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BANCA COMERCIAlĂ WESTBANK SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozitele la termen ale 

persoanelor fizica 
(suma minimă 500,0 mR lei) 

11Un6-150% 
2 luni- 51% 
31Uni-S3'% 

BRAT ~ Tiraj mediu 
~ zi1nÎCl vândut: Anul XI, 

nr.28S3 V"meri 19 noiembrie 1999 e zo pagini • zooo lei e e-mail: adevarul@arad.ro ---·1n~lt988. ·. 35.948 ,.; 

BfSJJJUIIO .IB JNlfGRUM • 
inlrneeue I!Je Jl c~ea 
CIIIJII DDU SI fia, 

Un sondaf de opinie CURS dat ieri publieitătii eonfirmtl 
. rezultatele catastrofale ale aetualei guvernări . · 

· .ROMÂNI~ MERGE ÎNTR·O DIRE~fiE GR.E,ITĂ 
IAR ROMANII AU AJUNS LA CAPATUL RABDARII 

·_, .---

~~~l~~!~~r~~ viitoare una dintre mult dlscu
legi ale proprietăţii, aşa-zisa Lege. a lui 

in fapt, o continuare '11 completare a Legii 
·onc1u1ul funciar din 1991 • are toate şansele să fie 

lgată, Coaliţia majoritară vrănd astfel să 
"'m•!rct1eze prin ceva căi de cât palpabil implinirea a 3 ani 

de când se află la Putere. 
Unii lideri ai coaliţiei au incercat să prezinte trecerea in 

cele din urmă, prin cele, două camere ale Parlamentului a 
amintitei legi ca o mare victorie, cu un larg ecou in rân-

• Peste 80 la sută dintre români sunt nemulţumiţi de felul in care trăiesc • Doar 8 la 
sută dintre cetăţeni mai au incredere in partidele politice şi 10 la sută in Parlament ... 
PDSR şi Ion 1/iescq conduc ln topul preferinţe/ar electoratului. Cele niai multe averi se ~~--ţ 
fac prin Încălcarea legii • Românii se tem nu de război sau criminalitate, ci del ~· ( 
preţuri şi boală * Lipsiţi de perspectivă, oamenii privesc cu disperare viitorul Pag. 4 l 

,_ .. _ 

.... --·._ 

durile românilor, chit că dacă ar fi să ne luăm după penul
timul sondaj dâ opinie 87 (1) % dintre ace'itia au tratat 'ii 
privesc cu indiferenţă zbaterile de mai bine de jumătate de 
an ale Puterii pentru aprobarea acestei legi. 

O lege pe care nimeni nU o contestă, doar că ea, 
ca nenumărate alte ade ale celor care s-au succedat 
la conducerea României in ultimii 10 anf, vine prea 
devreme sau mai euet ciUie pe un teren insuficient 

! preeătit, făranul roman • o ftle oricine • avand 
nevoie • cel puf{n acum, nu iJe mai mult pămant, ci, 
in primul fi in primul rand de aJutor financiar din 
partea statului. La ce folos - repetăm, acum • mult 
lrămbiţata chestie "cu cele 50 de hectare când ţăranul nu 

-:;<-:r::..:rf-: ,~ .. - esft! in stare să-~i _lucreze nici hectarul pe care il are 
darămite 10 sau 50 de hectare cu cât il ,.ferice'ite" Legea 
Lupu, revelatoare fiind din acest punct de vedere insăsi 
statislica Ministerului Agrlc!Jiturii care vorllefJe d• lll (Î} 
milioa,ne .. după unii 4! .. ele hectare rămase pârloagă 
pentru că nu are cine fi cu u să le lucreze ... ! Ştim ce 
S"a spus şi se spune, de fapt se speră, că venirea 
străinilor, a unor străini cu buzunarele doldora de bani va 
salva agricultura românească şi ţăranul român, o speranţă 
cam deşartă dacă privim ce se întâmplă cu industria 'li, 
mai ales, o perspectivă foarte îndepărtată atâta vreme cât 
legile de la noi nu iror inceta să. se· schimbe Cle la o zi la 
alta menţinându-se astfel un haos 'legislativ pe care 
România nu 1-a cunoscut niciodată. 

" ~!,;,.~~~~t'·'''"~"'·';• MI~CEf' DO~GOŞ(!IH 
(Continu,are in pagina 5) or 

Pk'f:·i. R~ ~~t:C~NTE 
"' ia.mptane ain 

. ., -~MI~Ht.~ 

Vă oferă 
• Tâmplărie Qluminiu din 

. ,..,, import şi româneşti 
• P.V.C. şi geamuri terrnopa1 
e Rolete şi jaluzele 

.. '' ·•4!0 ,., · Telefon: Z19699; 092292559 
Amd, Str. Voinici/or, Nr. 34. 

1~ WRAkend, vreane r1ce 
. Vremea va fi rece, cu cerul mai mult n~s. Pe.8rtl eoxttnse 
se vor semnala precipitaţii mixte. La munte va ninge . 
Precipilaţille vor fi mai frecvente in prima zi. Vântul va sufla 
moderat cu lntensifiCări temporare la munte. 

Temperaturl maxime: 1 la 4"C. Temperaturl minime: 
·61a ·2"C. · 

-
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~[liDJffibfltll rnrnln onrmJOrJ]ffi~! 
: -afirmă RADU SÎRBU, ~ 

~ J:'~!~~!~~~!CI ... fPŞ .... 
UŞI ŞI FERESTRE DIN 

PVCARIIAT 

.. pag. 4 

SORTII AU PURTAT NOROC DEOPOTRIVA ABONATILOR DIN ~fi!~:~!~ 
MUNICIPIU ŞI CELOR DIN LOCALITĂŢILE JUDEŢULUI .. ~47LtNE 

• MOBILIER MOQERN 
LA CON!ANDA 

.AMENAJARI SPAŢII 
COMERCIALE 

+ einei dintre eâftifltltorii 
premiilor de eâte o jumătate 
de milion de lei fieeare sunt 
dba Arad, iar eâte ·unul din 
Chipneu Crif, Galfa, Za"..ani, 
Curtiei fi Lipova + Invitatul 
prineipal a fost, in aeeastă 
lună, 'dl. ·Corneliu Aehim, 
directorul S.C. nEst·Trans 
Construet" SRL Arad, eare a 
oferit un prentfu suplimentar 
de soo.ooo lii ea,ueat de 
a&onatul .Teodor Crifan din 

.... ·. ' ' 

Tel-fax: 261461 . 
094 607211 

Arad 8-dull. Maniu bl.26 ap.l 

O.taJ/1 '" :dne. 

. '·: 

-... ~,. ~-. -.t ::._. '• 

• MATERIALE IMPORT 
• CALITA TE;. 

SUPERIOARA 
STR. VISINULUI NR. 74 
TEL:oS7/224888 

092/777381 

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

GEAM TERMOPAN' 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

~?'.sTR ~oŞtoiU 211 
TEL/fAX/ 057/289053 .. ' <· 
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I$1!MI•L';' Heaasc• ... telefoaal &80944,.· iatre orele 9,.00-1.2..,00 
• Astăzi. Soarele răsare la 

ora 7 şi 16 minute şi apune la 
ora 16 şi 45 de minute. 

• Au trecut 322 de zile din 
acest an. Au mai rămas 43 de 
zile pană in anul2000! 

• Praznicul zilei: Bise~ 
rica Ortodoxă: Sf. Prooroc 
Avdie; Sfântul Mucenic 
Vartaam; Biserica romano~ 
catolică: l;lisabeta a Ungariei; 
Biserica greco~catolică: Sf. 
Pf. Avdie; SI. M. Vartaam 

Covaci Robert Călin, Burai 
Robert, Toth Timea Roxana, 
Cârja Andreea, Costii Gabriel, 
Ştrengar ~ul .Sebastian, Lucuţa 
l.arisa Ancuţa, lerima Alexandru, 
Binci Timeea Diana. 

La Chi,ineu • 
Stana Cornel, ~-··-"' 
l..oredana 

Whaerl, 19 ooleaabri:e 
'r ~BERBECUL (21.03· 
~~ 20.04). Sunte\i. fericit 

41... ~şi seducător. E o zi 
bună pentru tot ctl 

veţi întreprinde, mai ales sub 
aspect sentimental. 

TAURUL (21.04-n 
20.05). Veţi culege 
informaţii preţioase. 
E posibil să fiţi pus 
in faţa unei alegeri: viaţa per
sonală sau cariera. Se 
întrevede o discuţie aprinsă. 
f"W"iGEMENH (21.05· 
• "i "20.06). Se poate ter-
1 ~ 1 1mina · o · relaţie ·şi 
inc$e alta, mult mai fericită. 
Simtiti nevoia să dobânditi noi 
cunOŞtinţe.- • ' 
RACUL (21.06-~ 
22.07). Ave~ parte de~ ~ 
o zi dificilă. Veti fi~ 
descuraja! atât pe' plan mate
rial cât şi sentimental. 
,·~LEUL (23.07·22.08). 
f(,~ 1111 Aveţi o gândire origi-. 
1 nală, compania.dvs .. e 

râvnită de prieteni si 
părerile vă sunt ascultate. ' 

FECIOARA (23.08· 
22.09). Multă pru
denţă şi sânge rece in 

_ relaţiile cu persoane 
străine. Odihniti-vă mai mult 
ca de obicei. • 

MOCBETA 
Arad, P1ata Gării _ 

· Telefon 235221 
- · Vinde •• · · 

montează mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
de ID-20% 

BALANŢA (23.09-~ 
22.10). Nu vă simtiti 
frustat(ă), pentru că 
oricum· veti invinui pe 
toată lumea cu. vitalitatea 

' ·dumneaVoastră. 

8
SCORPIONUL 
(23.10-21.11). 
Acţionând energic şi 
inteligent, puteţi face 

fată problemelor, oricât de 
dificile ar fi ele. · ' 

Şedinţă extraoPdiaa·•ă-la CLM Arad 

O COMISIE VA REZOLVA CONTESTATIILE LA . 
REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU SELECTIA 

MANAGERULUI LA S.C. ARTERM S.A. , e' . 

Subiectul care a stămll ieri 
cele mai multe controverse Ja 
şedinţa extraordinară a CLM Arad, 
a fost cei legat de constituirea unor 
oomisii căre să anafize~e contes
l>i~ile depuse in urma concursului 
de selectie a administratorului la 
S.C. ARTERM S.A. precum şi a 
eventualelor contestatii care ar 
putea fi depuse in urma Organizării 
concursurilor de selectie a ·admj: 
nistratOrilor la celelalte societăţi 
care au. acţionar principal pe 
C.LM.Arad. 

Cu privire ta reZultatele COn- , 
cursului de la S.C. ARTERM S.A. 
s-au depus două contesta~i care 
vizează acelaşi luau: cei doi con
tracandidati ai lui Cornel 
Bobancu suSţin că acesta nu ar fi 
indeplinit una dintre conditiile 
necesare spre a se putea preien. 
ta la acest concurs si anume 
aceea de a nu deţine ~ni sau 
părţi sociale, care conferă mai mult 

de 5% din drepturile de vot Tn 
adunarea generală a acţionariior, 
candidaţii sau rudele şi finii lor 
pănă 1a gradul al doilea: 1a o soc;. 
etate comercială concurentă sau 
care are acelaşi obiectiv de activi
tate. lntradevăr Bobancu detinea o 
astfel de firmă, dar a vândut~o 
Inainte de a se inscrie la concurs, 
existând in acest sens la acea 
dată un contract de vânzare
'cumpăr;lra, inch<iiat in tata notam
lui. Faptul că cei care cUmpărase 
firma nu a inregistrat acest act la 
C.C.I.A., imediat şi inainte de 
înscrierea lui Bobancu la concurs 
nu-l poate' descalifica pe acesta 
din concurs. 

Faptul că cei doi contracană~ 
da~ nu au contestat punctajele 
care le-au fost date de comisia de 
concurs, spunem noi, cA exdude 

·din start varianţa-Tn care cei din 
comisie nu ar fi dat dovadă de 
imparţiaii.tate In ap_recierea 

AU PLECAT DINTRE NOI 
.!!. Telean Paraschiva (1937), Cearnău Gabriel Dan (1978), 
lf Kohut Adalbert (1942), Pagura Pavel (1925), Donţu 

Alexandru (1953), Ţărmure Ioan (1926), Toth Iosif (1925). 

III 
ACTUALITATEA, 
.: CULTURALĂ . 

lucn!rlorcandidaţilor. 
Preşedintele comisiei de con

curs, Octavian Ban, a tinut să 
preCizeze că toate docuinentele 
concursului se află într-un seff şi 
vor fi predate comisie de constes
laţii, document cu document, sub 
semnătură, .. Asta pentru că intre 
ele există unele .foarte intere
sante"! Octavian Ban a tinut să 
precizeze: "Consider că' obiec~. 
ttvitatea comisiei a fost nevi- · 
ciată iar dacă n-a fost pe placul 
vreunuia dintre contracandi~, 
acest lucru nu mă intereseaza. 

· N-am dat amănur:-te legate ele 
lucrările unora dintre cei cine 
s-aU prezentat la concurs, si 
nu-i fac de râs ... ". 

Dincolo· de romisia votată ieri, • 
cei nemulţumiţi se pot adresa. 
instanţei. Gare suntem siguri că nu 
va vota după culoarea politică! 
Vom reveni. 

." DfiHfl l,fiSC 

EVAZIUNE RSCAli 
Poliţia il. cercetează in 

stare de libertate pe On.ea 
.tefan, 38 ani, din ~ra~ •. 
asociat unic la firma S. C. 
"1. T." SRL Turnu. In perioa
da mai-octombrie a.- c., Onea 
a introdus in gestiune fi 
vândut marfă fără docu· 
menta legale de p"rovenienţl, 
In va-loare da 90;983.000 lei . 

SAGETATORULrf 
(22.11-21.12) .. 
Depăşiţi toate piedi- .ft 
cile cu ajutorul Unor persoane 
influente şi vă ridicaţi toate 
obiectivele. Cu dinamism veti 
rezolva toate adversitătile. ' 
&. "ttCAPRICORNUL 
~ ~( 2 2.1 2 ·19. o 1). 

. Lăcomia şi superfi-
:r'cialitatea vor carac

terită perfect această zi. Nu 
sunteti Tn stare să analizati 
corteci situatia si detaliile, vă 
aruncaţi cu capul inainte, fiind 
deci un bun ţap ispăşitor pen
tru ceilalti. 

" Di. M. Rodica, da pe stra
da Memorandului din Arad, a 
tinut să atragă atentia Primăriei 
despre dezastrul care s-a instalat 
pe strada dansei încă din vară: 
.s-au făcut săp;lturi pentru insta
larea gazului. Este de prisos să 
mai spun că nu există nici o 
noimă in efectuarea lucrărilor. 
Şanţuri interminabile, mormane 
de pământ, tevi aruncate. Acum, 
că veniră şi i>;oile, noroaiele sunt 
de nedescris. Şi ca să se. pună 
capac la toate, zilele asiel! s-au 
apucat să sape şi singurul drum 
prin care mai aveai acces pe 
~dă. Acum,-- am r~mas izola~. 

Dacă se îmbolnăveşte dneva, pe 
unde intră «salvarea»? Pe cei de 
la primărie i-am ales ca să ne pro
tejeze? Cum fac asta, izolân· 
du-ne? Bătaie de joc este ceea ce1 
s-~ făcut cu strada Memoran
dUÎ\Jil" Aşteptăm reacţia primăriei! 

" C~ lipsă. OI. Iosif l'ămaş 
di(o Vlaicu face o propunere celor 
de la Salubritate: .Dacă in fata . . ~ 
Oficiului poştal nr. 8 din cartierul · 
Aurel Vlaicu ar fi instalat un coş 
de gunoi, alta ar fi curăţenia in 
incinta oficiului. Aşa .. ." 

. Redactor de serviciu 

"·o. 
-;:-

VĂ R s' Ă TOR U L~· 
(20.01·19.02). Sunteţi 

... tdcf....t .... • kdl,-. Îldre- 15,00 -18,00 

printre puţinii care nu~ 
" A inceput războiul pefardelorl Ne-au sunat arădeni d~ pe Cillea. 

se pot plânge că nu 
au bani in această perioadă. 
Aveţi lnsă grijă cum ii cheltu

Romanilor şi zona Bisericii Sârbeşti să ne spună că, la diferite ore al8 '-'o 
zilei, dar mai ales după lăsarea serii, ·o anUfuU ., :tJarie: de tineri se 
delectează grozav speriind şcolarii, bătrânii şi trecătorii,'"dezl= 
adevărate canonade! .o fi un mod mod neconformist de a-si ma 
personalitatea dar, oare, nu-i opreşte nimeni? ' iţi! 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Treceti cu extrem de 
mare 'uşurinţă peste 
obstacolele ce vă ies 

" Pe strada Mărţişor colţ cu strada Onisifor Ghibu s-au ars, de vreo 
lună şi jumătate, două becuri. De atunci beznă totală. ane·te schimbă? 

" De trei zile, pe strada Kogălniceanu nu e gaz. oamenii sunt 
. consolaţi că se schimbă o conductă la fabrica de zahăr şi mai durează: 

in cale, fapt-ce pu1Je pe gân
duri concurenţa! 

Mai repede nu se poate, că oamenilor le e frig şi nu au cum găti? 

• JIIITE, ,.ÂRGUIII 
Astăzi este zi de piaţă la lneu, 

Lipova, Covăsint. Misca, 
Moneasa, Şepre~Ş .. Şimand, 
Viadimirescu. Tot astăzi se orga;. 
nizează tărguri săptămânale ia 
ineu, Şepreuş, Şimand. 

Mâine, sâmbătă, vor avea loc 
târguri săptămânale ia Feinac, 
Lipova, Pancota, Hălmagiu şi 
Moneasa, iar duminică, la Sănta-
na şiV.nga, __ _ 
• FIUIIIIIICIA DE SQCVDU 

in noaptea' de vineri spre 

sâmbătă este de serviciu, ru pro
gram non-stop, Farmacie 
.Hedera Hellx", Aural lllak:u, tel. 
272074. 

· Farmacia .Sinapls", Bej .. 
Revoluţiei. nr. 88, lăng:!l Noul Stii, 
telefon 282369 şi şi .llloua 
Farmacie", strada Andrei Şaguna 
nr. 15, telefon 948, sunt de servi-
ciu cu program non~stop. . 

• CONSUL,.A'TD . 

~~~,~ 
Cabinetul .Apoiionia", situat la 

Winchester te învaţă cum să păşeşti 
' MULTIMILIONAR in Noul Mileniu! 

La nici două luni :de la ~~99 ·un cupon tn vatoare-de 
incheierea ultimei acţiuni PI"Q:- până la 100 de miHoane 181 
moţionale Winchester (in urma (11811). · · 
căreia 143 de oameni au devenit · Pe lângă asta, decupează de 
inai bogati cu căte 20.000.000 pe trei pachete de Winchester 
iei), compania producătoare a · urările .2000 UN AN NOU 
acestei mărci - R.J. Reynolds FERICITI", trimi.e-le şi poţi 
T obacco - lansează o promotie si câştiga la tragerea la sorţi din 29 
mai tentantă, .punând la bătaili• februarie 2000, unul dintre cele 
premii impresionante. Astfel, !Jei MARI PREMII, a căte 200 de 
WlflChester oferă consumafonlor milioane fiecare. ' 
săi posibilitatea' de a câştiga mii Sumele acestea mari de 
de premii, in valoare totală de bani, totalizănd MILIARDE, vor 
miliarde de lei, săobOIIUoild ..,, · fllce."'""''i mH de oameni, cem 
cerea tn Noul MReniu. r - vor sdipa astfel de grijile iernii! 

