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BANCA COMERCIALĂ WESTBANK SA.
acordă dobânzi avantajoase
la depozite le la termen ale
persoanelor fizice
(suma minimă 500,0 mA lei)
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Da'l calendaristic lama nii
Intrat Tn drepurlla-1 cunoscuta, tot mai mulţi romAni se simt
. ;uprl"'i da frisoane, motivul fiind unul da-acum fllut
'-'"""
, -~.
i răSftiut: lipsa cAldurii în apartamente!
· , · -~
Sinceri sA fim, după Ravolu~a 'i mal ales la 10 ani da la
·.
•:.înlăturarea lui Caautascu nu credeam să mal ajungem
·
asemenea sltua~a penibilă. Tnalnta da '89 adevărul a
ne cam obi,nulaem cu acest gind: te îmbrăcai mai gros,
dădeai drumul la gaz. mal puneal un calorifer electric
mal injural, zlcAndu-ţl, că, na, asta a, fi cA odată fi
trebuie sA se termine cu toată mizeria aceasta.
' ŞI s-a terminat. Saa eel puţla ""' speram după
lld<eeemllrie 1989, speraaţă eare ,... lat..... ~ ,... tot
Hmtutllt de la - an la altul fără lnllă ea luerurlle la
O~=~ lor să "" ............., eAt de eAt. Culmea este in
11
an din cel 1O care au trecut, balferll n~tri da guver- ·
nu ,~au bătut capul '1 nu •I-au fAcut probleme cu ce
:;.
iarna cara un:nează, '1 mal ales. cum vor rezolva eterda-acum chestiune a încălzirii. Cum? Sh;nplu: asi·
Hlllltrilod dia timp f011durUe aeeesare peatru proeu-. .
Dnorea ~ platii păeurll ~ gazaluL Da la buget, din cele
una da taxe 'llmpozlte ps care le plătim, din împruUm••turi externe ori da aiurea - aceasta era '1 este datoria
cara i-am ales. Cara s-au angajat cA vor , _ 'f! v"'
"""""" mal mult decit ceilalţi.'
·
drept cA NU aapJat <1- au ............ pbă l-am
pentru cA după aceea fiecare
văzut da treburile
afacerile lui, ps cel mai mul~ durăndu-i exact undeva,
se spune - da problemele
da necazurile românilor.
partea lui Ion lliascu a partidului sAu, dar evidenţa
clar, fArll dubli - fi 23 de milioane de romAni pot sA
- ft1PI'Oil8Zl! acest lucrul - cA pănă în 1996 în România nu a ax~
. o problemă a încAizirll.
1
M. D<mGOŞftn
(Continu&l'f/ rn pagina 5) ".
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'•Interviu cu dl. EMIL PUTIN.----------,
deputat PSDR Are~d ·
1 Pau.

'
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moderat, cu lntenslfic:\ri
locale din sector sudle.
· Temperaturl maxime: 10
la 11•c. Temperaturl minime: 3 la a•c.
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~:>;~·~REU DE INCHIPUIT AŞA CEVA
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• Pentru luna noiembrie, preţul
abonamentului aste de numai 20.000
lei • Se pot face abonamente lfl pe
urmlitoal'flle trai, f888 luni lfl un an •
Abonaţll pot c:Alftiga lunar 10 premii
da fidelitate în valoare da o jumătate

~~~~~~~ de milion da lei flecal'fl.

P.V.C.

• Cele zece premii, în valoare de o jumătate de milion de le/ ·
n~are, au fost înmanate la sediul redacţiei • Premiul suplimentar·
tot de 500.000 lei- a fost acordat la sediul S.C. "ARCONS" S.A .
·~--. ~-~!""""---~--~~~-,

UŞ/ŞIFE'R!ESTREDJN

GE;~-1-~~=~~~N·
l'iii5r.A>:
Profila

Germania

~41LfNE

~ ~

?l4e4/Ui..

UEFA

ITEAUI·IEIT 1112·111·11

Stadionul .,Ghencea" a găzduit, aseară, meciul dintre
Steaua ofl West Ham Unlted, contând pentru prima manfă a
turululll din Cupa UEFA la fotbal. Scor final: 2-0 (1-0).
Returul se va disputa paste douii sAptAmini, ps taranul
echipei engleze.

•
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PfElURI DECENTE

Vă ot;;';ă

Arad B-dul 1. Maniu bl.26 a .1

·""

lailmplllle.., .tJf"-1

@:df!D)

Tel-fax: 261461.
094 607211

•

TERMOPAN

...

• Tâmplărie aluminiu din
import şi romanetti
•P.V.C. si geamuri tennopan
• Rolete ~ jaluzele
Telefon: 27969!1; .
092292559
Arad, Str. Voinici/or, Nr. 34.

..

·:

La lfir,itul

malul, aiNmafllor te
voril oferite premii
speciale ia valoare
de zeci de miHoaae
de lei.
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• Astăzi, Soarele răsare la
ora 7 şi 33 de minute ~ apune la
ora 18 şi 46 de minute.
• Au trecut 294 de zile din
acest an. Au mai rămas 71 de
zile până in 2000! ·
• Praznicul zilei: Biserica
ortodoxă: SI. Averchie, Ep.
lenopolei; SI. 7 tineri din Efes;
Biserica romano-catolică:
Maria Salomeea; Biserica
greco-catolică: SI. Averchie, cel
intocmai cu apostolii; cei 7 ti(leri
din Efes;

CINEMATOGRAFE

Dacia: Aventura in doi
(SUA) 9,30; 11,45; 14; 16; 18;

20
Muretul:
Faimosul
Paparazzo (SUA) 10; 12; 14; 16;
18
Arta: Shakespeare In love
(SUA) 15; 17; 19
Sala.mlcli: A sosit poşia
(SUA) 15; 17,30
Progre-ul: Singu_r acasA 3
(SUA) 16

H

Vineri, :U octombrie
• Teatrul de Stat prezintă
sAmbălă, 23 octombrie, ora 18,
piesa .Noaptea lncurcăturilor" de
Oliver Goldsmith.
• Duminică, 24 octombrie,
ora 11, piesa ..Zâna Aluna cea
bună" de Darei Sibii.
• Teatrul de Marionete prezintă duminică,-24 octombrie,
ora 11, spectacolul cu piesa
·.Albă ca zăpada" In regia lui
lldiko Kovacs.
·

ÎN PIETELE ARADULUI

CARTOFIPEHTROIARHĂ

•,:.

La Arad: Cheşa Casian
Viorel, Ştefănuţ Adelin Darian,
Micălăţean Bianca Maria, Stoica
Nicoleta Mihaela, Drăgan Daniel,
Gera Mark Anton, Bodea Sara
Simina, Bodea Beatrice Patricia,
Bundea Roberto Adrian, Manciu
Beatrice Miha$la, Miscovski
Alexandru V10rel.
Chi,lneu·Crlt:
Llpitor

!i
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Luminiţa.
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D. A.

Upova: Petrean Dionisie,
lneu: Covaci Maiian.

•

i

Marii producători de cartofi leilkg. In Piaţa Catedralei se pot
din judeţele Covasna. Harghita. · cumpăra cartofi la preturi
Mureş. Bacău, Neamţ şi Braşov,
cuprinse ·Intre 1.800 si 2.SOO
şi-au prezentat ofertele in acest
leilkg. Piaţa Mihai Viteai:ul oferă
an mai devreme. Acestia s-au
aoest produs cu 2.300 si chiar cu
grăbft,' pentru a nu fi n!wotti să
suporte cheHuielile de păstrare si 3.000 lei/kg. Cartofii s~ găsesc
ambala~ In saci de 10, 20, 30 kg,
pierderile ce se acumulează
fiind destin~ aprovizlonării penpână in primăvară.
Pe pieţele arădene preţurile tru iarnă.
variază intre 1.800 şi 3.000

Vremea se va încălzi treptat.
Cerul va fi parţial noros. In partea
a doua. a zilei. treqMor. vor cădea
ploi slabe, ia'r la munte va ninge.
vantul va sufla slab la moderat
din su~'!l. Di~neaţa, local se
va semnala ceaţă.
Temperatura maximă 8 la
1Z' C; Temperatura miOOnă 3 la

",

SCGP

a..;

ambele .fronturi• cu
SOfţi

aceeaşi

de izbăndă.

Arad,
Telefon /."""'''

·g.;

· Vinda

'i

montează
mochetă

.

la preturi ·
cu o reducere
daiD-ZO•J.

,-~LEUL

(23.07-22.08).

1111 Activitatea dvs. va fi per-

((.

(\

-~turbată de piedicile puse

anumiţi colegi, ~titi
desigur despre cine este vqrba',
care nu Wd cu ochi buni ascensiunea dvs. profesională şi ca,ută să
vă şlcaneze de oncâte ori are

\..111 de

Astăzi

î

lneu, Lipova, Covăslnt, Mişca,
Moneasa. Şepreuş, Şimand,
Vladimiresc.u. Tot astăzi se
organizează târguri săptămâ,
nale la lneu, Sepreuş. Şimand.
Mâine, sămbătă. vor avea
loc târguri săptămânale la
Felnac, Lipova. Pâncota,
Hălmagiu şi Moneasa.• Iar
duminică, la Sântana Şi Vinga.

.,

1.

!
l

:

'
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PRETUL.
'
-AURULUI

--~

'.

·.

BANCA
NAŢIONALĂ.
Pentru gramul de aur de 24K:
preţul cu ridicata - 166.818 lei, iar

=~~:..iz~~- 150.1361ei.

-

zi de piaţă la

'PIAŢA NEAGRĂ - Aur 14 K
rumpărare: 95.000 leilg, vânzare:
110.000JeUg
Aur 18 K C~Jrr4>ărare: 120.000
leilg, vânzare: 140.000 leilg.

-;

• FARMACIA

Jiu. asupra cărora s-au găsit
căte 24 pachete cafea Jacobs.
Cafea pentru care nu posedeu
documente de provenientA.
Cele două.au fost sariţ;onate
eontravenţiona_l conform legii
12/199o şi li s-a ridicat in vederea confiscării cafeaua, care
valorează 3.250.000 lei.

dar nici acasă. N-aveti
decăt de pierdut
·
BALANŢA (23.09-22.1 0). Nu
vă confruntaţi cu probleme

_, ·Şi·a insu,it
38 de. >
milioane de lei

Astă-saa••· lncepllnd cu orele 17,00, la Casa da
Cultură a Sindicatelor, "" avea loc balul bobocilor al
Liceului. Economic - Eeopal'tJ' '99. Printre invitaţi, va

Poliţia il cercetează in
stare de libertate pe Mlhăllă
Gheorghe, 37 ahi, din Alba
Iulia. In calitate de administrator
asociat' al S.C. AUTO
SCHUNN SRL din Arad, In
perioada mai-octombrie 1996,
acesta •i-a tnsu'it In scop personal din patrimoniul soei·
etliţli suma da 36 milioane -de
lei.
.

M-..t>IIL

un recital

'1

La telefonul dimineţii, 280944,
între orele 9,00-12,00 e 01. M.M. lntreabă
e D-na D.G., din

• CONSULTA'fii ŞI
TRATAMENTE CU
PROGRAM NON-sTOP
Cabinetul .Apollonia", situat
la parterul blocului din spatele
Casei Albe (zona Gării). str.
Miron Costin nr. 13, se. A, ap.
1', tel. 251225. efectuează.trata
mente injectabile (intramuscu•
Iar si intravenos), aerosoli,
E.K. G., ecografie şi analize la-

borator.

cartierul Micălaca, spune:
"In legătură cu reţinerile
care se fac la Telecom,
trebuie sli spun că este o
jecmăneală.
Aceste
•!'ţineri sunt foarte mari
şi efectiv nu ştim ce se
face cu aceşti bani." Ca
si fim sinceri ... nici noi. .

dacă o ma,ini inscrisi
pe biserică poate fi transcrisă pe o firmi. Noi
ne-am interesat pentru

duetul de la Ghloroc? •
lntreabă cltitorul nostru T.l.
Sperăm eli problema In
cauză 1'1 va găsi rezolvarea cllt mal repede .cu
putin\ă.
· • Dl. S. Adelln ae
plllnge de focarul de

Aradul Nou - Sllnlcolaul
Mic. Situaţia este veche, a
mai fost prezentati In
paginile ziarului ·nostru,
deci ar fi vremea sli se
treacă şlla fapta.

• CABINET

DE SERVICIU

STOMATOLOGIC·

Tn noaptea de vineri spre
este de serviciu, cu
prograr:n non-stop, farmacia
.,Osyris". cartierul Aurel Vlaicu,
telefon 289.097.
.
Fannacia "Crai Nou Alfa",
situată la parterul blocului 68,
cartierul Alfa, telefon 2n644 si
,.Noua Farmaci&", strad8
Andrei Şaguna nr. 15, telefon
948, sunt de serviciu cu program non-stop.
sAmbălă

cut de felul cum
evoluează evenimentele •"- • •
in aceaslă zi. Schimbarea tacticii_
ăâ abordare a problemelor poate
fi de bun augur.

muncă,

Meteorolog,

1'

Cabinet stomatologic privat

Bd. Revolutiei nr. 62 (vizavi de
Biserica 'Roşie). telefon
256665, deschis zilnic Intre
orele 8,00·12,00 şi 14,0020,00.

INTBEamiEBJ
DE CURENT
VIneri: Perimetrul dhitre
CriŞl!n, Revoluţiei, Horea, Gh.
Popa - intreruperile vor avea
maxim 60 de minute. ·

dumneavoastră

'1

ooperativa

răs

MINERVA

punsul primit a fost: nu.

Redactor· de mvtclu,

acord!t urmatoarele clobanzl

A. B.
La telefonul după-amiezii, 280003,
!ntre orele 15,00-18,00
e Cllnd se reparA via- Infecţie din zona pasarelei

pentru depu:;dtele la termen

11una- 670A
31uni-70°A
&luni91unl•
21uni •

Redactor de serviciu.

----·---~

A. H;

DEPOZtTEt.E SUNT ASIGURATE 1
m credita In alstam C
eudobandllanuală•

,_. 22%

CONTOR Z!NNI!R

-

~-

.

&lllem a 1ml wpec:iallnllln glldan- tl tlldllo,..lulmlr
dleituielb' aaocillllcor tit IOCIIIII/ proprll!ad, In conformlall! <:11

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD
Editora S.C. ADEVĂRVL s.r.L Arad ·

•

.

•

-

. . , _........... copQ,

IIILH·--I.....al-1
la t9lll1u< oeT 1 ZMZ29

-

Clk:ulul ccnc:t Il dllltuitlilc.- c:otâune ce nMil
flec:INI &pllltllnent din asocia\i8 de locat8li 1
propfielali, cu
listelor şi cllilanţelor .......
Repartlzam c:haltulallor de Tncllzlrt dupl

.a repartlolrelor de energie tenniea. ,

le

liGi Yl '*""""".".",.,fi~.
.

R-. 11111.2508891251164.

.-·.,

!9741631

de.........,....

Colegiul
MI_RCEA CONTRAŞ (redactor-sef):
AUREL DARIF. (secretar general de rc~ac!ic) .telefon 281802,
280854: MIRCEA DORGOŞAN (sef •cctic actualităti); telefon
281855; 280003; IOAN IERCAI'((scf sectie politică), telefon
280943; DORl1 SAVA (şcţ seCţie socia'l-cconoinic). telefon 281738;
VASILE FILIP (~cf sccttc cultură-invătământ), telefon 281855;
280003; ALEXANDRU 'CHEB.:LEU (sef sectie sport), telefon
281701; SORI !li GIIILEA (sef sectie tlncrct)'telefon 281855,
280003; MARCEL CANCiiJ (~cf sectie foto), telefon 280943;
NICU COJOCARU (~fsccţic publicitate) telefon/fax: 280904.

'

\~·

..

'

TiparaJ eaeculat Ja IJupJI oria S.C:. MEDIAGRAF s.A. .
ARAD,-· Feleaeului F.N., - fax:Z$09ZD.

-. ·

z-.

-.·

.

. ·i
~.'

~

consumul mi plln·mon1area Şi dtirea periodicli
CoasUiul
admiaiatraţiea DOR EL ZĂ VOIANU
(presedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFA!'i TABUIA (viccpre~cdint;) telefon 210776: MIRCEA
CONTRAŞ (rcdactor-~cf)
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comerctal)
telefon 280904: DOREL BARBU (contabil-~[) telefon 281797.

-t,

.

"*'.nil

\.

·-_

'

....."................. 41111Anld

. . . ramlni III..,_, pm._ ~relar~IGII:

ecoD FISCAL R 168193M ecoD SiCOMEX 19.604 eCERTIFICAT
J 02/18!!6din31 X 199f eCODSIRUES020956601eiSSN 1220-74!!9

It

Banca Populara

lfUolrJIIIf ~ dJellulell/Gtdtlmilfflmptfn

....

mai
fost

",

ADELA T. ROŞCA

1

prudenţă şi să vă

străduiti să vă achjtati cAt
bine de
1 care· v-au

sunteţi

re ..,..•
'.'n

să incerca~ să a~a~

cu

ocazia.
FECIOARA (23.08-22.
09). Nu trebuie să
angajaţi in disCUţii COntradictorii nici la locul de

CAFEA FARA ACTE
Cu ocazia unei actiuni efectuate de poli~ştii arădeni, pe linia .
prevenirii lncălcărli reglemenlărilor vamale. pe raza Jocalitătii
Şimand. a fost depistat
·microbuzul GJ-{12-LVVL. in care
se 'aflau otărăşan Ana, 54 ani.
pensionară, si Dumitrescu
Elena, 25 ani, ambele din Târgu

SCORPIONUL (23.10-fj
21.11). La locul de
muncă. silua~a Incepe
să se complice şi. in
ciuda eforturilor pe care le laoeV,
av~ şanse mici de reu~ in tot
oeea ce intreprinde~.
SĂGEtĂTORUL
(22.11-21.12). D.e bună
~voie sau silit de impre~ jurări cheltu~i destul de
mulţi bani. fapt ce vă afectează
serios bugetul.
CAPRICORNUL
~
(22.12-19.01). Succesul~.
vă cam ocoleşte, dar
acest lucru nu vă descu......
rajează. căci sunteţi' ·
conştient că nu peste muK timp
situatia se va ameliora.
.
VĂRSĂTORUL (20.0119.02). Este bine ca azi

puţin deocamdată, să lupta~

cel

~ ~BERBECUL

(21.03·
~.. 20.04). Impresia pe care
..olll. ~o aveţi, cum că lumea
.
are ceva cu dvs., este
complet falsă. Oamenii care se
află In preajma dvs. sunt anima~
de cele mai bune gânduri, In să
este posibil să nu Inţeleagă ce
doriţi să reatiza~ de lapl Discuta~
cu ei ~ explicaţi-le pe larg intenţiile dvs.
·
TAUR.UL (2Ul4·20.05).n
Niciodată nu v-a convenit să lucrati sub presiunea timpulUi, dar de
fiecare dată aţi obţinut rezultate
remarcabile, oeea ce .., va illtâmpla şi acum.
rw"\GEMENII (21.05-20.06).
~ ~ • Simţiţi că nu mai rezis- .
