFR 
2 Bucure'tl (Divizia B femi
nin). De la ora 13: LPS CSS 
Arad-CSS Turda uun. 11- m.). 
Duminică, ora 1 O: LPS CSS 
Arad - css 2 Comat Baia 
Mare (jun. 1 - m), de la ora 
11 ,30: AS Şc. A. Iancu • Şc. 
Gen .. 2 Drobeta Turnu 
Severin (jun. 111 - f), 

1 
s.c. V. T~ C ROMANIA S.A. 
FABRICA DE ŢIGARETE ARAD 

• 
, Angaje~ză 

CONTABIL cu ~tudii medii 
Cerinţe: 

• experienţă în domeniul financiar 
contabil minim 5 ani . 

• bun cunoscător al limbii maghiare 
Pentru relaţii suplimentare 

1nformaţii la telefon: 270363; 270353 
.t 

.... 
• 

. == 
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VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI VOPSELE, UNELTE ŞI 
ACCESORR DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vopsele lavabile pentru fatade şi interio<, BOO nuanţe (DISZPERZIT 
TIT AN, SUPRA-lUX, LIMII, MODAKRIL) 

NOKIA 
5110 79 USD* - .. 

BOSCH 608 - 68 USD* 
MOTOROLA d520 • 72 USD* 
MOTOROLA d368 • 76 USD* 

• Vopsele pentru lemn şi melal - 1000 nuanţe; VAPOREX (solujle 
pentru pere~ cu lgrasle) 
OFERTA WND 1 vopsea lavabllă HERA 25 kg- 360.000 lei 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Conslantinescu) 
TELEFON 210676; 

PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30; SĂMBĂTĂ9.1111•12J 

ALCATEL VIEW • 94 USD* 
PHILIPS SAVVY • 99 USO* Cu ZI.OOO 

DMmai~uţin 
lmpreună cu oferta CONNEX · SIEMENS C25 ·112 USD* 
COlECTARE fiRAlllrA PRIELE2 WIIIAIIOIIAIIEIIT GRATIIT SONY CMD-C1 -142 USD* f .. 

**Ofertă valabilă până la 16.10.1999 SAMSUNG 2100 ·200 USD* • 
Vând urgent un IMOBIL evaluat la 1 00.000 OM la 

un preţ de 79.000 OM, deci cu 21.000 D!-1 mai puţini 
Cei interesaţi il pot vedea în GRADIŞTE cu o 

poziţie foarte bună r;i pentru privatizare. Suprafaţa 
totală a spaţiului este de 571 mp. 

s.c . ."ARAL S.R.L. 
Piaţa Spitalului 1 C Parter 

){Tel: 0571255801 ;092/444485;0921275675 

LUCAS WIIUNG SYSTEMS ROMANIA 
face parte din !lrupul internaţional de companii 
TRW, având peste 50.000 angajaţi, producător r;i 

furnizor de COMJ!-Onente r;l echipament pentru industria de automobile r;i 
aeronave. ·· •. 

ln prezent doril}i să angajăm personal pentru următoarele pozi~i: 

OJJeratori ansamblare 
ResponsablUt.\ţtt 

+ Asamblarea de calburl electrice 
+ Respectarea standardelor de calitate 

Experienfă .;. pregătire profeslonalăt 
+ Stare fizică bună 

, + Cunor;tinţe de limba engleză reprezintă un avantaj 
+ Spirit de echipă . 
+ Dexteritate manuală 
+ Acuitate vizuală foarte bună 

• 
Ope.-atori ma'ini CST 

• 
llesponsabUkăflt . 

+ Asistarejl mar;inllor automate computerizata pa~al 
+ Respectarea standardelor de calitate 

Experienfă .;. pregătire profeslonalăt 
+ Stare fizică bună 
+ Spirit di!'8Chipă 
+ Dexteritate manuală 
+ Acuitate' vizuală foarte bună 
+ Cuno!ltinţe de limba engleză reprezintă un avantaj 
+ Absolvent de liceu · 

Muneitor neealifieat 
- 'eu.ăţenie (bărbat) 

• Rel!lponsahlUtăflt . . . 
+ Menţinerea curăţeniei in sediul companiei · 
+ Menţinerea curăţeniei in spaţiile din exteriorul companiei 

Experienfă .;. pregătire profedonalăt 
.. - + Minimum 2 ani experienţă 

· + Stare fizică bună 
+ Spirit de echipă 

• 

Formularele de eerere de candidatură se găsesc la sediul LUt:AS 
'WIRING SYSTEMS ROMANIA str. Poetulni 105-107 Arad intre 
orele 8 şll6,30. . 

Cererile (cu men\lonarea postului solicitat), o fotograffe !fi o recomandare 
se vor depune până a data de luni 18.10.1999. . · 

dlllbdldj de 45 

gr/mp 

TELEFON 

235062 

•• 

-----~- -----···m-~~--

. (974037) 

' . 

- ~'"' <30:L -l ~ 
NE><~ e Linie de producţie paste făinoase- 19.000 OM. 

X Informaţii, telefon 093218416. 
(522449) 

LUCAS WIRING SYSTEMS ROMANIA 

~~~~~~~~~~ is part of the worldwide Lucas Varity Group of 
c over 50.000 people manufacturing and supplying com-
ponents and equipment to the international automotive ans aerospace indus
trias. 

We are now seeking to employ people for new posftions: 

Receptionist 
Main duties: 

+ Receives ali incoming phone caUs 
+ Sends and rec$ives faxes 
+ Collects, sorts and distributes mall 
+ Receives visitors from/to reception 

. Baslc requlrements: 

+ English speaking 
+ University degree (preferable) 
+ Previous experience in handling a switchboard 
+ Computer literale 
+ Professlonal and frlendly approach to people 

The application· fo.rms may be collected from LUCAS WIRING SYSTEMS 
ROMANIA, str. Poetulul105-107 Arad between 8 a.m. and 16,30 p.m. 

To apply: fiii In the application form mentioning the position you are 
applying for, attach 1 photo, 1 letter of recommendation. · 

Closing date for applications wlll be Monday I8th oi Oetober I999 . 
(974037) 

SC REAL SA 
organizează licitaţie pentru inchirierea 15.10.19991a ora 10,00. 

următoarelor ·,.: Taxa da participare asta da 50.000 lei 
pentru fiecare spaţiu. 

SPAŢII COMERCIALE 
1. Str. Voinicilor Bloc 510 
2. Aleea Răsăritului Bloc 22 
3. Str. Paji~tei nr. 1 
Licitaţia este liberă, cu strigare 'i se 

ţine la sediul societăţii din Arad, str. Ghiba 
Birta nr. 2 Bloc M1-M2 in data de 

r:!:ld:!ti! ;J 1 
Angajăm urgent 

vânzători stradali pen
tru difuzarea ziarului 
"Adevărul" Arad 

OFERIM: 
e comision-'20% din 

vânzări 
e echipament da pro

tecţie 
e abonament gratuit 

pe tramvai 

Cel Interesaţi se vor 
prezenta Ia sediul 
redacţiei ziarului 
"Adevănll", Bd. 

Garanţia de participare: 1.000.000 lei. 
Inscrierile sa pot face pinii in 

15.10.1999 ora 9,30. 

Informaţii suplimentare 
la tel. 281047 fi 28ll~i 

Revoluţiei 8 f, 
camera 13. <-· ~-'\ 1 ~ 1 1 , .......... ~ ... ,, ' ...... ,., 

' ·- .... - t.~J •• CJ ·~. «Mo.~ •• ,,,,,, 
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MATRIMONIALE (;{l 
DORIŢI CĂSĂTORIE In Ger

mania? Pentru fete tinere, drăguţe 
cu incredere tele-

Vând garsonieră confort. 1, str. 
. Praporgescu, îmbunătăţită, 16.000 
OM. Telefon 235764: 092.308.400. 
(30018) 
Vănd garsonieră centrală, str. 

Lucian Blaga. Informaţii telefon 
094.621.968. (30161) 
Vănd apartament 1 cameră, Alfa, 

bl. 72, se. A. ap. 18. Telefon 257651. 
(30054) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, 8.000 OM, negociabil. 
Telefon .270856. (30332) 

VInd urgent gaiSOOieră, confort 1, 
Mitălaca, 'Informatii telefon 092. 
994.442. (30034) . 
Vănd garsonieră coofort 1, etaj 11, 

~~6~ r:\~:,00 DM. Telefon 

Vând garsonieră confort 1, muffiple 
fmbunătăţiri, gresie, faianţă, boxă. 
Informatii telefon 263953, Micălaca, 
s1r .. Abnid. bloc 236, ap. 8. (30137) 

Vând garsonieră zonă centrală, 
str. Buşteni, cu sau fără mobilier, 
gaz, sate!~. telefon. Telefon 230324, 
după masa. (30164) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, bl. 538, et. IV, ap. 17, 
zugnlvită In lavabil, laianţată, gresi
stă, telefon, satelit. balcon inchis, 
9.000 OM. negociabil. Telefoil 
261471. (30290) 

Vând garsoaieră Mlcălaca. 
Telefon 279196 şl514296. (30379) 

Vând gaiSOflieră confon 1, mobi
lată complet aragaz, etc, Confectii, 
slredă esfaltată, 7.100 DM. TelefOn 

nou~. ~~ 
Vând _apartament central 1 

cameră, 60 mp, cu posi~ităţi extin
dere, ela) .VN: acoperiş ţiglă: preţ 
14.000 DM. Telefon 092.509.397. 
(30146) 

Vând garsonieră confort 1, etaj 4/4, 
Benu Mărăcine: 13.000 DM negocia
bi. Telefon 057-237353. (30181) 

Vând garsonieră, confort 1, bl. 243, 
et. 11, îmbunătăţită, preţ 10.000 DM, 
negociabil. Telefon 245491 sau 
26577.4. 

cameră, 
1 buc~ităne, cămară, Podgoria. 
lnforma~i telefon 230164. (:i0923) 

Vând garsonieră, central, str. 
Buşteni et. 11, imbunătă~tă. 10200 · 
DM. Telefon 230656. (30331) 

Vând apartament 1 cameră, casil · 
zona Intim; bun privatizare. Telefon 
289260, seara. (30219) 

Vând urgent garsonieră, Grlldişte. 
confortabilă, et III. Telefon 237065, 
seara. (30029) 

vand apartament 1 cameră, 
Tmbunătătit, str. A. Iulia. Telefon 
266392, 266703. (30967) 

vand .• garsonieră, ·multiple 
îmbunătăţiri_. et. 11, Piaţa Soarelui, 
Micălac.J, - pret bun. Telefon . 
094.568644. (30959) • 
· Vănd gaiSOOieră, confort 1 sporfl, 
eţ III, lmb\mătătiri, Mlcălaca. Telefon 
251163. (30992) 

Vând ·garsonieră, confort 1. 
. lnform~i telefon 267001, după ora 
19. (31001) 

Vând an'lrtarnent 

vand apartament 2 camere. 
nemobilat, extraordinar de frumOs, 
complet recondiţionat stil occidental, 
et. III, zona UTA, preţ 27.500 DM, 
negociabil. Telefon 094 187 921. 
30307 . 

Vând 2 camere, uttracentral, str. 
Cloşca nr. 7, ap. 5, orele 18-19. 
(30349) 

Vând urgent ş~ ieftin. apartament 
foarte mare, 83 mp, 2 camere, foarte 
multe lmbunătă~ri. et. IV. acoperiş 

~~~~:;~~~f~iO:e;~ 
556. (30891) 

Vând (închiriez) apartament 2 
camere, central (str. Alecu Russo), 
decomandate, gaz, cablu, et. III. 
Telefon 265384. (30896) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, Podgoria, faiantat, gresiat. 
zugrăvit dispersit, balCon inchis, 
Telefon 220400. (30109) 

Vând apartament urgent 2 şi 3 
camere, Alfa. Telefon 257802 şi 
092.857.813. (30098) 

Vând apartament 2 camere, 
Galea Romanilor bl. E1, et. IX, ap. 
39, confort 1, îmbunătăţit. Telefon 
282066. (30916) 

Vând urgent apartament ·2 
camere, confort 1, plus garaj, telefon, 
boxă, satelit. Informaţii telefon 
094.170.566. (30315) 

VInd apartament 2 .,.._.,, deco
mandat, coofort 1, parter lnaft, telefon, 
cablu lV, canalizare separată, zona 
300. Telefon 266975. (30253) 

Vând apartament 2 camere, 76 
mp, confort lmbunătăţit (faianţă, gre
sie, parchet, lambriuri) 2 balcoane 
închise, bloc contorizat, Micălaca. 
Telefon 287193. (30121) 

VInd apartament 2 camere, con
fort 1, et. III, ceniral Alfa. Telefon 
257650. (30172) 

VInd apartament 2 camere, et. li, 
zona Podgoria, vis-a-vis de cate
drală, gaz, balcon inchis, telefon, 
26500 DM. Telefon 092/397411. 
(30166) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, Micălaca, zona 500. Telefon 
279676. (30991) 

Vând apartament 2 camere, str. 
Mioriţel. Telefon 263471: 263605. 