Pe toată durata acestei ~ Acesta este modul prin care o 
moţii, toate pacheteleWinchester ,!'Om!)anie multlnaţioo\aiA riie~· 
sunt tipărite Intr-o .editie aniver- · noscu1ă pentru respectul faţă de 
sară·, având împrimaiă urarea consumatorii săi (cum este firma 
.2000 UN AN NOU FER!Cm" producătoare a ţigaretelor 

De căştigat e foarte simphl • , Winchesler) săot>ii\OI. venirea 
doar noroc să aii Pentru că dacă Noului Mileniu. · · 
eşti norocos (sau norocoasă) poţi Cu alte cuvinte· tncă o şansă 
găsi in pachetul de Winchester să păşim cu dreptul in anul 2000! 
preferat· Tncepând cu 15 nov. . · . H. COJOCfi~(J 

- .. -~~ R'6fl~'fl~~ . 

parterul blocului din spatele 6asoi 
Albe (zona Gării), str. Miron "·-
Costin nr. 13, se, f-.ap. 1·, tel. . .'.1 
251225, efectuează trata111<1f11!1oţ.,_ ... 
injectabiie (!!l~am.u~f,~ intra-- • ' 
venos), 8ertiSOII, ERG., ecografie 
şi anafize laborator. · · 

• ClliiiNB'I' 
'·"" . ft'OMA'I'OLDGIC 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Rev.oluţiei nr. 62 (vizavi de 

·Biserica Roşie), taleton 256665, 
deschis zilnic intre orele 8,00:- ~.- s· 
12,00 şi 14,00-20,00. .. ~ .. ,--· . 

<.· 

Studen~i din Invăţămîntul de 
stat şi cel particular acrecffiat~ 
benelida de 12 călătorii cu reducere . · 
de 50 la sută pentru călătoria_ o;u , • -
trenuile accelerate şi rapide clasa a ~ 
n-a, de anul viitor, precum şi da , 
dublarea subventiei lunare pentru -
cămine, in ultirnui'trimestru ai aces-
tui an, conform promisiunilor f,3cute 
organizatiilor studenteşti, a declarat 
purtătorul" de cuvint 'al Executivului. 
Adriana Săftoiu, âtind o Hotlli1n! de • ''" 
Guvern adoptată in sedinta de joi. 

7-:' · Potllvlt a~i:Hollltirl d9.:- "· 
Guvern, pentru luna decembrie 
1999, ~ tarlfele .. ~; 

· tru tJenurlfă~a·ccelerate şi ra=-:;< · 
clasa a H-a şi trenurile personale vor > · 
fi suportate din bugetul Ministerului 
Educatiei Nationale. ' ·' ~ ... ..,.,,_. : 

Totodată, pentru trimestrul IV ""'-::: . 
din 1999, subvenţia lunară acordată . , 
pentru un student care stă in cărrin . • -
creste de la 69.1621ei la 140.000 de._.., 
lei, 'totalul sumei necesare pentru > -':-el! 
dublarea subvenpei fiind d!l. 24;5· 
miliarde de lei. · .. _.- '~"'""·~· 

t:IJIEIII'I'OIIIIAn 
Dacia: Fiica generalului 

(SUA) 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19 

a Muzeului Judetean Arad ne 
transpune In lumea paradisiacă 
a tropiceior, In concertul dat de 
felurite glasuri de păsări min
unat colorate: canari, peruşi 
nimfa, pescăruşi japonezi, 
peruşi onttulăţi, turturele exo
tice, zeb(e australiene; s.a. 
Momente de ade_vărată riola
.xare. 

- ... In padurea de la Iereofeni o baueă pentru 
ariideoi . 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

Mureful: Elizabeth 
(Anglia) 10; 12,30; 15; 18 

Arta: Velvet Goldmine 
(Anglia) 15; 18 

Sala mică: Pasiune periou· 
loasă (SUA) 15,30; 17,30 

Pro!lresul: Sfera (SUA) 17' 
TEATRU 

Teatrul de Stat Arad prezin
tă sâmbătă, 20.11.1999, cu 
Incepere de la ora 18, specta
colul cu piesa .. CapJ'.ana" de 
Robert ThOmas."' 

DAC'I'ILOGIIAfl 
Casa de Cultură a Muni· 

Ciptului Arad anunţă inscrieri 
la următoarele cursuri: dactUo-
grafie şi lucrări de secretariat. 

Inscrierile se fac zirnic, la 
sediul instituţiei din str. Gh. 
Lazăr nr. 1, intre orele 10-13. 
Informatii la telefon 211918. 

.lmalal t>xpozlflllor 
PATRU ZILE LI. TRDPICl.. 

in prag de iarnă cu pro
bleme; Sala expoziţionaiă .Ciio" 

. 

Expoziţia de păsări o 
datorăm Asociatiei .Exotica" din 
România, Filiaia Arad, repre
zentată de d•nii Ioan lmbre, 
Gheorghe Lazăr, Gheorghe 
GaVrilete, Avram Jurjiţa, Ioan 
·Berceni, Emeric Lucaci ş.a., şi 
de Secţia de Ştiinţele naturii a 
Muzeului Judetean Arad, 
reprezentată de prof. George 
iuga. · 

Pe langă plăcerea de a 
p~trece în compania micilor 
vieţuitoare europenizate, vizita
torii pot beneficia de iniţierea .in 
domeniu, la faţa locului. 

P~O 11. Hfl~ 
· P.S. Deschiderea expoziţiei 

a avut loc joi, 18 nov. a.c. 

~,-1,01, Al,E'rlliJ AI~OS'I' 
S'rllJlTJ'r ))E UN (~OI,.ilC 

·Miercuri, in jurul orelor 
14,30, a fost găsH diiC<!dat In_ 
pădurea de·pe raza satului 
lercoşeni, comuna Şilindia, 
Popa Petru, 62 an~ din Barsa. 

Urmare a cerCetărilor efectu· · 

, .. 
,-•.--. 

::-'- ...... -" ...... - ... · 

ate s-a stabiiH că Popa Petru S1l · 
·deplasat cu căruţa, Iar In timp ce 
a tăiat un lemn acesta a căzut 
peste el, lucru call! i-a fost Îatal. 

• 

Poliţiştii n-au suspiciuni in 
legătură cu cauza decesului. 

'· ,, 
.. 

. ·~ -. <-. ,-;;:~,·--. •' 

, 1 

. •· 

MINERVA,. 
acordil urtniltoarwle dobAnzl 
pentru depozltale la termen: 

11una - 64o/o 
31unl'""· 67°/o 
&luni - 69°/o 
91un~,.;. 69o/o 

121uni ._. 69o/o 
La CtrlrN cliantuhoi r:loblnda" poat1 QJ~itaiza:. 

DEPOZITELE IUNT ASIGURATE 1 

.• 

• Acdoit~m In ~istedem C.A.'!i _.1_ 
cre e m reg1m urgen,-
-4.~ <=:>r~ '<i 

credite in regim normal - 1 luna r· . 
cu dobanda anuala . . ., _ · 

.2:.2: ~-
redile pentru actiz111onare bunUii 

cu dobando anuaa de 
~ c:=:::::a -==-~ 

.tnfonnaJII la agen~a din Arad 
Pl.ţa Spitalului cN copil,, 

bl •. H ·parter (lingi "Go.padaNl") 
.. ula tallfu D571255228 

··.-
. •.··-· 

j 

-1 
l 
'1 

. ' 
• 1 ' 

' 
9 '""''* 
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NERESPECTAREA LEGII 
"" -IMBOGAfEŞTE "PIRAfii" 

Miercuri, la Casa de cu~ură După ce-a ascultat toate RAR • SPAIMA" 
a Sindicatelor, taximetriştii ară- doleanţel\0. viceprimarul Ioan ,.AXIMETRIŞTILOR 
deni s-au intâln~. pentru prima Darida a fost de părere că in C 

1 
. . • d. ti" 

dată, cu reprezentanti ai insti- acest domeniu nu se va putea ee mal .. apnnse 1~cu, 1 

tutiilor de stat irnpiicate in face ordine până cănd nu se vor s-au purtat pe m_argmea. 
această activitate. Au fost elibera licentele de taximetrie. no;melor R.A.R., taxlmetnşt1 ! 
prezenţi Ioan Darida, vicepri- Atunci se va şti exact câţi aratându-se foarte nemulţum~l 
mar, colonel ,Gheorghe taximetrişti lucrE!llză legal, cât de aplicarea acestora. Dl. 
Noghlu, maior Nicolae Noghiu se încasează şi pentru parcări, Petrugan s-a .apărar spunân
(lnspectoratul judeţean de şi se va incerca o formă ca du-le că nu dânsul a făcut legea 
poli~e), Gelu Florincaş (Oficiul· măcar parte din fonduri să se ŞI că bună, rea, ea tr.ebUie 
judeţean pentru protecţia con- folosească in interesul lor. Cât respectată intocmai. Fnca de 
sumatorilor), Dorin Lungu priveşte zona Gării CFR, par- RAR rele~e ŞI dm numărul de 
(Oficiul rutier), Vintilă Petrugari carea cu pricina este închiriată tax1metrişti (doar 916 intr-un ~n 
(Registrul auto român). Daniel unei socie~ comerciale. Ceea de Zile) care au ob~nut certifi
Tomuţa (liderul Sindicatului ce însă nu înseamnă că nu se catul de agreere, a~ cum P~ 
taximetriştilor) şi Lucian va putee găsi o soluţie ca văd normele MmlsteruiUI 
Lagşaghi (preşedintele Sindi- taximetriştii să-şi poată lăsa Transportunlor. Neelue~dată a 
calului Şoferilor din România, clientul cât mai aproape de rămas problema_ ceasunlor ~e 
filiala Arad). . , peron. Sau că in parcările din taxare care trebUie să_ 1nd1ce, 1n 

lntălnirea a avut drept scop centru nu se va putea stationa plus faţă de cele vech1, numărul 
discutarea greutătilor taxime- două minute fără să fie incasati. de Km parcurşi de client. Am 
tristilor in vederea găSirii impre- De cealaltă parte, taximă- spus neelucidată pentru că, se 
uriă a unor solutii. tristii au inteles să-si achite pare, taximetriştii nu au de unde 
STATIILE TAxl· UN FEL imPo:zoole ş;' taxele faţă de stat să şi le procure . .Anul trecut mi 

DE FATA MOBGANA ·cu condiţia ca şi administra~a s-a cerut să avem anum1te 

Primul punct .fierbinte" de 
pe ordinea de zi s-a referit la 
amplasarea staţiilor taxi. Deşi 
există o hotărâre a Consiliului 
·local, aceasta este mai mu~ pe 
hârtie. Tljximetriştii spun că 
.staţiile nu s·unt inscripţionate 
corespunzător - acolo unde 
există! - iar in zona centrală a 
oraşului, Tn anum~e locuri nici 
măcar nu se. poate opri. O 
problemă mai aparte o repre
zintă zona Gării CFR Arad, 
unde se aplică .nestingherită 
,.legea celui mai tare". ·· 

.Dacă parcăm acolo ne 
trezim cu pioneze la roti" - se 
·plângea un taximetrist din sală. 

Tot la capitolul nemu~miri, 
taximetrişţii au mai adăugat şi 
faptul că, in opinia lor, sunt ta
xaţi nelegal, în parcările din 
centru, atunci când isi asteaptă 
clienţii.~ . ' • • 

să facă ceva pentru el. t1pun de ceas un. Le-am 
LICENTA VA cumpărat. Acum ni se spune că 

ELIMINA PIRATERIA' nu mai sunt bune şi trebuie 
• altele. Adică al~ bani, aM dis-

• Dorin Lungu, directorul · tra~e. Asta pe lângă faptul că 
Autorităţii Rutiere Române nimeni nu n~ poate spune "de 
(ARR) a explicat audienţei unde să le cumpărăm" _ se 
temeiurile legale care stau la plângea un taximetrist. 
baza ob~nerii licenţei de trans- In final, dl. Petrugan a reuş~ 
port. Aceasta se eliberează de 
Consiliul local si este de două să mai calmeze spiritele 

· promitându-le taximetristilor că 
categorii: pentru transportul in usa dânsului va fi intotdeauna 
afara judetului si pentru trans- deschisă pentru orice pro
portul în municipiu. Cu specifi-
cati.·a că prima 0 înglobează pe blemă, cum a fost de altfel şi 

·pănă acum.· 
ultima. Legat de licenţă şi de Deşi la prezentarea cuantu
celelalte taxe. repreze~tanţii murilor diferitelor taxe, taxi
lnstitu~ilor de stat au spus că 
obţinerea acestor forfT!e vor metriştii n·au protestat, con-
ajuta la identificarea aşa-zişilor ·cluzia care s-a desprins a fost 
taximetristi .pirati". Nu de aceea că până nu se face 
a~eeaşi părere au fost însă şi ordine in acest domeniu, cei 

care lucrează cinstit vor cont~ taximetriştii prezenţi in sală, 
care au afinnat că .,pirateria" nua să câştiga Mn. 
va continua să trăiască. C. TIUF 

INCI PATRU TERENURI DIN ZONA 
liBERI AU FOST CONCESIONATE 
Ieri, A~roinistcaţia Zonei Nici una dintre firmele partiei-

Libere Curtid- Arad a organizat a pante nu a avut concurentă. 
doua (Undă de licitaţie pentru Globus lntema~onal s."R.L. şi-a 
conceslonarea unor pafcele de 
terenuri, ln suprafată totală de . adjudecat 5232 metri pătraţi, 
17.038 m;rn pătraţi.·· , Moda S.A:Arad un teren de 1985. 

de metri pătraţi, S.N.P: Petrom -

, .. 

..... _..:.-. .·. ·--. 
. f . 

Agen~ Arad - 6817 metri pătraţi 
şi Tomcoraf Import - Export -
3004 metri pătraţi. Fiecare soei-· 
etate va plăti anual, pentru con
cesionare, căte 5 dolari pe metru 
pătrat ·G.C. 

>. 

:· 

"..; · .. 

In eadrul ~edinţei de ieri 

CONSiliUl JUDETEAN ARAD A REPARTIZAT 
SUMElE PENÎRU SUBVENTIONAREA 

ENERGIEI TERMICE liVRATE 'POPUlATIEI 
Ieri. ConSiliul Judetean Arad 

s-a întrun~ intr-o şedinţă extraor
dinară cu un singur punct pe 
ordinea de zi: aprobarea proiec
tului de hotărâre privind reparti
zarea sumelor alocate din dela~ 
carea impqzitului pe salarii 
privind subvenţionarea popu
laţiei, conform O.U.G. nr. 
161/1999. 

Tn confonnitate cu această 
ordonantă, bugetul judetului 
Arad, in speţă, bugetele lOcale 
ale unMtilor administrativ-teritori
ale care 'detin si au in functiune 
sisteme ceritrahzate de terinofi
care, se suplimentează cu suma 
de şapte miliarde 461 de mii lei, 
in vederea asigurării resurselor 
financiare pentru acoperirea 
diferenţelor de preţ la energia 
tennică livrată populatiei· peste 
,preţul n~onal de referiOţă. 

Sumele se repartizează prin 
hotărârea C.J.A., către bugetele 
,ocale in cauză. după con
su~iea primarilor şi a asistenţei· 
tehnice de specialitate in fun~e 
de cantitatea de e"!"rgie tennică 
livrată popula~ei. 

In oraşele judeţului exista şi 
cateva situaţii speciale in ceea 
ce priveste preturile locale ale 
energiei In sensul că, având pro-

. duc~e de energie tennică rea
lizată pe bază de combustibil 
lichid uşor. costurile pe un~tea 
de enetgie sunt mai mari decăt 
la Arad. Asta se întâmplă in 
oraşele:· Chişineu-Criş. Sebiş. 
lneu, Lipova. 

La Nădlac, pretul Gcal nu 
depăseste pretul national de 
referinţă,' iar la PâncotB sistemul 
de termoficare urbană a fost 
oprit din cauza restanţelor in~ 
gistrate. 

r.Polr·-;a MM4 '* 'eNseliill 
. j •.• • , -·'"··~·.~ 

n unna măsurilor speci- ii".;'lfi Iosif, 28 ani, din 
fice întreprinse de poliţişti au Chişineu-Criş. Pe 11 noiem
fost identificaţi şi incarceraţi brie, Palti a sustras din locuinţa 
Bolgovici Irina, 42 ani, din lui Negru Comalla din locali
Băjel, judeţul Sibiu, care are de tate, de unde a sustras 500 
executat un mandat de 1,6 ani .forinţi şi 100.000 lei, faptă 
inchisoare pentru proxenetism; înregistrată in~al cu autor nei
Hehn Rudolf. 21 ani, din Arad, dentificat. 
care are de executat un man- • Moraru Corneliu Mircea, 
dat de 3 ani inchisoare, pentru 32 ani, din lneu este cercetat 
furt din avutul privat şi Moise pentru inşelăc.iune. La ince
Ranata, 30 ani, din Sighetu putul lui 1999 acesta i-a vândut 
Manna~ei, judeţul Maramureş, lui Haşiu Ioan, din local- un 
care a fost dată in unnărire ca autoturism, promiţându-i că-i 
fiind ·dispărută de la domiciliu. va perfecta actele de tranzac
Sus-numita a fost predată fa- ţie. Nu a respectat însă 

miliei. această clauză contractuală. 
• Cu ocazia unui control • Politia il cercetează in 

efectuat în pieţele de pe raza stare de 'libertate pe Birău 
municipiului Arad, privind prote- Ioan, 59 ani, din Sebis. Pe 16 
jarea populatiei impotriva acti- noiembrie, acesta a tăiat fără 
vM~Ior comerciale ilicite, a fost drepi din pădurea Ocolului 
depistat Samu lanoş de 19 Silvic Buteni, 60 de arbori, 
ani, din Ara<j, care comercializa totalizând 5 mc. de material 
produse textile fără documente lemnos, in valoare.- de 
!egale-de provenienţă. A fost 2.000.000 lei. Prejudiciul 8 fost 
sancţionat confpnn art. 1 1~. a recuperat. ' 

- din Legea 12/90 cu 150.000 lei • Poliţia 1-a. depistat con-
amendă, ridicându-se in ve- duc~nd pe drumurile publice 
derea confiscării bunuri in va- autoturismul TM-02-USA, fără 
loare de 800.000 lei. a poseda pennis de conducere 

• ESte cercetat pentru pe lorghi (!'an, 24 ani," din 
săvârşirea infracţiunii de furt, Cuvin. 

S-a dat· 
drePt avocat 

Politia il cercetează în 
stare de libertate pentru uzur
pare de calităţi oficiale şi 
inşelăc;iune pe Belle Petru, 
50 ani, din .Chereluş. Acesta 
a spus că ar fi avocat şi a 
pretins si primit de la ·9 per
soane din localitatea Minis 
suma totală de 21.000.000 de 
lei, pentru a le introduce acţi
uni şi a-i reprezenta la 
Judecătoria Lipova, in proces 
cu S. C. VINIVITICOLA S. A. 

lib<trtate pe Csilag Gyorgy, 
16 arii, din Arad, SI:Jb aspectul 
.săvârşirii infracţiunii de furt califi
cat din avutul privat. Tn" perioada 
28.04.-2.05. a. c., ln rep·elate 1 
rânduri Csilag·a pătruns prin 
escaladare, in magazia de 
oteluri a S. C. ARĂDEANCA s: t>,.. de unde a sustras lingouri 
de aluminiu, in valoare de 
40.759.300 lei, pe care I<HI va
lorificat in scop personal. 

1 
Sumele propuse pentru a fi 

repartizate fiecărui oraş au fost 
aprobate aproape în unanimi
tate, fără nici o impotrvire, doar 
cu trei ab~neri. 

Cele şapte miliarde vor fi 
· împărţite după cum urmează: 

• Chişineu-Criş - 311.000 
milioane 

• Curtici- 39.000 milioane 
• lneu - 523.000 milioane 
• Sebiş- 286.000 milioane 
• Arad - 6.002.498 miliarde 
Deşi Primăria Arad a solicitat 

6 miliarde şi jumătate pentru a 
acoperi subvenţiile restante pe 
lunile octombrie-noiembrie 1998, 
datorii cu care ·primăria a preluat 
Artermul de la CJA, această 
cerere nu a fost acceptată. 

scmlrtf' fiMBI{(IŞ 

I.J.P . 
ANGAJEAZĂ 

OFITERI , 
Inspectoratul de Pol~le al 

Judeţului Arad selecţionează 
candid~ pentru ocuparea prin 
concUis a 3 (!rei) funcţii de ofi1eri 
la Compartimentul Financiar
Contabilitate. 