'1 11 , taţi. Ar fi cazul să mai
• slăbiti ritmul. Mai ales că
vă ~ pune~, in sinea dvs., Intrebarea dacă Intr-adevăr meritl să
vă străduiţi atâ~ având in vedere
că nu sunteţi retribuit atAt de
grozav.
RACUL (21.06-22.07').~
Trebuie să va decideti;=;
;:::;
care va fi in viitor priori~
latea dvs. nr. 1: cari<!ra
sau familia. Vă va fi foarte greu,

deosebite ba chiar am
putea spune că vă
merge bine.
"'
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RATA SOMAJULUI· ÎN SCĂDERE
chioşcuri,

ziarul .Adevărul"
1.400 lei. Procurat prin
sisternul de abonament, preţul
unui număr de ziar este de
numai 770 lei. Fie si numai prin
prisma aspectului economic,
avantajul asigurării primirii coti-·
dianului nostru prin abonament
este evident in plus, abonaVIor
li se oferă, de ani de zile, sansa
de a câştiga, lunar, câte' zece
premii de fidelitate. fiecare in
valoare de câte 500.000 lei.
Fructificând
această
potenţială şansă de câştig, in
luna octombrie au sosit pe
adresa redacţiei peste 10.300
de taloane de concurs.
Decernarea prin tragere la sorţi
a celor 1O câştigători a avut loc
luni, 18 octombriş, invitat princ~
pal fiind domnul ing. Constantin
Buzatu, directorul general al
S.C. ARCONS S.A., care a şi
oferit suplimentar un premiu tot
in valoare de o jumătate de milion de lei. Ieri, cei 11
au fost invitaV la
costă

!-

r
t
1

celor zece premii de fidelitate
pe luna octombrie le-au fost
inmănate plicurile cu bani. Cu
acest prilej, abonaVi-căştigători
(Bodârlău Dumitru - Arad,
Hossu Maria - Arad, Vârtaci

'

Ovidiu·Miicea ~ Arad, Grajuc
Dumitru - Târnova, Lazăr
Gheorghe - Lipova, Ionescu
Mircea - Arad, Costea Adrian
- Şeitin, Balaciu Gheorghe Milova, Făt Flore - Şofronea,
Otvos Carol - Socodor) ne-au
impărtăsit câteva dintre sugestiile si propunerile lor legate de
struCtura si continutul ziarului.
Căstigătorui premiului suplimenta'r - Benea Elena
Cristina, din lgneşti - a fost invitată la rândul său la sediul S.C.
ARCONS Arad unde, iri
P.rezenţa reprezentanVIor cotid~
anului .Adevăr.ul" dL director
C-tin Buzatu ~a inmânat premiul-suplimentar in valoare de
500.000 lei.

l
1

~''

Miercuri seara, in jurul
orelor 23,30, pe raza comunei
Simand, s-a petrecut un aceident de circulaţie care a dus la
rănirea gravă a conducătorului
auto. De asemenea, au murit
150 de ovine, aflate in autotirul condus de Nagy Kristian,
23 ani, cetăţean maghiar cu

aJ~Uendă

bloc 582 din Arad. - o unitate
comercială mereu şi mereu
găsită cu grave abateri de la
normele de igienă, începând cu
starea de curătenie si terminând cu spaţiile frigorific:e
nespălate şi nedezin-

de nu se ştte
când 'i fără a avea (aşa cum
cere legea!) TERMOf11ETRE ŞI
GRAFICE DE URMARIRE A
TEMPERATURII! Nu mai
departe asa a fost situatia si-n
12 octombrie când specialistii
de la lnspeqa Sanitară de Stat
Arad - pe baza a numeroase
reclamaţii sosite din zonă 1 au mai constatat că mezelurile
erau păstrate loial necorespunzător, nu la temperatura adecvată (4-12'C) ba SI IN STARE
CONGELATĂ, loial interzisă,
după cum aminteam. Mai mutt,

şomajului.

•

"·o.

RO MURIT 150 DE OI, IAR
$0FEROL •GR~V ACCIDENTAT

. :".

s-a explicat, cu dezinvoltură,

,.

domrcmul in Ungal'ia. In timp
ce acesta conducea autotirul
lveco cu numărul de inmatricu Iare V 2004904 cu remorca
V 2086204, datorită oboselii, a
adormit la volan, a ieşJt in
decor si s-a izbit de un copac.
Urmărhe? Cele arătate mai
sus ...

(0Zilt Dt lA (1( VOR fi ÎNGRO~Alt (U 53 Dt UPOV~NI

penb-u:

tONG~lAR~A ~1 D~tONG~lAR~A (R~PETATA!) AMU~lORilOR
. Vorbind mai pe înţelesul
tuturor congelarea ş_i decongelarea REPETATA (ŞI LA
INTERVALE SCURTE DE
TIMP!) A MEZELURILOR, sunt
opera~i in urma cărora procesul de degradare, de alterare a
produselor din carne este
foarte rapid, indiferent de termenul de valabilitate al acestora. Tocmai de aceea, aceste
opera~i - chiar şi simpla oongelare ~ mezelurilor - sunt absolut
şi categoric interzise! deşi unii
patroni nu vor, încă, să inteleagă ce pericol la pdresa
sănătăţii publice manipulează
căutând să-şi apere interesul
exprimat cam aşa: .Pierd
marfa, d-Jor; am dat banii pe
ea"l
Aşa au gândit şi patronii
S.C . .A.T.S.A.-SNC" din comuna Vladimirescu, societate care
are deschis. un magazin de
desfacere pestr. Alba Iulia,

celor care se află in căutarea
unui loc de muncă. Efectiv,
acestia dacă nu se mai prezintă
vreme îndelungată la noi, ies
din evidentă. Că si-au găsit loc
de muncă sau că au obosit
să-şi mai caute o slujbă, asta nu
mai stie nimeni" ne~a infonnat
dl. Gheorghe Iancu, director
ocupare si formare profesională
in cadrul AJOFP Arad.
Oricum, pentru perioada
următoare se aşteaptă o
crestere semnificativă a ratei

În urma unul accident de circulatie

'

3 (trei) ...ilioan.e lei

Din ultimele date statistice
elaborate de către Agenţia
judeţeană de ocupare şi formare profesională, (AJOFP)
rata şomajului in judeţul Arad
este in uşoară scădere.
Practic, de la 8,6% (cât a
fost luna trecută) s-a ajuns la
8,54%. Astfel, in plată sunt
13.437 de şomeri. Cei care se
află in căutarea unui loc de
muncă (dar care nu mai
primesc nici un sfanţ ) se ridică
la 6725 de persoane.
.Scăderea ratei somajului
se explică prin împuţinarea

1

că

preparatele nevândute au fost
repetat· introduse (pentru a 2-a
zi) in congelator ca să nu se
altereze!, căzându-se. astfel,
intr-o altă gravă greşeală.
Aceasta a fost confirmată şi de
Buletinul de analiză nr. 1337
din 12 octombrie, conform
căruia SALAMUL DE VARĂ
(aflat încă in ultima zi de valabilitate!) prezenta, deja (datorită
congelării şi decongelării)
suprafaţă lipicioasă; in seCVune

-avea zone de culoare verzuie,
iar mirosul era neplăcut, acru,
de alterare! Proba nu corespunde nici pe departe cerintelor Ordinului Ministerului
Sănătătii nr. 975/1998, art.' 3 si
15. Drept pentru care s-a aplicat o amendă de 3 milioane
(putea fi şi mai mare!), iar produsele au fost oprite de la con-

sumul uman. Aviz amatorilor!

COHSTfll'tTIH 'SIMIOH

,
angaai societăţii .COMFRUCT"
LIPOVA vor .fi disponibilizaţi.
Aceştia beneficiază de salarii
compensatorii in conformitate cu
prevederile Ordonanţei \l8/1999,
cu privire la disponibiliza~i colecliv

jaţi

noiembrie vor
Jlpovenii de plătile compensatorii... Oeoaiece există
lntărzieri mari in .ceea ce priVeşte
plă~le compensatorii, nu se ştie
data la care oamenii vor intra,

din Nădlac a fost prezent in
localitatea bihoreană Şinteu cu
piesa .Mama" de lulius Barclvan. be remarcat este faptul că
deplasarea s-a făcut cu sprijirul
societătii OPTA din Nădlac.
ReQizorul dramei ,.Mama",
dl. Kele~ Ioan, ne-a mai 'iPUS că
in zilele de 29, 30 şi 31 octombrie a,c., grupul nădlăcan se va
deplasa cu aceeaşi piesă in
localitatea Kysâc in Iugoslavia.

'*

.

.

"·o.

COMUNICAi'~

C
zilele de 16-17 octombrie
a. c., grupul de teatru de amatori

Reamintim că in judeţul Arad,
Tn conformitate cu Ordona nţa
98/1999, au fost disponibiliza~
colectiv 562 de angajaţi (t.!ră
de la .COMFRUCr LIPOVA).

In legituri ~~ .INŢELEGEREA" de care d-nul prof. BaiÎţa
liderul Sindicatului Democrat din lnvi!llmlnt Arad, face
referire In Comunicat dat publicitlţll fn data de 20 octombrie
1999 - conducerea Jnspectoratulul ŞColar al Judeţului Arad faca
unnătoarelo proclzliri:
·
a) I.S.J. Arad nu a primit Na~onale a solicitat I.S.J. Arad
sumele necesare plni tn acest suma necesară acordArii Integrale
moment cu destinaţia .difetenţe la
a acestor difer8nţe pentru toată
Legea 154/1998".
perioada (aproximativ 10 miliarde
b) Fondurile indentificate de
lei) care VOf fi achitate în momentul
care se aminteşte Tn comunicat
In care banii vor fi vira~ in contul
(aproximativ 1 miliard) reprezintă
I.S.J.Arad.
soldul rămas la fondul de salarii.
e) Conducerea I.S.J. Arad conc) LS.J. Arad a fost de acord sideră că pană In acest moment au
Ştefan,

ca

această sumă să fie repar1izată

tututor

unităVIor şcolare şi

nu mai
două centre bugetare aşa cum
dorea d-nul prof. Bal~a Ştefan.
d) In data de 18 octombrie
1999, Ministerul Educaţiei

fost respectate toate

atat vet'bale cat şi

inţelegerile

cele saise cu li--

.•

derii celor doua sindicate in contor~
mitate cu legisla~a in vigoare.
CONDUCEREA LS..J.
ARAD
.

.

.

POLITIA L-A GĂSIT SI PE CEL DE-AL TREILEA
PERSOHA) IMPLICAT IH CRIMA DE PE CEHTORA
~

ln urma mâsuriJor specifice
fhlreprinse de pol~ arădeni a

fl>sl

depistat şi este cercetat in stare de
arest Goja Rudolf, 25 de ani, din
Arad. Goja este cunoscut cu antecedente penale şi a fost dat in urmă-·
rire genernlă ca final cel d&-al treilea

· a""' al inhctiunn de omor a

cărei

victimă a fost birgean Vasile, crimă

petrecută intr-una din serile trecute

pe Ş!>S83U3 de centură a Aradului.
lmpotriva autorului a fost emis
mandat de arestare ereventiva pe
timp de 30 de zile.

rfilDlfciiirlf~ WCES~~~~B<W.
1·;1~:;~~""7·-,-·.'· DE POLI"'
IE :"~~,y~
·
m
,,~J~~,,-~L}~:i~i
.. ~
J

• Politia il cercetează in
stare de libertate pe Bota Ioan
Constarltin, 32 de ani, din
Ghioroc, angajat la S.C. Astra
SA Arad.
· · In noaptea de 17/18 octombrie, Bota, aftându-se sub influenţa acoolului 1-a agresat fizic pe

ABONAMENT

Butari Viorel, care .se afla în tim-

",-

pul serviciului in Statia CFR
~

Bârzava.

-

n

Poliţia cercetează pentru
săvârşirea. infrac,iunii de vătă

•

mare corporală pe Mareţ Aurel.
34 ani, din Felnac. In calitate de
revizor la Statia CFR din localitate, ~a lovit
o bâtă pe Hosu
·Pelru, 37 ani, tot din Felnac.
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PREŢUL NAŢIONAL DE REFERINŢA

1

0

AZBORULUI ARAD A
0
~~1<:,,\
:: ANIVERSAT 35 DE ANI.·.·.

--

AL ENERGIEI TERMICE VA Jl DE
230.000 LEI/GCAL ..,

1

Preţul naţional

1

...

•

;

'

---~

referinţă

"Pe de află parte, preţul maxim al
energia termică destinată incălzirii energiei termice livrate popula~ei. stabilit
locuintelor a fost Stabilit. printr-o hotărlre de Guvern, s-a dovedn greu de suportat
adoptltă joi de Guvern. la 230.000 de pentru mul~ consumatori cu venituri
leVGcal.
mia', a arătat Berceanu.
Acest preţ se va aplica de la da1a
El precizează că d~erentele dintre
de 1 noiembrie.
preţul local mar mare. generai de comMinistrul Industriei şi Comerţului,
bustiblli mai SOJmpi, si preţul national de
Radu Berceanu, a predzat că stabilirea
referinţă va fi suportata in Contin~re din
preţului de referinţă la acest nivel persurse bugetare. Efortul ajutoarelor. in
rrile reglarea unui mecanism de sprijin perioada 1 noiembrie 1999 - 30 martie
al cetăteanului.
2000. va fi dedrca 1.000 miliarde lei, iar
·Pină acum. sub nivelul acestui preţ . pentru acoperirea diferentelor dintre
de referinţă nu exista n~ -un sprijin şi · preţul local Şi cel de refeririţă, va fi de
toată lumea plărea aceeasi sumă, la
drca 1.800 rriliarde lei.
acelaşi nivel", a explicat Berieanu.
"Pînă in prezent, er~u sprijiniti
Tn nota de fundamentare a actului
numai
consumatorii ale căror locuintâ
- nonnativ, Radu Berceanu arată că sis-temul de subvenţionare a energiei ter- sint racordate la reţelele de termolicar9,
mice livrate populaţiei a aeat pină aoom Iar subventia era acordată nediferentiat
tensiuni in elaborarea buget-locale Şi ceea Ce ii 'avantaja pe oonsumatorii' ru
venituri şi cu_locuinţe mai mari, reducind
dilicultă~ in funcţionarea unită~lor proresursele pentru sprijinirea adecvată a
ducătoare şi distribuitoare, care înrecategoriilor de consumatori cu venituri
gistrează debite şi pierderi care perireduse", a adăugat Berceanu. ·
clitează continunatea funcţlonălii lor.
·
de

pentru

:. ' " '

fenomen de propo'1ii îngrijorătoare in România, care
are mai multi săraci decit tărlle din
regiune, a afirmat Comelia' Tesliuc,
şeful serviciului de monitorizare al

'

'

';

Fundaţiei

lnteraaţionale

_de

Management, citind un studiu prezentat
la conferinţa "Romania 2000. 10 ani de
tranziţie. trecut, prezent Şi vitor".
Potrivit standardelor internationale,
care stabilesc pragul săr.ldella Un ven~
de 120 dolari pe lună pentru o persoană, 65% din romani se incadreaza
In această categorie.
Tesliuc a avertizat asupra faptului
că în ultimii doi ani s-a Tnregistraţ o
• creştere, a nllllliirului celor care tri!iesc

:
'

'!
~

<>C

care o conduce: .,CDZ Arad
împlineşte azi 35 '«~!! ani de la
infi~nţare. Am invitat conducerea RA. Romatsa precum şi
colegi ·de la centrele de. control

al traficului aerian din toată
ţara, dintre care 80 ne-au onorat

la apest eveniment a fost
prezent şi primarul Aradului, dl.
P~ul Valentin Neamţ care şi-a
exprimat mulţumirea cu privire la
prestigiul C.D.Z. Arad in ţară.

ce ne-a declarat dl.
Horia Timaru, directorul
Direcţiei Regionale Arad, fosta
Direcţie Regională a Căilor
Aeriene, acum la ceas de săr
bătoare pentru instituţia pe

INŞELAT

,,L~;~!~--::fd

la imna subzistenţei.•
Tn 1998 au fost 7,6 milioane de
romani sărad, din care, pentru 20%, n1:1
există posibintăti de imbunătătire a situaţiei. pe tennen 'lung.
•
"Nu conteazil dacă ai educafie sau
nu, pentru că ai toate şansele să fi
silrac", a apreciat Tesliuc.
.
Din punct de vedere al categorillor .
sociale, sărăda este localizată in spedalln rindul şomerilor~ al agriaJ~orilor.
Eradicarea sarăciei ar .costa cirw::a.
cinci procente din PIB, fonduri care nu
pot fi asigurate, şi de aceea studiul
propune eliminarea "sărădei extreme",
care ar costa numai 0,3% din PIB.

SOitlr'lfl

Născut la Şimand acum
100 de ani, ISAIA TOLAN a
avut o activitate publicistică
remarcabilă in. perioada
interbelică. Textele din volu-·
mul "File d~n 'istoria
Aradului" au fost preluate
din publicatiile arădene
aflate
la ' Biblioteca
Academiei Române din
Bucureşti şi din manuscrisele .păstrate de familia aulolului.

"Daci am încerca o
definire lapidară a omului
şi publicistului Isaia Tolan
am spune că el a fost
aoiirăltonJt frecvent al unui

crez naţional intr-un timp'
plin de nellnh;ti", spunea
Horia Medeleanu in prefaţa
_volumului. Postfaţa cărţi~
este semnată de către Călin~ .,.
Tolan, fiul regretatului autor.
Cartea prezintă adevărata istorie_ a oraşului şi nu cea--~~
deformată prezentată de
d~erite arcuri iredentiste. Dar."<'!-~
iată ce spunea însuşi autorul ~ ·---...
despre urbea noastră: ....
--.,Aradul este "piatra de
hotar" a. RomAniei Intr• :
gite ••• rr··
-..

fii"''BitUŞ

Knobl Yurgr.
Turcu Garmen a luat bann de
.la Knobl, promiţându-i câ ii va
cumpăra
un
apartament.
Apartament pe care, de fapt 1-a ~
cumpărat. Doar că 1-a trecut pe
numele el, fără a-i mai restitui lui
Knobl cele 10,000 !le D.M...

•1

1· · ·:FURŢIJ~:*
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Sebiş casnică şi

Harab Estera,
ani,
sunt, spune Poliţia,
autoarele furtului de cartofi comis pe 18
octombrie de pe pârcelele lui Bud Traian
SRL din localitate şi pe Stanclu Pavel. 32 din localitate. Prejudiciul-a. fost recuperat.
ani, patron la A.F. STALENE din Gurba.
• Politia il cercetează in stare de 1~
• ln sarcina lui Rus Teodor 51 ani,
bertate p~ Petcu Petr~. 40 de ani din
din Sălişte, judeţul Sibiu. şofer la
Termoconstruct Sebiş,_ s-a stabilit că a Lipova, cunoscut cu antecedente penale
sustras in mod repetat piese auto de la - (arestat in altă cauză). In sarcina lui
S.C. TCIF Timişoara unde a lucrat in cal~ Pateu s-a stabilit că este autorul furtului
tate de conducător auto. Poliţia il comis pe 4 octombrie din garajul lui
cercetează in stare (le libertate.
Enache Onofrei, din Lipova.
l:
e Covacr Crâşmăriţa 53 de ani din

•· Tn urma mAsurilor specifice

paţie şi fără

antecedente penale. Poliţia
cele trei sunt autoarele furtuluî
de legume comis pe 19 octombrie, din
grădina lui Zuba Magdalena din localltater
Prejudiciul a fost recuperat.
