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In Gfteptarea lui zooo

PUTEREI SE

·~,\~ III EDl Al

Prezent ieri la Arad, directaul general al
Directiei Generale a· Vamilor din Romlnla.
Ninl SăpunanJ, a SlJS\inul la Direcţia Vamalil
Arad, o foarte scurtă conferinţă de presa.
Unul ănb'e subiectele despre care s-a discutat a fost greva sindicaliştilor din sisterrAJI
vamal. "Vă anunţ eli nu gravi" a ţnJt
să precizeze !nainte de orice comentariu cu
privire la aceasta problema, Nini 5apunaru.
"Salariaţii autorităţii vwnale nu au voie aă
faci gravă. Există o lega a sindicatelor
cara spune eli organele putaril executive

DREGEREA BUSUIOCDLUD
Ultimul Baroo-.. da Opinie Publici realizat da
CURS continui sA stirneascli discuţii.
tf&l, dupi contestarea sa de către un consmer al
~ntalui Emil Constantinescu pe mallv de "naprolism" .. culmea este ci inainte de a ajunge la
Cotroceni, acel c:on!Uiiar a luaat chiar la CURS - n~
Ndl!li ai Putarii, unul chiar mai acum două seri pe un post TV,
ş-au aritat nepkltool lilţi da acesta 18ZUIIata, !IOCOtinclu-le
ea_,. ,.tNcMoo" ...normal" cind ta afli la guvanara.
El, daci s-ar fllot acum un sondaj dupi venirea da la
lslanbul a preşedintelui !fi "........, IC>Yi11ri" dati cu primirea
~':"'.J!~inţiei OSCE - spunea recent un vicepr&!fedinte al
I'NŢCO • cred eli lliescu ar fi nu numai da~t, ci !fi şpulbem. Dtnd leului periaa leului, cum sa zice, " bucurindu-ne
sincer de accaptaraa candidaturii noastre la prafAdinţia
OSCE- da fapt, am fost singurul candidat..-.,..-~
Llsa cu urmlri dintre cale mai favorabila pentu ru>i, sa
cuvine, ~ ai nu sirim pesla cal, recunoscind - Npillăn
- cu satisfacţie dar .. cu realism eli "marea lovituri" nu -.
-ritul naapirat al pr&fAdintalui !fi cu atit mai puţin un 1
.cadou" flicut da către Occident de ziua lui, cum V alintau !
obifnuiţii
lustruitori ai puterii, l'l
ill pa lasai
•••
ws ,.,._..... R iwpae l
către

. -~~~~ ·

' -:>o.·

;
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•,

'

j

.' "..,.
,

'
,

·

Tiraj mecJlu

ln.....UI,_,

35.948

~
.......,._ ziblicvâmt1dl

..

nu au dreptul d facă gravi. Asta nu
inaeamni eli n-au dreptate. Salariile sunt
rimaae in urmi. Ultima Cr&flara a acestora
a avut loc la inceputul anului 1998, atunci
cind a fost aproiÎată Ordonanţe de guvern
cu privira la statutul lucritorulul vamal. De
atunci nu s-a mal schimbat nimic. Dar ata
cum v-am spus Y811'1efli nu pot aă Jncetaza
lucrul. Primul care o face poata ai plece
acad!"

Dfl"fl LfiSC

(Contin.,.. tn pagina a 4-a)..,

In tim.] ee presiunea stJtzii e tot mai mare

.-' ARADENII C.AVTA DISPERATI
PRESIUNEA 'JAZtJLUI METAN...

Ieri, la Pn!recturt a 11\M t>c o int8lille
ln!re prefectul Gheorghe Neamţju, stbprelectul Levente Bognar, vicepÎ-eşeclr~
1e1e ConsăJui Judelean RooUJS Tasea
şi directO<UI Dismgaz. Nicolae Alei<a.
J-ări ....... - ... . _ .. lllftiCia .......... pa- l Subiectul discu~ei a fost presiunea·
scăzulli a gazelor naiLillle de pe IBrilcriiA
1ft"L~nrdt
' ' eaSs•'
~·
. . . . . . . . . . . . . .,
j
~: Cei mai afec:tali !Ulllrildeni
care folosesc gazele naturale pentru
Fira!fla eli llllmpilţha _ . " . a fi III lll)lw
_ . , . a Rorrllo.r, o ~margine .,.. chlllr daci in CMa 01 1 tdtlioea loa.intelor.
Cauzele aceStei PI8Siri !ICizlJe ....
constituie sau ar trebui si constituie - · ai, re&pectiv ; ·
economldi !fi nivelul da trai - .. sa afli In .,._. i In prinU rand de ordin financiar. Existi
fi:me fTUii ~ persoane fizice fi
01 pn.
ş1 ncutu~-.... Putant
are un ascendent asupra pnclecesorllor al Tn faţa i (mai flleS} ~ eCCIIOII iâ. 0 ali! cauzil
a fap!IJ Ara<U es1e capii de linie pa
Oi " A III . . .
•..
MlltCEfl
CXIIlli.rcla de gaz. ~ Hl vartit in cusoj
·
(Conlin.... IA PIIQinlla 5-a) _:
zllli da ieri Ql ~ ll8\iDR8I ~

ciAn..r•.t

dat......._ :

r:••

,;. ._..in.,...

r·••i$i18

ca

DO!tGO$fl" ,

ji ·

..

Bucueşti se pare ca ptdBna ar ~ 1

rezolvata abia In cursul 21lei de Juli. Şi
asta pentru h.ri se va face o cor ectara
a cat1rva zone din tan'l pe o ccndudll din
Ucraina. Astfel, Conducta pe care se

ca

gaseşte Ara<U va fi mai puţin d:ilatl.
De altfel nu se poate spune eli Intreg

nU1icipiiA sufen1 de """ pres&ri la gaze
ci doar o per1e a aoestuia Asta lrweamnl
eli vor slm~ efectele acestel presiuni
acizute in special cei care se lncAizec
CU gaz .-., fi mai puţin cei ce fclc 1 SIC
gazul in prepar ar ea hranei. Prefllc:IU a
aclicilal ..., raport IBiric, funcliB de I8ZIJ..
lalele acestuia va discuta pt obleu• la

TAPL fi MinilllrlrU ~-
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Piata lomlrneascl de bere ...

1ntJcgljit Q;l o noul! ben! de cal!ala Golden Bnlll Premium. Brau Union
Romania. liderul pie!ai de bere din

Romania. Iar azi Un flOU produS.
Golden Brau Premlum este o bere
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cantit6ţi mai mari de hamei de
ar<>ml., ~rii unor .."... da
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tehnologiei
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PREŞEDINTELE AGROSTAR
'

Aflată

-

.

In

vântare a

.

vizită

la Arad, Elena Sporea, presedinte al
Federaţiei ~aţionale a Sindicatelor din Agricultură .Agrostar", se
va intAini, astăzi, cu producătorii particulari agricoli şi din industril' alimentară din judeţul Arad.
·
.
lntAinirea are loc la Casa Sindicatele,, la <;>ra ·12: iar participanţii vor discuta despre principalele probleme ale agricultorilor,
şi, de asemenea.. despre programul Sapard, un program finanţat
de Uniunea E_uropeană pentru sprijinirea agriculturii româneşti.

e

.-_',

28 noiembrie a. c., va avea loc slujba de binecula Biserica ortodoxă VArfurile,
săvârşită de P. S. dr. 'Timotei Seviciu, episcopul Aradului,.
lenopolei, Hălmagiului şi Hunedoa,rei,
.
'
. Părintele. Gheorghe Ancaş şi consiliul parohial invit~ toţi
eredincioşii,şi fiii satului la acest eveniment spiritual al comunei
Vârfurile.
'
·
· ·
Duminică,

.. ESTE AZI LA ARAD ..···.··

•
Astăzi,
Soarele
rhare la ora 7 şi 25 de
minute şi apune la o~ 16 şi
40 de minute.
Au trecut 328 de zile
din acest an. Au mai rămas
3( de zUe pAnă In anul
20001
•
Praznicul zilei:
Biserica OrtodoxA: SI.
Alip.ie StAipnlcul; Cuv.
Steiian Paflagonul; Biserica romana-catolică: Ioan
Berhams; Biserica grecocatollci: Cuv. Alipie StAipnicul, Nicon Metanoitul.

•. 1

'

ACTUAUTATEA AHĂDEANĂ

A.DEVĂRVL

lucrărilor (sfinţire)

(:ACfUALITAfEA·cuitORAtA}ea

'a·o;

a:·

r.

.

..

Redactor de serviciu

.,

...

T. S.

.

ooperatlva de Credit
Banca Populara

PRE'fUL AURULUI

MINERVA

BANCA NAŢIONALĂ:
Pentru gramul de JtUr de
24K: preţul cu ridicata 171.029 lei, iar preţul de
achizitie - 153.926 lei. Preturi
valabile ieri. PIAŢA NEAGRA
.·Aur 14 K cumpărare: 80.000
leilg, vânzare: 85.000 leilg.
Aur 18 K cumpărare: 110.000
leVg,_,vAnzare: 120.000 leVg,

.
"·-

-~· ~

CINEMATOGRAFE
. prezintă dum1nică, 28.11.1999,
.'>
·Dacia: Soldatul universal- de la ora 11, spectacolul cu'
. Intoarcerea (SUA) 9,30; 1.1,45; piesa .AIIoă
Zăpada", in regia •
14; 16~,
1 ,. ·
lui lldiko ~văcs.
·
M .. ul:
.WMe
• ASTAZI, "PARISUL
e!Jif._
·_\
~40-,.~···. .•:_;,·. ·
15;
' · LA-ARAD"··--~·- , ..
.c18at (tfti;_.ţ;.
l~ -r.:t: ,_.
Astăzi, 26 noiembrie
c.·:n
1
Arta"':'i! .·~1'tL;~'1ş; 17.;- . Or!JLe 'lL ~la_,~J!o" (str.
19
. ~a · '
Horea nr:m~a avea. loc
• Sala mică: Tenta\ia verriisajul E!xpozitiei de pictură
seducţiei (SUA) 15,30; 18
·
.Parisul la Arac/" a artistului'
Progresul: />J 5-l~ element plastic Mihai Takafics. . .
· • "'1.·
(SUA) 17
Expoziţia va
deschisă ziiTEATR U
. ~" · nic, din 26 noiembrie până in 15
Teatrul de Stat Arad prezin- decembrie, Intre orele 9-17.
. •t
tă s(Wb~ţă/17'i11,J9a9, de la
CONCERT ŞCOLAR
..
ora ~;"specta'ţql!îl\<;l.l piesa
Şcoala nr. 20, din strada
,Vârst~le 9ra_g~ter~ Tudor
Posada nr. 19, Aradul Nou,
Muşat~}';{.fn,(eg[it,lui Tudor organizează astAzi, 26 noiemPetruţ Şi'iifWI>IhiCă, 28.11.1999, brie, orele 13, Qoncertul .Hai,
dedipiesa .Anonimul venetlan" de să-ntindem hora mare
Giusepjle Berto, In regia lui Ion- cat Zilei 'Naţionale a Romaniei.
Ardeal Ieremia.
Interpretează corul şcolii, dirijat
Teatrul de Marionete Arad de praf. Vasile lava.

..
••

acordă următoarol.e

dobAnzl

pentru depozltele la termen:

111una ·31unl ..;.
&luni.91unl ...
121uni-

64o/o
67o/o
89o/o
89o/o
69o/o

LJ etrtru tlitntuhi dob.ndlu polii cepitlllza.
DEPOZITELE SUNT ASIGURATE 1
Acordăm In sistem C.A.R.
1-

credite în regim de urgenţă ·~
-4- .S c::::> r~

farmacia .,MYOFARM", str.Andrel
Şaguna nr. 80, tai. 251211 '.,
Farmacia
"SINAPIS",
· Bd.
Revoluţiei nr. 88, lângă Noul Stil, telefon 282369 •.i fi "NOUA FARMACIE",
strada Andrei Şaguna nr. 15, telefon
946, sunt de serviciu cu program non·
stop. '

·.
.

,(.

'

. . • CONSULTA'fii ,.
. · TRATAMENTE CU
PROGRAM NON-STOP

13, se. A, ap. 1, tel. 251225, efectuează
.tratamente hfjectablle (intramuscular
ti Intravenos), aerosoll, E·.K.G.,
ecografie '' an alin laborBtor. ., .

• credite in regim normal · 1 luna
cu dobanda. anuala
1

.:z.:z

<J •CABINE'r S!OMAftiLOGIC 1
.

~

redtte pentru achlziHonCie bunlll
·cu dobanda anuala de

c::::::=- -==--..------~
'"""'"'1"
"aa•·~· •1•..,..
~•t- Spitalului de oopll,

~

taJ, H • p•rt•r {lingi "Go•padarul")
1
Cabinet stomatologic privat, Bd •.• .___
...
".
'•'"•'"."'.".•'.'.••_
....
_ _ooll
Revoluţiei nr, 62 (vizavi de Biserica
Ro,ie), telefon 256665, deachiş zilnic
Intre prele 8,00.12,00 şi14,0~:20,00•... ,•

"
··.;' · · In
anul 1991
1
•

~RrLtNE·.

noletmbr·ie 1999
(21.03•
acum aţi
că modul in
pune~ dvs. problema este corect. De ce sunteţi
acum atAI de cuprins de
-JI'DO:II<DC:'-U

i oferea televiziunea prin cablu; o

.

fereastră deschisă

spre lume~
.. "
Acum vă oferim şi ·••'.

.H
, .. Jl

. 1!

lndoială? lncercaţ1 să să susţine~
părerea

·-

.~.:

1

1

,eaeuraA

Pl'tllll• '·

men lung şi care pune în joc. o
sumă mare de bani. Bazaţi-vă pe
experienţa lui In materie.
·
....., Gemenii (21.05-20.06).
• "'i •Aveţi idei bune şi veţi

· . TROCAL ~·....

, ·.· : Germania ~. ·, .
_,

''

1

-::···:~.:·.Produce~ şi ~:ntAm

1

cu. . .

•.

uşi şi terestre din PVC armat
~~- :
· geam termopan ·
1 .... ·
1

t·

. : -Tel-fax 25 14 61;094

~ 72H

;-

.1

.. .
Amd 13-dull. Mantu bl. -6 ap. 1 .· . . ·1
În curând SllOWROOM • P-ta M. Viteazu bt. M7,
,." .. "''·<·, .. ;...·.,...;
" "<"·:'

··'····

'

' li

complicată. Atenţie

ta termene şi
promisiunile pe care le-aţi făcut.
Este foarte Important să vă -~neţl
cuvantul dat.
~ ~"' RACUL (21.06-22.07).
~Mai ales azi, nu vă lăsaţi
~
,Sinfluenţaţi de oamenU
•-•car<~ fac promisiuni
mari ...
LEUL (23.07-22.08)·. După
,.~

~-

J~rresădf.:'t~oos~:.\1:

.......

. L..".,,

.i

··~.)

.,.:~,

lf]

FI!CIOARA (23.08•
22.09). Cineva are nevoie' de dvs. Nu-l refuzaţi şi
nu n tace~ reproşuri pentru faptul
Că apelează la dvs.
BALANŢA
.(23.011·
22.10). Aveţi foarte mult
de lucru, de aceea sunteţi prost dlspus(ă).
Apucaţi-vă de treabă şi nu mal
pierde~ vremea autocompă\lmln
du-vă. După ce ve~ rezolva cu
sucoes pr1m8le problema, vA veţi

.'

·~:.-

... ,
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,,·_

.. · ,.~}~~--~::.)~-~~:t_ .
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'.

s~pli-

rnentare. TAURUL ' (21.04·
20.05). Discutaţi cu un
prieten, mai Inainte de
a lua o hotărâre pe ter-

.-

:.1

cu argumente

.
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PENTRU

JACKSON INTERNATIONALINAUGUREAZI CEL
MAl MODERN COMPLEX DIN VAMILE ARADENE
Astăzi, la Nădlac va
importantă investitie a

fi

inaugurată

SOUŞTIIDE

MUZICĂ 'POPULARĂ

George Medinţu, patronul firmei
Jackson ne-a declarat: .lnvestitia s-a
realizat in jumătate de an şi cred Că este
cel mai modern complex din vămile ară
dane. La această unitate vor lucra 100

.o
S.C. Jackson
. International S.A. Este vorba de un complex multifunctional care va cuprinde un
hotel cu 30 de camere, o discotecă,
cinci baruri, parcare pentru 300 de !iruri,
spălătorie auto, două restaurante, o
clădire separată cu grupuri sociale şi
duşuri, spălătorie de haine. un super'
market, o benzinărie cu.şase pompe.

Mâine se împlineSG trei ani de la

·de oameni:
Cu ocazia deschiderii oficiale este
f'aul de
România.
· ··
.
•
anunţată şi prezenţa prinţului

G.C.

prima transmiSie aIJOStului Radio .21··
Sebis. Momentul aniversar va fi sar~
bătoiit de colegii r'loşti-i intr-un PfOgram special, cu mulţi invitaţi, prieteni
ai studioului şi multe emisiuni în direct
iJI'fllru fidelii ascullători din zonă.
lată câteva repere ale zilei festive
de la Radio .21" Sebiş:
. Orele 10,00 Primirea invitaţilor la
sediul studioului Radio 21 Sebiş.
Program radiofonic cu oameni politici,
personalităţi culturale, jurnalişti şi
ascultători in direct etc.

SMART- PACK, UN

TÂRG ÎN PREMIERA

• Politia 1-a identificat si incarcerat pe
Cora lonei Sandu, 17 ani, 'din Sala Mare,
judeţul Maramureş. Cora are de executat un
mandat de 4,2 ani inchisoare, pentru
săvâ~irea inlracţiunii de furt calificat.
Vrânceanu Nicolae. 20 ani, din Felnac,
cu reşedinţa in Arad şi Lingurar Gheroghe,
25 ani, din Felnac, sunt cerceta~ in stare de
retinere. Cei doi sunt cercetati pentru
săvâ~irea inai multor furturi comise pe saza
comunei Conop.
Lingurar Octavian, 19 ani, dlri Galsa;
comumi Şiria şi Jurcă Sabin, 23 ani, din
Curtici, sunt, aflăm de la Biroul de presă al,
IJP Arad, autorii furturilor comise din

Astăzi, la Sala Sporturilor. se deschide prima ediţie
a targulul SMART-PACK, specializat în tehnica tipăririi
~ ambalării, papetărie, salon de publicitate.
La această manifestere, organizată de.CCIA, sunt
.:.. prezente 35 de lirme din ţară şi străinătate. Timp de
trei zile, SMART-PACK va oferi vizitatorilor noi oportu• nită~ de afaceri şi posibilitatea de a cunoaşte ultimele

e

noută~ in domeniile amintite.
Şi
liberă.