,(30952) 
Vând apartament 2 camere, deco

mandat, imbunătătit, Maiakovscki. 
Telefon 231457. (31021) . 

Vând urgent apartament două 
camere, ultracentral, Timişoara. 
Telefon 203899, 092.577.819. 
(31030) 

Vând 2 apartamente 2 camere, 
zona Aurel Vlaicu, 10.500 OM si 
zona 300 Micălaca, parter, 18.oob 
DM, negociabil. Telefon 242557. 
(31042) 

- vand apartament 2 -camere, 
laianţat, gresiat, scurgere separată, 
balcon inchis, zona Mioriţa, preţ 
negodebl. Telefon 269213. (31046) 

VaRd (sau schimb) apartament 2 
camere cu casă de preferinţii In ,PJruJ 
Aradului. Aleea Saturn bl. A17, se. A, 
ap. 3, Vlaicu. (31057) 

Vand apartament 2 .,.._.,, deco
mandate, confort 1, ocupebi imediat. 
zona Vlaicu. Telefon 057-2405Z5. 
(31066) 

VInd apartament 2 camere, zena 
500, preţ 10.500 DM. lnform~i tele
fon 092.426.569: 268054, pAnă la 
ora 19. (31060) 

Vând apartament 2 camere, ~ 
bale, bucătărie, lncălzlrea '1 apa 
caldă contorizate separat de bloc, 
in zona Mlcălaca. Dotări: parchet 
de stejar, instalaţie electrică In fir 
de cupru, faianţă, gntSie, scurgere 
separată de bloc, zugrăvit 
proaspăt in vopsea lavabllă. 
Telefon 270607· 253620. (31067) 

Vând apartament 2 c9mere, 
Vlaicu. Telefon 249223. (31084) 

Vând apartament 3 camere, sir. 6 
Vanători. Telefon 259685. (28954) 

Vând avantajos 2 apartamente 3 
camere sau 1 apartament 6 camere, 
Alfa. Telefon 258920, după ora 18. 
(29392) 
• Vand apartament 3 camere, garaj 

metalic, et. 1, Confectii. T-elefon 
252763 236062. (30271)' 

VânQ apartament 3 camere, 
MiCălaca, bl. 120, cu garaj. Telefon 
279166 sau 094 645 465. (30343) 

Vând apartament 3 camere, deco
mandat, Mlcălaca 506, 16.000 OM. 
Telefon 057-210066, 092 706 028. 
(30383) 

VInd apartamenl3 camere, el V, 
Vlaicu, scară curat intretinutA. 
Telefon 249367. (29029) ' 

Vând apartament 3 camere deco
mandate, partial imbunătătit, pret 
rezonabil Teleion 255133. (29sos) ' 
Vănd apartament 3 camere, Alfa, 

bloc 30, etaj 11, cu imbunătătiri. 
Telefon 277818. (30182) - ' 

Vând apartament 3 camere, Alfa, 
garaj. Telefon 258271: 283064. 
(30929) 

Vând urgent apartament 
-samantha 3 camere urcător. 
lnformat!i telefon 531594. (30922) 

Vând sau schimb apartament 3 
camere, confort 11, el 1, faianţă, gre
sie, garaj cu apartament 2, 3 camere 
confort 1, et.ll. cam: zona Iuliu Meniu, 
Miron Costin, zona 300 la schimb 
ofer Dada 1310. Telefon 273489 sau 
259938. (30059) . 

VAnd apartament 3 camere, el 
r, Alfa sau schimb cu apartament 
2 camere + d~nlă~.orice zonă. 
Telefon 277985.r291661 
Vănd (schimb) apartament 3 

camere, zena V, Micălaca cu garaj, 
Telefon 279312: 094.616.315. 
(30964) 

Vând apartament 3 camere, con
fort 1, 2 băi, 2 boxe, faianţă, gresie, 
telefon, garaj betonat, cenlral, Alfa, 
preţ 19.500 DM. Telefon 277499. 
(30963) 

Vând apartament 3 camere 
decomandate, parchet, roletej 
telefon, satelit, Vlalcu, bloc 61-3, 
etaj 9/10, ocupabil: 18.500 OM 
negociabil. Telefon 289456; 
092.239.242. (31166) 

Vând apartament 3 carnete + 
garaj, 19.000 DM, Mioriiei. Telefon 
259582. (30952) . 
Vănd apartament 3 camere, ullr&-

. cenlral. Telefon 223664. (31037) 

de~!~~,!fa~~~':::~ ~~~::: 
Telefon 259188; 094.921.369. 
(31069) 

Vând, schimb, fnchiriez, aparta
ment trei camere. Tâlefon 275760. 
(31077.) 

VInd apartament 3 camere 
decomandate, parchet, rolete, 
telefon, satelit. Vlaicu 81.1·3, et. 
WIO, ocupabil, 18500 OM negocia
bil. Telefom 289456: 092.239242 
(31166) 

VAnd apartament 4 camere, 
Micălaca 500, et. III, contorizat, 
23.000 DM, negociabil. Telefon 
264060. (29939) 

VAnd VILĂ NOUĂ: 2 aparta• 
menta, intrări separate, trifazlc, 
garaj, curte, grădină, lncălzire pro
prie, posibilită~ multiple, accept 
variante. Telefon 285485, 092 607 
668. 26676 

Vand ulgEnt casă, toate conditiile, 
Sinicolaul Mic. Telefon 288i72. 
(29151) 

Vând casă mare, ocupabilă,. 
toate lacilită1iJe + grădină, str. Gh. 
Ooja 11'· 94. Telefon 284811 1 

2236J6, (30138) 
Vănd casă cu etaj, sir. Cometei nr. 

12, Grăd~te, 33.000 DM. (29388) 
VInd casă, central (parter restau

rant. alimentară, etaj: 3 camere, 
dependinţe). Telefon 234862. 
(30074) 

Vând casă 3 camere, bucătărie, 
baie, grădină, garaj, în Cartier Gai, 
str. N. Golescu, nr. 3, Drumul 
lratoşului. (30157) 

Vând seu schirrb cu apartament+ 
diferentă, casă in Zăbrani. Telefon 
219331' sau 092.823.772. (30166) 

Vând casă in Vladimirescu. 
Informaţii telefon 514523, după ora 
17. (30225) 

VInd casă·ln Măndruloc, nr. 193. 
lnform~i telefon 514523. (30225) 

Vând casă cu dependinte, 
Chişineu Gris, str. Crisana, nr. 24. 
Telefon 5202Bs. (3041J78) 

Vând casă cu 4 camere, gaz, 
baie, grădină, Bujac, str. Dragoş 
Vodă nr. 1B. (30319) 

Vând casă cu grădină, vie, 2 
~mere, bucătărie, şpaiţ, mobilată, 
Z1mandul Nou. Telefon 264198, 
orele 7-12, zilnic. (30318) 

Vând casă mare cu anexe 
gospodăn!şti, 44.000 DM, negodebl, 
sir. Fabius nr. 11. Telefon 264348. 
(30321) 
Vănd casă, zonă bună, Aradul 

Nou, tot confortul posibil, 2 rate. 
Telefon 276853. (30278) 
Vănd casă 4 camere, bucătărie, 

şpaiţ bale, pivniţă, lncălzire centrală 
gaz, intrări pe 2 străzi. Telefon 
287097. (30296) . 

Vând casă cu 2 apartamente, 
curte cu garaj, str. E. Gâr1eanu nr. 
11. Telefon 211683. (30329) 

Vând casă sau Tnchlrlez, 6 
camere, demisol amenajat, gaz, 2 
băi, 2 terase, curte betonată, str. A. 
Şaguna nr. 54. Telefon 254724. 
(30386) 

Vând casă cu teren pentnJ con
strucţie, 1.000 mp, Micălaca, 30.000 
DM. Telefon 264032, 092 344 621. 
(30914) 
Vănd casil veche, Micălaca, sir • 

Ciobanufui nr. 4, cu teren constructie 
1.000 mp, preţ 30.000 DM. TelerOn 
264032, 092 344 621. (26964) 

Vând casă mare, 3 camere, 
dependinţe, grădină, zona Aradul 
Nou, preţ 28.000 DM negociabil. 
Teiebl 057-276908. (26918) 

Vând casă in Pimeava cu grădini 
şi gaz. Telefon 211792. (30024) 

vand casă 3 camere, Arad, str. 
Cocorilor (schimb cu apartament 3 
camere, zona UTA, gară + difer
enţă). Telefon 273580; 242643: 
·092.277.840. (30080) 

VInd casă mare, tot oonfortul, Tn 
Gai, sir. Tnbunul Con:heş nr. 57 (pe 
cenlllră). Telefon 240040. (31047) 

VInd casă cu grădină, localitatea 
Miniş nr. 200. Telefon 094.192.950. 
(31071) . 

Casă de vanzare In Zimandul Nou 
nr. 319. Informatii telefon 217178, 
după ora 16. (310'74) 

vand casă mare cu loc spaţiu 
comercial, Calea nmisoril nr. '1j4. 
Telefon 286831. (31082) · ·-. 

Vand convenabil casă mare Tn 
Aradul Nou. Telefon 092.226.357 . 
(31104) 

Vând hală Industrială s1tuată in 
abatorul vechi, suprafata 252 mp. 
Telefon 094.698.659; o94.770.634. 
(29318) 

VInd hală suprafaţa utilizabilă 160 
mp, toate dotările. Telefon 260495. 
(29237) 

VÂNZĂBI 'I'BRENURI 
Vând TEREN pentru con

strucţie, GRADIŞTE, zonă bună, 
toate utilităţile. Telefon 253575, 
253366,219211. (30388) 

Vând vie cu colnă, la lneu, 7.500 
DM. Telefon 219181. (29958) 

Vând loc de casă 500 mp, sir. Ion 
Flueraş, nr. 7 (vizavi de Uceul de 
Constrc:ţii), preţ 12.000 DM. (29782, 
763) 

Vand loc de cesă, Aradul Nou, sir. 
Bagdazar nr. 9, utilităţi la stradă. 
Telefon 269533. (30920) 

Vănd lMgent 0,63 ha t-. arabi, 
~~Î' Informaţii telefon 251329. 

vand 2,30 ha pământ arabil In 
Arad. Telleb1271122: 092.887.161. 
(31149) 

Vănd urgent FO<d Sieml, lnmetrio
ulat perspană fizică, 2000 cmc, 
injecţie, an fabricaţie 1989, stare 
excepţională, preţ 6.900 DM, nego
debl. Telefon 092.529.611. 

• i 
de funcţionare, necesită , 
CIV, VT 2001. preţ 950 DM. Telefon 
253744, 094 253 7Bs. (30049) • 

VAnd motor RENAULT, 1721 
.:mc injecţie, stare excepţională '1 
cutie 5 trepte, la preţ negociabil, 
Telefon 257395. 