·e Politia 11 cercetează pentru vânzarea de băutu·ri alcoolice cu lipsă la
măsurătoa~e pe Brad Ramona 20 de ani,
din Chişineu-Criş bannană la S.C. GRIS
spune·că

fără

ocupaţie,

.; ,,.;. 'o
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VARBITTOUR TRAVEL AGENCY • TOUR OPERATOR
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VĂ OFERIM BH..ETE DE AVION DUS-iNTORS
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ARAD· Calea Timil;orii nr. 50, Tel. 057/286283; 286085; Fax: 057/278767
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CALITATE SI TRADITIE
...
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'
GASESTI
IN
MAGAZINELE
.
'
AUTO M.D.A.
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SACHS
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Amortizoarele SACHS, nu numai pentru o călătorie
confortabilă, ci mai ales pentru una sigură
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Calea Radnei nr. 203. ,.;
Tel. 219050
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CU PLECARE DIN TIMIŞOARA
BUDAPESTA SAU BUCURESTI PE ZBORURILE
•
COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES,
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE ALTĂ
COMPANIE PREFERATA DE DUMNEAVOASTRA
.
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e NEW YORK 3S8 USD
e WASHINGTON - 388 USD
e ATLANTA- 408 USD
e OALLAS - 408 USD
e DETROIT - 408 USD · ,
e MIAMI - 408 USD
e CHICAGO ~ 408 USD
e HOUSTON • 408 USD
e BOSTON - 383 USD
e.PITTSBURGH - 466 USD
e PHOENIX - 427 USD
e TORONTO - 364 USO
c
e MONTREAL - 364 USD

·

~-

,,.
··-···
.,

e·oTTAWA- 364 USD
e VANCOUVER- 510 USD ·
e CALGARY·- 510 USD
e EDMONTON 510 USD
e WINNIPEG - 472 USD
e .SYDNEY- 685 USD
.
e AMSTERDAM- 184 USD
e ROMA- 221 USD
e PARIS- 210 USD
.. e LONDRA- 193 USD
e MALAGA - 290 USD
e TEL AVIV- 234 USD
e LARNACA - 201 USD

_:·,·
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ZILNIC TRANSPORT
TIMIŞOARA-

AEROPORT BUDAPESTA
la cele mai mici preţuri

..'
--.

TESTAREA ŞI MONTAREA AMORTIZOARELOR SACHS CUMPĂRATE DE LA
AUTO M.D.A. se face in mod GRATUIT pe testerul ~ontat la "STATION
CAR SERVICE" Str. Ştefan cel Mare nr. 26 Tel. 287666.
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O. BULZflrt
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CU 10.000 D.M.

oliţlştll le-au depistat şi le
cetează în stare de libertate pe
Lăcătuş Viorlca. 23 ani, Cirpaci
Garofiţa 21 ani şi Muntean Llllana. 20
ani, toate cu domiciliul în Curtîci, fără ocu-

1

1

-

Politia o cercetează in stare
de libert.te sub aspectul săvârşirii
lnfracvunii de înşelăciune pe
Turcu Carmen lavinia, 25 de
ani, din Uj>ova. Jn sarcina acesteia s-a stabilit că in cursul lunii
septembrie 1-a înşelat' cu suma de
10.000 ~ pe cetăţeanul german

\ ;

pot să spun, că
foarte tare prezenţa

lor aici."

lată

A

invitaţia şi

mă bucură

ţara.

' . ;' .
L

;

>·;i,;;:DG'~

Ieri, la casa de oaspe~. intrun cadru festiv s-au aniversat 35
de ani ~e la înfiinţarea Centrului
de Directionare a Zborului Arad
precum sl5 ani de la inaugurarea
noului sEKiiu, cel mai ~odem şi
• mai bine utilat din Europa de est
La aniversare au participat
reprezentan~ ai forului de cOnducere al C.D.Z. Arad, oficialităti
locale, precum ~ invna~ din toată

.ROMÂNII":'lftfFENOMEI dr1
ÎNGRUORĂTOARE , 1't~
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FILE DIN
ISTORIA
ARADULUI
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Ca

să

fie etar cine a eâstigat••• partidul

..,...,I!IP'

·Interviu cu dl. Emil Putin,.
deputat PSDR Arad·
că

vor mai ii

condiţii

pentru o
pe
principii şi competenţă, şi nu
·pe interese de grup, voi
rămâne in acest partid si voi
continua această luptă.
Totuşi, o înfrângere la 11
voturi poate insemna şi o vietorie şi doar conjunctural
adversarul meu a câştigat
a"~UIT\. Cred că una din diferentele dintre cele două
- D-le deputat, sunteţi echipe, '\'le lângă cele prograintre ciocan şi nicovală. Pe matic.e. a constituit-o şi modul
de o parte aveţi oferte per· cum a inteles fiecare dintre
sonale. din partea ApR 'i 1 ed,ip'e această dispută.
PDSR, iar pe de altă parte Echipa mea a înţeles aceasta
duceţi in spate jumătate de
ca fiind o competiţie in care
partid. Cum veţi iefi din· cel mai·bun să câştige, iar
această dilemă?
echipa adversă ca pe o pro. - Ati intuit exact. Sunt intr- blemă de viată si de moarte.
un morO'ent de mare 'cumpănă
- Mereu apare in discur·
Dacă m-aş ghida
sul dvs. cuvântul adversar.
după propriul interes, probabil
La această oră mai putem ·
as accepta oferta unuia dintre vorbi de adversari in
partidele care mi-Jiu lansat PSDR?
invitaţia de a adera la aceste
,.. Efectiv există intre cele·
partide, care nu sunt doar două oferte program diferenţe
cele două enuntata de dv.
care duc până la incompatibi- Care ar mal fi?
litate. care este si intre mine
- Din păcate, sunt obligat si d-1 Athanasiu. bar aceasta
să păstrez tăcere in privinta
riu înseamnă că intr-un partid
aceasta. Tnsă, vreau să Vă care are peste 40.000 de
spun că această dilemă este membri nu pot exista şi păreri
determinată de faptul că mă
divergente. Sper că am
simt responsabil fată de cei depăsit demult stadiul una470 de delegati care au avut nimitâtii in partid. Si_ apropo
incredere in mii-te si mi-au dat de adversitate, d-1 Athanasiu,
votuL Mă simt obligat faţă de despre al cărui stil de conducolegii mei cu care doream să cere exclusivist am fost avertiformez o echipă si cu care, zat, a şi trecut la represalii
efectiv, sunt sigUr că aş fi impotriva celor care au fost
schimbat imaginea partidului alături de mine. Pe de o parte
şi cred că am fi_ reuşit să
celor care au iesit din sala
creăm un alt partid competitiv,
congresului li se' pregăteşte
puternic, realist. Cât timp cred excluderea din organizaţiile
dispută corectă, bazată

;;.t.·

să fie sâmbătă in judeţul Arad,
va trebui să plece la
Budapesta pentru a se întâlni
cu d-1 Laszlo Kovacs care
deţine funcţia de vicepre- .
şedinte al Internaţionalei

Sosirea d-lui Teodor
;iil'~'Mele~nu a fost aşteptată cu
· 'real interes de către membrii
şi simpatizanţii ApR. Din
păcate
pentru
aceştia,
-- · preşedintele ApR, care trebuia

,

lor (e vorba de membri ai unor
organizaţii ai căror membri au
ieşit in parte din sală) ca de
exemplu
Satu-Mare
şi
Bucuresti. Pe de altă parte se
trece la epurarea unor persoane din Ministerul Muncii,
fiind vizati cer care au fost ală
turi de mine. Se caută, de
.asemenea, articole din statut
si se fortează interpretarea
acestora tn vederea excluderii
liderilor de organizaţii judeţene care au fost alături de
mine.
-Au fost sau nu exclusi
din partid dnii Sorin Prifcă
'i Liviu Popa?
-Da, au fost excluşi săp
lămâna trecută, inainte de
congres, prin votul majorităţii
membrilor Comitet~lui Judetean. Singurul care s-a opus
ia.excludere am fost eu.
·
· - - OI. Pr'iscă spune că
această excÎudere este o
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~ CAH.AMITRU~ OUT! j
lată că domnul ministru al
culturii, Ion Caramitru, a mai dat
odata-n bară, căt a putut de tare
si din nou cu capul. Demisionar
de două ori din postul de ministru, lichidatorul Bibliotecii
Universită~i s-a gândit că spa~ul
carpato-danubiano-pontic nu-i
mai ajunge pentru a-şi
desfăşura calită~le intelectuale şi
a incercat să sară pârleazul
direct pe scena mondială, unde
să joace rolul de preşedinte al
UNESCO. Ce Hamlet, ce
Othelo, ce cultură! UNESCO,
acolo visa actorul Caramitru să
ajungă şi regizor, şi scenarist, şi

Socialiste. Aşa că dl. T.
Melescanu va pleca de la
Gyula direct la Budapesta,
urmând ca judeţul Arad să fie
vizitat la o dată ulterioară.

1.1.

doar că poate Ion Caramitru a
aflat in sfârşit că .ce naşte din
pisică

şoarece

mănâncă".

Prietenii domniei sale pentru
care se dă de ceasul mortii
împreună cu Valeriu Stoica să le
facă Parcul prieteniei la Arad,
i-au arătat că n-au scrupule

când e vorba de interesele
Ungariei. Pentru că, in ultimul
moment, au ieşit cu un candidat
propriu.
Ion Caramitru declară cu
uimire: ,,Am terminat discursul
in aplauze şi n-am luat nici un
vot" Curat murdar, coane ... dar
poate că oamenii aplaudau de
fericire că a terminat in sfârsit.
Trist dar adevărat este laptul
ca din nou România şi-a tras
singură o palmă, in văzul intregii
lumi, luându-se după piticii care
aleargă prin căpşorul domnului
Caramitru.
ŞERBAH POPESCO

....

Gheorghe Ghenof, pre~dintele !artidului Pensionarilor:

~,PRIN

DISCIPLINA AM STOPAT
RUPEREA. ORGANIZATIEI"
Recent ales

·"găselniţă".

- Pentru mine acesti
oameni nu există. Cel ca're
şi-a înşelat prietenul,- cel ·care
muscă mâna celui care i-o
intiride e demn de dispret. Ieri.
am avut Comitetul Judetean
lărgit, cu participarea liderilor
din aproape toate organizaţiile
noastre puternice şi am fost
impresionat pentru că aceştia,
Jn mare majoritate, şi-au
exprimat ataşamentul faţă de
mine si drumul pe care-I voi
urma. 'oe altfel, astăzi mă· voi
întâlni )a Bucureşti cu o serie
de lideri ai organizaţiilor care
mi-au fost alături, urmând să
_stabilim strategia viitoare.
··
·
1. IERCAH

rolul principaL Dar n-a fost să fie.
L-au trădat, spune el, in ultimul
moment, tocmai cei in care avea
mai mare incredere. Adtcă,
ungurii! Nimic nou sub soare,

"Punct ochit, punct
loVit!", raportează cu
satisfacţie

colonelul (r)
Gheorghe Ghenof, proaspăt preşedinte al Parti·
dului Pensionarilor.

..- (Urmare din pagina 1)
S-a spus că aşa şi pe dincolo. că pentru aceasta s-ar fi
deturnat nu ştiu ce fonduri, că
la unele cheltuieli a .ţinut
spatele" statul, că preţul
gigacaloriei pentru populaţie
era nereal si multe asemenea
lucruri greu de dovedit căt sunt
de adevărate sau de neadevărate, chestiune, la urma
urmelor, care interesează prea
puţin. cert este doar că atât de
,·

Oricum te uiţ~
e cel mai Ieftin abonament GSM!

-aw
1-

z

·-

preşedinte

al
organizaţiei
judeţene
a
Partidului Pânsionarilor,
Gheorghe Ghena! a declarat
că disfunctiunile in activitatea
partidului au fost posibile din
cauza lipsi' de disciplină. "Ca
militar de carieră şi actual
întreprinzător privat, pot să
vă spun că fără disciplină
nu se poate realiza nimic.
Acţionând conform acestui
principiu, in scurtul timp cât .
am fost. pre,edint'& interimar
.am reu'it să strâng rân·
duril<>,
adunârad
la
Col)ferinţa Judeţeană peste
100 de delegaţi. Prin disci·
plină, am reuşit .să clari·
ficăm disensiunile 'i să ne

blamatul PDSR s-a descurcat
mai bine la guvernare decât
·actuala coali~e majoritară. Cel
puţin in privinţa asigurării 'i
furnizărli constanta .. a căi·
durii.
Fireste, că actuala Putere a
găsi_t imediat explicaţii pentru
situatia mai mult decât penibilă
In care s-a ajuns, da fapt,, pen·
tru bătaia de joc la care sunt
supuşi majoritatea românilor,
de vină fiind "unele necorelări
fi disfuncţionalităţi administrative" cum declara senin
mai zilele trecute un ministru.
Tot acum două sau trei zile un
funcţionar guvernamental
arunca vina pentru aceeaşi
situaţie pe ... venirea prea
timpurie a vremii raei,

vreme, care daci mai
intirzia puţin • probabil,
vreo 10 luni dacă nu anii •
ar fi · dat posibilitatea
Guvernului "să ia măsurile

necesare" ...
De rasul lumii! De când
lumea se stie că iarna

urmează după toamnă şi că

ea crează probleme, inclusiv
tn
ceea
ce
priveşte
respectarea calendarului,

,

..

'

trasăm

o linie elaH!. Nu este
vorba despre. disciplină
cazonă, ci da una de idei.
Principala realizare a
echipei cu care am lucrat a
. fost stoparea • repet, intr-un
timp extrem de scurt • a
ruperii organizaţiei. Chiar
dacă vor axista disidenţe,
sunt convins că vor fi foarte
puţine". Faptul că fostul
presedinte Leontin Buha a
rămas in cadrul organjzatiei
·ca membru ai Comitetu'lui
Judetean, pare să-i dea· dreptate'
d-lui
· Ghenof.
Deocamdată! •

S. TODOCfl

doar

drăguţii noştri

de conDe fapt, nu-i ·
interesează sau ii interesează
prea pu~n. Ce contează că din
25 de mari oraşe, de municipii
• cu milioane de oameni! - doar
5 (!) au in mod C~ţent căldură
ducători

nu

ştiu.

-·~

şi apă caldă.

Intre acestea 5 se numără,
cum bine se ştie şi Aradul, spre
cinstea conducătorilor şi
alesilor nostri locali Aradul
nes~rind din nici un punct de
vedere. Este meritul lor, dar,
'i meritul celorlalte intre·
prlnderl cara concură la
asigurarea continuă a apel
calde
căldurii precum
CET-ulul, Sucursala! de distribuţie a energiei electrica
Arad S.C. "Electrica" S.A.,
Artarmul ori Regia de apicanal.
Nu-i vorbă că şi pe la noi
circulau mai acum vreo două
săptămâni n~e v.,ti cam alarmante, dar, până la urmă
lucrurile au intrat tn normal,
Aradul rămânând in continuare
. unul dintre oraşele invidiata,
inclusiv de către bucureşteni.
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CABINET
DE.·.. VINDECARE
PRIN DESCÂNTEC

- Domnule director ce se
intAmplă cu kilowatul româ·

'1

nesc că tot cre'te
nu se mai
o~. La preţ evident .•.
- Nu numai kilowatul roma-

nesc

creşte,

doar

că

la noi

datorită subţirimÎI

pungii romAnului SQeSt lucru se resimte mai mu~
ca prin alte părţi. Oricum însă
până la sfâ"~ul anului sperăm
să~ putem men~ne in viaţă a~
wm este el acum.
- Deie Domnul! Ar li singura veste care ar salva cât de
cât acest an bolnav 19991
Apropo, felicitări pentru
condi!iile, intr-adevâr civilizate,
pe cara le oferă noul sediu al
"'''t"zisei Uzine electrice arildenllor care-I calcă pragul.
- Pentru că tot veni vorba
despre intreprinderea noastră a'
vrea să-i fac cunoscut numele

exact, nume care
Filiala de

distribuţie

sună aşa:

a energiei

electrice, .Electrica· S.A.,
Bucureşti,

Sucursala de distributie Arad. Rămânând încă o
idee' la observaţia dv. de maii
înainte ~ vne să subllniez'că, în
acelaşi context de optimizare

=~=:~ase::~

decembrie în cartierul Micălaca o
casierie pe bază de âutocitire,
unnată de o alia în Aradul Nou,
chiar pe Calea Timişor;i, iar la

o a treia in centru. Cum se
ora actuală funcţioneazâ,

ştie, la

cu bune rezultate o asemenea
casierie modernă in cartierul
Faleza Sud.
- Pe când o astfel de
casierie fi în cartierul Aurel
Vlalcu, unul dintre cele mai
mari cartiere ale Aradului?
- In cartierul Aurel Vlaicu
avem o casierie, dar nu pe bazâ
de autocitire, pe măsura
procurării utilităţilor necesare·
unnând ca şi această un~ate să
se transforme într-una de plată
pe bazâ de autocitire.

-Sunteţi tânăr...
- Qa. atât cât te poţi numi,
tânâr la 45 de ani. Dar eu sunt şi
mai aJes mai simt aşa!
- Nu asta vroiam să spun,
ci doar că lumea vorbe,te
despre dv. ca despre un om
deosebit de energic, care a
reu!jiit intr-un timp foarte scurt
sâ transforme fosta Uzină electrică - eu tot alfa o să-i spun,
parcă imi vine mai bine la
indemâ:nA - dintr-o întreprindere bolnavă intr-una sănă
toasă 'i viabilă. Cum aţi reu~
care ar fi secretul?
- Nu ştiu dacă e vreun .
secret, dar ştiu că am incercat
să-i conving pe oameni - şi se
pare că am reuş~ • că această
întreprindere este a doua lor fa.
milie, la care trebuie să ~nă, şi
mai muH chiar, pentru a o păsba
in viaţă şi pentru a-"utea benefi.
eia de pe unna ei • trebuie să dea
totul din ei, să nu se cruţe deloc.
Eu pe toate acestea le numesc
chestie de mentalitate, cu ea cred
eu, cu schimbarea ei, trebuie
început orice In ţara asta. Şi dacă
muHe nu f!Mlrg bine in România,
nu merg tocmai datomâ menta~~~lor care ne trag înapoi, care
ne pun frână.
- Aveţi copil domnule
Secianschi7
- Da, am două rete, una eS)ii!
studentă la Facultatea. ·de
Medicină din Timisoara, iar ceâ
mică • de fapt, le desparte doar
un Rn Si jumâtate • este elevii în
clasa Xli-a, la cunoscutul liceu
Ghiba Birta.
- Clasa XJI-a7 Deci invaţă
dupâ celebrul manual de isto-

a

rie ...
- Da, după el, dar şi după
manuale mai vechi, visul ei fiind
să intre la Facultatea de Drept.
Să vedem însă ce va fi mai
departe Tntrucăt se discută că
istoria nu va mai fi obiect de
admitere la Drept, ea fiind

In ultima vreme Sebi,ul ne-a obişnuit cu tot felul de
fliri fOCante. Intr-un orăşel mic s-a organizat un mare ~s
tiva! de muzică UfOară, aici funcţionează o universitate,
se construie,te un stadion uriaş ' ' câte fi mai eAte nu
s-au intâmplat in oraşul de pe valea Deznel ...