Conditii: - Absolvent al 
Facultăţii de Ştiinţe economice, 
cu diplomă de licenţă; - a· (opt) 
ani vechime in câmpuJ muncii in 
domeniullinandar contabil~te; -· 
Vârsta maximă 35 ani; - Apt 
medical şi psihologic; - lnăiţimea 
minimă 1,70 m - bărba~ şi 1,65 
m - femei; ~ Domiciliul in 
municipiul Arad. Y 

Relatii in legătură cu temati
ca şi data susţinerii concursului 
se obtin de la Serviciul Personal 
şi Tnvâţământ al Inspectoratului 
de Poli\19 al Judeţului Arad, -
Ion; 223992 Interior: 141 sau 
234. 

zona periculoasa 
• In urma măsurilor specifice 

Intreprinsa de porlţiştii arădeni a · 
fost identificat şi este cercetat ln 
stare de arest preventiv, Craiter 
Ştefan, 43 ani, din Hunedoara. 
Craiter n-are ocupa~e. dar are 

· antecedente penale! Pe 16 -
noienlbrie, attandu-se in Piaţa 
Gării Arad, acesta a sustras un 
rucsac aparţinând lui Lăcătuş 
Martin. Prejudiciul a fost recupe
rat, Iar impotriva autorului 
Parchetul a emis mandat de 
arestare preventivă pe timp de 
30 de zile pentru săvăr~irea 
infractiunii de furt calificat din 
avutul'privat. · 

• Moldovan Pardaillan, 31 
ani, din Târgu Mureş. aflându-se 
in sta~ CFR Arad, a sustras de 
la Parola Carmen, din Valea 
Sibiului, o scurtă de laş. un radio
casetofon şi 5 casete audio. 
Prejudiciul a fost recuperat, iar 
Moldovan este cercetat în stare 
de libertate. D. L 

A RJGIT DE IA lOCUl 
ACCIDENTUlUI 

Miercuri, la orele amiezii, pe 
raza municipiului Arad s-a petre
cut un grav accident de circu
latie. Szido lstvăn, 20 ani, din 
Brasov, sofer la S. C. TEXO
DREx SRL Braşov, in timp ce 
conducea microbuzul marca 
Ford HD-261-X 99/12 ~a acci
dentat grav pe Krisler Toma, 59 
ani, din Arad, şomer. care circula 
cu biCicleta. DuPă comiterea 
accidentului, Szido a părăsit locul 
faptei. El a fost identificat de 
lucrătorii postului de poliţie 

Buljuc, judeţul Hunedoara. 
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ROMANIA MERGE INTR·O DIRECTIE GREIITA ... 
Marea majoritate a "'!llânilor 1 

aed că ţara merge intr-<> direcţie 
greşită, relevii datele unui 50rldaj 
realizat de Centrul de Sociologie 
Urbană şi Regională (CURS), la 
comanda Fundaţiei pentru o 
Societate Deschisă. 

Dintre cei chestionaţi. 69% au 
apreciat că, in ţară, lucrurile merg 
intr-<> direcţie greşită. 10% apreci
ază că direcţia este bună, iar 
21% nu ştiu sau nu pot aprecia. 

Potrivit subiecţilor, direcţia 
greşnă este reflectată, in princi
pal, in nivelul de trai (38%), politi
cile defectuoase (19%), dezastrur 
economic (16%), şomajul (7%) şi 
dezinteresul conducă1Qrilor faţă 
de populaţie (4%). 

Pentru cei care au apreciat 
că directia este bună, aceasta se 
reflectă'in reforma economică· 
(30%), actuala conducere politică 
(20%), libertate şi democraţie 
(19%), indepărtarea de comu
rism (12%). 

Cei mai mulţi oameni nu sunt 
p"'a mulţumi~ (45%) sau deloc 
mulţumiţi (38%) de felul in care 
trăiesc, destul de mulţumiţi 
.declarindu-se 14% şi foarte 
multumiti numai 1%. Comparativ 
cu anul 1996, 40% dintre subi~ 
apreciază că o duc ceva mai 
prost, 30% trăiesc aproximativ la 
fel, aproape un sfert (24%) o duc 
mai rAu, 6% trăiesc mai bine şi 
nimeni (0%) nu trăieşte mult mai 
bine. 

Oamenii sunt pesimişti In 
oeea ce priveşte viitorul lor: 26% 
apreciază că in 2000 o vor duca 
ceva mai prost, 24% aed că vor 
trăi la fel ca In anul 1999, pentru 
15% viaţa va fi muH mai proast!i, 
iar pentru 13% ceva mai bună. 

PDSR " lan =m:a -
ia IDpal pralarinţalar 

l'r :bMalului 
lonUiescu şi PDSR conduc~ 

cu 44%, respectiv cu 46%, In 
topul opţiunilor electorale ale. 
românilor. Tn clasamentul 
fav~lor pentru preşedi~. Ion 

.. 

·.··,>-
. :·r·.,~· 

·-··. 

lliescu este urmat de Teodor 
~eleşcanu. - 16 %, Emil· 
Constantinescu - 170:0, Corneliu 
Vadim Tudor - 9%, Peire Roman 
- 5%, aHe personaiităţi - 7 %. 42% 
dintre alegători sur'!t nehot~rîţi · 
sau nu ar vota. · 

ln cazul .pa- politice, pe 
locul doi in intentiile de vot se află • 
COR - 17%, urmată de ApR -
13%, PRM - 6%, PD - 6%, 
UDMR - 5%, UFD - 2%, iar ali!> 
formaţiuni ar obţine - 3%. Un 
segment de 46% dintre subiecţi 
sunt nehotăn1i sau nu votează. 
Cala mai inulta aval 18 
fac prin incălcaraa legi 

Cei mai multi dintre români 
aed că averile se fac prin încăl
carea legii (54%) sau prin rela~i 
(21%). Averile se fac mai p~n 
prin muncă şi merit personal -
consideră 9% dintre su~ sau 
prin noroc - 6%. 

ln opinia a 54 % dintre cei 
dlestionati, cei care nu fac averi 
sunt săraCi. pentru că societatea 
nu ii ajută suficient, in timp ce 
20% oonslderă că oamenii sunt 
săraci pentru că sunt le~ şi nu . 
au noroc. Cei chesti~ aed că 
in România munca este prost 
pl~tită (~1 %); greu de g'ăsit 
(67%), prost organizată (77%), 
grea (76%) şi de mintuială (67%). 

Oeşi sunt mindri de calitatea 
de cetăţeni ai României (43%) 
sau foarte mindri (26%), 80% din
tre subiecti nu vor să pornească o 
afacere pioprie, pentru că in ţară 
domneşte dezastrul (16%), sără
cia (12%), haosul (9%). • •. ' 

......... '>'El"•••· aibă cea mai IIW'tl 

. bu:redera in Bisalică 
Peste 60% din populaţia 

Romaniei contim~ă să aibă cea 
mai mare incredere in.Bisericâ. 
După Biserică (63%), in topul 
inaederii in institutji se află preoţii 
(68%), Armata (66%), conducă
torii Armatei (52%), primarul 
localităţii (39%), Primăria (38%), 
Poliţia (34%), CCJrl!lucălorii Poliţiei 

(29%), SRI (22%), Preşedinţia 
(21%), Justitia (20%). Oamenii au 
ceâ mai puţnă- ~ncredere in pa•
tidele politice (8%}, consilierii 
preşedintelui României (9%), 
Parlament (10%). 

Românii sa tem cal mal 
muH da preţuri ,t da boală 

Cei mai mulţi dintre români 
trâiesc la limita subzistentei,· prin
cipalele lor temeri fiind preturile si 
boala. • • 

Dintre subiecţi, 42% apreci
ază că v~niturile familiei ajung 
numai pentru strictul necesar, iar 
pentru 39% aceste venituri nu 
ajung nici măcar pentru strictul 
necesar. Cincisprezece la sută 
dintre cei intervievati apreciază 
că veniturile le ajung pentru un 
trai decent, 3% reuşesc ca pe 
fingă traiul decent să cumpere şi 
bunuri mai scumpe şi doar 1% 
reuşesc să aibă tot ce le trebuie, 
fără să fie nevoie să facă 
restri~i. 

Românii se tem cel mai mutt 
de preţuri (32%), de boli (26%) şi 
mult mai puţin- de un război 
(14%), viitorul copiilor (12%), 
şomaj (6%), criminalitate (3%), 
tulburări sociale (1 %). Pentru o 
viată mai bună statul trebuie să 
intervină în mare şi foarte mare 
măsură în reducerea şomajului -
apreciază 89% dintre cei ches
tionaţi, stabilirea preţurilor- 83%, 
activilatea presei - 62% şi activi
tatea pa- politice - 50%. 

. Oamenii cred că numai cei 
care riscă cîştigă· - 77%, că in 
viaţă trebuie să te călăuzeşti 
~upă obişnuinţă - 44%, că este 
mai bun- un loc de muncă prost 
plătit dar sigur - 66%. Cei mai 
mu~i ar fi dispuşi să renunţe la 
timpul liber pentru un ban în plus 
- 61%, iar peste jumătate (51%) 
aed că bunăstarea cetăţeanului 
depinde in primul rind de stat. 
Sondajul a fost realizat in inţer
valul 14-27 octombrie pe un 
eşantion reprezentativ de 2019 
persoane, cu o maljă· de eroare ± 
2,21a sută. 
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De aproape pat-ru ani ARAD, s_tr. Fluturilor nr .. 13, 
redactia .,Adevărul" oferă lunar Bloc 2 se. C, ap. 4; 
celor 'mai statornici cititori - 5) BALAZS LUDOVIC 
abonaţii- căt~ 10 premii menHe LADISLAU, ARAD, Faleza Sild 
să răsplătească. asa cum o arată Alfa, Bloc 83, se. A, et.lll, ap. 
si numele, fideliiatea acestei 14; . 
importante categorii de cHitori. 6) PANAITESCU ANA, 
Şansa de a fi căştigătorul unuia COM. ZĂBRANI nr. 734; 
dintre cele zece premii, in valoare 7) IOVĂNAŞ FLOREA, 
de 500.000 lei fiecare, se adaugă CURTICI, str. Brâncoveanu nr. 

i important avantaj de care 22; 
beneficiază absolut toti abonatii: e 8) LUPULESCU ANGELf-
vorba de asigurarea prlmirii cotid~ CA, UPOVA, str. Avram Iancu 
anului preferat la un preţ deosebH nr. 14 a; 
de avantajos, abonamentul 9) MAIDANIUC DORINA, 
oost!ind doar- jumătate din preţul ARAD, str. Simion Popa Nr. 22, 
z:iarului cumpărat zi de zi de la Bloc 151 se. B, et.ll, ap. 5; 
chioscuri. 10) HORGA IOAN, ARAD, tn această lună talonul de str. Colonla UTA nr. 5, Bloc B, 
participare a fost completat 'i se. A. et. OI, ap. 13; '· 
trimis pe adresa redacţiei de. Tn completarea acestdfPi"ernii 
aproape 10.500 de cititori. Ieri, la oferite de .Adevărul", domnul 
sediul redactiei a avut loc CORNELIU ACHIM a oferit un 
desemnarea prin tragere la sorţi a premiu suplimentar din partea 
celor zece câştigători, invitat prin- firmei S.C. .,EST-TRANS 
cipal fiind de această dată CONSTRUCT" SRL (tot in va-
domnul CORNELIU ACHIM, şi celor din loca- loare de 500.000 lei) care a 
director al S.C ... EST-TRANS litltile . lată listele celor revenit abonatului no.stru 
CONSTRUCT" SRL Arad. Ca :zeCe norocoşi căştigători: CRIŞAN TODOR din Plncota, 
intotdeauna, alături de noi •:a~ 1) HENT GHEORGHE str. Gării, Bl. B, ap.10. 
aflat apropiaţii colaboratoro ao MIRCEA, ARAD, str. Banul Cei 11 abonaţi-câştigători 
noştri şi -ai abonaţllor: doamna Mirăcine, bloc 21 A. ap. 3; sunt invitaţi luni, 22 noiembrie 
MARIA NEAGU, şeful Oficiului 2) UNC ALUNIŢA, CHIŞI· . a.c., ora 12, la sediul redaCtiei 
teritorial de pqşlă Arad şi domnul NEU-CRIŞ, str. ln!răţirii nr. 81- pentru a-şi ridlca.Ptemiile pe b3za 
ILIE TRIPA, adjunctul şefului 83, Bloc E 2, eli, ap.1; buletinului de identitate si a ehi-
Oficiului teritorial de poş1ă Arad. 3) RĂDAC DUMITRU, tanţei- abonament valabil pe luna 

Pe parcursul desfăşurării GALŞA, nr. 407< . in c;urs. 
tragerii la sorţi, mâna invitatului 4) AŞTE;FANOAIE ·EVA, "-~'~ <llilllliil!'~l •'t:DIIfiRfli-IU 
nostru s-a doved~ a purte noroc 

· Aris Arad ar putea fi privatizata prin lichidare 
Singura soluţie pentru salvarea societăţii posibilitate prin care fabrica de strunguri ·ar 

Aris SA Arad este privatizarea prin lichidare, putea fi cumpărată. Prefedintele FPS a pre-
a declarat Radu Sirbu, pre,edintele FPS. cizat că, In acest caz, fabrica s-ar inchide 

Radu Sirbu a afirmat că singurul ofertant pentru o perioadă de două-trei luni, timp in·c 
Interesat de_ acţiunile societă~i Aris, o firmă care ar fi acordate salarii compensatorii con-
germană, nu dore,te preluarea acestora, form legislaţiei in _vigoare, după c_are soei, 
deoarece datoriile fabricii sunt prea mari. etatea ar putea fi redeschisă cu un alt nume, 
Slrbu a spus că FPS este dispus s_ă . avind acela!fi domeniu de activitate ,i, prob~ţ" 
llchideze societatea, aceasta fiind sin11ura. bil, acelafi număr de angajaţi. · ' · • 
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ARAD~NII D~N ApR AU DEMONSTRAT C4 · 
'TIU SA FACA "UN ALT FEL DE POLITICA" 
Ieri, a avut loc Conferinţa cale, promisă de ApR. 

Judeteană a Aliantei pentru Din alocutiunea domnului 
România, filiala Arad, care s-a . Meleşcanu: am reţinut că in 
bucurat de prezenţa preşedin- condiţiile României, în care nu 
telui partidului, senatorul prea sunt bani, trebuie foarte 
Teodor Meleşcanu. Prezenţa clar stabilite priorităţile. Iar în 
domniei sale, dar şi dorinţa opinia ApR primele două prio
aperiştilor arădeni de a rităţi sunt agricultura şi redu
demonstra că pot şi vor să cerea fiscalităţii. Agricultura, 
facă o altfel de politică au pentru că ea poate fi baza 
adunat in sala de la Sindicate prosperitătii in România iar 
peste 300 de persoane, deie- reducerea 'fiscalitătii directe 
gaţi dar şi simpatizanţi veni~ pentru că in acesi fel s-ar 
din toate colturile judetului, ba aduce mai multi bani la buget. 
chiar de la Timisoara: pentru Rationamentele, domnului 
a-1 vedea pe ce'l pe care tot Meieşcanu, pe cât de simple, 
mai mulţi români fl consideră pe atl\t de logice si eficiente, 
ca fiind viitorul preşedinte al au smuls in repetate rânduri 
României. valuri de aplauze din partea 

La COnferinta Judeteană a auditoriului. 
ApR Arad, a participai şi cel Partea cea mai importantă 
mai nou membru al partidului, a Conferintei judetene, adică 
deputatul Emil Putin, care a alegerile '.noului Comitet 
fost primit cu căldură in sânul Judetean al ApR Arad, s-a 
familiei ApR. Deci, de ieri desfăŞurat rapid şi fără pro-
Arad are si _ bleme. Am remarcat aparitia 
Parlamentul României. unor nof şi importante figuri "in 

Dând dovadă că organi- partid, cum ar fi omul de afa
. '"'•~-~~ perfectă le e un atribut ·ceri Ioan Măinescu. După 

cunoscut, fără taine, aperiştii alegerea Comitetului Jude
arăcieni nu s-au pierdut fn dis- tean, acesta s-a reunit in 

· inutile sau luări de cuvânt prima şedinţă pentru a-şi 
rost. F1ecare a şt1ut exact alege noii conducători. 

si cum are de făcut: Acesti a sunt Ioan Biris 
'cel mal apreciat vorbitor a preşe<Jinte, Gheorghe Chiper: 

fost, după _cum era de aştep- prim vicepreşedinte, Gavril 
tat, preşedintele Teodor popescu, Mircea Roman, 
Meleşcanu care a Rodica Barza, Adrian Tolea, 
necesitatea intrării Cornel Pădurea_nu 'Şi ·Mihai 
româneşti pe o altă cale decât Faur ca vicepresedinti. 
cea existentă, pe o a treia In Jnchefere 'să mai' 

spunem doar că ApR a 
demonstrat incâ o dată câ are 
oameni de _valoare, dornici şi 
capabili să facă ceva pentru 
Iară, să_adopte a treia cale 
lăcând ,.un alt fel de 
politică". · 

ŞERBAn POPESCO 

UFD-ul vrea să-i . ,:.·. 

-~ .,,controleze;'-' pe toţi la avere 
'Modific;ărîfe• pro1~U:s'e de '.urmare·;· lJFD prQpu.ne ca. normative privind persoanelâ. 

UFD la Legea 115/'96 declararea averilor ile ci!t(e cu handicap, considerând'oă 
constituit subiect de dis- demnitari să fie extinsă. acestea artrebui să fie in spi-

. · cu~e la conferinţa de presă de Astfel, depozitarul declaratiilor ritul articolului 46 din 
·ieri li organizaţiei judeţene. de avere peste 20.000' de _Constituţia Romaniei, care . 
Gelu Roman, presedinte, con- dolari va fi obligat să~si prevede egalizarea sanselor 