'

de această dată, intrarea publicului vizitator este

e

.

SMART-PACK Incheie seria manifestărilOr expo,. ; 2lţlonale organizate In acest an de CCIA Arad.
,

.·

.

.

.

G.K.-

13,00 Spectacol foldofic (in cadrul
discctecii Ring). lşi vor da concursul:
Olivia Cotocea Cotuna, Vasile lova,
Ghiţă

Baclu, Teodor

Livia

llcău, Mărioara o:~:ll;~~~:~~~ 1

Suba, Viorel Bordea şi
folcloric .,Ardeleana" din Bocsig.
După spectacol va avea loc o
recepţie-rockta~. realizată
ajutorul
Băncii Populare .Concordia" Sebiş,
Biserica Baptistă Sebiş, S. C.
Bonanza S. A. Buteni.
·

eu

.&.-..
~-· ~
. . _2r~t
·

..

>Drumul alunecos a
,mai tăcut o Victimă

locuinţele lui Răzman Gheroghe şi Kuglaş
Ma·nan din Galşa, de unde au sustras bunuri
~.v",'
.·.;·<,(';;.<.~::<:'<_,..: i/)<··'.Y·oi~ '_;,:;.-~-?-(4j.::.':'tYo... -;;:,~.,;,':·-~,~'''''' ' >:, , ·,.- ""'~'
in valoare de 11.000.000 lei. Cei doi au fost
in data de 24 noiembrie a. c., in jurul orelor 8,00,
reţinuţi şi urmează să fie prezentaţi
pe raza localităţii Săvâ~in, Pantalie Ioan-Marius, de.
ParchetuJui de pe lângă Tribunalul Arad.
25 ani, din Lipova, in timp ce conducea autofurGangoş Pavel, 50 ani, din Oradea, a
fost prins in flagrant in timp ce a sustras
goneta cu numărul de inmatriculare 21-AR-2143 din
cafea de la S. C. GETON SRL din Arad.
direcţia Arad-Săvâ~in, neadaptând viteza la condiţ!C
Poli~a ft cercetează in stare de re~nere.
. . · ile de drum alunecos, a derapat şi intrat pe con• Eşte cercetatin stare de libertate
trasens. tamponându-se !rontai cu autocamionul
Mateoc Petru-Marin, 31 a~i. din Olcea,
BV-04-VFH, condus regulamentar de către Oprean
judetul Bihor. El a fost depistat conducând pe
Yiorel, de 45 ani, din Ucea de Jos. judeţul Braşov. In
drumurile publice un tractor neinmatriculat şi
urma impactului a decedat Chirilă Ioan, de ~ ani,
cu permis de conducere necoresppnzător. .
din Lipova, pasager In ·autofurgonetă.
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De două zile se află in oraşul nostru o delegaţie din
Eindhoven, regiunii olandeze Noord Brabant. In cursul diminetii
de ieri, cei patru membri ai delegaţiei olandeZE! s-au intâlnit 18
CCIA OJ oficialităti locale. Au participat la discutii; axate în principal pe teme ecorlomice, conducerea Camerei '(Nicolae Băcanu
- preşedinte, Lucian PaiCău - vicepreşedinte), subprefectul
1 Levente Bognar, viceprimarul Sorin Neamtu, PompiUa Szelner,
-j .Criştian SaU~i ·din partea C. J. şi Banat-Ja.'
1
.Unul din motivele pentru care am venit aici e că judeţul
1 Arad este un factor activ in ARE (Adunarea Regiunilor Eu~opei),
astfel au Tnceput legăturile intre Noord Brabant şi Arad .. Ca orice
olandez. sunt negustor, iar dacă această vizită se va cOncretiza
in cât mai multe contracte, e foarte bine", a spus Paul Diemel,
şeful delegaţiei.

.

. ·

.

•

S-a mai discutat despre oportunitătile de afaceri intre cele
două regiuni; iar după-masa olandezii aU efectuat o sOJrtă vizită.
iP parcul industrial arădean. Astăzi, delegaţia din Eindhoven
! participă la deschiderea targului Smart·Pacl<:.
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ai'$iff,tl~~ta
PARTICIPANŢII VOR ALERGA .·
:~ IN COSTUME DE MOŞ NICOLAE

·q,

.•• A

~;;;::'~'·
De' curând, la Bekescsaba a avut loc o conferintă
de presă organizată de partea
--~_maghiara, la care a participat
~ .• ·_,:""--ti ,viceprimaruJ Aradului, Ioan
. Oaridă. Discu~ile s-au referit
la Maraton'ul de intrajutorare
.. . EURO - Mos Nicolae, care va
·:·-~ avea_lQCjJlt~e- 1:-J. decembri&
• 999
·
-•

'

·

\ 1· Jg ~~~=~ doDII

acţiunile care vor avea loc pe
teritoriul judetului.
Din neterit:ire insă, arader1ii
nu au fost prea receptivi la
acest gen de evenimente, singuru! sponsor fiind Primăria
Municipiului. Arad, care a pus la
dis_pozi~e suma de 30 de milioane de lei, care se va distribui
tuturor partidpanblor -la actiună
sub formă de cadOuri. · ·

ln Arad vor fi Vlzitate patru

Marai-onu! dlri aCest an- Se

. desfăşoară pe traseul SZeged
. -Gyuta-Ara~.
. ,

~~:

unităţi-~ asistenţă socială:
ŞCoala din Tumu, CămiQLd de
-bătrâni din Pedca, Centrul HIVArad si Grădinita pentru topii
cu h~mdicap,· de pe str.

.'>.

Principalii sponsori Si era-· ·sului· 'sunt Phare C.B.C.,
Crucea Rosie, câteva fifme .... ~ ... Gheorghe Doja. · ·..• ·
~·

~-;t,_·::AradUngan__ ·a şi Primăria MunicipiulUi
·~

· -'"' ._, - .P$t~rjtl) Jm~;>liclril. Crucii
• Roşii, in prima zi de alergare

.A..·,.,.-- ~o~ _spcrtivii participan~ se vor

F'<. ,~ opn la ora 11. pentrv a dona
sange. o·u~ aceasta actiune-·
~. umanitară. programuf proPriu.;
'~.,..zis va incepe cu o \IÎZifă intr..Un
,.t·' · ~ ~e.1tn.. sm.:;al .:~, .:.onie~it:H'i~
. evanQhelice. :r ot 10 prrma li
:>- vor fi vizitate aproape toate
iristitu~ile sOciale din Szeged,
unde vo_ f'-fi împărţite cadouri.
A do
•
ua zi, acţiuni similare s_e
-\ yor desfă~uraîn oraşul GyuJa.
"
S-8 urrrtârit in primul rarid
ca in această manifestare să
, fie implicati copii.
. Da la ir.l -IDI.....
·
.......

_. . . VJCeprimarul Aradului, dt.
Ioan Darida, reprezentand

· • partea română, s-a referit la

Se mizează pe partiCiparea

a 250

.

d~ ell~vi

de la- Liceul
SIXJrtiv din Arad. De asemenea,'
suht promisiuni de sprijinire din
·partea echrpei de baschet B.C:
ICIM si 8 fotbalist!lcr de la UTA.
Să Ofenm diagosle \)1 să

·-

·primim dragusle. ••
Ca un aspect deosebit ·Tn
. cadrul acesttJi maraton. organiza!orii au anunţa~ ; j partieipan~i ~vf a~rgc1 costunia~ !r!:
Moş~Nicolae. •
In total, treb1,1ie parcursi
aproximativ 250 de kilometri,
traseu ţ~rmând a fi i'm13ărţite
aproximativ 1 _~ de pachete.
in institutiile soăale vor fi oferite
alimente'si îmbrăcăminte.
.
_ eons'iderăm această manitestare
fiind una de suflei, si
incheiem cu cuvintele unei~
dintre organizatoare: ~Dorim si
oterim dragOSIB fiiii primim

..

pe

f~'·

ca

dragoste~.
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Golden Brau PREMIUM.

O BERE PENTRU
DUMITRU BRANC ,• CONDAMNAT LA UN NOUl
MllENIUM
••••
1!1 IJ' !tii p !tii 1_1!!! 1 P!l
uu .., ..,
··- .,
a
o

.... .

',·,.

AIMUM MUIWa,

. Judecat pentru două infractiuni de fals
intelectual, patru abuzuri fn se'rviciu şi un
abuz de Incredere, 8ranc a fost condamnat 18 un a6 si 1O luni inchisoare cu

.. .................

ftWWftft-aWR
• ftft
~!!!. ........- - . . . . . . . _

'

către 8ranc.
.
.
..
.Pot să vă spun. că solu.ţia este un

compromis categoric. Noi am solicitat
achitarea pentru toate capetele de
acuzare. Am declarat apef.' pe care îl vom

'susperldare, cu un' termen de încercare de
3 ani si 10 luni. Totodată, fn baza art. 71
Cod p'enal, instanţa a· dispus in sarcina
condamnatului interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 C.p. Altfel spus ex:Primarul Aradului nu mai are dreptul: de a
alege si de a fi ales fn autoritătile puublice
sau în 'tunc~i elective publice; de a ocupa
o fu~e implicând exerci~ul de stat; de. a
ocupa o func~e sau de a exercita o profesie· de natura aceleia de care s~a folosit
condamnatul pentru săvâl-şirea [nfra~unii.

d(!pune· si în scris si suntem convinsi Că dl.

Toate acestea, numai în cazul in care

8ranc va fi achitat' şi pentru cel~ trei fapte
car~ i-au adus condamnarea", .ne-a spus.
avocatul Sever Jurcă. Pe de altă parte,
Dumitru Branc a precizat: .Am crezut că
se va termina odată povestea asta. T oală
iumea-i convinsă că totul a plecat de la
nişte înscenări. Am fost incomod pentru·
mulţi. Totuşi rămăn optimist pentru că sunt
complet nevinova(. Confonn sentinţei de
ieri Dum~ru 8ranc are de plătit 1.200.000
lei, Cheltuieli de jud~tă.
-

.sentinţa pronunţată ieri va rămâne defini-

-

tivă, deoarece ea a fost atacată cu apel de

SPUNE NlNl SĂPUNARU
(Unnare din pagina 1)
.
·
Tn opinia lui Nini Săpunaru, .,Oficialii statului trebuie să înţeleagă că există anumite
zone (n. r.-7) în România care trebuie
plătite pentru că nu au dreptul să facă
grevă. Mă· refer la poliţie, justiţie, vamă •••
Domnul ministru Remeş a propus, după
'tiinţa mea, o creştere globală a salariilor
pentru toţi lucrătorii din subordinea
Ministerului Finanţelor, cu 30-40%".
·Ce a spus Nini Săpunaru, despre
concursurile pentru posturile de vameş şi despre
cum poţi să treci cu 3,5 tone de cafea prin vamă
fără să plăteşti nici un fel de taxe vamale ori
accize, putcV citi în ziarul nostru de mâine.

. _- ·
- __ · '

Foto:

FLOrtltt 'mOT
OttOrtiU FELEÂ

(Urmare dtn pagina 1)
Lansată fn iuli\1 1998} marca Golden 8rau
cunoscut
creştere fulminantă, atât din purict de vedere al vănzărilor cat si a
rei:udnooş terii pe pdlan na~onal. în doar un an de zile de la lansare,
o en rau a avenit una dintre cele mai vândute beri din·
România. Golden 8rau Original, primul sortiment lansat, a avut la
bază o reţetă originală şi a fost concepută ca o bere de calitate,
care să acopere segmentul de bere populară. Datorită diversitătii
consumatorilor a fost luată decizia de a oferi ceva nou, astfel încât
marca Golden Brau să se adreseze gusturilor din ce in ce mai·
sofisticate. ale acestora. Astfel a fost creată Goldeq ~rau
Premium. ·'~ .
. :
···
.
Brau Un ion Romania este parte a concernului austriac , .
BBAG. Investiţia acestui concern în Romăl)ia,S!'J!!Jj~.Ja peste 80
de milioane de dolari si reprezintă cea mai mare· ii1Ves6tie· austfi.i.
acă- din ţara noas_tră. Gama de produse foarte diversificată s-a
dovedit a fi un avanl'li competitiv .p,ntru 'B~u l,!n[q~)~ol1)3ryia. .
·
Jntr-o piaţă extrem de competitivă, ne-am asumat u·ii rolactn/şr :''f~ ·
inovator. "'e vom strădui ca şi de acum încclo.şă ofenm atât produse cât si servicii de calitate, contribuin~ astfel la dezVoltarea
pieţei româneşti de· bere', a declarat dl. Edmund RanftJ, director
pentru România al Brau Union România.
.· · ' . .· · · ·
·

G1

8

In capitala Greciei continuă întrecenle CM de luptă pe favoritul numărul unu al categoriei, făcăn
haltere. rezervate seniorilor. După ce a luat du-i-se astfel loc spre tiHul grecului Dimas. Prin
primele - sperăm, nu şi ultimele - medalii pentru metode neprincipiale, România a fost singura ţarâ
România, arădeanul Adrian Jigău a plecat spre care a avut parte de un supra-control anti-doping
casă, fiind urmat de al~ trei sportivi care au concuinaintea acestor "moQdiale", realizat de cel mai
rat marţi şi miercuri. Intre timp, tura a doua de .tri- . bun laborator din lume, care găseşte urme şi de
colori" a sosit pe calea aerului la Atenl!. Este doi ani în urmă. Controlul comandat de sus 1-a
voriba de concurenţii de. la categoriile mari de vizat pe Cojohariu, care a mai fost suspendat în
greutate. Aceste .mişcări" de sportivi au fost obi~ urmă cu a~roape doi ani pentru dopaj. Testul a
gatorii, datorită situa~ei financiare în care se afiă ·scos la ivec.lă urme nedepistabile la un simplu
federa~a de specfalitate.
.•
control de după orice concurs intema~onal. Din
Cu acelaşi avion a venit şi Yurl Cojohariu păcate, Federatia lnternatională de Haltere nu.
(legitimat la CS Astra Arad), care ar fi trebuit
·ne-a obstruqonat
cu atât. Tn_ afara lui Adrian
.smulgă" şi_
.arunce" la cat..85 kg. Din păcate Jigău, to~ ceilalţi sportivi români au fost repartiza~
pentru el ·şi deleg~a ţării· noastre, nu a prim~ drept în Grupa 8 valorică, pornin<j dezavantajati din
de participare din partea Federatiei Internationale start fn lupta pentru medalii. Cei mai afecta~ de.
de Haltere. Jocuri de culise mur<iare ~au sros din participarea fn grupa 8 valorică sunt: Răzvan lli~

sa

sa

.1

.j

1

(cat. 77 kg) şi Adrian Mateaş (cal 105 kg), C8/ll, in
mod normal. după ultimele performanţe ar fi tre-.
buit să-şi găsEtască loc în prima grupă valorică.
Culmea neruşinării am întâlnit:O în cazul Mihaelei
!>eambaşu (cal 75 kg), care a fost .aruncată" în
lumea a treia (Grupa C), cu reprezentanţi din
Franta, Canada sau India. Ea se va trezi, la ora
5,00 dimineaţă, pentru a fi la ora 7,00 la cântar şi
două ore mai târziu pe podiumul de concurs.
.
Duminică, un alt halterofil arădean, Adi
Mateaş încheie seria prezenţelor româneşti la

aceste ,.mondiale",

doar

sperăm

noi, cu o

nouă

medalie. Cel pu~n la smuls, Adi are mari şanse de
a prinde podiumul de premiere, peniJu .<;ă.
nu
uităm, el este medalia! cu bronz la ultlrnele
.europeite". Sperăm sli vă putem aduce_ veşti
bune din Atena.
· ,. -•.-,,. ·. · ,-
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UFD ŞI-A PREZENTAT
·PROGRAMUL PENTRU
LUNA DECEMBRIE

. VA DISPAREA
ALGORITMUL?
Nu s-ar putea spune că nu
le merge mintea actualilor
guvernanţi. Mai ales atunci
cănd e vorba de propriile interese. Asertiunea e demonstrată la obiect de Statutul
functionarului public care va fi
ado!itat chiar cu riscul asumării
răspunderii executivului. Care
riscnicinuepreamare,fiindcă
majoritatea parlamentară

funcţionează in aoest caz, toţi
membrii coaliţiei avand interesul să voteze legea. Explicatia
a simplă.
'

riie din' 96, o
bună parte din
lupta politică in
coalitie a fost
generată de celebrul ALGORITM. Care a insemnat, la
urma urmei, Tmpărtirea
ciolanelor, oaselor şi oscioarelor puterii. Functionarii
pedeserişti sau de alte culori
politice au fost inlăturati din
funcţii, care au fost ocupate,
pe baza .algoritmului, de
membrii coaliţiei la guvernare. Criteriul competentei
a fost ca şi inexistent in ocUparea funcţiilor şi posturilor
respective.
Este drept că adoptarea
urgentă
a
Statutului
funcţionarului public este
conditionată de Uniunea
Europ'eană care a cerut
României să-si creeze un
corp al functionarilor de carieră care să' nu fie influentati
de schimbarea guvernelOr.
Această condiţie a venit ca o
mănuşă pe inten~a actualilor
guvernanţi de a adopta
Statutul funcţionarului public.
Şi asta pentru că soarta
acestui funcţionar nu va mai

Surse din i
1 ApR
Arad care au dorit să-şi
păstreze anonimatul ne-au
cleclarat că transplantul politic
al deputatului Emil Putin, desi
nu a născut animozităti va măi
dura ceva timp până va putea
, fi declarat reuşit. lntrucât in
r:_organizaţia ApR Arad sunt
destule nume .grele" care au
fost de la inceput alături de
_ApR şi vizează un loc de parlamentar pe listele electoratului ale acestui partid, dl. Putin
· . s-ar putea să nu prindă un loc
··
eligibil.
De aceea, se pare ~
putatul Emil Putin are in
.. vedere şi varianta de a candi-

iie'

Sâmbătă va avea loc
Conferinta Judeteană a
Partidului 'National Român filiala Arad, la' lucrările căreia
va participa şi preşedintele
partidului, profesorul Virgil
Măgureanu. ·
·
După cum ne-a declarat
pre~edintele PNR Arad,
Constantin Buzatu, prezenţa
lui Virgil Măgureanu la Arad
este un moment deosebit in

a

viaţa organiza~ei.

