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,__.,·~:_·"... mumu~•- CRIMINAlii NU AU CE CiUTA mDIIBPIDBU .· ~ A A -- ·. m111•12 --·· PE PAMINTUl ROMANIEI 
~=:.,slr1C8f ai fiu cAnd Tn unnli cu un an fi JumA- Simt o mare nedumerire fi mihnire cllnd constat eliberate de sub dominaţia marilor Imperii. Acesta 

ziarist 1-a numit pe Radu vasile un că guvernantii nottrl nevrednici au trecut firi si Idealuri au constituit obiectivele ravoluţlllor de la 
':.tw•llst de cafenea" ,.....m alm!ft jignit conslde- consemneze in nici un fel doui evenimente 1848 din Moldova 'li Ţara Romllneasci fi din 1848- · · 

că acel coleg cam aArlse pest& cal. ŞI ca mine naţionale care au daachls noi orizonturi in Inimile fi 1849 din Transilvania, unde romllnll cereau tndrep-
'l";-c:md că au gândit mulţi alţii cuceriţi de figura bonomi, minţile ro miinilor. Este vorba da omaglaraa celor tiţlt fi recunoattarea lor ca naţiune, Iar religiile orto-

trata -:'o~~~de=~:=.fn:,'~~.:";~~:,': care acum 150 de ani fi-au manifestat clar, deschis doxi 'li unită sll fie declarate recepte aliturl da cale 
oarbă ce caracterizea:tâ majorita1ea politicienilor nottrl. fi firi fOYlilre, cu preful vieţii, apartenanp la cultura patru •. · 

Şi mai poseda Radu vasile 0 trâ6ăturl can1 11 tacea europeanli, prin proclamarea egalltiţll, llbertifil fi · ' · D. ulvotfltta 
simpatic şi il mcomande pentru postul de premier tn ochii friţlatiţll fntre oameni fn cadrul unor state naJionale, (Contin- tn pagina a 5-11) • 

mai mul!l 'i anume pn~gAtlrea sa profesională pe 

Premiile de fidelitate "Adevărul" pe luna septembrie 
seama cAreia cin:ulau cele mal fanlazlste aprecieri. Deci, 
una peste alta, după intunecatul fi scrobilul Victor Ciorbaa, 
căruia nu-l mal ajungea nimeni nici cu prăjina la nas, 
venirea lui Radu Vasile in frunt&a G_"ului părea soluţia 

.. \; ~~~::.!:6~1dea=lii:i·. dovadlllnsăşi cuvintele de laudA rostlle de ~ - .· :1 In parantezil fia spus, nu PIJ!ine :dare de 
• acum un an şi jumAtate, il asernAnau cu un nou Stolojan, ZECE fiBOHAJI rtOROCOŞI ... 

. . s l Al n CA.. o nu· L· .... · . . . ... De aceesti dati, 

fi ·'-'•' ~:;, impmsia înlărl!ă 'fi de cel în cau:zll cent nu • acăpa YI'IIUn 
prilej fără sA promită mat'l!l3 cu sarea 

'';'". 

-- -~ 

~-~:--~~:~· ',· 

Din n~lre InsA acest castel din căr1f a tinut pănă 
cănd al s-a văzut uns ca premier, la nici o lunA după -~ 
eveniment Radu Vasile lncepănd ai dezarnăgească tot mai 
mull. "!~Dverin.W.. încă o dată • dscă mal era nevoie • eA .--. ._.,Ilie n ..,.._.. pe eel mal •alfl dia
ere _.._.,.ŞI. din plieate.. •• In seasal baa. 

N-am vrea sA facem acum o analizA a greşelilor fi a 
pollcnelilor primului ministru în domeniul economiei care, 
conform datelor statistice oficiale de luna trecutA, a inre
gistrat cea mai drastică cădere din toţi cei 10 ani care au 
trecut de la Revolujie. . .. 

• . . MIRC&fl ocmGOŞA" 
• . (Contlnuan~ln pagina a 4-a} • 

va oferă 

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

GEAM TERMOPAN 

.·~. . . ;".;;,; , . . . . Invitaţi prlnc'fl'll au fost 
.~iî.~'f~ · ,, . " . . . · doi tntreprlnzatorl partku• 

· · ·- 1 . · · ' · r • - larl: Elena Robu fi Dumlfru 

.. ~..... • T~ llfumirtiu din irf1>ort 
c;i rcrr~neşti , · 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

Budl, patronii firmei 
Constructlon . House +- El au oferit un premiu 
suplimentar 1n valoare de o 
jumătate de milion de lei 
CtiftiiJat de o cititoare din 
Joia ti/Iare +- Cel zece 
cliştigătorl al premiilor de 
fidelitate ,.Adevărul" din 
această lunii sunt din 
localităţile Neudolf, lralof, 
Peclce, Stintana, Curtlcl, 
Ziibranl, Vledlmlrescu fi 
Arad(3). · · • PVC. şi geomunlermopan 

8 Rolete şi jaluzele 
Telefon: 219699; 011229211511 
Ar.ld, sr. ~ Nr. 34. 

FIRME ŞI RECLAME 
;, i STR i:tOŞIORI 26 

t~IJ!.)!J 057/289053 . 
""~.:.::~-'- "'..,:---...~_.._---~-·-·'--·-- ----"~ 

Eseeutare silită intre VIP·uri 
DIRECTORUL "WEST BANK" 
CERE EXECUTAREA SILITÂ 
. A DIRECTORULUI S.N. 

PETROM UNGARIA 
(!!;.:·.-- ">-~""""'~"'"' ''" . - \ ''')~ 

>:RYJB[~ 
• MOBIUER MODERN 

LA COII!ANOĂ 
.AMENAJARI SPAŢU 

COMERCIALE 
• MATERIALE IMPORT 

.CAUTATI;. 
SUPERIOARA 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL: 087/224888 

\.. 092/777381 ... 

~ solieitarea eehipef militare,, 
.. Y meeiul "~ W est Petrom· 

Steaua 41! ~ României=' . ·. 
ru•org. H l!! desfăsura marfi, 

. U septem.rit, m J! !B. Peefea · 

Amănunte 
in pag.J 

..dmti11MR1VJm~ · 
~!"tt!~~-e.;;;~-·..,~-.:-.,1+---~--·· 
. Vremea va li In general instabiiA. Cerul va 
fi temporar noros. Pe alocuri sq vor semnala 
ploi ce vor avea şi caracter de avem, mai 
frecvente in prima zi. Vtlntul va sufla slab la 
moderat Temperaturi maxime: 22 la za•c. 
Temperaturi minime: 1.118 ts•c. · 

--·- .. 
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• Astăzi, Soarele răsare la 

ora 6 şi 56 de minute şi apune 
la ora 19 şi 24 de minute. 

• Au trecut 260 de zile din 
acest an. Au mai rămas 105 
de zile pănă în 20001 

• Praznicul zilei: 
Biserica ortodoxă: SI. Mc. 
Sofia şi trei fiice ale sale: 
Pistis, Agapis şi Elpis; 
Biserica romano-catolică: 
Robert Bellarmia; Biserica 
greco-catollcl: SI. Mc. Sofia 
şi ficele ei: Pistis, Agapis şi 
Elpis. . 

Andreea
Maria, Butean Alexandra
Maria, Savu Dana-Gabriela, 
Vulcu Mihai-Ioachim, Sima 
Bogdan-Radu, Andean 
Daniel, Meszaro' Nlkolett
lvette, Ştefea Damlan-Livlu, 
Socalluc Cătălin, lacoban 
Daniel-Andrei, Bălo,.Jura 

· Laurenţlu-Fiavius. 
.. ..,., Nicullţă Sebastian, 

• Stepan Florin, Mica Daniela. 
Seltlfl Dlngo Vlvlan. 

• PIEfE, TÂBGWU 
Astăzi este zi de piaţă la 

lneu, Upova, Covăsinţ, Mişca, 
Moneasa, Şepreuş, Şimand, 
Vladimirescu. Tot astăzi se 
organizeaza târguri săptăma
nale la lneu, Şepreuş, Şimand. 

Măine, sambată, vor avea 
loc targuri săptămănale la 
Felnac, Lipova, Pancota, 
Hălmaglu şi Moneasa, Iar 
duminică, la santana şi Vinga. 

. • • FAI\MACIA DE 
. SERVICIU 
In noaptea de vine~ spre 

sambătă este serviciu, cu pro
gram non-stop, farmacia 
"SALVIA 11

, Micălaca zona 
300, telefon 287997. 

Farmacia ,.Crai Nou 
Alfa", situată la parterul blocu· 
lui 68, cartierul Alfa, telefon 
277644 şi nNoua Farmacie", 
strada Andrei Şaguna nr. 15, 

Miercuri, 15 septembrie a.c., 
In jurul orelor 19,45, pe raza 
comunei. Vladlmirescu, Rus 
Augustin-Petru, de 27 ani, din 
Arad, In timp ce conducea aull>
tur1smul AR-1J3-ARB a surprins f 
accidentat grav pe Fluieraş 
Dumitru, .de 85 ani, din Arad. 

l<t,•I:I,;'UL (21.03· 
astrele vă 

~~;protejElază. Doar viata 
entală nu vă 

satisface! 
TAURUL . (21.04· 
20.05). Nu vă omonlti 
cu firea in nimic, da'r 
cereti mereu de la 

ceilalti căte ceva. Controlati-vă 
limba]ul şi nervii. ' 
...,GEMENII (21.05· 
III' ~ •20.06). E o zi bună, 
1 l armonioasă din punct 

' il 4de vedere al relatTilor 
afective. s~ar putea să vă 
1ndrăgostiţi. 

~ -r"' RACUL (21.08· 
~ 22.07). Nu vă lansati 
~ ~ in noi afaceri. Finisaţi 
,_, proiectele mai vechi. 
Nu vă asumaţi riscuri. noi pen
tru că veţi pierde. 
="W LEUL (23.07-22.08). 
(, 1111 Azi veţi fi impulsiv şi 

dominator. Veţi agita 
familia_ şi vă veţi face 

dusmani. Evitati discutiile.. 
FE,CIOARA. (23.0S-22.09). 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Teroare nevăzută 

(SUA) 9,30; 11,45; 14; 16; 18;· 
20 . 

Muretul: Nume de cod: 
MERCURY (SUA) 10; 12; 14; 
16; 18 

telefon 948, sunt de serviciu 
cu program non-stop. 

• CONSULTATJI .. 
TRATAMENTE CU 

PROGRAM NON-sTOP 
Cabinetul ,.Apollonia", situ

at la parterul blocului din 
spatele Casei Albe (zona 
Gării), str. Miron Costin rir. 13, 
se. A, ap. 1, tel. 251225, 
efectueazA tratamente 
injectablle (intramuscular şi 
intravenos), aerosoli, E.K.G., 
ecografie si analize laborator. 
. . •'CABINET ' 

· STOMATOLOGIC 
Cabinet stomatologic pri

vat, Bd. Revolu~el nr. 62 (viza
vi de Biserica Roşie), telefon 
258885, deschis zilnic Intre 
orele 8,00-12,00 si 14,00-
20,00, iar sămbătă şi duminică 
Intre orele 9,00-21,00. 

care, aflăndu-se sub influenţa 
alcoolului, s-a angajat tn traver
sarea străzii printr-un loc neper
mis ro fan! să se asigure. 

n aceeaşi zi, dar la ora 6,50, 
tot In Vladimlrescu, un pensionar 
a fost accidentat mortal in cin:um
stanţe similare. . . 

Aveţi noroc toată .ziua. 
Stăpâniţi-vă emoţiile. 
Atenţie la un co~tract 
nou. 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon :235221 

Vinda 'i_ 
monteaza 
mochetă 
la preturi 

·· cu o reducere 
da 10-20"/e 

BALANŢA (23.09-
22.10). O perioadă 
propice pentru atra
gerea unor parteneri 

de nădejde in afacerile dvs. şi 
pentru încheierea de contracte 
pe termen lung. 

D
SCORPIO NUL 
(23.10-21.11). 
Atmosfera este ten
sionată_ In familie. 

Arta: Martianut· meu sonat 
(SUA) 15; 17; i!i 

Sala mică: Ce vrăji mai fac 
fetele (SUA) 15,30; 17,30 

Progresul: BABE - Noile 
aventuri ale lui Babe ... in ores 
(SUA) 18 • 

• ÎNTRERUPERI DE 
._,. CURENT 

In municipiu VIneri: Str. 
Bogrea, Gladiolelor, Pârvan, 
Mirea, Densuşeanu. Sparta
cus, Corabiel•l Memoran
dului (p).' 

In Judeţ nu sunt IRire[U· 
peri de curent. 

• APOMETRE 
In perioa.da 13- 17.09. 

1999 se citesc apometrele pe 
următoarele străzi: Grădina

rilor, Sulfinei, M. Mandi, Gh. 
Doja, Coşbuc, Guthenbrun, 
Posada, Muscatei, Ficusului, 
Sunătoare!, Trifoiului, Coco
rilor, Pelinului, A. Purice, 1. 
Cosânzeana, Muşeţel, Tre
stiei, Biruintei, S. Balint, Mă
răşeşti, Trenului, Dorobanţi. 

· Clujului, Zorilor, Abatorului, 
Mărulul: 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
acorda unnat:o.rele dobanz:l 
fNNttl-u depoal...., la 

· 11una 67°/.i 

Inaugurarea noului sediu al Secpei 
de Pompieri Sebi' · 

31unl - 70°/.i 
&luni - 72o/. 
91unl - 72o/. 
21uni - 72o/c 

La reerta ditntUui dobMda se poare ~ 
DEPOZITlELE IUIIT ABIIIUIIATE 

PROMOTIONALI 
Miercuri, 15 septembrie a.c., 

a avut loc Inaugurarea oflclall a 
Sectiei de Pompieri Seb;,. 

Cuvantul de deschidere' a 
aparţinut col. Mihai Bonţea, 
comandantul Grupului da pom
plen .vasile Goldlf Arad. Slujba 
de sfin~re a fost oficiata de catre 
Joja Behl. protopop al Parohial 

AU PLECAT 
DINTRE NOI 
•·t· . Simion . Dumitru 
: Constanta (1987); 
· .·. , Huber . · Qavril 

Rud!ilf (1931)i' Mukukza 
Mihai Carol (1947); Ruppert 
Gheorghe (1921.l;'Vrable 
Anlta (1Ş38); ~Jubullcl Maria 
(1910). 

·-:~: 

Ortodoxe din Seblş. 
La acest eveniment au mal· · 

participat cpt. Boclort Nicolae, 
şeful Secţiei de Pompieri Sebiş, 
precum şi Gheorghe Felaş, pri
marul oraşului, alaturi da alte ofl. 
clalltil~. 

G~ZAGEW 

CURSURI 
Casa de Cultură a 

Municipiului Ai'ad anunţA 
Inscrieri la următoarele 
cumuri: limba engleză, limba 
germană-, limba italiană, 

mecanică-auto, dactilografie şi . 
l~crări de secretariat. lnscrie
rile se fec zilnic, la sediul insti
lu~ei din str. Gh. Lazăr nr. , . 
Informaţii la telefon 211.918, 
intre orele 10-13. 

' .. 