. . Jndreptăţită percepţia declare·propria avere. Vor 'fi persoanelor care compun 
conform căreia situatia dra- obligati să-si declare veniturile fiinţa naţională. Lucru demn 

r: • matică a economiei,româneşti toti căi cai-e candidează .la de .remarcat - spune Dan 
din 1990 incoace este cauza-. functii in institutiile centrale Antoci - esenta articolului 46 a 
tă de .Inflorirea" fără prece- sau locale ale statului. e Dan fost .plămădită" la Arad. 

~~~e1nt. a corupţiei. Drept Antoci a vorbit despre actele_ .,,._.:"',-. "<'-•<'$. TODOCA 

~ .. ~·. 
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Reactii la sondajul 
de opinie CURS 

e Prilla-viceprefeclin· 
tele PDSR Adrian 
Năstase a declarat, joi, că 
rezultatele sondajului CURS 
reflectă o tendinţă de 
cre'ltere a PDSR şi a candi
datului său la Preşedinţie, 
precum 'i "o sancţiune a 
electoratului faţă de actuala 
putere care a decis să 

adopte 'li să promoveze o 
agresivă strategie nega· 
tivă". 

Năstase consideră că 
votul negativ la adresa pu
terii este rezultatul "situaţiei 
economico-sociale dezas .. 
truoase" şi ''a in~atisfacţiei 
faţă de felul in care este 
guvernată ţara". 

e Viceprefedintele 
PNTCD Mireea Ciumara 
a declarat, că in recentul 
sondaj CURS ii ingrijorează 
numărul mare al cetăţenilor 

Înregistrarea partidului al cărui 
mentor este cunoscutul scriitor 
PAVEL CORUŢ, s-a realizat in 
data de 4 NOIEMBRIE a.c., la 
Tribunalul Municipiului Bucuresti. 
Până la data înscrierii au semriat 
adeziuni 11.000 de simpatizanţi 
din 40 de judeţe ale ţării, existând 
toate şansele ca numărul acestora 
să ajungă la 50.000 in primăvara 
anului 2000. 

Remeş ameninţă 
- cu demisia 

Ministrul Finanţelor Decebal 
Traian Remeş a ameninţat, 
miercuri seara, in timpul şedinţei 
Biroului Permanent Central al 
PNL, că va demisiona din 
funcţie, din cauză că nu este 
susţinut de conducerea partidu
lui, au declarat surse din con~ 
ducerea liberală. Remeş s~a 
supărat din cauza unui interviu 
publicat, la inceputul săptăminii, 
de un cotidian central, in care 
vicepre~edintele PNL Paul 
Păcuraru vorbea despre posibirt
tatea unei remanieri guverna
mentale, care ar afecta şj 
Ministerul de Finante. Păcuraru 
spunea, in inteNiu, Si că. PNL ar 
putea a~ un înloCuitor pentru 
Remeş. -

' 

nehotăriţi - 42% din cei 
intervievaţi nefiind decişi în 
ce priveşte candidatul la 
preşedinţie 'li 46% la par
tidele politice. 

El apreciază că rezul
tatele sondajului dovedesc 
că ."unele partide şi perso
nalităţi au declanşat deja 
campania electorală, .Provo
cind astfel o cre11tere a pop
ularităţii lor". 

Vicepre'ledintele PNŢCD 
a spus că cele 17 procente 
obţinute de COR 'li Emil 
Constantinescu într-un son .. 
daj efectuat la sfir'litul 
toamnei şi începutul iernii îl 
fac să fie optimist 'li să 
spere că în primăvara 'i 
vara anului 2000, COR şi 
candidatul său la pre'le

. dinţie vor depăşi cu mult 20 
de procente. 

Acest partid militează pentru 
acţiuni ferme în direcţia unei 
economii sănătoase, rod al unui 
management de înaltă clasă, 
eradicarea mafiei, cultul muncii, al 
cinstei şi dreptă~i, a dragostei de . 
ţară şi de neam, nu cOpiază din · 
doctrinele şi programele partidelor 

· existente. 
Menţionăm ca preşedintele 

Finalei Arad este cunoscutul 

"il romârio..ruSe 
existenţa Tratatului 

. politic bază, aflat Tncă în 
negocieri a declarat. joi, la o confe-
rinţă de presă, ministrul consilier al 
Ambasadei Federatiei Ruse la 
Bucureşti. Aleksandr Vladimirov. ln 
cee~ ce prive~te chestiunea tezau. 
rulu1 românesc, rămasă nerezolvată, 
Vladimirov a arătat că aceasta este 
"o problemă istorică, care trebuie 
lăsată istoriei si istoricilor". El consi
deră că, din 1917, Rusia a pierdut •. 
in dispute in care a fost implicată, de 
o parte sau de alta, şi România 
"mai mulţi bani decit valOarea tezau· 
rului românesc". Partea rusă oonsi· 
deră însă că Tratatul politic de bază 
nu poate influenţa prea mult relaţiile 
economice româno-ruse, dovadă 
fiind şi viitoarea vizită a Premierului 
Radu Vasile la Moscova. 
Ambasadorul Valeri Keneaikin a 
confirmat programarea acestei vizite 
pentru 25-26 noiembri~. Radu 
Vasile se va intilni cu premierul rus 
Vladimir Putin, cu oameni de afaceri 
şi cu preşedintele Dumei de Stat. 

Păiuşan anat in prezent in lt.Jiia 
pentru parfecţionare profesională . 

lnforma~i suplimentart: privind 
inscrierea, adeziuni. comunicări 
etc. se fac la Filiala Arad a PVR -
telefon 27.24.60 sau la tele!. 

. 26.06.06, 21.41.55. 
Din partea PVR Margareta -

Dăscâ~ 

RESTITUTIO IN INTEGRUM • 
A • 

INTRE CEEA CE ESTEWŞI CEEA 
CE AR VREA UNII SA nE! 

.._(Urmare din pagina 1) 
Cea1a1ti lege a paopaitităfii - despre care se discută chiar 

mai mult- pahqte unele - na~ după 1940 
âlcaa:n. Cum se !ftie, eXistă in acest domeniu o lege,l.egea_m 
votată ÎII199S care~~-; aProape iclentie legi siJIIiJare 
din eelelalte ţări forte eomuni8te: Cehia, Lituania, 
Slovacia sau Ungaria unde legea se aplică de ani buni fără a 
mai. fi contestată. E'Videat nu se putea ca noi să nu iefina, ca 
de oblce;, din rând, de ..- op intermlnabilele acuze op 
tii ufii pe marginea l.egii 112 pe care actuala Putere şi-a pro
pus să o modifice radical. De ce, se întreabă tot mai mulţi, o 
asemenea lege .. t::rasă parcă, repetăm, la xerox .. poate 
funcţiOna fără probleme in t'iri ca Genuania, Vngaria sau 
Cehia, iar la noi, nu~ De unde această involburare şi patimă 
pentru o lege, poate impelfectă" dar oricum o lege care in alte tări 
a dat !li dă rezultate Poate nu" spectaculOase, dar oricuin satis
făcătoare dovadă lipsa oricăror reacţii negative in ţările amintite?! 

Ajungând aici se cuvine să subliniem corecta iniţiativă a 
POSR-ului, in speţă a prim~vicepreşedintelui acestuia, Adrian 
Nistase, care, spre a cunna şi mai ales lămuri numeroasele 
specula~i !fi semne de intrebare, a propus partidelor din. co,a. 

lifia majoritară aduce<ea la ~ţa publică a modului 
in care,.... făcut~ in in ...... om" in fostele ţări 
comuniste ca op pw>erea faţă in faţă a legilor retroceclării 
unor imobile naţionalizate cu legea similară de la noi, 
c::unoseuta Lege IU/199$. Curios, deş.i până atunci mai to~ li
derii ţărăni!fti sau ai P~L-ului când venea vorba de problema 
restituirii imobilelor naţionalizate invocau deîndată nu ştiu ce 
rezoluţie a Consiliului Europei ca !fi situaţia din alte ţări foste 
comuniste, atunci când POSR-ul a cerut oficial p'ublicarea unui 
documentar privitOr la restituirea caselor naţionalizate in ţările de 
care PNŢCD-ul ş.i PNL-ul făceau mereu caz. aceea~i _lideri ţărăni)iti 
!fi penelişti s~au opusi Oare de ce? Evident, pentru că au fost 
prinsi cu ocaua mică, ca să nu zicem altfel .•. - situatia din. 
ţării.. invocate· de către ei fiind, de cleparti> cu tob.~ alta. 
Cât priveşte bau-baul cu nu ştiu ce decizii ale Consiliului Europei, 
lucrurile stau, la fel, altfel Adunarea Parlamentari a 
Consiliulul Europei recomandând - ea .nu poate prin 
statut lua decizii, ei doar face a-ec:omandări • ca România, 
asemenea celorlalte ţări din fostul spaţiu comunist să 
În.ceree să rezolve eât mai corespunzător problema 
caselor naţionalizate. 

Ce a urmat se ştie, piim-vicepre!fedintele PDSR, Adriari 
Năstase adresându~se Consiliului Europei căruia i-a solicitat un 
punct de vedere în chestiunea amintită. Care ConSiliu a iăspuns 
foarte fair şi prompt subliniind că retroc:ec1area trebuie luată 
in. consW we doar in aCele cazuri in care preluarea Jmo.. 
bilelor s-a lăca.t În mod abuziv .. că punetul de vedeft 
conţinut: În proiectul de rezoluţie elaborat de Adrian 
Năstase pe marginea acestui subiect este unul corect, 
proiect căruia i s-au alăturat !fi al~ parlamentari europeni şi care, 
după toate semnele, va fi aprobat de către viitoarea sesiune a 
Consiliului Europei. • 

Siţuaţie in care nu vedem ·ce s-ar mai putea spUne. DaCI efti 
corect Cu tine şi c' '••r"t tAu. 
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SUB FU~NALELE HUNEDOA8EI, 
CU GANDURI DE REVAN'A 
Sâmbătă, la Hunedoara, inscrie cu un gol mal mult 

UTA incheie un ciclu de trei decât adversarul, să nu 
deplasări extrem de dificile, lăsăm spaţii de maneviă, să 
jucate pe terenurile unor echipe demonstrăm că suntem un 
cu pratentii la sefi a seriei. După colectiv". O echipă de start a 
intrangerea clEi la Câmpulung a UTA-ei depinde exdusiv de ta
venit superba victorie de pe etica si asezarea pe care o 
malurile Cibinului, la Sibiu, UTA gândeşte 'Mister, dar ne in
reuşind să îşi demonstreze cumetăm la: Pap-Zaha, Găman, 
clasa, redeschizând astfel Botiş·Drida (Aimăşan), Todea, 
suporterilor speranţele unui Mărginean, Juncu (Crăciu
sezon câştigător. Poate cel mai nescu)- Ciubăncan-CI. Drăgan, 
dificil joc pe teren străin Kent. Aşadar, in afara celor doi 
urmează acum, la.-----,;.,--.;.. suspendaţi nu 
Hunedoara. Dificil l"ancronl·ca există probleme 
din mai multe ·• de sănătate, doar 
motive. In primul etapei· Kent acuzând o 
rând, Corvinul este lovitură la gambă, 
o echipă puternică dar unnând să fie 
ambitioasă, cu un antrenor, apt până la ora joculuL 
Victor Rosea, ce nu face con- Gazdele de sâmbătă, hune
cesii. Apoi, hunedorenii au dorenii, nu au probleme de lot, 
invins in etapa precedentă in .aşteptând partida cu speranţa 
deplasare, la Satu Mare, rotunjirii bugetului; datorită aflu
revenind in lupta pentru podi- · enţei mari de public aşteptată 
um. Tot ei sunt cei care au ta· stadion. Antrenorul Victor 
produs UTA-ei singura intran- Roşea va putea folosi cea mai 
gere pe teren propriu din bună garnitură: Rahoveanu
sezon, stricând debutul lui Rus, Gheară, Andrei, Marin
Mister Rubinacci, UTA merge cău, Schiau-Dincă, Mocioi, 
sub furnale, fără fundaşii late- · Mitrică-Şandor, Babarţi. · 
raii Panin si Diaconescu, sus- Partida va fi arbitrată de: 
penda~ pe'ntru cumul de car- Constantin Zotta.- la centru, 
tonaşe galbene. Cum însă do- Alexandru R.olea ·şi Dan 
rinţa de revanşă a arădenilor lăzărescu - asistenti (toti din 
este mare, se· anunţă o BUcureşti)c. ObservatOr FRF va 
lneleştare de zile mari pe sta. . fi Mircea Nes, u (Oradea). . . . 
dionul hunedorean. · 

Prima etapă a returului· mai 
· ·Antrenorul UTA-ei, Lorenzo ~programează intâlnirile: 
Rubinacci este mulţumi.\ de Olimpia Salu Mare-ASA Tg. 
modul in care elevii săi s-au 
pregătit pentru acest joc. Mureş; .Poli"-Chimica Tâmă
"Sunt con,tient că ne veni; .u· Cluj-F.C. Drobeta; 
a'teaptă 0 partidă dificilă, Apullum Alba lulia-Eiectro 
Corviilul fiind o echipă pu-- -~re; ARO Ci\rripulung-Fiacăra 
temică, cu Individualităţi de Vâlcea; lnter Sibiu-Gaz Metan; 
·marcă, precum Mltrică sau Jiul Petroşani-Minerul Mo.tru; 
Şand6r. Trebuie să jucăm la F.C. Bihor-U.M. Timişoara. 
victorie, să jucăm pentru a DACIAtl TODUŢA 

SPORT Vineri, 19 noiembrie 1999 

>·Icar- cu~arilllrlln'ftluoir;a•'nr·. 
o~%:8<:·. -_-__ ,,_ ··--,-o--,·-:··--~' • · • 

ROMÂNIA· SPARTAK SUBOTICA 64-65133-291 
Aseară, Sala Sporturilor 

• Victoria" din Arad a găzduit 
meciul amical de baschet fem~ 
nin, dintre prima reprezentativă 
a României şi formaţia 
iugoslavă Spartak Subotica, al 
treilea joc după alte două dispu
tate in tara vecină. 

Din capul locului trebuie 
spus că partida de ieri nu poate 
căpăta nici măcar statutul de 
.ami cală", atâta timp căt a fost 
arbitrată de Adrian Budurean şi 
lulian Julean, din cauza faptului 
că ,fluieraşii" delegaţi din 
Timisoara nu s-au prezentat. 
Cei 'doi - primul antrenor 
secund la West Petrom, celăla~ 
elev la .Moise Nicoară" - au 
condus meciul după o manieră 
proprie, făcănd in aşa fel incăt 

râdă o sală întreagă, iar 
jucătoarele să-şi 

1 silăp.ânE>as"' foarte greu nervii. 
nu s-a ridicat la pre

h •. nHi; •• publicului spectator -
redus ca număr - dar important 
a fost alcătuirea unui .cinci" de 
bază, care să inceapă meciul 
cu Germania. Aşa că au fost 

introduse in teren toate jucă~ 
toarele .. cu exceptia Monicăi 
Broşovsky şi Danieiei Colceag, 
de-abia sosite în cantonamentul 
lotului na~onal. 

De la un capăt la altul au 
condus româncele, iar pe 
fiecare final de repriză, vizita
toarele s-au apropiat amenintă
tor. Ba, chiar. în Ultima secundă 

Deşi a fost blocată in multe rânduri, Laura NiJUiescu (in alb) 
a fiicutlegea sub panou/ advers, fiind coşgetara meciului. Fază 
din par1ida România- Spartalc Subotica, scor 64-65 (33-29) 

. . - . . Foto: V. MOS(fl 

a jocului, la un fault văzut de 
arbitrul Julean - câ,nd elevele 
antrenate de George 
Mandache aveau avans un 
punct - Veselovski a transfor
mat cele două .libere· şi şi-a 
adus echipa pentru prima dată 
in avantaj, un avantaj ce s-a 
dovedit a fi, practic, egal cu o 
victorie. 

ROMÂNIA: Stoenescu 3 
(1x3), Mandache, A. Niţulescu 
2, Vass, Nastor 13 (1x3), 
Serghei 8, Matei 11 (1x3), 
Ciocan 3, L. Nitulescu 22, 
Vescan, Păscălău 2. 

SUBOTICA; Kovacic 10, 
R'stovic, Terzic 8, Vuragic 4, 
Rus 4, Veselovski 13, Vidovic 
15 (1x3), Dojcioiovic 11 (1x3), 
Budincevic. 

Au arbitrat slab:. Adrian 
Budurean si Julian Julean 
(ambii in pantaloni de blugi, şi 
pantofi de stradă!!!) _..", . 

• Astăzi, da la ora 18,00, 
In Sala Sporturilor din Arad 
va avea loc meciul revanfl 

~e pa ""':'â~t_". LEU. ~~o~s:~~.L 

. J;l>l"flli l.IMlT{'\;,J Ă 
. . '·'' 

AMtRJCAN fiLlKD. 

., Dir. Cam. m ..:. 89/622: .Tutunul dăunează grav sănătăJii• . . . '--:• 
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s.c. ROMTEXTIL IMPEX s.r.l. 
ECHIPAMENT[ SI· MASINI: IliE CUSUT< INDUSTRIALE 

. 1. 

• 

[~1· & ilf + tt f , .. ~·· ţ:t llff(tl: 1 
2900 ARAD - ROMÂNIA 

Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 

. , VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 

-':'~.;;.,_;,., ;'--. - .; ' 

. - . . , 
... 

DE CUSUT INDUSTRIALE. 
Pentru comenzi ferme se asigură toată gama de maşini, 

subansambleo accesorii şi piese de schimb. 

-~a-~f .. ·. 

S.C. "MOBILA TAPITERIE" S.R.L. ZALAO 
. ' 

1\'ii'ii'ni:l lt~.nM~,~~"n"~s~~ Arad; • .: ·; . :.; ... 

~ (Dobrogeanu Gherea) Nr. 22 •·. · ··· . ·', 

. • COLŢ ARE EXT.'PLUŞ •la cale matmlclp:eturh'·? .. ~ ·, .. 
<~t<;t;;:··· +COLŢARMAREoMIJLOCIU,MIC , .:.:. ::·. ,· .. ;J;:h:\;. 

··i •. ·pret 2.700.000-4.800.000 lei • . . ·-
~·."' :• • CANAPELE EXTENSIBILE'·1.500,000-2.300.000 lei' · •:· : · . 

+ FOTOLII PAT • 9.80.000 lei . · 

'~.;.ţf.': · .· ~1i; s;mb~ta: ~-~3.: ·~ ;, ; ~': ·1 •. ; :' : PROGRAM 
ZILNIC: 

. ~--. 
Telefon: 092·734994 ' • (4114651) 

''' ·Angajează CONTROLOR TEHNIC DE CALITATE •. 
pentru firmele colaboratoare din afara ora,ului 'i judeţului · 

~~";'ll'CCliNDITII: • Experlanfi in domeniul confecţli.îmbriicăminte . . • . . , ... · .. · 
• Vârsta maximă· 30 ani · ,' ::-' - .· · 

~,. • Disponibilitate la program prelungit da lul'ru ·i , ,.... .. . . . .. .;;: , 
1[11 Cunoljlinţe de limba italiană . . · ' :· : · ·. ·' ·· (. .. ·: . • , ..•. · 

" CeiJn'tiiresaţl s!' votpre:i:enta le fttfhJ! SQ<:ietăţii 1ncep1Jnd cu data apariţiel.anunţulul.Tnzlar. •. 
SALARIZAREA VA FI ATRACnVA, CONFORM EXPERIENŢEI DE LUCRU. · 19743211 