JU'rERUSI
.AIJirllllJ

Nu-i
Oricum, astfel se intămplă
in tările in care democratia Isi
merită .numele. Va dispărea
_şi in România algoritmul? Nu
avem certitudini, stiind cum
se petrec treburile' pe la noi.
Un lucru este limpede.
Actuala. guvernare,· prin
Stat~tul funcţionarului public,
incearcă să bată in cuie
algoritmul şi, odată cu el, pe
acei func~onari care au ~uns
in posturi cheie pe baza
acestui algoritm. Lucru cu
care actuala opozitie, mai
ales PDSR nu va· fi de acord;
aşteptând să preia puterea şi
să-si pună oamenii in diverse
funCtii si posturi ·pierdute în '
96. Că'ci intotdeauna acele
posturi si functii inseamnă
bani mulţi şi imense avaritaje.
TocmBi de aceea,· actuala
guvernare se dă peste cap
să
impună
Statutul
functionarului public prin
aJltmiarea răspunderii guvernului. Au tot interesul s-o

(Urmare din pagina 1)
Insignifiante faţă de perioada 1992·1998?
Nu'l vorbă că fi acest ascendent • de
E adevărat că nivelul de trai bate de
fapt singurul care a mal rămas - este pe cale departe - in sens negativ - pe cal din
de disolutie datorită repetatelor gre"ell regimul illescian, dar acest lucru se datocomise de-a lungul celor trei ani de rează nu atât "durităţii" reformqlor, cât mat
guvernare fi mal ales datorită lipsei acute ales prostiei guvemilril, lipsei de perspecde Interes a celor ajunfl in fruntea ţării pen· tivă, de re~lism şi de profesionalism al multru rezolvarea măcar a jumătate din ceea ce tora dintre cel aflaţ! acum in fruntea
au promis.
bucatelor.
Şi sondajul de care aminteam la
Revenind la sondajul CURS "ă
Inceputul acest.or rânduri este oglinda cea .-mintim.;. Neăderea catastrofală de
mal fidelă a popularităţii tot mai scăzute a JncrPdPre a Partidului Df'!mocrat
CDR·ulul fi a pre~edintelui Constantinescu. care de la 1~6 milioane de voturi
Astfel, daeă la ah•gerlle din 1996, adunat<" In nolembrl., 1996 • ce·l
(".onvPDfia Jhoomoeraeă ""' bueurase de ................. ~lgla USD - a .,...,.,rit a8tăzl
voturile a :1,7 milioane de români., la la s.w.- de ...v ....tuaU voCanfl.
tr.l ani de la a-a daCă CDR..,I mal
O aluat'!Care abruptă cuno."te
are doar 1,5 milioane de sim.pati- aetualul pr<"IŞ"'dlnte al ţării,
7.anf1, pl.,rde...,a Dind llljlldar de 2,2 pl<"nl<" tj. f"l nu mal pufiu d., 1,6
mllloanf" d.., al ...gătoril Un număr, să lioane de slmpatb-.an,i, o consolare
recunoaştem, neobişnuit de mare !ii care ar
fiind - daeă acC"asta se poate n_umi
trebui să dea serios, de.. gândit tuturor lide- consolare- dep~rP.a sa categorică
rilor acestei alianţe.
la a.-.t capitol de căt.... lldPMJI PO.
S-a motivat că vina principală pentru Petre Roman.,
de la 2,-'i mHioaDe
această prăbuşire in gol .s-ar datora in spede al.-gărori eâfl ............ !iă convingă
cial "reformelor economice dure" care, nor- in primul tur al alegf"rilor din noif"Dlmal, trezesc reacţii adverse faţă de Putere. 1!1!16., in p...,..A"'It ar mal b.-nelieia
In general, intr-adevăr, cam a~a se intămplă, doar ..., ilie....,..,..... a clrea 500.000
doar că Ja noi treaba cu "reformele econo- de II'OID/Uill
mice dure" se poate discuta - !ii incă multi -,
Evident ·că până la alegerile paria·
dovadă că in urma acestor reforme ecomentare şi preziden~ale mai este un a'\ de
n.omice "dure" numărul 'omerilor a crescut zile. Dar, oare, va putea actuala Putere să
cu doar 200.000 de oameni faţă de perioada câ~tige intr-un an ceea ce a pierdut in trei,
lliescu, catalogată de către unii drept mai ales că 2000 nu se anunţă sub raportul
"antireformistă". Tot ce se poate, dar atunci
reform.elor 'i al nivelului de trai cu nimic
in ce se reflectă "duritatea" .reformelor · mai roz decât cel trei ani care au trecut
actuale ·dacă disponlbilizările sunt atA! de
_Şi a!ui)CI?

••1

ea"'

-facă!

da in judetul Hunedoara, unde·
aproape 'toată organizaţia
P.DSR a trecut la ApR impreună cu deputatul lfrim. Ca o
curiozitate, sâmbătă Emil
.Putin este delegat de conducerea centrală a ApR să participe la Conferinţa Judeţeană
a ApR Hunedoara, unde apele
nu sunt tocmai liniştite pentru
că foştii pesederişti hunedoreni vor să pună mâna pe
conducerea filialei ApR.
.
Oricum, ar fi păcat ca
Aradul să piardă un deputat de
talia lui Emil Putin care s-a
·zbătut mcilt pentru problemele
judeţului nostru. '
·

Rt:tiun11 p,.DmDtiDnala
1· Perioada:.. 1

incompetenţă!

Ş.

Ieri, la sediul UFD Arad a fost organizată obişnuita conferinţă de
a acestei forma~uni politice in cadrul căreia a'u fost abordate
mai multe subiecte.
In primul rând, Gelu Roman, preşedinteie UFD Arad, prezentat programul a~unilor UFD jn luna decembrie. In 1Ovor fi alegeri
la tineret şi stude~. in 11 la municipiu, iar in 16 decembrie va fi
organizată o a~une la Căminul de Bătrâni din Calea Bodrogului
unde UFD va impărţi daruri şi va cânta colinzi. De asemenea, UFD
organizează Cupa 1 Decembrie la şah cu premii in valoare de 1
milipn de lei, doritorii putănd să se inscrie la sediul partidului.
Un a~ subiect, abordat de părintele Sorin Ciurlea de la Conop,
care. a declarat că p~i ortodocşi au In majoritate o oriemare de
dreapta.
In iOcheiere, dl. Florin Neuman a preZentat un Viitor membru,
pe Octavian Zvâncă, şef serviciu administrativ la Camera de
Comerţ şi lndusbie Arad.
Ş. POPESCU
presă

depinde de schimbarea
guvernului. Pănă acum,
schimbarea executivului
insemna
nenorocirea
functionarului. De azi inainte,
conform Statutului, un
functionar nu va mai tremura
la gandul că alegerile vor fi
căştigate de adversari politici.
Pentru că, uneori, şi
funcţionarul public este mem- .
bru de partid. Aşa că, in
viitor, acesta nu va mai .beneficia" de victoria adversarilor şi işi va vedea liniştit de
treabă. Schimbarea se va
mai putea face doar pe criterine competenţei şi efiAdio algoritm, adio

lEGEA PROMOVEAZI
STABiliTATEA PE
ACTUAlElE
POScT":'lU•R•I....
cieP..ni..ţeL
După alege-
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- PUR ~·A .
PREZENtAr MEMBRII
fONDAtORI DE lA UPOVA
La

conferinţa -de presă
niza~ei judeţene PUR, de

~·.

a orga-

ieri, au
fost prezenti membrii fondatori ai
organizaţiei din Lipova: dr: Ionel
Drăgănescu, ing. Jichici Mircea şi
ing. Marian Dodion. Organiza~a din
Lipova este structurată pe zece
.duburi politice", o inova~e in politica românească. D-1-dr. Ionel
Drăgănescu s-a implicat pentru
• prima dată după revoluţfe in
politică pentru că doreşte .un suflu
nou, o nouă mentalitate". Domniasa a punctat principalele puncte
economice .fierbinţi" ale Lipovei.
Statiunea de cercetare pomicolă,
Sta'tiunea balneară, drumurile,
·gazul e"'c. • PUR şi-a desemnat
deja candida~i <le consilieri pentru
Lipova, urmând să fie desemnat
-~ndidatul de primar.
.Dacă nu punem umărul la
greu şi nu înţelegem că oamenii
nu mai acceptă minciunile cu care
au fost iridopaţi pănă acum. nu
vom reuşi să ob~nem un scor con-.
cludent la alegeri. Cu oamenii pe
care ii avem, vom promova o
politică a posibilului, pe bază de
argumente", a spus d-na Lia
(Cornelia) Ardelean, preşedinte

·: ...

organizaţiei judeţene. Compl<llări
pe această temă a făcut Nicolae
Cioroboiu, vicepreşedinte.

SIMION TODOCfl

.--,.·

POPESCU

ST/HL®

10 octombrie25 decembrie

·.·""
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accesorii 1
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Cumpărând Tn această perioadă un
motofierăstrău STIHL DZ3,DZ!I,DIIS sau
D39,veţi primi un pachet gratuit format din:
• un lanţ • un litru ulei amestec •
. .
• o pilă cu suport • o lera •
'·-.-·
se PCAV srl

CU NOI NUMAI AFACERI BUNE r

A_rad,str.A.Mure~anu_,nr.16,te1;255151
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"EXPOZifiiLE FOLCLORICE" Pl
PATRU ROTI SUNT INTERZISE!
'

ÎN,INSĂ ŞIINSALUBRĂ

e CA DE 081CEI • PRIMARIA
RIDICA DIN UMERI

.
.
.In două sute de zole vom schomba faţa
ora,ului" se spunea la punctul patru al
.Contractului cu Aradul" al CDR-ul~i, contract
care 1~-a luat ochu arădenolor ... Ş• ontr-adevăr,
penodoc. cănd pl~uă on nonge, faţa Araduluo se
schl~bă. ~ar nu m b1ne, a~ cum ne-au prom1s
al~u noştri. L,a fel cum spunea Balzac ~espre
Paros: .doar când se topesc ză~ezole oţo dao
seama ce murdar este Par1sul , am puţea
spune_şi noi despre Arad. C~ mici rnodificări,_pe
alocun .•Când plouă, cănd nonge, vru;• mao bone
că! de prost gos~ănt este Ara~ul.. · .:
Bunăoară, la onceputul săptamânu a plouat
din nou. A căzut o ploaie nu însemnată cantitativ, dar care a dat, din nou, bătaie de cap
locuitonlor din Gai, Bujac, Grădişte, SânicolaulMic, Aradul Nou şi chiar şi celor de pe Centru...
Bălţile şi noroaiele eu împânzit oraşul...
·

·.-;.

blesteme zilele (ale lor şi ale celor care conduc oraşul) este strada Coconlor. Aproape că
n-ai unde să pui piciorul fără să calci î11tr-o
groapă plină ochi eu apă. Asta ca să nu mai
vorbim că există gropi care .înghit" pur si simplu roţile autotunsmelor. Pe liniile de tramvai,
de asemenea, sunt porţiuni acopente de apă.
O ploaie mai puternică şi circula~a pe respectivele linii devine imposibilă ...
Pnmarul Aradului spune că în următorii trei
ani, problemele din zonă vor fi rezolvate. se
va reface carosabilul si se va rezolva
canalizarea. Studiul de fezabilitate a fost deja
făcut. CostuMle însă vor fi imense. Cel putin
un sfert din bugetul municipalitătii pe un an de
. 1
·
zo 1e.
-

e STRADA DUN{lRII ARE•••
DELTA

Gai. Strada Dunării. Orele amiezii. .Parcă
am fi la capătul lumii, nu într-un
cartier al municipiului Arad.
Degeaba le-am dat încrederea. l-am
votat şi ne-au uitat", ne declara dl.
D. Berezan, de la numărul 68, în timp
ce işi curăţa noroiul în. care a intrat
până la glezne. Răzbind cu i:Jreu prin
mlaştina care se intindea cât vezi cu
ochii, 1. Oprea, F. Dărău, M. Fencean,
Ghe. Truta - toti locuitori din zonă, .au
veilit Să-Si spJnă si ei durerea: noe
ani de zile suntem de batjocura
autorităţilor localec Nimeni nu se

•·

'

interesează

de canalizare, de faptul

că

nu ne~putem munci grădinile in
care se adună apa de ploaie t;i cea
. .
• , . \ . , .. ·:.• .
. ,, provenită din zăpada topită. Casele
~Drum,uJ;:g~,wt: W*t?tti'~?TOse degradează din aceleaşi motive.
Nici în ultimul cătun din ţara asta
nu-i
nenorocirei" La- doi paşi, din cauza
SĂRBĂTOARE canalizării
defectuoase, pe vreo câteva
ŞI
hectare a crescut stufărisul. Parcă te afli în
deltă, nu in municipiUl Arad.
Luni, spre orele serii, pe strada Tribunul
Pe primarul Valentin Neamţ, situaţia nu-l
Dobra, pe o portiune de cătiva metri, din cauza mulţumeşte deloc. Doar că. aşa cum spune
apelor care au 'inundat· şOseaua şi liniile de domnia-sa, nu sunt bani! Că nu sunt bani este
tramvai, era practic imposibil să treci ilintr-o deja o .placă" prea uzată. Arădenii n-au
parte în alta a străzii. Şi de parcă asta .n-ar fi de nevoie să li se spună mereu acelaşi lucru.,Ei
ajuns, strada este cufundată în beznă. La doar ~u nevoie de. cineva care să ştie cum şi de
că~va· paşi, in Piaţa Romană, deja s-au aprins - unde să scoată banii de care este nevoie. Si,
ghirlandele luminoase. Şi nici măcar nu-i mai au nevoie de buni· gospodari ... L~cru vBdecembrie! Aruncăm banii pe fereastră p'entru
Iabil atăt pentru consilieri căt şi pentru pnmar!
.poavazări" inainte de Vfllme si nu vedem că
Numai că, la momentul de faţă nu prea avem
mizeria ne inundă!
'
aşa ceva ... Poate din 2000 încolo!
·

fttf<A4ft+s
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, e $TRADA COCORILOR -·. ·
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DRUMUL IADULUI

O altă arteră de circulatie unde fiecare
ploaie căzută ii face pe locuitOrii
din zonă să-si
.

.

•

- Domnule colonel, una
dintre intrebările care
revine cel mai des in
scrisorile primite la redac~e
prive,te comportarea in
situaţia in care două auto..
vehicule s-au ciocnit, ciocnire din care, subliniem, nu
au rezultat victime.
·.. -Este bine că ati precizat
acest lucru, respectiv faptul
că de pe urma accidentului
au rezultat doar pagube
materiale si, desi am mai
răspuns nu dată' la o astfel
de intrebare, revin si precizez
că cei doi conducători auto
trebuie rnai întâi si mai intâi
să scoată imediât in afara
părtii carosabile masinile sau
dacă asa ceva nu 8ste posibil, să le conducă lângă bordură sau acostament şi abia
mai apoi să anunte cel mai
apropiat organ de Poliţie. Ştiu·
că in practică nu se prea
intamplă astfel, nu putini conducători auto refuzând să
mişte maşinile după un accident, chit că accidentul s-a
i111:heiat doar cu pagube
materiale, situatie care duce
la grave perturbiln ale traficului rutier..
- Pentru că tot suntem
la acest capitol, poate n-ar
strica să reamintiţi ce trebuie făcut in cazul unui
accident rutier soldat cu
victime?
- Desigur, aşadar să
spunem că cei in cauză au
obligaţia de a nu schimba
pozitia autovehiculelor până
la so~irea poliţiei. De asemenea, ei trebuie să asigure
păstrarea urmel()r la locul
accidentului.
- Cel care trece pe
lângă un accident ce obliga~i are?·
- Conform regulamentli'
lui, el trebuie să oprească
masina si să-si dea concursul
atâi prirÎ acofdarea primului
ajutor căt si prin transportarea
persoanelor accidentale dacă este cazUl ~ ta cea mai
apropiată unitate sanitară.
- S-a reţinut. O altă

intrebare: in conformitate
cu reglementările ultime,
cele din 14 martie a.c., in
anumite zone din localităţi
se poate circula. cu peste 50
km/h, zone care sunt sta·
bilite si marcate de către
organele de poliţie. Ştiu că
in municipiul Arad s-au
delimitat aceste zone, care
este însă situaţia în loca·
lităţile din judeţ?
- Problema se află încă înstudiu, operaţiunea urmând a
fi efectuată de către pnmănile
localitătilor si de către serviciul noSt.ru' de circulaţie.'
Oricum, vă promitem că de
indată ce vom incheia această actiune,
să-i informăm pe
ce_i irlteresati prin intermediul
ziarului ,.Adâvărul".
- Mu~umim. Următoarea
intrebare se referă la
chestiunea decorăril automobilelor cu tot felul de
brizbrizuri, cum se spune:_,
perdeluţe, iepura,i, scoarţa
populare, perne'' chiar. carpete cu dansatoare din
buric, cum am văzut mai
zilele trecute la un Volksw•
gen, altfel elegant.
- Fireste că asemenea
..manifestări artisticeN sunt
interzise, regulamentul de circulaţie precizând clar acest
lucru la articolul 93, unde se
spune negru pe alb, citez: .se
interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculului
dacă acesta are montate
accesorii, parbrize ori geamuri
laterale care restrâng sau
estompează vizibilitatea conducătorului în timpul mersului."
- Şper că s-a reţinu,t.
Dar, a,a, de curiozitate, cam
la cât se cifrează "atenţia"
-ce se acordă pentru asemenea expoziţii folclorice pe
patru roţi?
- La o amendă de ·la
200.000 la 400.000 de lei. Aşa
înţelegem noi să încul'lijăm
astfel de .acte culturale".
- Se putea t;i mai bine,
dar pentru început ajunge 'i
atât. Mai departe: este in