-~ l1iloto hJplu 1 qj
~ln.W...c.AJL - ................ .. 
~~~~ 

22°k 

.• 

'~ i . >tz . 

brul sentimental este 
extrem de fragil şi acest lucru 
vă sperie. 

SĂGETĂTORUL 
i\1(22.11·2U2)_. Sunteţi d 1nfluenţab1l ŞI contra
~ dictoriu. Credeti că ati 

făcut tot ce era Posibil' pentrU 
rezolvarea unei probleme deli
cate. Nu este deloc asa!. 

CAPRICORNUL 
~"11111(22.12-19.01). Nu vă 

~. .., mai autocompătimiţi. 
..a.IPartenerii şi colegii 

dvs. sunt gata de actiune, deci 
nu evitati să vă alăturăti lor. 

'VĂRSĂT,ORUL 
(20.01-19.02). 
Profesional veti 

~ avansa mult si vă va 
spori popula'ritatea. 

Fantezia şi energia dvs. ii va 
uimi pe cei din jur. 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Continuati să vă aflati in 
centrul aienţiei. ln sPe
cial Tn atenţia per

soanelor de sex opus. Gandirea 
dvs., depăşind standardele 
obisnu~e. vă permite să obtine~ 
coritracte avantajoase, să 'pur'
taţi discuţii de afaceri pro
fitabile. 

Vlnerl,17 septembrie t 999 

1 :!'.!!,"!'!'vă .. ~~!'! f t 
Z80944, Intre orelit 11111ie%ii, ZSOOOJ, ....,. · , ' 
. q,oo:u.~ iidre orele :IS,G0-:111,00 r 
. Alocaţu_ mtârzrate. 0-na '~~' .,Cine se joadi de-a alee- ,_..~~,....::-

Manana TabUJa, str. Dod ianul?" D-na Niculina r....,..,a ' . ' 
52, :ste ne~ulţ~~ · al~ţille din 'C~ru~rel v• _ ~ ·dt: ! 
copul_or nu ~n)a timp. ~De~a""·b·:'a .. la··· .. ·.X· 4. O. dl·~.e.· -a sesizâtvttQl.~ uE!='toarele: l-.:,;. Sfa~ŞitufiUnll ,septembne VI~,~~': &·~.§;-a' în:terupt curen~fără a,fi,, r-~~ 
caţ1a P<?.,•~;':~·~. Nu_ se 9~!@em;; ;;:tl)un!.i\1. i 1n prealilbil. Din rţ-, 
că surţ~r~"l!f'~depindda. _ _,_~c~~stl,~auză mi swa stricat ~ 
aloca~ a_Sta?.-.)~ ./ ii1ifi1· _,.,.,. • tele~orul .. fine îmi va plăti ---·,·. 

• Nlasli_rol\lndă ft1l fllnt..i para~a,mtev'izorului?Cine se 
rsndum. Ql. Tlberiu,Ql:ibr!!llr~ •ioa.eăi' de:a electhcianul ! 
V. Milea,'iţ.· ·.113 pro.:mun.e.:i"ri'leg.olF- făc~n'd ace&ta.J!!treruperÎ 
tură cu .n'l?!'umllflltiLihgariei scurte de eâmva ffiffiute?" Făr.li 1 -
Ma~ ~--Se-~aSa r6llfÎidă "',mentani! ,,,q~.", j 
cu hdenl,de partid ŞI sa sa se diS" ' .. Zgompt{.. in ... Kosovol 1 .,.. 
cute despre amplasa.rea lui sau .fŞociaţia. de locatari a bloculul,.;~.. l 
autorităţie locale să facă referen- artierul Micălaca, ne 
dum. Nlid:ni se pare corect să_ fie ează faptul că la ieşirea 
amplasat ~U atrului". depoul de sub. pod" tram-

• Ofertă de p1s1 • iele fac un Zgomot infetnal--.ca · .,. :;-~ 
Ghizela Negrău, tol. 262532 1n Kosovo"- spunea un locatar al 

oferă iubitorilor de animale două blcoului s~:~s-amintit. .Problema, -·~~---..... 
pisicuţe. Doamna nu doreşte spun dânşn. se datorează liniiJor·~ ·- :~. 
bani d doar persoane care sâ se de tramvai care nu au fost schim-
1ngrijeascll de cele două feline. bate niciodată. Poate se~---' · . 

Redactor de 
. . cioova şi la acest lucru... , . , . 

serviCIU, Redactor de serviciu, --
.. . . T. M, OU. B~ 

. ;;..-....~ ---. 
-~-~ 
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UN PRIM BilANT IA 
VNIVERsiTATEA JmW, VwcU" 

.,·,a~ 

'. ~ . ; ·r-:-.;~~. la Universitatea .Aurel 
~ ~-· Vlaicli" a avut loc o conferinţa 

aâ presa susţinuta de dl. proroo
tor Octavian Cira, care a inforM 
mat mass-media locala despre 
a doua sesiune de admitere la 
facultatile universitătii si a tacut 
bilantul sesiunii ' c~ue sMa 
desfasurat in vară. , 

"OIIDdoJda" llllli CII ~ 
asalt... . 

OI. proractor a apreciat câ 
admiterea trecută s-a terminat 
destul de bine, dacă se ia in cal
cul contextul in care ne anăm. 
,.Anul acesta, 120.000 de elevi 
au luat bacalaureatul, Iar 
locurile puse la dispoziţie de 

~-- cltre unlversiUiţlle din ţară 
sunt tn jur de 75.000. Putam 
spune că oferta este mal 
mare decât cererea fi se 
natte o concurenţâ terlblll 
pentru vlltoJ:.Ii studenţi. Cu 
toate accestea, putem ai 
spunem ci stAm destul de 
bine." · 

lata cum stau lucrurile. la 
'· ··? facUIIaţile din cadrul universrta~i 

- date puse la dispoziţie de dl. 
prorector: La Facultatea de 
Teologie se pare că s-au inre
gistrat cele mai bune rezultate. 
Specializarea ortodoxie pas- · 
torală a fost practic luatA cu 
asalt, ocupându-se toate 
loo.Jrile, atât cele bugetare, cat 
si cele w taxA. Ultima medie w 
C.am s-a intrat a fost 7,28. 
· ··-y,; schimb, la specializarea 
asistenţa socială nu s-au ocupat 
toate locurile, rămânând libere 
5, care se speră sa fie ocupate 
in sesiunea care urmeaza. ...... -:rt~;~= .,,... 

Astfel, la inginerle locurile 
neocupate sunt destul de multe, 
dar la stiinte economice situatia 
e mai bun;i ramânand 10 tooJri 
la contabilitate si 65 de loo.Jri cu 

• taxă pentru inv~mantul la, dis
tanţa. 

Concursul de admitere" pen
tru ocuparea locurilor rămase 
vacante se va desfă~ura dupâ 
cum urmeazA: la Teologie 
inscrierile se fac intre 15-18 
septembrie, iar examinarea 
candidatilor va avea loc intre 
21-23 septembrie. Cei eare au 
optat pentru Inginerie şi Ştiinţe 

. Economi~ se pot tnsaie intre 
16-20 septembrie, urmând să 
dea examenele intre 22 şi 24, 
luna aceasta. 

.... =111=11111_'-•-r-· ... ~ 
Pentru acest an universitar, 

Universitatea .Aurel Vlaicu" vine 
şi cu câteva noutâ~; cum ar fi 
Tnflinţarea unor noi colegii. 
Astfel, din acest an, Colegiul de 
institutori, care pană acum 
apartinea de Universitatea din 
TimiŞoara, a trecut in jurisdi~a 
universitatii arădene. 

De aSemenea, s-a mal infi
inţat un Colegiu universitar eco
nomic, textil şi allmentar, dar din 
anumite motive nu s-au inghe
suit prea multi tineri. 

OI. Cira ne-a mai informat 
că pentru prima dată, in acest 
an admiterea va fi organizată de 
decanate, asa cum e normal 
dealtfel, Rectoratul nemaifiind 
Implicat in această activitate. 

Desct1iderea anului univer9-
tar va avea loc vineri, 
1 odombrie. 

SOitiHfl fiMBitO$ 
OUMPIO BOUfiH 

Spre Facultatea de Inginerie 
şi Ştiinţe Eoonomlce, afluxul de 
studenţi n-a fost atât de mare. 

·-::,, ,l!::::::==:::i:=~==========~ 

~~--; · 
·. ·~ 

Ieri, in faţa cadrelor IPJ Arad, 
şeful Corpului de control aliGP a 
citit ordinul ministrului de interne, 
Constantin Dudu Ionescu, prin 
care col. Mihai Gheorghe Stoica, 
numit in fun~ie in urmâ cu doi 
ani, de ta IPJ Hunedoara, a fost 
promovat .ca şef al Direcţiei 
cercetari penale din 
Inspectoratul General al Poliţiei. 
PAna nu de mult, şeful acestei 
directii a fost It. col. Constantin 
Manoloiu. Directia cercetâri 
penale, una din cele mai .grele" 
direcţii a Inspectoratului General 
este de fapt direcţia Tn sarcina 
careia se afle'! rezolvarea ori 
coordonarea cercetării penale in 
.cele mai dificile dosare instru-, 
meotate de poli1!şli. Col. Stoica a 

· fost .curtar de mai multe ori de 
r.G.P., insă a reuşit sâ nlmânâ la 
Arad. De numele sau şi a cola
boratorilor direc~ se leagă cap
turarea fostului colonel SPP 
Gheorghe Truţulescu, instru
mentarea dificilului dosar ar fos
tului primar al Aradului şi n6 in 
ultimul rănd, plasarea Poliţiei 
anldene in tapul inspectoratelor 
judeţene din ţarA, cu cele mai 
bune performanţe. 

Fost prim adjunct al şefului 
IPJ Arad, colonelul Viorel 
Hiihalanu a fost numit să 
.indeplinească atribuţiile funcţiei 
de şef al IPJ Arad". Numele său 
a fost Ta discuţie in perioada în 
care, acum doi ani, funcţia de şef 
al Politiei Arad era vacantâ. 
Faptul Că generalul de brigadâ 
Nicolae Berechet, şeful 
Inspectoratului General al 
Poliţiei, a decis ca el să preia 
atribuţiile funcţiei de şef al 
lnspectorC~tului arâdean vine in 
acest context ca firesc. Numai cc!i 
preluarea atribuţiilor. urgenta şi 
normală intr-o institutie, incâ de 
tip militar, nu ins'eamnă şi 
numirea Tn funcţie. Totul este ca 
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acest nu se pre
lungeasca prea mult. Tn ultimii 
noui} ani, aceasta ar fi a şasea 
schimbare a şefului IPJ Arad: 

"v-lucra ia~• 
coopel'8ft" - ...... 
eoloaelul J6hilema 

.Doresc sâ mentin echilibl'lJI 
şi dacâ se poate, coritînuitatea în 
echipa de comanda mai ales că 
in cadrul Inspectoratului există 
un colectiv bine motivat de cadre 
de conducere !fi există armonie 
Tntre noi. Colegii mer sunt 
oameni cu experienţă, 

cunoaştem '' stăpflnim situaţia 
operativA de pe raza de activi
tate". a declarat col. Viorel 
Hahâianu. 

El spune al Aradul este per
ceput de IGP şi Ministerul de 
Interne ca un judeţ fruntaş in 
activitatea profesionale'! şi spera 
cc!i se va aşeza Tn continuare pe 
o direcţie ascendenta. Tn prim
planul activităţii pol~iştilor ară-

se va în nuare 
diminuarea faptelor ce ead sub 
Influenţa legilor penale şi in spe
cial a infracţiunilor comise cu vi~ 
Jenţâ .• Ceilalţi factori de condu
cere sunt colegii mei 'i vom 
lucra in spirit de cooperare.• 

Colonelul Viorel Hâhâianu a 
mai spus: .Decenţa mă oblige'! sa 
aduc multumiri col. Mihai 
Gheorghe 'Stoica, câruia Ti 
doresc sAnl'ltate şi putere de 
munca, in misiunea pe care a 
primit-o, in urma promovăril sale 
la Inspectoratul general de 
Poliţie." 

• ................ 
Col. Viorel Hăhaianu are 47 

ani (mdia Balanţii) şi e nAscut tn 
Gherla (judeţul Cluj). CAsAtorit, 
are doi copii, băiatul student la 
Fawltatea de Ştiinţe Economice 
(Universitatea .Aurel Vlalcu"), 
fetiţa, elevă la .Moise Nicoarâ". 
A absolvit Academia de poli~e. 

POU'flA, Pl SCURT 
MANDAT PENTRU TÂl.HĂRIE. 

ln unna măsurilor specifice între
prinse, a fost identificat şi re~nut 
Biri Romeo, de 33 ani, din 
Hunedoara, cunoscut cu ante
cedente penale, unnăril general dWI 
11.06.1998, pentru că se sus
trăgea urmăririi penale pentru 
săvărşirea infracţiunii de tălhărie, 

conslănd in aceea că în noaptea 
de 10/11.06.1998, impreuna cu 
alte persoane, prin violenţA, l-eu 
deposedat de bunuri şi bani pe 
Bodnar L.adislau, din !Vad. 

RtmERE. ln punciB llxe şi pe 
lrasee, au fost testate şi verificate 
1.728 autovehicule in trafic, s-au 
reţnut 7 certificate de tnmatriculare 

promoţia 1974, Facultatea de 
Drept Bucureşti, promoţia 1976 
şi studii postuniversitare - 1993. 
Tn perioada 1993-1994 a fost 
loctiitor al sefului Inspectoratului, 
19S4-199l. şef brigadă Poliţie 
judiciara şi din iulie 1997 este 
prim adjunct al şefului 
Inspectoratului Judeţean Arad. 

DORO SfWA 
Foto: ŞT. MATYfl$ 

COMUNICAT 
DE tJRESI 

pentru defecţiuni tehnice, au fost 
aplicate· 223 amenzi pentru incc'll
carea Legii circula~el, in va--loare 
de 16.310.000 lei, s-au ridicat in 
vederea suspendc'lrii 8 permise de 
conducere, din care trei pentru 
conducere sub influenţa bAuturilor 
alcoolice, r.espectiv Horvath 
Tberiu, dn TArgu Muraş. cu auto
lurismul MS-<l1-ECW, Otifici Som, 
din Chişineu-C~ (AR-02-HLP) şi 
Marco Anchl, din NăcJac (AR-01-
MKY). 

Ca ·orice ziar, .Adevărul" a celor zeee câştigâtori a fost 2) .Arion Llvla, Neudorf 
există prin şi pentru cititorii sai, tacuta de doi intreprinzatori par~ nr. 71 
preocuparea noastrâ, a celor· ticulari care, in pofida dlfl- 3) RAzban Cornel, lratOf 
care edităm zi de zi acest cotidi-- cultă,ilor economice ale acestei nr. 396 · ~ · 
an, fiind aceea de a oferi citit~ perioade, au reuşit sâ se afirme 4) Andra Ştefan, :Peclca 
rilor un ziar cât mai complet şi fn peisajul economic arădean. E nr. 406 
obiectiv, un ziar care sâ vorba de Elena Robu 'li 5) Ballnt Ioan, str. 1. 
rAspundâ din ce in ce mai Creangă nr. 1, Curtlcl 
mult preferinţelor şi nevoilor 6) Tiba C. Andrei, 
de informare ale cititorilor. str. Gen. Traian MOfOiu 

· Acestei preocupâri continue. nr. 18-26, bl. C, se. A, 
pentru a asigura ziarului un et. III, ap. 13, Arad 
con~nut cat mai interesant şi . 7) Pirva Gheorghe, 

.divers, i se adaugă erorturile · Str. Dudului nr. 10, 
·noastre de a oferi cititorilor Sântana 
acest ziar - in pofida scum- 8) Cervenschf Paul, 
pirilor de tot felul - la un preţ Zăbranl nr. 101 
cat mai accesibil. Aşa se . 9) Branc Rodlca, CI. 
face câ, deşi preţurile Romanilor nr. 16, bl. 
energiei, hârtiel, materialelor 82-3, se. A, ap. 1•, 
consumabile etc. au crescut Arad · 
neîntrerupt, de mai bine de 10) Vasile Con•· 
jumâtate de an pretul ziaru- tantln, str. Libertăţii 
lui a rămas nemodiflcat. Ba nr. .23, loc. Vladlml· 
mai mult, abonatii benefici- rescu 
ază de o importanta redu- Şi pentru că sunt el 
cere de preţ, putAndu-şi înşişi cititori pasionaţi ai 
asigura primirea zi de zi a • ·.devArului". cei doi 
cotidianului preferat, la p,~troni ai Construction 
aproape jumătate de preţ. ln 1 •.nH;~ au tinut sA ofere 
plus abonaţii - al câror t'· t!l un premiu-surprizâ 
număr a depaşit 30.000 - au . t"t In valoare de 500.000 
şansa de a câştiga luna de lună Dumitru Budi, cei doi asociaţi de lei, t ,nui abonat. Aşa că a 
câte zece premii de fidelitate in ai firmei Constructlon House: fost exh<h <lin urnă un al11-lea 
valoare de 500.000 de lei Ca de fiecare dată, alâturi de talon, ş.~,:s~ surăzănd cititoarei 