Dar, zilele trecute, aflându-ne la festivitAţile prilejuite
de aniversarea liceului, ne-a fost dat să aflăm că in piaţa
ora,ului s-a deschis un ••. cabinet de ghicit şi vindecare
prin descântec ... Vestea • de ce să n-o spunem • ne-a stirnit curiozitatea ~i am dorit s.ă vedem cine "tratează" 'ii
cum se face "tratamentul" in lnsolitul cabinet.
Ne-a întâmpinat o tânără (cu
1răsături de vrad) care-ne-a spus
că

o cheamă Marieta.

.sUnt născută in 27 iunie
-1968, în judeţul Dolj, satul Gighera
. ne spune. Cu aproximativ dnd
ani in urmă am visat cu o

- Şi e drept să fie ~7
- Nu pare a fi drep~ dar câte
lucruri nedrepte nu se petrec
astăzi in România?
- Asta cam seamănă a
politică! Apropo, faceţi politică
domnule director?
- Sunt jllembru al Partidului
Democrat, dar fără a avea vreo
in partid.
- Ştiam şi spre cinstea dv.
am aliat că în cazul dv. algoril·
mul nu a funcţionat, intrarea in
PD filcându-se abia la 6 luni de
la numirea in funcţia de director general.
·
- De fapt, numirea ca director .
...... produs in unna unui test vnut
in fata unei comisii franceze, un
test deosebit de sever care a
durat de la ora 9 dimineaţa pănâ
la 3 după-amiază şi de care îmi
amintesc şi-mi voi aminti toată
viata!
'- Nu vi supăraţi, dar
numele de Secianschi nu pare
a fi sută la sută român ...
- Si nici nu e. Eu sunt născut
in cartierul Gai, mama fiind
bihoreană, iar tata, sărb.
- Unde aţi făcut facultatea?
- La Timisoara, dar după
absolvire am· ·nimerit la Deva, la
Institutul de prospecţiuni şi
exploatări geologice.
- Ca dl. Constantinescu ...

1uncve

că numărul

- Se

angajaţilor dvs. depăfeşte

2000 ... Nu e cam mult?
- Fireşte că ar fi mu~. dacă
ar fi aşa, dar la ora actuală in
cadrul sucursalei noastre
lucrează exact 630 de oameni.
Deci vedeti ce rea este lumea,
deşi nu ştiu de ce.
-Domnule dlrec1or, ~ de
curiozitate cât reprezintă consumul casnic în consumul
general de energie electrică?
- Putin, 20-25%. Dar bănu
iesc pent(u ce m-a~ întrebat: am
aum şi eu vehiculându-se ideea
că nu puţini dintre datornicii noştri
provin din acest sector, lucru total
neadevărat, in prezent din cele
50 de miliarde de lei pe care le
avem de incasat, peste 40 de
miliarde aparţin intreprinderilor
mari.
- Pentru că tot suntem la
capitolul zvonuri o ultimă
întrebare: este adevărat că din
lipsă de bani multe primării au
cerut deconectarea de la
curentul electric?
- Din păcate aşa este, 19
prirnării fiind deconectate de la
reteaua de distributie, chestiune
gri,u de imaginat in J>ragu1 milen~
ului trei. Dar, ce să facem, asta e!

MI~CEfl DO~OŞfiH

Foto: M. (fiHCIO
A
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După

J8ani

de suferinţă

bâtrânicil şi mi-a spus că eu o să
ghicesc în carte şi am să descânt
pentru binele omului. Mai mi-a zis
să merg la marginea comunei,
acolo unde se adunâ reziduurile.
A doua zi, din curiozMie, m-am
dus la locul indicat. M-am uitat
bine în stănga şi în dreapta şi am
gâsn aceste şapte cărţi de joc. Am
~ la o prietenă şi i-am spus că
eu am învâtat să ghicesc. Dar, am
început să mă gândesc şi la
descântecele pe care mi le-a spus
bătrânica în vis şi mi-am dat
seama că le-am re~nut ca pe o
poezie, ceea ce m-a surprins.
- Când ţi-ai dat seama că
poţi vindeca?
- Am început să testez 'i
mi-am dat seama că am puterea
descântecelor. Simt un curent in
mine, iar in momentul in care
descânt simt că mă descarc şi mâ
·uşurez. Am impresia că în mine

12,00, va fi într·eru~l!ă circujlaţia
tramvaielor pe traseul
Confectii • CăpMn lgnat.
caUza acestei intreruperi o
constituie lucrările de repar3Vi la
calea de rulare (şine).
in intervalul de timp 9,00 •
1t.oo, câlătorii vor putea circula
pe traseul arătat mai sus cu aut<>buzele Companiei de Transport

se află o minge care se plimbă de
la slomac până la genunchi. E;~. .,..;.,.·'
cred că sunt puteri date de ·
Dumnezeu ca să pot face bine
pentru sănâlatea omului.
'si'·'""
-Cum al ajuns la Seb"7
-Am fost angajată, din 12 . ,·
octombrie ~- c., la firma A. F.
Preda Dum~ru, d1n Seb1ş, care
mi-a pus la dispoziţie un cabinet
astrologic.
-Ai avut pacien~7
-Deja am avut diferiV clienli la
ghicit şi descântat. Am şi vindecat :,~: '""'·
câteva persoane: Florica Horea,
cetăţean australian, N1ţa dm
Timişoara, Vasilescu Magdalena
din Sebiş, Luguzan Georgeta d1n
Buteni, Dobriu Mihai din Sebiş,
Stoica Dora din Butenl • şi vreau <
să spun că tOV cei care au fost la
mine s-au declarat mulţumiţi.
Am vrut să aflăm mai multe de ·
la Marieta, să ne supunem ~ noi
unw .tratamenr on une1 preZicell,
dar, cum timpul nu prea are rălr
dare, am fost nevoiţi să aşteptăm
o aM ocazie. Oricum, ni s-a confir- -' ,.,.."•
mat încă o dată că Sebişul nu este
locul unde nu se întâmplă nimic!

V. FIUP

Repar~ţiile cu pricina s·unt
printre puţinele (programate)
până la sfârşitul anului. Iar asta ,~ ..- ·
nu atât din cauza vremii, cât a
vremurilor! E de prisos să mai ·~
amintim de .bugetul de austeritate", .resurse" etc. Toate expresiile astea se traduc mai simplu:
SĂRĂCIE LUCIEI

H.O.

V

V

UN TANAR

CERE DREPTUL LA OVIATA NORMALA

'

. ·.:<_)"'o:..·.

:

-. DiscuJie cu dl. TIBERIU TULUCAN
- 'aacratarul Comlaial lntarQ.a,lopla
·· da Psaudokarst
· ·
- OI. profesor, care este
situaţia financiară actuală

a-

clubului pe care n conduceţi?
- Proastă. foarte proastă. Ne
. descurcăm şi noi ca oricare club,
din venituri exterioare şi din coti-- .
zatiile membrilor, care nu acoperă
niCi, un sfert din necesar. Dar
asupra potenţialului adevărat al
fenomenelor pseudokarstice nu
ne putem pronunţa deoarece
cercetarea nu se poate face in
conditiile financiare actuale.
DesigUr aceasta este o repercusiune _gravă şi asupra activităţii
noastre. Prin urmare, avem
nevoie urgentil de un finanţator.
- S-a tot vorbit despre
fenomene pseudokarstice. Ce
pal al organizării sin1po:zio•1ulul
- internaţional de pseudokarst,. sunt acelea?
- Pseudokarst este D rocă
cine va ajutat la realizarea lui7
necalcaroasă,
prin urmare
- Motivul principal al orga·
· nizarii simpozionului a fost acela neeroqabilă. La peştera Hodobana, pe care am vizitat-o cu
de a atrage atenva opiniei publice
ocazia simpozionului, s-a putut
internaţionale, dar nu numai,
observa fenomenul ps6uasupra reaUzărilor speologice In
dokarslic. Peştera se află pe ori·
România. Am incercat să dăm
zontală, iar vizitarea ei de neasimpozionului o ~nulă cât mai rid~
vizaţi este imposibilă. Fenome. cală, fapt ce a fost realizat şi prin
nele pseudokarstice sunt multiple
sprijinul acordat de Fundaţia
in judeţul nostru, dar, din păcate.
•Vasile Goldiş" prin Universitatea
nu pot fi cercetate.
de Vest .Vasile Goldif, la care se
· -Vă mulţumesc.
adaugă şi cel financiar acordat de
LfiVIHifl TODOCfl
Ministerul Turismului şi Sportului
fiL MfiRifiHOT
prin D.J.T.S. Arad.
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OI VACCIN PROST FĂCU'I' IrA
MARCAT PE VIATA
Cu o privire tristă, dar în care parcă am
zârit o licărire de speranţă, timorat şi vorbind la
inCeput cu reţinere, Claudiu a inceput să-şi
depene povestea. Născut intr-o familie dezorganizată, cu încă şapte Ira~. la abia opt luni de
viată, un vaccin prost făcut a avut ca unnare
afeCtarea pe viată a piciorului drept. In urma
acestei intâmptări nefericite, părinţii I-au abandonat. el găsindu·şi locul la Centrul de recuperare deJa Oezna, unde a rămas până la
vârsta de 16 ani. A urmat după aceea cursurile
Şcolji speciale din lneu, de unde însă a fugit,
locuind aproape jumătate de an pe străzi,
foamea deveni~ o obisnuintă.
w

"IIJ..AM GASIT MAMA il GARA"

După perioada petrecută in mizerie, lotuşi
o rază de speranţă l·a făcut să privească viaţa
cu mai multă incredere. "Eu locuiam in
restaurantul de la gară, iar mama mea era
femeie de serviciu acolo. Ea m-a recunoscut pentru că semânam foarte tare cu tatăl
meu.".
Claudiu a aezut atunci că suferinţele lui
s-au sfâ"'n, că în slâ"'it şi-a gâsn familia, şi
suferintele lui se VOI încheia. Dar n-a fost să fie
aşa. M>.ma sa mai avea de ingrijit încă şapte
copii si trăia intr-o garsonieră cu o cameră
mică Si un hol in care se mai inghesuia incă o
familie . .,la inceput m-am dus acasă la
mama, dar o duceam foarte greLt, nu mi
impăcam cu fraţii mei fi nu aveam ce
mânca."
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INFRACTOR FĂRĂ VOIE. ••
... Sau cel puţin aşa susţine Claudiu.
După câteva săptămâni de locuH cu familia sa,
foamea, sărăcia, lipsa de înţelegere, de protectie de căldurii suflet~ascil, I-au determinat
să iuSă. trăind din nou în gară. Aici a fost racolat de un tânăr major care 1-a luat cu el
spunându-i că vcx merge la un prieten..să facă
rost de nişte bani. "M-am dus cu el la nişte
blocuri şi m-a pus să stau de pazâ, iar el a.
spart două maşini. ~nd am văzut ce face
am vrut să fug, dar fiind handicapat, n-am
putut şi m-a ameninţat cu cuţitul". Aşa
relatează Claudiu cel~ intâmplate. După o
săptămână a fost prins de poliţie şi după câteva luni de detentie in PenHenciarul Arad, a fost
mutat la Centrui de reeducare din Găeşti de
unde s-a eliberat la data de 16 octombrie. De
atunci se află in grija Centrului de proba~une
Arad.
.

avea O SO•IU1;1e, ouo.o UCdO
Claudiu are o mătu'ă la Felnac, dar
aeoto sunt destule guri de hlănil, fi noi
vom mai putea supraveghea indeaproape.
Acum am fă.cut demersurile pentru a-i
obţine un buletin.,! am luat legălura cu
O MĂNĂ DE AIII'I'OR
Asociaţia Handicapaţilor locomotor din
Alexandru Pescaru, consilier de proba~ Arad, in vederea primirii unei pensii. Dacă
une, 1-a luat in grijă pe Claudiu încercând să~
nu rezolvăm toate aceste probleme, ·~nsa
-ajute pentru a-i găsi o locuinţă şi un loc de
lui de a nu recidiva este foarte mică".
muncă . .,Acest caz este o premieră pentru
Mai trebuie menţionat că băiatul are o spe'
setviciul nostru, care se ocupă doar C\1 cializare, de meserie fiind tinichigiu caroserie-supravegherea minorilor infracto'ri. auto, şi singura lui dorinţă este de a munci şi
Această problemă ar trebui rezolVată de
de a avea o locuinţă slab~.
Setviclul Social, dar ei nu pot să ne ajute ·
V-am prezentat acest caz în speranţa că
pentru că nu au locuri de cazare. Ei n as~
se VOI gâsi oameni cu suflet care să-i acorde
gură doar masă la cantina soc~lă."
·
incredere acestui tânăr, oferindu-i un loc de
Singura speranţă a celor de la centru este muncă şi ajutăndu-1 să se integreze în soc~
in dl. dr. Bârsan de la Centrul de recuperare
elate.
SO~IHfl fiMB~O$
din Dezna, dar deocamdată nu e nimic sigur.
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ÎNCĂ.UN FOTBALIST • VICTIMĂ UlA iNCEARCA SI SPECULEZE
~U}~"'"$·~·-~·""-"1 HARABABURII DIN MEDICINĂ ŞI FOTBAL
Cazul portarului echipei Soimii
Aici se face diferenta. Aici intervine
Lipova, George Pleşca l-am preze~tat in harababura din medici~ă şi, concomiziarul nostru de marti. Era vorba despre tent, din fotbal.
. actidentarea gravă acestuia, în meciul
După intervenţia din teren, medicul
cu Tricoul Roşu, din cadrul Diviziei D - care asigură asistenţa la meci nu mai
are nici un fel de responsabilitate. Nici
Arad, disputat sâmbăta trecută.
Spuneam, în articolul Jncă un medic pe parte medicală, nici fotbalistică. AJF· incompetent", că: .spre ruşinea medicu- ul zice că medicul nu trebuie să aibe
lui prezent la meci, pe nume Dan neapărat contract cu echipa unde asiDrache, portarul Pleşca a fost doar gură asistenta medicală, iar Colegiul
curătat în locul unde a fost lovit, desi se
judeţean al ~edicilor .îi scoate" pe ...
imp~nea transportarea de urgenţă tot- colegi şi zice că nimeni nu poate fi tras la
. ...,,.. balistului direct la spital."
răspundere dacă nu are contract cu
Totul, bazat pe faptul că Pleşca a echipa respectivă.
fost imediat internat la Spitalul Judetean,
Asadar; datorită incredibilei birocratii
secţia chirurgie, dar adus la filţa Ioeului, de·ta' toate nivelele, România fiind În
imediat după llJeci, nu de medicul frunte la acest capitol, dacă, să zicem,
Drache, ci de un coechiper de la Şomii cineva moare pe un teren de fotbal, sau
·l,.ipova.
"în drum spre spital, în acest caz, la
Având, probabil, doar cunostinte de nivelul Diviziei O-Arad, de vină este,
medicină generală, Dan Dr~ch~ nu uluitor... mortul. Nu răspunde, practic,
putea fi competent să constate că nimeni pentru el.
Chiar dacă avea datoria morală să-I
Pleşca are, de fapt, mi numai plagă contuză, ci şi traumatism maxilo-fac!al, cu
ducă pe Pleşca la Spitalul Judeţean, dar
nu neapărat obligat, doctorul Drache nu
fractură orbito-sinusală dreaptă. Mai pe
. ,..:rj •
a reacţionat in nici un fel. Tardive sunt
înţelesul tuturor nu doar spart lângă
explicaţiile lui acum, după .război".
arcadă, ci ceva mult mai grav, adică
infundarea pometului.
Poate că, în ceasul al doisprezecePractic, medicul Drache nu ştia ce să lea, înainte să asistăm la un nou .caz
Vrăbioru", se sesizează şi cei de la AJF,
facă, pentru că nu e de domeniul său
acest accident. Portarul Plesca, de pe care să oblige Asociaţiile Sportive şi
patul spitalului, ne-a declarat; ieri, după Cluburile de Fotbal· să facă un contract
cu medicul care asigură asistenta la
operaţia lş care a fost supus în cursul
zilei de miercuri, că medicul Drache nu fiecare dintre echipele din Arad. P~ntru
i-a pus decât un plasture pe plaga con- că, altfel...
tuză şi 1-a îndrumat spre spital.
LEO SFfiRfl

a

N. R-: Pentru a-l llnlftl pe dl. Drache,
trebuie să-I transmitem că ne-a plăcut
aşa de mult numele lui, lncăt am slmJII
nevoia să n scoatem In evidentă fi să
spunem ,.ce nume!"
Apoi, dacă nu ştie exact ce înseamnă cuvântul .,lncompetenf' nu are rost
să se obosească să caute in "DEX" pentru că n spunem noi: Incompetent .,cani
nu are dreptul sau căderea de a face

ceva".
Iar cum Dan Drache nu e de pe la
maxllo-faciale, e limpede că nu a ftiut fi
nu a avut dreptul sau căderea de a Interveni şi de a da diagnostic lui Pleşca.
Afadar, e sau nu incompetent acest
medic Dan Drache? Nu de alta, dar, se
pare, domnul nostru nu intelege sensul.

A.J.f·UL NU POATE SANgiONA
CLUBUL nTRICOUL ROIU•
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DEGRINGOlADA BIHOREANA

a

Ieri dîmineată ne-a vizitat la redactie dl.
Judeţean Arad, cu una din cele două maşini
Dan Drache, medicul care a asigurat asiStenţa trecute. pe raportul de arbitraj. Antrenorul
medicală la jocul de Divizia D .Tricoul Roşu oaspe~lor m~a spus că Pleşca a fost dus de
Şoimii Upova, disputat sâmbătă 16 octombrie
un coleg cu maşina la spital, deoarece oricum
a.c. Acesta a ~nut să se apere, exprimându-şi avea drum incolo. Mai târziu l-am sunat pe
punctul de vedere cu privire la acuzaţiile Deffert (n. a. - jucătorul care 1-a dus cu
aduse In .c:azul Pleşca". Dar iată ce ne-a maşina), care mi-a spus că la sosirea la spital
declarat r'nedicul Dan Drache: ,.Prin minutul i-a făcut două injecţii de calmare.
83, la un contraatac al gazdelor s-a accidentat
Vreau să mai precizez că am consemnat
portlrulechlpei Lipova, Gh. Plesca. Am inter- accidentarea portarului Pleşca In raportul de
venn· prompl şi i-am acordat primul ajutor pe arbftraj, imediat după med.·
marginea terenului, făcându-i toaleta plăgii cu
Medicul Drache, consideră că nu poate fi
apă, solutie de rivanol, pansament steril si leovorba
de o asimilare cu regretabilul .caz
coplast. la prima vedere am constatat că e
vorba de o fractură a arcadei drepte şi lume- Vrăbioru". deoarece jucătorul Pleşca nu a avut
viaţa pusă in pericol nici un moment.
fierea osului zigomatic drept. l-am dat şi două
.o astfel de compara~e mi se pare absur. -~-ţ algocalmîne pentru calmarea durerilor.