o

o

plină desfă,urare acţiunea

~ .... te
O11 Rt>UI B1

RADIOTElEVIZIUNEA ARAD

preschimbare a per~
miselor _de conducere ,l_a
taloanelor de
··
rPntru destui COnducători
auto această acţiune
încheindu-se la 31 octom·
brie. Ce se întâmplă cu cei
care sunt găsiţi .. int~eabă un
cititor din Chişineu Criş - cu
permisul sau talonul nepreschimbat la timp? .
- Nimic, doar că celui In
cauză i se ridică permisul sau
talonul până la efe~tuarea
preschimbării, perioadă in .
care conducătorul auto nu mai
are voie să conducă o maşină.
- Nu se dau ti amenzi?
- Deocamdată, nu, noi·
socotind că reţinerea permisului sau talonului şi, in consecintă, interzicerea dreptului·
de a 'circuJS cu m8şina este
suficient.
- Asta cam a•a e. In
final, o întrebare provenită
din lumea biciclittilor: este
sau nu Interzisă circulaţia
bicicletelor pe drumurile
na~onale?
r ·
- Categoric,' da. Ca atare,
cei găsiţi circulând cu bicicleta
pe DN Arad - Vinga, Arad Zerind sau Nădlac - Arad Zam vor fi sanctionati conform
regulamentului.' As profila, în
incheiere, de şceastă ocazie·
spre a transmite tuturor bici. cliştilor să evite. pe cât posibil
folosirea bicicletei pe timp de
iarnă'; când echilibrul este
destul de precar pe 4 roţi,
darămite pe două, iar dacă
totuşi trebuie şi trebuie, să circule foarte prudenţi şi să-şi
doteze bicicleta cu Sistemul
clasic de catadioptrii.
- S-a notat fi 'vă
mulţumesc.
•.•
MI~CEft DO~GOŞftlt
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VĂ OFERĂ OGAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINf
, • DE CUSUT INDUSTRIALE.
Pentru comenzi ferme se asigu;a. toata gama de maşmi.
su_bansamble. _ilcceso(ii şi pie~e de schimb.
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ULTIMUL CARTUS ~
ÎHAIHTE DE VACAriŢA
Sâmbătă, odată ci:J disfoarte dificil. Mister Rubinacci
putarea partidei contra cere ajutorul publicului, care-'
Olimpiei Salu Mare, jucătorii trebuie să fie alături de echipă
UTA~ei intră intr-o vacantă
deoarece aceste trei puncte
mult aşteptată. Asta deoareCe sunt vitale pentru abordarea in
ei au trecut probabil prin cel liniste a pregătirii de iarnă.
mai lung şi obositor sezon al
'De partea cealaltă,
carierei lor de jucători. Se Olimpia revine hotărâtă la
cunoaste faptul că după returul Arad să recupereze cele trei
epuizant al campionatului tre- puncte pierdute in vară pe
cut şi după barajul pierdut la teren propriu in faţa UTA-ei.
Alba Iulia, jucătorii UTA-ei au Antrenorul Remus Vlad este
beneficiat de numai două săp- încrezător după victoria din
Uimâni de vaca~.n..t~ă~,•lullclllrulll•••ei.t,;,a~pa~precedentă, din faţa
ce s·-a văzut ... '
tâ umurede multe
de la
in
, dorind
acestui camconfirme si
pionat.
sâmbătă
Jucătorii sunt saturati de acest
asce.nsiunea din ultimele
program încărcat, ei' preferând etape a Olimpiei. Garnitura de
ca imediat după jocul cu. start a galben-albastrilor ar
Olimpia să intre direct in putea arăta astfel:' Suciu vacantă. Antrenorul Rubinacci
Lupuţ, Mironaş, Costin a declarat că aceasta va· fi o Răiceanu, D. Pop, Dragomir,
vacanţă activă, fiecare jucător
Mucenica, V. !van - Zahariuc,
având de efectuat un program Dulcea.
individual stabilit de conduPartida va fi arbitrată de
cerea tehnică,. n\ena pentru a Aurelian Simion (Paeşti) asis~ne In priză jucătorii înaintea
lat la cele două linii de Nicusor
cantonamentuluide lamă.
Asandei. (Reşiţa). şi Conier
Revenind la jocul de
Avram
(Timişoara).
bătă să spunem că pentru ·Observator din partea F.R.F:
UTA sunt numeroase motivele George Ionescu (Bucureşti).
de ingrijorare. Astfel, Botiş,
Ultima etapă din acest an,
Găman şi Almăşan sunt In
a doua a returului, prostare de suspendare datorită gramează partidele: Electro
cartonaşelor încasate la
Bere Craiova •• u· Cluj; ASA
Hunedoara. Al~ trei jucători ai Tg. Mureş - Apullum Alba
UTA-ei, nenominalizati de Iulia; Gaz Metan Mediaş ~
antrenor, vor juca la capacaate Corvinul; Flacăra Vâlcea - Jiul
redusă, datorită unor aocidenPetroşani; Minerul Motru- F.C.
tări. Adăugând şi starea
lnter Sibiu; Chimica Tâmăveni
terenului datorată conditiilor - ARO C-Lung; U.M. Timişoa
meteorologice din această ra - .Poli" Timişoara; Drobeta
săptămână putem afirma că
Tr. Severin- F.C. Bihor.
DfiCIAI't TODO'J'fl
pentru UTA'acest joc este

14··

sam-
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Dela

F.C. UTA
e

afirmă

MONil:A BROSOVSKV -

eăpitanul

naţionalei feminine de basehet a României

campioana, Gysev Ringa, cu
100-80, am pierdut la o
codaşă a clasamentului,
Kecskemet. Aşa-i in sport,
Tnsă acest lucru ne-a costat,
de pe locul 2 ajungând pe 4.
Noi sperăm la mai mult, un loc
pe podium fiind, oricum, o perfonnantă. ·
califici România la
C.E.?
- Victoria cu Gennania a
fost primul pas spre Franţa.
Dacă batem in Danemarca,
nu mai putem pierâe biletele
pentru Campionatul Euro·

Monica Broşovsky a revenit triumfător tn naponala de
baschet feminin a României. Miercuri seară, când româncele
au invins Germania, in primul meci al campaniei de calificare
ta ,,europenele" din 2001, Monica Broşovsky a fost cea mai
bună jucătoare de pe teren. Cu o evoluţie superbă in ultima
parte a partidei, .,minunea blondă" a baschetului românesc a
fost, practic~ omul care a decis soarta meciului. Puţină lume
ştie insă ce se mai întâmplă cu Monica, in viaţa de zi cu zi, pe
care şi-o duce in Ungaria, la echipa DKSK Miskolc.. fn continuare, iată ce gindeşte ea despre echipa de club fi .naţio

. - Sa

nală".

-

Monica, la echipa

ai

reprezentativă

venit

destul de târziu 'i ai jucat

doar in ultimul ,,amical".
Ştim
că
echipa unde
evaluezi, DKSK Miskolc;

pean.
la final de contract cu
echipa din Miskolc. Ţintefti
un transfer la o echipă de
primă mână de pe conti·
nant?
-In primul rând, vreau să
vă spun câ nici măcar nu ani
făcut socoteala care dă
turneul final Tn acelaşi timp cu
expirarea contractului meu la
Miskolc. Apoi, să asteptăm
momentul In care este o certi·tudine prezenţa României la
Campionatul European din
Franta. Acum, sinceră să fiu,
pică bine turneul final, dar nu
sunt adapta planurilor. Dacă
faci planuri, poate să Tţl iasă
totul pe dos.
- Monica, lţl mulţumim
pentru interviul acordat fl î~
urăm mult succes in continuarei

formaţiei

maghiare.
- Am întârziat in cantonamentul echipei naţionale
deoarece trebuia să ne calificăm in fazele superioare ale
Cupei .LIIiana Ronchetti":
Aveam nevoie, in ultimul meci,
contra Croatiei Zagreb, de victorie. iar daCă ea venea la mai

mult de 11 puncte terminam
chiar pe primul loc in grupă.
căştigat

doar la 1O puncte,
e bine si asa, pentru că
am venit pe locllf2. Următorul
adversar va fi Panathinaikos
Atena. Cred că putem trece de
fonna~a grecească, deoarece
Am

însă

nu are cine stie

ce

valori in

echipă. Le ştiu pe fetele de la

.Pana" din confruntările cu B.
C. ICIM, de acum căţiva ani.

PROCESUL
PASINI· F.C. UTA
LA OSAPTAMINi
DE FINALIZARE

- In anul 2001, cănd vor
avea loc .,europenele", e'ti

este in cupele europene t;i ai
fost angrenati intr-un meci
din
Cupa
"Liliana
Ronchetti". Spune-ne câteva vorbe despre parcursul

Nu s-au schimbat prea multe
în lotul lor şi de aceea am
convingerea Că vom izbândi în
ambele jocuri.
In
campionatul

se

maghiar cum

descurcă

DKSK Miskolc?
- Acum e pauză, suntem
între tur şi retur. La jumătatea
campionatului, echipa e pe
locul patru, dar se putea mult
mai mult. După ce a·m bătut

Ieri, la Tribunalul Arad s-t ..
amânarea cu o săp
tămână, pentru joi, 2 decembrie, a pronunţării sentinţei In
cazul Roberto Pasini - F.C.
UTA. Avocatul clubulu,i
arădean, dl. Ioan Kocsis Josan consideră ca nefondat
apelul italianului Rol:lerto
Pasini, deoarece contractul
dintre acesta si F.C. UTA a·
fost reziliat la vremea respectivă pe motiv că Pasini a fost
cel care nu a respectat
. condj~ile .contractuale.
h.otărât

LEQ SFÂRfl •

D.TODOJfl

J) lliJtiiJI.. St• Iti~ 1~ IJil() t•il
ÎN(;J~PI~ J)l~ I.Jlilllill)

pauză, cănd scorul era egal, 33-33, ne-a fost
limbă ,intrebarea: ..sunte~. in continuare, la fel

Superbă

...

naţionalei

victoria româncelor împotriva
Gennaniei in primul meci din campania de

prezenţă

in

Franţa .....

Chiar -~acă au

şi

păcate,

cei din galeria B.C. ICIM-ului au fost la
înălţime, încurajănd frenetic,~ pe tot parcursul jocului,
formaţia antrenată de -George Mandache ..... Stelian
Văduva

a fost - suntem siguri

~

cel mai fericit de

torul~

meciului, iar clubul unde este manager, BC
ICIM .. a dat patru jucătoare petru meciul cu
nemtoaicele. • La un moment dat, in min. 29, cănd

.contadar o entorsă la gleznă, Ancuţa a reintrat în

NastOr a dus sconJIIa 33-28, Stelică al nostru a fost
la un pas de a plânge de bucurie. El a incurajat tot
timpul atât pe fete, căt si pe antrenorul Mendache. In·
final, a iesit bine. iar teiicirea lui Stelian Văduva e
acum fărci margini ..... Un om care a aezut tot timpul
in victorie a fost antrenolul federal, Jean Antonescu.
Dacă la inceputul jocului era super~optimist, la

• Fotbal.

."~ PREMII DE
la următoaftlla intrubarn:

Semlec~na Macea şi Motoruf Arad - Şoimii

"Care este sloganul . botll Haţegana?"

Pâncota.

Trimite fOt.iA impreunA cu 3 Qtpace ele bere

r:E?!~Ia CP
7, OP H-.~ :şi poţi fi unul din
numeroaselor premU rn bani

Chişineu Criş - Păulişana Păuliş. Podgoria
Ghioroc - Frontiera Curtici. Duminică, oriJ. 14:
Dada Beliu ~ FC lneu, Tricoul Roşu stă. Meciul

H~.ana:

dJn .I:IU3 de luni, 6..12.1999

·

Romvest ~ Gloria Arad a fost amânat
• In .Onoare', etapa a XIX-a: ICRTI- V.
Semlac, Felnac- Şeffin, Şimand- Şiria, Zăbrani
lratoş, Şepreuş - Bârzava, A. lneu - Sânmartin~

-25 do pnomlla 1.000.000 lol ofvrits in urma
tragerii hl tlorţl d-In ltio.t de luni, 20.12.1999

· 12 promll a 4.000.000 lel1i
·
· .
Marele Premiu de 50.000.000 lei
ofertte tn Urma tragerll la sorti dtn ztua de
~rţi, 21J.1Z.1999.
•

Vladimirescu -

Tomtx;.l.:s

Sânţana. Ţipari

-

Oorqbanţi,

- Apa'!'".
·
• Polo. Sâmbătă, ora 17,45 şt-duminică, ora

Zărand

PllcurUe necâ'ŞUgAtoare dmaae vor Intra" tf

in utmătQO'!Irc-~ tr8gett. la •r\i·
.
CAfjtJgi:ltoril premiilor YOf" fi anunţ&JJ 1ri I)I"HI
-$1 l.:t po~turHe de radio.
·

ora 14: Victoria Nădlac Gomera • Şoimii Upova, Crişul

Sâmbătă,

Crişana _Sebiş.

- 25 do premii a 1.000.000 foi"*"- În urma
sOtţJ

in

luplă şi

a dat tonul la revenirea

Fmalul a fost senzational. România a dominat clar in
uHimele minut~. iar de aici şi până la sărbăioare nu a ' ·
fost decât un pas. Drumul spre Europa inoepea de la
Arad.
.

LEOSFÂRA

ora 11, pe stadionul

urile: FC Arad Telecom • "U" West Petrom
Arad si Universaatea Arad - Aurul Brad
•'Tn Divizia ·D, astăzi, ora 14: CPL •

Scrle-ţl pe OfoaJe nu~$, PftNimele, adieaa,

ttagerflla

Sâmbătă,

UTA, in cadrul etapei a XIX-a a Dioliziei B. se dis. pi!tă partida FC UTA • Olimpia sâiu Mare.
·
~ • în Divizia c; duminică,- ora 11, au loc_ meci-

150.000.000 LEI!
de "'Tornbofa Anului 2000· •

secundă

echipei, chiar la inceput de ,.secondo tempo· ...

COMPETifllLOB

2000'

l

repnza

PROGRAMUL

TOMBOLA ANULUI

rjşpvn~

1-

aruncat din tribune. Dar, el era Wdit .nemulţumit de o
altă decizie a arbitrilor-, care au tras in câteva faze w
oaspetele ..... Superbă amudinea Ancăi Stoenescu.
Scoasă pe brate din teren, in min. 15. deoarece a

izbânda fetelor noastre. Practic, el a fost .prepara-

t•lefon\tl $i

de

sigur de victoria fetelor?" Dar, pe culoarul oe duce la
vestiare, in ciuda faptului că arbitrii au fost oarecum
ostili pe final de primă repriză, Jean Antonescu a
aruncat .pe piaţă" doar două cuvinte: .Staţi liniştiţir Şi
iarăşi a avut dreplate. , Totul, in ciuda faplului că
antrenorul federal a intrat şi pe terenul de joc, făcând
pe omul de serviciu, cănd un sul de hartie a fost

calificare pentru Campionatul European de baschel
feminin. Scorul de 74-67 a fost inai muH decât suficient pentru ca România să se insaie serios. in lupta
pentru o

pe

Ieri, stadionul .Strahov" din Praga a găzduit
mansa tur a intâlnirii Slavia - Steaua, meci contănd
pentru turul trei al Cupei UEFA. Din păcate, pe
teren a existat o singură echipă, Slavia care a spu~
bera! formatia lui Emerich Jenei, asigurându-si
practic calificarea in tuiul unnător. Pentru Qazde au
marcat Dostalek (min. 1 şl47), Hovath (min. 35- din
ofl;aid nesemnalizat) şi T . .Oosek (min. 55), golul
din finalul jocului, înscris de Luţu (min. 81), oferind
de doi bani sj>erantă stelistilor, pentru returul de
peste două săptămă'ni, de la Bucureşti.
Arbitrul Georgios Bikas (Grecia) a condus
unnătoarele formab1:
Slavia: Cerny:L. Dosek, ·Rada, Vlcek, Ulich,
Petrous, Kuchar, Dostalek, Horvath, T, Dosek,
Zelenka. Au mai jucat: Krejcik, Vagner şi Skala.
Steaua: Ritli-Reghecampf. Miu, Baciu,
Bordeanu-Duro, Linear, Roşu, Dănciulescu

10,45, la Bazinul acoperit .Detfinul" se dispută

' ·

Ciocoiu, S. Ilie. Au mai evoluat Lutu si

dubla întâlnire din cadrul Supertigii de· pOlo CS
Astra ~rad - Rapid Bucure~ti.
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ARCO,r!~fAT GRUP S.A,

ARAD2900
Str. Voevod Moga nr.65·67
email: arcommat_group@inext.ro
Tel./ Fax: 057/ 281 779, 057/ 276 333 · ·

VINDE
PRIN MAGAZINELII;: DIN
ARAD
B-clul Revoluţiei nr. 2&.38,
telefon ~31.853
Liviu Rebre•nu nr. 18,

..--.

PRE'fUIU

• GRESIE cal. 1 • 90.000 lelhnp
• FAIANŢĂ • 71.000 • 13.000
leUmp

.

~

--:.~· ,.

·.· .-.
,..
_

-·
.

.

~

; :; ·.

·.

•.._._ :ro! Arad ·Rarri!
Sir. \loe\00 lbJa lr. 6567

T«ht 0010 51281719,0010 51276333

..
VINDE EN-GROSS
·~- În. calitate de distribuitor autorizat · -.. ORNAMENTE PT.

telefon 250.905

LA CELE MAI MICI

... .

ARCOMMAT
GRUPS.A. ·

,._ . POL/COLOR

•ADEZIVfl_" _ _

~-:~·

tun

.'

..

POMUL DE

·.. ·

r~~~·-.

·~VĂCUPRUfl..._oril
• 8PĂI.ĂTOARE INOX fi CABINE

CRACIUN

DUŞ

• BOILERE ELECTRICE fi
CAZANE BAIE
• ROBINEŢI fi FmNGURI • CĂZI
BAIE fi ACCESORII
.
• OBIECTE SANIT- fi ACCE·
SORI!
• ŢEAVĂ POLIETILENĂ CU
AC CESORa
• ŢEAVĂ ZINC fi NEAGRĂ

'Globuri sferice si ovale cu
diametru! de 45: SO: 70: 80mm
•·
-Globuri figurine (con. ghindă,'
· c•upercută. ursule~. vulpită. · ·
· spirală)
·.

JL

• PROFILE LAMINA TE • TABLĂ
ZINCATĂ, decapatl 'lltrtati

•CARBID

.<·~~ . ::~~~SELE~FERI~~

)

li

PROGRAM ZILNIC
9,00:17,00;
SĂMBATA 9,00·13,!!0

(5«4119)

. . ' : "~
METALIZATE, DECORATE ŞI .
• ·- ,;;(,);."~ . NEDECORATE

•

.

_-c,-. . . . .

Tol: 057·254052; 253000,

E·mall:

-

CG&GC

, __ ,.

Firmă specializată în birotică angajeazA~

.

Director Filiala ARAD

"

Cerinte obllgatortJ:

c absolvenţi de învăţământ superior, vatsta 25 • 40 ani
~

..

posesor permis categoria B şi autp persona:lă
··dinamic
..
·· - ·
·
·· - abilităţi de comunicare şi negociere
: -domiciliu stabil municipiul Arad
·- ,· .,"__ ,;,;' :c ' '
• minimum 1 an experienta in domeniul gsm, vanzari IT
- abilitati manageriale
..
· - cunostinte operare PC
...
• saliu:iu rnotivant . .,_9 .,_, .. , ·
.• asociere la profit
• scolarizare si perfectionare profesionala

·. -..