fiecare. noi -dar mai ales de abona~ - s- noastre Pincotan Gabriela, din 

Pentru tragerea la sorţi a au aflat doamna Maria Neagu si Joia-Mare, nr. 53 • 
lunii septembrie , pe adresa domnul Ilie Tripa, şeful şi res- Toli <;ei 11 abonaţi sunt 
redacţiei au sosit peste 11.000 pectiv adjunctul şefului Oficiului aşeptnt • luni, 20 septembrie 

de taloane. completate cor_es- judeţean de poştă Arad. a. c., 0 ,;; 12, la sediul redactiei, 
Ptn:zator. ,ŞI_J?B!:!~,~It;rna. Tn urma efectuării tragerii la pentru a-şi ridica premiile. pe o • • 

penoa~c11 lnv1taţu prtnctp.~"tt- .

1 

, norocul a suras urmAtorilor baza bul~tinului de identitate ţ~i 
~~ mul! din zona polrticulut zece abonaţr:--____ i a chitanjei -aoufitiffiuilt ;;a~bi!a 
'' soc·~~~~ _aceastâ dat~ 1) Pur dea Ioan, atr:--jp;&l ~curs . 
desemnarea pn~re la sor~ ~ Mltlsarl nr. 7, Arad ' --.-r:f;~fiŞ 
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TURCD.., 
FORTEAZA. 

FRON'm:RA! 
Politistii de lrontier.'i de la 

PPF c~itici au descoperit, 
marti, patru cetăteni turci 
ascJnşi in vagonul' unui tren 
care ""'ea din ţar.'i, Informeaza 
Inspectoratul General al 
Politiei de Frontieră. 

Ozgur Cuma (21 ani), 
Yildiz Muslum (25 ani), Zeki 
Ertek (24 ani) şi Murat Soyuoz 
(42 ani) au fost descoperiţi, In 
podul unul vagon al trenului 
Japid "lstel". 

· Cei patru turcf lntfaseră 
legal in Romania şi vroiau să 
ajungă in1r-o ţală occidentală. 
Ei ptatiseră 3.100 de dolari 
unei persoane din Bucur~. 
care ha ajutat să se ascundă 
tn vagonul respectiv. 

RADU VASILE • O DEZAMAGIRE 
PENTRU TOT MAl MULTI -·· 

. ' (Unnatv din pag/ns 1) polllic al lui Radu Vaalle. fapt ",__ llafei .. _ !ll'ftllt 
De asemenea, trecem '' După părerea noastră Insii, t>l g6ndladu .... e • Doamut>, 

paste birocraţia crasă ca ljli Rada V aHile au poa(e 11 ·~. 0 ,. 1a 0 allaojă.,.. 
peste haosul legislaţiei din numit om politie ehla,- PDSR...a, dea_ -ga. Cu 
România care reprezin~ la ora daeă el, prlo lorfa imp...,_ care stângă n-a mai continuat, 
actuală, In opinia majorităţii jarirllor, joacA- rolul d&fl ar fi fost interesant de 
investitorilor străini, principalele unul 0111 poUde. ŞI nu - ă t 
obstacole în calea re~âljlligărit om poll,le p.,a,ra eli aa v zu cu ce partid de stânga 
încrederii Români"' ca partener .._._ vede el ţinându-se drăgăstos de •· -•mea 01111 00 vor-"~'""" mâna PNŢCD-ul? Cu Partidul viabil•i serios, du~• cum lăsăm pr .. eum il &alt> "ura fii 

T "" ,. • · Socialist. al lui Mohora? Cu la o parte •i promisiunile intrate .. llad "' irehulnd Mii ""le 
T "" ,.. · ..- PUNR-ul lui TAb~ră sau ! 6 

de-acum In folclorul străzii •.. - ...,.. ~ ............U.. de - - -
făcute la înscăunarea sa, cu mtlelul. · pomen9ljltl, cu~ h!l Vadlm 
privire la renunţarea sau redu- Exact ceea ce nu il făcut fi Tudor?! 
cerea drastică a ordonantelor nu face Radu Vasile care, mai lntuind că a călcat in străchl
guvernamenlale, promls1une ales in ultima perioadă, parca nl Radu Vasile revine fi 
din cara s-a ales prafUl, Radu vrea să confirme cu tot dlnadin- încearcă să repaN ceea ce cre
v ... n., rf!uflnd .,perlor- sul porecla caN i s-a dat, aceea dea el că se va putea repara 
manfa" • .......,. de palia de de tuetiat de cafenea. Astfel, ._......, mal zilele trecute ..,..... 
Invidiat, ea Intr-au aa !Il după ce mal acum vreo lună se tid•lor din eoallţle, nici 
jam.itat• dO' e6od e11te apucase să declaN nitam-nisam mal mult, nlel "'al puf la, 
prim_..,_ aa lOii 1 •....,. că. vrea să ajungă pr&fedinte!a ...._,., ""' ,.............., ao anga. 

va i aum.irul ordeoaofeloir el PNŢCD-u!ui, c~t\'va zile fl)ai jameni ·· eli .ta ea7.ul 
baza .unei Ordonanţe de aprobată ln ?8f1inţa ehlar Nli 1.., duhlf!,... rf. Nli-1 ·târziu, atins de o melancolie ~rli de d~ PDSR a 

-de Guvern de joi, 580 de de lei pentru plata haili de df!parte • eu eele mai ceva ca meningita ti con- . a1 ,.,. Dor de aaul vllior ..a.. 
salariilor pe luna septembrie către angajatii din peNie 300 df! ordooaaţe J'unctivita la un loc, a intors-o ca au vor in<>h•la niel 0 
invăţămint, a declarat purtătorul de cuvint al ~~eoaN .... p6nli aeum ·pe · a Ploiefll, amenlnţând eli s-ar ......,.. __ ID~ 1 ·· 
Executivului, Adriana Săftoiu. prea hull(ul Nicolae putea să părăsească PNŢCO.UI. Nu mă dau in •ănt după 

Banii reprezintă un avans in contul rectificării buge- Viieărolu ."......., IID pa- aui Pas de mai inţelege ceva! PDSR, cum nu mă dau după. 
!ului şi vor acoperi plata salariilor pentru tuna septem- de domnle, reafi"" Rli Ceea ce a pus însă capac la. nici unul, d<!r nu pot să nu 
brie ale celor peste 400.000 de angaja~ din l'hvătămînt. emUli doar 139 d., ordu· toate au fost alte două ietiri - observ că cererea lui Radu 

Actul normativ a fost iniţiat de MEN, care s-a anga- oian•"' ......_.. __ ......,~ ~oc ale acaluia~l Radu Vasllft 
r· .. --·--- ~ T -· Vasile este nu numai teribil de · lat fată, de profesori, printr-un protocol incheiat dun~ Trecem, In sfiircit, "' ~sta ste vorba cum probabil mu"' 

,.. "" • T T ,..... • ·r .,originalA", cM mal ales. lipsită greva tor generală din iunie a.c., că ie VII plăti la ijmp ceea ce doare cel mal tare ti cal cititori iti amintesc - de dacia-
salariile. • . · mai tare, respectiv peste nea- raţia de mei acum vreo trei săp- de cel mai elementar simţ polllic 

Senatorul Emil T ocaci, membru al Comisiei de junsurile fi lipsurile vieţii de zi lămanlln care premierul pome- ca să nu zicem bun simţ, pre-
lnvllţămint, a declarat, cu o zi ln·urmll, că MEN va cu zi, peste acel standard de nea- defi nimeni nu-l rugase'' mierul Nllflnd prin aceasta să-i 
primi 560 de miliarde de lei pentru plata salariilor prof6' viaţâ al romanilor ajuns la pm- nici nu-l provocase • de o poso- convingă 'fi pe pu~nil care 1-a'u 
solilor pe luna septembrie. gul cel mai de jos, chit că pe bilă alianţă postelectoratll cu mal rămas din interes fideli că 

MEN a cerul crearea unul l'ond de urgenţă ln va- marginea sa liderii Puterii, Intre PDSR-ul. Lo - ...,..........,_ .. a - -""' dma 11D 1"_ 
!oare de 650 de miliarde pentru plata salariilor rostante. care 'fi preopinentul nosw, au lui - 4e - porambtol pollileii, d In aeea11tă . ..._ 
Ministrul Andrei Marga, prezent la lucr.'ilile comisiei, a glosat cu orice prilej, evident, .,....., k ..,.. din gurii., Radu <'1 ""'"' UJI In tras de care 

.,cerut ca, pînă ta rectificarea bugetului, ministerul pe fără să se .,vadll" ceva, spre a V-a-.., ID .Wul !'lău - binf! lOii te .............. "'"' pc> 
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Celă\90H turci sint~ 
de poliţiştii arădeni. 

care n conduce să mai primească Tncă 90 de mlUaroe ne opri asupra a ceea ce unii d" aeum eunoNen(, re· l care .. st .. bloe •ă-1 ţii cât 

. pentru a acoperi toate cheltuielile salariale. . .. :.- , , ,, ,,.. ~"'=c=o=m=e=n=ta",to",r=i ,.a.,u=n=u=m=i=t ,;,p.,ro",fi=ll=ul"",",v",e",•",la=d=rf.;"""";P,;,a",n=A=n=d=c=.ă"""d"'e"'. "",·",•.,•",~..,;;"","",...,=-=tine==' ,;;·'"'''·;,;··;;~·;"·I].!Jil!;=ti 
:~ -

PUlCAlll!llllll'I.'.IMIŞOAl!A, lltllllll'ES'M SAlJIIUCIIIIBŞl'!PB 
ZBOB.mm.B OOMPANIILOIIAVS'!'1114N AliiWillS, MALEV, 
IWJ!,BlU'l'ISHAIRWAYSSAITPSOBIDAJ!E ALTĂ COI!IF.ABl& 
Pll!lPiillA'l'Ă lll!.lli:JMIIIIIAVOM'l.'IIA 

Ja preturi aliate la ... t.eiJ mai 
· , joasA aJtitudine ! 

e MilANO, ROMA · 232 USD . 
' · e USABONA, PORTO • ll73 USil 

•·.'' 
' ·-:· 

e PARIS • 216 USil 
e DUBUN • 229 USD :·~··: . '"' .. _ ... ~ . ~ . 
e MAJAGA · 299 USil ' · · · · · 
e BREMEN, FRANKFURT, HAMBURG, HANO\'RA, 1!' ·• 
DORTMUND, DUSSELDO!lf', COLOGNE. • 1111 USil ir .. 

e 1\ARCEI.l)NA · 217 USil r , i. · 
e ATENA · 161 USil .. , ' . 
eTEL AVIV· 2'.l<l USil . 
e CAIRO, LARNACA • 201 USil . 

Arădenll 
'-,~~;;'.;:; ::;. 

+ Dorifi" o tâmplărie mo· 
dertaă pentru easa dvs.'! -.· .. 
+ Preferafi ea aeeastă tam_"_. 

plărie PVC eu· stielă ter11ao 
f 

să fie de ealitate fi din import'! ' ~' 

····~ -·.·. " • .. -AP818fi lâ: .• 

' -• 
l 
1 

1 

. i ' ,-. •. · GRECIA CIRCUIT -10 ZILE- 2$0USO; SPANIA·ANDORA-<:OASTA DE AZUR-NORDUl 
ITAUEI· 15 ZILE· &75USO; CIRCUIT GRECIA -ITALIA ·15 ZILE· 650USD; . 

1 Casa dvs. poate avn de astăzi: ;1 
USI. FERESTRE cu~· \/; 

i 

l . . . T . 

l' 
' • ; 

L r. 
! 

' . 

lt~lillf/1 mll1i IIIOIEIIA • IISULA BAU 
: 'INDIVIDUAL: transport avion INSULA BAU, hotel *****AEROWISATA 

dus-întors din Timişoara; 11 nopţi,cazare cu SAHUR BEACH, cu demipensiune; 
mic dejun; transferuri la/de la aeroport; 5 _ INSULA LOMBOK.,hotel•••"" 
excursii; preţuri intre 1.282 USD/pers. - 1.848. 
USD/pen.. SENGGIGI BEACH, cu demipehsiune; avion ,. 

GRUP: plecare in 31.08.99; transport avion.·. Insula BALI.-Insula LOMBOK şi retur; transfe-

dus-întors din Tifl14oara; 7 nopţi cazare ruri la/de la aeroport; preţ 1.727 USO/pen.. 

r~~ ' .: '; " ·.Al TE SfRVICit:"i'l'iiANSPORT tu'AuTOCARî.iCîNAli\l'TRIA; :'"'" ·. r · : ... 'GERMANIA, ElVETIA- DOUBLE Te ASIGURARI MEDICALE- AIG- ·. 

l~-~~ ~ĂilTI V~~ZI~ TRA~:~~~:T:!~~;~~Rr:ţ~~EROPORT BU~APEST~ ·_·· 

.. . .. 

• w . !. 

STICLA TERMOPRHI ~1 
-.:,,.! 
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sedintei Comisiei 
1 N~tic>na,le de'lmaglne a PSDR 

s-au vehiculat tot felul de 
zvonuri despre existenţa unor 
'"'""n••iu•nl In interiorul organi
zatiei arădene. Mai exact, 
so'rin Pri~că, preşedintele 

• ·Comisiei, I-ar spijini pe 
Afexandru Atanasiu In cursa· 
pentru caştigarea funcţiei de 

'; preşedinteal partidului, In 
" dauna deputatului Emil Putin. 
~ Cum ni se pare aberant ca un 

arădean să lupte impotriva 
unui alt arădean, am dorit să 
nâ informăm asupra celor dis-

miercuri seara, ln două 
, consecutive, Pdma a 
aceea a Comitetului 

IA!lnk:ipal şi a durat de la ora 
,8,00 pană !lupa ora 22,00, 
iar a doua - a Comitetului 
Judetean - de la 22,00 pânA 
in jurul orei 24,00. Cum presa 

r nu a avut acces la discuţii, 
· l'î&-am limitat la a solicita de

d-for Putin ~i Prişcă, 
·• • .,,,.,,,;ii'"~'" la cele discutate. 

Emil Putin, care a participat 
la ambele şedinţe, ne-a 

·~ 
i 
t 
' 

declarat că nu a fost vorba 
despre nid o hotărâre pe plan 
structural, ci despre unele 
,clarlficărl' in perspectiva 
Conferinţei Judeţene şi a 
Congresului, care va avea loc 
pe data de 16 octombrie. In 
ceea ce priveşte aşa-zisa 
sustinere a lui Atanasiu de 
către Sorin Prişcă, deputatul 
Putin susţine că ,am sim~t un 
mic curent in această direqe, 
insă nu a fost exprimată nici o 
opinie clară". OI. Putin e1e-a 
mai declarat că doreşte să fie 
clarificate toate amiinuntele, 
pentru că o echipă arădeană 
solidă are toate şansele să 
.bată" Bucureştiul. In ceea 
ce-l priva~ pe Sorin Pritc:A, 
domnia-sa ne-a spus sec: 
.,Presa nu avea ce câuta la 
şedinţe, pentru că nu a fost 
invitată. Aşadar, pentru detalii 
asupra celor discutate vă rog 
să vă adresaţi celor abilita~ să 
le ofere. Eu sunt un soldat dis
ciplinat. Sunt de acord cu 
transparenţa şi chiar am pro
movat-o in cartea mea. Tnsă 

dacă oferi presei strategia 
partidului o ştie şi adversarul. 

'Tn ceea ce priveste zvonul că 
eu l-aş susţine pe Alexandru 
Atanasiu, nu am afirmat nicio
datA aşa ceva şi • ca om de 
presă - Ti rog pe colegii mei 
să-mi pună in cârcă doar ceea 
ce am aflnnat. Ca atare, afirm 
că, dacA organizaţia jude
ţeană Arad va 'ti sA adopte o 
atitudine pragmatică va 
câştiga la congres o poz~ie la 
care nici nu a visat." 

SIMION 10DOCA 
P .S. Având in vedere cele 

două declaraţii. precum 'i 
pozitia altor membri din con
ducerea municipalA şi 
judeţeană, care au refuzat să 
ne ofere informaţii, putem· 
spune că PSDR-ul arădean a 
instaurat ,omerta•, adică 
.legea tăcerii'. Sau, ca să nu 
se creadă că facem vreo 
analogie cu ,institu~a· italiană 
ca re aplică .omerta•, vom 
spune ca PSOR-ul a trecut la 
• sitentio stampe'. 

- MINISTRUL VALERIU STOICA 
SE IMPLICA, DIN NOU, ÎN 

BECONCILIEBEA BOMÂNO·MAGBIABĂ 

.. 

. 
-· .·.•.1'.~ ~ ,. 

- (Urma"' din pagina 1) 
Când la 15 martie 1848, la 

Pesta, a lzbucn~ "'voluţla cani 
proclama lichidarea supre
maţiei aristocratice, pro· 
movan>a In viaţa social! a prin
cipiilor egalităţii, "'voluţlonarll 
din Transilvanla 8 romAni, 
maghiari, secUI, germani ti dl> 
alte naţii • au susţinut din tot 
sufletul pe mllltanţll din 
Ungaria, Iar tinerii revoluţl(>narl 
romilnl au Inceput să se Oflla
nlzeze pentru eucerl"'a llber
tâtllor democratice. Ewnlmen
tale de la Pesta, din 27 martie41 
aprilie 1848, au fost susţinute 
de un mare număr de romlnl, 
ce"' au luat parte la eliberarea 
din lochlltoare a revoluţiona
rilor democnl!l, printre cant l' 
Eftlmle Murgu. 

In acest timp, la Ttrgu 
Mure,, tinerii cancelarlştl 
romlnl Avram Iancu, Petru 
Dobra, Ilie Măcelarlu, Iosif 
Starea Şulu~u, Nicolae 
Solomon, Iosif 91 alţii se 
rallazA Ideilor "'vo uţlonare, 
cerind drepturi egale pentru 
români, desfll"\3n>a Iobăgie! '1 
a obligaţiilor feudale. Defl 