· Jucătorul a plecat spre banca de rezerve, dar dă. Cred că s-a vrut o bombă şi a ieşn un lăs.
i-am spus că trebuie să meargă la spital pen- De 7 ani sunt medicul acestei ecl)ipe, am mai
tru un consult de şpecialitate. Meciul a mai fost şi la Mn, ICRTI, Şagu, Gomera şi nimeni
durat vreo cinci minute, timp in care am mai nu m-a făcut incompetent. Şi încă ceva. dacă
intervenn in teren pentru alţi doi jucători acci- 2000 de oameni m-au ales medic de familie
denta~ mai u~or. La terminarea meciului l-am · inseamnă că nu sunt chiar incompetent" ne-a mai spus dr. Drache.
căutat la· vestiar pe jucătorul Pleşca pentru a~
. indruma spre sectia de chirurgie a Spnalului
DANIEL SCRIDON

, ·r

Am considerat necesar să aflăm şi punctul de vedere al Asociatiei de Fotbal Arad in
.ca·zuiM Plesca. Tocmai de aceea ne-am
adresat secretarului A.J.F. Arad, domnul
Dorin Vătran, care ne-a declarat: .Potrivit
Regulamentului Organizării Activităţii
Fotbalistice din România, articol 43, punctul
2 in care se specifică că:: ..in caz de accidentări cu consecinţe determinate de
neasigurarea asistenţei medicale regula-.
mentare, echipa organizatoare este
răspunzătoare de urmările accidentării",
A.J.F.-ul este obligat să sanctioneze clubul
orgânizator. Având in vedere că la jocul:
Tricoul Roşu - Şoimii Upova asistenţa medicală a fost asigurată, Aşocia~ Judeţeană
de Fotbal nu poate lua nici un let de sancţi
une lin potriva clubului organizator. •
Spicuim din raportul de arbHraj cele
scrise de către doctorul Dan Drache:
.Jucătorul CUllumârul1, Pleşca Gheorghe, a
suferit fracturi de arcadă dreaptă. Se recomandă control de specialitate la Cbirurgia
Arad."

C. MNERIE

.

După ce a invins pe
.Universitatea" Cluj in etapa
precedentă cu 3-1, UTA a
revenit pe prima treaptă a
clasamentului, profitând de
golaverajul superior altor trei
echipe, Aro C-Iung, Corvinul şi
lnter Sibiu. Pentru a-şi men~ne
poziţia de lider, .Bătrâna
Doamnă" trebuie să învingă
sâmbătă, la Orad~ta. pe F.C.
Bihor. Un derby de tradiţie,
transpus de atâtea ori in partide crăncene, cu miză importantă. Ambiţii şi orgolii, foşti
jucători ai unei echipe sau
atteia, tot tal:âmul pentru o confruntare deosebită. in ultimii
ani, ambele echipe s-au scăl
dat in mediocritate, ca de altfel
tot fotbalul din Ardeal. Bihorul a
trecut chiar şi prin purgatoriu!
Diviziei C, UTA nu a fost
departe de acest lucru. rn
prezent, cele două team-uri
stau pe cai diferiti. UTA a redevenit o echipă cJ preten~i. candidată sigură, deşi nedeclarata,
la promovare in timp ce formatia de pe Crisul Repede se
scaidă in subsolul clasamentului, ducând-o, după spusele
conducerii, de pe o zi pe alta.
Un moment numai bun pentru
.Bătrâna Doamnă" de a specula starea Bihorului şi de a se
impune.
•
Pentru meciul de sâmbătă,
la F.C. Bihor este jale. Chiar
dacă echipa a realizat o r(l.fre
surpriză etapa trecută la
Hunedoara, remizând 0-0 •. cu
Corvinul, antrenorul Viorel
Abrudan este nevoit să
apeleze la juniori pentru a

putea .umple" foaia de arbitraj.
Cum jucătorii sunt restanţi cu
drepturile băneşti, o parte dintre ei refuză să intre în teren,
căutându-şi alte destina~i. De
aceea o echipă probabilă este
greu de alcătuft, dar încercăm:
Câmpean-Kovacs, Farcaş,
Todea, Vereş-Uiici, Farcău,
Burescu, Popa-Siminic, S. Pop.
La UTA problemele medl~
cale din ultimul timp au început
să dispară. Totusi nu se poate
conta pe BolcaŞ (entorsă la
şold) şi Diaconescu _(în continuare nerefăcut). Dragan, Pap
şi Almăşan sunt ap~ din punct.
de vedere medical, iar Mariş şi
Ciba, care au acuzat uşoare
răceli vor fi recupera~ până la
ora partidei. Mister Rubinacci
ar putea începe jocul cu: Huţan
(Pap)-Zaha, Găman, Botiş,

\

Panin-Ciubăncan, Mărginean

(Aimăşan), Todea, Ciba-Kent,
Maris (Drăgan).
Partida va fi arbftratâ de o
brigadă din laşi, compusă din
Anton Heleşteanu, Cristian
Stărică si Stefan Groza.
Observator din partea F.R.F.-Mihai lvăncescu (Braşov):
Runda a Xlii-a a Diviziei B,
Seria a 11-a mai programează
jocurile: Drobeta Tr. SeverinU.M. Timişoara; Electro BereChimica Târnăveni; ASA Tg.
Mures-Flacăra Vâlcea;
Cluj-Gaz Metan Mediaş;
Apulum Alba Iulia-Minerul
Motru; Jiul Petroşani-Oiimpia
Satu Mare; Aro C-lung-lnter
Sibiu; .Poli" Timişoara
Corvinul.

.u·

DfiCifiN TODO'ffl

sezonul trecut, la Oradea, F.C. Bihor şi UTA au
remlzat 0-0. In imagine Panin (tricou alb) se află in duel
cu Balaj (in prezent la "U" West Petrom Arad).
.
fOTO:ŞT.MfiTYfiŞ

1 jil ţ! t, tj ARGENTINA
A PRODUS SURPRIZA
.,

Rezultatele etapei a 7•a:

BC .ICIM Arad • Sportul

hStudeRteac 59-55, BNR Bucure'iti • Rapid Bucu""ti 53-74,
Fartec Bra~ov • Olimpia Bucureşti 72-59, Livas Târgovişte.

.,.~iv. Oradea 82-33, LPS Galâ!i • Universitatea Craiova 49·
·.li,
·:r

59, Univ. Cluj- Somefiul Dej 60-72 d.p.

.

,

Miercuri s-au disputat meciurile de baraj pentru sferttirile de
final& ale Cupei Mondiale la rugby.
Surpriza a produs-o XV-le
Argentinei care a invins lr1anda,
fosta adversară din grupă a·
României. lată rezultatele înregis-

trate:

Clasament

e Angtla-Flp \
45-24
e Scotia-Samoa
35-20
. elrlanda-Argentina 24-28
e FalllaL Duminică, ora 11,
in ~drul diviziei C, au loc meciurile: F. C. Arad Telecom"·
Caromet Caransebeş şi U. West
Petrom Arad-Universitatea Arad.
• In Divizia D, astăzi, de la
ora 15: Gloria Arad-Frontiera
Curtici, CPL-Crişul Chişineu
Criş,

Crişana

Pâncola.

Mâine, in cadrul rundei a S•a, BC ICIM A.rad joacă la Sala
Sporturilor ,.Victoria" cu BNR Bucurefitl.

Sebiş-Şoimii

Sâmbătă,

ora 11:
Şoimii
Lipova-Semlecana
Macea, de la ora 15: GomeraTricoul Roşu, Romvest-F. C.
lneu, Podgoria 6hioroc-Victoria
Năplac. Duminică, ora 15:
Motorui-Păulişana Păliş. Dacia

Sferturite de finală, programate in zilele de 23 şi 24
octombrie, se desfăşoară după .
următorul program:
e Ţara Galilor-Australia
(Gardlll)

.

• Africa de Sud-Angll a
(Paris)
e Franta-Argentina (Dublin)
e Noua Zeelandă-Scotia
(Mun'ayfleld)

Delegaţia.

Romaniei partid- medalia de bronz la categoria 57
la Campionatele Mondiale - kg, iar impreună cu Onan Ioan au
senfoare, perechi şi fitness, care avut o evoluţie deosebită ta
s-au desfăşurat, in perioada 15- perechi, ~ind locul 6. .
.
18 octombrie, la Sydney, a revenit
Sportiva Monica Mureş·an
in tară.
' Cea mai bonl performanţă a. Sas, care a ocupat la această
fost obtinută de Irina Munteanu, "·,competiţie locul 8 la categoria
oampiOnană rnondial~ in anul , +57kg, a declarat că arbitrii au
1998 la categoria +52 kg, care a apreciat, de data aceasta, fibrarea
musculară definitii.
cucerit,. la această ediţie a CM, şi nu
pantă

masa

str. M. Eminescu nr. 28, se dispută etapa a 11-a a Diviziei A pe
echipe feminin. Participă C. S.
Cruceni stă. Seria C: Hălmagiu Oradea, C. S. Elcon.d Zalău,
Vârfurile. Buteni-Dezna, Gura- CSM Buzău şi CSM Arad.
honţ-Chisindia, ~unea Teuzului-.
e Bandllal. Duminică, la
U. Sebiş, D. Sebiş-Hăşmaş. Sala $porturilor, au loc meciurile: ora 9,30, LPS CSS AradBocsig stă.
, e Baschet. Sâmbătă, ore Ind. Sârmei C. Turzil ijun. IIVm),
11, la Sat a Spoturilor •Victoria", iar de la ora 12,30, A. S. Şc.
in cadrul diviziei A la baschet gen. A. Iancu Arad-CSS
feminin, are loc mecful: B. _c.
Huneoara Oun. 111/!em.).
JCIM Arad-BNR Bucureşti.
Sâmbătă, ora 10,
e tmds de masă. Sâmbătă, pe stadionul Strungul: C.S.U.
orele 9-20, şi duminică, orele 9- .A. Vlaicu" Arad - Rapid
12, la Sala de tenis de maSă din Bucureşti (Divizia A).

Pro&ramul eompetiţiilor
Beliu stă.
e .Onoare",etapa a XIV-a:
ICRTI-Apateu, Sântana-V.
Semlac, Dorobanţi-Bârzava,
Ţipari-lratoş, Vladimirescu-Şiria,

A.

lneu-Şeitin, Şepreuş-Felnac,

Zăbrani-Şimand,

Zărand

Sânmartin.
e .Promoţie", Seria A:
Pecica-Ususău, Munar-Zimand
Cuz, Fântânele-Horia, ArkitGiogovăţ
99,
Covăsânţ
Secusigiu, Sânleani-Satu Mare.

• Rum.
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- te conectezi*** şi primeşti pe loc un tricou MYX. .

la:

~
Mag. QUASAR- Arad

•

P-ta
Avram Iancu, nr.1 O, tei:057-211.822
'
..

• Casa clvs. poate avea de

astăzi: l ASOCIRAT~ASIGU_RIIREA

cu

UŞI. FEitESTitE
1.
S.T •. C Lfi- TE p. , M O p .. fi. ..
1 '1
?

.

.

-·-

.

.

•

##ASIROA\~

ROfWffASCA .•

.

organizează preselecţie pentru ocuparea unui post de

INSPECTOR DE ASIGURARE la Reprezentanţa ASIROM

CONDIŢII:

Chilfineu-Crif. .

.

e studii superioare tehnice sau economice
e vârsta maximă 30 ani
e stagiul militar satisfăcut

.. ·

Scrisoarea de intentie si CV-ul vor fi depuse personal

până

e experienţa in domeniu constituie un avantaj
e abilităti de comunicare, negociere, contractare

la data de 29o1 0.1999, 1~ sediul Sucursalei ASIR OM Arad,
strada N. Grigorescu nr. 1-3 Arad.

Ralapi la telefon 1157/255927 ·

(974161)

S.C. TEHNOTON
SERVICE S.A. -..
c~o~,şediul

...,_,_ mJ Ali!- RMiiria
St lb!ltxllb,t!lr. 65-67
Tilat 0010 57 281779, 0010 57 2111333

în la!ii,!ios. Păcurari nr. 2a, bl. 5908

ORGANIZEAZĂ

·•· ''

•

_ LI.CITATIE PUBLICĂ
de

..,

.lt'!schisă cu strigare in data
29.10.1999,
:.~~'
' ·fa sediul societăţii pentru

DERMATINA S.A~

DISTRIBUTIE
,

ARTmE TEHNICE DIN CAIIWC ~ P\t

.

-

Angajează:

..-

vârstă

Vin

luni-vineri, intra orala
8,08-18,00, la telefon: 221088
(974160)

timpul statloninl • măreşte durata
de funcţiona"' fi ~cheltuielile

(5224487)

sărbătorile

de iarnă

.
UJORAI
j

·.
OFERTĂ SPECIALÂ

·.

· Arad, Bd.

Revoluţiei nr. 83, tel. 280817
(lângă magazinul Porţelanul)

CARCASĂ ATX ZI1IN
PLACA DE BAZĂ
530,
tQQ, $12110
AMD KW 400MHZ

m

- Calculatoare
· -Imprimanta

eus

PLACA VIDEO SIS AGP
FDD3,5"11A4MB
SOUND YAMAHA + BOXE
!DRAM 32MII PdOO

• Retele
-Soft

-Service

Atenţia:
avans la cumpărare!

MONilORllf

TAŞTATU""

IIOUSE • Plllb

ARAD, CLOSCA 2
Te:LtFax.~

251838

INIKI'eiU:~t'tiUlAI<I:WWIII:I

-

'·

' fără
vindem şi cu plata fn RATE,

laformatii la telefon
1157!'223500,
1152/223550,
Interior 1421!174151 >

e asigurăm garanţie la produsele

vllndute

· '485USD. + TVA

.

•

, · SONDI
ziDiRINISJL

cu sediul în Zădă·
reni, judeţul Arad,
anunţă
vânzarea
dotărilor . aferente
cabinetelor medicale
şi stomatologice, la
preţuri convenabile.

zilnic: 8-19 .
sâmbătă 8-13

HDD4,~BUOMA

motorul pe

('_.

spălat?

lnlormaţU

conservă

de intrelinere

Doriti: e televizoare e frigidere e radiocaseto'
foane e lăzi frigorifice e congelatoare e maşini de

maxintâ 30 de ani

•

RELATII
'
TEL. 057468829.

'FOLIE POLIPROPILE~

VANZATORI
.

..

mişcare

la temperatwi
scăzute • reduce uzura pieselor in

satisfăcut

'FIRE ' TUBURI' FURTUNE ' CHEDERE '
EOCHETE AUTOCOLANTE
BENZi ADEZNE

-··~-

/-_

uşoară

• liceu + bacalaureat
• stagiu militar

'COVOARE PVC' MATERW. PI P.RElATE'

-(974162}

.

pe benzina

pornire

CONDIŢII:

'CIZME' MĂNUSI' PELERINE ~ SORTURI:

in caietul de sarcini.

.•
Diesel SI

CARBURANŢI

ECHIPAMENT DE PROTECTIE
'

RelafllsupUmeatare la telefona O."JZ/14.3.~
83Z/14.58 84 . . . 092181.33.97

Pentru motoare · Asigură consum minim de ulei •

STAŢIE

Wnde ~ mJ de ,Wucător.

situat in localitatea Arad· Piaţa Spitalului bl. 1-5, ABC p.
. preţ de pornire a licitaţiei 998.670.000 lei. In caz de neadjudecare la prima şedinţă, se va organiza cea de a doua licitaţie la data de 4.11.1999, ora 12,00.
·
Caietul de sarcini poate fi procurat, contracost, de la sediul
societătii. Pentru participare la licitatie, ofertantii vor depune la
sediul societă~i. până la data ~nerii 'licitaţiei, dOcumentele pre-

'

personal,
o
pentru

. · dealer autorizat

ora 12,

VINZARE SPATIU COMERCIAL

văzute

Angajează

(874045)

$'. • .

'
',"· . .

•

·c--i

•

.

'

J

•

.
.

'

•,

,.,._

-1
... ,

-

··_..;

.
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Vând apartament 2 camere,
confortll, semidecomandat,
Fortuna, etaj III, imbunătătiri;
11.500 DM. Telefon 272657.
Al ~aselea trandafir inflo'(32506)
astăzi pentru
Vând apartament 2 camere,
CABMINA ADOC
decomandat, Banu Mărăcine,
din JULIŢA, prilej pentru
etaj III, imbunătăţri; 25.000 DM.
dragi de a-i dori o
Telefon 267109. (32523)
llc,opilărie fericită, sănătate si
1
Vand urgent apartament 2
MULŢI ANI '1
camere, zona Intim, et. III.
IPărintii, n1umr•ii, luifS, unchiul
Telefon 237377, 230958..
.
(32540)
·
. Vând apartament 2 camere,
MATRIMONIALE~ Confecţii,
bl. 12, se. B, 10.000 .
DM. Telefon 092 295 340.
(32981)
Vând apartament 2 camere,
""'""'~""' doamne şi
confort 1, imbunătătit, str. Banu
18-50 ani,
Mărăcine, bl. 2. Telefon
!Căsă!OI'ie AUSTRIA, IT ALIA,
235017, după ora 16. (31936)
l::iL.OV'ENliA. Telefon 514755;
Vând (închiriez) apartament
.917, .orele 9-13.
2 camere. confort 1, etaj 1, com:
plet inibunătătit, Via ieu, zona
Z-tu'ri. · Telefon 27271 O,
275904, după ora 17. (32999)
Vând (închiriez) apartaVând garsonieră confort 1,
ment două camere,
confort 1,.
·b
zonă centrală, etaj 11. imbustr. Poetu 1u1 1. A22. Telefon
nătăt,ită, 16.000 DM. Telefon 244717. (33050)
235784; 092.308.400. (32505) ·.
Vând apartament 2 camere,· ·
Vând garsonieră zonă cenzona
28 549Aradul Nou. Telefon
"""' trală. Informatii telefon 094 621
8
'seara. (31986)
968. (33256)'
.
Vând apartament 2 camere,
Vând garsonieră cf. i,' parter, ideal privatizare,
Micălaca, str. Simfoniei. Podgoria. Telefon 212204.
lnformaij,'i 280483. (33286)
(31920)
.
·
A
d
. .
Vând garsonieră confort 1.
V an urgent apartament 2
imbunătătită, Calea Radnei, camere, central, etaj 11, 16.000
bloc 108, se. E, ap. 7, etaj 11. · DM. Telefon 253326. (33070)
32517)
Vând apartament 2 camere,
(
Vând urgent garsonieră,
Mioriţa, 14.000 DM negociabil.
Grădis,te, et. III, confortabilă. Telefon 270872. (33070) .
Vând apa rta meni 2 camere,
Telefon 237065, seara.
(31952)
·
decomandat, confort 1, parter,
.. Vând garsonieră blpc G1,
Aradul Nou, preţ negociabil.
2.800 DM. Telefon 249770;· Telefon 094.147.985 sau057.c ·
094.153.989. (32684) ·
411184. (33053)
·
·
Vând convenabil apartament
Vând apartament 2 camere,
1 cameră, Grădi~te, etaj 3,
Chisîneu Cris. Informatii localiconfort 1. Telefon 233098;
tatea Şepreu\;, telefon S32625.

ANIVERSĂRI ~~

22~~~~- ~~3~~~~ent central 1
cameră, 60 mp, cu posibilităij

(3~â;,a~ 7~partament central,

cărămidă,

Telefon
(33007)
Vând apartament 3 camere,
posibilvadcomercial.lnformatii
telefon 271937, intre orele 1618. (33052)
Vând urgent apartament trei
(3) camere, parchetat, mobilat,
str. Mioritei; bloc 203, se. A,
etaJ IV, ap. 17, ~coperiş în constructie. Telefon 251869.