VInd combine de recoltat porurrb 
ştiule~ pe 1 sau 2 rânduri.. Telefon 
094.933.597. (29258) 

vand avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARO, 
JEEP 15, 16: AUTOTURJSME 12, 
13, 14, 15, 16, 17 ţol!. Telefon 
259339, 663027. (304b386) 

vand microbuz persoane vw 
1700 Dlesei, 1990, 10.500 DM, st!re 
ireproşabilă. Telefon 468745. (Ag. 
Pedca) Vănd casă 3 camere, teren 1100 

mp, pomi fructiferi, apă curentă, 
tăngă lneu (Voevodeni), 3500 DM. 
Teieb1238209. (30092) Vănd Dacia 1310, nouă, roşu 

vand urgent ş1 convenabil, casă Ferari, 5600 OM (schimb cu auto 
mare, comuna Livada. Telefon străin, ofe_r .difer!:nţă). Telefon 
412204. (29Z73) 094.276.327.1300331 
Vănd ieftin casă de cărămidă, Vănd autoutilitară 7 tone, Diesel, 

pă inmatriculată pe persoană fizică. 
a · gaz, curte, grădină: str. Pelru 1 f t· · t 1 f 094 555 228 
Maior, nr. 1/26, Bujac zona inaltă; n arma 11 e 8 an · · · 

îmlbun,ătă.ţ,it situat In Arad, Calea 30 000 DM · b.l T 1 f (30091) ' 
Aurel ' bl. Z26, se. D, et. VII, 272949. (3017~lgocla '. ee on Vand DaeY.oo Espero 1,516V, an 
ap. 19, preţ 28.000 DM. Vănd . casă cu 2 apartamente, 96, preţ 12.700 DM. Telefon 254544; 
Informatii lelefon 281968,289771. teren 540 mp, sir. Andrei Şaguna, 094.391.907.(30223) 
(27132)' aproape de Spitalul Judetean. Vand Mitsubishi Pasero 4x4 

Vând apartament 4 camere, et.ll, Teieb1 211820, seara. (30944)' (Jeep) lnmalriculat 1994, 7.000 DM. 
decomandat, amenajat stil occiden- Vănd casă Vladlmirescu, str. Telefon 277.181. (30262) · 

1111· Telefon 250339. (29494) lmproprietăritilor nr. 24. Telefon Vand Dacia 1310. en 1986, st!re 
Vănd apartament 4 camere, rea- 092349424 (:io931) bună, pret 1.750 DM negociabil. 

Vănd urgent apartament cenlral, menajat stil ocddental, Aradul Nou, Vând ·casă cu etaj, Grădişte, multi- Telefon 267221: 279311. (30292) 
confort 1, 2 camere şi casă 3 camere, eli, bloc contorizal Telefon 282854. p1e lmbunătllţii, grădină, gaz slredal, Adevărată ocazie! Vând Lancia 

Vând apacament 2 camere, zonă gaz, Grădişte. Telefon 236357; (30936) • str. Cehov nr. 3. Telefon 220364. Prisma benzină, înmalriculată, cu 
bună, lmbunătă~t, preţ bun. Telefon 253527. (31134) Vând apartament 5 camere, deco- (30934) numere de Italia, stare bună, preţ 
235764,092 308400. (30018) . mandate, acoperiş :;aiJlarită, 2 băi VAnd casă In Zilrand, Arad, nr. 1.700 DM. Telefon 094 187 921. 

Ocazie! Vând apartament 2 complete, contortzat iOOividual, zona '426, 3 camere, anexe, grădină, acu- (30307) 
camere, Vlalcu, etaj inferior, 10.000 Vlaicu, 28.000 DM, informativ. pabilă imediat. Telefon 520388, Vând urgent VW Passat Diesel, 
DM. Tetef?n 270856. (30332) Telefon 241233,264531. (30910) 094.566766. (30940) '1982, culoare bleu ~1 meta>zat, 

Vând "apartament 2 camere mari, Vând apartament 4 camere, el 11, Vând urgent casă in Sînicolaul . rezervă etemente caroserie, faruri, 
Tn Confecţii, bl. 12, 10.000 OM: Piaţa Gări. Telefon 252509. (30275) Mic. 25.000 DM, negociabil. Telefon . slopuri, preţ fix 4.200 DM. Telefon 
Telefon 092.295.340. (31092) VAnd apartament 4 camere, pe 234608: 094.163.043 (30365) 092 985 484. (30298i 

Vândapartamznt2camere, 9.600 malul Mureşului zona 300, gresie, Vând casă 3 camere, grădină, Vând Rertauit 19, 1989 şi Opel 
OM, ·GrăCiştl~ (mobilat 11.500 OM). faianţă, parchet, satelit, balcon inchis anexe, bucătărie, baie, garaj, gaz, Astra 1.4 Combi, 1994, preţ neg-ccia-
Telefon237049. (3J237) +garaj autorizat Telefon. 259891. Bujac. z:Jnă neinu:1dabi;ă, 25.000 bil. Telefon 562569 sau 561727. 

Vând apartament 2 camere, (31C36i DM. Telefon 230856. (30331) . (3040394\ . 
parter, ideal privştizare; Podgoria. Vâ:-~d apartament ultracei1tral4 Vând casă, grădină mare, locali- · vand urgent VW Passat tf? H, 
Te!efon 092 255.385: .212204. camera, coi1fort 1. etai 4. Teiefon tatea ::-atos nr. 249. (30221J · s:are oună oersoanSI lizică. 3.300 
(29994: 254::-:o~. :·:: ~ ~:-::~· . \'fi" d cas<:t mare C<J .:~rădi:ră. . OM. TAiefor, 267Cî7 ;::\0344~ 

! ' vând a;)art:=:,r;l&t"'{' 2 camere 0011· Micăldca, ffir. Abruc1 r.r 20 '(30949~ 'v'Ar.l! ~)a~-::~~ ·: ~1 ~iara per~ 
! tofiza~. ~;•~...::..l~tl:'\13. :carrlară. Oot.:ă, ·.t~d :schtmb:- :::asâ. 'iip "Ua soc; roşie . ..,.<:!lefor, (.}94;.2€ J ... >.O. ;:m:'k3;:, 
; garaj. C.aleP. R.'Jmanilor. Te!efon mp. 47.0Cl0 OM, :"!egoc!abii. schi'rrtb Vând R.enaU1t ·~:1._ T •. utK) :Jiesei, 
; 2i.1808 .. ::·.r..:-.~·. · ::u apartament 3 camere, oentra; •:. ~994- preţ ~2.JUC ~M. 1egoetabi!. 
1• \Iane: apa:·:ah'!\li' 2 ~mere ror,- \fâ:nd ~:.a:;ă o Gamer-.s ~:::; spaţi; dife-~·~!ă -; 5.QOC DM. TF:iafon ':elefo!l 462590 sau 094 77~ 365. 
~ fort 1: l:or1u ... ,"., ... ~· 1::. 12.500 ~ comerciaie:· .:oate 1.1tii:lăhie 'i'.OOO 285958. ~30999i ·. · ·• (304":224i 
; Teiefon.2?2657. 452302. {300471 :np, Piaţa SOarelui. Telefon 092 292 · Vând casă 3 camere. t>ucatărie, \/ând cositoare nouă Husavama 
. V ano urgent apartament' 2· 559, 092621611.(30016) .-grădină mare, str. Pandurilor nr. 4 232R~ Telefon 094 291 O?'!. (30:r;-z; 

1 
camere, Mk:ă;ac..a bl 512, ap. 19, cu vand casa (Micălaca). foarte. Telefon 278238. preţ 17.000 DM, ftx Vând Peugeot 405 Turbo Diesei, 
sa~ fă~ mob'.'· Tel~fon 279634. stil (zonaAradu!-Nou). {31012) !n1ercooler. Inchidere centzralizată. 

1 '3 v•-d a~ ..... -nt -~1 Ba mare, conac, toate l,lblrtătiie, nooă, . C se od· t· co m ~::: r.; ~· ' , , o:!~GJ an ,......,_,.... ....:nrua, nu la ;::he;e COI"'S!ru!tâ' 1997 . ~ 998 asa ::le v3.nzare. 6 camere_. rv 1recw. nsu. .....:> '· ore, 
~ .. Jll--{i ~~·?•·!-:.t~':"e1î 2 :a mere Mărăcine, 3 :amere; ·multiple ,.,.,.~..-.._ w, ")f'V:o =,., _"1Co2 ~1 61

.. anexe. ptvnrtă 4 ·:ocun gaze. ;}ădm~ . :~ .. JOC 'Y-~: :e~em 243498 .'Wo s· 
· T~e·.:;. :s.::. : .. ": T!J. ;30284) . tmbunătătin. Teleion 092.241.017. (~1$·,· . .r.u .:-..;:~~" "~· u;;~ U4 1. ma,.s. rocSiilatea Stniea'i1' nr 342: ·AI't:hts 28 ~30308. 

--------~----~'=09~7=.w==sn==·==========~==~~~-----~~--------~--~-·~·3~1~~~~------~------------~~~·a:n~d~~~a~ ~300. ar. ~9iB,diD 
, 

.. · .. 

Slovacia, In stare bună. Telefon 092 
465 823. (3041603) 

Vând autoturism VW Golf fnma
biculat, benzină, 2 uşi, stare bună. 
Telefon 057 - 276908. (28918) 

Vând (schimb) Mercedes Cobra 
(123) benzină, lnmalriaJiat pe!1lOană 
fizică, 3200 DM si Ford Sierra 2,3 
Diesel, combi, inmatriculat fundaţie, 
4600 DM. lnfoonaţii telefon 265490. 
(30041) 

Vănd tractor, fabricaţie 1994 + 2 
remorci înscrise. Telefon 092. 
287.448. (30089) 

VAnd camion AVIA, fabricaţie 
19.97, informativ 25.000 -oM. 
Telefon 092.287.448. 30089 

Vând VW Transporter pentru 
dezmembrare, 1961. Telefon 092. 
226366. (301 02) 

Vând Renault LT 11 Diesel, an 
fabricatie 1987, stare bună, 5.500 
DM. Telefon 263423: 094.630.195. 
(30169) 

vand RABA basculantă 8.5 tooe, 
stare de functionare, CIV. Telefon 
413166. (30938) 

Vând Mazda 626, stare de 
funcţionare, neinmatriculată şi piese 
FO<d Granada 2,3 benziQă. Telefon 
531594. (30922) • 

VAnd mlcrobus 8 locuri Toyota, 
stare bună. Telefon 251685. 3031 

Ocazie! Vănd DAF 600, agregat 
TIR 260.000 km, 17.500 DM. nego
ciabi. lnformaţi telefon 266788, ~ 
ora 21. (30338) 
Vănd tractor U-650 M, cu CIV. 

Telefon 094.602.028. (30143) 
Vând tractor Universal 651 M, 

5.000 DM. Informaţii sat Ţipari 1, nr. 
605 comuna Sintea mare, jud Arad. 
(29959) 

VInd Dacia 1310 TX, en fabricaţie 
1968, 2400 DM. Informaţii sat Ţlpari 
1, nr. 605, oomuna Sintea Mare, jud. 
Arad. (29959) 
Vănd Mercedes 250 Diesel, an 

fabricaţie 1992, septembrie, inmatri
culat persoană fizică, stare impeca
bilă. Telefon 094.616315. (30984) 

VAnd Opel Aslra Tuibo Diesel şi 
Opal Vectra benzină, extrase, 
ambele fabricatie 1993, lnmalriculate 
persoană fiziCă. Telefon 261661; 
002.646006. (30974) 
· Vănd Dacia 1310, 1990, preţ 
2.800 DM. Telefon 259515. (30971) 
Vănd Mercedes 380 SEL, non 

profit, stare excepţională, preţ bun. 
Telofon 094. 568644. (30959) 

Vând Dacia 1300, neinmatricu
lată, un talon Dacia 1300. Telefon 
276273. (30957) 

Vand Opel Vectra 1,7 DTI, 1992, 
Euro 2, albastru-metalic şi Ford 

· Escort 1,8 Diesel, 1991, E~ro 2, alb. 
Tejefon 281250. (30950) 

VAnd Opel Astra 1,7 TD. 1996, 
Euro 2, verde-metalic, central, 
alrbag, radiocasetoron, înmatriculat, 
15.500 DM si FO<d Orion 1,8 Diesei, 
1991, Euro 2 gli-metalic, 7.900 DM. 
Telefon 253930 sau 092.267617. 
(30950) 

VAnd (schimb) Ford Sierra 1,8 
CLX Turbo Diesel, an 1991, preţ 
9.500 DM. Telefon 258482 sau 
094.819.906. (30996) 

VAnd Skoda Felida, an 1999, o 
km, vama plătită, 15.000 OM, nego
ciabi. Telefon 0571216158. 30948 
Vănd Dada 1310: Dada papuc: 

ARO 243, convenabil. Telefon 
484027. (31010) 

Vând Dacia, 1999, metal, fără 
motor, 35 milioane; Dacia model 
CN, 2.000 OM. Telefon 232552. 
(31020) 

Vând Dacia 1990, stare ft~arte 
bună, ~.900 DM, negociabil. Telefon 
236425. (31027) 
Vănd Renautt 18 Diesel, lnmatri

rutat persoană fizică, preţ 2. 700 DM, 
negodebl. Informaţii telefon 462590. 
(3041925) ', 
, VInd Dacia 1300, preţ 1.400 DM, 

negociabil sau accept oferte·de 
schimb. Telefon 253572, 094. 
544.632. (31040) ' 

VInd Audi 60, benzina. an 1989, 
!nmatriculat şi Ford FieSta Diesel 1,8 
an 1994, neinrnatriculat. Tefe!on 
565189 fi092 509.416. (31066\ 

Vând Ren.m't 21 Nevada ber.zi:r.ă 
Injecţie, 1991. Telefon 094.698.649. 
(31008) 

Vând SMW 3~8i, 1985. ~ns:f:s 
persoiJ«ă Jzlcă şi piese serie 3,5}. 
Telefon 5:.~3043. (3'1100) 

Vând '110toore: \Aen::edes 200-240 
!Jtaset :-'ord --3~ 0issel 2.3 . ~.5; 
Opei :'(arie~ ;)!esei ·: ,:3; ~ard F.scort 
:.liesP' "!33; Mi~snblsi'l; Paa~;·r.. '<.5 
·:liesel: !->eugeot 2.5- 1 ,:? ~ ·.:;;on 
ţ,6 ;);esei; Mazda ·i,7 D1ese1; preţuri 
~bile. -:eleton )94.1-:JQ "':~7 . 