guvernul maghiar condus de 
Koslluth Lajos desfiinţează 
lobâgla, neme,lmea din 
TransUvanla se opune aplicării 
acestei hotărArl. Mal mult, In 
urma hotărâri! de la Pojon 
(Bratlslava) din aprilie 1848 
guvernul revoluţionar, fArA 
consultarea românilor, hoti· 
rişte unirea Transilvaniei eu 
Ungaria, unire con!irmatll de 
Dieta de la Cluj, "'prezentată 
doar de nemeşlmea maghiară. 
In aceste condiţii, Avram 
Iancu, intors in munţi, la 
Câmpenl, allnnă: .,RomAnul nu 
cer9eşte libertatea de la 
unguri, naţiunea romănâ e 
destul de tare si-fi cuce• 
IU$că llberlalea prin luptă." 

Deşi in Transilvania ma
ghiari! reprezentau doar 29% 
din populaţie, (dupi statisticile 
oficiale) majoritatea fiind 
romani, acestora 11 se refuz.t 
dreptul de a-ti hotllrl soarta. 
De aceea, la Ttrgu Mure,, 
Avram Iancu, vilzllnd lntenplle 
ungurilor, apune rbplcat: 
.,Protestez In numele naţiei 
mele. Cerem drepturi egale 
pentru noi~ sau moarte!" 

Dupi masacrele săvA,.rte 
In vara şi toamna anului 11148 
de maghiară 

împotriva românilor, sprijinita 
fi de unele detatamente 
detaşate din armata maghiarA, 
acettla se organizează fi Iti 
creazl o armati, care ae v• 
retrage fi va rezista In Munţii 
Apuseni. fn decembrie 1848, 
annata revolujlonarA maghiarA 
condus;'! de Bem pitrunde In 
Transilvania, Iar corpurile sale 
de armată se dedau la noi 
rnasac,.,, ceea ce determinA ca 
toţi P"'fecţll fi ttlbunll s;'l ae 
strângă tn jurul lui Avraro 
Iancu, in Munţii A~l. 
. Kossuth Lajos dl ordin 
generalilor săi sa "'prime ceea 
ce nu'""fllt .,,.,voita moţllor". 
Armata acestor generali, 
condufl da Bem, ara urmată 
de comlsarH lleothy Edmond 
fl Csanyi Laszlo, ea"' conduc 
ceea ce el nunwsc .tribunalele 
de singe", cărora le cad vic
time circa 8.000 de români. 

In unna tuturor acţiunilor 
Intreprinsa Impotriva re• 
voluţionarUor romlnl, • 
romAnilor ln general, organJ.. 
zajiln urma AdunArii de la BlaJ 
tn 15 prefec:1url, cel 13 generali 
criminali din annata Ungariei, 
prin acţiunile ordonate, 
omoară prin trădare fi 
vlclefug patru prefeetl, 10 tii
buni, 100 de centurlonl, ~ '' 
căzuţi tn luptă, 100 de preoţi 
spânzuraţl, 300 de atezArl 
romtne,tl trecute prin foc fi 
aable fi 40.000 de romAni, 
bAtrini, femel 91 copil, In ape
ela!, tăiaţi, lmputcaţl fi 
apinzuraţl. 

Deci ce rec:tlllel1lenl MU ce 
parc ori altceva am avea noi 
comun cu Ko•auth Lajoe fi 
guvernul lui, căt fi cu cel 13 
generali, care au del:alal peste 
10.000 de soldall TnaJTna\1 pinii 
tn dinţi, să reprima revoluţia 
romAnilor? ŞI romănH n-au voit 
decit sâ 11 se recunoascA 
d"'pturlle. Kossuth Lajo&, prin 
t".olătoril, folosind pe deputa
tul Dragoş, caută d prlndl la 
Abrud pe conducătorii re
voluţiei romAne. Dar Avram 
Iancu scapă din această 
mtlrfAvle, sa refugiază la 
Câmpenl, Tfl organizează 
cetele "'voluţlol)ll"', il bate pe 
comandantul trupelor ma
ghiare Hatvany, apAri pe 
ungurii din Abrud de furia 
moţllor. Dar Hatvany, ofiţer al 
armatei color 13 
masaereaz:ă 

neasca ffl ucide in chinuri 
groaznica pe prefectul Dobra 
fi U spânzurA pe Buteanu. 

Deci, din punctul do _", 
al Istoriei noastre naţionale, 
din respect pentru memoria 
celor ea"' t~-au vătsat dngele 
pentru llberlatea naţiunii 
romAne, numele celor 13 ge
nera" Aullch LaJo&, Damjanlch 
Janos, T6r0k lgnacz, Vacsel 
Karoly (remarcat prin 
masacrele făcute In rindul 
românilor din zona Aradului fi 
Tlmlfoarel), Nagy Sandor, 
Lahnar Gyilrgy, Lelnlngen
Wostarburg Karl, Knezlch 
Karol, POltemberg Ema, Klss 
Ern&, Schwoldel Joszef, 
Deaeewtry ArtsUll (eu 
odioase Impotriva rotnA1nllc,..l 
din zona Urandulul) 91 
Vllmoa, rilmln de trlstll 
amintire prin miFfllvllle 
comise Impotriva,.,.,..._, 

Noi nu pulllln puota nici o 
recun~nţl "'*"'>r cr=:=~ nu au dreptul decăt d 
fi oproblul poporului 
-YIIdlor. 

Acest lucru trebuie al·l 
fnlelea!J6 fi gwemul roman fi 
să nu la mAaurl 91 ai faci 
promisiuni peste voinţa 

poporului romln fi pe 
cadavrele celor 40.000 de 
romAni masacraţl din ordinul 
acestor generali, pentru,slngu
ra vinii de a fi vrut sl 11 se 
recunoascA drepturile da 
romAni fl sll beneficieze de 
Idealurile nobile are Revolupel 
de la 1848. 

In concluzie, monumentul 
Ungariei Mari, cu eflgllie 
13 generali, nu "' a"' locUl pe 
llorttoriul României. Dacă chiar 

se Insistă, el poate !IH ~~~!;~ ~ 
tn curtea palatului n 
sau la sediul Ambasadei 
Ungariei. 

De o reconciliere prGpUII4 
In modul susţinut de eal doi 
prlm-mlnl'trt nici nu poate fi 
vorba. Ar fi o trildare din 
partea poporului roman. De 
aceea. ea romani, nu putam aâ 
lmpirtă'hn soarta trădătorilor, 
lndlfe"'nt de funcţia pe care o 
depn In actualul guvem • 

Reconcilierea se face prin 
respectarea sinceră a 
Tratatului de prietenle dlnt"' 
cele două !Ari, fini amestac 
din afară. 

la lneu se pracUcâ 

cute, la lneu. in prezenţa 
episcopului Laazlo Tokes 
&•a dezvelit o placA 
comemorativA a unuia din· 
tre cel treisprezece gen• 
raii. Pl.lcuţa a fost Insta
lată in Incinta casei paro· 
hiale a Bisericii Reformate 
din lneu, •t• că nu era 
necesar nici un •vlz din 
partea autorităţilor locale. 

Totu'i primarul lneulul, 
Petru Felef, a· fost Invitat 
la aceastA manifestare. De 
ee? Evident, doar cA IOA 
facă figuraţie cu tricolorul 
pe piept, deoarece toate 
discuţiile ti discursurile 
caro a-au ţinut cu această 
ocazie au fost purtate doar 
In limba ... maghiară, limbă 
pe caro Petru Feie' nu o 
cunoa'fle. 

Din câte am aflat, epis
copul Tokee a susţinut un 
discurs elogios la adresa 

romAni, evidenţiind aniver-
sarea a 150 de ani de la ' 
.,Revoluţia de la 1848· 
1849": Evident, faptul cA 
scopurile romlnllor n·au 
coincis cu cale aîe 
maghiarilor In contextul 
Revoluţiei. P•toptlate a 
fost lbat pa planul al 
doilea ... 

· In legAturi cu acest 
aspect, primarul Petru 
Felet ne-a declarat: HB .. I 
ml·aa foat aco .. a 
vorba, •·•m promis 
alcladată că Primăria 
laaa va aJuta Biserica 
Ralormati ca soma da 
20 mlllaaaa da lai. 
lrlcam, am accaptat llă 
particip la acaată maal
lastara doar ID Ideea ca 
alei a mlaarUala llă aa · 
•• simtă margiDalllată 
IDiaau." 
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PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT (11) -EXTRASE· 
· 'VENITURI DIN SALA.lUI (2) Pemru veniturile sub formă de dobânzi cârula lşi a_ u domiciliul 0 dedaraU,'.e de venft 9~1. A.rt. 22. • Sunt considerate venitun· d1n salan"• ,·mpozil· ul se cal~·leaz• · se~· de~- pt•• ~ 

M 
15 ' . ~ o SI ·~une ~ue au· precum •• declarat,ll speciale, ·,n mod esalona• 

· · - ordonante denumite ln continua~ salan·,·. toate ·-"itun·le In ton" d ~ 1 d it '· 1 ' tu! 1 1 · " ' """~·'led. • • ·~ ·~· ' e asue e ven un n momen ca cu ulUI ""nă la data de 31 ma"'b a-~.·, urm•!or -'-•uide ~.<nUn fn ' • oo~"-' -~L bani sasau 1 at M bli de ".. oUQ ......... a -"'"~ .Q .. r .•• n n Uoo, o , nUle o persoană lizici! acestora şi sevireazădecă!J'e aceştia. lunar, pănă realizare a venitului. 
wnletucoml derciale, v~iturile din profesii liberale Şi ce desfăŞoară o activitate in baza unui contract la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in (2) DeclaraUit,··_e •"""~le M rom....,. ___ penlru 
vem n e 1n dreptun de proprietate intelectuală individual de m ~ ·nd" t d """'-.,.. ~-- ~ ~·"""' . 

1
. • mod • un~. • .. eren e ,....~a la care care se face calculul dobânzi. fiecare cat=one de ven1·t 51• pe fi~are loc de 

rea ozale •n individual •" sau într'<l formă de se referă d den · 'tu ·1 -~ 9
-• ~ 'f" , e um•rea vem nor sau de forma (3) Impozita! retinut conform _" •lui articcl realizare a acestuia •1 se de'pun la nmanul ~---1 

asoaere, inuusiv.din activită" adiaoenle. sub care ele se --~• ·--• · ·nd · • · • .-~~ • -·• ·~ 
(2) S 

> """'""·"""""IV' emn!Z8ti1!epen- este•mpozftfinal. · · • undeseaflăsu-•de~nit. • -. i 

. _,. 

unt considerate venituri comerdale veni- !J'u incapa""·t t ~ · · '- •v 

tu 
.,_ di 

1 
. ~~ea empora.o de muncâ, de matern~ Alte v~...__... {4) Contribuabil•'•' care ~·IIZ' e·- ven"un· din''~ 

n", n apte de comert ale contribuabililor din tale "' """""' ~"""""· 1 · · · ~ 'QO """ " ·~ •• "" prestllri de servicii aHaia decât cele prevăzute la r ,_ ... w ,...,_,u privind ingrijirea cop~ului in · Art. 38. -In această categorie sa cuprind veni- singură sursă, sub forma de salarii, nu sunt obligati '"j 
alin. (3), preoom Şi din practicarea unei meserii. vârsta de până la 2 ani. . · tunle o~nute din jocuri de noroc, din transferul Să depuna declaraţie de venit global. De asem&. r· ·î.. 

(3) Con 
'tu' Art. 23. • Sunt asimilate salariile in vederea dreptului de """'""tate asu- va'""lor mobil·,- s·1 nea, nu se va depune deMara"e s~'ală ~n•·. 

sti 1e venituri din """""sii liberale ven~ imp er" ) · d · · ~·-~ .. - .-v ~· ~Q ~ • ""~ ..- uu 
tunle ob\ii>Uie din exercitarea ';;t'esiilor medicale, un u: a 10 emn•zatrile din activitătl părţilor sociale, din premii şi prime in bani sVsau in acele venituri a căror impunere este finală. · 
de avocat, notar, expert-rontabil, contabil autoriza!, desiăşurate ca urmare a unei functii de demnftate natură, altele decăl cele prevăzute la art. 'a, 22 si . Art. 60.- (1) Contribuabilii, precum Şi asociatiile 

lta t d 
-pubilcă, stabilite potrivit legii; b) drePturile de soldă 23, precum.,,· diverse veni•·• care nu se ~•sesc' filri! ~alitateJ·un'di·•. care ·,noep o.-..-~ •1n 

consu n e plasament in valori mobi!îare, am~ lun ră 'nd · r· · · ""' ·~- .-·-· ...., ~ .. ...., tect sau a altor profesii asern<'lnătoare, desfăşurate· a '. 1 emmza,ll. pnme. premii, sporuri şi aHe in mod expres men!i<Jnate in prezenta ordonanţă. cursul anului fiscal, sunt obligate să depuna'la w: 
in mod independent, in conditiile legii. d~tun ale cadrelor militare, acoroate potrivit legii; Art. 39. - Sunt scume veniturile obtinuta din . organul fiscal competent o dedaraUe referitoare la ·=· ji·: 

(4) venttunle din valorificafea sub orice formă a c} lndemmzaţ•a lunară brută, precum Şi suma din jocuri de noroc, din premii si prime In bani sVsau in veniturile ~ c!1eituiellle estimata a se realiza pen!J'u f 'l 

d 
.
1 

profitul net, cuvenite administratorilor la natura, prevAzuta la art.' 36. sub valea' rea de anul fiscal, In •-n de 15 zi'" de.. la ,<ţ;:::;~j 
reptun or de proprietate intelectuala provin din 'V . .".,..,1 " "'"'~ '"' 1 

breveta de inventie, desene şi modele mostre compam SOO~-r na~nale, societaţi comerciale 3.000.000 lei pen!J'u fiecare câştig realizat de la cerii evenimentului. Fac excep9e de la ---~, l, 
mărci de fabrici! ~ de comerţ, ~ tehnice: la. care statul sau 0 autoritate a adminis!J'aliei pu- ace""!~ organiza!or sau platitor. in!J'-<> singură zi. aceswl alineat conbibuabitii care realizeaza 
know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe bll~ locala este acţionar majoritar, precum Şi la Art. 40. - (1) Veniwrila obtinuta din jocuri de tun care impozitul se percepe din retinere la sursă. 
dreptului de autor~ altale asemenea. reg11ie autonome; d) sumele prim~e de membrii noroc din premi ~ prime In bâni şVsau !n neiUră, (2) Contribuabilul care .inceteaiă Să mi'i aiba 

M. 16 .• (1} Venitul net din ""'""""' in-......._ fondatori ai socielăţilor comerdale conslitutte prin prevăzute la art 38. se impun prin retinere la sursă domidliul .in Romania are obligatia sa depunA le .·. . . dli 
den1a se determină In sistem real-:;;'bka;;;;;; subscripţie publică; e) veniturile realizate din oo o cotă de 10% aplicată 1a venitul biut. 019anu1 fiscal competent o declaratie a venfiurilor · "!! 
din contabililalea in partidă simplă. • Incadrarea in muncâ ca urmare a lncheierii unei (2) Obf~gaţia calcularii, reţineri şi virării impozi- · ·impozabile cuprinzând veniturile reâlizate până la , ·"··· ~.:_~.·. 

, (2) Venitul net din activitati independente se convenţii civile de presiări de servicii; t) sumele tului revine plăU!orilor de veniluri, Impozitul fiind acel moment. · ~· <1-l 
determină ca diferenţă Intre venitul brut 'ji cl\eltu- primfte ~ reprezentanţi In adunarea generată a final. · Detenainarea impOzitului · 
ielite aterenta deductibile. acţr~na~lor, In consiliul de administraţie şi in Art. 41 'ln Cazul transferului dreptului de-pro- pe venitul apua1 global ·'· "''· :~, 

(3) Venitul brut cuprinde sumele Inca sate si comiSia e cenzori; 9) sumele primfte de reprezer>- prielate asupra valorilor mobUiare Şi plaţilor sociale,. · Art. 62. - ( 1) lmpoziwl pe venitul anual global ;tf i 

echivalentul In lei a1 ventturilor în natură. Nu surit tan~i in organisme tripartide, conform legii; h) alte impozitul se calculează prin retinere la sursă datorat este calculat de organul fiscal pe·h·•~;ll• •·· : 
considerate venituri brute sumele primite sub \lrepturi ~i indemniza~i de natură salarială. aplicându-se cota de 1% la valoarea tranzactiei: . dedara~ei de venft global, depuSă de contribuabil, 