_

,--,;

Se ofera:

..

·-·,.

~

'

TOSHIBA

.-.;;er,
cfB;,tsiiC )

··.'

--- . . .

.;

~~

'.

IQI

.

Alfro-1 S.A. ·Ale
JdSAM
ctlllf · "..,_..
'Loi!MI/31«XX
1MO!J7/'l!l1llb ~QS6/2)1:2m
......... SIIIY[];Y.tiQifiCII - $IILI5
IBIOW-<>aloo

.

JKOS7/211711
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Tol051'- tol<Oi/1......
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O MANA

' .

'

mla agon!ilt
se foc la I'ElERlNI\J 2000-ial 01/311.11.28
'"""""* c& -tam: . .

Arad eu.ll,roul Hecunoecut. nr.25 tel/fax:281.17.0

.

.·-, GRESIE
·

....

'

ORAR
znn,.

Arad·otr.Clujului-81.74 B parter tel:277.979 .
Cbitineu Crif at.r.lnfr&ţirii nr.92

,

.,

•·

8~17

- . . mbata
·~'13

,GIUISJEGI.AZURATĂ
PENI'l\UIN'IlliUORSlllXTBIUOR
< .' ..... , Grupa de uzura abrazivll IV (trafic·

' "·<;;{. Ae:rimnra 1a~r: ~- ~.1.<i54ii:mn;$~

FAIANTA,obiecte sanitare ·
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MONDIAL S.A.

oiiiTilEPRINIIER.
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apartament 2 camere,·
vand apartament 3 camere,
Vlaicu. lnfoona~1 telefon 274561 Şi
confort 1. decomandat+ garaj, str.
Calea Romal'ilor. Telefon 252030. · 246690. (35539)
(35674)
Ocazie! Vând urgimt spartaVând apartament 2 camere, . ment-3 camere, decoma_ndat, cf. 1.
Mlcalaca, 12.000 DM. Telefon
central. zona gării, preţ 20.000
270656. (35169)
. .
OM, negociabil. Telefon 235676,
Vând apartament ultracentral. 2 . orele 1.,.-2::>. (36515)
cc:.;;-;~;e, ~ balcvor;6, e~. ~:.
' \/âil,j apartament :3 cafltei6,

~~~~;;;;;~~~ · incăJzire
bloc, telefon, sateltt, ,gaz,
pret . informativ 25.000 OM.

zona 300. Telefon 272019, 092.
. 491 967. (36490)
. ·
Teiefon 251722. (35356)
Vând apartament 3 camere, ·
v~ere pe două parţi, bucătărie
Vând urgent apartament 2camere, 'central, tot confortul, preţ
mare, Calea Romanilor. Telefon
. avantajos, bun şi pentru birouri ... 2q5133. {35573)
. ··
~=~:tir"·· Str. Cicio Pop nr. 15, . .a_p. -2.
Vând apartament 3 Camere,:
(35437)
decomandate, et. 11, zona 300
preţ
Vând apartament 2
i!l Mică Iaca. Telefon. 259186,
0
HJ\...Oif~.ll14t. (I:~\)
· 111.• Alfa central, bloc contorizat,
094.921.369.
.
garsonieră Mii:ălaca, bl. · o·cupabJI imediat, 13.400 DM,
. Vând douâapărtamente cu 3 şi
Telefon
A
IV
negociabil. Informaţii telefon
4 camere, decomandate, confort 1,
se. • et. • ap. 51·
central, zona blocurilor J:i. (str.
257650. (35439)
14
262460.
)
Vâ nd apa rt amen t 2 camere,
Horia). Telefon 254375.'(36565)
Vând (365
apartament
1 cameră,
zona AHa, 11.500 DM, negocia- . zona UTA, parter, scurgere sepa1 .

Vând autodubă lveco 3,5 Iane.
Telefon. 096.621:112; 259715.
(36460)
.

Vând cas:!i cu etaj, in roşu._
Fântânele. Telefon
456160. (35462)
Vând casă 5 camere, bucătărie,
garaj,•baie, anexe (ideală pentru 2
famiHi), str. M. lermontov nr. 14.. ·
Telefon279663.(35323)
· .
Vând casă cu grădină, gaz. Str

100 km, an fabricaţie 1996,
,36.000 km rulaţi. Telefon

g~;).i m.· ~CJ, r-arn~ava:

~:cs;:·::~·:::;;:::~::-C::1::1::.

locuibilă,

,

Vân!l OPEL VECTRA 1700
T.D. consum 5 litri motorină la

=====::;::;

tot CQnfortul şi sfărVând convenabil Dacia o km,
de porumb, Aradu! Nou. · orice model, livrare imediată.
an fabrica~e '~4. vişi~lu_.
Telefon 267395. (35521)
Telefon 094.391.696. 135966)
.preţ . 11.200 DM.
Telefo~
Vând apartament in casă, ultraVând avantajos ANVELOPE
094.916.240. (35166)
central. 145 mp. lnforma~i telefon
..auto. noi !il folosite, de camion,
Vând Renault 12 Automatic,
240064,257369. (35526)
.
diametr)J: 17,5; ARO, Jeep
neînmatricutat, stare impecabilă şi
Vând casă cu curte, 400 rTJP.
15,16; autoturisme 12, 13, 14,
Mercedes 126 motor Diesal 300
mobilier. Teiefon 092 599 416.
15, 16, 17 ţoti. Telefon 259339;. . o, inmiitriculat Austria sau
(35533)
563027. (4113081)·
dezmembrez. Telefon 094 607
· Vând ·motor Ford Slerra 2,3
117. (35194)
Vând dlăă nQPă, in provincie.
Telefon 092 592 665. (35513)
·
Diesel, dezmembrez micro buz ' Vând microbus marfă FoFd
Vând casă modestă, 1.060 mp., Ford Transit. Telefon 264781. · Trensit, fabricat 65, ininatriculat
teren, Bujac. Telefon 272521. · • (35919)
. p.f. şi Mercedes 207 o, 1,5 to, ta,
(35495)
.
V~ild Dacia '97, 3:90j) DM nebricat 80, inmatriculat p.f. IntorVând casă cu etaj, Gr~dl'1!e.
IJOCiabil. Telefon 235425. (36002)
. matil telefon 511259~ 094 607
bl. 70,.sc. B, ap. 1,
. .
multiple îmbunălătiri, garaj, anexa · Vând BMW 316i,' an fabrica~e · 111'. (36194)
Telefon 220364. (36467)
.
.noiembrie 1997, toat~ opţiunile,
Vând Renault 21' Nevada,
Vând garsonieră confOrt·!, a~"·: 271175. (35317)
-1 "
1 """1 , 1 1
_
· Vând (schimb) casă centru: 2 · lnrm'ltriculat, pret neg•Joi&hil,
inscris biserică, inchidere cen!Ja'
-jată deosebit, MiCă iaca 300, r-'::-"""::-:-c:::--;---:~-:cco
Vând urgent apartament _4
Ocazie! Vând urgent apartacaniere, decomandate, amenajat
camere, dependinţe, gaz, .intrare · ·Telefon 094 517 763. (351281
lizată, servo, consum 6/100, preţ
9
900
271355
parter, ·
DM. Telefon
ment 2 camere, Vlaicu, et. 10,
deosebit, pr~ţ bun. Telefon
·
auto, preţ negociabil. Telefon
Vând Wl Passat Cor11bi, Turto · 4 .600 DM. Telefon 094 613 406.
232943. (36465)
·.
.
Diesel, 1.600 crnc. fabrica~e 1965, .: ('362 14) .
.
•
(~~~ ga,.;,rileră ne(mobllat~) · acoperiş fără _probleme, 7.4oci 266956. (35144)
in Micălaca, 6 _500 _ 7 _000 DM. . DM. Telefon 092966502. (36673)
Ocazie! Vând urgent apartdVând casă cu grădină, Zimend
Inchidere centralizată, neinmatri- · Vând Wl ·Passat Coriibl, 1,9
Cuz iu. 109. Telefon 263953,
culat, preţ 2.400 OM. Telefon
· •
ment 4 camere. parter inatt. decoVând ~nchir1ez) apartament 2
557 15 35976
orele 10-20. (35541)
sau 092 706 535. (35146)
TD, an 1993, 123.000 krn, Euro 2,
. Telefon
3 ·<
l
·
·
camere, zona Tricoul Ro<u.
mandate, bun (1entru privatizare,
219979
Vând urgent garsonieră el. 1, el
T
.
geamuri ionizate, unic proprietar,
Vând casă 3 camere, stare
Vând Wl Golf
motor 1.200
cauciucuri noi, 10 _600 OM-nain1, Mlcălaca. Telefon 262454 .:
lnfoona~i telefon 252566, vineri Şi
din cărămidă, vedere pe ambele
Sâmbătă, orele 16-20. (36524)
părţi, zona UTA, preţ negociabil.
foarte buna, str. Clujului. Telefon
cmc, neinmatrlculat, preţ 1.700
f!18bicu!at;
DM- irvnatrlcu_
12 900
255133. (35573)
DM şi ME!rcedes 260 SE cu:mutt;.
(~;.;:l garsonieră Micâlaca, bloc·
Vând apartament 2 camere,
Telefon 233002 şi 092.251.535.
Ocazie unică! Vând casă mică
ple imbunătăt,iri, neinmatriculat,
lat, negociatill. Telefon 264015,
711, multiple lmbunătă~r1. Telefon
Chişlneu Criş,_ultracentral, et. III,
(35247)
094164156. (35196)
· m ere ,
t oate i_m( b u n ătă)ţirile. Telefon
ltraVândtraapaTrteleamfonent 4 ca
cu teren, toate facilităţile. Telefon
~reţ 1,700 DM. Telefon 2 ;99~9
Vând Opal Vectra 1,7 TDI, an
092 _610 _065 _(352B5)
092 721 469. (35571) •
· !;au092 706 535. (35146)
094·929·971·
Vând garsonieră confort 1,
u cen 1·
Vând casă tre•nivele, Gentral,
Vând Ford Sierra, 1988. per199~. iJ7.000 krn, serw, unic propa~. tangă Confecţii; 7.300 DM ·. Vând apartament 2 camere, ...(35163) ·
prietar, 9.300 DM-neinmabiculat,
negociabil. Telefon 094 _610 .513 ... zona Mioriţa. Telefon 266669, 094 ·
Vând apartamenl5 camere, .. singur în curte, intrare auto, 5 · , soană fizică, stare foarte llună.
camere, dependinţe, piscină, gaz,
preţ foarte avantajos. Telefoll
11.600 DM-inmatriculat, negocia(352B4)
197 062. (35512)
zona Polivalent~. Telefon
092.626.102. (35166)
bl. Telefon 264015, 094164 156.
65.000 DM, variante. Telefon
Vând garsonieră mare, confort
Vând apartament 2 camere,
094.264.902. (35965)
222373. (36566)
Vând Opal Vectra, 1997, 2000 . (35196)
.
.
1. Telefon 275930; 094.532.224. ·.decomandate, Micâlaca 30311, et. ·
l[ând apartament 4 - ; e l
Vând (lnchlrlez} casă mare,
cmc, TD, 16 V, inmatriculat, dimă,
Vând Renault Matra Espace, 7
(3S33S)
1. Informaţii telefon 563060.
·n. Vlaicu sau schimb cu casă.
zonă centrală, cu spaţii comer-, dublu, alrbag, geamuoi electrice,
locuri, stare foarte bună,..inscrls
Vând garsonieră el. 1, el. 11,
(35500)
Telefon 241635. (36243)
genţi
aluminiu.
.Telefon
persoană-fizică, consum 7,5 It,
ciale. Telefon 094 597 725.
Telefon 22 ~ 56 :
Vând apartamei112 camere, el.
· Vând sau inchirlez apartament
(35569)
092.260.960; 277033. (35466)
10.000 DM, negociabil. Telefon
1, 16.500 DM, negociabil, Vlaicu. - 4 camere, el. 1, 2 boxe, garaj.
Vând
confortabilă In
Vând urgent 2 autoturisme . 514656si094796521.(36316)
Telefon
250966.
(35479)
.
.
Vlalcu,
Piaţ'l Agroalimentară.
garsonler!i_cf. t, Piaţa
Semlac:lnformaţii telefon 094 397 · Dacia 1310, fabricaţie 1991, 1500 . ·Vând Vw GoW 11, 1,6 Diosel, 67,
Vând apartament 2 camere,
Teleloo 242561, Arad. (35435)
Soarelui, et. III, dotare exceptia315. (36670)
OM, negociabil. Telefon 261995,
inmatriculat persoană 'izlcă.
·· Vlaicu, preţ bun. Telefon 250209.
Vând apartament Samantha, 4·
.,.. nală. Telefon 092 202 610, OS7:
Vând
casă in Grădişte vizavi de
orele6-15.
(35196)
•
Telefon 094 929 971. (3516;.1.
(35572)
eamere.
Telefon
057-231162.
264711. (35420)
' .
.Vulturul Negru•, pe colţ. 59.999
Vând urgent Savlem, 4.000
Vând Dacia 1300, din 1971: cu
(35517)
Vând apartament 2 camere,
Vând garsonlprâd. t;ell, zone
DM. Telefon 261195. (36226)
OM, negociabil. Telefon 514765.
imbunătăliri, stare bună, 1.l00
stare foarte bună, centru. Telefon
~~;~·( ~~~ OM .. T91efon 255133. (35573)
(35152)
OM. TeletOn 265129, 224 Alr 1Ş.
.
VÂIZĂRI CASE ~~~
j'
Vând Dacia 1310, Dacia papuc,
(5213496)
Vând
apartament
2
camere,
el
Vând garsonieră el. 1, bt. P3, et.
1, Mioriţa, preţ rezonabil. Telefon
Vând (schimb cu apartaQ'lent,
\1 :': .
convenabil înmatriculate. Telefon
Vând camion Mercedes 1114
11, stima tramvai Conlectii. Telefon
464027. (35235)
· lurgon, 6 to, stare foarte. bună,
250209.
(35573)
auto)
casă 2 camere, bucătărie,
057-25303s. (35496) • .
i
baie, acces auto, curte oomună,
Vând Renault 21 Nevada,
pll;!ţ 35.000 DM. Telefon 094 120
Vând apartamen~ una cameră,
i servicii.
cu ieşire din indiviziune, zonă cen~
1991, benzină Injecţie. Telefon · 675. (35449)
bucătărie, baie, Confec~i-central,
112. (36460)
· trală. Telefon 266211. 094/
094.696.649. (35252)
' Vând Citroen Visa, pret 300
,, 7.860 DM. Telefon 237046.
673047.
(35291)
.
pe
ştrand .Bar
Vând Aodi 80 alb catalizator