·JAnc ')ada ':.300. :'aOncatJp '1:179.· ! 
prec 300 DM. Telefon 232047. : · 
r.:::~·tfrr ·! 

Îiiiill·j'h!i .... l 
V: •oen" ,_AZ· ~q: GQR.:FIC!. :. 
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• (Unmare din pagina 17) 
COMPRESOARE 5.000 W, 
CAMERE FRIG, DULAPURI FRIG, 
inox, garanţie un an. Telefon 
281384, orele &-18. (29999) 

bine!~ frigorifică, congelator, maşină 
spălat automată. Te!efon 285010. 
(29962) 

Vând diverse tipuri lV COLOR, 
preţ 800.000 lei; garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orele ~17. (28698) 
Vâ~d I'AAŞINĂ SPĂLAT AUTO. 

MATA, 880.000 lei; TV COLOR 
700.000 lei; LADĂ FRtGORIFICĂ 
'! .300.000 lei, ofer garanţie. 
Telefon 259339, 563027. (3040385) 

v:md televizor color, masină 
: spălat automatică, cuptor microUnde 

cu garantie. Telefon 284604. (2S944) 
Vand Calculatoare 9i Imprimanta 

second·hand. Informatii telefon 
289679; 092.845.946. (29695) 

Vând Ieftin INSTALAŢII SATE· 
UT şi BOXE 50 W. Telefon: Arad 
237471; lnou 511485. (28nO) 

Vând TV color Philips, stereo, tele
text Telefon 284004. (30249) 
. Vând TV color, ma~ni de spălat, 

combine frigortfice si congelatoare 
(cu garanţie) la preţUri avantajoase, 
Intre omle ~17. Telefon 251392 sau 
094 293 588. (30339) 

Vând calculator 486, complet. 
Telefon 094126 030. (30357) 

vand avantajos PC Pentium 
MMX/K6/266 32 MB SDRAM 144 
MB FDD, 3,2 GB EX HOD Yamaha 
Scund Gard si 6 bucăti plăd de retea 
cu cablu. Telefon 24Son; 468920 
seara. (29541) 

Vând lV COLOR •n • gros, en • 
detalt; multe modefe; preţuri m~ 
nime, negociabil&. Telefon 
289456; 092.239.242. (31166) 

Vând maşină spălat automati 
1.000.000 lei; TV color 700.000 lei; 
frigider 700.000 lei; combină frigoli
frcă 1.500.000 lei, chiuvetă inox 
300.000 lei. Telefon 2752n. (28757) 

VInd diferite TELECOMENZI 
pentru televizor (160.000 lei), 
video, satelit, transformatoare tlnil 
Telefon 092.368.868. (mp) 

Hz, diagonala cm, Imagine in 
irnangine, Dolby surround top text, 
etc. videorecooJer, Mitsublslii model 
nou, tuner Sony profesional. Telefon 
248518. (30927) 

Vând TV color sten!o, TXT, super
pianar, meniu, etc. Telem 211491. 
(30925) 

Vând TV color sport, diagonala 
37. Telefon 211491. (30925) 

Vând video Recordere sau 
schimb cu TV, defed, diagonala 51 
cm.felefon 211491. (30925) 

1.600.000 lei. Telefon 
2n181. (30970) 

VInd congelator 4 sertare, stare 
excepţională, zilnic orele 8~11, 
dimineata. Telefon 221059. (20995) 

VlndOm o gamă mare de TELE· 
VIZOARE COLOR stereo (100 
modele), preţuri convenabile. 
tnfonmaţil telefon 280260, 211213,
orele 11).20. (31022) 

Vând TV color mare şi frigider 
Arctic. Telefon 242697. (31073) 

1JÂNZĂIII ...... SE 

VAnd ma11inl produs 11osete, 
computerizata, Import Italia. 
Telefon 063-233481, 092 339 147. 
m 

VInd ouă de prepeliţă (medica
ment, inc:ubare), instructiuni. Telefon 
289966; 248084. (29847) 

Vând BAR pe ştrand, ultracen
tral, aparat popcom, 600 OM; cup
tor pizza, 800 OM. Vând cazan 
incătzlre pe gaz pentru 1.000 mc, 
1.100 OM. Telefon 092.301.798. 
(29982) 

VIndem PUt vii de CARNE 
(mari), la fenma din ŞIRIA, sâm
bătă, 9 octombrio 1999, orele &-17. 
30084 

Vând lemne foc, esenlă tare, orice 
canlitate. Telefon 210373. (30073) 

Vând două iepe sure, 8 ani, 
Secusigiu nr. 306, telefon 194. 
28067 

Vând BCA 605.000 lei/mc; 
CIMENT; VAR; FIER BETON. 
Telefon 094.524.456; 054-211807. 
Sunaţi şi nu· veţi regreta! (f. 
0974043) 

vand terrnotekă Ocean Beretta 24 
kw sigila~ 1.200 OM şi convertor 2,5 
kw, 250 OM. Telefon 259854. 
(30153) 

Vând dulapuri oombinate cu vitrine 
noi, stejar, export, deosebite, pentru 
bucălăni, sufragerii. Telefon 259536; 
210083. (30232) 

Vând tractor U650, TtH 445, asis
tenţă tehnică TV, remorcă 5 to, 
remorcă cisternă, banc centicubat 
pompe injec~e. corvertizor sudură, 
~il tâmplărie, navete bere. Telefon 
258296,092 315686. (30132) 

.StRCOM" produca '1 vinde 
R<;lABE, 600.000 lei/ buc ,1 
CARUCIOARE TRANSPORT 
NAVETE. Telefon 217121, 092 315 
886. 30131 

Vând su ragene 1vmg, mobi 
combinată, TV Telecolor, cuptor 
electric, sobă motorină. Telefon 
211683. (30329) 

VInd porumb ştiuleţi (nesfărlmat), 
recolta 1999. Telefon 092 500 624. 
(30342) 

VInd mobila tineret, stare bună, 
preţ covne'î1abil. Telefon 289?35, 
după ora 17. (30345) _ 

Vând ROCHIE MIREASA, nouă. 
Telefon 214(110. (30909) 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
160.000 leU mc. Telefon 214(110. 
(30909) 

VInd l~ogralie veche, an 1894, In 
stare excelentă, cu ramă originată. 
Telefon 252009 sau 094 784 556. 
(29673) 

Vând tennoleka gaz, lnstant baie, 
bucătărie, calorifere. ofer uri an 
garanţie. Telefon 092 989 017. 
(30389) 

Vând EUR0BOLŢARI TER· 
MOIZOLANŢI cu garanţia; 
300x250x200; 3.600 lei/bucata; 1 
mc- 24(1.000 tel. Telefon 281491; 
092.381.750. (29115) 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare. Telefon 249248. 
(29537) . 

VInd canapele extensibile, co1ţare 
şi fotolii, noi, pl"'. Telefon 264892. 
(30076) 

Vând garaj autorizat, Mlcălaca 
zona 300, preţ infonmatlv 2500 OM. 
Telefon 092.287.448. 30089 

Vând tenmotekă Beretta, convertor 
boiler pe gaz. Telefon 25'3973. 
(30294) 

Vând 40 s~ ingrăşlminte NPK 
20.20.0; pret. avantajos. Telefon 
279471. (30236) 

VInd (lichidez) ţevi SQ!ar, butoaie 
tablă, mădnător struguri, baloane sti
clă, majă, uşă bloc, sobă cărbuni. 
Telefon 255475. (30942) 

Vând garaj metalic, 15 mp, 
Podgoria. lnfonnaţii telefon 230184. 
(30923) 

•

1

. V.3nd (încniriez) garaj,' zona 
Vand aparat mezeluri, italian, nou, 

Vla~u-Făt Frumos. Telefon 235784, preţ importator. Telefon 251885. 

! 092 308 400. (30018) ~(=303=11=)====~===~ 
11

1 

Vând I'AAŞINI DE CUSUT ELE(;-1 1 Vând aperat nou, încălzit si răcit. 1. ! TRICE INDUSTRIALE, fotolii, pret importator. Telefon 251885. 
1, măsuţe, trei corpuri ":uspendate t ;30317) 
)! pentru bucâtărie, material pentru Vând PRESA + FILTRU ulei, la 
11 masa biliard, butoi 200 litri pentru mce. Telefon 057-23n34. (30222) 
li motorină. Telefon 23402 . Vând vacă Bătţată Românească_, 

VInd cameră combinatii, lablo!.ii, 
div..,... Telefon 233834, orele 17-
19. (31061) 

Vând 2 fotolii extensibile, m"'ină 
spălat automată. Telefon 276158 
sau 092.372.135. (31051) 

Vând două juninci gestante de 6 
luni, str. Fagului nr. 57, Gai. (31052) 

Vând maşini cusut industriale: 2 
triplokun; 1 butonieră; 1 fivi!; 1 cap
sat; 1 zig-zag; 8 nonnale. Telefon 
092.703.126; 057-2780n. (31053) 

Vând casă cu grădină mare, apă, 
gaz, Vladimirescu, presă bolţari şi 
Flat Ducato 14, 1990. Telefon 
514372. (31054) 

Vând coltar mare cu fotoliu din 
pluş, deosebit Telefon 278352. 
(31063) 

vand cazan tuică complet, 170 
litri, nou. Telefon 094.698.849. 
(31968) 

Vând sobă motorină masină trioo
tat, rochie mireasă '42. 'Telefon 
276913, seara. (31074) 

Vând vacă gestantă. Informa~/ 
telefon 216143. (31079) 

Vând en - gros, HAINE second • 
hand, Import GERMANIA, peste 
20 sortimente. Telefon 289456; 
092.239.242. (31166) 

Vând canapea pluş. bibliotecă, 
dormitor nou. Telefon 271122 sau 
092,887.161. (31149) 

Vând două junind Holştein, mon
tate. Telefon 279239. (31081) 

Cumpăr apartament indiferent 
număr de camere, la pret rezonabil. 
Telefon 235784, 092 '308 400. 
(30018) 

Cumpăr teren agricol vizavi de 
sere. Telefon 092.275.276. 28700 
Cumpăr (numai la preţ rezonabil) 

. apartafT!ent 1-2-3 camere, neîm
bunălătit, zona centrală, UTA, 100, 
Romarlilor, Podgoria. Rog seriozi
tate. Telefon 094187 921. (30307) 

CUMPĂRĂBI DIVERSE 

Cumpăr sticle de bere. T elef an 
280695. (30163) 

CERERI,IOFERTE 
DE SERVICII 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează BĂIEŢl pentru spălăto
rie auto. Telefon 280110, 
092.571.335; 092.271.338. (31096) 

"DREAM TEAM" angajează 
CONFECJIONERE profil textlt. 
lnformaţl la sediul firmei, str. 
Privighetori~ nr. 1. Telefon 276474. 
(29099) 

SUPER-MARKET ALIMENTAR 
ZIRIDAVA, angajează CASIER şi 
V ÂNZĂ TORJ. Cererile se pot 
depune la parterul magazinului, 
zilniC. (30060) 