SC ANDROMEDA SERVICE SRl 
ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 

··VĂ OFERĂ ·~j·~~ 'l 
. , URMĂTOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE 

y ' 

PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE}: 
• Şemineele Napoleon (Canada); 
• Convectori (incălzitoare) • 2,5-· 
5,8 Kw (30-140 mc volum încălzit); 

•- Boilere c~ acumulare; 80 1_; 
120 1; 160 l; . 

• Boilere cu încălzire ·Instantanee 
a apei; 

·~~)Î~~!,1.~1!,\i\. 
de 12-136 Kw; · · 

• c.u:ane pentru încălzire centrală 
ljl propararea A.C.M. 18,40 Kw 
(WESTEN, BIASI, SAVIO ·GAIA) 

• Module pentru încălzire centrală 
da 120.1200 Kw; - ' 

• Module pentru prepararea 
A.C.M. de 120.240 Umin. 

• Arzătoare simple lfi automati· 
zate pentru sobe !ii Cazane; 
• Radiatoare din aluminiu; 

OFERTA SPECIAlĂ DE SEZON: 
RADIATOARE DUNAFERR lUI-N 

Din oţel (Ungaria) 
• Oţelul are un grad inalt de transmita~e a căi· 
dUrii; . _ 
• Radiatoarele DUNAFERR LUX·N au un design 'i aspect deosebit; _ __ ~ , _ 
• Sunt economicoase datorită calităţii superioare 

·-.; materialelo.r..§i .. a te,hnol<>ll!•i utilizate in produ· 
cerea lor; "' ~ · ~- · 
• Durată de intrebuintare foarte mare;. - · ._~ · 
• Radiatoarele DUNAFERR LUX-N sunt di~ponÎ
bile la diferite înălţimi, (300; 500; 600; 900 mm)o 
precum 'li cu lungimi cuprinse intre 400-3000 
mm; 
• Putere radlantă foarte mare 
• Garanţie 10 ani .. 
• Preţuri extrem de avantajoase comparativ cu 
preţurile radiatoarelor din oţel lji aluminiu din 

. toată tara! 

~wiZPJitvim~~·~:lll 

- ' 

SC MANEX MA SRL•. 
Ascute toată gama de scule 
pentru prelucrarea lemnului. 

Vinde: POLIURETAN IMPORT UNGARIA· 
+ Lacuri, diluanţi, grunduri, vopsele, palux, vopsea SPOR, acetona, antigel, Tlfel + 

Placaje, pal furniruit, placaj furniruit, pal simplu + Pâslă, hârtie mătase, tablă cutată de alu· 
miniu + Aracet. prenadez 300, parafină, urelit R 'i P + Accesorii mobilier, feronerle BLUM, 
~uruburl pentru lemn, capete pl. in~urubat. garnituri u~i + Scule pl. prelucrarea lemnului, 
discuri diamantate + Abrazive, pietre polizor, discuri abrazive, baiţ, colorant lac, cepuri 
lemn, burghie. · 

' 
luni • vineri intre orele 8 " 18 • 

(974165) 

SC IZOL TA SRL 
Str. Cocorilor n_r. 4, tel. 289342 

VINDE 
• CIMENT la comandă · : . : ' . -. -~ -

39.000 lai/sac 
La cantităţi mai mari de 5 t se asigură · '·· . ·1 

transport gratuit in ora'- .; .... ·< .. ;_ , . _ . 

• B.C.A. la comandă · . . . 
· ..... _ ···· '; -· . . · 810.000 lei/IDC'/·".-::·;,:;. ,-i, .: :·. ·: 

• Materiale construcţii . . · . . . . .. • ' ~ .. : . . ·>, · .~ 
• Plasă gard '::~··il •i·:·, ·::~.·····.:··.:·.:; · .. · '. '• · 
•PiaSărabitz~-1..-,.::_:· ·:_·~--",:-->:--._::. .·"(.;···. ·.·.· · .. -~,-;. 

• Plăci·azboc:iment import UCRAtNA.•-preţ 57500 lei/buc, 
• Cuie ·. . , .. _ -· . _ ..• · · · .... · 
• Vopsele ljii altele · · ,· : · · ·;. · ·.,< '•': .. •c:· 
• An ti gel concentrat - ·21.000 lei/kg '- .... 

· . . : 

. Executăm hidroizolaţii ' ,. 
AŞTEPTĂM COMENZILE DVS.I 

. ' ' 
.. - ·- ~ ·~ . ~ 

. . . 

·Depozit Cocorilor nr. 4 telefon 273706 
· •;<'Pepozit Eftimie Murgu.;f.n. telefon 256589· 

•(c.b.) 

S.C.INSTAlSAN ?. 

CONSTRUCTION COMPANY 
ARAD, STR. PĂSUNII (spre Piata Soarelui) nr. 13, MICĂLACA (aproape de cimitir) a deschis un 

' '. 

DE CONSTRUCTII: 
' • PAL • PFL. PLACAJ 

toate grosimile 
• SOBE TERACOTĂ. 

UŞI • FERESTRE 
• BITUM • CARTON 

ASFALTAT 
• ŢIGLE • COAME 

INSTALATII ' .. 
SANITARE:~ ·· 

OGRAM zilnic: 8,00 • 16,00 
sâmbătă: 8,00- 13,00 

, · • GRESIE • FAIANTĂ • OBIECTE SANITARE 
' 

,.. PRETURI PROMOTIONALE 
·" ' ' 

wr Adaos comercial minim 

ALTE .NFORMAT•• 
I.,A TE•·EFONUL ZS90 !1 & ... 

'' 

' . 

• 1 •.. 

,. 

< • -~ 
.... . ţ 

. ~ 
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' ARCOMMAT 
GRUPS.A. 1 

' ' ' 

S. ~BAZA 
~EL!EREJ! 1 

-:i . ·., 

ARCOMMA'T GRUP S.A. 
CAMERA DE COMERT ARAD 

in colaborare cu firala · _ 
PERCOMEX S.A. Bucurefti , 

.....,._ mli.iol-Rooma ARAD2900 
SI'. l'iMI !klga rr. 6507 

TUal: 0040 57 281779, 0040 57 2763. 

VINDE EN-GROSS 
. ; ORNAMENTE PT. 

• 
i 
' 
; 

- ~ RANSPOI\i · 
~~ 

·-'~ ... 

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

Tel./ Fax: 057/ 281 779, 057/ 276 333 

În calitate de distribuitor autorizat 
1. 
i POMUL DE . POL/COLOR sir. Poetului 

ur.I3l/A 
"' 

-~<<:<.. 
CRACIUN 

-Globuri slerice şi oVale cu 
·.'diametru! de 45: 60: 70; 80mm. 
: ·Globuri figurine 1 con. gh1ncfă 
· ciupercu!â. ursuleţi. vulpiţil .. · , 

: :::~SRE~FERI~U~~· 
METALIZATE, DECORA TE ŞI . 
NEDECORATE . 

Angajează: 

• SUDOR 
ELECTRIC 
Condiţii: vechime 
minimă 5 ani· 

lnformafil la 
· telefon: 273242; 

289700~ 

Interior Il '1 ' 
(974332) 

n 21 noiembrie 1999 , 

, la următoarele forme de învăţământ superior . 
. FACULTATEA DE DREPT 

Organizează examenul de admitere pe baza a două probe ş; anume: , 
• un test grilă de cunoştinţa generate din istoria Români~ti şi Limba română (gramatică): '· 
• un test de inteligenţă · · 
Forma de învăţământ: F. F. , '· , .. , 
Durata de şcolarizare: 5 ani 

.. . . . . COLEGIUL UN!VERSITA~ DE . ... 
. ...... · .. .. ASISTENŢA SOCIALA 

Organizează examenul de admitere pe baza a două probe şi anume: 
• un test grilă de cunoştinţe generala de psihologie şi filosofia; 
• un test da inteligenţă 
Durata de şcolarizare: 3 ani -:-::·· -~~;: 

COLEGIUL UNIVERSITAR DE MARKETING ÎN TURISM .. ,_;: 

ŞI ACTIVITĂŢI HOTELIERE 
Organizează examenul de admitere pe baza a două probe: ~ :·o 

• un test grilă de cunoştinţe generale de matematică (algebră ti analiză matematică) fi 
opţional economie politică sau geografie 
• un test de inteligenţă 
Durata de 'colarizare: 3 ani . 
COLEGIUL UNIVERSITAR DE FINANTE-CONTABILITATE ŞI 

-INFORMATIC.Â 
Examenul constă din două probe: 

• un test grilă de cunoştinţe generale de matematică (algebră fi analiză matematică) ti 
opţional economie politică sau geografie; 
• un test de inteligenţă 
Durata de şcolarizare: 3 ani · 

INFORMAŢII . . . . 
UNIVERSITATEA DE VEST "Vasile Goldi'" Arad· Filiala Sabif, telefon OS7-4~2083; 
057-422008; fax: 057-422083 
Adresă: Sebif, Bd. Victoriei nr. 10 . • .. , . 
PE PERIOADA EXAMENELO~ SE ASIGURA cazare la Hotelul Studenţesc Sebif, Bd. 
Victoriei nr. 12. 
MASA se asigură la Cantina studenţească. penslune, din Bd. Victoriei nr. 4 

(974271) 

_>";;, 

-. ...:-;' 
. -~- -::{ -

-_,._._,. 
._,_. •· .. 

VABBilTOURTRAVU AGINCY • 
SUNA!f-NE PE NOI PRIMA DATĂ("'~,;..,:.i'·'""':"!<'~~ţ f 

1. '-L~~--,:~ ... l4! VĂ OFERIM BILETE DE AVION DUS-lNTORS, · -"'lliij,·•·~.E? ,; '-
CU PLECARE DIN TIMISOARA ·. ·--~""'-"""' . 
BUDAPESTA SAU BUCURESTI PE ZBORURILE .. ~;,.-"..o ·. 

' '~, •-J,, 

COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES, •···· ,, -
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE ALTĂ 
COMPANIE PREFERATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ ,.,.... . 

ZBURATI PRIN 
' .. __ .. ;, .. 

e NEW YORK 368 USD 
e WASHINGTON • 368 USD 
e ATLANTA • 408 USD 
e DALLAS • 408 USD 
e DETROIT • 408 USD .. 
e MIAMI - 408 USD 
e CHICAGO· 408 USD 
e HOUSTON • 408 USD 
... BOSTON • 383 USD 
e PITTSBURGH • 486 USD .. 
e PHOENIX- 515 USD 
e TORONTO • 364 USD 
e MONTREAL • 364 USD 

\ 

\' 

e OTTAWA • 384 USD 
• VANCOUVER • 510 USD 
e CALGARY- 510 USD ................ 
e EDMONTON 510 USD 
e WINNIPEG- 505 USD .-.--~r--~ 
e SYDNEY • 789 USD 
e AMSTERDAM -184 USD ,,..,.. '· 
e ROMA- 221 USD 
e PARIS- 210 USI) 
e LONDRA ·198 USD'"'-. •••4-i 
e MALAGA • 290 USD 
e TEL AVIV- 247 USD 
e LARNACA • 208 USO"'"'""": .......... 

FIDELI LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FLYERS!II 

/.ff1@W~!L0@!]:!] U 
VIENA- 30 DECEMBRIE - 03 IANUARIE - 650 OM 

ZILNIC TRANSPORT 
TIMIŞOARA- AEROPORT BUDAPESTA 

la cele rnai mici preţuri 

.-- r 

'-'"'· ( 

HEAO OFFICE: e Timi,oara, str. Alba Iulia nr. 2, 
Tel: 40(0) 56/221400, Tet.lfax: 40(0)56/22'1401 
BRAr.IC,J:I Of,~!«;.E,:. e A~_o,_:!--~J)~J!~I'I\Jei 
nr. 85, ~- ~)571211818, . 'J,;, .• ,~i-:ftl 1.; E-maU: startour@mall.dnttm:ro' , 

', 

1 
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MA'I'RIMONIALE R 
DORIŢI CĂSĂTORIE in 

GERMANIA? Pentru fete 
tinere, drăguţe, serioase, 
sunaţi cu incredere. Telefon 
279251 sau 093.207.324. 
(35006) 

Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, parchetat, balcon închis, 
bloc contorizat, Micălaca (lângă 
restaurant .Orizont"). Telefon 
245115, orele 17-23. (35154) 

Vând apartament 2 camere 
Vlaicu, 8.500 OM. Telefon 
247752, dupa ora 17. (35416) 

Vând apartament 2 camere, 
faianţat, .gresiat, ~alcon Inchis; 
preţ negociabiL Telefon 
269213. (35444) 

Vând apartament 2 camere, 
central, etaj 1, cu garaj. Telefon 
092.579_044_ (35390) 

Vând apartament 2 camere 
amenajat stil. occidental, zona 
gării; preţ 33_000 OM. Telefon 
094-1 60_581. (35503) 

Vând sau lnchiriez aparta
ment 2 camere. lnforma~i tele
fon 094.124.31R (35479) 

Vând apartament 2 camere, 
·ultracentral, preţ 25.000 OM, 
Telefon 255133. (35931) · 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca, pret 16.000 OM. 
Telefon 250209.'(35931) 

Vând urgent apartament 2 
camere. Vlaicu, 12.000 OM, 
negociabil. Telefon 244940, 
241204. (25937) 

Vând apartament 2 camere 
lrT zona 300 Maranata, la etaj 4 
(6). cu v&9ere spre mal; îmbu

Telefon 094.286.878. 

Vând apartament 3 camere, 
zona 300, îmbunătăţiri, mobi
lat, garaj, boxă, preţ 40.000 
OM. Tel~fon -~53180; 094. 

l~=ij;Piij~~~~~-.j . Vând apartament2 camere, 391.918. !35600! · 1 etaj 11, cartier Micălaca, Vând apartament 3 camere, 
bucătărie - gresie, faianţă, hol - parchet, faianţă, gresie; gaa-
gresie, baie- faianţă, uşă stejar, muri duble cu rolete, lambriuri, 
nouă; după ora 16._Telefon uşă de cireş. Telefon 289226. 

Vând garso1Jieră el. 1, 262658, Uf!lent. {354381 (35767) 
Grădişte, et. III. Telefon Vând apartament 2 camere Vând 2 apartamente, uHra-
237065, 461529. (34708) mari, zona Confecţii, bloc 12, central, (160, 140 mp) cu pasi-

Vând garsonieră confort 1, 10.000 OM. Telefon 092. bilităţi pentru sediu firmă. 
parter, zona Confecţii. Telefon· 295.340. (35571) Telefon 092.227.450. (35293) 
094.610.513. (35421) Vând apartament 2a:amere, Vând apartament 3 camere, 

Vând garsonieră confort 1, Maiakovski, et. IV, ţiglă, decomandat, et. 11, zona UTA. 
îmbunătăţită:. bloc 607, Jmbunătă~t; garaj metalic lângă Telefon 253660, 243568. 
Micălaca. Telefon 211190; Şcoala Genefală nr. 5. Telefon .(356ţl()j 
094.623.430. (35440) 255867, 094 612 881. (34605) VAn~ urgent apartament 3 

Vând garsonieră zona . '· . Vând apartament 2 camere, camere, decomandate, zona 
Romanilor-confort III, pioâspăt ' 'Tmbunătăţit, Banu Mărăcine, ·. Polivalentă, preţ 27.500 OM~ 
·renovată, 5.700 OM. Telefon confort 1. Telefon 235017. negociabil. Telefon 25,6329. 
223392. (35517). (34797) (35597) - . 

Vând urgent garsonieră Vând apartament 2 camere, Vând (lnchiriez) apartament 

Vând apartament 4 camere, 
etil, central, Piaţa Gării Arad. 
Telefon 25067 4. (35599) 

Vând apartament patru 
camere, Podgoria, clădirea cu 
farmacia. Telefon 272227, 
după ora 20. (35798) 

Vând apartament Samantha 
4 camere, negociabiL Telefon 
057-231162. (35818) 

VÂNZĂRI CASE ~~ 
Vând casă cu spa~u comer

ciaL Telefon 256859. (35615) 
Vând casă 4 camere, 

lncălzire centrală, In Vladimi' 
rescu, zonă centrală, cuptor 
pentru patiserie genman. preţ 
negociabil. Telefon 514207: 
(34546) . . 

OCAZIEI VÂND CASĂ 
ţoate utilităţile, suprafaţa 900 
mp_ Telefon 092.239.471; 
256543 • până la ora 16. 

1 (35610) . 
Ocazie! Vând casă in 

Zăbrani, grădină 4_000 mp + 
spa~u comercial + brutărie sau 
schimb cu apartament + dife
renţă_ lnforma~i Şagu, telefon 
167,nr. 466. (35219) 

Vând casă cu grădină mare, . 
localitatea Zimand Cuz nr. 112. • 

" (35012) 
Vând casă cu curte, 400 mp, 

mobilier. Tel<ifon 092-599.416. 
(35277) 

Vând casă din cărămidă 
(anexe), comuna Nădab, jud, . 
Arad. Telefon Arad 249591, 
·Intre orele 10-17. (35090) 

Vând casă + loc de casă in lmbunătăţită, zona Mioriţa, confort 1 sporit, zonă centrală 3 camere. 144 mp, deasupra 
. ''' · · 7.500 OM. Telefon 210555, (CEC-ul nou), parter Inalt, Coronei. Telefon 092 626 917.· 

(35575) Tmbunătăţit; 25.000 coM_ (35592) · 
Pârneava. Telefon 210373 . 
(35565) 

Vând apartament 1 cameră, Telefon 235538; 412214. Vând apartament 3 eamere, 
renovat, 11.500 OM, central. (34609) zona spitalului, multiple 
Telefon 281124. (34981) Vând apartament 2 camere, Tmbunătătiri, 38.000 OM, nega-

Vând garsonieră Mioriţa, Podgoria et. 4/4, acoperi~ ciabiL Teleton 253282_ (35584) 
7.000 OM, imbu!l.ătjiţij'j.,. garantat 15 ani, zugrăvit lifei, Vând apartament trei" 
Telefon 272908. (355:29) . ~- uşi vopsite, complet aranjat, ·· camere, decomandat, et. il, Vând casă t1p vrlă, cartrer 

Vând apartament 1 camere, 20.500 OM, negociabiL Telefon Alfa, 19.000 OM, negociabil. Subcetate, str_ Radu de la 
zona Podgoria •i garaj zidit, 250966; 092.344.621. (35429) Telefon 275744. (35562) Afumaţi nr. 26/A, cu: apă, 

T - v· â d rt t 2 Vâ d rt t- . ă 3 canalizare, Tncălzire gaz. aceeaşi zc;>nă. Telefon 233317.- n apa amen camere, n apa amen rn cas · 
după ora 14. zonă ultracentrală, multiple camere, bucătărie, hol, spait, Telefon 057/280704; 092. 

Vând 1 i:am~ră, imbunăt'''. i. Telefon 465372, anexe, posibilităti gaz, Grădiste, 778-625. (34969) 
~ · ' · ' ' Vând casă 3 camere, anexe, 

1~~~-;~;;1:<~ n""ociabil. 092 391 069- (35845) . ' s.tr. Gelu nr. Hl. Telefon pă 
??iri!;~ -o · Vâ d t rt t 2 garaj, coteţe. grădină, gaz, a 

Vând TEREN cu 2 CASE, 
ultracentral, Chi~ineu Crll 
str. lnfrăţirii.4;relefon 09 . 
691.330. (35414 . . 

-. 
f .-;.. 
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Vând casă in 3600 mp. 
Telefon 279908, după ora 17. 
(35455) 

Vând sau schimb cu aparta
. ment 2 camere. confort 1. casă 
in comuna Pilu, compusă din: 
3+2 camere. telefon. cămară, 

· anexe. coteţe porci. grădină" 
2-200 mp, irigabilă cu pomi 

· fructiferi si vie + 2 ha pământ 
arabil. Telefon 242347. (35464) 

Vând casă 4 camere, 
bucătărie. baie, grădină mare, 
curte asfaltată, lncălzire gaz~ 
35_000 OM, negociabil. Arad, 
stL Vasile Ureche, nr. 30. 
T el<ifon 283278. (34908) 

Vând imobil.nou In zonă tu
ristică, potenţial Motel, locali
tatea Baratca_ T el<ifon 273730_ 
(34924) ' 

Vând o vilă pe str_ Trimfului 
nr. 6, imediat ocupabilă, 3 dor
miloare, salon, 2 băi. bucătărie, 
antreuri şi terasă ·închisă .. 
Telefon 210338, 092 811 149. 
(34907) -

Vând casă mare cu spaţiu 
comercial, gaz, lncălzire, str. 
Abrud_ Telefon 267124, 
(35403) '' 

Vând casă mare In Sofronea 
ndl4_ Telefon 416209.' (35775) 

Vând brutărie cu toate insta
latiile + casă cu grădină 570C 
mp si anexe. lnfonmatii Olari nr. 
456 'sau telefon 27, Olari, fam;
lia Rediş. (4114760) . 

Vând casă In Zărand nr_ 425, 
3 camere, anexe, grădiPă; ocu
pa bilă imediat Telefon 094. 
566.788 sau 520388, după ora 
18. (4113188) 

Vând casă în Grădişte, str~
: Prunului nr. 105, vizibilă sâm