OM. Tele!Qn 057-256629,094114
(35554} '.
250547. (35669) .
a~Gnament
camere.
Vând casă 3 camere, depenperfect 1700 cmc, 7.700 OM.
-410. (35446)
·
Vlairt 1 ,.... ~R. imbunătătit, mobilă
dinţe, gaz, canalizare, grădină 770
Telefon281124. (35286)
' Vând VW Golf 1, motor 1100,
Vând apartament 1. camâră,
"
T'.OOC' DM. Telefon
Vând hali! ind<Jştrială ~parti- ·
mp, Grădişte, zonă bună. Telefon
Vând Peugeot 205, ilimatriculat .. persoana fizică. motor 1100, preţ
Micălaca, recent ren,nv'''
mentată, suprafaţa 252 mp, in in. os: ~:J8 400 .. (35450)
. 255976. (35564)
persoa~ă fizică, an fabricaţie So, ·.. 2.200 pM, negociabil. .Telefon 094
DM. Telefon 219679,
cinta Abatoru!ui Vechi. Te~fon
. Vând apartament 3 camere,
Vând casă 4 camere, incălzire
injecţie, inchidere centralizat~.
884 222. (36444)
094.770.634; 094.696.659.
centrală, in Vladimirescu, zonă
geamuri electrice, genţi aiiajS,
-· vand urgent Ford Escort şi
'l!~~"'~iiijijiijiiji!i!jiiiiiiîil >ţOrirort - l.
decomandat,
1'
imliunătă~l. zona UTA. Telefon : -centrală, cuptor pentru patiserie •(35202)
motor 1,1 i. Telefon 092 306 0.16.
Mercedes Cobra, ambele Diesel,
german, preţ negociabil. Telefon
253560,243566. (35199)
Vând spaţii comerciale, 3.500(~5969)
.
:
inmatriculata. Telefon 092 465
' .
. Vând .apârtan:tent central. 3 . 514207. (34546)
12.500 DM, variante. Jelefon
.696. (36412) · .
·
Vând Opal Frontera 2,3o TD,
-camere,_ 150 mp, partşr, ideal
222373. (36566)
• 1993, Euro 11 neinmatriculat. ~ Vând AR9 10, 1969. CIV, preţ
Vand apartament 2 camere,
firmă, . 39.900 DM. Telefon
OCAZIEIVÂNO CASÂ toate
Telefon 092.610.065. (35266) .
2.000 DM,' negociabiL Telefon
centru, str. Călimăneşti, et. 1/4,
'281195. (35089)
·
·
utilităţile, suprafaţa 900 mp.
IÎIIIĂII RBENUII.
Vând autoturism Opal Astra,an • 267221.279311. (35356)
2
~~ P:~~: ~.~~;;;n ;-~ ~. ~2
Vand (inchiria~) apartament 3 :Telefon 092.239.471; 256543 fabricatie 1995, Turbo Diesel 1,7
Vând Dacia 1410195,.toale
Vând teren intravilan 791 .mi) cu
camere, . 144· fnp,. deasup,~a. ..opţionale, pachet sport: consum
dotările, 4.000 DM, negociabil.
306400. (35450) '
Coronet: Telefon 092 826'917; •·.• ""'v'"â"'n"'d'-'ca'==s:'iă"'ce~n"tru:"'fl.-:ip"'o"va""·,"'i;::-'n ·casă veche, posibilită~ gaz, apă,
5%. radiocasetofon. scaune
Telefon 262126. (35477)
. . Vând urgent apartament parter, ' · (35592)
·
,
· curte sau schimb cu garsonieră, ir>- canaliza re, Aradui-No"u, 17.000
recaro, inchidere centralizată,
· ·Vând Dacia 1300, an 1978.
2 camere., bl. A, se. t.;:" ap. 3, . Vând avantajos apartament 3. Arad. Telefon 245735. (4113096)
·OM. Telefon 241600, orele 16-23.
geamuri electrice, neinmabiculat,
Informaţii telefon 272521. (35495)
Colonia UTA, vizibil după masă.
camere, zona Fortuna, ocupabil
Ocazie! Vând casă Aradul Nou,
(36330)
preţ 10.600 OM negoci~bil.
Vând Wartburg 353,·an 1987,
(35527)
imediat Telefon 249760. (36300)
zonă bună, incălzire centrală,
Telefon 094.696.477; 057 ·
stare excelentă, acte in· regulă.
<
•• • Vând apartament. 2· camere, '
Vând ~nchiriez) apartament 3
curte betonată, preţ foarte bun,
Vând loc de casă (500 mp), in
271324. (36302)
.
Telefon 057-266327. (35511)
rparter".lângă Tribunal, pretabll
camere, confort 1, zona Confecţii.
600 mp. Telefon 092.226.357.
SUBCETATE (apă, gaz). Telefon
Vând Opal Astra 1,4 1, Euro 11, · Vând urgent Renautt 20 Diesel,
(35442)
250411.
birouri, flrme. Teiefon253661. · Telefon094.510.374.(35335)
1993, 9.000 DM şi Dacia 1310,
an 60, persoană fizic;:i, stare
'· (35346)
Vând apartament 3 camere,
Vând casă cu anexe Şi gmdlnă, . ".'"v"'âC'nd+=pă=d"'ure::-;-ta"'ng=ă"'ba=ra7
jut:;-:;din;::' ;:;; ~-600 DM. Telefon 27?566: funcţionare. Telefon 223659:
· Vând apartament, str. Ecaterina
Banu Mărăcine, imbunătăţiri. _ loca11!atea Vărşand, nr. 45_2.
T~uţ, judeţul :Arad. Telefon
Varga, el 11, două camere. decoTelefon 233420; 094.583.3~9. ,Telefon 253076. (4113192)
237747. (35341)
•
Vând motor ARO
+
Ford'
1,6 Diesel,
mandate, 28.500 DM, negociabil. · (35332) ·
Vând casă mare,. nouă~
Vând 2,30 ha pământ arabil In
cutie viteză, motor U 445 +'cutie
împecabi!, inscris pe paşaport;
Telefon.231410.(35760)
Vând apartament 3 camere,
Micălaca, tot confortul. Telefon
Arad. Telefon 092.667.161;
6 D'esel;
adaptat pentru lt-15, ambele
Ford Sie
·
Vând urgent, convenabil,
bloc 46, se. A, etaj 11, ap. 6.
092 292 559. (35665)
271122. (35467)
repara~e capitală, caroserie IMS, .. ·
rra 1• 1
nsa1S per,
talon IMS. Localitatea Moroda. nr.
soană tizicâ şi Ford Escort piese.
Telefon ·.2?;7.648, după ora 16.
Vâild casă cu spa~u comerdal,
Vând loc de cas~ vizavi de
apartamenl2 camere,. îmbunătăţit,
·
Telefon 266606. (35506)
·
..•. preţ negociabn. Telefon ~69213.
(35354)
toate dotările; Micălaca, 66.000
Biserica Ortodoxă din Radna
162,jud. Arad. (35124) •
Vând uşă portbagaj cu parbriz
36119) .
· Vând apartament 3 camere
DM. Telefon 092292559. (35665)
(lipova 2) .. Teleion 094.393.797.
:Vând Fiat Ducato TD transport • (haion) Opal Kadett cu 2 uşi. 150
Vând casă mare. central, cu 5
(33034) ·
'Vând sau 1'nchfrtez a~rtament · ..Qecomandate, garaj, Fortuna.
marfă, înmalriculat <fm 1991, preţ. OM, negociabil. Telefon '232943.
2 camere. Informaţii telefon 094 ·Telefon 249450, oreje 16-20.
apartamente, necesită renovare.
Vând teren in Arad, de 750 mp
la vedere. Telefon 094.291.690.
(3S46 )
5
124 316. (3514t)
.. (36033)
• ..
Telefon. 210012, 092.295.320. · cu proiect Şi autorizaţie de cor>(35346)
.
•
.·
Vând Golf III Diesel, multe
Vâr\d TV. izotermă, roţi duble,
r-;:;:-,...,---:--·
vand apartament 3 camere
(35210)
.
strucţie pentru o hali! indusbială
extrase, an 1964, inscris per:
4.200 DM. lnforrna~l. Rănuşa nr..
Vând apartament urgent, ! ·:· 'dooomandate, et. 5110 •. Vlaicu, bl. ·
·Vând casă cu grădiM mare, . de 144 11'4>. birouri (6 camere) pe_
camere, semldecomandet. TeleY10, 16.000 DM, (aranjat).
comuna Şolronea nr. 467. Telefon . 2 nivele, garaj, fundaţii executate. •oanâ fizică, recent adus in ţară;
128. (3042246)
VâJld Fard Scorpie, an 1969,
.J3.500 DM negociabil. Ţelefon
Ion 262656, bl. 706, et. 11. 36164
lnloonatii telefon 466164. (35272)
464497. (3231505)
. Telefon 251411, 257666·. (35443)
056 • 219669; 094.291.600.
Jnmatriculat, vişiniu-metalizat.
vand apartament 2 camere, _
Vând apartament 3 camere. -' vand casă în Gai, 35.000 OM. •
(35346) :
·~,
stare excelentă, 5.000 DM, negaVtaicu, 12.000 DM. Telefon· -Alfa, et. III, in faţă, 16.600 OM.· Telelon094.603.094.(35344)
(llp-~ 1j11)1Jf 1 1~
Vând Opal Astra Combi, toate
ciabil; Dacia oapJC lurgonetă, an.
270947. (35245)
.. ,
Telefon 270656. (36169)
· Vând casă in Grădiste, str.
_",. ' ' • 1 • 1 1
extrasele, 1993 TD lntercoler.
1969, albă, 2.400 DM. negociabil.·
Vând apartament2 camere; · ' Vând apartament 3 cainere, 3 · f'runolul, nr: 105. lnformatiitelefon.
balcoane inchisa·+ îmbunătăti,ri, . 094.614.532_.(4113196) '
Telefon 42069f. (35.S25)
Vând AUDI 80, ·stare excep-~ inscris recent adus in tară, 12.500
Con· feet"n, bl . 12, ·se. A , ap. 16.
lona!ă, inmatric.ulat persoană
DM sau la schimb cu Dacie mai
VAnd Dacie Nave, rula~ 6.500
'Telefon 002.295.340. (35293)
b1. B22 Vlaicu. pret informativ · ·- Vând imobil nou in zonă tufis..
veche + diferenţă. Telefon 056.
krn. Telefon 250!l85. ·:35526)
Vând_ apartament 2 camere,
38.000 OM. informaţii tel8foil 092
tic~. potenţial motel, :OCnitatea · 1/izicit Telefon 092 205 989.
219669; 094.291.600. (35346)
Vând Dacia 1310L, an fabri·zonă. ultracentrală, multiple
-645 961 sau 272063. (36216)
·saratca. Telefon273730.(34924)
.
caţie
1
J95.
Informaţii
telefon
Vând BMW 324 Diesel, 1966,
lfnbunâtăţiil. Tel~on 465372, 092
Vând apartament 3 camere,.
Vind urgent şi convenabil, casă .
Ş61103. (4609313)
391 569. (35645)
.
Alfa-central, parter inall decomar~. comuna ..Livada. Telefon· lnmatriculat nonna~ pret negociabil. Teleloo 092 292 611 .' (35592) ·
Vând •utobasculantă. Raba.12
v.and apartament 2 camere,
matldaţ ideal priYatiZare, 16.000
412204. (35286)
Vând Ford Mondeo. 1,6 T4rbo
· to. Informaţii telefon 462630 .
'
094 613 406.
. Vând
Central: parter-privaFiat Ducato, 1964, 2.500 cmc, ~- ·(4114170)
· ,.
Diesel, lntercooler, 1994, servo,
ciabll. Telefon 28009 1. (35355)
, Vând apartari.ent Chişineu Criş, · tizat, etaj-locuinta. Telefon
trapă, geamuri, ogHnzi electoice,
persoană fizică: 5300 OM. Telefon·
Vând 2 Dacii, an 1976, rev<Jf>'
centralizator, ABS, 123.000 km,
094.647.712. (35436)
site, anlifonate. preţ1.400 DM
Vând ~nchlriez) apartament 2
"1· 11, 3 camere+ dependinţe, el. 1 234662. (35414) •• .
·
14.500 OM, inmatriculat'negocia-.
Vând Opal vectra 1,61, din 90,
respectiv 1.600 DM. lnforrn•lli
camere, confort 1 +garaj, zdna
sporit, incăizire centrală +teravand casa ·4 camere, str.
UTA. Telefon 24924 ~. (36393)
cotă, gaz, satelit Informal'! telefon
Guttenberg, 55.(100 DM. Telefon
bll. Telefon092 571 ~- (35.221)
tii scris persoană fizica. stare telefon 420016. (3042249)
.
excelentă, 7.300 DM. Telefon 094
Vând tractor, ARO 243 motor
· Vand urgent apartarŢ~ent 2- 275760 · <35270)· · .
· ·
· 251254. (35430)
Vând FORO oRION.' art '1985, .. 566 75?. 237169. (35097)
. - , . .'Braşov. TV, toate cu RK, preţuri
camere - b ătătlt Pl l
Vând apartament 3 camere,·
Vând (schimb) casă mare, In
·.
.
• . lm un
• •·
a a . decomandate, lmbunată!it, el 4, · · Semlac, cu SP.Srtament 2 came<11
inmatrlcul'll _funda_ţie, pret
Vând camion SRO, stare per- .. negociabile. Localitatea Apateu
14
~~~;~~~-=~n ,233 6;, ._ ... 14.000 [)M, .negociab!l. 'Telefon . !n Arad, et. 141, IJ!aicu, zona 300. rezonabil. 'Telefon 264241); 'fectă de functionare.· Tel!lfon telefon 165 (4113t99)
.
. . ·• ·:. "'.262660,sau 210309. (35522)
· Telefl?n 057,279);72. (35451),
270729; 094,799.979. (31939) . . . 094.911:543. (3fJ162): · . , ··:..' .' ·
, (Contin.uare inpagtna 18) .-'
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PUBUCITAT.E
Vand masă de bifiard cu acoesorii, 550 OM.' Telefon 092 622.
887. (36356)
Vănd colţar cu fotoliu, model
occidental, deosebit, unicat.
T~fon 278352. (36360)
Vând (inchiriez) garaj metalle
autoriza!, bl. 301-303. Telefon
266956, după ora 18. (36373)
Vând 2 fcitolii tapiţate, roşu cu
negru ~~ un fotoliu pat fond bej.
Telefon 269441. (36360)
varid ·sufragerie, dormitor,