SC "BELStRtM IMPORT 
EXPORT' SRL angajează 5 zidari, 
5 Unichigll montaj hale Industriale 
din tablă, 2 ingineri constructori, 
10 mecanici auto, 10 şoferi 
gradele B, C, E. Condiţii: vechime 
minimă 5 ani. Telefon 284125. 
(28859) 

SALONUL BINGO "STUDIO" 
face angajări PERSONAL pentru 
VANZĂRI CARTOANE. Interviu zi~ 
nic, după ora 14. (30288) 

j MAGAZII'! ALIMENTAR anga- i 

l
jează VÂNZATOARE CALIFICATE 

i FEMEIE DE SERVICIU, intre 25-lo ani, cu domiciliul in Arad. 
T-on 280878. (30300) 

· Vând cazan încălzire centrală la a-IV-a !actalie. Telefon 217082. 
! gaz metan ARJSTON 23 KW, nou, (30148) . SOCIETATE COMERCIALA 
: preţ bun. Tele!on 267309. (31049) Vând donmitor Ludovic al. XIV, angajează SECRETARĂ, cu 
1 Vănd n:xtlti mireasă, diferite mări- stare excepţională. Telefon 257850. cunostinţe de operare pe calcula-

mi. import Austria. Telefon 251735. (30172) tor ,1 AGENŢI COMERCIAL!, cu 
{30988) Vând maşi_ni automate de spălat, salarizare avantajoasă. Telefon 
· ccmbină trigolifică, ladă congelator, 251827. (30341) 

VAnd PLASĂ GARD zlncată, biciclete. Telefon 092.311.586. :==::::~:=;;:::;=;;~::::~:;:=; 
orice dimensiuni, PLASĂ RI'.BfTZ (30953) . SOCIETATE PARTICULARĂ 

i şi CUIE CONSTRUCŢII, str. Vrabiei Vând boiler electric 80 litri, uşă angajăm SUDORI ~i INSTALA-
nr. 4. Telefon 289997, 094.558.552. interior, măsuţă hol rotundă, aragaz TOR! pentru instala~i gaze fi. tar-

1 2 ochiuri, ma~ină cusut .Ileana·. mlce. Tekrfon 276466. (30912) 
1 1 b 1 ă 1 Telefon 245758. (31007) 

Vând SARE la sac 'Ş u g r' Vând Dacia 1310, preţ 1.500 OM, Angajăm FETE cu VOCE 
cantJtă11 mari. Telefon 059-

1
44334. negociabil şi casă In Zadărenl. PLĂCUTĂ pentru HOT UNE (fan-

(~~ moblli, """"lan, tablouri ·Telefon 413185. (31011) tezie, Inspiraţie '' spontaneitate). 
~.- Vând sufragerie .Nina", CCNOr 213 Telefon 241822, 092 239 248. 

diverse, tlchldez gospodăria. şi sobă teracotă. Telefon 284340, (30904) 

-~~21148~1;-~~(J(!~~t ~~·AP!1~,)~(3)<!2,9):. .· • ' ''•· (:!>" • • •• 

STYL BRUNA, cu sediul la 
Orologerle angajează MAŞINISTE 
feţe incăllămlnte. Telefon 281281. 
(30899) 

SC "MISTER'$" SRL Arad, 
angajează INGINER CONFECŢII, 
CONFECŢIONERE şi personal 
pentru călcat finit, cu experienţă. 
Se oferă salarizare deosebită. 
Informaţii suplimentare la sediul 
firmei in: Micălaca, bl. 3048 sau 
telefon 279089. (30069) 

Angajăm 2 meseriaşi în~ CON
STRUCŢII 'i un ŞEF ECHIPA coor
donare lucrare serioasă. Telefon 
092.249558; 094.700080. (30932) 

Angajăm BARMAN , Piaţa 
Catedralei nr. 8. Telefon 283002. 
(30915) 

,.MARCO MARK" angajeaz 
AGENŢI comerciali, carnet cat B, 
vârsta maximă 30 ani. Salar fix 
plus pnocent Telefon 094.705.820. 
(30977) 

"GEORGE$" bar NON STOP 
angajează EIARI'AA~I-BĂRMĂNITE 
şi MUNCITOR NECALIFICAT (băr
bat-femeie pentru curăţenie). 
Telefon 246261. (30979) 

Angajez T MPLAR persoană 
cu cunoştinţe in domeniu, varsta 
maximă 35 ani. Telefon 094. 
507.359. (31003) 

"TUTIMEX" angajeW urgen_t: 
OPERATORI calculator; VÂNZA· 
TORI. Telefon 270621, orele &-16. 
(31005) 

"STEL-PROD" angajează CON
FECTlONERI lncăllăminte pentru 
ma,lnă de cusut manual; 
MECANIC maşini cusut, str. 
Renaşterii nr. 471A. Telefon 
259674. (31024) 

caut MESERIAŞ pentru a con
strui 2 balcoane, parter. Telefon 
268528. (31044) 

Angajez TINICHIGIU AUTO cu 
stagiul militar satisfăcut Telefon 
282545. 

Angajăm BOBINA TOR! moto&
re ELECTRICE cu contract sau 
convanţie. Telefon 262672. (31059) 

SC "BIOCLINICA" SRL anga
jează ASISTENTĂ MEDICALĂ cu 
contract pe perioadă limitată. 
Selecţia la sediul finmei din Arad, 
Calea A. Vlaicu, bloc Z 26, mier
curi, 13 octombrie 1999, ora 14. 

ANGAJAM V ÂNZA TORI PRE
SĂ. Telefon 2572n. (31127) 

ANGAJEZ: dulgheri, zidari, fie
rari betonifti pentru contract de 
muncă in străinătate. Telefon 
270288. (31145) 

PRES'I'ĂRI SERVICII 

ŞCOALA ŞOFERI .BELC" 
completează 1'8 locuri, categori
Ile: B, BCE. Telefon 223004, 
216570, 094 938 335. (30356) 

RENOVARt APARTAMENTE: 
zugrăveli, faianţări, gresieri, insta
laţii sanitare. Angajăm MUNCI
TORI. Telefon 248494, 531373. 
(30995) 

REPARAM: FRIGIDERE, CON
GELATOARE, domiciliu, garanţie 
6 luni. Telefon 272371, 094 867 
352. (28987) 

Execut tot felul de lucrări: 
ZI DĂRI!, TENCUIELI, ZUGRĂ V!' LI, 
IZOLA ŢII, GRESIERI, FAIANŢARI, 
ACOPERIŞŢURt. Telefon 273233. 
(20894) 

CROITOREASA, execut orice 
fel lucrări Tmbrăcăminte; calitativ; 
convenabil. Telefon 283041. 

ABSOLVENŢI! Executam 
FOTOGRAFII retuşate alb--negru, 
sepia, color pentru TABLOU. 
FOTOSTUDIOUL "B & B 
HELIOS", telefon 272723, str. 
Fulgerului nr. 8, Arad. (30090) 

"tzOREX" execută HIDROIZO. 
LA ŢII cu membrană hidroizolaM 
toare cu ardezie import Austria; 1 
garanţie 10 ani. Telefon 057 •· 
266230; 094.612.8n. (30215) 

RENOVĂRI INTERIOARE, 
zugrăveli, zidărie, gresierl, par
chetări. Telefon 277353, 094 909 
535. (30353) 

NOUl CABINET STOMATO
LOGIC, Aradul Nou, siT. Ştefan cel 
Mare nr. 14A. (30907) 

Reparăm prompt ta domiciliu: 
FRIGIDERE, CONGELATOARE, 
garanţia!. Telefon 262967. (30955) 

Repar, taplţez: CANAPELE, 
COL ŢARE, scaune, rolete, domi
ciliul clientului. Telefon 264419. 
(31023) 

Repar: CANAPELE, ROLETE, 
TÂMPLĂRIE universali, la dom~ 
clllul clientului. Telefon 268529. 
(31044) 

EFECTUEZ DRESAJ CÂINI uti
lizări: disciplină, pază, apărare. 
·relefon 057- 257207. 

DIVERSE 1 

ACA ARAD preia MIEREA 
POUFLORĂ, 10.500 lei/ kg. Telefon 
281156,281256, (30381) 

se "MOARA SÂNLEANI" vinde 
foarte avantajos FĂINĂ, tip 550, 
GLUTEN 28, preţ 2.600 lei + lVA. 
Telefon 0921260961. (31002) 

Licitaţie. se ,,ARCOOM" Arad, 
str. Clo'ca nr. 8, telefon 256919, 
scoate la licitaţie in, 20.10.1999, ora 
10, pentru închiriere GHERETA 
comercială din MONEASA. (31008) 

S.C.CA AUTOSERVICE MICA
LACA Arad, telefon 262_098, anunţă 
ONORATA CLIENTELA că pentru 
AUTOTURISMELE care efectuează 
INSPECŢIA TEHNICĂ PERIODICĂ 
la unltaiea noastră, beneficiază 
GRATUIT de reparaţiile electrice ~ 
de o REDUCRE de 10% la mano
peră pentru partea mecanică. 
(31039) 

SOCIETATE STRĂINĂ incheie 
contracte de INTERMEDIERE cu 
persoane fizice sau juridice 
române pentru procurarea de 
trunchiuri de cireş, paltin şi tel. 
Plăte!fte comison. Cererile se 
depun urgent la sediu: MARA 
INTERNAŢIONAL CON SUL TS din 
Arad, str. Andrei M""""nu nr. 21, 
intre orale 9-17. Telefon 256369. 
(31070) 