(32432)
Vând apartament 3 camere,
Vlaicu, etaj 5, 'decomandat,
imbunâtătiri; pret 19.000 DM ·
negociabil. Telefon 249367.
(32286)
Vând apartament 3 camere,
ultracentral, decomandat, et. 1.
Telefon 252014, 094 531 805.
(32672)
Vând apartament 3 camere,
decomandat,
multiple
îmbunătăţiri, Piaţa Spitalului,
39.000 DM. Telefon 253282.
(32652)
Vând apartament 3 camere,
zona 300, 23.000 DM. Telefon
272019. (33136)
Ocazie! 21.500 DM apartameni 3 camere, central,
imbunătăt,it. Telefon_ 210255,
210555. (33206)
Vând apartament 3 camere,
decomandat, etaj III, Alfa, pret
17.000 DM. Telefon 255133:
(33216)
,
Vând aparta_ menl3 camere,
decomandat, Mioriţa, parter;
negociabil. Telefon 250209. ·
(33216)
Vând
apartament
3
camere, decomandat, zona
·
300, Micălaca. Telefon 094
921 369,092 358171. (33281)
Vând apartame~ 3 camere,
decomandate, renova! recent
(gresie, faianţă, parchet), zona·
Gării, str. Avrig, preţ' negociabil.
Telefon 057-254425. (33278)
'

l j~1 W;~ ;il1 '

''

Vând casă in Vladimirescu,
zonă centrală, 4 camere,
dependinţe, încălzire centrală

Vând casă in Arad, str.
Vând Dacia papuc acoperitli,
Paltinului nr, 7/B, Via ieu .• an 09.1994; 2.700 DM. Telefon
Telefon 260681; 092.441.742.
276541. (32526)
automată, preţ negociabil.· (33201)
.
Vând Dacia papuc, 2.300
Informaţii telefon 514207..
Vând casă 5 camere, grăDM; Dacia 1310, 1.600 DM:
(32993)
dină mare, încălzire centrală pe
ARO 243, 2.700 DM. Telefon
Vând casă mare tip vilă, 170
gaz, in Sânicolau Mic, pret
464027. (32668)
mp, cu încălzire centrală pronegociabil. Teleton 288447 sau
Vând ARO 243 Diesel, CIV,
prie pe gaz metan. str. Grigore
092.205.989. (33236)
·numere noi, stare bună, 2.900
Alexandrescu, nr. 42, cu 60.000
DM fix. Telefon 057- 461222.
DM. Informaţii telefon 256661;
1jl;Jif!Yt=l (32641)
288686 sau 094/ 785.866.
-o
Vând ieftin Dacia 1310,
(33029)
• o1o1 • " . • 1
1991, stare excepţională, str.
Vând casă cu etaj in rosu,
Ciobanului, bloc 513, se. A ap.
Chişineu Cnş. str. Dragoş VOdă
Vând urgent, preţ negociabil,
3, Micălaca. (32515)
nr. 2. Telefon 521186.
gheretă autorizată (zidită),
Vănd Audi 100 'Diesel,!; pis(3041394)
· Piaţa Obor. lnformal!i tel<;,!on
toane, stare bună, inscris
Vând casă in Minis nr. 197.
221190 sau·250966. 1330801
soană fizică, an 1981,
Telefon 092.520.454. (33065)
Vând spatiu comercial zonă
DM. Telefon 057 • 535140;
Vând casă, localitatea Şidău
ultracentrală. Telefon 255968
092.473.386. (32998)
nr. 175, cabană la Baratca.
sau 098621745. (33214)
Vănd Audi 100. an fabricatie
Telefon 092.457.376; 259776,
1982, stare excepţ 1·onală, nr'eţ
orele 20-22. (32401)
t
lrf-=~gl 4.600 DM negociabil, persd;.nă
Vând. casă mare, 4 camere.
fizică .. Telefon 057 • 469259;
bucătărie, baie. curte şi grădină
29
094 559 01
· gaz, 35 .000
cabană
localitatea
mobil
· 244
· 3.Brasov,
(3 89)CIV,
mare, -mea"1 z~re
.
B Vând
lea
500
t
1080
Vând ARO
DM, negociabil. Telefon
ara, cu
mp eren;
4400 DM, Florescu, 'Neudorf
283278. (32241) • · .
•
mp,
grădină
intravilan
Zimand
c o 50 h 1
1 l't 1
158, duminică piata_ Arad.'
Vând casă anexe pământ
uz; .
a eren oca' a ea
(4113065).
•
· 1,60 ha Variasul
Arăneag (zonă
gră, Mare. Telefon
·
d'"
. . turistică);
· 1 litat
Vând Opel Vectra, fabricatie
251388, orele 18-20. (32427)
•na cu pomi ŞI VIe, oca ea
91, benzină 2,0i inmatriculaiă
Ghioroc:(:·
Telesf)on 282940, orele
18-23 32486
pe SRL (aj)Ort capital), multipla
Vând casă nouă, cu
.
extrase, împreună cu firma.
mansardă, 4 camere+ anexe,
Vând urgent teren 1880
420579 33023
Bujac; 40.000 DM negociabil.
mp, 11.500 ,DM, Grădi,te, str.
Telefon
)
·<
80
Telefon 244431.'
Iacob Mure~an nr. 25.
Vând Audi 1989
(schimb cu·
• benzină,
Vând casă cu grăd1nă, in
Telefon 092/537335. (33021)
garsonieră) anpret 8.500
v·and teren .•ntrav1.,an 600 mp, · . Tnmatriculat,
DM.
Macea, nr, 1117 zilnic sau
la
·
f
t 15
T 1' 26261
Telefon057-565189.(33067)
·
telefon 536348. (32287)
ron
m. e eoon
9.
Vând BMW 318 _1, 198 5
Vând urgent si convenabil
(33045)
•
.
ă fizică . .
casă mare, comuna Livada.
Vând teren intravilan 2183
IRSCOS persoan
~~piese
serie
3, 5, 7. Telefon
Telefon 412204. (32469)
mp, Păuliş. centru, posibilită~
37 1
Vând casă cu grădină in
apă curentă. Telefon 238373, • 09Vând
2!34 3 - (33074)
224498 (32284)
Volskwagen Golf, stare
Zăbrani nr. 5, pret, 1_6.500 DM,
·
• â t
b'l f
foarte' bună. Telefon 092/
Vâ
d
7
h
negociabil. Informatii in Zăbrani
n
a pam n ara ' n
sau telefon 267585, Arad.
Olari. Informatii telefon 232111.
777361. (32603)
'
(32281)
(32984)
'
Vând casă €U grădină ;n·
Vând teren intravilan 22.000
localitatea Frumuseni nr. 565.
mp, 200 m de la Piaţa UTif:·
lnforma~i telefon 119. (32676) .• : Telefon 094.555.692 sau
Vând casă mare, cu spatiu· 276641. (33112)

In!·a·Itl {Gn
IZ.J: H.1 :)
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~~~e~~~:~: t~~~f~~n~~7~~~ă . Su~~!te. ~a~eria?e con~~!i
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etaj 11, 2 camere,
(32668)
extindere, etaj VN, acoperi~
confort 1. Telefon 253527;
Vând apartament 4 camere,
Vând casă in Zădăreni, nr.
~glă, pret 14.000 DM. Telefon·. 236357.
160 mp, str. Coşbuc: aparta- · 227, cu anexe gospodăresti,
092.509.397. (30146)
Vând apartament 2 camere,
meni 3 camere, 140 mp, str.· . gaz, apă (reţea şi hidrofor).
Vând apartament 1 cameră ':"·--etaj 4, imbunătătit; pret negO:
Coziei. Telefon 092.227.450.. Informatii la nr. 287 telefon 057
. Alfa, 11.200 DM negociabil:
ciabil, 16.500 DM. Telefon
(33109) ·
. -413188. (32419)
' · ··
Informaţii Alfa, bloc 70, se. Ei. 264732 după ora 16.
Vând apartament 4 camere, · ,,. Vând casă veche cu 28 ari
ap. 1. (32536)
.
•
Vând apartament 2 camer~ . toate imbunătătiiile, zona 300,
grădină, in Olari. Telefon
Vând garsonieră confort 1.
Aradul Nou. Telefon 288537
malul Mureşuiu1; garaj auto232111. (32984) ·
etaj III, VJaiCil, neimbunătăţită, , după ora 18. (33177)
rizat. Telefon 259891. (32588)
Vând casă 3 camere,
(ne)mobilată, ideal pentru'' l OcazieL23.500 DM aparta-. , . Vând ·ap;~rtament 4 camere,
dependinţe, grădină, canal!:
inchiriat. Telefon 220338 după
meni 2 camere, ultracentral, ,?'VIaicu, cu 17.000 DM sau
zare, gaz, zonă centrală.
ora 18. (33133)
multiple îmbunătăţiri+ mo.bilă.
schimb cu masină sau garsoTelefon 094.m.zro: (33057)- ·
Vând garsonieră mobilată,
Telefon 21 0255; 210555.
nieră. Telefon :235331. (32637)
Vând casă cu etaj, Grădişte,
Micălaca, bloc 231, pret 7.300
(33206)
cu 2 apartamente, grădină,
DM. lnforma~i telefon 5Sa030.
Vând urgent-apartament 2
garaj, etc. Telefon 220364.
(3716834)
camere confort 1, bucătărie
(33090)
·
Vând ·apartamente la
mare: parchet, preţ 11.500 DM; .
Vând casă mare cu loc
Podgoria, in casa cu Farmacia, • Lebada. Telefon 250209.
Vând casă, Grădiste, toate
spaţiu comercial, Calea·
apartament o cameră, două ~i
(33216)
.
. utilitătile. Telefon 092.207.518·
Timlsorii, nr. 114. Telefon
patru camere. Telefon 272227
Vând apartament 2 camere, · 276353. C33110\
· '
286831. (33p82)
·
după ora 20. (33166)
Piaţa Spitalului; avantajos.
Vând casă cu curte 400 mp,
Vând urgent casă. mare in
Telefon 092.397.193; 250209.
mobilier. Telefon 092.599.416.
Vladimirescu (5 camere), preţ
(33216) .
·' (32425)
·
·
85.000 DM negociabil; stil oociurgent apartament 1
Vând 2 apartamente 2
Vând casă, comuna Misca · dental. Telefon 267951.
le~'"'""-~ iona 500, etaj IV,
camere, etaj 1, parter ! etaj 11,. ~i 4 ha pământ. Tele.ion. (33114)
fără prc>biiE•m••·
garaj, zona 300 .. Telefon
252517. (32081)
·
.Yând casă 3 · camere,
IDUI1alil\ll. 8.800 DM nego266975. (33218)
Grădiste, cu gaz. Telefon·
266392;46245.1
Vând apartament 2 camere,
OCAZIE! VÂND CASĂ,
253527; 236357. •
parter, str. Ba nu Mărăcine.
toate utilităţile, suprafaţa
Vând casă cu curte 330 mp,
Telefon 235021. (33229)
900
mp.
Telefon
str. A. Şaguna, 4 camere, baie,
Ocazie!. Vând apartament 2. 092.239.4?.1; 256543 • până
bucătărie, hol, gaz, termotekă,
camere, Vlaicu, et. X, acoperis
la ora 16. 131726, 31955i
·posibilitate mansardare, pbsib~
fără probleme, 8.000 DM'.
Vând convenabil casă cu 3
lilă~ depoz~. spa~u comercial.
Vând_ aPartament 2 camere,
camere, lrato~ nr .. 370.
Informatii telefon 280075 după
Telefon 273945, orele 15-17.
.zonA bună, etaj inferior; preţ
(33277)
·
·
Telefon 249506. (32214)
ora 17./33151)
·
ne1rociabil. Telefon 235784;
Vând vilă lux deosebit,
Vând casă grădină mare,
~;,.J,'"U.,<U0 . 4W . (32505) .
.
nouă, etaj, cartierul Calea
localitatea lratos, nr. 249.
Vând urgent apartament 2
· ··
Romanilor,_str. Triumfului nr.; Telefon 262179. (33154)
camere, preţ acceptabil, str. 6
d
V
6.
Telefon
092.344.705
.
.
·
ân
casă
5
camere,
Vânători bl. V2, se. B, et. III, ap.
(32369)
bucătărie, baie, canalizare, gaz
Vând urgent apartament 3
14. Telefon 057-222530,
stradal plus teren ,·ntrav•·lan
v
ând
casă
tot
confortul,
, 092 836 421. (32656)
camere, Samantha urcător.
comuna Vladimirescu. Telefon
1500 mp. Telefon 237794;
Vând ieftin apartament 2 ·Telefon 531594. (3243~). ·
255981; 092.284.409. (32501) •. 276419. (33160)
camere, exceleAt, etaj IV,
Vând casă in Pâmeava, cu
acoperiş fără probleme,
Vând urgent, rate, apartagrădină
şi gaz. Telefon 211792.
meni 3 camere, ultracentral,
Vând casă central, etaj, 3 .
Confectii; absolut toate
(33165)
.
îmbunătăţirile. Nu v~ţi regreta
etpj 11, balcon; 26.000 DM.
ca':!ere, (alimentară, restauVând casă cu 3 camere, cu
alegerea făcută! Incercati!
Telefon 262462; 092.990.164. ·rani}. Telefon 234862: (32504)
Merită! Telefon 252009.
(31998)
.
·
Vând casă mare, grăd1nă, . confort, termoficată. Telefon
243031. (33174)
· · · ~32555)
.
, vana apartament J·camere,
dependinţe, comuna Seleuş.
Vând casă mare, Aradul ·
Vând apartament 2 camere,
Micălaca-506, 16.000 DM.
Telefon 251302. (32521)
Nou, 1.500 mp, tot confortul,
Micălaca, bl. 512, ap. 19.
Ţelefon 057-210066, 092 706
Vând urgent casă in
··preţ 45.000 DM negociabil;
Telefon 279634. (32313)
_ 028. (32583)
Sânicolau Mic, 24.000 DM
r:-:--:---'-----........,· '· Vând apartament la casă, ·' negociabil. Telefon 234608; pilsibil 2 rate. Telefon 278653..
(33175)
·
·
apartament 2 camere, . parter, ·150 mp, 39.999 DM., 094.183.043. (32569)
Vând
casă
str.
Oi!Uz,
nr. 32.
Haţeg, 11.200 DM.
Tel~fon 281195. (31913)
'
Vând (schimb cu aparta- .
1nfo rm)aţii telefon 251273.Vând urgent apartament 3 · meni) casă in Zăbrani. Telefon
212221; 092.620.475.
· camere, confort 1 spori~ deoo219331, 092 823 772. (32586)
Vând casă. in Timişoara. str.
mandat, imbunătătit . zona
Vând casă mare, pe colt,
UTA. Telefon 253660.' (32986)
Grădi~te, după pod. 59.999 Crisan, nr, 47, pret 100.000 OM
negociabil. Tel~fon 25924{).
Vând apartament 3 camere,
OM. Telefon 281195. (31913)
· (33188)

tone, CIV, numere noi, pret
4500 DM, negociabil. Telefon
237412, mobil 092.925.770.
(32299)
Vând Mercedes 126 Diesel,
înmatricula! Austria; Mercedes
207 D 1,5 tone înmatricula!
persoană fizică; DAF 600 7,5
1 u-~. j
~
tone pregătit curse internaţionale şi Renautt 12 normal
Vând Mer~es 350 S; Jeep
si unul automatic, stare
Toyota Land Crysler. Telefon
092.227.450. (33109) "·
., . impecabilă, neinmatricuiat.
Informatii tele!Qn 094.607.117.
Vind convenabil sau · (32618)'
· ·. ·
· ·
schimb cu altă maşină + '
Vând Opel Astra TD, preţ
diferenţă OPEL ASTRA
14.300 DM; Dacta nouă, 5.800
consum 5i100, adus recenţ
DM negociabil. Telefon
094.286.769. (32561)
înmatricula! persoană fizică,
fabricaţie 1993, stare iraVând m1crobuz transpo":l
pro,abilă, toate condiţilll!. . marl'ă Peugeot Boxer, an _fabriTimi~oara.
Telefon • ca~e 1996, 2.500 cmc D1esel.
056/225901 fi 094.845.888.
Telefon 092.344.798. (31877)
1132572)
- Vând, in lneu, tractor U650,
Vând Dacia 1310, octombrie
complet refăcut. Telefon
1998, stare perfectă, 5.000 . !i116Q6. (2055814)
DM. Telefon 235784, 092/
308.400. (32505)
+ gaz, apă, curent, preţ 30.000
DM. Telefon 282256,-orele 1621. (33094)
Vând 1 "73 ha pământ la
Agroindustriala Curtici. Telefon
465363. (3039743) '

'!:

1

11!: Il!'' 1

-

·-

Vând convenabil Dacia O
km, orice model, livrare imed~
ată. Telefon 094.391.896.
Vând Peugeot 605 SL, 1990,
persoană fizică, stare foarte
bună. Telefon 258667,092 64!i
. 129. (32985)
·
Vând avantajos ANVELOPE CAMION diametru
17 •5 ; ARO • JEEP 15 ' 18 ;
AUTOTURISME 12, 13 , 14,
· T 18 f
15 16 17
'
'583027.
ţolo.
e on
259339,
(3040386)
Vând Saviem izotermâ 5,5
tone, preţ avantajos; negociabil. Telefon 094 _517 . 763 _
(30964)
valid Lada 1500, 1979, stare
foarte bună functionare.
Telefon 0571274095 _(32318} ·
Vând Dacia 1410 L, fabricaţie 1995 , albă, preţ 3 _600
DM
. b'l T
' p,re,1 negoc•a 1· ele1on·
241497 32440
·
·(
)
.

(33 195

......,.._

cu
Jeep Mitsubishi. Telefon
277181. (33099) ·
Vând talon Renault 18;
1.000 DM negociabil. Telefon
094.114386. (33095)
Vând Mercedes 240 D, neinmatriculat; VW Jetta neinmatriculat. Informat•·,·
• telefo· n
462321. (3041942) · .
·
Vând piese Mitsubishi ~i
Opel Kadet. Informatii telefon
232111. (32984)
'
Ocazie!
Vând
urgent
Mercedes 180 D, an 1960, eu· scaune piele; microbuz 206 D,
8+1 toate inmatricu1ate, nr.
, Arad, cu numai 7.000 DM; viZibile localitatea Tumu, nr. 98,
orele 14-19. (32980)
Vând Renau~ Espace 2.2 i,
an 1989, TXI culoare .argintie.
preţ 8.000 DM. Telefon
094.639.508. (32687)
Vând VW Passat Berftnă 1.8
benzină, an 1989, nei•nm••tric:u-1
lat. Telefon 092.885.
. (32648)
(Continuare tn pagina 18)
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ofer garanţie. Telefon 259339,
Telefon 232746 ·după ora 17 .
Vând TV motor de Brasov, cu
563027. (3040385)
Vând BCA 610.000 lei/ mc;
(33170)
INTERSAT
Angajăm tineri cu carte
punte dublă şi cumpăr tractor
Vând TV color Phllips şi
VAR - 23.000 lei/ sac; CI·
Vând garaj metalle, zona
STARLINE
muncă. Str. lvrianu nr. 2,
chinezesc de 15 CP. Telefon
Grundig, stero, teletext. Telefon
MENT. Telefon 0941 524.456;
CONECTARE GRATUITĂ!