Vineri, 26 noiembrie 1999

Ofer spre inchiriere garsonlenl. Informa~; telefon 269510,
după ora 16. (36139)
(36560)
Ofer spre inchiriere spa~u cenvand combină frigorifică şi
tral,
100
mp. · Telefon
· 094.774.506. (361n)
~~~ {=)utomată. Telefon
lnchirlez SPAŢIU ultracenvand frigider, congelator, ladă
tral, B-dul Revoluţiei nr. 35.
frig, combină frig, TV color, uscător
Telefon 279336, ' 263651,
"STEL • PROD IMPEX angarufe, garanţie 1 an .. Telefon
(36212)
. r'
.
jează personal pentru tălpult
220926. (36546)
feţe incălţăminte (femol),
lnchiriez _spaţii comerciale şi
Vindem TV color, stereo, 150
ma,lnă, manual, mecanic.
" depozit pe Calea Lipovei nr. 113,
modele, mari, miel, vizibile zilnic,
Informaţii Complex "RUSCO",
vizavi dâ Restaurant Flora.
~;;;. [:~r 19.95. Telefon intre orele 10-20, preţuri convenCălătore,tl cu autocarele
recamier, sobă Vesta, rafturi,
hala R. Telefon 25967~. (36290)
Telefon 092.921.103. (36231)
noastre mod•rne In
abile. Telefon 28026o, 211213.
Vând ARO 243, str. Constitutiei
lemne foc, str. Coşbuc nr. 1, ap. 2,
Europa:
Of9r spre inchiriere aparta(36563)
nr. 46. Telefon 286258. (36548)'
>;itnic. (36361)
GEflMANIA, AUSTRIA,
SOCIETATE COMERCIALA
ment (ne)mobilat. -TelefoR
Vand Opel GSI 1.800 inmatriVănd talon Milsubishi Galant,
FRANŢA, ITALIA, SUEDIA
210255. (36299)
angajează
_FE)IiEI
experienţ~.
VÎNZĂRI DIVERSE
culat, 3.600 DM. Telefon 222373.
fabri&at 1980 si cazan Tncălzlre · pentru SPALATORIE. CURA·
(plecări zilnice).
Doresc să închiriez aparta(36566)
centrală. Telef<În 531439, seara.
BELGIA, OLANDA, DANE·
ŢĂTORIE. Telefo'n 094,126.860.
ment
(ne)mobilat,
ofer
80-150
Vând ~nchiriez) garaj autoriza!,
(36407)
,
Vând tractor U-650, după
MARCA,
ANGLIA, FINLANDM. Telefon 210555. (36299)
(38364) '
repara~e capitală ~i cultivator.
zona Vlaicu~Făt Frumos, 1.200
vand benzi transpolitoare
DA, NORVEGIA, SPANIA,
~ăutăm să inchiriem hală,
PORTUGALIA, UNGARIA,
Familia Jurj Ionică, localitatea
DM. Telefon 235764, 092 306 400.
mobile şi un ciur de balastieră 3
SC "MOBILA ŞI BINALE"
minim 3.000 mp cu utilităti indusIUGOSLAVIA
poţi fi un
Avram Iancu nr. 42, comuna
(35450)
• _ mp. Telefon 092 465 696. (36412)
VladimlrescuJ
.
angajează
(apa,
curent,
betonat)
pen\
triale
călător câftigătorl
Cennei. (3038866)
Vând en-gros HAINE second · Vând mobilă de bucătărie din
··~
CROITOREASA pentru mobilă.
tru miniproducţle şi depozit, str.
, NOUl Rectuceri de tarife in
temn' natur. Telefon 222220, orele
hand GERMANIA, peste 20 sortiTelefon 234974. (36281)
Vâriul cu Dor nr. 1, 2200 Bra~ov.
luna NOIEMBRIE! Reduceri
mente. Telefon 289456, 0921
15-18. (36415)
·
f
suplimentare pentru: elevi,
Relaţii telefon 092 358 982. (f.
239.242. (35449)
.. Vând utilaje agricola: plug PP3
studenţi, pensionari fi gruSOCIETATE COMERCIALĂ
0974310)
Vând TV COLOR an-gros, enVănd termotecă Ocean-Bereta
cu teavă remorcă auto 5 to cultipuri. B-dul Revoluţiei nr. 35,
angajează:
SARMANI,
OSPĂ·
spre
Inchiriere
spaţiu
la
Ofer
detall, gamă diversificată,
241<!N, 990 DM şi toate tipurile de
vator, ~mbinator; presă b~totat
telefOn
251871, 252727;
TARI,
D.J,
INCASA
TOR!
MESE
demisol,
ultracentral.
Telefon
preţuri minime; garanţie. Teletermotecl. Telefon 259854,
paie, tăvălug, Mig 0,4 EEP-600.
AUtogara, telefon 270582.
BILIARD ~1 FEMEIE DE SERVIfon 289456; 092239242. (35449)
252919, după ora 17. (36354) •
094.600.332. (36255)
Telefon 094 566 788 (36440)
CIU. Telefon 092944676. (36463)
Ofer pentru inChiriere pe terVindem LĂZI FRIGORIFICE;
Vâ~d FIER BETO':I 5.500
Vănd cazan Junkers pe gaz,
CONGELATOARE; VITRINE;
.- men lung, apartament 4 camere,
leln<g, B.C.A. 605.000 lei/mc, str.
sigilat, incălzire centrală. Telefon
COMPRESOARE 5.000 W; CAlndependenJ"I nr. 7, Bujac.
SC "MERKALL" SRL angamobilat
şi
garaj,
zQna
267309. (3644S)
MeRE FRIG; DULAPURI FRIG;
jează VĂNZĂTOARE. Telefon
Telefon 273 85, 092.457.280.
Vănd ouă de prepel~ă pentru
Polivalentă. Telefon 278782,
lnoxj garanţie un an. Telefon
098 584 776 sau 098 584 765.
(36567)
t
t ·. b t' T 1 f
după ora 17. (36347)
NOUl!! REDUCERI DE PREŢURI
Vând BIBLIOTECĂ cinci cor=~~~c~) 9 e on (36588)
281384, oreleli-18. (34042) •
Dau in· chilie, avantajos,'garaj
Vând TV color, 1.000.000 •
puri, măsuţă sticlă, dune pene. ·
V.ănd garnitură hol, In stare
nou, zona Mioriţei. Telefon 092.
2.000.000 lei, garanţie 6 luni.
Telefon 093.268.475; 2538~7.
bună. Telefon 263271, după ora
GEF FACILmES distribuitor
'
973.109. (38411)
Telefon 244904, orele 9-17.
(36S93)
18. (36455)
.
COLGATE PALMOLIVE caută
(35334)
AGENT COMERCIAL. Telefon .
Vând tăuraş, aprox. 250 kg, str.
Vând: COTURI şi BURLANE
vi oferi: ' ·..:~~
281981. (36559)
Vrancei nr. 12, Micălaca. (36337)
232371. (38486)
FUM 21.000 lel/buc.; PLASĂ
zilnic spre Gennanla
Vând toată gama de telefoane
vand haine din piele, noi.
Ofer
spre
Inchiriere
spartaGARD zlncală 13.664 lel/kg,
PASSAU - REGENSBURG mobile, sigilate. Telefon 094 267
An_gajăm DANSATOARE,
Telefon 094 929 971. (36183)
. meni 2 camere, mobilat, telefon,
NORNBERG • HEILBRONN •
orice dimensiuni; PLASĂ RA307 sau 094 882 403.
OSPATARE, SARMANI, BADYVând maşină de cusut Casnica.
STUTTGART • KARLSRUHE •
BITZ 22.000 !ellkg şi CUIE CON- .
:~~;i~~~~ ~')formaţll leleTelefon 249682. (36250)
GUARD şi FEMEl SERVICIU.
HEIDELBERG -WORZBURG •
STRUCŢII 9.000 lellkg, str.
vand tqată gama de frigidere
van~ cazşn baie pe lemne,
Primesc 2 studente fn· gazdă:
Telefon 211414. @_6.;:,56"'0~=='"
FRANKFURf"'"f'•·MAINZ'.- ·•
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997,
second-hand. Teleton 270622.
sobă pe petrol~ maşină cusut
·Telefon 241591. (36375)
.
GfESSEN.
094.556.552. (27190)
50
!l;dria, plăci, colţuri leracotă.
PRIS!I'ĂIII SBRVICil
tn-Chîriez garsonieră ta eleVi,
SERVICII: călătorie în auto-Vând TV color, modekt noi,
Telefon 222626. (36283)
care noi, moderne; 2 bagaje grastudenţi.
Telefon 285586.
Vând urgent.freză upiversală
pret negocif!~bil. lnfonnaţii Alfa,
Vând (lnchlriez) garaj metalic, .
tuite; insOţltoare de bordi o
(36434)
FU32, pret 1.000 DM. Telefon
bl. to, se. B. ap. 1. (36405) ·
zonă centrală. Telefon 057- ",.
maaă caldi in Ungilria.
"ANA-FRIG'! repară: FRIGI·
263633. 3fi7
.
Oferi in spre inchiriere (VInlnform8ţil spi inscriorJ la
DERE, CONGELATOARE, la
·dem) spaţiu com~rciat, ultracenV nd termoteka Beretta, con- . 234668. (36289)
. Vând 486 DX2186, HOD 170
AGENŢIILE PLETL: ARAD, teleVând colţar pluş, nou, 2.600.000
domiciliu, garanţie 6 luni.
tral. Telefon 094 612 882.
(270, 500) memorie 8 Mb (16), · vectoare, lnstant de baie, pe gaz.
fon 057-252291; UPOVA; telefon
lei. Telefon 25nso. (3629>1)
• Telefon 210420. (385o9) ·
(36444)
Telefon 253973. (36580)
rnonitor color, VGA (SVGA), tas057-561377, telefon 057~563011;
Vând
teasuli
Seiko
damă, băh
Vând
LEMNE
FOC
orice
canllînchiriez
(ofer)
garaj
zona
tatură (combalibll Windows '95,
TIMIŞOARA, telefon 056-200119;
băte~ti.
originale,
automatide.
CROITOREASA
execut
tot
·-·Telefon 214010. (36016)
Teba. Telefon 236832, dup~ pra
oftice, contab.) preţ 180 DM.
· LUGOJ, telefon 056-359651;
Telefon 253796, 092 969.826.
felul de lucrări CROITORIE.. 14. (36456)
Vând pompe reci~ţUiare pentru
Telefon 092281515; 057-252983.
. •.. '
. .
REŞIŢA; telefon 11554249!14_ (~.)
(36307)
Telefon 283041. (36561)
incălziri centrale, sobă motorină
17
Dau în chirie· apartament 3
Vănd utilaje confecţii textile Şi
Preporod: Telefon 224159. (36051)
:.camere, Micălaca. Telefon
Vând TV color; maşină spălat
REPARĂM FRIGIDERE, CON· , 289259. (36320)
Vând jlUă de prapel~. Telefon .. piele. Telefon 092592685, (36518)
automată, cuptor microunde,
Vând: covoare 3/4, TY color,
GELATOARE
domiciliu;289750. (35948)
calo!ifer electric. Telefon 284604.
· Primesc 2 eleve in gazda,
uscător păr şi pici9r, boîler gaz,
garanpe 6 luni. Telefon 253079;
Vând .cazan tuică, nou, 170 litri,
. (36082)
ultracentral. Telefon 255510.
conveclor gaz, camionetă
094.867.352. (34041)
IJlOtor bifazic 7,SI<!NI1440 rct1 min.
Vănd TV color, 800.000 lei,
(36235) '
carosată, radi~setofon, pat cu
Telefon 094698849. (36252)
combină frigorifică, masină de
Vă oferă sejur plăcut
Doresc s.ă lnchlrlez garaj
saltea, orgă, bicicletă, etc. Telefon
RENOVĂRI APARTAMEN'I'E:
spălat automată. Telefon. 285010.
îl"' staţiunile: FELIX,
Mlcălaca~ zona Flora. Informaţii
(35716) ,
Vindem av;mtajos mobilier corn269693, Arad, str. Poetului nr. 38..
zugrăveli, faianţări, greslerl,
HERCULANE, VATRA DORNEI,
telefon 094 628 605. (36301)
(36505)
r
Vând TV color ~ermania,
ercial (raftwi, pultuli, birouri, dulaBALVANYOS, SOVATA,
vand Sufragerie şi bibliotecă
lnstalaţl_l sanitare, ten cuie 1.
puri vestiar), agregate frtgorifice
stereq, TXT,. modele noi, deose;MONEASA, SLĂNIC
623, in stare foarte bur)ă. Telefon
Telefon 240494, 531373. (36467)
bile. Telefon 563070. (4809302)
(vitrine. dulapuri, camere, congelaMOLDOVA, PREDEAL,
276990.
(36535)
.
SINAIA, POiANA BRAŞOV.. ,.
Vând computer Pentium, lastoare) căntare 10, 100, 500 kg,
Vand medicament Zeei..P, ·din
MAISTRU AUTORIZAT exelatura, mouse, monitm 15 inch;
grătare lemn, Cărucioare, scări, ·etc.
Excursii in : TUNISIA şi EGIPT.
Germania.
Telefon
249455,
după
cut:
faianţări, gresieri, Instalaţii
nou. Telefon 563070. (4809302)
tnformatli . telefon 28.1060 şi
·Deasemenea vă Oferă uri .
pra 17. (36534)
sanitare, tapetări, tencuieli, şi
Vând ma,ină spălat automat~
La><8"'10~36"";. .,362~6",2";--;;-,.-,.,-.-".-.J.
Revelion de neuitat in ţară:
.
Vând
~nchiliez)
garaj
autolizat,.
zugrăvit.
Telefon·
261062.
1.000.000 lei; TV color 930.000 . Vând mânză 3 âni si mânz··
(FELIX, HERCULANE, PRE·
lei; ladă frigorifică 1.400.000 lei,
muran, 6 luni. Telefon 464069.
zona Podgoria, preţ 2.500 DM, ~=3~650~1~)::::·~::;;;:;:::;;:;.:::::;::;;~
DEAL, SINAIA, BRAŞOV şi ·
~~-.;.,_;_
·
"''
camere,
zona
3oo:
.
ofer garantie. Telefon 259339;
(36295)
· negociabil. Telefon 094 840 314, ,
·. BALVAJijYOS) şi străinătale
221679 seara. (36563)
EXECUT
REPARAŢII:
250837, după masă. (36503) · 1 . ' (EGIPT, TURCIA, TUNISIA,
Vând Dacia Breck 1800 DM,
863027. (42~3081)
· Vând SOCIETATE COMERfrlgidere, congelatoare. Oferim
]nchiriez apartament de o
Vând 2 .televizoare color noi,
moară boia mare. Telefon 287041.
GRECIA, , ISRAEL, CIPRU;
CIALĂ cu sediul pe Bd.
GARANŢIA LUCRĂRII! Telefon
cameră, el. 1, modemizată, 1 per-·
Daewo. Telefon 288973. (36024)
(38315)
DU BAl, FRANŢA, ANGLIA,'·
Revoluţiei nr. 94 (profil tutun27062~. (36350)
soană, preţ 100 DM; 2 persoane
Vând ieftin INSTALAŢII
Vând urgent boilerpe lemne cu
AUSTRIA, ITALIA, CEHIA, SIN·
- 60 DMJ persoană. T.elefQ(l
gerie). Telefon 280559. (36558)
SATELIT şi BOXE SOW. Telefon · baterie duş ~~ 2 uşi Opel Kadel,
GAPORE, THAILANDA .
NVAŢAŢI CONDUCJ1:REA )!89693, Arad' (36505)
,
· ' .-,:,,1nformaţllla-talofdD ~79_ ,..
. Vănd cuptor pizza pe gaz, nou,
Arad 237471 ,' lneu 511485, · preţ avantajos. Telefon 219211;
.,
model
italian.
Telefon
094
597
AUTOM6BILULUI,Iama,
ŞCoala
Dau
In
chirie
apartament
3
(34571)
.
222881. (36254)
şi 256225.
·:r.
725. (36569)
.VĂRTACI", 27 noiembrie.
camere, mobilat, Vlaicu, cu sau
Vănd TV colo( PhiWps, Grundig,
Vând bibliotecă, măsuţă stejar,
SeMcli de comislonare vamală.
Vănd aparat lmbuteliat sifon şi . Telefon'246527. (36070)
fără garaj, plata anticip~l 3 tuni.
Nokia, stereo, teletext. Telefon
canapea plus. Telefon 092/
lnlonnapila telefon 255244. (c).-·
264004. (36106)
887161; 271122. (35467)
.
tuburi bixod. Telefon 092 721 469.
Telefon 252620, . 236235 .
. (36571)
(36507)
.
Vănd TV color, carcasă plastic,
modele mari, mici. Telefon
Vând LEMNE FOC TĂIATE,
· Primeso 1 fată in gazdă.
260807. (35566)
esenţă tare. Telefon 277027.
Telefon 237662. (36491)
.
36121
Caut să inchiriez 200-500 mp,
Pierdut carnet mambru eliberat· 1-·
REPARAM,
TAPIŢ M
Vând toată gama de piese penVănd eanapele extensibila;
spaţi~
pentru
..
..
d
•.po.·
Zltare~
·fi.'".
rut·u·'
.
de
Coc. perativa de .Credit Aradul
tru figidere casnice şi comereialş,
rolţare pluş, toate noi; convenabil.
canape1e, ca:lţare, scaune,
vech1, avanta; llma ferata+ !;ân- . {Nou • numele Şg · -.,]1
congelatoar!!, combine şi lăzi IriTelefoo 264892. (34755) .
Cumpăr apartament 2 camere,
rolete. domiciliul Clientului.
:a:r Telefon ~4699!1.
;'~.< decl~r%f·{36532{iM ~~,
ofer 7.500-8.000 OM. Telefon
Telefon 284419. (36553)._ ___,
. •- 1gcrffice. Telefon 270622. (36350)
Vând cărută pla~Oilllll nebascu.. labiiă, boiler 5o litri, călţi, uşă pentru . 256859. (36469)
•
l.!e acces
Vând ieftin şi urgent aparatură
baie, cauciucuri uzate 155113;
trai. Telefon 285958'. (36484)
ellber•l ~ ICTP pe n~mele Flolre .
electrocasnlcă. Telefon 281163.
185/14C. Telefon 094/637905.
Martn i'ra an .... O. qectar. nu~~~
Ofer· pentru inchiriere garaj
.
. (36538)
'
36394)
(36165)
incălzlt, PollvalentA. Telefon .
p· rd 11 iti' " . 1
MA 1 ·
Vând PC Pentium MMX. K686,
Vân.d EUROBOLŢARI TER·
Cumpâr microbus inmatriculat,
.,OOLLA" vinde en gros
230946:- (36475) ·
. •
_1e u eg ~"~ .Je eran : .
32 MB SD RAM, 1,44 l'DD, 3,2
MOIZOLANŢI
cu garanţie • stare "perfectă, 18-30 locuri;
purigi cadou pa,rfumerle cosDau Tn chirie gaisoOieră mobi·. sena 8.411274 ŞI hbţr tramvai pe ~GB HOD. Informatii telefon
300x250x200, la 3.600 eli/bucata;·
Telefon 092 337 873. (36519) ·
metice şi produse Igienice din '; lata. Telefon 262730. (36530)
numele Neg~u Florlan.
~ J ...
488920. (36055)
' .
1 mc • 240.000 lei. Telefon
Cumpăr iQcălzîtor pe maşină .
gamele: DULGON, ALPI, MOlJI(, ·
Primesc tiăieti in gazdă, gaz,._ nule. <36597>
.
.Vând diferite TELECOMENZI ·~:261491; 092.381.750. (35588)
•
.Siricol". Telefon 057-282530,
SANTEX. Telefon 0_571 284243;
incălzire, baie. Calea UpoVei'rir.'. ·
1
pentru televizor {165.000 lei).
Vând 15 oi ţurcane, Pecica."
după ora 18. (38698) •·
"
. 092.382.039. (3S32Q)
270. (36533)
,
video, satelit; transformatoare
Telefon 468023, dUpă ora 18.
Cumpăr partlriz lată BMW, seria
Ofer spre inchiriâre· g·arso·
1
linii. Telefon 092.368.868. ~mp)
(3042168)
500. Te-lefor; 43.9Ş1, dUpă !Msă.
CumpărămGRĂU DE PANi~ nieră, sir. Busteni, 100 DM. '
·
.
•
ufl
- • j ,f'.
. ·" . .
..
lr.,.,-:-,-,--~-Vând sufragerie Nina şi covor.: (36543) . '
·~ C/l ŢI_E~ in cantitate en'"9ros, preţ . TelefOn 25552~."(36557)
. ~u durere 1~ s et anunţcm1 _ ·\i.i
Vâ1\d ap..,at foto automatic · 213. Telefon 254340, on'!le 1;4-20.
Jnchiriez 9araj, bl. 7 14, Telefon' . decesul celu1 ce a fost t,at~.jl
Yashk;a. ir.formaţii telefon 057(36154)·
·
•._1" '
,.1.400 tel/ kg
de 1a
•
stat. Telefon 462342, 094 ·7 82l 262548 (36545), ..
.
.
socru~~ bumc, ,. .
.
11 ·•'
z11ş_:; .al&\l.2.2?.uoo.n6!!!!
".-;-;;-::
..
·· ·
l552 (4114769)
·
1
Ofer
spre
jnchirlere·garsonieră
~~AlAN,
,, , ·
Vand TV color Stereo, TXT, 250. . l ' Vănd cl>iuvete inox, alternator. 1
L.:.:.~. -··· ·-- -~---···- ----·-- - - ·
mobilată_ c)p,· t.:nfnen 1ung,_ zona_ • Nu te_ vom u1.a_ niciodată_!~ i
, OM. Te!efon 257780. ('3F.?92~
""'·, etectromotor Ford, telefax, J hici- 1
300 Micălaca. Telefon_ 094 568
ll)mo"!lanta':'a
o.vea1oc azi,i
... _,
vano. 1V cotor, can·.asa p.lastic,· !"(lete, ieftin·. Teleton 245283.1
·oos. (36544)
·
26 no1embn~: '"- tocailtatea1
deosebite. la preţuri .bune, · 364~-·-·-·. · CĂUTĂM 'TINERI-si Tii'JERE\
închiriez spa~_u ultracentral, 45 · Prum~or. Famdta ~ROZA.
j
Grundlg, Phillips, Samsung.
Vând STEAGURI TRICOLOintre 18-35 ani1 aspeCt fizic· plă-j
-Dau in. chirie apartament una
mp sau 60 mp. Telefon 094 594
Telefon 250807. (36265)
·RE de mătase, cu lance, caiicut pentru ·filmări ~~ (oto. Oferim
ln111ărmuriţl
de. durere
cameră, mobilat, 80 DM. Telefon
Vând congelator 4 sertare, contatea extra .. Telefon 2222671
498. (36585)
c~~tig ~i condiţii avaritajoase.1
. 53260.
·.a'?unţăm trece~ea in nefiinţă