BARUL UBERAULOR SOMOŞ
CHEŞ organizează in fiecare sâm
bătă SEARA MUZICII POPULARE, 
cu fonnaţH de prestigiu. Intrarea 

~~~~1~10~1~~~~~~~ 
-- CI"'"ATII · 
in data de 25.10.1999, ora 8, cam. 

102, Toma Constantin este citat ca 
parat la Judecătoria Arad pentru 
solutionarea dosarului 49861 
05.01.1999, avind ca obiect desfac. 
erea căsătoriei in contraditoriu cu 
reci amanta T orna Maria. (30937) 

1 

Efectuează zilnic transport dtt 
persoane în GERMANIA, AUS
lRIA ti FRANŢA, la preţu" acce
sibile cu autocare moderne. 

NOU !Il ITALIA cu tranzH AU~ 
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin "ATLA· 
SSIB" puteţi cililitorl in toati 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTUGAUA. 

Pentru grupuri organizate, 
Tnchlrlem autocare fi mlcrobuze 
moderne. 

,.ATLASSIB" efectuează ser
vicii. de mesagerie, u~uriri me-
dlcaie '' cărţi V1H'Zi. • 

Agenţiile din centru: telefon 
251871 '' 252727 fi AIITOGARĂ, 
telefon 270562. -
- VĂ AŞTEPTĂM, zilnic. (c.17) 

AGENTIA liE TURISM 
"SEMO T1.1UR" ARAD 

vă oferă; 

- excu,.sii lunare în EGIPT, 

ITALIA, SPANIA, GRECIA, 
ISRAEL, ANGLIA, MAROC, 
MAREA EGEE, AUSTRIA, 
FRANŢA; săptămânale în: 
DUBA!, CHINA şi TUNISIA, 

THAILANDA , MEXIC, la preţuri 

fără concurenţă. 
- excursii Individuale in 

CROAŢIA~~ UNGARIA. 
-bilete de odihnă şi tratament 

ta: FELIX, HERCULANE, 
OLĂNEŞTt, POIANA BRAŞOV, 
VORONEŢ, VOINEASA. Infor

maţii telefon/ fax 057- 283311, 
MEDITAŢII .fi TRADUCERI sau str. Eminescu nr. 13. VĂ 

tlmba ENGlEZA, preţ avantajos, .. .....,DTĂMJ (c.
1

000) 
Telefon251987.(28778) . . --r·- ·· 

' 
·~~.". 

NOUIII REDUCERI DE PREŢURl 

~ 
vă oferă: 

zilnic Spre Gennania 
PASSAU-REGENSBURG

NORNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART-KARLSRUHE
HEIDELBERG - WORZBURG 
-FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SERVICII: călătorie in auto
care noi, moderne; 2 bagaje 
gratuite; insoptoare de bord; 
o masă caldă.m Ungaria. 

Informaţii şi inscrieri ta 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, 
telefon 057-252291; LIPOVA, 
telefon 057-561377, telefon 
057-563011; TiMIŞOARA, 
telefon 056-200119; LUGOJ, 
telefon 056-359651; REŞIŢA, il telefon 055-224904. (c.) 

1 

staţiunile:_ FELIX, HERCU
LANE, SLANIC MOLDOVA, 
SOVATA, MONEASA, BAL
VANYOS, VATRA DORNEt, 
PREDEAL, POIANA BRA
ŞOV, SINAIA. Excursii In 
străinătate: TUNISIA, EGIPT. 
De asemenea vă oferă un 
revelion de neuitat in: 
TUNISIA, TURCIA (ISTAN
BUL, ANTALYA), GRECIA, 
CRETA, ISRAEL, CIPRU, 
DUBAI, EGIPT, FRANŢA, 
ANGLIA, AUSTRIA, ITALIA, 
CEHIA. lnfonmaţll ta telefon 
257279; 256225. Servicii de 
comlsionare vamală. 
tnfonmapl ta telefon 255244. 

cameră, zona Vlaicu, cu apartament 
2 camere Micălaca, zona 100 sau 
300. Telefon 273778; 219139. 
(30203) 

Schimb apartament 4 camere cu 
casă in municipiul Arad sau in 
comunele apropiate. lnforma~i tefe.. 
ron 281968. 289n1. (27132) 

Schimb apartament 3 camere, 
M~laca, bl. 110 cu 2 camere, Piaţa 
M. VIteazul sau imprejurimi. Telefon 
092.605.833. (31018) 

ÎNCHIRIERI 
' 

Ofer spre inchiriere apartament 
ultracentral. Informaţii telefon 
094.157.488 sau telefon 275001, 

u ora 18. 
nchinez (ofer) locuinţă (ne)mobi

lată. Telefon 235784, 092 308 400. 
(30018) 

Doresc să Tnchlriez garsooierâ şi 
apartament (ne)mobilat. Telefon 
235784, 092 308 400. (30018) 

Caut spre închiriere SPATIU 
(10-30 mp) ULTRACENTRAL. 
Telefon 094 797 849 sau 270729. 
(30011) 

lnchiriem spatii comerciale pentru 
magazine, dePozite, birouri, etc., 
T Ion 1060 si 1 7. 

nchiriez spaţii comerciale cu 
·suprafeţe diferite, pe Calea Upovei 
nr. 1 t3, vizavi de Restaurant Flora. 
Telefon 092.921.103. (30031) 

Ofer spre inchiriere, ultracentral, 
casă, curte, intrare separată, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, pentru 1 
sediu de finnă birouri, cabinet. Aştept 
oferte serioase. Informaţii telefon 
092.735.984. 30097 

Ofer pentru închiriere garsonieră 
occidentală, 120 OM anticipat, .. 
Telefon 281195. (30140) . 

fnc!Îiriez {ofer) apartament uttra .. 
central, (str. Unirii), tot confortuL 
Telefon 284995. (30217) 

Ofer spre indliriere garaj, in zona 
Piata Mică. Telefon 092 487 092. 
(30295) 

Tnchiriez spaţiu ultracentral şi 
depozit. lnforma~i telefon 093 217 
736. (30336) 

Ofer în chirie garsonieră, zonâ 
centrală. Telefon c84765, orele 7-15. 
(30370) 

lnchiriem hală pwducţie 5.500 mp 
+ birouri P+2 700 mp Tn Arad. 
lnfonmatil telefon 057-464429, Intre 
om1e s-i5. 30901 

caut să inchirlez casă, minim 3 
camere, tot confortul, zonă civlliza. 
ti, pe termen lung, cu posibilităţi 

. -~ (C~ntl~uara ln pagl~- 1 ~~ ~ 
.-~p .~- '. ,~ ••• ·~ --. .- .·.-- _ .. 
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r (Urmare din pagina 18) 
de cumpărare. Telefon 092. 
610.645. (30053) 

închiriez spaţiu ultracel)tral. 
Telefon211792. (30024) 

lnchiriez apartament 2 camere, 
mobilat, str. lma,ului (zona 
Mioriţa). Informaţii telefon 092-

. 30089 
Caut să închiriez apartament 2 

camere. orice zonă. ofer 100 OM. 
Telefon 092.928.102. (30102) 

Tnchirîez s~u comercial, bi'ot.Ji, 
sediu, reprezentanţă. cenl!al. Telefon 
230988:253123. (30928) 

Ofer spre inchiriere garsonieră 
mobilată. des;gn occidenlal. cu IDa1e 
utilită~le. Telefon 260094, după ora 
19. (30892) 

Ofer spre inchiriere cea. 30 mp, 
cenb'al, pentru spatiu comercial sau 
birO<Jri. T eieb1 094.296.821. (30314) 

Dau în chirie apartament două 
camere, Vlaicu. Telefon 246084, 
după ora 17. (30220) 

Prirresc in gazdă dOuă eleve. <*J
dente. Telefon 244745, după cxa 16. 
(30032) 

Dau In chirie garaj pe Vlaicu bl. X6. 
Telefon 252620; 248522. (30351) 

Ofer pentru indliriere' apartament 
2 camere. garaj. Mioriţa. Telefon 
245660,250231. (30986)-

Ofer spre inchinare garsonieră 
mobilată, telelon. cablu, Micălaca, sir. 
Abrud. lnfoonati 267679. (30973) 

Căutăm brutărie pentru inchiriat 
Telefoo 534374. (30972) 

Prirresc o fată in gazdă, Arad: B
dul Revoluţiei nr. 71, Bl'- 8, ultracen
tral. (30961 ) -

Ofer ~Iru inchiriere a~ 
2 camere, mobilat, ultracentral. 
Telefoo 092.206.285. (30960) 

Ofer spre lnchiriere garsonieră, 
confort 1, zona Miorita. Informatii 
412258. (30958) ' ' 

Ofer spre inchiriere garsonieră 
mobilată, 100 OM/lună. Telefon 
211926: 285958. (31000) 

Ofer _spre inctunere apartament 1 
cameră, central, mobilat. Telefon 
211879. (30998) 

lnchiriez casă ru grădină, 12 kin 
de Arad, preţ foarte avantajos. 
Telefoo 217095. (30993) 

inchiriez apartament 2 camere. 
mobilat. 120 OM, chiria pe 3 luni, 
Aurel Vlaicu. Telefon 217095. 

,{30993) 

Ofer spre ind1iriere spaţiu pentru 
pnodu*, depozite, bill>llri, parcări 
auto, preţuri negociabile. Telefon 

.539. 31 
Ofer spre inchiriere garsonieră 

mobilată, Micăiaca. Teleloo 268589. 
(31065) 

Ofer spre Tnchiriere spaţiu 25 ""' 
(-). central Sir. flariliu, nr. 9, 
ap. 2. (31146) 

Ofer spre lnchJriere -""••~« 2 
camere, mobilat, Vlaicu. Telefon 
0571288651. (31064) 

PIERDERI 
P1erdut carnet membru eliberat de 

Cooperativa Credn .Unirea" Aradul 

Nou pe numele Sl&l Maria. 8 -
nul. (31038) 

Cu In sut1o1 anunţăm in-
cetarea din viaţă la numai 47 de 
ani, dupli o scurtă dar gnoa sufe. 
oinţă a celol care a fost fiică, -. 
CUI!'""!ă şi mituşă 
PAIA'U ROmCA. (COCAJ. 
născută CIULEA. Inmor

mintarea va avea loc azi, 8 
octombrie 1999, ora 13, do la 
Capela Cimitirului Eternitatea. 
Dumnezeu să o odlhneasci ln 

indollat!i. 

durano anunţăm in
il cet"""' din viaţă a Iubitului nostru 

liu, ta1ă, _!rate. cumnat~ unchi 
BANDEA MARC'U, 

ln vărstă de 45 de ani. lnmor· 
mAntarea va avea Joc sâmbătă, 9 
octombrie, in localitatea DIECI. 
va,n1c indureraţi, părinţii: tata 
Marcu, mama Catiţa. fiica Cătăiina, 

"""'1=-"' soţul Traian~ copil 

j
. După o lungă şi grea suferinţă 

se st1nge din viat!i la 68 ani un 
adevărat t"" ' 

., lng~~i~~;:* 
,·> ~va avea loc, de 

' la domiciliul din str. Zs. Moricz ..... 
19, slombătă, 9 octombrie, la ora 
13. Familiile ~ CIGHIREAN 
'MARGEA. 

- -- -·---'-- :.:::. 

Cu durere anunţăm incetarea 
din viaţă, la numai 57 de ani, a 
calul ce a fost soţ, tată, bunle, 
frate, cumnat şi unchi 
ARDElEAN GIIEORG!a:. 
lnmormăntarea va avea loc azi, 

8 octombrie 1999, ora 16, de la 
morga Cimitirului Eternitatea. 
FamUia indoliată. 

Cu ad3ncă durere anunţăm in- 1 

catarea din viaţă, la vârsta de 50 
ani, a celei care a fost 
fREIMAN ElENA NATAUA, 

nepreţuită mamă, soţie li fiică. 
lnmornoantarea va avea Joc azi, 8 
octombrie 1999, ora 15, de la 
capela Cimitirului Etemitatsa. 

Cu adâncă durere anunţăm in. 
cetarea din viaţj a celui care a fost 
soţ, tată, bunic şi socrtJ . 
. · aDŞAUREL -

ln virstă de 71 ani. Tnmor
mântarea va avea loc azi, 8 
octombrie 1999, la ora 14,30 de pe 
str. Pk>pilor, nr. 3, apoi la Cimitirul 
Eternitatea. Dumnezeu să-I odih
nească in pace! -Familia ve,nlc 
~~_iată ~-i_!ndurerată. ~ 

i} IIIIICII FIIIIUII 'if 

se .. NOSI'U&ATU'' SBL. 
str. Ghiba Sirta nr. 26, tektfon 

270437; 094.554.874. Sprijinul de 
care aveţi nevoie in momentele 
grolo 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
SJCRJE: diferite esenţe ,1 mo

dele occidentale. RESPETE: 
pânză, mătaşe (seluri complete), 
voal. CRUCI: lemn şi metal. 
ACCESORII: prosoape, batista, 
panglică neagră, baticuri, mânere, 
lumânări, catafalc, ~ice, steag 
de doliu. SERVICII: spăla~ imbă~ 
sămat, imbnlcat, transport intern 
'i internaţional; ASIGURĂM 
ţolaci, colivă, coroane, jerbe, 
fotografii profesionale, fanfară; 
ORGANIZAM pomeni; INTERME· 
DIEM gratuit obţinerea actelor 
necesare Tnhumărti. Oferta brad: 
sicriu brad, respete, cruce • 
750.000 Joi; TRANSpORTUL 
SICRIULUI LA DOMICILIU, este 
GRATUITIJJ. Experienţa noastră, 
osta gara dumneavoastră! (c) -&OoST\'LoCOMPANY ftrmii 
producătoare de alerte, str. M. 
Eminescu nr. 4, (vizavi Cinema 
MUREŞUL) telefon 211929, 
094.537.715; 094.558.712-

TOTVL ÎN'I'1l-UN SINGUR 
LOC; LA PREf lE PROIJlJCĂ,. 
TOR, CAUTATE fl OPERA
'DVII'ATEc+ • "+hTAIĂI 

• imbiloămat, lmbricat, cos--.-401).1.600.1100 ... 
·slcriolux 