formă de credfte. Ol>llga$iife plătitorilor de Pen!J'u tran:zac!iile derulate prin intermediari c:Ota prin aplicarea cotelor de impunere asupra venftului 

(4) Nu sunt cheltuieli deductibite: a) amenzlle, venituri ti ale eontril>ual>ililor de 1% se aplici! asupra diferentei dln!J'e valoarea anual gl?bal ltrip()zaf)ll, de1errninat in condi~ile 
majorările de intarziere şi penalită~le, altele decât Art 25, · Plăti!orii de salarii şi de venituri asimi- tranzacţiei şi comisionul reţnui de Intermediari. prezentar ordonante. · ... 
cele de natură, contractuală; b) dona~ile de orice late salariilor au obliga~a de a caloola şi de a retine · Impozitul astfel calculat, ~nul Şi vărsat de plăti- (2) Organul fi5cal stabneşte imPOzitul anual 
fei; c) chelluielile de sponsorizare sau mecenat, impozitul aferent veniturilor flecârei luni, la data !orul da veni! este final. · datorat pen!J'u anul precedent si emfte o decizie de 
care. depăŞesC limttele prevăzule r;Je lege; d) chel- efectuării plă~i acestor venituri. precum si de a-1 Reguli privind asociaţiile impunere In intervalul stabiln' anual prin ordin al 
luu!l•le penlfu protocol, care depăsesc limita de vira la bugetul de stat la termenul stabiiiÎ pen!J'u fără perHaalit<rte iuridică ministrului finanţelor. 
0,25% aplicată asupra bazei calrulate conform ultima plată a drepturilor salariale efectuată pen!J'U Art. 50 .• (1) în aplicarea prezentei O!donante, (3} In această decizie organul fiS<:ai_,SialtllleştaU 
alin. (5); e} ratale aferente creditelor angajate; 1) fiecare lună, dar nu mai târziu de data de 15 indu- pe!I!J'u fiecare asociaţie fără personalitate juridiCă şi diferenţele de impozit anual rămase de acr>rtalll 
dobănzlle aferente creditelor angajate pentru siv a lunii următoare celei pentru care se cuvin constituită potrivit legii, asociaţii au obligaţia Să sau lmpoz~ul anual datorat a platilor anticipate oo 
achizitionarea de imobilizări corporala de natura aceste drepturi. inche1e contracte de asociere In formă scriSă, la titlu de impozft, a ~nerilor la surSă s1 a craditelpr 
mijloaCelor fixe, ln cazul In care dobanda este Venituri elin cedarea lolodptri inceperea activită~i. care Să cuprindă indusiv date fiscale externe pen!J'U veniturile ~'tii! toate 
cuprinsă In valoarea de Intrare a imobilizăni <XlfllO- bwturilor referitoare la: a) părţile contractanta; b) obiectul de categoriile de vemturi. Decizia de lrl)punare va ~~· 
rale potrMI prevederilor legale; g) chelwlellle de Art 29. ·Veniturile din cedarea folosintei activitate şi sediul asociatiei; c) contributia asoci-. CUprinde şi plăţile anticipate cu1itlu'oe~!'!!lii!.l!.lll--"~""'''~'·" •• :.. 
echizil,ionare sau de fabricare a bunurilor şi drep- bunurilor sunt veniturile in banVsau in natură ~lor in bunuri Şi drepturi: d) cota procenwala de dalorata pen!J'u anul flscal QJrent. ~·. "' 
turilor amor1izabile din Registrul-inventar, h) cheltu- provenind din cedarea folosintei bunurilor, mobile participare a fieţă(ui asociat la veniturile- sau (4l Ofganul fiscal va tfnite 0 nouă deciZie de · 
lelle privind bunurile constatate lipSă de gestiune şi !mobile, obl!nute de călre ~. uzufructuar pierderile din cadrul asociatiei; e) desemnarea imponere in cazul in care apar elemente care -~ · 'J 
:"re~~=:.'li~~scap~ca· ;uirm) suareme!ae-,~~~~n·,· sauAaltrtdeti3,0.năfoVrtegal. . . .. «' asocialobl'. ului care sa răspundâ pentru Indeplinirea ducla=::==:~~atorat. enii: ·;,-;:-::_.l. 

~ ~ ,..., ~ . • enlturile din cedarea folosintei · 1ga~llor asociatiei fata de auloritătile publice; 1) Art pe v 1•· .. :.' 
dispoziţiilor legale !n vigoale: j) sumele reprezen- bunurilor se stabilesc pe baza contractului Incheiat condl~ile de Incetare a asocieri. • · . . .. . · 63.- (1) Conbibuabilli care realizează ven~ 
tand perisabilila~ care depaşesc limitele maxime in!J'e pătţi, în formă scnsâ, 'li inregis!J'at la OrşJanul (2) Contractul de asociere se înregistrează la· ruri din activită~ independente şi din cedarea folo- .. \ 
stabilne prin legislaţia in vigoare; k) impozftul pe flscal competent in termen de 15 zie de la dela 01930ul fi6ca1 terilorial in raza cârula fşi are sediul sin

1
J':i ~nurll~~udnt 1oblig_!ţi 1d.et•ectlue''" u:;--~~it.'. ·

1
;. 

ventt suportat de plătitorul venitului in contul - încheierii aceswla. asociaţia, In lemlen de 15 zile de la data inchelerii an ICI Pa•~ cu uuu e mpo~.. n .-;;; c~i;;~~ 11 
ficiarilor de venit; 1) sumele primite pentru Art. 31 .• Venitul brut reprezintă totalitatea acestuia. Organul fiscal are dreptul să retuze irt~punere emise de organul "' . .\~ 
acoperirea c!1eituielilor de natura lndemnizatlei zil-. sumelor încasate in bani si/sau echivalentul in lei inregis!J'area contractelor !n cazul In care acestea exceptăndu-se cazul ratinenlor la sursă. o+<,_ ~-
nice de deiagare sau de detasa"' si diumă' acor· ai veniturilor in natură realizate de proprie1er, nu ooprind date solicitate conform atin. (1). ' (2) PlăVle anticipate se stabilesc la 019anuf fis- ':.. 
date PG perioada delegării si detaSăÎii In aită.locall- uzutructuar sau alt de~nător legal. Art. 51. -In cazul in care intre membrii asociaţi cal, luând ca bază_ de cal_cul venitul anual estimat "" 
tale, in ţară ~i in s!J'ăiniitate', In interesul serviciului, (2) Venitul brut se majO(ează oo valoarea chel- există legAturi de rudenie până la gradul al. sau venftul din deozlade unpunere pen!J'u anul fis- ·&,..,.,.·-.cf 
care depăşesc limitele stabilite prin hotărâre a tuielilor ce cad. conform dispoziţiilor legale, ln pairulea inclusiv, pălţile sunt obligate Să facă dov&- c;al precedent. Dacă •mpunerea defln:t!Vă se ~re:;:a~-i!î!IIJ"' \!.. 
Guvamului; m) alte sume care depăsesc lim~ele sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui da că participă la realizarea venitului oo bunUri sau.··= ·· ·. . ~~ ... ' 
dle~(5u}~_E'devăz~1pnn18· legiSlaţia in Vigoare. detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă drepturi asupra că~ au drept de proprietate. POt impozit sumă egală cu cuantumul .. ·>, · ; 

'""""' e ca..... care se aplică limitele de parte contractantă. · fi membn asocJaţJ ş• persoanele fiz•ce care au 'mpozit lu' ateren1 triffieslrulu_ i IV al 1 . ___ .._ 
cheltuieli prevăzute la alin. (4) lit c) Şi d) se deter- Art. 32 . - VenHul net din cedarea folosintei dobândit capcitate de exercitiu restrănSă 1 

u 
1 

anu ur "'"""' -. 
mină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor bunurilor se determină prin deducerea din venliul Art. 52. - Asociaţiile au obligaţia $ă depună la den)3) Plătile anticipate se efectueailliif p8bu rale '"""""' .. 
aferenll> deductibile exdusiv a celor pen!J'U care se brut al unei cote de cheituieu de 30%, aplicată la 019anul f~scal competent declar~~· anuale de veM egele până la data de 151nclusi\l li' • •·mW!Bdl~""'lilfll-i~ 
face calculul plafonului. venitul brut, reprezentând cheltuieli deductibile conform modelulUI stabiltt de M1msterul Finanţelor, fiecare trimes!J'u a u lfl\9! " 

11 
(6) Venitul net din activilăţi independente, rea- aferente venitului. care vor _cupnnde Şi distribu~a venitului ryeUplen:lerii . (6) Contribuabilul are dreptul sa solicite .. __ ,.\•;,>~-

zat de persoanele fizice in cadrul unor asociatii Venituri elin diridende-: doltiad pe a~, pănă la data de 15 martie a anulur emfterea unei noi decizii de plată ~~~~=~cu~t;u:· u~--~~~~;-~-: , • 
fără personalitate JU. ridică, se calculeaza la nivelul. Art 33 ( ) o· 'd d ""' următor -· · . - 1 IVI en ul este orice distribuire · • . • de impozit, dacă prezintă organului . ~-' 
asociaţiei, conform prevederilor prez!'fltului artcol, făcută de o persoană juridică, In bani şVsau natură, DeteJ minarea venitului global justificaUve referi!oare ta veniturile realizate '· 
oo respectarea regulilor prevăzute la cap. IV. in favoarea a~narilor sau asocla\ilor. din profitul lmpo!abU tp .....,.;mai pierderUor activitatea desfăşuraU!. Această ":;~~~~;~~f...:~ 

Art. 17. - (1) Pen!J'u contribuabilii care rea- stabilit pe baza bilanţului contabil anual şi a contu- M. 56. Veniwl anual global impozabil as1e plăţilOr ariticipate se poate solicita numai .. 
lizeazâ venituri din actlvită~ independente şi tşi lui de profit şi pierderi. format din suma veniturilor neta a categoriilor de nitui se modllici! cu mai mu~ de 20% !aţă de venit-
desfăşoară activitalea singuri, Intr-un punct fix sau (2) Se cuprind in aceesiă categoria de venit, In venituri prevăzute la art. 4 alin. (1} lit. a)- c), detar- ulluat Tn calculul impozftului, o sii]QUI'il dată pe an, .. . • 
ambulant, venttul net se•determină pe bază de vederea impunerii şi sumele primfte ca urmare a mînate conform prevederilor cap. 11 din prezenta In cursul semes!rului IL ~ . 
norme de venit. Ministerul Finanţelor va stabili de~nerii de titluri de participare la fondurile lnchise ordonanţă, şi ş veniturilor de aceeaşi natură, Art, 64.- (1) Dfferenţale de impozft rănilsi!tl!IUI ~li 
nomenclatorul activită~lor independente pentru de inv~i. • obl!nute de persoanele fizica romane din s!J'ăină- · 81lhitat;conform deciziei de impunere anuală, sa , . ·* f' 
care' venitul net se poate determina pe bază de Art 34.- Venitunle sub formă de dobânzi sunt tate. din care se scad, In ordine, pierderile fiscale plătesc in termen de 30 de zile pentru sume de 
non:~;""(~) Venitu. 

1 
brut di- d""""•" de . . . venituri _obţinute din titluri de creanţe de orice raportate şi deducerile peBQil8le. plată .'a 1 .<lOQ.OOO lei şi intr-un interval de 60 _6de -.~>">:· 

• "' ,_",..,. propn- natură şi orice fel de sume cuvenite pentru Art. 57. - (1) Pierderea fiscalli anuallnregis- zile •• n cel muK două rate egale lunare, Pe·e~n~r~u~ . ..ill~"""~··•, 
etate intelectuală reprezintă lotalftetea încasărilor folosirea banilor Imprumutati, preoom si din titluri trată din activităti independente se poate compen-. sume ce depaşesc.1.000.tl0o IQi, de lp.<:!llta o 
In bani ş~sau echivalentul in tel al veniturilor in de participare la fonduri desCnise de investiţii pen- sa oo rezultatele poz!We ale celorialta categorii de nicării deciziei. · "~""'" 
=ră realizate din drepturi de proprietate intatec- tru care preţul de 'răscumpărare este mai mare venituri ooprinse în venitul anual, altele decât cele :. . . •. Saru'1i"m ·- ... 

decât preţul de cumpărare. Este asimilată din salarii şi asimilate salariilor, ob~nute In oorsul Art. 69 .• " (1) Constituie contravenţii!urmă-
(2) venitul net sa datermlnă prin deducenaa dlri dobânzilor şi acea parte a sumelor asigurate aceluiasi an f!Scal. Pierderea care rămăne necom- toarele fapte, dacă nu sunt s.Wârsite TIT astfel de 

vriul brut a unei cota de c!1eituleli de 25%, apf~ obţinute din asigurari de viaţa prin produsate care pensaiă In cursul aceluiaşi an flscal devine condiţii lncât, potrivillegfl penaJe;<liiă con~e 
cală ta venitul brut. au 1a bază principiul e<XlflO<l\isirn pure. ple!dere reportată. . , · infracţiunl: a) nereSpectarea de către plătitorii de 

(3) Venitul na1 din drepturi de autor aferente Art. 35 - Sunt scutite de impozit, potrivit (2} Pierderile proVenind din s1rălnătata ale per-. salarii şi venituri asimilate salariilor Q>.<~i~liilo< U 
operelor de artă monumentală se delarmină prin prezemei O!donante. dobănzie aferente titlurilor de soanelor fizice române se compensează oo veni- privind completarea si păstrarea " o-?-,.., ...... 

Il aecu:cerea din venitul brut a unei cota de dleiWiei stat. depozllelor 1ă vedere, precum şi obligaţiilor !urile de aceeaşi natură, din s!J'ăinălale, pe fiecare netransmfte~ea fişelof fiscale şi a '""'"""""'u' 
de 40%, aplicată la venitul brut. · Agen~ei Naţionale pen!J'U Locuinţe. \8f'ă, înregistrare in cursul aceluiaşi an fiscal, sau văzut la art. 67 la organul fi•"sca~l ::l!tel>l 

. M._ 20. : ~ 1) Contribuabilii care: ob\ln venKuri Art 36 • (1) Veniturile sub fonnă de dlvidende se raportează pe urmă!orii 5 ani asupra veniturilor menul prevăzut de prezenta o 
dm act•vităţi Independente, Impuşi pe bază de dlsbibuite, precum şi sumele prevăZute la art. 33 realizate din y.ra respectivă. (2) Conlravenţllle prevăzute !a.,alll~1} 
norme de venit, precum si cei care obtin venituri aUn. (2) se impun cu o cotă de 5% din suma aces- Art. 58. - Regulile de reportare a pierderilor san~ează cu amendă de ... ~ 1<:\IWilU.l>V}J'Iel 

:1 din drepturi de proprietate intelectuala âu dreptul Iora. • sunt următoarele: a) reportul se efectuează cron<r 50.000.000 lei.' • ~.~ · • .. · 
sa opteze pen!J'u determinarea venrtului net In sis- (2) Veniturile sub formă de dobAnzi se impun logic, in functie da vechimea pierderii, in următorii ~3} Prevederile piezentului articol se corn-