venabil. Tel elon 242965, după <Jril
(36421 ). ·
Ofer
spre
inchiriere
leltln,
Telefon 094 797 840 sau 469081.
după o lungă şi grea suferinţă,
nchiriez. (ofer} apartament şi
spaţiu comercial. Telefon 092
16 (36433)
~ r-:-;;:c-~::--.--:--:-:::-:i
36157
casă (ne)mobllat(ă). Telefon
Vând televizoare color, Philllps
VăMd folie solar, import, 3 ani
'721;169.(36571)
'
. a celui care a fost soţ, tată,
socru, bunic,
".şi Telefunken,.deosebit. Telefon
garantie. Informatii telefon 057· Ofer spre inchiriere gaiSOnleră
Angajăl)'l
COAFEZEJ . 235784, 092 308 400. (35450)
·
lt.coLr.
·
Doresc
să închiriez apartamerit
2!;1354. (36413)
271153. 36406 :
mobilată
in
Vlalcu.
Terefon
MASEUZA, MANICHIU.RISTA
ILIN VIJU).GHERASJM.
Vând staţie şi antenă pentru
Vand 2 ce19i de tanii ţesută, preţ
3 cainere, centru, parter, sediu
262122. (36562)
pentru salon ultramodern.
· - Familia indoliată. 35616
taximelrle.. Telefon. 223859.
convenabil. Telefon 267410, dUpă Telefon 094 702
firmă. Telefon 235784, 092 308
. Primesc două fete In gazdă,
(3&403)
400. (35450)
.
(36508)
ora 16. (36472)
... ·Telefon 257061. (36569)
•(Urmaredin pagina 17}
Vând oord Escori Diesel, an 91,
inmatriculat racen~ 4 uşi, central,
Impecabil, 8.950 DM. Telefon 094
522 621. (36561)
Vând Dacia 1985,1:;,:1 1.500
DM. Telefon 514167. (
5)
Vând Dacia 1310, an 1995, p<eţ
negociabil 3.300 DM. Telefon
275317. (36551)
vand Jeep Milsubishi L200
(pick-tip), 5 locuri, Tulbo Diesel 4

Vând vldoorecorder, TV .color
Sony, turn audio separabil, boxe
50-200 w.. Telefon 094577944.

:·

"OMNIASIG" SA Sucursala
Arad, angajează INSPECTORI
ASIGURARI. Condiţii: studii
superioare tehnice, vârsta maximă 35 ani. Telefon 057252420. 361n)
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Suntem alături de colega
noastră FELICIA BORLEA, in
marea durere pricinuită de decesul mamei. -Colegii Şerviciuluf
Contabilitate de la se !MAR SA.
(36510)

Cu adâncă durere ai1untă
incetarea din viaţă, la numai 44
de anl 1 a celui cal"e a fost soţ~
tata, frate, flu
•
ONJTA DORU.
.
fnmormlntarea va avea 10
sâmbătă, 27 noiembrie 1999,
ora 13, de la Capela Cimitirului
Mlcălaca. Dumnezeu să-I odihnească In linişte ' ' pacei
amllla lndollată. .
Cu tnlmile cernite de durere
anunţăm In·
catarea din
viaţă a Cf)lei
mal scumpe
soţii, mame
'i bunici,

VANCIU
EMIUA.
Inmormintarea va. avea loc azi, 26
noiembrie, ora 13, In Păull,.
Familia îndollati.
•
Cu adlncă durere anunţăm
decesul Iubitului nostru soţ fi
tată,
.
MOGRIOROŞ IOSIF,
· In vârstă de 71 ani. lnmor·
măntarea va avea loc sâmbătă,
27 noiembrie 1999, ora 13, de la
Capela Cimitirului Eternitatea.
Familia lndurerată.
Cu lnlmalndurerată anunţăm
moartea fulgerătoare a celuf ce
a fost tată '' flu, la numai 52
ani,
"IRJFA ROMUWS IONEL
Odihnească-se In pacei
lnmormAntarea va avea loc azi,
26 noiembrie, de la Capela
Cimitirului Eternitatea, lnce·
And cu ora 15. Familia. ·

.Cu durere anunţăm Incetarea
din viaţă, la vârsta de 71 ani a
dragulul nostru ao1. tată fi
bunle
·.
DREGIIICIU MIRAI.
Funeralllle vor avea loc sam:
bătă, ora 12,30 din strada
Fagulul nr. 51·53 Arad. Familia

11•~===-===--_j

n

iÎ SEBVICD FUNEIUE ii'
SC nNOSFERA'I'U" SRL,
str. Ghlba Blrta nr. 26, telefon
270437; 094.554.874.
NON-STOP '
. SERVICII FUNERARE
.
COMPLETE.
Sicria, respete, cruci, lmbăl·
sămat,
spălat,
ImbrAcat,
prosoape·~ batista, panglică,
batlcuri, catafalc, .'''jnlce,
steag doliu, coroane, erbe,
colici, cozonac!, collvl.
ORGANIZĂM POMENII
PENTRU
PENSIONARI
REDUCERE10%.
,
OFERTA: sicriu + respate +
cruce = 750.000 lei.
GRATUIT: transportul sicriu:..
lui la domiCiliu, lntermedlem
Obţinerea actelor de deces,
fotovldeo. fsnfsră.
NOUl Punem la dlspozi!la.
elion lor no Iri CAPELA. (c.)

3 2

-·

Suntem alaturi de cumnata
. noastră ARDELEAN ILEANA In
aceste momente grele pricinuHe de decesul tatălui său
~PETRU,

Cunoscând plerde~ea celor
dragi, suntem alături do sufa·
rinţa voastră in grelele momente•
prilejuite de decesul celui care a
fost
ILIN VLAD
·
· unchi dra . Dina ' 1 D du. j
g
'
u
16

auQZe

din partea familiei Negru.
(36566)

,

Suntem alături de familia
!LIN In momentele grele In care
VLAD ILIN
a devenit o parte din eterni·
tate. Nu·l vom uita niciodată
caracterul generos. Dumnezeu
să-I odihnească in pacei
Familia Bobar.
·~!c__ _ _ _ __j

Suntem alAturi tie ·doamna
prof. unlv. LIZICA 1\'IHUŢ, in
marea durere pricinuitĂ de
pierderea mamei. s·,ncere con·
doleanţe! Familiile: Farca,lu ''
Sinacl.
.

Cu ochii lnlicrlma~ '' Inima
de durere anunţăm că In
26 noiembrie se implinesc 4 ani
de cănd {lloartea nemiloasă 1-a
răpit de lângă noi, pentru tdl·
deauna, la numai 32 de ani, pe
dragul '' bunul noatru soţ tată
''fiu,
·
plină

sor•·

Nimic nu poate flerge du·
rerea fi tristeţea fără sfă,..lt din
· sufletele noastra, d~ când aţi
plecat de lângă noi, dragii nottrl
părln~ '' bunici,

(36540)

de la .trecerea In
celui care a fost
mult iubit soţ, tată '' bunle,
BIRO~IOAN.
Recuno,tlnţă c61or ce:l

vor
un moment de
reculegere, partlcipănd la
parastasul ce va avea loc
duminică, 28 noiembrie 1999,
la Catedrala Ortodoxă (Plai•
Catedralei). 111 vom păstra o
ve,nlcii amintire, rugând pe
Dumnezeu să-ţi dea pace ' '
odihnă. Te vom plânge mereu!
So~a. copiii '' nepoţii. (36459)
păstra

PIOS OMAGIU dragllor mei

DARlE S'11tWŢA

.

so~e
''
DARJE
'J'ITUS.MIIIAI,

.
fiu, la Implinirea a 1 O fi
respectiv 20 ani de la plecarea
In eternitate. Slujba de pomenire, sămblltă, 27 noiembrie,
ora 12, la C~tedrala Ortodoxă.
(36298)

~

Au trecut 6 ani grai '' trlfll
de cănd ne-a părăsit, la 17 ani,

MARIANA IVCOVICL
Familia lndurerată. (3041814)

NON STOP
RO.STYL COMPANY
flrml producătoare de alerte, atr.
M. Eminescu nr. 4 (vizavi Cinema
MUREŞUL),
telefon 21'1929,
OM.537.71Ş. 094.558.712

a

soţle,

U..'-""..;....L..:.:...;:::ll m a m ă ,
soacră,

soră,

CURA STĂNCU'fA.
Parastasul va avea loc
duminică 28 noiembrie 1999,
ora 12.30, la Blşerlca Nouă
Ortodoxă Podgoria. Familia
lndurarată. (36584)
.

Deasupra crlptel negre, a
sfintului mormânt se scurg
mii de lacrimi azi, când ar Ira·
. bul sA·!I spunem ,.La mulţi
anii", 111 spunem ,.Odlhntşte
ţa In pacei scumpă mamă
ROZALIA BUCUJL
Cu durere In suflet: Dede ''
Petrlcă. (36588)

..

1

S.au scurs 6 siplămânl de
triste!•.' de lacrimi ''dor, de
când ne-am despă'111 de bunul
nostru coleg'' prieten
. MORARU CIUSTIAN,
care nu·l vom uita nicio. data. Col~gll fi prietenii din
cadrul Admlnlatra!iel J'lrianclare a Municipiului Arad ''
Dlrec!la Generalii a Flnan!alor
.Ne este foarte greu si cre-.
Publice Arad. (3657&) ·
.
dam el se
Implinesc 8
luni de când
ne-a părăsit
pentru tol·
-r.;; deauna Iubi·
~.i~ ta noastrl

Pe

~e==~::::::::::::::~
.
Un gind bun '' o lacrimă, la
5 ani de când s-a stins dl
vială, cea care a fost o mln.
unată soţle, mamă, bunică ''

...__......__....-...~mamă
fllcă,

'·

''

CIONCAANA,
lăsând un gol Imens In
sufletul nostru. Parllslasoil va
avea .loc sâmbătA, 27 nolem·
brie 1999, la Mănăstirea din
Gal, ora 8.30. Te plânge~ cât
vpm trăll FIIca Adela; mama fi
tata. (36534) .
.

...

• hnbllaimat, Tmbrtcat, coemeft.;.

- alcrie: 400.000.1.000.000 lei

'""

·....,.... - : 1IO.OOMOO.OGO

• CNCI, minere • sicriu 111c.
OFERTĂ: sicriu, lenjerie, OfUCII
730.1100 lol.

1.

RACBICI LIDIA.

TOTULINTI<.UN SINGUR LOC, .LA
PRET DE PRODUCATOR, CALITATE
yl OPERATIVITATE OCCIDENTALĂ: .

lol

'

•oumnezeu &·O odihnească
In pacei Familiile; Rachlcl ''
anei. (36590)
·

atene.

r

..

celei cartt a

Cu tristeţe·•' dor amintim că
au trecut doi ani de la moartea
celei care a 'fost SOlle, mama
' ' bunlcf
·

lf'4ji;i~l~~~c".:~~

~~VICL

x?...._t. (#!..·'

nefiinţă

săptămâni
nefiinţă a

Fulgii albi de nea căzup
prea timpuriu, parcă vor
să-li spună, scumpa
Membrii Sindicatului Liber
.IIAU.tră soră'' mătuşă,
•
Independent Energia sunt ali·
RODICAPOPA
turl de domnul director ee. LMU •
că sunt' lacrimile cu care-li
COCIUBA ?1 familia sa In groaua
udăm monnântul de 12 ani da
incercare pricinuită da moartea
când na.al părăsit. Pios omagtatălui. Sincere condoleante
Iu fl o rugăciune aduc;em
din·
fsmlllellndollatel (36566)
părinţilor Şi bunlcil~>r..
·
noi a celui
~ FLORK:Atf ;
care a fost
Suntem aiăturl de familia
~PETRU
LEMHENYI
MILANCOVICI in momentele
care de dorul tău ne-au
nANCJSC:,
grele pricinuite de trecerea In
părăsit
prea
timpuriu.
lat§ şi
eternitate a bunei noastre prl·
Parastasul va avea loc
glner'll. Destl·
duminică; 28 noiembrie 1999,
-NEU.
despă'liroa fu~
· Familiile: Rujanchl Gabriel,
ora ·1 ~.30, la Catedrala Noul jgEtrălloare şi dureroasă. Te
Claudia, Vanessa şi Flori
Podgoria. In veci nemângâia!l:
flul tău fi miiiYIII aoacrA.
Văcean.
·
· sora şi fllca AureUa '' nepoata
aria cu so ul Remus. 365n
Familia BAlan este alături de
u durere anunţă. că s-a
TRIFA ALIN CLAUDIU In groaua
La Implinirea a 5 ani de la
scurs un an de la trecerea tn
incarcare pricinuită de moartea
decesul celei ce a fost ·
ntfllnţă a celei care a fost o
tatălui său Şi ntransmite sincere
.
MAJW1. URZICĂ,
Iubitoare mamA, bunici ' '
condoleanţe. Dumnezeu sa .. J
lnvă!ătoare pensionară din
otrăbunlcă,
.
Ierte şi să-I odlhneaoică In pacei
Curtlci, so1u1 el, cu Inima lndu·
CUR'J1CEAN Wc:aE'fiA,
(36582)
rerată anunţă că parastasul de
nAscuta Fericean. Parastasul
de pomenire· va avea loc sâmpomenire se va oficia in ziua
Suntem' alături de prietenul .. de. 28 noiembrie 1999, rn.blserl·
bătă, 27 noiembrie 1999, '"a 18,
la Catedrala Ortodoxa Veche.
~~iZ"pr~~~d~~iă1~.z"::~d~":: · câ din Curtlcl. Dumnezeu ai te . Familia
indoi iată. (36410)
mamei dragi,
odltlneaacă In pact! Solul

Sincere condoleanţaw familial
lndureratel Familiile: LAPUŞCĂ
D. TOTOREAN s. 36561

J..~-- •

neuitata va rămâne
Cu ac.eea'l durere tn suflet
_...,."..;...,.,..,
ziua d4 28
anunţăm ci
noiembrie
se Implinesc
cAnd
se
6 săptămâni
tmpllne,te
de când am
un an de dor
pierdut prea
şi jale, de
devreme ' '
. lntrebărl fără
pentru tol·
răspuns de
daauna pa
când a Ple·
cel care a fost
cat pentru totdeauna dJi,:ra . . •_!f)RAR.U CIUSTIAN.
cel dragi, la numai 52 ani,
•:n~i~,. nu poate !Şterge duCRE'fU CORNEUU,
r•• •· ?llr '•teţea liră de s(A'lil
singurul fiu şi ultima mea _\ din _ufl ~.t.o!e noastre, de când
o~ran!ă in această viaţă
al plecat efe lângă noi, dragă,
tristă. Al luat cu line tot ce· a
CRISTI. Vei ramâne In Inimile
fost frumos şi adevărat şi m-al
f'Qastre, a cel o .. c::are te·am
lăsat.slngură. Dumnezeu să te . Iubit, piistrănd na,tearsi
aibă ln ~aza lui ' 1 si .te aşeze
amintirea chipului tiu drag.l
rn loc .curat lu.rninos precum
~arastasul va avea loc
11-a fost sufletul. Slujba de
d"~'nlcă, 28 noiembrie 1999, .
po_menlrs, parastasul.~- va avea
18 Biserica Ortodoxă Şaga, str.
loc la Catedrala Ortodoxă,
duminică, 28 noiembrie 1999,
Mestecăniş. Fan>llla lndu·
ora 12. Cu nemărginită durere
rerată. 36542
·
mama ta şi familia vărului tău
Familia anunţă cu durere el
Slvuca. (36436)
astăzi,
se
.".._,.,Implinesc 8
Cu nemărginită <turere'
luni de la
anun!ăm rudele, prleteoli ''
trecerea
in
cunoştinţele că au trecut 6

)IIIIAI"

(36565)

a t)!ill'f.

Tristă şi

MARIA BAN.
Dumnezeu să vă odihnească
In pacei Fiul Ule cu familia,
(36282)
'

· Coriducaraa
Sucursalal
Electrocentrale Arad este alături
de domnul director ee. LIVIU
COCIUBA şt familia sa In
greaua incercare pricinuită de
mOartea tatălui. Sincere condolean!e familiei lndollalel

e,g,;;_

'i

din Bârzava. ,,Am da bani, am
da avere/ si te scoatem· din
tăcerer'Oar cum asta nu se
poate/ Te vom plânge mal
departe/ Chipul tău· cu noi va fll
. In orice lor Tn ·orice zU Niciodată
nu vom uita/ Căci al fost cu noi
căndva."
flul Androl;fllca
Andreea f părinţ'll In vec
nemânijâla~. (36229)

In aceste clipe de durere ''
tristeţe aducem un pios omagiu
celui care a fost colegul nostru,
lOJI KATONA. .
Dumnezeu să-I odihnească
sufletul blând 'i buni Sincere
condoleanţe fsmlllel lndurerate.
Familiile: Popa ' ' Banclu.

u;

!

îi' COMEMORĂRI îi'

· Colectivul SC ARMOPAN SA
ARAD este alături de familia
CHIRILĂ In marea durere priei·
nuiU1 de decesul celui care a
fost
CIIIRilĂ IOAN
. şi transmitem sincere con,._
dolean e. (36529)
·

.p._
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PUBUCITATE

Vineri, 26. noiembrie 1999

.. (Urmare din pagina 18)

..$

. ' CRISTI dragă fi după 8 sAptim Ani de lacrimi, regret
despărţirea timpurie '' nu voi
putea să te uit. Al tău prieten
Emil CrlsUan Dlnga. (36579)

•

Trano-TnAiadGRATUIT,

Noul . . ",...,.. . . " _ - .......

Tntr-o luni.
.
Suntem prodq;citorl nu almpll
..........,...(C)

îi' CONDOLEANTE îi'
FamiliiLe lnd.oliate Filip f
Callmente mulţumesc tuturo
rudelor, prietenilor '' colegllo
care le-au fost alătuo1 In greaua
pierdere pricinuită de decesul
celui caro a fost
F1UP nANCISC:.

.
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~ SC ANDROMfDA SfRVICI SRl .
And1~~~

ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24

VĂ OFERĂ

.

..

• Boilere cu acumulare; 80 1;
120 1; 160 1; .
• Boilere cu lncălzlre lnstantanaa a apel;'
• Cazane pentru lncillzlra
centnilă da 12-136 Kw;
• Cazane pentru lncălzlra.
centrali
prepararea A.C.M.
18·40 Kw (WES.TEN, BIASI,
SAVIO ·GAIA)
• Module pentru IncAlzire
centrală da 120..1200 Kw;
• Module pentru prepararea
A.C.M. de 120.240 Umin.

'1

'1

• ArzătoM'8 simple automatizat& pentru soba !fi cazane;
• Radlataara din aluminiu;

'

OFERTA SPECIALA
.· - DE SEZON:.
.

'

~

.

ZBURAŢI

·,RADIATOARE DUNAFERR lUK-N

incălzlt);

SUNAŢI-NE PE NOI PRIMA DATĂ! ; ~ ", - . . . , \ ".

oţel

Din

•

-- ..

\ ... ~--~

'

VA OFERIM BILETE DE AVION DUS-TN1iORS . • !t~!!A-'1'. . ·
..CU PLECARE DIN TIMIŞOARA
· · ·· _,_,.
. ··· '
BUDAPESTA SAU BUCUREŞTI PE ZBORURILE .. .
•.. -,
COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES,
.
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE_ ALTĂ
COMPANIE PREFERATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ
.... . .

V

•
Şemlnaela - Napoleon
(Canada);
• Convactorl (incillzltoare) •
2;5-5,8 Kw (30..140 mc volum

1999

VARBllTO.UR TRAVEL AGENCY •TOUR OPERit rOR
.

.

URMĂTOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE
·
1
PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE):

..

VIneri, 26 noiembrie

(Ungaria)

-~--

PRIN
~-

Oţelul

are un grad Jnalt de banamltanl a cAldurii; •
• Radlatoarele DUNAFERR lUX-N au un
design ifi aspect deosebit;
• Sunt trconomlcoase datorttii calităţii superioare a materialelor a tehnologiei utilizate in
producerea lor;
'-·
• Durată de intrebuintare foarte mare;
• Radiatoarela DUNAFERR LUX·N sunt.
disponibile la diferita inălţiml (300; 500; 600;
900 mm), precum '1 cu lungimi cuprinse intre
400-3000 mm;
·
• Putere radlantă foarte mare
~· ·: ·
• Garanţie 1llmlJ.
• Preţuri extrem de avantajoase comparativ cu
preţurile radlatoarelor din oţel
aluminiu din
toată ţaral
·
(1744187)
;
,

'1

..

i ..- --·..

•" .,

.'

•

~.,-

·.:·:-...--... -~~w~.~
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

NEW YOitK 368 USD
WASHINGTON- 368 USD
ATLANTA- 408 USD
DALLAS - 408 USD
DETROIT- 408 USD
.
MIAMI - 408 USD
CHICAGO- 408 USD
HOUSTON • 408 USD
BOSTON- 383 USD
PITTSBURGH- 466 USD
PHOENIX • 515 USD
.
TORONTO- 364 USD ,,,._
MONTREAL- 364 USD . .

CLIENŢILOR

.

.,, . e OrTAWA • 384 USD
e VANCOUVER- 510 USD
'':.
e CALGARY -.510 USD
e EDMONTON 51 O USD
e WINNIPEG - 505 USD
e SYDNEY- 789 USD
.
e AMSTERDAM -184 USO ·· .':
.,
.. 'e ROMA - 221 USD .
. .
·. ,· ,_ ..
e PARIS- 210 USD
e LONDR)I. • 198 USD
e MALAGA • 290 USD
e TEL AVIV • 247 USD
'· .
.ei,..ARNACA- 208 USD
.·•
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FIDELI LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FLYERSIII
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