• lonjorlo dec•: 110.000· 

1100.000 Joi -auci,---OFE&TĂI sicriu, .lenjerie. 
....... - 730.000 Joi; 

TronopOrt in Anld GRATIJJT. 
Transport GRA rurr 1a ftrmoJa 

concurente, pentru ca oi puteţi 
.......... ......- .. -(c.) 

'ÎÎ' CONDOLEANTE 'ÎÎ' 

Cu o trlst8l'> adAncă ne luăm 
r.!mas bun de la minunata noastri 
."-ni 

dr. DOINA GBERGAJL 
Chipul ei, amintirea suftetulul el 

nobil vor rămâne veşnic in 
sufletele noastre. Dumnezeu s-o 
odihnească în lini!ft& şi pacei 
Sincere condoleanţe celui care a 
fost un soţ minunat, prietenului 
nostru, dr. Ghergar Teodor. 
Fam~ia Holaa. (31045) 

Suntem alături de domnul ctr. 
Ghergar Teodor în marea durere 
prlcinult;l de decesul Iubitei sala 
soţii 

dr. DOINA GIIERGAJL 
Sincere condoleanţe! Fcimllla 

dr. Ardelean. (31016) 

PUBUCITATB 

Sincere condoleanţe domului 
dr. Ghergar la durerea pricinuită 
de pienderea soţiei iubite, 

dr. DOINA GBERGAIL 
Dumnezeu s-o odihnească tn 

linişte 'i pace. Familiile Rus fi 
Jovămoţ, indurer.ote. (31017) 

Cuvintele ~ Jacrimila sunt prea 
puţine pel)lru a ne exprima du· 
rerea, acum când nemiloasa boală 
ne-a răpit-o dintre noi pe scumpa 
',i neuitata noastră veri~ră 

dr. DOINA GBERGAIL 
Sincere condoleanţe, v~o~ 

lui dr. Ghergar Teodor. Dumnezeu 
s·o odihnească tn pacei 
V~ra. V1ctor1a 1stin aJ famUJa. 
(31121) 

O Jaalmă ~ o rugăciune pentru 
scumpa 'i neuitata noastră 
~ 

dr. DOINA GBERGAR. 
Dumnezeu s~o odihnească in 

pacei Nepoata, Gabl Mateiu cu 
familia. (31121) 

Profund indureraţi de plerdenoa 
prematură a distinsei colege 

dr. DOINA GBERGAR. 
cotectivul de· Pediatrie din 

Policlinică şi Spitalul Judeţean 
aduc un ultim omagiu cekli ple-

: eate dintre noi, precum şi ceLe mai 1 

1 

sincere condoleanţe familiei 
Tndurerate. Policlinica de Copii, 

· Secţia Pediatr!e Il, III 'Jinfecţioase.

1 1(31088) . 

Colectivul Spitalului de 
Recuperare GHJOROC osta alăluri 
de dr. Ghergar Teodor in 
momentele grele pricinuite de 
decesul soţiei saLe 

dr. DOINA GBERGAIL 
Dumnezeu s-o odihnească in 

pacei (31095) 

Omagiu pios la -părJirea pr&
matură de prietena noastră 

dr. DOINA GJIERGAR. 
Odihnească-se in pace! Dr. Du:ş, 

E. ~mama. (31078) · 

Mulţumim tuturor celor cara au 
fost alături de noi, la marea durere 
pricinulti de decesul calul cano a 
fost 

TĂur DtJMri'RtJ. 
Familia indoliată. 830323) 

Suntem alături de familia 
ARDELEAN in marea durere prici
nuită de decesul celui ce a fost 
ARDElEAN GHEORGHE. 

Sincere condoleanţe! Locatarii 
bl. 30312 Micălaca. (30997) 

Asocialia de locatari a blocului 
lt26, se.{;~ O, Aunll Vlalcu, aduc 
181 ut11m omagiu celol care a fost 

. RODICAPĂIĂ'U. 
Dumnezeu ..a odlhneuciln 

pacei (31009) 

Asociaţia locatari str. Tudor 
Vladimirescu nr. 17, regreti dl• 
pariţăa bunei lor vecine 

FREIMAN ElENA. 
Sincere condok!anţe famlllaf. 

(31026) 

Intreg colectivul Filannonlcll de 
Stat din Arad - alături de lami
Ia colegului Petru Freiman In du
rerea priclnuitli de treceraa In .
inţă a soţiei 

FREJMANDM*BETA. 
(31041) 

Cu multă durere depllngem 
dispariţia pnomaturl a mlnunalel 
colege 

FREIMAN I!IENA. 
Sincere condo~anţe familiei 

lndollate. FamiiJa, dr. KIIIJan. 
(31034) 

Sun1am alături de colega noas
tră LAVINIA DRAGOŞ, In greaua 
Incercare pricinulti de pienderea 
tal;llul CoJogll do-.. (31080) 

Locatarii bloc A, din str. 
PeHnulul nr. 2-8, sunt alături de 
famJUa ANTAL in durerea prlcin"' 
Jtă de dispariţia prematură a celui 
cano a fost soţ~ 1atl deosebit 

ANTAL ŞTEFAN. 
Dumnezeu să~l odihneasCil 

(31110) 

s.a stins d'on vială. cal m.1 IM1 
pr-.. 

ing. CIGIIJREAJif IOAN. 
1 Nu te vom uita niciodati. 
'Familia Lance. (31115) 

Suntem alături de familiile 
CIGHJREAN ,, MARGEA in ma~ 
durere pricinuită de trecerea in 
nefiinţă a celui ce a fost 

ing. CIGIIJREAJif IOAN. 
Familiile: Drig, Novac fi dr. 

Diloelu. 31116 

Suntem alături de familia 
CIGHIREAN in momentete de grea 
incercare pricinuită de decesul· 
celui ce a fost 

ing. CIGIIIREAH IOAN. 
Familia Bătrân din Re:ş,iţa. 

(31117) 

Suntem alături de familiile 
CIGHIREAN 'i MARGEA in marea 
durere ·pricinuită de trecerea tn 
nefiinţă a celui care a fost 

__ iag. CIGIIIREAH IOAN. 
Familia T~. (31118) 

Elevii lfi părinţii clasei a·l--a A, 
Şcoala generală nr. 22, Arad sunt 
alături de domnullnvăţător CJULE 
GHEORGHE la pierderea surorii 
dragi ~i ii transmit sir:tcere cort-
doleanţe. (31123) . 

Familia Fulberti este alături de 
· domnul învăţător CIULE GHEO

RGHE la despărţirea. de sora 
dragă 'i n transmtte sincere ~ 
doleanţe. (31125) 

Suntem alături de familia ind~ 
!iată la pierderea prematură a celei 
care a fost 

PĂIĂ'U RODICA. 
Colectivul SCCA .,COTREX" 

Arad. (31124) 

Regretăm profund dispariţia 
colegului nostru 

OSTAFIIOAN. 
Chipul său optimist va rămâne 

1 veşnic intre noi. Condoklanţe din 
partea colectivului Foto Video 
ENIGMA. 

Colectivul Dispensarului 
1 Policlnic Stomatologic "A urei 
: Vlaicu" este alături de familia 
FREIMAN in momentele grele 
pricinuite de decesul colegei 
noastre 

ElENA· NATAUA. 
'i transmite sincere con

doleanţe. (31131) 

Suntem alături de familiiln 
FREIMAN 'i DAVID in greaua 
incercare pricinuită de moartea 
prietenei şi colegei noastre 

ElENA· NATALIA.: 
Sincere condoleanţe! Familia 

Daloa (31132) 

Suntem ·alături de doamna 
UGJA MARGEA in marea durere 
provocată de decesul tatălui. 
Sincere condoleanţe intregii 
familii! Colegii de la Biblioteca 
Judeţeană "A. D. XENOPOL" 
Anld. (31139) 

Colectivul Facultăţii de 
Stomatologie din cadrul 
Universităţii de Vest ,.Vasile 
Gold~" din Arad, este alături de 
familia FREIMAN in marea durere 
prlcinulti de dispariţia celei ce a 
fost .. 

ElENA FREIMAN 
aslstentă 'efă a PollcllnicR 

Universitare Stomatologice 
Vlaicu. Sincere condoleanţe! 
(31147) 

Colectivul Grtcfiroll8i nr. 17,
alături de colega lor CHIŞ ZAMFI
RA la decesul tatălui socru fi 
transmlt8 sincere e:ondoleanjoo. . 

Cu Inimile lndurerate de Julim 
un ultim rămas bun de la cal cano 
a fost un minunat soţ. laii, frala, 
cumnat, socru, bunle 

OSTAFI JOAlll 
la revedere, ne vom vedea tn 
~- FamiDIIe lndollate: Ostafi, 
Redi,, Butaru, Morar, Fericaan, 
David, Ban. (31156) 

Sincere co-nţa familiilor 
Redl' '1 Ostafl la dospâ'lkU do 
cel cant a fost , 

OST.AJIIIOAK 
Ne rugăm ca Dumnezeu să--I 

mingile pe cel lntrlstaţl, să le· 
umple Inimile de pace, să le 
sădească in suflet nădejdea 
novederii in ......,Jcie, pe un tărim 
fără dureri. Colectivul Liceului 
Teologic Baptist al Şco111 
Postliceale Sanitare Baptiste 
Anld. (31159) 

Cu durere ln suflete ne! 
despărţim de Sora, cumnata 'i · 
mit"':.ĂIĂ'U RODICA, l 

plecată dintre noi la vârsta de · 
41 ani. DUmnezeu s-o odihnească! 1 

1 Fratele Gicu, cumnata Dorica '' 1 

1 nepoţii Vlad~ Ovidlu.J31160) 1 

1 Despărţirea e gr:ea dar este o ) 
"revedere la TATAL CERESC".j 
Familia Ardelea~, familia Ciorba,

1 
familia Moca ifi Iau oimM bun do 
la . 
ARIW'J•,NGIII)N8GRF 

1164 

------- -----.:.._ -~---__ - _...,.-- -

.-;... 

ADEVĂRUL - .• Pagina 19·: • 

Bunătatea 'i dragostea ta 
ARDElEAN GHEORGHE 
rămâne cu noi 'i toate amintirile 

frumoase pAnă ne vom revedea tn 
cer. Soţia LMa, copiii Adina, Emil, 
Sb!_lt41 ~~-"-!~~~~-i~~J:!:!!~U 

Duminic:ă. 
10.X.1999, se 
implinesc 7 anl 
de la dispariţia 
celei ce a fost 

CHIDON 
SOFIA. 

O lacrimă şi 
1\ un gand pios fn 
memoria ei. Fte.i ţărâna Uf08răl . 

1. (30313) . 

O Jurnănare, o -..e 'i o rug;;c;. 
une la doi ani de la dispariţia calul 
mai bun soţ, tată, scx:ru şi bunic, 

BENCl'.E IOSIF. 
lţl păstrăm in veci amintirea In 

Inimă: soţia, copiii şi nepoţii. 
Dumnezeu să·l odihnească! 
(30369) 

Se impliowsc doi ani de la tre
cerea in nefiinţă a celol cant a fost 
fiica noastră -aslatantă medicală la PoHcftnica 
Municipală Arad. Să-ţi fie ţărlna 
UfC?"a_~ăl Te vor plânge mereU, 
J*111111 nemlngllaţl. (303549 ' 

AJJ trecut 1 an, ...._.w 3 ani, 
de cind bunii '1 dragii no,trl 
p;1r1nţ1 ,1 bunici 

CORND.IlJCA, .. 
VIRGJLIA UJCA, 

au plecat dintre noi pentru -
deauna. Bunul Dumnezeu si le 
- odihnă V8fnicăl Parastasul de 
pomenire va avea loc, sămliltă, 9 
octombrie 1999, ora 12, la 
Bisericuta Catedralei Ortodoxe 
Podgoria. Veşnic indureraţl. copiii 
Slmona şt Cristian, precum fi 
ioepolul Mihai. (30185) . 

Au trecut 7 ani de c:And a 
p;loisit lumea celor 'vii 

dr. WPAŞ G&EOilGIIE, 
omul care 'H ajutat semenii 

până In ultima clipă a vieţii sala, 
lnsănăta,Jnd prin polcepere prot;o. 
slonală '1 allnănd cu vOftoa buni 
atâtea suferinţe omen~. Inima 
sa a fost buni pentru boJnavll 
dl, prieteni, vecini f famllle. 
Membrii familial sale pe care ~ 
Iubit enonn, p;lstrează v1e In lnlm~ 
le · gindurile lor amintirea "'""' 
lo..l tJn ~ - cano a fost soţul, 
talil, bunicul ~ socrul lor. Slujba 
do parastas va avea loc, la cat&
dnla ortodoxă, sâmbătă 9 
octombrie, ora12. Familiile indu-
rerate: LUPAŞ ~ BLIDAR (29894) 

_ _,__ u;:_ 

Cu ~""'"' in suflet vă anunţăm 
că au ln>Cut '1""" săptămlni de la 
decesul celui ce a fost · 

S'UCAIĂ GUGORAS. 
Parastasul are loc sambătă, 9 

octombrie 1999, ora 12, la Biserica 
Ortodoxă de pe str. Eminescu. 
Familia indollată. (30983) 

Trei ani tri'tl , 'i grai S·au : 
. scurs de dnd ai 
1 plecat dintre noi, 
scumpul nostru 

ltATitO 
GHEORGHE 

DAN 
l~. 

dar noi trăim cu speranţa I'1Mt-' 
darii şi vom fi din nou împreună. 

DUMNEZEU SĂ TE AIBĂ IN 
PAZĂ! Te i•.,bfm 'i nu te vom uita 
niciodată! Părinţii, sora :ş,l bunicii. 

1128 

~~z din suflet nu poate fi 
: descrisă nit· prin lacrimi nici prin 

1 

cUVinte acum când se 7mpUnesc 2 
ani de ci"mrl ne-a părăsit cea mal 

1 

bună ~i dragă mamă, bunică 'i 
străbunici 

MOILOVANSILVJA, 
j din PECICA. Parastasul va avea 
lloc ia Mănăstirea aodrog, 
1 duminică, 10 octombrie 1999. 
1 Dragă mamă, in orice ZI 'i in orice 

!
loc, niciodată_ nu vom uita căci ai 
fost cu noi. candva. Dumnezeu să 

1 te odihnească in pacei Famltla. 
(30987) 

Un gănd pios, 
o floare 'i o 
rugăciune, 
însoţite· la 
lacrimile dLWerii, 
la 'ase săp· 
tămani de la tre-