tam real, pobivit art. 16. cu o cotă de 1% din suma acestora. 5 ani consecUtivi; b) dreptul la report esie personal pletează cu dispozi~lle Legii nr. 32/1968 privind .... , •Jii!ii""~l 

. (2) Opţiunea se face pe baza de ce;ere Art. 37 .• (1) Obligaţia calculării, reţineri! şi şi netrsnsmiSibil; c) pierderea reportetă, necom- stabilirea şi sancţionarea con!J'avenţillor. cu~l- · -~ 
adresata organului fiscal competent Inaintea . virării impozitului pe veniturile sub formă de divi- pensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. ficările utterioare, cu excep\1" art. 25--27. •. •· · ··"< ·• L 
inceperii anului fiscal urmă!or şi as1e obligatorie dende revine persoanelor juridice o dată cu p!ala a), reprezinta pierderea definitivă a contribuabilului; Art. 70. -Prezenta oo!o.nanţă in!J'ă_ in vigoare la . ··.-_h.(ilt .• ~ 
pentru contribuabil pe o perioadă de cel puţin 2 dividendelor către acţionari sau asocia~. ln cazul d) compensarea pierderii raportate se efectuează 1 ia.nuarie 2000 şf se aphcâ vemtunlor . . -
am ' se consideră reînnoită pen!J'u o nouă dividendelor disfribuite, dar care nu au fost plătite numai. din veniturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. inceP.ând cu'această dată. .. · .. , ,,.,._p 

de 2 ani, in cazul in care conbibuabi!ul nu acţionari lor sau asocia~lor până la sfarş;tul anului a) şi c). ORDONANŢ A NR. 73/1999, PRMTNĂDINIMMP0-0- .. · .• ' _·,.. .-.. · • •

1
_, 

' . 0 cerere. de renunţare la op~une pen!J'U In care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de •. OI>Hgaţii deelarati"Ve ZITUL PE VENIT, A FOST PUBLICA . _ 
dolarmmarna venrtuiUI net jlOtrivit arl. 16, inaintea. pÎata a impozitului pe dMdende este pănă la data Art 59.- (1) Contribuabilii au obligaţia Să corn- NITORUL OACIAL Al ROMÂNIEI NR. 4

1
9131. 
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e afinuâ MIUAN MARIANOVICI, jaeător la West Peh-om Arad 

!; . 

Baschetbalistul sârb Milian Maria novici a fost jucătorul "number one" al echipei 
West Petrom Arad in primul turneu al C. N. de baschet masculin ce s·a desfă,urat la 
laşi. Posesorul tricoului cu numărul 7 în echipa .. petrolistă" este un bun aruncător de la 
distanţă, un fin tehnician, are ambele mâini, este un jucător pe care orice antrenor ?i 
I-ar dori. După câteva zile de odihnă petrecute in ţara natală, MarianoVici a revenit ieri 
in Arad, prilej pentru noi de a-1 aborda preţ de câteva minute, deoarece a fost desemnat 
de ziarul "Adevărul" drept sportivul săptămânii. Cu ajutorul translatorului Zeliko 
Bubanja, am să ne iată ce a · 

·--.~ 

evoluţia ta la la,i. E'ti mulţumit 
de rezultatele echipei West 

__ ,_ .•. , 
1 

Petrom la acest prim turneu? 

~.: . ."jk' 
::,,; -.Sunt mulţumit şi ele sunt 

·· ·.. urmarea pregătirii foarte bune· 
dinaintea campionatului. Tn plus, 
condiţiile asigurate la laşi au fost 

. ~--~-. 

~"'~~,w 

.# 
.;:'!iill!il: .. :;."-

bune, iar jocul echipei a mers. E 
adevărat. in meciul pe care l-am 
pierdut (:U' Sibiul, la două puncte 
diferenţa. toţi am evoluat mai 
slab, dar si aşa am avut şansa 
victoriei ii'l ultimelâ ·s$cunde. 
Oricum, cu Rareş Apostol in 

altfel ar fi stat lucrurile. 
deoareCe in meciurile de 
pregatire el a fost in primul .. s· al 
echipei. 

· - lubitotll sportului cu 
.r;.J:f~c.,;/!il!iii4''91'~1~~:':.~ la coş din Arad vor să 

te cunoască mai bine.,Spun• 
ne ceva despre tine. 

.. - Am inceput baschetul la· 
cedeţii.l!ll K K Jelenciarşi după 

popas 
am fost tranSferat la Steaua 
Roşie Belgrad. Am jucat în prima 
divizi~ tre.i. ani la K. K. Sloga· 
Kralfevo, iar in ultimul sezon 
·petrecut în ·Iugoslavia _am jucat in 
liga a doua la O. K. K Belgrad. 

- De ce al ales Rom3nla ifl 
cum al fost primit la Arad? 

- Managerul meu, Miodrag 
Razniatovici, m-ă îndrumat spre 
West Petrom Arad, deoarece 
conducatorii clubului de aici 
aveau nevoie de un bun aruncâ
tor. Trebuie să recunosc, am fost 
primit foarte bine, totul e O. K 
Oraşul nu am avut încă ocazia de 
a~l cunoa~te prea bine, dar la 
prima vedere imi place. 

- Milian, unde vezi Weat 
Petromul la finele acestui cam.:. 
plonat? 

- E greu de spus acum .. Nu 
Cunosc valoarea echipelor din 
cealalta serie, dar in grupa va-

nu avem 
calificăm. 

- Ce crezi cA li lipse,te 
echipei arAdene pentru 
atacarea tiUului natiOnal? 

- Un Jordan şi lotul ar~ OK 
lAsănd gluma la o parte, trebuie 
sâ va spun că aceasta este trea~ 
ba antrenorului. Părerea mea 
este că nu avem un lot slab, ci din 
contr.l. şi să nu uităm că echipa 
campioana ne-a invins greu. 

- Este chiar atât de mare 
diferenţa dintre baschetul 
iugoslav şi cel românesc? 

-Nu este mare, ci foarte 
mare. O echipă din prima parte a 
clasamentului din divizia B 
iugoslava, transferată in 
România, s-ar bate pentru titlul 
naţional. Sărbii au o alt!l mentali
tate, se pregatesc mai muH, sunt 
luptători şi pun muH sullet in ceea 
ce fac. 

- Urmează turneul de la 

'~·-· ~-~~~~:-'··'. ~--~: 
:-:<· \ - 1 ... 1 J) 1~ Iti\ ._. 

• "".._ :.-. -~7'~~~.:. ___ .. MAine.se .ctlsputa O nol:Jă 
~ .. ~ · · • ·.etapă în'DMzla'B de tolbal. Lupta 

pentru suprematie, dar si pentru 
evitarea locurilOr retro9radante 
.este aspr.l incă din start. 

După ce a umilij UMT-ul, pro
ducând şi demisia lui Costică 
Rădulescu de la cârma celor de 
pe Bega, UTA dă piept c~ 
Drobeta Tr. Severin, o echipă de 

· :"" batut, cere este singura cu .o· in. 
. _ .. Eanientul adevărului. Deci, ' 

- să - lei, afar.l - mielusei. Este 
şi o mare ocazie de a ajUnge pe 
primul loc în cl~sament, cu ajue 
torul sibienilor de la lnter, care nu 
trebuie să piardă, acasă, cu ASA 
Tg. Mure~. .. 

Vizavi de· aces~(~-. 
. rr.wu~au.j...~Jitaliatf· torenzo 
.iJbirîâCCi'a spus: .,Meciul de 

-:...-~ sămbătă, impotriva Drobetel 
· Tr. Severin a fost pregătit, ca 

de obicei, foarte bine. Trebuie 
să avem voinţă pentru a juca la 
fel cu toată lumea, nu doar cu 
UIJII..I!IoAm crescut mult in v• 

loara '' asta am dovedit-o in 
' ultima vreme. SA 'tiţi cA '' 

acum avem aceeaşi ură în joc 
precum după infrângerea cu 
hunedoreriii de la Corvinul. 
Dacă echipa joacA sâmbătA 
slab, nici au, dar nici fotbaliştii 
nu au vreun alibi. Trebuie să 
demonstrăm că suntem puter
rilci, deoarece dacă vrem să 
promovăm e necesar să 

căştigăm." Cum Rubinacci ne-a. 
obişnuit să păstreze in secret for~ 
ma~a de start, riscăm noi un prim 
unsprezece. De notat. însă, faptul 
că cei doi portari, .Pap si Hutan, 
sunt indisponibili, prirTiul e' cu 
mâna In ghips, iar al doilea este 
convocat la lotul national de 
junkirt E apt de joc şi Ăd. Baciu. 
Deci: Bolcaş-DiaconeScu, 
Găman. Botiş. Panin-Ciubăncan, 
Todea. Almăl"'n, Ciba-Mariş, C. 
Dr.lgan. 

oe· cealaltă parte, antrenorul 
severinean Florin Cioroianu va 
alinia, aproape sigur, echipa 

ln Campionatul Judetean 
• Promoţie". Seria A: Covăs'ănţ
Fântânele, Cruceni-Pecica, 
-~!'cus;igi•u-Sănlear1i, Glogovăţ 

r··"""''"''sau,, Horia-Ziriland Cuz, 
Satu Mare-Arkit. Munar stă. 
Seria B: Şicula·V.Berechiu, 
Drauţ-Comlăuş, FC Beiechiu
Nădab, Cermei-Nadăş. Socodor 
stă. Seria C: Lunea Teuzului
Buteni, D. Sebiş·Hălmagiu, 
Hăşmaş7Bocsig, U. Sebis
Vârfurile, Chisindia-Oeznă. 
Gurahonţ stl. 

• Haridbal. Sâmbătă, la 
Sala Sporturilor, sunt programate 
meciurile de hdndbal, după cum 
urmează: ora 1 O, Arbema 

Campionatul Judetean M 
.Onoare·, duminica, ora •17: ureşul Arad-ASA Proxima 
Bârzava-Şiria, Semlac-Şeitin Tg.Mure' (Divizia A- masculin), 
Sânmartin-Apateu, Sântana: iar de la ora 11,30, Traft Univ, V. 
Felnac, Dorobant,i·Şimand, Goldiş Arad-Unirea Sâ~icolaul 

f .L. ______ _:_: ___ l.:Ma:::re~(:::D::iv,::iZJa;:· :_:B::.:_· ::tem:,:::in~i~n)~. __ .J 

cere a invins Corvinul, cu 3-2, în 
etapa trecută. Cei unsprezece 
sunt: Badea-Opriţa, R Ciobanu, 
Tiţa, Jurei!, Băbaş-C. Ciobanu, 
Vlaicu, Florescu-Axinte, Soba
eseu. 

MeciuJ, care incepe la ora"-
11 ,00, va fi arbitrat de o brigadă 
braşoveană, cu Sorin Giurgiu - la 
centru, ajutat de asistentii Marius 
Bendeanu şi Sorin HâncU. · 

Observatorul FRF va veni de 
la Rm. Vălcea şi este fostul repu
tat arbitru FIFA. Gheorghe 
Constantin, zis şi .Costică 
Vâlcea". 

Celelalte partide ale etapei 
sunt unnătoarele: Minerul Metru
Chimica T amaveni, Gaz Metan
UM Timişoara, Olimpia-S. Mare
Flacăra Rm. Vâlcea, Corvinul 
Hunedoara-Eiectro Bere Cra
iova, Jiul Petroşani-Apullum A. 
Iulia, lnter Sibiu-ASA Tg. Mureş. 
ARO Cămpulung-.u· Cluj, .Poli" 
Timişoara- F.C. Bihor. • 

LEO SFfllUI 

TENIS DE 
A 

CAMP 
Zilele trecute s-au dispu

tat trei concursuri de tenis de 
câmp, (categoria a IV-a), la 
care sportivii clubului UTA au 
obţinut rezultate notabile: . 
lată-le, în ordinea lor: 

"Cupa Electrica" (Ti~ 
ml,oara) 

8-10 ani: Sandra Sida -
locull, Rafaela Oon -locul III 

13-14 ani: Sabrina Fetea 
-locul III 

"Cupa Tenis Club 
Vene" {Timi,oara) 

8·10 anr:'Rafaela Oon. 
locull, Sandra Sida -locul li 

"Cupa. de toamnă" 
(Arad) 

8·10 ani: Sandra Sida-· 
·1ocu11, Rafaela Don -locul li 

,1·12 ani: Vlad Găşfan • 
locul! · 

13-14 ani: Sabrina Fe!Qa 
-locul li. 

la drum? 
- Avem de disputat trei ineci

uri, cu Rapidul, Galaţi şi laşi şi 
vrem sa obţinem trei victorii. 
yaloarea individuala şi a lotului ne 
îndreptătesc să credem in asta. 

- fn' final, ce ai dori să 
transmiţi pasionaţilor acestui 
sport din orali"' nostru? 

- Aş vrea să fac un apel la 
sustinătorii echipei sa vină in 
nuniar cât mai mare la sala. Le 
promitem ca anul acesta vor 
putea vedea mai mult baschet 
decât anul trecut, iar prin califi
carea în prim~ grupă valorică va 
asista la jocuri de calitate. 

- lţi mulţumesc pentru 
acest Interviu şi îţi doresc muH 
succes in continuare. 

Dfll'tiEL S~IDOI't 
Foto: ŞTEFfll't HfiTYfiŞ 

întrunij ieri într-o şedinţă extra
ordinara, a aprobat compo
nenţa lOtului olimpic de tineret 
al Romaniei, cere va pal1icipa 
în perioada 26-30 Septembrie. 
in Polonia, la un puternic 
tume_u intemaţion~l. dotat cu 
premii in valoare totală de 
1 00.000 de dolari. 

Lotul condus de Dumitru 
Moraru şi Gabriel Boldici TI arţ 
in componenţa şi pe· Claudiu 
Dr.lgan, legitimat la F. C. UTA. 

Selectionata de tineret a 
României Va intalni pe 27 sep
tembrie, Polonia, iar două zile 
mai târziu, pe învingtitoarea 
sau invinsa (in funcţie de 
rezultatul .tricolorilon dintre 
Iugoslavia şi Slovenia. ·căşti
gătoarea turneului va fi recom
pensata cu suma de 50.000 de 
dolari, ocupanta locului secund 
va primi 30.000 de dolari. iar 
echipa clasal!l pe locul trei va 
incasa 20.000 de dolari. 

Dar iată lotul aprobat· de 
C. E. al FRF, sub stricta reca
maneta re a selecţlonerului 
Victor Piţurcă: T. Lung (U. 
Craiova), R Stanca (Sportul) şi 
M. Bomencu (Juventus) - por
tari; FI. Dumitru si D. LăaJsta 
(ambii Astra Ploieşti), c. suta 
(F. C. Braşov), FI. Gentz 
(Aerostar Bacău), M. Bălău 
(Oiimpia Salu Mare), G. 
Ogăraru (Steaua), C. Midăus 
(U. Craiova)- fundaşi; M. Bugă 
(F. C. Braşov), C. Vlad 
(Petrolul Ploieşti), A. Neaga 
(F. C. Argeş), FI. Cerhat 
(Oţelul Galaţi), M. Sava (U. 
Craiova), B. 'Aldea (Dinamo). 
B. Pătraşcu (Sportul).- mijlo
caş: CI. Drăgan (F. C. UTA); 
M. Nemţeanu (Ceahlăul pjatra 
Neam9, B. Mara (F. c. Argeş) 

R Niţă (Oţelul Gala~). 
Să recunoaştem, convo

carea lui ledu', alias Claudiu 
Drăgan, ne bucură enorm, 
semn câ federaJii sunt cu ochii 
pe echipa fanion a Aradului. 

D. SCRIDOI't 

. . 

··~ 
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Pentru e11 nu f1-11U pnmlt drepturile.~ ZI 

BASCHETBALISTII DE LA WEST 
PETROM AU INTRAT ÎH GREVĂ 

Surse demne de incredere 
ne-au relatat despre situatia 
deloc roză, ba explozivă cicn 
putea spune, in care a ajuns 
baschetul masculin arădean. 
Desi au inceput campionatul 
foarte bine, baschetbaliştii de 
la West Petrom au intrat in 
grevă, deoarece conducerea 
clubului a uitat să .le achite 
salariile pe luna trecută şi o 
rată din contract. 

Sătui de .dusul cu zăhăre
lul". băieti au intrat in grevă, 
unii chiar 'reruzand să participe 
la antrenamentele conduse de 
.secundul" Adi Budurean si 
direCtorul tehnic Emerich 
Davidhazi. Căt priveşle .princi
palul" Dragan Petricevici, 
acesta va sosi aslazi la Arad şi 
este decis, din informaţiile 

noastre, să ia "taurul de 
coarne" şi să readucă lini,lea 
in sânul echipei. 

Păcat. pentru că slertul In 
campionat al .petroliştilor" ar.l
deni a fost excelent, dar jucă
torii sunt si ei oameni si-trebuie 
inţeleşi, iSr banii ce li 'se cuvin 
prin contract trebuie să le fie 
dati. Nu de alta, dar apele agi
tat8 acum mai pot fi liniştite. 
Mai tărziu, dacă lucrurile se 
vor precipita, va fi infinit mai 
greu, iar de suferit cu to~i vor 
suferi in egală măsur.l. 

Rămănem pe recepţie cu 
speranta că se vor găsi 
resursele financiare necesare 
stingerii acestui conflict jucă
lori-oonducere. 

1). SCRIDOI't 

Baschet 
feminin ARĂDENCELE 
VOR SĂ SE REVANSEZE 
....;._.;;,...;;;.~- -

LA VRSET 