bătă, orele 10-12. (4113190) 

VÂNZĂRI SPATII 

Vând· spaţiu comercial, 
ultracentral, toate dotările, 
Chi,ineu Crlf. Telefon 092. 
691.330. Rog seriozitate. 
(35414) . 

Vând hală industrială corn~ 
partimentată, suprafaţa 252 
mp, în incinta Abatorului Vechi: 
Telefon 094.770.634; 094: 

Vând motoare pentru diverse 
tipuri de ma~ini şi subansam
ble, toate in ·stare de 
functionare, cu acte vamale, la 
cele' mai mici preturi. Telefon 
094_872_611_ (35977) 

.Vând FORO ORION, an 
985, lnmattlculat fundaţie, 

rezonabil. Telefon 
270729; 094.799.979. 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată_ 
Telefon 094.391-896_ (34618) 

orice 
830. 

LOPE auto noi folosite, de 
camion, diametru: 17 ,5; ARO, 
Jeep 15,16; autoturisme 12, 
13, 14, 15, 16, 17 ţoli. Telefon 
259339; 563027. (4113081) 

Vând urgent TV 35. Rel~i la 
Vârfurile, familia Miclean, tele
fon 188. (35251) 

Vând Mercedes 250 Diesel, 
an fabricatie septembrie 1992, 

· lnmatriculat persoană fizică, ln 
·stare excelentă, alanmă, jenţi 
Al, central. Telefon 094 616 

. 315- (35345) '· 
· Vând Mercedels 350 TD ~i 
Toyota Land Cruyser TD. 
Telefon 092 227 450. (35293) 

Vând Opel Rekord Combi, 
_ tnmatriculat, fabricaţie 1979,, 

2.000 OM. Telefon 266657. 
(3&372) . . 

Vând Fiat Uno Oiesel, fabri
catie 1986, 3_500 OM, negocia
bil'. Telefon 094.801.326. 
(35453) . 

Vând Dacia Break, an 1988, 
2-200 OM şi Dacia 131C, 110 
1992, 2.600 OM_ Tel~fon 
092.281.508. (35405) . " 

Yând Fia,t Ritma, an 1987, 
stare bună, 1.800 OM_ Telefon 
092.281.508. (35408) 

Vând BMW 316 i, toate op~u
nile, lnmatriculat. Ţ.elefon 
094.517.764. (35470) 

• Vând ARO 243 şi Dacia 
1300, remorcă, localitatea 
,Zărand, nr, 347, Arad. (35555) 

; • !!87051 ., . n .urgen apa amen · 216587. (35478) _ . curentă, 22_000 OM, negociabiL 
(35741) ... • . . .r . · · nandat, et.l •. str.. Vând apartarrnmtulti'acentral· Telefon 092 621405, 2372Q7.-., 

Vânl! garsonieră confort 1, str. Pra~ , ·-"'"-'UI, bL 5, sc_ C ap .. , _ 3 camere, dependrnţe, parter, . (3S6
33

) 
Abrud, ne(mobilată). Teiefon ,· 3. TeFetop 2;3~:146, ()~4~13,. tei'efon, Legea 112. Telefon- r-~---,-,-,:-::c-,--, 

698.659_ 135202\ . 
Vând spatru pe strand .Bar 

Verde". Telefon' 250,547. -
(36689) . . . '• 
.· Vând spaţiu central (depozit, 

-jocuri, birou'ri, prestări servicii 
etc). Telefon 098.~L 112; 
259715. (35743t '.. . .. 

Vând Dacia, an 1985, 
proaspăt vopsită, preţ 1650 
OM. Telefon 514167_ (35601) 

289638; 092232265. (35463)~cz;~,:~5.· (3\;652) . . , · 233230. (35425) . · Vând (schimb) cas!iChişineu 
Ocazie! Vând urgent apartâ- . Vând apartament_a C!l,me~ . Vând apartament~ ,?~mer,e. ..Cris, stL Plevna nr. 6, cu 

mimt o cameră confort 1 sporit confort 1• decomandat + 9ara1, ' zona 300. 23.000 OM. Telefon· - apartament .::rad_ Telefon 
(ne)mobilat, · Fortuna, lângă str. Calea Romanilor. Telefon 272?19. (35386) .. 266987_ (35571J: 
şosea, if(lb!Jnătăţit C!J modl- <252030· <35674) . . "" ..• ,Vand (schrmb) apartament 3· · .. Vând casă, tot confortul, 
ficări el. N/IV fără probleme Vând apartament 2-camere, .. , camere, Alfa, bL 30, ap_ 8, et 11, comuna Vladimirescu, negocia-
aoope·>r~ş. 10_000 OM_ Telefon decomandat, confort 1, et 11, cu toate îmbunătă~rile, ocupabil bil. Telefon 255981 . 135653) ' 

. 679_ (35265) · Tmbunăt~ţrt, zona 300. imediat cu casă şi grădină, plus Vând casă mare, nouă, 
J ~~v~·_•udt rt' 1 1 ră · lnformal!'.}'!leJs>n .~66975, dfferentă. Telefon 277818, intre Micălaca, tot conforiuL Telefon· 

an apa amen carne • ,-';(35672)' '""1'·• ,_.,.. - · · -' ·orele 1.ÎI-16_ (35765) .. , _ 092292 559. (35665) · _ 
bloc contorrzat, ,-Ţ.elefon Vând apartament 2 camere Vâ d rt t 3· · ·' · Vând casa· cu spati'u com--257851 (35789) · · · . • n apa amen camere .· ~· 

Vând. -: ra rort 1 et. et. 1, semrdecomandat, Pod: SaCI1antha coborâtor, et 1-2. cial, toate dotările, Micălaca, 
_garson_re ,con . • gorra, 24.000 OM_ Telefon·:' 'lelet0n23076!f(35761). _ __ . _68.000 OM.· Telefon 092 292 

III, Vlarcu,.nermbunătăţrt sau 254619; 094.183.663. (35598) Vând aparta'ment 3 camere,'· '55. (35665) 
schrmb cu. apartament 3 Vând apartament 2 camere,. . decomandat, îmbunâtătit. et Vând urgent l:BSă in 
camere, SlmrlaL. Telefon -semidecomandat, parter, Vlaicu, ··IV, pret 14.000 OM, neg0c;abil. Sânicolaul Mic, 24-000 OM; 
220338. (35764) - Dinamo_ Telefon 057 - . Telefon 262680 sau 210309. negociabil. Telefon 234608, 

Vând apartament o cameră, 245161. (35191) ._ -· (35804) . 094183043. (35724) 
Podgona, clădirea cu fanm8CI8. . · Vând apartament 2 camere, Vând apartament 3 camere, Vând casă central, Arad str. 
Telefon 272227, după ora 20. A~a In faţă; 13.500 OM nega- imbunătătit din cărămidă VIrful cu Dornr. 2, singur In 
(35798) ' _ _ . ciabil. Telefon 270858_ (35457) Micălaca, 'n~gociabiLTelefo~ curte_ (35710) · .. 

Vând sau r~chrnez, garso- Vând urgent apartame~t _:1 262391. (35813) Vând (schimb) casă mare, till 
nreră, Colonra III,·Fortuna_ camere, vagon, ~raţa (3am, ·-Vând urgent sub preţul pieţii, confortul, 1080 mp In Bujac, 
Telefon 24.6993. (35932) neâmbunătă~t; etaJ, IV. Telefon . apartament 3 camere, ocupabil preţ negociabil, 36.000 DM-· 

Vând apartament 1 cameră, 280107; 252839. (35424) imediat. Telefon 249780l ·Telefon 242334_ (35714) 
bucătărie, hol, baie, mini balcon Vând aPartament 2 camere, 135925) . · Vând casă cu etaj, Grădiş!e, 

·~.-

, grafir parter, sateh~ (ca- confort 1, Alfa, central, parter . Vâhd apartament'3 camere multiple Tmbunătăţiri, grădină, 
.··""'""·- · medical) ln.,alb, imedl~j .J!'aii,.J;\~Icqn,scurgere sepa- Fortune, etaj 5110; 13_000 oM: ·str. Cehov nr. 3. Telefon 

ocupabiL 9_500 OM. Telefori · 'f1;tli, modificat-~ cu multiple Telefon 252662, după ora 16. 220364. (35734) 
237048. lmbunătăţrn, 15_5,00. OM:·_. 13~967) · · ·· · · Vând casă tip vilă. l~călzire 

Telefon 257916_ (35377) centrală. Telefon 287097 .. 
Ocazie! Vân. d apartament 2 f'I' 1 t•.l:ll!lţ )i.Wil")·~~~ _(35724) -. _ .,., 

c.amere, zona 300, parchet.. •: 1; 1{-:l•[~! > 1ll~ 
faiantă, gresie. usă schimbată; 1 111 Vând casă, central, parter-

Vând apartamen1·2 camere, 14.ooo DM. Telefon 270856. v· · . privatizat. eta~j 1-iapar7ta)menL . (35580) and .urgent apartament 4 Telelon 234862- 35697 
centru,'str. Călimănesti. et. 1/4, _ v· d 

1 2 
camere. decomandat. e•. 1, · · 

· rta Vând cesă 5 camere, ~;;lai"~~~:~~~~:ll~mare: 29-000 OM, J aAnlf apaT 1 mfen 26ca3m70ere3 aranjat occidental. zonă lini:;tită, bucătă. rie. baie, garaJ·, anexE!. 
Telefon 235784. n 8 · ee on - 2 balcoane înch1se, bl. 7'15,· · 

(35776\ gaz. canalizare, telefon (ideal 400. (35450) . • • . t t . b'l . 
, 'Vând apartament 2·camere, ~ contonza , pre, negocra ' -. pentru 2 familii sau sediu·firmă). 

,c,, ___ a_partamenţ2 camere, confort 11, zona Aradul Nou. Telefon 094 661161- (35226) 'Telefon 279663, sti. Lermoiltov 
. zona III, et 4/4, Telefon 278989 sau 094. Vând apartament 4 camere, nr. 14_ (35589) 

acoperiş ţiglă, df!comandat.- . 625850_ 135793) - zona gării, contoriza_t. Telefon. __ Vând . casă familială 2 
îmbunătăţit. 18.000 OM .. , Vând apartament, str_ 223552. (35358) · . c.amere, bucătărie, anexe, 
Telefon 235784, 092 308 400. -Ecaterina Varga, et. li, două - Vând apartament 4 camere... curte, grădină, gaz la poartă\ 
(35450) . camere, decomandate, 26.500 - toate îmbunătă~rile, zona 300, Aradul Nou stc Spartacus nr_ 

Vând apartarni!nt 2 camere, OM, negociabil. Telefon . Malul Mureşului ~i garaj auto- · 19- lnfonmatii telefon 285247_ 
et. 10. Vlaicu. Tel<ifon 256859. · 231410_ (35760) - _rizat. Tel<ifon 259891_ (35494) : · (35584) . ' , 
(35615) . . . .· . Vând apartament dolril Vând apartament 4 camere, - Vând casă Jn Pîncota lângă 

Vând apartament 2 camere~., camere. clădirea .cu fanmacia parter inalt, gresiat, faianţat, "'9"ră. 4 camere, dşpendinţe,. 
. Vlaicu, 9.800 OM_ Telefon Podgoria. Telefon 272227, boxe. pivniţă, zonă favorabilă, telefon, apă canal, trifazic_ 
270856_ (35457) după ora 2()_ Alfa, Telefon 258589. (35726) . Telefon 466270_ (35548) ·• _ . 
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VÂNZĂRI TERENURI 

Vând 1800 mp teren intrav~ 
lan In Subcetate, 11 OM/ mp_ 
Telefon 092-579.044. (35390) 

Vând teren pentru con
structie, Grădiste, zonă bună, 
toate 'L!Iitită~le. Telefon 253575, 
253366. (35096) . 

· Vând ARO 243 Diesel, CIV, 
numere noi, stare perfectă; preţ 
avantajos. Telefon 057 · , 
461222. (35602) 

· Vând urgent Cltroen Saxo 
TD nou, 1999, pret negociabil 
sau accept· varianie. Telefon 

. 092.483.150; 092.245.500 . 
(35605) . 

Vând camionetă Mercedes 
Oiesel 3,5 tone, înscrisâ per- , 
soană fizică, stare perfectă, 
piese schimb; urgent Telefon 
092.483.150; 092.245.500. 
(35605) 

Vând microbuz ROCAR 
locuri, preţ informativ 
OM. Telefon 092.287.448. 

Vând teren, Chişineu Cri,, 
aproximativ 3000 mp, poslb;.. 
lităţi racOrdare gaz, cana
lizare, ~urent electric, apă. 
Rog serio:r;itate;, Telefon 
092.691.330. !354141 Vând tractor U-650, 

Vând urgent TEREN 1.680 ca~e 1994 + 2 remorci 
mp, Grădişte, str. Iacob inscrise, inlform••thll 
Mureşan nr. 25. Telefon 115 000.1100 

092.721.1!;10; 057/260551. ~~·~~~~~aiT2itc~l 
(35695) • i 

Vând loc de. casă in 7.900 OM, 1700 cmc. Telefon 
FrumusenL Informatii lanr_ 381. 281124. (34981) 
(55694) ' . . . ' 

Vând 2.30 ha pământ arabil Vând Cielo, 1997, inchidere 
ii\ Arad. Telefon 092_887_161 ; centralizată, servodirecţie, aer 
271122. (35467) _ conditiona~ visiniu, stare exce

len.tă.' 13_500 bM. Teiiefon 092 · Vând loc de casă vizavi de 885 787
. 
135593

) 
Brsenca Ortodoxă dm Radna· Vând Ford Orion 1 ,80, fabri-
(Lipova 2). TelefoA 094.393-,. r .

1992 
_ 'Iri 

1 1 9 000 797. (33034) , . , _ - ca , rnm~· cu a , . 
Vând teren ·intravilan lrr OM, negocrabH_ T:-lefon 0~2 

Subcetate 921 mp Telefon 284 423. (35842) 
280231·a92645958.(35752) Vând Dacia Combi 1310, 

fabricatie 1990, 2.500 OM. f.( \ fl j \ H & j ~ 1 ~~j.(~~;~) Telefon 092 284 

· Vând camron MAN 6,5 tone,- . Vând ~uztiki Cary Bus, t,mri-
inmatri6ulat )989, 22.500 OM, cat 1989, lnmatriculal In 
negociabil. Telefon 565227; Genmania, 2_500 OM, negocia-

. 092.515.508_ (35608) . biL Telefon og2 284 423-
Vând BMW 324 TO. 1990 (35642) . 

numere germane, 3.800 OM; . Vând Audi 5000, Jllo\or 2,5 
'Ford Sierra 2,0 .an 1988, TOi, climatronic şi multe -- . , 
.şpoilere, 1900 .DM;- OP.el extrase, înmatricula!, 8_800. 
Kadett, an 1985, 13 automatic.. OM, negociabil. Telefon 092. 

OM. Tel<ifon 092.437.212. 284 423_ (35642) - ' 
~~•.a7'7\ (Continuare in pagina 18).- . 
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.. (Unnare din pagina 17) 
Vând Fard Escort 1,8 D. fa. 

Imeat 1992, înmatricula!, 8.800 
DM, negociabil. Telefon 092 
284 423. (35842) 

Vând Dacia Papuc, 2.250 · 
DM; Dacia 1310, 1.600 DM. 
Tele~n 484027. (35684) . 

· Vând Dacia 1310, an 198tl, 
1700 DM, negociabil. lnfonma~i 
telefon 287224. (35713) 

Vând tractor U-1350 inscris Tn 
circulaţie şi Dacia 1310L, din. 
1995. Telefon 237371. (35739) 

Vând 2 bucăti Trabant, inma
triculata, 1 fără.inotor. lnfonma~i 
telefon 562600, Lipova. · 
(4113099) . 

Vând (schimb cu Dacia + 
diferenţă) VW Passat C.L. 90, 
motor 1600 cmc injecţie, inscris 

:,~9~ă7~;~7~~r'a~i tele-

vând Mercedes Cobra, 
Almaş, telefon 1 OBA. (35730) 

Vând Fiat Croma CHT 4800 
DM. Telefon 092.237790. 
(35728) 

Vând urgent BMW 520, 
înmatricula!, CIV, stare bună, 
preţ. 3.300 DM. negociabil. 
Telefon 092.567.081. (35677) 

Vând Opel Ascona ·1 ,6 · 
Diesel, Tnmatriculat persoană 
fizică, 3:300 DM. negociabil. • 
~=tţii t'âlefon !!84397 •. 

Vând Dacia 1410/95, toate 
dotările, pret negociabil. 
Telefon 284848.' (35471) 

Vând telescoape pentru orice 
tip de autoyehicul. Telefon 
469113. (35332) 

Vând automobil mixt marca 
Mercedes 307 stare bună 
de funcţionare şi piese de 
schimb pentru aceasta. Telefon· 
259213. (34855) 

Vând Opel Ascona, an 1984, 
3c000 DM negociabil. Telefon 
253000 orele 8-16. (35443) • 

Vând Renault 18 TL + CIV, 
preţ 1.400 DM şi talon 
Volskwagen 1300 cmc 
(broscuţă). lnforma~i telefon 
234884. (35465) 

Vând Dada 1310, an fabri
caţie 1988, preţ 1.500 DM; 
necesită repara~i in valoare de 
200 DM. Telefon 475184. 
(35468) 

Vând cabină pentru tractor 
IJ.445, preţ rezonabiL Telefon 
561531. (4113090) 

OCAZIA SFARŞITULUI DE 
MILENIUl Noiembrie, decem- . 
brie, tarif unic 195 dolari, 
numai prin MISTRAL AUTO: 
Viză, transport, plecărl târg 
Utrecht, garaje specializate, 
posit;ilităţi repatrieri. Suna~ 
'i vă convingeţi! Telefon 
01.321.08.62. f. 0974261 

Vând autodubă lveco 3.5 
tone. Telefon 098.621.112; 
259715, (35743) 

Vând autoturism Fard 
Scorpie, an fabricaţie 1988; 
stare excelentă. Telefon 
271278. (35786) 

Vând camion MAN T.D. cu 
duba izotenmă 6,5 tone, fabri
ca~e 1987, cu trapă hidraulicâ, 
Tnmatriculat, cu CIV, verificare 
tehnică la zi, stare perfectă 
funcţionare, preţ negociabil. 
Telefon 057-270706; după. ora . 
.19 teleton 279517. 35785 

Vând Renault Trafic, an 1984 
Diesel, înmatricula!, CIV, preţ 
9.000 DM, ilegociabil. lnforrna~i 
telefon 482709, după ora 20. 
(4114759) 

Vând Oltcit Club 11 R .. an 
1989, 57000 ·km, stare foarte 
bună, pret 1300 DM, negocia

. bil. T elefor 252453. (35754) 
Vând Dacia 1310, an 1987; 

Dacia 1310, an f981; Peugeot 
305, an 1979, perso<nă fizică: 
lnfonma~i telefon 094.797 .085; 
486252, Pincota. (5226682) 

Vând Dacia 1310, an 1986. 
Localitatea Felnac, telefon 
411208. (35799) 

Vând piese Renault 14, din 
dezmembrare. Telefon 265690. 
(35800) ' 

Vând ARO 243, 3.700 DM: 
Str. Qlr]stitutiei nr. 46. Telefon 
286258. (351ioo) 

\ .• 
~-- ·--· ---~ '--·- _"_ ____ --. 

Vând motor si cutie viteză 
. pentru ARO Di!)sel. Telefon 
230650. (35810) .. 

Vând Dacia 1310, 1650 OM, 
negociabil. Telefon 057/ 
269635. (35819) 

Vând tractor U-1350, an 1995, 
disc şi Audi 80, an 1980. telefon 
411124, Felnac. (35930) 

Vând utila]e agricole SUP 29, 
combinator, cultivator, presă· 
balotat EEP 600. telefon 
094.566.788 sau 520388, după 
ora 18. (4113188) 

Vând tractor U~ M; ARO 
243, motqr Braşov, reparape 
capitală; TV şi aHe utilaje agri
cole, localitatea Apateu, telefon 
185. (4113189) 

Vând Dacia 1300, preţ 700 

g~S3;r Libertăţii nr. Sa. 

Vând celulare noi Nokia 321 O · 
şi Siemens C25, preţ 360 şi 
240 DM. Telefon 092.509.397. 
(35539) 

Vând TV color, can:asă plas
tic, modele mari, mici. Telefon 
260807. (35566) 

Vând calculator IBM 386. 
Telefon 245290. (35612) 

Vând TV color, model 
deosebn, 600 DM, frigider Artic, 
80 DM, monitor monocrom 20 
DM, preţuri negociabile. 
Telefon 242697. (35609) 

Vând TV color: Philips 
Grundig, Telefunken, conve
nabil. Telefon 251354. (35614) 

Vând diferite TELECOMEN
ZI pentru televizor (165.000 
le!), video, satelit; transfor
matoare linii. Telefon 092. 
368.888. (mp) 

Vând căţei rasa ciobănesc 
americano-<:anadian (lup alb), 8 
săptămâni. Telefon 057 -
461222. (35602) . 

·vând garaj autoriza!, zona 
300, preţ infonnativ 2500 OM. 