Vlaicu. Telefon 092.638.593.
orele 14-17. (32567)
276653. (32987)
264004. (32479)
054-211807. f.0974149
(33155)
Aflăm de la se
Vând Opal Kadet 1300 inmaVând COMBINĂ frlgorlflcă
Vând EUROBOLŢARI TER·
Vând 2600 kg gri!u; 1200 kg
SRL şi SC
"ELECTRONIC SHOP •
triculat + CIV. an 1987, 6.000
fi CONGELATOR; vitrină frl·
MOIZOLANŢI cu garanţie;
că in această nAoda:•d~
orz; 1600 kg porumb boabe.
CANON" angajează perOM negociabil; Dacia 1300, an
gorifică, un an garanţie.
300x250x200; 3.600 leilbucaTelefon 235248. (33173)
soană pentru departamentul
1979, 1.300 OM negociabil.
Telefon 274118. (32305)
-~ta; 1 mc - 240.000 lei. Telefon·
Vând 7400 kg porumb boabe.
Merketing. Cerinţe: studii
Telefon 230594. (32587)
Vând TV color, 80 OM, f"&e
281491; 092.381.750. (32057)
Telefon 233176. (33173)
medii, superioare; serioziVând Volskwagen Passat
luni garanţie. Telefon 274118.
Vând canapea piele, ger- '
Vând calorifere; combinată;
tate, prezenţă fizică agreDiesel, 1600 cmc, 1964, non- . (32305)
mană. Telefon 274118. (32305)
frigorifică şi bas voci. Telefon
abilă; cuno~tinţe In domeni'profit. Telefon 276607. (32076)
Vând maşlnli automatli·
456195; 094.n4.509. (33196)
ul tehnicii de birou constituVând TV lzotermă punte
spălat, 80 OM, un an garanţie.
Vând parchet fag aburit,
Vând vopsele şi antigella preţ
Ie avantaj. Telefon 271642.
dublă. lnforma~i telefon 462593. · · Telefon 274118. (32305)
uscat; pervazuri; palux. Telefon
de productie. Telefon 259240.
32597
(3041945)
Vând TV color 51 cm, 59 cm,
(3J189) .
235271· 094.555.338. 32522
Vând ARO 243 sau schimb
maşină spălat Automatica,
Vând toate tipurile de termoVând sorg cu sămânţă pentru
ANGAJĂM DULGHERI
cU Dacia. Informatii localitatea
calorifer electric cu ulei; cu
teci si convertoare, sigilate.
mături, 3.000 lei/kg. Telefon
ZIDARI, telefon
birou
Zărand, nr. 3. (3041945)
garanţie: Telefon 284604.
Telefon 259854. (32605)
259240. (33190)
270162; telefon acasă
Vând microbuze marca
(32556)
Vând cazan ţuică 50 litri,
Vând sobe Vasta - Salu
276471. (32992) .
Citroen, Ducato de marfă, an
Vând TV color, masini de
comuna Zimandul Nou, sat
Mare, cu cuptor, deşeuri foc;
fabricatie 1987, motor 2.500 D.
spălat, frigidere cu congelator si
Andrei Şaguna, nr. 26. (32990)
boiler 100 litri. Telefon 211905.
ANGAJĂM VĂNZĂTOARE
Informatii telefon 240280 după
lăzi frigorifice, la preţuri conve..
(33187)
.
Vând cuptor patiserie electric,
cu experienţă pentru raion
ora 19. (J3125)
nabile, (cu 6 luni garan~e), intre
fabricatie Germania. Informatii
Vând vitrină frigorifică şi
mezeluri. Informaţii telefon
Vând tractor, combină C14,
orele !}-17. ·Telefon 251392 sau
telefon S14207. (32995)
'
mobilier magazin. Telefon
246515. (33000)
----ARO 243; TV motor Brasov.
094.293.568. (3~25)
Vând căini ciobănesc ameri468470. (33191)
Localilatea Apateu, telefon \85.
Vi.ndem o mare gamă de
'I'URISM
can<>-canadian (Lup alb). 7 luni.
Vând termotecă (incălzire +
R e s t· a u · r a n t u 1
(3041398)
TELEVIZOARE
COLOR,
Telefon 057 · 4,61222. (32641)
apă caldă) combi şi instant, apă
"ADRIATICĂ"
angajeazA
Vând Jetta, an 1980, TnmatriSTEREO. Informaţii telefon
Vând apartament 2 camere,
caldă pe gaz, preţ 1.050 OM şi
OSPĂTAR, BUCĂTAR, AJUculat Telefon 264732, după ora
280260, 211213, orele 10-20.
etaj 11, bloc. 309 Micăiaca şi
320 OM. Telefon 210631.
TOR BUCĂTAR; calificaţi.
16.
PREŢURI CONVENABILE.
mobilă combinată. Telefon
(33200)
Telefon 265825. (33024)
Vând Espero, 8.000 km,
(33185)
234861. (33036)
Vând garaj ultracentral, Bd.
impecabil. Telefon 256732.
Vând instrumente muzicale,
Vând aeroterme pe gaz, 150
Revolutiei nr. 26-38 (in curte la
ANGAJEZ COFETAR(Ă)
(33141)
instalatii de sonorizare, negative
OM; instant apă pe gaz, 250
Restaurant International - fost
PATISER(Ă) cu experienţli,
Vând Fial 131, an 1983,
SMF mărcile Peavey, Roland.
DM; maşină de spălat vase, 80
Macul Rosu), pret '2.500 DM.
salariu bun. Telefon 277526.
inmabiculat.Telefon 279208.
Telefon 059 - ·416034,
OM; navete apă minerală,
Telefon 2:i0972, 094 557 946.
(23104)
Vând: AU OI 5000 model
094.251.207. (32466)'
30.000 lei/bucata; boiler electric
(33260)
.
american, motor 2,5 TDI
.. Vând 3 televizoare stereo,
Efectuează zilnic transport de
80 litri, 500.. 000 lei. Telefon
Vând sobă Calorex, burlane,
ANGAJĂM TINICHIGIU;
persoane in GERMANIA, AUStext, preţ negociabil. Informa~!
Diesel, inmatriculat, fabricaţie
237607. (33030)
.
coturi emailate, calorifer electric.
str.
Vrabiei,
lângă
TRIA '' FRANŢA, la pn>\l•ri accemotor 1994, caroserie 1987,
Alfa, bloc 70, se. B, ap. 1.
Vând dormitor TimoteiTelefon 256396. (33285)
sibile cu autocare moderne.
Orologerle. Telefon 289997.
multiple extrase, 9.000 DM
(32536)
·
5.500.000 lei; bibliotecă lidia
NOUIII ITALIA cu tranzit AlJS.
negociabil; FORD ORION faVând TV color deosebit, 600
4.900.000 lei; tineret Silvana
TRIA. SUEDIA cu tranzit POLOSUPERMARKET Alimenbricaţle 1992 Diesel Euro 2, 4
OM; imprimantă Laser, monttor; 4.000.000 lei; bibliotecă Estera
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA.
tar ZIRIDAVA, angajează
uşi, nelnmatrlculat, 6.3'1CJ OM
negociabil. Telefon 242697. · 5.000.000 lei. Telefon 094/
IMPORTANTI Prin ,.ATLACASIER!. Cererile se vor
negociabil; DACIA 1310
(32994)
SSIB" puteţi cilitorlln toati
809.884. (33047)
Cumpăr casă la soseaua prindepune In Incinta magazinuEUROPA: BELGIA, OLANDA,
COMBI, fabricaţie 1990, 2.500
Vând combine frigorifice in
Vând 2 iepe, bine intre~nute.
cipală in Arad. Telefon 289456;
DANEMARCA. FINLANDA. NORlui (parter ZIRIDAVA).
OM negociabil. Telefon
perfectă stare de funcţionare.
Informaţii localitatea Păuliş nr.
092.239.242. (J3027)
VEGIA, ANGLIA, SPANIA, POR·
33171)
286996; 092.284.423. (33157)
Telefon 216143 după ora 17.
204. Telefon 057-557514.
Cumpăr urgent apartament 2
lUGAUA.
Vând Dacia 1310, CIV, VT,
(32546)
(33046)
Pentru grupuri organizate,
camere. Telefon 253326.
1650 OM negociabii.'Telefon
Vând casă de marcat fiscală,
CAUT MESERIAŞ construlnc:hlrlem autocare fi mlcrobuze
Vând armă vânătoare Mertin,
(33070).
269835; 230865. (33166)
marca Textar. Telefon 092/
It balcoane, tăiat beton,
calibru 12/1, producţie amerh
Cumpăr garsonieră confort 1,
Vând Dacia 1310, fabricatie
344.798. (318n)
mutat calorifere. Telefon
"ATL.ASSIB" efectueazi aercana. Telefon 244833. (33063)
ofer 7.500 OM. Telefon 270872.
, . 1989, stare foarte bun'ă. . Vând maşină spălat automată
268529.
(33203)
VAnd ROCHIE MIREASĂ,
(33070)
Yicll
de-·~
_,lciojiverzl.
Informaţii telefon 520720.
1.000.000 lei; TV color 700.000
pantofi ti voal, MODELE
Cumpăr apartament 2 sau 3
Age;nflllll~
ddlllnn centru: telefon
(3041400)
lei; frigider 700.000 lei; combină
ANGAJĂM ŞOFER, str.
DEOSEBITE, din America.
camere, la bloc cu 4 etaje,
r -·-· .. fi AUTOGARĂ,
frigorifică 1.500.000 lei, chiuvetă
Plonerilor, nr. 20. (33197)
Telefon 284398. (32315)
Calea Romanilor; ofer până in
inox 300.000 lei. Telefon
Vând 2 căzi stejar 1200 lilii: · 13.000 OM. Telefon 250399 sau
2752n. (28757)
CĂUTĂM SECRETARĂ
Telefon 230594. (32587)
092.856.542. (33180)
. Vând diferite TELECOcunoscătoare limba maVând
'tocătoare de !ulei, pe 2
MENZI pentru televizor
ghiară '' italiană; cunoştin
rânduri. Telefon 2861.60.
(165.000 lei), video, satelit,
ţe calculator; salar atractiv.
-,
(32996)
transformatoare linii. Telefon
Telefon 09.2.826.507. (33211)
Vând 2 fotolii pat, extensibila;
092.368.868. (31923)
pret 1.800 OM negociabil.
maşină spălat .§lutomată;
Cumpăr talon RENAULT 5,
Telefon ~53572; 094.544.832.
CĂUTĂM TRANSLATOA·
aragaz. Telefon 276156.
Telefon 092.2~.399. (f.
Vând CĂNTARE ELEC(33186)
vă oferă:
RE
limba maghiară; prezen0974091
TRONICE ~1 CASE MARCAT · (32659)
Vând Dacia 1300, 1981,
zilnic spre Germania
tabilă; salar atractiv. TeleVând
ieftin
cazan
Jncălzire
Cumpăr
pompă
e
injecţie
PASSAU • REGENSBURG •
FISCALE pentru comerţ, ser1.300 OM negociabil. Telefon
fon 092.826.507. (33211)
centrală combustibil solid.
.pentru Audi 100, 5 pistoane,
NORNBERG • HEILBRONN •
vicii, restaurant, benzlnlirle.
279762; 094.787.493. (33207) .
Telefon 266969. (33042)
STUTTGART • KARLSRUHE •
(motor). Telefon 057/535140;
Telefon 272727. (31961)
Vând urgent Dacia 1310, an
Bar .IGHI - BUU" angaHEIDELBERG • WORZBURG •
Vând
cuptor
aragaz
şi
092.473.386.
(32998)
1992, stare foarte bună+ motor
jează BARMANE, ·osPĂTA
FRANKFURT • MAINZ •
·calorifere. Informaţii telefon
de rezervă si 2 cauciucuri noi,
1
GIESSEN.
RE. Telefon 253235. (33225)
462321.
(3041942)
.2.800 OM negociabil si Opel
SERVICI:
au1ncant
Vând
viţeauă 7 luni, localinoi, moderne: 2 bagaje gratuita:
Vectra, an 1991, Euro 2 ABS,
ANGAJĂM
cu
contract
de
tatea Zimand-Cuz, nr. 8. Telefon
Cumpăr vitrină frig; dulapurifnsoţitoare de bord; o masă
stare excelenta·. recent adus,
VÂNZĂRI DIVERSI
muncă TINICHIGIU AUTO ';l
217231. (33071)
vitrină frig; frigider, vitrină mafii;
caldă In Ungaria.
5. 700 OM negociabil. Telefon
VOPSITOR AUTO cu expeInformaţii fi Tnscrleri· la
boiler
electric
aproximativ
50
litri.
057- 262192; (33217)
AGENŢIILE PLETl: ARAD,. telerienţll. Informaţii telefon
Vând făină tip 550, calitate
Telefon 243203. (33064)
Ion 057·252291; UPOVA, telefon
270441. (33227, 228)
.!
stas, 2.800 lei/kg. Telefon
ltând urgent Dacia 1310
057-561377, telefon 057-563011;
094.142.223.
33108
CUMPĂRĂRI
DIVERSE
5 viteze,' CIV. fabricaţie. 1
TIMIŞOARA, telefon 056-200119;
ANGAJ M cu contract de
Vând cazan încălzire gaz
LUGOJ, telefon 056-359651:
pret negociabil, 2.300
muncă, AGENT de VÂNmetan Junkers 23 kw. nou, preţ_
-&-'
Cumpărăl)l: ORZ, GRĂ.U
REŞIŢA, telefon 055-224904. (c.)
'
· telefon 462568.
ZĂRI; preferăm Ingineri,
bun; 1 ha pământ lângă Uzina
FURAJER,
ORZOAICA,
aproape
tineri absolvenţi. Informaţii
de Apă Micălaca . .Telefon
PORUMB, recolta 1999, plata
nou,
1995.
Telefon
telefon 289956. (33226)
267309. (33105)
.
.
la ridicare. Telefon 065094.n3.341. (2055823)
leUkg; B.C.A. 605.000 leUmc; · Vând apartamet 3 camere,
163885, 094 789 036; 094 789
str. Independenţei, nr. 7,
Confectii; video Recorder.
- DIVERSE "' ·
vă oferă sejur plăcut in
037. (0974068)
1
BUJAC. Telefon 273785; · Telefoc' 252783; 238062.
'
Cumpărăm mobilă veche stil,
staţlunlle:_FELIX, HERCU·
092.457.280. (32159)
(33101)
.
sculptată, birouri, credenţuri,
LANE, SLANIC MOLDOVA,
Vindem LĂZI FRIGORIFICE;
Vând termoteca Beretta şi
Caut firmă pentru construbiblioteci. paturi fier, paturi lemn;
SOVATA, MONEASA, BALCONGELATOARE; VITRINE;
convectoare, boilere pe gaz.
Vând lămâi cu fructe, inăltime
noptiere lemn: mese; vitrine;
Irea unui garaj. Informaţii
COMPRESOARE 5.000 W;
VANYOS, VATRA DORNEI,
Telefon 253973. (32679)'
2 metri. Telefon 217007 di.opă
ji~uri; bufeturi; oglinzi 2 m; sertelefon 211415. (33254)
CAMERE FRIG; DULAPURI
PREDEAL, POIANA BRA·
ora 18. (33089)
vante; instr~mente muzicale;
FRIG; inox; garanţie un an.
ŞOV, SINAIA. Excursii In
Vând
convenabil
scule
tâmlămpi de tavan; ceasuri de 2m.
Telefon 281384, orele 8-18.
SC "REEŞAPARE ,1
străinătate:
TUNISIA,
plărie, grosime lată 50, banzic,
Vând coş-leagăn pentru copii.
Telefon 092.426.444; George
(29999) .
REPARARE ANV<:LOPE" SA
EGIPT.
Deasemenea
vă
freză circular, toate la un preţ
Micălaca, bl. 305, se. C, et 1. ap.
Grecu. (33100)
Vând televizoare ·color,
. cu sediul in Arad, str.
oferă un Revelion de neuifoarte
ieftin.
Timi?oara,
tele-'
6,
vizibil
zilnic,
orele
9-21.
·
·
Cumpăr porumb; plata pe loc.
garanţie,
preţ
1..500.000·
Câmpul Li~iştii, nr. 5, vinde . tat in: TUNISIA, TURCIA
Ion 094.845.888. (32572)
Vând haine de iarnă, second
Telefon 094.772.259. (33204)
2.500.000 lei. Telefon 211026.
In
data de 01.11.1999, ora
n
orm1tor pre, un.
(ISTANBUL, ANTAL YA) •. ,;,..hand, 3 OM/ kg, negociabil.
(33073)
.
10,
la sediul intreprinderii,
Telefon
2n101.
(33252)
GRECIA, CRETA, ISRAEL,
·Telefon 279582. (32680)
Vând TV COLOR: de bandli
'"BERI ŞI OFIR~
prin licitaţie: o maşină de
CIPRU, DUBA!, EGIPT,
Vând
masă
birou;
masă
nilrlargă,
preţ
1.600.000 •
montat demontat anvelopa
.· · DE SIRVICD /'
Vând PlAS GARD zlnmalâ si 2 măsute mici . .Telefon
FRANŢP,-, ANGLIA, AUS·
2.000.000 lei, cu telecomandă
de
autoţurism
marca
cată,
orice dimensiu-ni, 462593. (3041946)
.
TRIA, ·ITALIA, CEHIA.
nouă. Telefon 244904, orele 9RAVAGLIOLI; o ma,ină
Vând strung robot pornire cu
PLASĂ RABITZ '' CUIE CONInformaţii la telefon 257279;
17. (32146)
ANGAJEZ urgent AUTO·
electronică de echilibrat roţi
STRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4.
statle de încărcare electrocom256225. Servicii de comic
Vând ieftin INSTALAŢII
MACARAGIST autoriza!,
autoturism marca CEMB.
Telefon 289997, 094.558.552.
presor combinator. Telefon
SATELIT şi BOXE 50 W.
sionare vamală. Informaţii
vechime minimă 5 ani.
(27190)
Ulilajele sunt in stare bună
512919, seara. (2055621)
Telefon: Arad 237471; lneu
la telefon 255244. (c)
Telefon 094.523.70.1. 33159
de funcţi.onare. Preţul de
- . ---- --·- -- .c.:______J
Vând coltar mare cu fotoliu,
511.485. (28no)
Vând
CASE
BANI
dimensiustrigare 10 milioane lei/utilamodel deosebit. Telefon .
Vând TV COLOR en - gros,
ATENŢIE ABSOLVENŢI DE
ni 40, 85, 1 OS cm. Telefon
je + TVA. Informaţii supli278352. (33146)
en - det~ll, multe modele,
LICEU sub 25 anii Dlsponlbt092.443.416.
(32482)
mentare la telefoanele:
Vând' 2000 kg trifoi.şi 1000 kg
p_reţuri minime; negociabil.
lităţi limitate pentru posturi cu ·
nd, en gros,
paie orz. Telefon 266129.
2474il1;
247485;
0941
Telefon 289456; 092.239.242.
salarizare super·avantajoasă.
COND HAND, import Germania,
(33152)
580.868. De asemenea soci(33027)
Programul?
Ftexlbill
Dopeste 20 sortimente. Telefon
Vând tocătoare de tulei !racetatea vinde 3nvelope senliVând M!!-ŞINĂ SPĂLAT
meniul: RELAŢII CU PU289456, 092 239 242. (33027)
tată. Informaţii telefon 057 AUTOMATA, 880.000 lei; TV
u%ate de toate dimensiunile
BLICUL.
Ţinuta
obligatorie.
Vând LEMNE FOC tăiate, . 219249; 094.129.999. (33161)
COLOR 700.000 lei; LADĂ
acordând
garanţie pentru
Sunap acum la 0941 512.856.