lncepărid de astăzi şi pănă duminică. BC ICIM Arad onoreaza 

invita~a lansată pe baza de reciprocitate de dobul din V""ţ, par· 
ticipănd la un puternic turneu intema~onaL După prezenţa la .Cupa 
ICIM", Hemofarm Vrşeţ a chemat la competi~a pe care o orga
nizează, exceptând forma~a arădeană. grupările din Subotica 
(Iugoslavia) şi Skoplje {Macedonia). Vă reamintim că .farmacistele" 
din V""ţ au căştigat, in urmă cu o săptămână, .Cupa ICIM". 

in ceea ce priveşte echipa antrenată de George Mandache, 
aceasta va fi lipsită de aportul Allei Krişcik. fostă antrenoare 
secundă si jucătoare a lotului, transferată în campionatul Greciei. 
intrecerea de la Vrşeţ reprezintă un prilej de revanşă pentru ar.l
dence, după infrăngerea cu 57-63 (26-28) suferită la Sala 
SpofiUrilor .Vicţoria". Vom reveni. 

PRIMIM SPRE 
:·-PUBLICARE 

Referitor la articolul .Pumni 
in piept la Pecica", din ziarul 
:observator" din 14.09.1999, · 
semnat de dl. Sebastian Sick>
van, subsemnatul Arde'iean 
Vasile, tatăl lui A.rdelean 
Marius, vă prezint următoarele: 

In articolul .Pumni in piept 
la Pecica" domnul Sebastian 
Siclovan afirmă: .Marius 
Ărdelean, zis «Pistolarul» a fost 
titular in cadrul formatiei antre
nate de Ionel Stanca. 'Ardelean 
a evoluat pănă in campionatul 

Iru că fiul meu a fost tot timpul 
la pregătire dar si în ziua cănd 
s-a produs acea' intamplare cu 
Poli~a el se ducea la antrena
ment la lnter Arad. rugăndu-1 
pe Ionuţ Popa, care era 
antrenorul lui lnter. să se 
pregătească cu ei. Dar aceasta 
din alte motive. legate de 
neplata drepturilor la West 
Petrom si nu pentru că ar fi fost 
.ocupat' cum afirmă dl. Sido
van .mai mult de armametir!? 

trecut la Pecica si douu~păi~:!ii:-;1:1~ o perioadă ' fi 
care s·a 

Consider că 
articr>ll1ul din 
.Ob,ser,atcll'" esle 

şi 
legat de 
că Marius 

mai joacă la 

mai mult 
armament, s~a 
apucat de fotbal". 

Intr-adevăr, 
fost găsit la el, în sacosă, cănd 
se ducea la antrenanient, 
către pol~ie un pistol cu gaze. 
Asta am aflat-o şi eu ulterior 
producerii intâmplării. Acest 
lucru a fost intre timp clarificat 
de Politie si el a suportat con
secinţeie stabilite. Acest lucru 
s-a întâmplat in. primăvara anu· 
lui 1999. Este surprinzător de 
ce acest domn ziarist reia 
această problemă acum in 
contextul meciului de fotbal 
West Petrom Pecica - Cetate 
Deva! Denumfrea de .,Pisto· 
larul" pe care o dă fiului meu 
este total inveDtată şi gratuită. 

Afirmatia .... si după o 
pelioadă In care s-a ocupat 
mai mult'de armament. s-a 
apucat de fotbal" este total 
inexactă, deci nu este ade
vărată. Pentru această afir
ma~e rog pe domnul ziarist să 
facă retractarea de rigoare pen-

Petrom şi a plecat la 
altă echipă, pentru că altfel nu 
înţeleg de ce a apărut o pro
blerRă din trecut, acum şi 
adăugată cu o minciună că 
.s-a ocupat mai mult de arma
ment. .. " 

Ar fi bine ca Tn ziar să 
găsim intotdeauna adevăruL 
La West Petrom dl. Palcu, 
ataia timp căi a fost implicat in 
probleme de fotbal, a mentinul 
adevărul la acel club. Dar pe 
urmă a fost numai minciună! 
Acest lucru este dovedit si de 
faptul că, contractul de joc al 
lui Marius nu a fost onorat, iar 
transferul la Cetate Deva s-a 
efectuat prin Statutul jucătoru
lui la F .R.F. 

14.09.1999 
N.R. Ne-am permis. să 

publicAm acest drept la 
replică pentru că ziarul care 

,a publicat articolul In dis· 
cuţie i-a refuzat apariţia . 

'~ 
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Ach~itlonează de la populaţie 'i do la societăţi, 
cereale din recolta anului 1999, dupli cum urmează: 

8BZ .............. 
(;OMPLEXJl NPK 22.13.11• 1118.- ... _,de 5& III 

~NPKIS.IS.ISai58.881..,-.,..,S8Jrc 

Plata pentru cereale aa face tn 30 da zile bancare 
GIIAIJ I"(JJl,UER 

GUIJ Dll PAN(ft(;JLTDI 
PORtiMB 

J.JMIHII<g 
1.3Hieltkg 

da la data livrării reapect1v facturlril. 

......... TRJiP 
FLOAIII!i\. • SOABELill 

a.tu s 1"111r.g + 15 USTA DE PRE'fVlU PENTRU SEMINTE 
1) GIIZ ~ 88l1lL PlllliJOC::Il • li:UI'A • .._ W + 

. . La acest pNţ " adaugă TV A PGntn.! societilţl. 

RECEPŢIA: Baza FNC Arad, 
atr. Tal"dei ar. 1 

-· Ora:rt 8-aO dlnle 
Teleloa: OS7·2'7:&'7U 

TVA-

2) 61Li1Jt DAIIIIlBil 

AUll( .. 
AUll( 

"]'" 
llllOI'IA· •:'• . 
'I1UJ'II!ill." !lNIIl 

.'P'IIji">N 

<'r. .'P'IIji">N 

•• IJIPI., ,, .,,. 

-..-
u .... .._ 
li:UI'A .... .._ 
Il. . __ .._ 

·. li:UI'A .... .._ 
Il .... .._ 
Il ........... 
li:UI'A 

__ .._ 
u 

___ ...,.. Flrma livreazA fn •- seminţe da grtu, orz, anva
lope fi ingră"'minta cu plata In porumb boabe. Da . 
asemenea, llvread pentru recoltatur porumbuiul 
motorină, Inainte da Inceperea lucrărilor. 

INGR.ĂŞĂMINTEI 
. Preţ subvenţionat: 11 • :t.27e + TV A Il.,. 

;,.. 

J\J'An'llT- .4IIII8NW :w,Ho • 1..,_ ..".,_.., SO 
ELITA •2.475 +'I'VIl Il""' 

Seminţele sunt analizate, tratata fi ambalate, cu 
bulatln ro,u. ." . 

~NPK-.o•lse.eet....,_.., • ." (07!1!)) 

urgent 
fort t. Alfa, et. 

~:0 2900M(2l~~ 
Vănd llrlJ"nl ga{SO!lieră cf. 1, 

Mica!aca. lnfonna~i telefon 092. , 
703 126. (27700) 

ApelaJ la llnna 
de PrBS18111 medicale 

P&mu lnfOimll" 
Ştf)llmetânt Slltl8fl ", tel: 
(52)426.0t11, (52) 411.6001 
..,,. (52)329.40014811. 
atele 8-14, In Omdea 0941 
816.354, teL IIDIJII 003.620 t.HII'onl'll nu pert-1. 

9-14, fn III. lll~lhlri • 9221M2 (dr. HIIAIIII) 

Sedful: 
Cllnlct do 

garsonien!i Grlldl!ite. at 
III. coofortabilă. Telefon 237065, 
dupll masa. (27061) 

vand urgent garsonierl """' 
fort III, lmbunălăţită. 3.300 OM, 
negociabil Telefon 249495, aele 
19"21.(27837) . 

vand apartament 1 camere. 
bl. 72, se. A. ap. 18. Telefon 
257851. (27943) 

Vand garsonieră Malul 
Mure'l"lui, et. 1, balcon Inchis. 
proaspăt finisalli '' mOChetatll, 
14.400 OM, negociabiL Telefon 
250966,256954. (27938) 

Vând apartament 1 camari, 
lmbunătăţit. str. Blezl:Jianu, 9.500 
OM negociabil. Telebt 241145. 
(27834) 

Vând un apartament una 
cameră, confort 1, tmţ>unătlllit 
(mobilatll), str. Simion Popa, nr. 
2. bloc 109, se. A. ap. 7. 
Mic.ălaca. Telefon 269248. 
(28098) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca 300, gaz, sateiH, tele
fon, 7.300 OM. Telefon 27886<\. 
(28148) 

Vand garsonieră bloc G1. 
partsr, preţ 3.800 OM negociallil. 
Telefon 244353. (28159) 

Vând garsonieră confort 1, elaj 
IV. Micălaca, 8.000 OM. Telefon 
265537. (28186) 

Vând apartament In casă, 
ultracentral. una cameră + 
dependinţe, et. 1. Telefon 
250168. orele 1&-20. (27621) 

Oea:de! Vând garsonieră coo
lort 1, UTA, 7.500 OM. Telefon 
253326. (27866) 

vand apartament 1 cameră. 
Gradişte, 10.500 OM. Telefon 
233098. (27951) . 

Vând apartament cu o 
camera. zona Aurel Viaicu. 
Telefon 094 786 354. (28023) 

vand garsonieră confort 1, 
Micălaca, bl. 234, el IV. Telefon. 
220131. (28144) 

vand garsonieră parter. 
Miorita. 8.500 OM. Telefon 
536221.268067. (26262) . 
. Vând garsonieră Micălaca, 
bloc 538, ap. 77; lmbunătll~ri. 
Telefon 281471. {28401) 

VInd sau 
confort 1, toate 
ultracontralâ, cu 
camere plus diferenţA. T•'""'"l 

Vand apartament M1călaca, 2 
camere, baie, bucătlirie. faianţA. 
gresie, parchet de stejar, 
IncAlzirea şi apa caldă conto
rlzate separat de bloc. Telefon 
270807, 253620. (28300) . 

· Vând apartament 2 eamen1, 
aranjat stil occidental, mobilat, 
la cheie, str. Miron Cotlln, etaj 
OI, PrB! 45.000 DIYI negociabiL 
Telefon 094.122.434. (26991) 

J 

Vineri, 1 7 septembrie 1999 

DEPA.R.""TlA..NNENTU L T Aft.GUFt.I-E.XPO'ZfTII 
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s.c. ROMTEXTIL IMPEX s.r.l.~;?- ; 
. . ·h 1 ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 
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2900 ARAD • ROMANIA 

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

VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE Şlllt/'\\llml 

' 
DE CUSUT INDUSTRIALE. 

Pentru comenzi ferme se âsifluriJ toată gama de mafini, 
subansamble, accesorii şi piese de schimb. 
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Vineri, 17 septembrie 1999 

Vând apartament 3 camere 

ARCOMMI Af şi apartament o cameră, AHa. 
1'\ Informaţii telefon 256669. 

(26179) 

S A vand apartament 3 camere, 
• • '· bl. B21, et. Il, Aurel Vlaicu, zona 

:'1L>- ., Nad. Rallrit • 
St.lbeKd~ llH 
0010 57 2Bf719, 0010 57 276333 

dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 

-"·.-. -.::..·- t 

Piata Fortuna, modificat stil occi- · 
derital, 3 balcoane Tnchise, gaz, 
telefon, sateltt, garaj, preţ 40.0Dq 
DM. Telefon 271603. (26190) 

PUBUCJTATE 

VÂNZĂRI SPATIIIJ 

Vând hală toate dotările nece
sare, 25.000 OM. Telefon 

. 280495. (27968) ' 
Vând firmă mixtă paste- lai· 

noase, cu casă proprietate (3 
. camere +··dependinţe), hală 

mare de produ~e. 2 maşini de 
, tăiţei, 1 malaxor, site şi rafturi 

pentru uscat, microbus inscris, 
gaz, telefon, apă, curent trifazic. 
Telefon 266333. (27937) 

Vand spa~u coihE!ICial in loc3-
litatea Olali. Informatii localitatea 
Olari nr. 134 sau telefon 057-
276761, seara. (27127) 
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· · Vand 2,30 ha pămant arabil In 
Arad. Telefon 271122, 092 887 
161. (27972) 

Vând teren agricol in hotarul 
comunei Şimand. Telefon 
260108. (28219) 

Vând vie cu colnA, la lneu. 
Telefon 219161; 511624,-
511485. (28230) 

Vând loc de casA Tn Aradul 
Nou, str. Bagdazar nr. 9, 
suprafata 1.440 mp, toate utl
lităţile, la stradă. Telefon 269533. 
(28290) 

Vând loc casA In localitatea 
Cicir nr. 103, facilităţi (curent 
electric, apă, condiţii gaz metan). 
Telefon 216197 (26275) 

Vând 0,5 ha pămant In asoci
. <!ţie la Micălaca. T etalon 244570. 

h!!fN 1 HiN~I 
Vănd urgent Alfa Romeo 33. 

an 1965, 2.300 DM; Renault 16, 
an 1979, 1.300 DM; Renault 
Fuego, an 1961, 1.200 DM; 
inmatriculata. Telefon 261215, 
094 673 047. (26211) ' 
Vănd Renault 5, GTX, fabri

caţie 1969, 1.721 cmc, 5.700 
DM, negociabil. Telefon 092 
692 973. (26033) 

Vând Mercedes 200E, 1975, 
CIV + verificare tehnică; Opel 
Ascona 1,6D, 1966; Dacia 1410 
Break, 35.000 km, In garan~e 
(1996). Telefon 261974, 094 
135 143. (26310) . 
Vănd VW Passat DDI. 1996. 

vand Dacia 1310, an fabri
ca~e 1991, stare foarte bună, 
preţ informativ 2.900 DM. 
Telefon 264447, Micălac;a, bloc 
513, se. A, ap. 3. (26056) 

Vând Dada papuc, carosat'i, 
cu izotermă, eventual 2-3 rate. 
Telefon 094.6~7.699. (26005) 

Vând tractor cu remorcă, preţ 
35.000.000 lei negociabil, locali
tatea Vinga, nr. 1374. Telefon 
460421. (26169) 

Vând Flat Croma CHT an fa. 
brica~e 1966, preţ 5.700 DM. 
Telefon 092.237.790. (28214) 

Vând TAF, an fabrica~e 1WO, 
in perfectă stare de funcţionare. 
Jelefon 466334, PAncota. 
(27579) 

vand Dada, an 1994, 3.400 
DM. Telefon 246640. (27651) 

Vând (schimb cu Dacie nouă 
+ diferenta), Audi 60 din 1988, 
inmatricu'lat, injec~e, stare ire
proşabilă. Telefon 094.258.532. 
(27870) ' 

Vând Dacia fabrica~e 1998, 
echipat\, motor Diesel 0/W Golf 
1,6 cota R1), roşu metalizat; 
negociabil; 6.000 DM. Telefon 
258021-seara; 092.966.705. 
(27557) 

Vând Dada O km, vizibilă str. 
M. Eminescu, nr. 54 sau telefon 
092.220.237. (26379) 

stare ireproşabilă. Telefon noua; preţ negociabil. Telefon 
276216, după ora 16. (26370) 561531, Lipova. (3040366) 

Vând Ford Tranzit Diesel Vând Renault 5 GTL, motor 
pentru persoane, inscris soei- 1,4, an fabricaţie 1986, stare 
etate non profit, stare· bună. Telefon 236439 sau 092 

~e~~~~~:i3~~~~f~~~~2 758 22~;::=~ 44S, reparaţie 
capitală, cauciucuri noi; cabină 

Vând convenabil Dacia O km, U 445. Localitatea Moroda, nr. 
orice model, livrare imediată. 162. (27696) 
Il!lefon 094.391.696..1.271621. Vând Ford Mondeo, model 

Vând ANVELOPE camion 1996,61.500 km, mufte extrase, 
diametru 17,5; ARO- 15, 16; · Euro 2 .. Informaţii telefon 
autoturisme • 13, 14, 15, 16, 260274, 094 797 626. (26091) 
17. Telefon 563027, 259339. Vând Ford Sie1T8 2,3 Diesel, 
(27222j ·. an fabrica~ 1964, neinmatricu-

.VAiid avantajos anvelopa lat, stare excep~onală. Telefon 
·auto, folosi•~. in stare foarte 2661.50; cartier Aradul Nou, str. 
bună. Telefon 563027; 259339, Almoniei nr: 11 C. (26240) 
262616. (5224658) . Vănd Nissan Royal SLX, 

Vând Dada 1310, 1999, mut-- ·.Minivan (Jeep), 2.400 cmc, 133 
tiple Tmbunătăţiri; preţ foarte CP, verde-albăstrui, an fabri-
a v a n t· a j o s . caţie 1994, benzinA, căriig tracţi-
_Telefon 094.206.599. (2m6) . une, roţi aluminiu, climatizare, 

,. Vând microbus marfă Ford Euro 2, CD • memorează 10 
Transtt. alb, supralnălţat, 1992, casete, 70.000 km, stare 
inmatriculat august 96, 12.000 excepţională, preţ Informativ 
OM. Telefon 094 531 601. 19.000 DM. Telefon 057-
(27561) 462466, seara. (27998) 

Vând Dada papuc, cu coviltir, Vând ARO 10, inmatriculat, 
1966, 16 milioane lei. Telefon 
Ş12516; 511403. (5225445) · 2.500 DM, fix. Telefon 277047. 