T lefon 092.287.448. 35414 

Vând pian scurt, flori interior, 
blănuri diferite mărimi. Telefon 
283952. (35415) 

Vând BIBLIOTECĂ LIDIA, 
4.900.000 lei; TINERET SiL
VANA, 4.000.000 lei; DORMI
TOR TIMOTEI, 5.500.000 lei. 
Tşlefon 094 809 884. (35646) 

Vând mobilă bucâtărie, 
· aragaz, masă televizor, maşină 

cusut. Telefon 261877 sau 
261368, după OJB19. (35729) 

Vând 20 tone porumb ştiule~; 
vând bazin staţie PECO 30 
tone, preţ negociabil. Telefon 
094.127.307. (35718) . 

Vând SPC6, SUP29, disc 
GD3,4; oombinator, remorci 5 
tone, aparat de sifon, Dacia 
1300, localitatea Vinga nr. 386. 
Telefon 460227. (35942) 

Vând bibliotecă si sufragerie 
623, stare bună. Telefon 
276990. (35~6) . 

Vând cătei Airedale Terrier, 
sâmbătă, la expoziţia. canină, 
ofer pentru imperechere mas
cul cu pedigree valoros. 
Informatii telefon 420380, 
Sebiş. (3042241) . 

Vând ouă de prepeliţă.· 
Telefon 289750. (35948) 

CUMPĂRĂRI TERENURI, riM 

IMOBILIARE = 

"STYL BRUNA" cu sediul 
la OROLOGERIE angajează 
MAŞINISTE cusut feţe 
încălţăminte, subţiat şi ter
mociment. Telefon 281291. 
(35706) 

Căutăm MAIŞTRI CON
STRUCTOR! pentru lucrări in 
GERMANIA. Plecarea in 
decembrie, cunoscători de 
limbă gerniană. Telefon. 
270107; 094.702.759. (35738) 

Firmă româna-italiană, 
angajează 2 AGENŢI CO· 
MERCIALI, salar foarte bun. < .. 
Prezenţa: sâmbătă, orele 11-
17 sau luni-vineri, orele 8-16, 
str. Andrei şaguna nr. 43/A. 
(35717) . 

Angajăm BUCATAREASA 
Vând Dacia 1310, 1984, 

2000 DM, negociabil. Telefon 
094.773.757. (35962) 

Vând urgent Raba basculan
tă 8,5 tone, perfectă stare de 
funcţionare, CIV, preţ 8.000 
DM. Telefon 413168. (35980) 

Vând CĂNTARE ELEC· 
TRONICE 'i CASE MARCAT 
FISCALE avizate Ministerul 
Finanţelor. Telefon 272727. 

Vând maşină cusut Veronica; 
2 paturi, 2 geamuri, uşi de fier, 
rezervor combustibil. Telefon 
253318. (35701) 

Cumpăr apartament 2 
camere, decomandat, zona 
·uTA sau Micălaca III; ofer 
15.000- 1.7.000 pM. Telefon 
222757. (35535) cu experienţă, pedantă. · .,..,.,. 

Telefon 254304, orele 9-15, 

Vând Peugeot 406 TD, an 
1996, Full Option, inscris per
soană fizică; BMW 318 Md 
1982, neinmatriculat. Telefon 
057-212076 sau 092.989.127. 
(35419) 

Vând motor Saviem complet, 
stare bună şi cutie viteză, 
Telefon 276486. 

Vând autobenă Saviem 6,5 
tone, 1980, stare bună, CIV. 
Telefon 276488. 

34781 
Vând combine ngon 1ce ŞI 

maşină spălat automată .. 
Telefon 216143. (35574) 
· Vând combină muzicală 
Kenwwoo nouă, toată digitală, 
400 DM negociabil: Telefon 
279582. (35558) 

Vând toată gama de fri
gidere, second-hand. Telefon 
270622. (34103) 

Vând maşini de spălat aufl>
mate, garan~e 6 luni, mochetă 
import Austria. Telefon 275558 .. 
(35700) 

Vând termotecâ !Jez, instant 
baie, bucătărie, calorifere, ofer 
un an garantie. Telefon 
092.989.017. (3sS99) 

Vând fân şi .casă in 
Dorobanţi, suprafaţă 43 arii: 

. Telefon 535169. (35681) 
Vând cazan Junkers, Tn

călzire gaz metan, sigilat. 
Telefon 267309. (35670) · 

Cumpăr TEREN (cu sau 
fără casă) in Arad, str. Petru 
Rare,. Telefon 092.691.330. 

5414 
cresc s cump r teren 

intravilan, maximum 300 mp 
(numai zonă centrală). Telefon 
092684~3. (35153) 

Cumpăr spaţiu bun pentru 
amenajare CABINET STOMA
TOLOGIC, central, sau zona 
Aradul Nou. Telefon 285876 
sau 092.499203. 23809 

Lazăr. (35751) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează ABSOLVENT_! 
BIJUTIER! sau MECANICA 
FINĂ. Telwfon 094.589.978. ~' 

.(35486) 

ANGAJEZ PATISERĂ cu 
experienţă şi serioasă; 
salarizare deosebită. lnfor· 
maţii telefon280146. (35411) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează AJUTOR! BU
CĂTAR!, OSPĂTARE (fete). fi/U1WNiH1 .. ~·1 

Vând toată gama de piese 
pentru frigidere casnice şi co
merciale. Telefon 270622. 
(34103) 

Vând chiuvetă ino~. bi-
bliotecâ, covor, masă; uscător 
păr, cameră tineret, frigider, 
ladă, pat rabatabil, scurtă Alain 
Delon, blană gri, convector gaz, 
canapea extesibil, boiler gaz, 
hotă, orgă, etc. Telefon 057-
289693; Arad, Vlaicv str. 
Poetului nr. 38. (35533) ' 

Cumpăr urgent apartament 
2-3 camere, zonă bună. 
Telefon 270872. (35929) Informaţii "*'"· .N,. Elălc~~~~C.UJ! ", 

2. (35784) . . . 

Vând 486 DX2186, HOD 170 
(270, 500) memorie 8 Mb (16), 
monitor color, VGA (SVGA), 
tastatură (combatibil Windows 
'95, oftice, contab.).pret 180 
DM. Telefon 092.281.515;' 057" 
252983. 35175 

Vând TV color, 1.000.000 • 
2.000.000 lei, garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orele 9·17. 
(35334) 

Vând urgent Nokia 3210 cu 
meniu limba română, pret 360 
DM. Telefon 092.404.'987. 
35783 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând bibliotecă, măsuţă ste
jar, canapea pluş. Telefon 
092.887.161; 271122. (35467) 

Vând tocă!oare de tulei pe 
două rânduri. Telefon 286180. 

Cumpăr bară de torslune, 
stop spate dreapta, eventual 
casetă de direcţie pentru 
RENAULT 5, din anul1981. 
Vând incărcător telefon mobil 
BOSCH 608. Informaţii ttle
fon 220826· 094.280.812. 

CUMPĂRĂRIDfUERSE 

UNIVERSITATEA DE VEST . 
"VASILE GOLDIŞ" Arad, B-
dul Revoluţiei nr. 81, anga
jează FEMEl DE SERVICIU. 
Informaţii Serviciu Adminis- ,. ,· 
tratlv ora 7-8. (35778) · · ' 

"FARES" angajează GES. 

Vând TV COLQR an-gros, 
en-detall, gamă diversificată, 
·preţuri minime; garanţie. · 
Telefon 289456; 092.239.242. 

Vând casă Simbăteni nr. 2 şi 
camion ·Sered ac Diesel. 
Telefon 216160, după ora 17. 
(35335) 

(35410) . 
Vând mobilă bucătărie din 

lemn natur, intre orele 15-18. 
Telefon 222220. (35476) 

TIONAR facturlst. Condiţii: 
cuno,tinţe operare PC, 
garanţii mobiliare. rnfonnaţii 
telefon 275246. (35806) . 

Cumpăr SCAUN STOMA- . ;::::::;:;:::;:;;:;:;::::;:::;:::;:::;;;;:::;:~1· ,"... 
TOLOGIC. Ofertă, Telefon SOCIETATE COMERCIALA 

(35449) - . Vând STEAGURI TRICO· 
LORE, preţ minim, calitate 
extra. Telefon 222267. 
(35747) -

Vând Dacia 1310, fabrica~e · 
1985 si Renault 21 Nevada, 
1989, 'preţ avantajos; maşină . 
de sub~at piele cehoslovacă, 2 
masini cusut piele cu coloană. 

280281, , angajăm COFET ARI cu expe-
Cumpărăm orz, grău fura. rienţă minim 3 ani. Telefon -~ 

Vindem LAZI FRIGORI· 
FICE; C()NGELATOARE; VI· 
TRINE; COMPRESOARE 
5.000 W; CAMERE FRIG; 

jer, orzoaică, porumb, recolta 257511 ' (35812) .. ""·"· 

1999, plata la ridicare. ·Angajăm OSPĂTARE. 
Telefon 065/163885; 094. Telefon 281074. (35928) 

• DULAPURI FRIG; inox; 
garanţie un an. Telefo11 
281384, orele 8-18. (34042) _ • 

Vând mobilă veche de 
sutiagerie şi mobilă combinată 
tip Nădlac, ambele fn stare 

\bună. Telefon 238516. (35766) 

. Telefon 241943; 243002; 
094.173.356. (35687) :. 

789.037. (0974228) ~~~::::;;;~=;::::::~1 
< Cumpăr porumb boabe şi· "EURO STIL" angajează 

·Vând apartament 3 camere, 
· Confecţii, aparat sudură, drujba · 

Vând .toată gama de tele• Vând urgent freză universală. electrică. Telefon 252783; 

stiuleti, plata la receptie. · BĂIEŢI la montaj 'i manipu
Telefon 094 784 568. (34894') . Iare mobilă import. Tel..ton 
Cumpăr sticle de bere.. 270930. (35939) 

toane mobile, sigilate. Telefon FU32. Telefon 283533. 35777 238062. (35655) 
094 267 307 sau 094 882 403. Vând maşină ·9u jet de apă Vând garaj electrificat, ultra-

Vând TV stereo, te etext, (caldă-rece) pentru spălat central, Bd. Revol~ei, nr. 26-

Informatii zilnic orele 8-16. 
Telefon 2B0695. (35430) . Angajăm ELECTRONIST 

. .Cumpăr porumb şi grâu. DEPANATOR TV cu expe- ...,_ 
bandi! largă. Telefon 211491. · maşini, folosibilă la 220 V, preţ 38. Telefon 23097a; 094. 
(35316) foarte avantajos,. Telefol'i ·· 557.946. (35157) 

Telefon 094.772.259. (35234) rienţă profesională, salarizare 
Cumpăr anmă de vânătoare in acord, DM/buc. Telefon 

Vindem o mare gamă de 094.872.61). · · Vând termotel<ă Beretta, eorh 
TELEVIZOARE COLOR STE· . . Vâhd (!nchiriez) garaj auto- vectoare instant baie, pe gaz. 

I.J.12. Telefon 51152-3; 094. 282281. (35936j · .... - · 
. 190.067. (4112504) . 

· REO, preţ convenabil. Tele- rizat, zona Vlaicu-Făt Frumos, Telefon 253973. (35578) 
fon 211213, orele 10-20. 1.200 DM. Telefon 235784,092 · . Vând plasă sârmă zincată, 

(35970) .~:~· ~~g~.Is HAINE se· (ca346nti7tă9ti),' r:nari. Telefon 246910. 
Vând ladă frigt>rifică, stare 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

excep~onală. Telefon 211491. cond - hand GERMANIA, Vând fenmoare, nasturi noi şi 
(35316) · peste 20 sortimente. Telefon 2 boxe de 250 W. Telefon "TUTIMEX" angajează 

Vând TV color, 800.000 lei,, . 289458, 092.239.242· (35449) 279582. (35557) urgent VĂNZĂTOARE, OPE· 
combină frigorifică, maşină de Vând canapea extensibilă; Vând EUROBOLŢARI ter- RATOR CALCULATOR- Tele-
spălat automată". Telefon frigider; mobil Philips Fisz. moizolanţi cu garanţie: fQn 270621.(35603) 
285010.(3571.6) Telefon 263194; 094.106.323. 300x250x200, 3.600 leilbuc; 1 

Vând ma,ină spălat (35991) mc-240.000 lei. Telefon FIRMĂ PARTICULARA 
automată 1.000.000 lei; TV 281491 ; 092·381·750• (34&34) angajează MUNCITORI CON· 
color 930.000 lei; ladă frigori- Vând: COTURI li BUR- Vând canapele extensibila; STRUCTORI cu carte muncă. 
fică 1.400.000 lei, ofer LANE FUM; PLAS GARD colţare pluş, toate noi; conve- Telefon222886·,o94.862.112. 

zincată, orice dimensiuni·,. nab1·1 Telefon 264892 (3475°) 
garanţie. Telefon 25933i; · · " 
563027, (42230811 PLASĂ RABITZ fi CUIE CON- Vând tablă cu tată 2/65 si A ZĂ 

STRUCŢII tr V b. . 4 fo 281 ' Angajez V N TOARE la Vând TV color, deosebite, 's . ra lei nr. . grâu 10 tone. Tele n . 994.· 
Telefon ·289997, 094.558.552. (35792) .. · ,, . .. , :::ti·. gheretă. Telefon 094.926.601-

carcasă 111astic. TelefoA 27190 · .· Vând f;lsote uscată, de caii- (35944) 
. 259353. (35084) . Vând societate comercială cu late, la pret negociabil.. ~;;~;:::;;;;:;;;::;,::;;~ 

·Vindem 0 gam.ă mare activitate .casă de schimb vatu- · Informatii telefon 474170. · SOCOM "PIELARUL" ARAD 
TELEVIZOARE COLOR tar" (modifi. b"ă) T !elon. 094 (3041813') . angaJ·ează CO, NFECŢIONERE 
stereo; convenab.il. Telefon ca " · e . . 861 161. (35226) •• Vând masini cusut trifazice. feţe încălţăminte, calificate 
280260; 211213, orele 10-20: Telefon 2S1589 si 258682. (maşiniste, la masă). lnfor~ 
(35330) . Vând două iepe sure 8 ani, (35763) ' . . · maţli telefon 236116 sau; la 

Vând ieftin INSTALAŢil localitatea Secusigi\J nr. 306, Vând (prin W1idare) locuinţă, sediul societăţii din str. 
SATELIT şi BOXE 50W. telefon 194. 34998 cărtl~ recameu cu 2 fotolii rata- IGhiba Birţa nr. 16, Arad., 
Telefon Atad 237471, lneu Vând LE NE FOC, esenţă tive, dulap, bibliotecă, rafturi (35120) . .. 
511485. (34571) ~ tare, orice cantitate. Telefon pj>rete, birou, lămpi şi altele. 

Vând 'TV color Philips, 210378. (25380) Telefon 2801 07; 252839. FIRMĂ, angajează AGENŢI, 
· Grunding, Nokia, stereo, tele- Vând vilă in provincie şi util~ - (35424) eu carte muncă. Str. lvrianu 
text. Telefon 464004. (35412) · je de confectii. Telefon 092., Vând statie taxi cu antenă. 2 (34584) ·'. 

VâdTV 1 ·'d · · , nr •. · n ca ar; mas1m e 592.685. (35401) ·· Informatii telefon 220970 .. 
spălat;. lăzi şi combine· frigori- ·Vând tenmotekă Beretta 1000 · (35802) ' . 
fice; frigidere, la preţuri avanta- OM negociabil, congelator şi Vând Ciobănesc German 

ASOCIAŢIA LOCATARI, bl. 
M.7 str. Antonescu angajează 
ADMINISTRATOR. Telefon 
255129. (35957) . ·~·· ••• -

ANGAJĂM .BUCĂTAR şi 
AJUTOR BUCATAR cu expe
rienţă. Telefon 094.785.499. 
(35987) 

Flrmli producătoare ile 
medicalll<!nte, anga)ea!f 
AGENT COMERCIAL cu 11f0-
gram flexibil. Următoarele 
condiţii avantajoase: studii 
superioare, experienţă in 
domeniu, domiciliul stabil in 
Arad. Trimite~ c.V. detaliat 1 
telefon/fax 056 - 219917 . 
Rela~i la telefon 092.836.059. 
f, 097 4333) .... ... . . • '-

REPAR~M FRiGIDERE,i 
CONGELATO~E domiciliu; 
garanţie 6 luni. Telefon 
253079; 094.867.352. (34041) 

"ANA-FRIG" lepară: 
FRIGIDERE, CONGELA· 
TOARE, la domiciliu, garanţie 
6 luni. Telefon 210420. 
35791 joase; intre orele 9-17. Telefon mobilă bucătărie. Telefon Luple 6 luni. Telefon 286258 •. 

.2Ş1392. (35493). . 252313. (35531) . (35803) 

· Firma "ÂMIDOCO" anga• 
jează LĂCĂTUŞ! şi ZUGRAVI. 
Telefon 092.636.467. (35684) (Continuare In pagina 19) .. · · 
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ŞCOALA ŞOFERI "BELC" 
·completeaZă 11 locuri, ca

tegoriile B, B+C,E (22 noiem
brie - ultima zi). Casa 

·Sindicatelor, telefon 22:3004, 
094938335. 

Reparăm prompt, la domi
ciliu: FRIGIDERE, CONGELA
TOARE, garanţia!, seriozitate. 
Telefon 262967. (35740) 

Repar TERMOTECI gaz, 
garanţia!. Telefon 092.989. 
017. (35699) 

INSTALA 

execută: reparaţii 
frigidere, congelatoare, cli
matizări. Telefon 284857; 
092.556.562. 

interioare: 
ZUGRĂ VJ:U, parchet, gresie, 
zidărie, etc. Telefon 277353; 
094.90!1.535. (35781) 

DIVERSE 

Noua ŞCOALĂ MANECHIN 
CRISTINE selecteazăTJNE
RET, in 20 noiembrie, ora 14, 
DISCOTECA LASER. TelefOn 
094 697 781. (35711) 

NOU!!! REDUCERI DE PRETURI 
• 

vă oferil: 
zilnic spre Gennania 

PASSAU - REGEN.SBURG -
N!JRNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART - KARLSRUHE -
HEIDELBERG - WORZBURG -
FRANKFURT - MAINZ -
GIESSEN. 

SERVICII: -In aui0C819 
noi. moderne; 2 bagaje gratuite; 
insoţitoare de bord; o mară 
caldă in Ungma · 

Informaţii fi Inscrieri la 
AGENŢIILE PLETL: AF.AD, tele
Ion 057-252291; UPO'/A, telefon 
057-561377, telefon 'J57-563011; 
TIMIŞOARA. telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞifA, telefon ~4904. (c.) 

1 SC JiRANDUl" SA l 
vă oferă sejur plăcut in staţi

unile: FELIX, HERCULANE, 
VATRA. DORNEI, BALVA
NYOS, SOVATA, MONEASA, 
SLĂNIC MOLDOVA, PRE
DEAL, SINAIA, POIANA 
BRAŞOV. Excursii in : 
TUNJSJA şi EGIPT. De aseme
nea vă oferă un Revelion de 
neullat în tară:-(FELJX, HER
CULANE, PREDEAL, SINAIA, 
BRAŞOV 'i BALVANYOS) şi 
străinătate (EGIPT, TURCIA, 

. TUNJSIA, GRECIA, , ISRAEL, 
CIPRU, DUBAI, FRANŢA, 
ANGLIA, Al!STRIA, ITALIA, 
CEHIA, SINGAPORE, THAI
LANDA. Informaţii la telefon 
257279 'i 256225. Servicii d' 
comisionare vamală. Intor· 
ma~i la telefon 255244. (c) 

SCHIMBURI 
Schîmb.2 camere Vlaicu, cu 

3 camere. Telefon 288651. 
(35685) 

ÎNCHIRIERI 

lnchiriez (ofer) apartament si 
casă (ne)mobilat(ă). Telefon 
235784, 092 308 400. (35450) 

· • Doresc să închiriez aparta
ment (ne)mobilat. pe tenneri 
lung . Telefon 235784, ~ 300 

Dau în chirie apartament 3 
camere mobilat cu sau fără 
garaj, plata anticipat 3 luni. 
Telefon 252620. (35779) 

Dau in chirie spatiu comer
cial. zona UTA.' Telefon 
289722, seara. (35788) . 

Ofer pentru închiriere gaişo
nieră, confort III, amenajată, 
autogară, 60 DM. anticipat. 
Telefon 281195. (35801) . 

lnchiriez cameră mobilată in 
apartament nelocuit. Telefon 
274227. (35811) 

Primesc în gazdă 2 sl\ldenţi, 
casă particulară, tot confortul, 
încălzire proprie pe gaz, cablu 
Tii, aragaz, fngider •. 100 
OM/lună. Telefon 251492, orele. 
14-16. (35817) 

Ofer spre închiriere aparta
ment ·două camere, zona 
Fortuna. Telefon 237595. 