~~~~~cere;o in nelitnţ;l 
r= a scumpei I"'Iaa. 

tno mame, soră, soaaii, bunică ~ 
străbunici . 

IIALOŞ SIOONIA, 
a-cărei amintire o vom păstra 

veşnic in inimile noastre. 
Parastasul va avea Joc, duminică, 
-10 octorltbrie 1999, ora 12, la 
Biserica Ortodoxă din Piaţa 
Catedralei. Dormi in pace suflet 
blând! Familiile indollate: Safta, 
Trui1j:o, Ţăran. (31004) 

A trecut un an plin de lacrimi fi 
d""""' de la -llubitului -

tru sot~ tată - --.c..> ing. J.AZAIU!JICU 
IAtJRENTIU. 

Parastasul va avea toc. alm. 
bătă 9 octombrie, ora 11, la 
Biserica Ortodoxă UTA. Dumne
zeu să-lodihneascil Solia fi copi-
6. (31013) 

Cu acllncă dunora amintim că 
au trecut 6 săptămâni de cind 
ne-a părăsit cel care a fost 
DĂOEAN AIElLUIIJa'U. 

Parastasul va avea loc la 
catedrala Clrlo<lod, Piaţa Mare, 
slmbătă 9 octombrie, ora 10. Nu 
18 voi uitai Soţia. Dumnezeu să-I 
odlhneasdln pacei (31028) 

Cu tristeţe .. dor amintim 
au trecut doi ani de la dec:esul 
dragulul nostru frate 

PETc:tJTI CORNEL 
Dumnezeu _.. odihnea&ei In 

pece'l Surorile. (31 025) 

Lacrimi, o rugăciUne fi o 
luminare la Implinirea a 2 ani de 
cănd a plecat dinlnt noi, cel mal 
bun soţ tată, frate 

PETc:tJTI CORNEL 
Dumnezeu să...J odihneasci Tn 

pacei Soţia llagda, fiul Adrian. 
(31032) 

Cu lrlimil" ne aducem amlnbi 
ci Tn urmă cu 5 ani, la 9 
octombrie, a ptecat dintre noi,. 
cea mal bună mama, ooacn\ .. 
bunici 

DRAGOŞ SANDI, 
din ZĂDĂRENI. Ne rugim 

bunului Dumnezeu să·ţi. dea i 

odihnă V&fnică. alături de soţullj 
TEODOR, fiul DAN 'i ginerele! 

1 PASCU. Tn veci nemângăiate, ,' 
'familiile Drago' fi Redl'·j' 
i (31.1)48) . 

! Cu tristeţe in sufleţe, când ar 1; 

1

. Il lmpHnit 54 de ani de vlaţt, ,1 
, comemorăm implinirea a 6 luni 
de la decsul scumpei noastra 

M1L0Ş OORINA. 
Pentru toţi cei care au cunos.. 

cut.o ,1 au iubit.o, parastasul va 
avea _,oc duminică, 10 

, octombrie, ora 12,30 la Cimltlrul 
j Pomenirea. Dumnezeu să o 
odihnească in pacei Familiile 
Miiof ~ Slev. (31157) 

1 

'·-. ~ . 
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q H(YHim;Jll'f· t1VlHi) ,~ . ~~ }IIlll)JJi/J/tt . :,':}jf.ji ,~y'lll1 
ARAD 2900 

Str. Voevod Moga nr.65-67 
email: arcommat_group@inext.ro 

TeiJ Fax: 057/ 281 779, 0571 276 333 

în calitate de distribuitor autorizat 

vă oferă la 
. pret de producător 

intreaga gamă de lacuri , vopsele, 
runduri, diluanţi pt .. auto, decorative, 

construcţii civile şi industriale. 
• . (973847) 

Organizează CURSURI 
• De calificare-perfecţionare in meseriile: 

• • 
1. Operator pe calculator '' reţele de calculatoare 

(Windows, NC, M5-DOS, aplicaţie de conlabilitate) 

dimineaţa- 12.10.1999 seria 1, 8.11.1999 seria 11, 

după-masa: 11.10.1999 

2. Secretară (prelucrare documente pe calculator) 

3. Contabil (teorie '' aplicaţii pe calculator) 

1 d~IJ)ă-mlll~- 20.10.1999 

4. Programator lt,jutor ' 
• De Instruire Tn: 

1. Utilizare Word- (după-masa)- 8.10.1!:!99 

2. Utilizare Excel- (după-masa) - 21.10.1999 

3. Proiectare aslstali (Autoead, Access) 

Plata fn rate 

Cursuri autorizate, diplome calificare, perfecţionare 

eliberate de MINISTERUL MUNCII. 
(5224388) 

PUBUCITAT.E Vineri, 8 octombrie 1999 

~=1 FI N1 . ""''.,, 

1 ţ' entru motoare · Asigură consum minim de ulei • 
· l si . pornire uşoară ia temperaturl . 
tese scăzute • reduce uzura pieselor in 

· benzina mişcare • conservă motorul pe i 

timpul staţlonărli • mă~te durala 
de funcţionare fl reduce cheltuielile , 
deintreţlnere 

primul ulei pGrţlal sintetic românesc 

A 

In anul1991 

~IJJLtNE 
i oferea televiziunea prin cablu, o 
fereutrii deschisA spre lume. 

Acum vi oferim şi ••• ,...,..,.. 

TROCAL 
Germania 

Producem şi mont.Am 
uşi şi ferestre din PVC armat cu 

geam termopan 
Tel-fax 25 14 61; 094 50 7211 

Arad B-dull. Maniu bl. 26 ap. 1 
În curând SHOWROOM - P-ta M. Viteazu bl. M7 

ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 

, ·· . ·1Ja ~'tă ·_·. 
URMĂTOARELE PRODUSE ClfFUNCT-IONARE 

V ' 

PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE): 
Şemlneele Napoleon - reprezentant 

anle in RomAnia al firmei Napoleon 
~nade); . 
1!1 Convectorl (tncilzltoara) - 2,5-5,8 
iicw (30-140 mc volum incăl~lt); 
• Boilere cu acumulare; 80 1; 120 1; 
~60 1; .. . 
III Boilere cu lncilzire Instantanee a !' . 
lipel; 

OFERTA SPECIAli DE · · --·-· moN: 
ftADIATOAR~ at.!NIUERR LUX-N 

Din oţel (Ungaria) 
• Oţelul are un grad inalt de transmitere 
a căldurii; 

" 

·' 
' 

l"fi;'Pi:ii~Ciysm:---, 1 ,~~~==:::2~1l jjl Cazane penlnl tncilzlre centrali da It #'4 ~2-'138Kw; 

• Radlatoarele DUNAFERR LUX~N au un 
design fi aspect deosebit; 
• Sunt economlcoase datorlti calltiţll 
superioara a materialelor fi a tehnologiei 
utilizata in producerea lor; 

.ARCOMMAT" 
S.A. 

-~- : 

• Durati da intrabulnţara foarte mara; 
4 l11 t fIti f .. Cazane pentru lncălzlra centrali fi 

--. _ __ iirelp&nlreaA.C.M.18-40 Kw 

Hol nu facem rabcft 
....... _ 211)AIIIf.lbft '·,+ . -" . 

; CAUTĂ TII 1 
~paratură audiu-video: 

SPNY, PHIUPS, PANASONIC 
Produse electrocasnice: 
~OULINEX, PHILIPS, TEFAL 

•ROWENTA, WHIRLPOOL 

QalcUaloare Îl aica <Xll1f9r.llie 
24 RATE lunara 1 
1 FĂRĂ AVANS! 1 

bie actele se fac în magazin -~' 
Garantie+ service 
str. Lucian Blaga, nr. 2-4 

tel. 280175, 281800 ----- ____________ U 
u.~·ROMTEXTiliMPEX s.rl· 
hi!:llil!WMit:JII!"-1!~11•14iiii#Jiiii~I•Jiiji;JM!i 
1 . ' ·, . ,· 

1· .• 
l ' t '• '-~ 

. ' 

(' 057 /259 431 1C \ 094 i1 59 538 
2800 ARAD - ROMÂNIA ' ' 

. ::;, •cll~tea, Str. O.aplitil. nr. 23, 81. 7f7, ap.17 

.· . _VA OFERĂ O GAlĂ VARIATĂ DE ECHFAMENTE ŞIIIAŞitt 
DE CUS0T INDUSTRIALE. · . ·. 

,.._com•nzi..,_MHifluriiNM ·de~ ~·· 
. · aiMn-W..ec-'1 J/ pl- S:::hlmb. .. ____ . __ · .. _ . ~f 

, .• :=v6-~(t'>l' 
- -------- - ' ----- -- . __ .,_.F _____ ~ 

• Radiatoarela DUNAFERR LUX·N sunt 
disponibile la diferite inilţlml (300; 500; 
600; 900 mm), precum fi cu lungimi 
cuprinsa intra 400-3000 mm; 
• Putere radianti foarte mare 

St lbMJd IAI!,IIlliU/ 
TUa 11105731711, ill8572113&t 

dealerautorizat 
• Garanţia .1.!lAni. 
• Preţuri extrem da avantejoase compa
rativ cu preţurile radlatoaralor din o!-1 fi 
aluminiu din toati ţaral 

DERMATINA S.A. :: -, __ 

VINDE PRIN MAGAZINELE 
DIN ARAD 

8-dul Revoluţiei nr. 26-38, telefon 231.853 
Liviu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 

la cele mal miel preţuri 

~GIRE!UE cal. 1- 93.000 lellmp 

.FAIAINTA- 68.000 • 80.000 lellmp 

II!ADEZ:IV fi CIMENT pentru ro8tuH 

CUPRU ,1 accesorii 

• SPĂLĂTOARE INOX 'i CABINE DUŞ. 

•'BiUILt:Kt: ELECTRICE fi CAZANE BAIE 

*'eM,..depUăb; F-~-
ECHfWf/IT f'ifliiOTECif . ·; ·+·· 

' 
' CIZME ' M.ĂMJSI' PELERINE ' SOOIJRI ' 

1 -~. 

'OOiMPVC* ~TERW.PT. ~TE' i' .· , . 

JRTWTElffa III CAlAU~ Plt 
'FIRE' Wl * FlmUNE * C!iEOOlf * 
'fOOEflrulR(ftE~ 

"_.,.", IIIIIIMI ,",.. • :, , ·/Li- .A .. 
1:/"'ntlt'IWI\M.ILIIJ~ .. · c-. :~ .. "- , , 

B8IZJ ADEZNE , 
__ _;._- __ ·.---"- : __ , 

• ROBINEŢI fi FITINGURI• CĂZI BAIE fi ACCESORII 

• OBIECTE SANITARE fi AC'CESORII 

• ŢEAVĂ POLIETILENĂ CU ACCESORII 

• ŢEAVĂ ZINC ,1 NEAGRĂ 

• PROFit.E LAMINA TE • TABLĂ ZINCATĂ, dllcapatA fi 
striati ·' 

•cARBID 

PROGRAM 'ZILNIC 9,0o-17,00 

SÂMBĂTĂ 9,0G-J.3,00 csm119) 

... . ' 

' .. 

1 

1 

.• 