Vând cameră combinată;
FRIGORIFICĂ 1.300.000 tel, . 160.000 leilmc. Telefon
ele. (3307-7) ·
(32391)
214010. (32383)
garni
4 · m; dulap 3
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ten·
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11
execUti
11 1ZOREX
AIDROIZOLAŢII cu membra ni
hldrolzolatoare cu ardezie
Import AUSTRIA; garanţie 1O
ani. Telefon 057 • 288230;

INSTALATOR AUTORIZAT
execut: lucrări termoflcare,
cupru, multlstrat,; MONTAT
CONTOARE APA. Telefon
094.216.147.
REPARĂM: maşini de
simple şi automata;
microunde fi aparate electrocasnice. telefon 531106.

·"-SCHIMBURI ·
Schimb

Şlmand,

casă grădină

mare,

cu apartament; dispun

diferenţă.

Telefon 231946;
211789. (33182)

PRO·
Cu o nespuai durere
300
anunţim trecerea In nefllnţj a
mp. Telefon 250892, orele 9.·
acumpei noastre
13; telefon 412119, dupl ora
14. (33002)
.
.
MORODANIUUA,
mamă, bunici '1 soacri.
lnchiriez apartament 2
Inmormintarea va avea toc
camere,
decomandate
azi, 22 octombrie 1999, ora
(ne)mobllat, bl. 303, Micălaca.
14,30 la Cimitirul din Grldlfle.
Informaţii telefon 057-270995,
Familia Bela Ioan tl Fellcla,
092 255 385. (32639)
.
tndollatll.
Tineri căsătoriţi căutăm
gazdă. de preferinţă comuna
Vladimirescu, siimbălă, orele 16- . Cu adinci durere anunţjm
Incetarea din vtaţi a .lubttal
18. Telefon 514755. (33085)
.
mame fi soacră . .
. Dau In chirie spatiu comercial,
IONESCU
zonă buni. Telefon 251117.
AI.EXANDRJNA..
(33081)
Inmormintarea va avea loc
lnchiriez apartament 3 ·
In localitatea Blrtad. Dumnecamere, mobilat, tennen lung,
zeu s-o odlhneaacit Familia
lângă Polivalent.ă. Telefon
lndollat6, Ing. Ionescu
233528. (33087)
Gheorghe. ·
lnchiriez apartament 2
camere, mobilat, Fuleza Sud.
durere
Informaţii telefon 289845.
ţi m
(33097)
.. .
Incetarea dtn
lnchiriez apartament 2
vlaţi dupA o
camere, nemobilat, In Alfa, bloc
lungi sufe·
83, se.· B, etaj IV, pe termen
rinJI, a acu.mnelimitai.
posibilităti
de
pu ul nostru
cumpărare. Tele~ 25Sa24 şi
soţ, tati, bunle
. 269974. (33107)
lnchiriez apartament 1
cameră, central, mobilat:
Telefon 211879. (33048)
lnchiriez (vând) apartament 2
camere, aranjat occidental, tot
confortul, Aradul Nou. Telefon
278352. (33049)
Dau In chirie apartament 2
· camere, zona Vlaicu. Telefon
t SERVICII FUNERARE •]'
421124. (33056)
Ofer spre Inchiriere (variante),
spa~u comercial 76 mp, In Deva.
se .,NOSFERA'l'tl" SIU.,
Telefon 092.746.903. (33062)
str. Ghlba Blrta nr. 26, telelnchiriez (ofer) garsonierA confon 270437; 094.554.874.
. fort 1, Piaţa Soarelui, curati,
SpriJinul de care aveţi nevoie
mobilatll, cu telefon, preţ 80 OM
.
+ chelluieli. Telefon 232153, zll, · In momentele grele
NON-STOP
nic. (33130)
SERVICII FUNERA~
Ofer spre inchiriere 2 apartaCOMPLETE.
mente mobilate, zonă centralA.
SICRIE: diferite ·eaenţe·
Telefon 269678. (33140)
· rpodele
occidentale.
Dau In chirie garaj Vlaicu, bloc
RESPETE: pinzA, mitase
X6. Telefon 252620; 248522.
(seturi complete), voal.
(33147)
CRUCI: lemn fl metal. ACCE·
Ofer spre inchiriere sparta·
SCRII: prosoape, batiste, panment 2 camere, mobilat, zona
glică neagră, baticurl, minere,
Vlaicu. Telefon 281479; 251438.
lumlnirl, catafalc, sfetnlce,
(33158)
steag de doliu. SERVICII:
Ofer spre Inchiriere spaţiu
spălat, lmbălsimat, lmbricat,
ultracentral 40 mp. Telefon
transport Intern ,1 lnternaţlo·
211792. (33165)
nal; ASIGURĂM colaci, colivA,
Primes.c fete în gazdă; central.
coroane, jerile, fotografii pro"•Telefon 234585. (33183)
fesionale, fanfară; ORGA·
Ofer spre Inchiriere aparta·
NIZĂM pomeni; INTERME·
' ment (ne)mobilat. Telefon
DIEM gratuit obţinerea actelor
' necesare inhumirtl. Oferta
. 210555; 210255: (33206)' .
Doresc să lnchiriez apartabrad: sicriu brad, respete,
ment frumos mobilat. Telefon
cruce • 750.000 tel. TRANS·
210555, 210255. (33206)
PORTUL SICRIULUI LA DOM~
este GRATUITI!!.
PIERDERI · ' Cti.IU,
Experienţa noastră·, este
garan~a dumneavoastră! (c)
Pierdut carnet al Cooperativei
Credit ,Mureşul", pe numele
llOC'I"''LoCCOANT flrml proVorindan Viorica. ~ declar nul.
~ de alcrtlt, atr. M. EmmMcu
(33113)
DUCŢIE cu pod rulant,

'1

j

ÎNCHIRIERI

Ofer spre Inchiriere camari
mobilată '' tot confortul,
Piaţa Spitalului, pentru una
,?,;, · ..u 2 fete. Telefon 237042.
Doresc si lnchiriez garson·
ieri şi apartament (ne)mobilat.
Telefon 235764; 092.308.400.
(32504)
lnchlrlez (ofer) .locuintA
(ne)mobilati. Telefon 2357114;
·.•· 092.308.400. (32504)
lnchiriez spaţiu comercial,
. str. Teodor Piicăteanu nr. 12.
Informa~; telefon 094 621 968.
(33256).
.
Dau In chirie 9arsonleră şi
garaj, Micălaca 200. Telefon
271696. (33264)

•:

·.

lnchirlez la pret convenabil
depozitare, 600 mp +
excelent: Telefon

-

nr. 4, ..,_, ~ MUREŞ\)L)tolo

'ii' DECESE 'ii'
Cu durere In suHe1
·
anunţăm trecerea la
cele vetnlce a cetei
careatost
'l'ODOCA. ANA.
lnmormântarea va avea loc
dmbiti, la clmltlrol dtn
comuna Horia. Plecarea la
cimitir va flla ora 12, de la nr.
330. Dumnezeu s-o odlh·
cit Familia Indurerati.

ît

lon 2111128,014.537.715: 014.5$8.712.
I'OTVL INI'a·UM SINOu&
LOC,
LA
PRET
DK

PllODUCĂI'Oa, CAUTAI'& ti
O P & IL A '1' 1 V 1'1' A~T a
OU!iilEhrAIĂI
.
.
• ~ irnbrlc:4ll.
3
~ a1crk: 400-1.800.000 III
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ii' CONDOLEANTE ii'

Colectivul Direcţiei Tehnice
din
cadrul
Consiliului
Judeţean Arad, este aliturl de
domnul director
GHEORGHE IIOMEIICU
In aceste momente grele
prtclnulta da trecerea In nafi.
lnJi a mamei sate. (33176)

vindeci rlnlle,
;iiiij~ seacA lacrlnille
fi scada tnten-~119- sltatea suferinţei.
Doar
amintirile
rimin credln·
cloase
fi
sfideazA cu
Colectivul Secţiei de ldulotla lor, chiar fi vetnlcla
Cardiologie a Spitalului Clinic
După un an .de tristeţe,
Judeţean este alături de ·
regreta fi dor, durerea
suflet legată de pierderea
doamna ULLMANN EDITH
fostă asistenti şefi, la marea
nepraţultulul nostru
GHEORGHE
durere llatorat6 decesului
tatălui său, pe care 1-a IngriJit
MAJUNCHESCU
s-a transformat Intr-o can·
cu dragoste bl un deos~blt
ce va arde pAnA când
devotament. umnezeu să·l
odlhneasci In pacat (33231)
linvlnsl de neputinţa noastrA
piilpiilre de viaţă, se va
Te-al dus spre lumina
odată cu not ... Paraavetnlcă in ţara bucuriilor,
sAn1băllă,, 23 octombrie,
dragul nostru tată fi bunle
cu sfinţirea crucii, la
BOLDJZSAR DIONISIE.
la Cimitirul Eternitatea.
Cu gindul relntllnlrtl In
copiU. (33096)
vefnlcle alAturi de domnul
nostru Isus Crlstos, noi lţl
spunem ..La revedent"l FIIca
Baby, ginerele Todor fi
nepoţlca Dentata. (33232)

.,

"

Dragul nostru tătlc
BOLDJZSAR DIONISIE
al
plecat
la
bunul
Dumnezeu, Inspre lt.imln8
ve~nlcl. Cindva, ne vom
relntiilnl in cer fi ftlu ci vom
fi din nou impreună. PinA
atunci 1ţ1 spunem cum ţl·am
spus de-atitea ori: .,Te Iubim
tăticutet". Al tăi copil: ZsUZH
fl Jen6ke. (33237)

Se Implinesc 4 ani de
ne-a plriislt dragul nototru111
medic veterinar
PETRE BERZACOVICL
Nu-l vom uita nlclodatăl Fiul
Gabriel cu familia.
O rugictune, lacrimi fi flori
la 6 luni (23 octombrie) 1999,
de cind a-a stins din viaţă,
bunul fl dragul nostru soţ,
tati, socru fi bunle
MAGHIAR IOAN.
Dumnozeu să-I odlhneascil
Soţia Aurlca cu
Mariana Lucla.

..

..

1ocllomlbrle 1999, se
un an de când am
prea devreme fi pentru tot·
deauna, pe cea care a fost
BEDEI.EAN MARIA
dtn DIECI. Timpul a trecut,
dar amintirea sufletului său
bun a rAmas In Inimile noastre. Ne-a rimas doar să-L
rugAm pe bunul Dumnezeu si
o Ierte ti aA o odihnească In
pacei Parastasul va avea toc
c!umlnlcă,
la
Biserica
OrtodoxA dtn Dlecl .. Familiile
lndurerate: Bedelean, Galea fi
Mlcan.

.·.

. Lacrimi, fton fi o rugiclune
la 2 ani de la despărţirea de
cel care a fost soţ, fiu fi
ginere

-

n.oRJN OIII'J'Ă BĂTtJT~
din

BAtuţan

Locatarii din Mlcilaca,
blocul 338, se. B sunt alAturi
de Rodlca fi copttt el, la dls·
parlţla scumpulut tor soţ şi
tată. Sincere condoleanţe.
·

~.::·.-·

'

LIPOVA.

fi

-.-,--

Familiile
Feneşar. (33205)

'.

ii' COMEMORĂRI ii'
da cind nea pArislt fulg"rltor, cea
care a fost
TIRI ELENA
din
CHI·

6 aiptimlinl
de ta decesul
celui cat:a a
fost

~···ŞINEU CRIŞ,

cea
mal
Iubitoare

1•~~:~:~nllla~;;:,

~AN

mile curg
pe mormintul
ltAut!;u,·g de jale, curg de
ldo1r/Cii nu eftl printre noi/ŞI
curge tot •ta/CAt zile
avea". Dumnezeu sA te
lodllh•lea•sc6 In pacei Nu te
fi te vom Iubi
Copnl cu famtttlle lor:
Nelu, Dora, Rodlca.

.ANTONJE..
Parastasul
va evea loc
duminicA 24
1<;::~~:~~~ 1999, la Biserica
11
Dumnezeu u,.r
Familia
· Cu aceeatl durere anunImplinirea a 3 ani de la
plecarea fulgerAtoare dintre
noi, a dragel noastre vecine

DragA fiu, frate fi nepot
ADRIAN
IO!«lf II.EA
"Pentru noi
nu al murltfTeal dus departe
Intre stele/Pe
drumul firi de
sflrfltNel fi
de-a pururi pomenlilln plins
fl·n ruglclune/". Dumnezeu
al te odlhneaacl In· pacei
Maml, tati fi sora Lavlnla •
(33002)

ţlm

Un pios omagiu la
Implinirea a 6 luni de la
cerea In eternitate a celei
care a fost
MOTORCA. COJ.EI'TA.
Slujba de pomenire se va
oflcla ta Catedrala Ortodoxă
(Piaţa Mare), sAmbitll, 23
octombrie 1999, ora 13.
Familia P
. 33079

fosti tefă la Secţia
Samlcomandi ARTEX Arad.
Dormi In pacei Familia
Zolcan fi familia Sandu.
(33091

. "
şase luni de
careafoat

B.A•••UDBLBNA·

m.: .

..
~-

·.

..

NELU c:rrREA.
Parastasul va avea
1dumtn.lcii, 24 octombrie
ora 12, la Cimitirul
Familia lndollati.

Se Implinesc 7 ant de·la
deceaut scumpel noastre
- UVIA NAGT•.
Vom plinge me.-itu: soţul,
copiii, mama. (33132)

moartea
tulul nostru,
SIGHETI
lOAN.

Florile ce-l vor 'acoperi
rnlntulvor fi udate de lac1iml··
" noastre. lndureraţl: oa1nntu.11
soţia, copiii, nepoţii, sora

11

:'-

_.

-·,-

··;-.>-';-

··:-"·

/

.·•;' .

:,/~..".

·;..
:'".

-~-·-·;

·-

Pagtna 20 - .ADEVĂRla.

PVBUCITATE

VIneri, 22 octombrie 1999

..
. .

~ SC ANDROMfDA SfRVICf SBl

Anw·on1eda

AParate de erblcidat VN

..

63GI/12 m

-"~:

ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24

Serv1ce

Văoferă

···

...-.,..;.;....

~

URMĂŢOARELE PRODUSE CU FUNCŢIONARE '"t· .
PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE):

OfERJI SPECIAli DE···
· SEZON:

Şemlnaale

Napoleon. raprazen· ..,
nt unle In RomAnia al firmei
(Canada);
Convactori (incilzltoara) • 2,5Kw (30-140 mc volum lncilzit);
Boilere cu acumulare; 80 1;
Din oţel (Ungaria)
1; 180 1;
• Oţelul ara un grad Inalt ·de tranamltara a j:l!J..
durll;
·
Boilere cu lncilzlra lnatantanaa
apel;
• Radlatoarale DUNAFERR LUX·N au un deal@!'. . '"'
fi aspect deosebit; .
·
Cazane pentru lncilzlra centrali
• Sunt aconomicoliila datoritA calităţii superioare
12·136 Kw;
a materialelor 'i a tehnologiei utilizata in produ- ·
Cazane pentru lncilzlra centrali
cerea lor;
prepararea A.C.M. 18-40 Kw
· • DuratA da lntrilbulnţere foarte mara; ·· · ·
nlc Importator al cazanalor
• Radlatoarale DUNAFERR LUX·N sunt dlsponl·
, bile la diferite înălţimi (300; 500; 600; 900 mm),
precum
cu lungimi cuprinsa lntra.400·3000

Aparat da dlstdbu$fe
· · lngrifimlnta TORNAOO

· · '-c• plllc•,.. aii

RADIATOARE DUNAFERR UX-N

o_

Vll •nuntilm cii p•ntru m••tnll• •grlcot•';?ff!

produse de VOGEL&NOOT avem o t'ln•nţar• t'o•rt• bunii.

VARIANTE DE

FINANŢARE;

Avane·30o/o;

• Plata la 6 luni firi dobindi;
• Rata 2 ani dObandA fixA 8 'Yo, fllril

Semănătoare de

.

garanţii baricar~

·

. . '_pj!Qase lsaria

;~~tara

'1

.. --~

~:

.

.,.

o •. ·
.,

""~·.

radlantli foarte mara
• Garanţie ft.alll.
.
·
• Preţuri extrem de avantajoaaa comparativ cu
preţurile radlatoaralor din oţel
aluminiu din
toatA ţaral

'1

. (1731721''

Plyguri normale FARMER
Utrupiţe

•
•."'.

f.c.- ROMTEXTIL IMPEX s.r.l.

---~-

A

In anul1991

~IJTLtNE

ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE
... "·:.-,·.·-

'

'~

i oferea televiziunea prin cablu, o
fereastra deschisă spre lume•..
Acum vi oferim şi •••

..

---~-- '-.

1

C)

057 /259 431 C0 094/1 59 538

.

2900 ARAD • ROMÂNIA

Mlcilaca, Str.

Draptlţii,

.

nr. 23, 81. 717, ap. 17

i VĂ OFERĂ OGAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI

'

.

_".· CVa-~1

'

"..",.
,·

·- :. ;; ~.

Tfeg~~}

.. ·
· · · DE CUSUT INDUSTRIALE.
. ·
1· . f'antN comenzi tenn. ....lflurl toat1 gam• da m8fln~
·~··, .ulM~ .:CMOrll fi pl~da achlmb.

't' .

,...".....

-.

.
.... ...··
~

./

·-·
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"

Producem Ş1. montlm
.
uti şi fe1esbe din PVC armat Cu
.

geam termopan

'

''':. :1 '

" .. ·..

: ': '

Tel-fax 25 14 61; 094 50 72 Il
Arad B-dull. Maniu bl. 26 ap. 1
În curând SHOWROOM - P·ta M. Viteazu bl. M7
· ·

~ ft:111·mT~~rnft!l .~11111 11

;'lll&-&/JiJYml 'VttYt ,~~it,

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, UNELTE ŞI
.ACCESORII DE VOPSrr DIN IMPORT
llz;:~~~ .~lav~;a~bile pentru faţade ş; interior, 800 nuanţe (Disli:
SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL)
11[~~~:;'~ pentru lemn şi metal- 1000 nuanţe; VAPOREX
III
pentru pereţi cu lgrasla)
...

. OFERTALUND: ··.

vopsea lavabllă HERA 25 kg - 360.000 lei ·
Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Conatantinascu)
TELEFON 21 0676;
PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30; SÂMBĂTĂ 9,00.12.00
(658988)

ARAD2900

'

Str. Voevod Moga nr.6S-67
email: arcommat_group@inext.ro
TeiJ Fax: 057/

'·

281 779, 057/ 276 333

Absolvenţi
-experienţa

pret ,de

producător

prezintă

producţie

un avantaj

Gestionar-merceolog
-experienţa

i

nduri, diluanţi pt. auto, decorative,
. construcţii civile şi industriale.
...
e

. ..

in domeniu

2. Personal pentru activitatea de prclmC)Va;rel
a vânzlrilor la echipamente de bir•otic:A

la ·

intreaga gamă de lacuri , vopsele,

•'

ai Facultăţii ETc-. sau AC

1.,Coordonator al procesului de

..
vă oferă

...

gaeoza

în calitate de distribuitor autorizat

r

.

ln domeniu

prezintă

un avantaj

DQritorii sunt rugaţi să depună un CV
la secretariatul firmei
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