(35943) 

PIERDERI 

Pierdut asigurare obligatorie 
eliberată de ARDAF pe numele · 
Hadnagy Oliver pentru autotu
rism AR.03.FOE. O declar nulă. 
(35797) 

Pierdut carnet de şomaj eli
berat de DMPS Arad pe 
numele Pusok Ana. il declar 
nut. (35780) 

Pierdut certificat cod fiscal 
nr. 5331544 eliberat pentru 
I~TVAN SIMONA pers.oană 
frzică de Administraţia 
Financiară Arad. il declar nul. 

·l1_35805l-

'Îi' DECESE 'Îi' 

Cu adinci 
durere anun .. 
ţăm incetarea 
din viaţă a 
iubitului nos
tru fiu, 

GABIUI!L 
DAN 

CIARNĂU, 
in vârstă de 21 ani. 

lnmonnântarea va avea loc 
azi, 19 noiembrie 1999, ora 

· 14, de la domiciliu, str, 
Vaslui, bl. 710, se. B, la 
Cimitirul Micălaca. Tati fi 
mami in veci nemângiiaţL 

It~~~~~~~~~"': 400. (35450) • lnchiriez spatii comerciale si Cu adâncă durere anun-
Cooperailvil depozit pe caiea Lipovei, nr.' lăm incetarea din vială duPă 

MAŞ, organizează licitaţie 113, vizavi Restaurant Floni~ o scurtă suferi~ a Iubitului 
publică cu vânzare a SO- Telefon 092.92.11.03. (35510) nostru soţ, ta_tă ~·fiu 
PRONULUJ metalic de lângă Ofer spre inchiriere apart<r- JURCA n;;o-, 
Brutăria DIECI, in data de meni (ne)mobilat. Telefon in vârstă de 45 ani. lnmor-
02.12.1999, ora 10. lnfunna~l 210555. (35575) mântarea va avea Joc azi, 19 
la biroulcoperativei Alma, ... Dau in chirie spaţiu sediJ noiem.brie 1999, ora 13, la 

, <'j;=(52=;1~34~9~4~) ~-~;:· ~:::::::~-~· ~'"~fijrmi'iăre'•i. (
355
. se

94
be) şulu!. J~le_~_-.'.· .. ·. Cimitirul din Micălaca. . . _ Dumnezeu si-1 ierte şi să-I 

COOPERATIVA DE CON- spre inchiriere aparta- odihnească in pac;el Familia 
SUM ŞAGU vinde la licita~e meni 3 camere, mobilat, indoliată. 
publică in data de, 30.11. Confecţii. 'Telefoi:L289523; '>. -::::;:::::::;;:::;::;;:::;:::::; 

1999, SPAŢII COMERCIALE (35616) Cu nemărginiti durere 
disppnibile. (35815) lnchiriez casă sediu firmă, anunţ incetarea din viaţă a 

CălătOrefti cu autoe8!81e 
noastre mOderne tn 

Europa: 
GERMANIA, AUSTR"', 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecărl zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE
MARCA, ANGLIA, FJNLAN' 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA,. UN!;ARIA, 
IUGOSLAVIA .lji poţi.fi un 
călitor, câtHgătorl 

NOUl Reduceri de tarife ln 
luna NOIEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 

. studenţi, pensionari ·,i gru
puri. 8-dul Revoluţiei nr. 36, 
telefon 251871, 252727; 
Autogara, telefon 270562. 

· !dr. Bu~teni nr. 26; 2 camere + scumpei mele so~i 
hol, baie, curte . .Telefon DREUCEANFI.CUiRE, 
270553. (35715) · in vârstă de 69 ani, plecată 

Tnchiriez una cameră mobi- prea devreme dint111 noi. 
lată, la bloc pentru două tinere lnmonnântarea va avea loc 
studente sau eleve. lnfonnatii azi, 19 noiembrie 1999, la ora . 
telefon 249012, după ora 18. 15, de la domiciliul .din 
(35623) · Mlcălaca, Calea Radnei, 

Ofer spre inchiriere garaj, nr. 151. Soţul îndurerat, 
zona Mioriţa, termen lung. OR. 
Telefon 057/263255, (35395) 

Ofer spre închiriere aparta
ment două camere. central, 

· Ciondiţii d8osebita el$ preferinţă 
firme sau persoane străine.. 
Telefon 271666. (35562) · 

lnchiriez garsonieră la stu
denţi; o persoană 100 OM; 
două persoane 120 OM, pe 
lună, de la 1 decembrie 1999. 
Telefon 289693. (35533) 

Tnchiriez apartament şi gar
sonieră, ofer conditii la standard 
occidental. Telefon 289518; 
056/18038Jl. (357 42) 
, Oferim spre închiriere· hală 
producţie 300 mp, cu pod 
rulant, Telefan . 250692; 
412119: (35606) 

Ofer spre inchiriere sp~u 
. 40 mp, vad bun. Telefon 

262608. (34728) 
.. Ofer pentru inchiriere spa~u 
comercial 150-200 mp, birou, 

depozit, pe arteră 
ster. Radnei. Telefon 

(35258) 

·r SERVICII FUNEBUE ·l' 

SC wROSFEBA"," $IL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, tele
ton 270437; 094.554.874. 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

'•· COMPLETE. -
SiCrfâ, respete, cruci, 

îmbălsămat, spălat, îmbrăcat, 
prosoape, batista, panglică, 
baticuri, catafalc, sfe~.nice, 
steag floliu, coroane, Jerbe, 
colaci, cozonaci, colivă. 
ORGANIZĂM POMENII 

PENTRU PENSIONARI 
REDUCERE10%. 

OFERTA: sicriu + respete + 
cruce = 750.000 lei . 

GRATUili: transportul 
sicriului la domiciliu, intenne
diem obţinerea actelor de 
deces, futovideo, fanfară. 

NOUl Punem la dispoziţia 
clle~Jor noştri CAPELA (c.) 

. ·"'"_. ..... ~-
.<:·,!~. ·- '-"""'"'·. ~""!-='"-'".:"._ 

'~ ..... .... -:.t· .. -

..,.,-' .• 

' 

POMPE RINEBRE. 
NON-STOP (la orice oră) 

str. M. 1-:mim.•n·u nr. ~. (vizxvi 
Gnt.'mll Mul"qtll), telefon 111919 SIIU 
094$37.715. . 

Vă urmm •l'tkuie: skrie, lenjerie 
dcas, crua: ~ servicii (spiUat, imhnt
cat şi îmhilbiimat) ha preţ !J1Înim şi 
callh•h~ deosehittl. on:Rl' A: sicriu, 
lenjerie, cnte\."-7JO.f.IOO lei: Tnansport 
in lon.l:ibttc GRATlJIT. Suntml pro
duciitnri , nu .simpli t.-omerrit:n~. 

NOU ! Se phi.tette avans !iO%, 
nstul intr-o luni. (c) 

Suntem alături de familia 
FRUJA MONICA 'i GHEOR
GHE în marea durere prici
nuită de moartea tatălui 

UNCIOAN 
din ŞIMAND. Sincere con

doleanţe din partea Centru
lui Şcolar Arad. (35787) 

Suntem alături de 
CAMELIA VASILESCU in 
incercarea grea pricinuită 
de moartea tatălui. Colegii 
de la SC "DOLCU" SRL. 
(35921) 

Colegii de la SC "PRO
IECT" Arad SA sunt alături 
de LIVIA TELECAN in 

so~e 

Cu 
anunţ că 

se îm!>line~t·•l 
un an de 
a plpcat 
ve~ nici 
draga ~1 
votata mea 

GBOZA EIJSABETA 

u:m 
-.născută DUBAŞ. "De 
cind tu ai plecat de-acasă/ 
Durerea-o suflet greu m
apasă". Amintirea ta ·va 
rămâne ve:;mic vie in inima 
mea. Dumnezeu să-ţi odih
nească sufletul in pace. 

indurerat, Nelu. 

A~ezim cu tristeţe '1 dor 
pe mormântul celei ce _a 
fost buna noastră mamă, 
soacră -;i bunică 

GROZA EUSABETA, 
cela mai frumoase flori 

scăldate în lacrimile amin
tirii, la implinirea unui an de 
la despărţire. Păstrăm in 
inima noastră chipul său 
blând 'i Iubitor ca pe o 
nepreţuită fi dragă co
moară, până la intâlnirea 
în împărăţia păcii. Fiica greaua suferinţă pricinulti 

de moartea tatălui ei 
UNCIOAN. 

, . Mihaela cu soţul Ovidiu '' 
copiii Raluca fi Răzvan. 
(35686) Sincere 

(35926) 
condoleanţe. 

Suntem alături de familia 
CIARNĂU in marea durere 
pricinuită de moartea unicu
lui lor fiu -· ·DAN. 

Locatarii bloc 71(),.(35945) 

Nu te vom uita niciodată 
Iubitul nostru nepot 

CIAilNĂU GAMID 
DAN. 

Familiile îndoliate: Mara 
Silvia -;i.Pop Doina cu fami
lia. (35960) 

Cu adânCă durere anun
ţăm încetarea din viaţă a 
scumpei I)C)8Stre mamă fi 
bunică 

DREUCEAN FLOARE. 
O să rămâi tot timpul in 

sufletul nostru! Copiii Doru 
~i Mariana cu nepoatele 
Teodora •! Diana Dreucean, 
din CaliforniJJ - SUA; 
(35993) . 

Cu adâncă durere 
anunlăm încetarea ·din vială 
~ scumpei noastre mamă, 

DREUCEAN FLOARE. 
O să rămAi tot timpul în 

sufletul nostru! Copiii Dan 
o;l Carmen breucean. 
(35993) • 

Biroul Notarial Public -
Maria Petru şi Teodor 
Fildan, str. 1. Vldu, nr. 2, 
aduce un ultim omagiu celei 
care a fOst 

PALADE SABINA. 
'i transmite sincere con

doleanţe familiei indoliate. 
35994 

'Îi' COMEMORĂRI 'U' 

Au trecut 6 
luni de când 
a plecat din
tre noi cel ce 
a fOst un tată 
şi soţ iubitor 

VASILE 
GROZA. 

Parastasul va avea loc 
duminică, 21 noiembrie, ora 

. 11,30, la Biserica Ortodoxă 
din Sinicolaul Miţ. Copiii fi 
soţia indoliaţi. · 

Un . gind frumos, o 
lacrimă, o floare, în loc de 
,.La mulţi ani!" ... Dumnezeu 
să te odihnească-o pacei 
- FRAICOV EUSABETA. 

In veci indureraţi; mama 
· fiul Alex. (35538) . 

- . 

De'li s-a scurs un an -de la 
despărţire, păstrăm în Inimi
le noastre la fel de vie, 
amintirea nepreţulti a celei 
care a fost cea mai mi
nunată fi iubitoare mamă, 

· soacră -;i bunică 
GBOZA DJSABETA. 

·A-;teptăm cu dor reve
derea. Fiica Olimpi_a cu 
familia. (35686) . -

Se impli-. 
nesc 6 săp
tămâni de lq 
d e c e s u_.i 
fulgerător 'a 
scumpulul 
nostru fiu, 
tată, frate' 

BÂNDEA IOAN, ' 
decedat la 44 · ani. 

Parastasul va avta loc, 
duminică 21 noiembrie, la 
Biserica Ortodoxă Dieci. 
Dumnezeu să-I odihnească! 
Părinţii, fiica, , sora, cum
natul ~i nepoţii, îndure~. 

Tristă 'i 
neuitată va 
rămâne 

de, 19 no•em-1 
brie, căci se 
împlinesc doi 
ani de dor 
Jale, de 

bări fără răspuns de când 
moartea fulgerătoare te-a 
smuls db lângă noi scumpul 
nostru fiu o;i frate · 

DĂNtJT BRiNzĂ, 
la numai 23 de ani. In veci 

nemângâiaţl părînţH 'i 
fratelE!_ cu familia. Dumne
zeu să te odihnească in 
pacei (35697) 

Comemorăm 40 zile de la 
trecerea in eternitate a celui 
care a fOst soţ şi tată 

· ilig. SASU CORNEL 
Parastasul are loc, sâm• 

bătă 20 noiembrie 1999, ora 
13, la Biserica Ortodoxă 
Grădi,te._ Familia Sasu. 
(35454) 

Cu tristeţe. 'li dor amhitim 
că au trecut 5 ani de la 
moartea celUi care a fost un· 
bun soţ, tată ~i bu.iic / 

ILIEVICJ IOBGU, 
profesor . pensionar. 

Dumnezeu să-I odihnească 
in linişte şi pacei Nu-l vom 
uita nlclodatăl Familiile: 
lllevici ti Coculescu. 
(34939) . 

--~-"~:~:~~~-:~. :! • • ·-- ,_..!~ .~ .. . '. 
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Duminică 21 noiembrie se 
jin>plin<lSC 3 ani de la tre
cerea· in eternitate a celui 
care a fost 

ILIE CIOCAN, 
Soţ, tată, socru şi. bunic. 

Un gând pios, îndurerată 'i 
vet;nică aducere aminte t;i o 
ru9ăciune etern:ă pentru 
odihnă. Bunul Dumnezeu 
să-I odihnească in pacei In ·. 1 -
veci nemângâiată, familia. 

cănd a plecat dintre noi, cel 
care a fost un bun fi drag · ' 
soţ fi tată 

--= 

se 
de la dureroasa 
de cel care a fost bucuria 
sprijinul nostru 

DAN DÎIU.EA. 
Dumnezeu să-I odlh, 

nească în pacei Soţia Geta 
fiul Paul. (35790) 

unui an e la decesul 
ginerelui nostru 

DAN DÎIU.EA. 
Familia (35790) 

pantru cel care a fOst 
ŞJCLOVAN PETRU 

,,S-au scurs 6 luni de 
lacrimi ~i durere/ De când tu 
ai plecat, lăsândumă-n 
tăcere/In sufletul meu un 
gol al lăsat/ Şi casa e pustie 
de unde al plecat" Dum
nezeu să te odihnească 
pacei Soţia Angela. (35796) 

tati o;i socru 

cerea in nefi
inţă a celui 
care a fOst un 
minunat soţ, 

REDIŞ GHEORGHE 
- PMCQ 

din ZADARENI. Dumne
zeu să-I odihnească in 
pace, alături de părhiţl, 
socri şi cumnatul Dan. So~a 

coplli. (35927) 

se 
implinesc 6 
luni de la 
decesul lui · 

OLCEAN 
EUGEN 
BUJOR. 
Parastasul 

'i slujba de pomenire vor fi, 
duminică, 21 noiembrie 
1999, la Biserica Orltod.ox:ii,ll 
ra de UTA, 5. 
Familia 

l,ln an o floare, o 
rugăciune însoţită de 
lacrimile durerii, la 1 an de 
la -despărţirea de Iubitul 
meu fiu, soţ şi t~ă 

DANDAIU.EA 
~1 11 luni de la desp.ăr-11 

ţirea de dragul meu 
tată, socru şi bu!'ic 

MIBAI DAJU.EA. 
Rugăm pe bunul Dutm-11' 

nezeu să le dea odih 
vesnică. Parastasul va 
loc la Biserica Aradul Nou, 
sâmbătă, 4 dece·mbrie 1999, 
ora 12. Durerea 
mă vor însoţi 
vie~ll Mama, 

- "_..,., 
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Import şi distribuţie 
. ,., 

(t74322J 

Reu ia Autonoma 
-~· Apa-canal 
ANUNŢĂ CLIENŢII PERSOANE FIZICE· 

. ASOCIAŢII DE LOCATARI· CĂ 

. CITIREA CONTOARELOR DE APĂ 

.,.,41Ş,E,J;'AC,E; qpAT.-\_h,A ~. 1,-;:IJ,N.J."'···~ 
PENTR.U ASOCIA ŢII LE DE LOCATARI, facturarea con
sumului de apă se face LUNAR, în funcţie de media con
sumului în peripada precedentă, unnind ca la data citirii 
contorului să se facă regularizarea cantităţilor de apă fac-

. turate •. : 

RUGĂM ADMINISTRA TOR// ŞI PREŞEDINŢII ASOCIA ŢI· 
/LOR DE; LOCATARI, in cazul in care doresc ca in factura 
lunară si fie facturat cflnsumul efectiv, să transmită 
indexul contorului la telefonul 270.843, .int. 275, 276 in 
perioada 20-25 ale fiecărei luni, 

(9742115) 

VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 
; Eklul Revoluţiei nr. 26-38, telefon 231.853 t· 

~ LA~E~~~~-~7c7t
250

P~EŢ.-u_·_~-.-_'. ~-.-
~GRESIE cal. 1- 96.000 leUmp . . , , ce.· .. , 

~ ~~-T~i-~r.i0:r pen93.~ = · ·· · . ':<' ·•. : .· : . - · 
-~~VA CUPRU 'i accesorii . . · · ... . , .•.. 
:_·e SPALĂTOARE INOX'i CABINE DUŞ .. __ ._.,._--. . ''·~-

BOILERE ELECTRICE 'i CA_;lANE BAlE . .f. 
ROBINEŢI 'i FmNGURI ' CAZI BAIE fi ACCESORII!·,:,_· OBIECTE SANITARE_,; ACCESORII . . 
ŢEAV~ POCIETILENA C!J ACCESORII . _ . 
ŢEAVA ZINC 'i NEAGRA • . . . -. 
PROFILE LAMINA TE' TABLĂ ZINCATĂ. clecapatll fis- ·· 
CARBID . . . l 

PROG_RAM_7.!~NIC 9,00~17,00 . _ · t 

PVBUClTATE 

CAIIERADOCDMERŢ,tllU5'IRIEŞI~ARAD 
OROWZE•zl LASALASPORTURILOR Dlf ARAD · 

26 ·28. 
noiembrie . 

1.999. P• 

···;···· ' .. 

- . 
. · ,' :.<<<-- ,, .. 

CONSILIUL 
JUDETEAN 
·· ARAD 

Anuntă 
' 

LICITATIE , -
PUBLICA 
. deschisă pentru 
AGREEREA 

TIPOGRAFIEI 
care asigură formulare 

tipizate pentru 
impozitele si taxele 

locale de la primăriile 
din judeţ. 

CAIETUL DE SARCINI, 
nomenclatorul ~i modelele 

fonnularelor, 
&'fa cum au fost ele··· ' · 

prezentate in Monitorul 
. Oficial nr. 482 bisJ5 

octombrie '1999 se găsesc 
la sediul Consiliului 

judeţean, B-dul Revoluţiei 
nr. 75, cam. 79 sau 79 b. 

LICITATIA ARE LOC 
in data ae 30 noiembrie 

1999, ora 10,00 in sala 63 
a Consiliului judeţea(l, 

Iar depunerea documen
taţiilor se face până luni, 

·29 noiembrie 1999, ora 15. 
(974327) 

Vineri, 19 noiembrie 1999 

, 
" . 

In anul1991 

~IJYLtN·E 
ă oferea televiziunea prin cablu, o 
fereastră deschisă spre lume. 

Acum vă oferim şi ••• " 
, •• u.s".,. 

,",",. 
TROCAL 
Germania 

Producem şi montăm 
uşi şi ferestre din PV C armat cu 

geam termopan 
Tel-fax 25 14 61; 094 50 72 n·· "'i;, . 

Arad 8-dull. Maniu bL 26ap. 1 · 
În curând SHOWROOM - P- M. Viteazu bL M7 

"TEBA" S.A., 
cu sediui în Arad, str. Patria nr. 14, 

angajează .. 
CONFECŢIONERE TEXTILE CALIFICATE 

lll~lfolrm;illii suplimentare la tel. 280.343 inL 1;
11
1;,;!;.,-;0,;11 

;->. ,· •.. ... -... _ ~''~ :- -
"~- ;;,_ . 

. ' 

liderul mondfatln domeniul gu~ de mestecat 
. CAUTĂ . . : · .. , '. ·.~:,!#> ''·. ·~ 

• VârSta 20·30 ani; 
• Permis de conduc8t'e'; • 
- Experienţă in domeniul vânzllrilof, '· · 
- Uşurinlă în comunicare şi prezentă agreabilă; 
-Diploma universitară conStituie un avantaj; 
. • Cunoştinte de limba engleză constituie un avantaj. 

sa oferi!·· ;--~:-~\~~~::.:·~!~;i-/.-.::~~_..-,'--~T<:;;··~: ···_'· ·•·~""'--.._ - -· -

· Instruire in tehnici comerciale moderne; 
.: .,_ 

·Un venit foarte atractiv şi şansa unei cariere in domeniu; 
• Angajament pe termen lung. 
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SAMBATA 9,00-13,00 . (52241~ 
--- -- - ~ ~~-=-= L-______ ..... __. 
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o 
Arad. atr.Broul Neaunoacut ~.25 tel/fax:281,110 

ChJ.fineu Cri• atr. tnfrliţ.l.rii. nr. 92 ' ' · • 

GRESIE ORESmOLAZJJRATA l'ENTRUIN1ERIORSIBXTI!RIOR . 
• . . Grupa de uzura abraziva IV (trafic - Intens ) · 

· , , · Rezistenta lo1r.ghct; conform ISO 10545-IZ . '' 

. FAIANTAsol1iecte sanÎfare 
; la pret da producilitor,de la n: 

O IN:J'JW'ItiNDEJul 

. - ~..; : 
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Villeroy & Boch 
1748 

(974021) 
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