~~~--~--~--·(28034) 
Vând urgent FORD SIER- Vănd Opel Omega model 

RA, inmatr1culat persoană fi- deosebit, inscris persoană fi~ 
zică. Telefon 094 207 201. 

zică, 2.000 cmc, an fabrica!'& 
1990, culoare ro,le, stare (3040366) 
foarte bună, preţ convenabil. 
Telefon 092 529 611. 

Vând Dacia 1310, 1988, 
· stare excep~onală, 2.300 OM. 

Localitatea Şicula n~. 50. telafon 
512561. (3042303) 
Vănd (schimb cu Dacia 

papuc nouă + diferenta) 
·Mercedes MB 100 D, izotern1A, 
an 1990. Telefon 281581. 

'(27845) 
Vând microbus Ford 2,5 

Diesel, model 80, 4.000 DM. 
Telefon 264781. (28064) 243, combină C14, remorcA 

Vând urgent Opal Vectra RM2. Informaţii localitatea 
motor 1,800 cmc, nerulat in •· Apateu nr. 185. (3042317) 
'RomAnia, fabricaţie 1991, cu · Vând Mercedes ·eobra (123), 
Euro 2, bună de inmatricula~ cu lnmatriculat persoană fizică, 

Vând sau închiriez spaţii pro- servo, geamuri electrice, . CIV, preţ 3.200 DM, negociabil. 
ducţie, Arad, 2.000 mp. Telefon incălzire in scaune, oglinzi elec- Telefon 285490. (28273) 
094.784.571; 094.784.572. trice, preţ negociabil4.500 OM. Vănd (dezmembrez) piese 
3042204) Telefon 094 270 217. (28064) Renault 21 Diesel, motor, ele-

vand ghereta, vad comercial Vând autoclstemA 22.000 litri, mente caroserie. Localitatea 
bun, str. Campul Liniştii nr. 1. .CIV + ADR, fără cap tractor. Apateu telefon 17_ 3. (26254) 
(26346) · · · · ~- Telefon 094.782.535. (28089) · Vând urgent Daca 1310, 

· Vând Dacia 1410, an fabri- :1966, negociabil. Telefon 
I'IVJlltql':'['l ~~~ caţie 1996, culoare gri mata- 276764 (26237) 
• 1 111 1 • 1 • 1 1 o 1 lliiiiiiiiiiiio- lizat, dotan supUmentare. stare . Vând Oltcit Club 11 RM. lneu, 

Vând TEREN pentru con- excepţională, preţ 5.000 DM. ·~tr. Mihai Viteazul -nr. 20. 
strult casă, GRĂDIŞTE, toate Telefon 237043; 464610. (2042306) 
utlllt'iţlle. retefon 253366, 092 (26067) . Vând Renaull 16 Diesel, 
457 495. (26024) Vând ARO 244 cu remorcă, inmatriculat; Renault 11 şi FO<d 

Vând teren intravilan 600 mp, sat Mlneri!u, nr. 273 (Romănu) ... Fiesta benzină, neinmatriculate. 
front 15 m. Telefon 262619. (26085) Telefon 210165. (28298) · 
(27827) . · . VAnd VW Passat TD, an Vând talon Dacia, an 1963, 

Vand teren Intravilan, 500 mp, '1996, · 15.900 DM '' VW CIV şi caroserie. Telefon 
str. Ion. Flueraş nr. 7 (fostă Passat, an 1992 Diesel; 262357. (28294) . 
Fânului), Pf<l\12.000 DM. 11.600 OM, inmatrlculat per- Vând autoturism Dacia 1310, 

, (26076) . soană fizică. Telefon ... cu. motor defect 350 DM ·şi talon 
· Vând pămănt arabil, In· 092 267 563 (28074) · · · · · Volkswagen Passat, an 1977. 
Socodor. Telefon 057-247430. · ' Vând Ottcit. Telefon 266010, :Telefon 534340. (26264) 

262634. (26129) . (Continuare In pagina 18),.. 
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Ocazie! Vănd 
Vento Turbo Diesel, an 
Fard ESCDII 1,8 Diesel, an 
ambele tnmatriculate, 
14.600 OM . 10.400 

negociabil. Telefon 269635, 
seara. (28317) 
Vănd tractor U445, plug,. 

remorca 1. 750 ore funcţionare, 
preţ 8.000 OM, negociabil. Cuied 
nr. 168, telefon 242902. (28321) 
Vănd microbus L T 28 VW 

transport marfă, an fabricaţie 
1992, lnmatrlculat, stare impec&
bilă. Telefon 094 616 315. 
(28246) . . 

Vand (schimb) Mercedes 250 
Diesel, an fabrica~e 1992, lnma
triculat persoana fizica, stare ire
proşabilă. Telefoo 094 616 315. 
(28246) 

Vand autobena Saviem 6,5 to, 
stare buna, rootor RK, an 1980, 
preţ negociabil. Telefcn 276488. 
(28278) 
Vănd Dacia 1300, CIV, stare 

buna de funcţionare, preţ 2.200 
OM, negodabil. Telefcn 522151. 
(5226490) 
Vănd combină Sema, an 

1994, cu Instalaţie de recoltat 
porumb şi floarea-soarelui, preţ 
acceptabil, şi pe cereale. Telefcn 
092 588 710 sau 094 520 830. 
(28350) 
Vănd Savtem dupa RK, preţ 

acceptabil. Telefon 288748 sau 
092 588 710. (28350) 
Vănd tractor DT 1010, an f&. 
~ 1992 • remorca auto 7,5 
to + 1 plug 3 braţe. Informaţii 
telefon 288748 sau 092 588 710. 
(28350) 
Vănd ARO Diesel, an fabri

caţie 1985, cu CIV sau schimb 
cu aulolurism Dacia sub 1 O ani. 
lnfonnaţii telefoo 520888, seara, 
cnle 16-21. (28341) . 

Vand VW Passat T..OO Diesel 
lnte<rooler, an 1991. impecabil, 
preţ 12.500 OM. Telefon 094 858 
829. (5226491) 
Vănd VW Golf lnmatriculat · 

persoană fizică, 1800 cmc, ben
zină, an 1986, preţ 5.300 OM; 
Opel Kedett 1,3 benzina, Tnma
triculat non-profit; preţ 4.200 OM. 
Telefon 257730; 092.281.015. 
(28389) 

vand autoturisme orice tip, 
aduse din Germania (Turbo 
Diesel). Telefoo 255852. 

VÎNIĂBI ELEC,IO 

Vindem o gamă mare TELE
VIZOARE COLOR stereo; 
preţuri convenabile. Informaţii 
orele 10-20. Telefon 280260, 
211213. (28182) 
Vănd maşini de cusut industri

ale, triplokuri, butoniera, tMt. cap
sat, plate. Telefon 092.703.126. 
(28181) 
Vănd avantajos PC Pentium 

MMX AMD K61 266, 30, 32 MB 
SD RAM 1,44 MB FDD, 2,5 GB 
HDI;l. Yamaha Sound Card, In 
garanţie, negociabil. Telefon 
468920. (27611) 
Vănd diferite TELECOMENZI 

pentnu televizor (155.000 lei), 
video, satelit; transfonnatoare 
linii. Telefon 092.368.668. (mp) 
Vănd maşină spălet 

deosebită AEG fl BOCH, 
frigider cu congelator, TV 
color, combină frlgorlflcă 
PHILLIPS 340 11, radiator elec
tr1c pe ulei, aparat spalat auto, 
congelator sertare, boxe 1 BOW 
Braun, garanţie 1 an. Telefon 
274118. (27246) 
Vănd computer Pentium 588, 

stare buna. 650 OM negociabil. 
felefon 260685. (28381) 
Vănd calculaloare 6x86, K6, 

Pentium, orice configura~e, cxxn
ponente PC, noi; garan~e 1 an. 
Telefon 260602; 092.410.846. 
(26764) 

BURSA DE COMPUTERE 
vinde SISTEME 486 cu 249 
DM, IMPRIMANTE CU ACE A3, 
150 DM fi LASER PROFE
SIONALE, 189 DM. Telefon 
274645. 28018 

Vand conloare electrice 11'1000-
fazice, noi, la preţ avantajos. 
Informaţii telefon 273457. 
(26000) 
Vănd calculator Celeron 333, 

unei persoane fizice. Telefon 
230277. (27936) 
Vănd staţie pentru taxi 

President Hany. Telefcn 094 607 
071. (28257) 
Vănd TV color Phllllps, 

Grundig, stereo, teletexl, teleco
manda, convenabil.· Telefon 
264004. (28332) 

vand televizor i:olor Phllllps, 
black line, teleteA, an 98; video
recorder sofisticat, an 98, casefo. 
ton dublucasette. Telefon 
269302. (28255) 
Vănd cameră video JWC. 

lnforma~i telefon 255852. 

VÂNZĂRI DIVERSE 

.. PVBUCJTATE 

Vănd termoteka Ocean -
Bereta, 24 KW, sigilata, 1.200 
OM. T elefoo 259854. (27796) 
Vănd vitrina frigorifică orizon

tală 3 m; ralţuri expunere din alu
miniu, casa marcat Elka, tuburi 
bioxid, scaune bar, aparat 

1~~~1~?o6~ai;~~Ss2Jelefon 
Vănd sistem complet dis

tribuitor bere halba - 3 beri 
diferite, calitate lux, nou şi 
maşina cafea expresso 2 braţe + 
Capuccino +, măcinat cafea, 
noua, excepţională. Telefon 094 
838 558. (27933) 
Vănd motor L445, de taiat 

lemne. Localitatea Frumuşeni nr. 
192. (27991) 
Vănd gheretă Piaţa Pancota, 

maşină inox tocat carne (300 
kglora), mobilier vechi. Telefon 
512844, orele 8-10. (27988) 

vand garaj demontabil auto-. 
rizat, 614. zona III, bl. 364, nego
ciabil. Telefoo 271712, orele 9-
15. (27957) 
Vănd piese pentru maşini tri

cotat Singer şi ace. Telefon 
258143. (27925) 
Vănd cazan ţuică 170 de litri, 

nou. Telefon 094.698.849. 
(28132) 

vaoo vana fontll 1 ,60 albastra, 
stare excelentă + chiuveta cu 
picior, albastra. Telefoo 252009 
sau 094.764.556. (28183) 
. vand chiuveta inox, video, 

Imprimanta color, frlteuză 
Muinex. maşină sais, boiler gaz, 
robot telefoo, wokman CD radio 
casetofon; ventilator cameră; 
radiocaselofon maşina cu boxe; 
la preţuri convenabile. Telefon 

. 276572; 094.248.245. (28171) 
Vănd in Lipova, garaj metalic 

demontabil, 6/3 m. Telefon 
581292. (3b4o371) 

Vănd aparat lngheţata cu 2 
braţe, expresso cafea cu 3 braţe 
(Cugir) şi aparat de cafea 
Fountain (ceaiuri, supe); maşina 
tricotat Brother cu cartela (2 
paturi), mohair Alpin (alb, roz, 
bleu), melana alba şi neagra: 
-a de molorina, joc distractiv 
cu fise 100 lei. Telefcn 248533. 
(28253) 

Vand rochii de mireasa, diferite 
mărimi, import Austria. Telefon 
251735. (28276) 
Vănd aparat sudura autogen 

cu 2 IUburi complete, preţ avar>-· 
tajos şi 1 (unu) ficus mare. 
Telefon 266129. (28231) 

VInd SOCIETATE COMER· 
CIALĂ (profil TUTUNGERIE), 
cu sediul In Arad, Bd. 
Revolu,lel nr. 94. Telefon 
280559. 28315) 

vand tablă cutată 2/65. 
Telefoo 281994. (28326) 

Vand tractor U650, TIH 445, 
asistenţă tehnică TV, banc cen
ticubat, pompe injectie, remorca 
5Jo, RC 3,6, generatOr aceutena, 
aparat sudura tiodina, masina 
găurit cu coloana, ştaw lămplarte, 
navete bere. Telefon 258296, 
092 315 666. (28322) 

Vand urgent şi ieftin cazan cu 
boiler pentru încălzire centrala p8 
combustibil solid şi lichid, incuba
tor capacitate 3.300 oua, auto
matizat (funcţionează tara mana 
de om) şi 2 incubatoare 350 ouă 
cu 2 termostate, Joate la juma
tate preţ de fabrica. Telefon 
261430 sau 269430. 828320) · 
Vănd rezervor combustibil 

2.00011, ca nou. Telefoo 250971. 
(28311) 

vand combustibil calorifer 
3.000 It. Telefon 276123. 
828303) 

CUMPĂRĂRI TERENURI •• 
IMOBILIARE llr-EI 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpăr floarea-soarelui. 
Telefon 094 793 013. (27432) 
Cumpăr cupoane agricole. 

Telefon 274024. (28255) 

CERERI,IOFERTE 
DESERVICII 

CVlnerl, 17 septembrie 1999 

Angajăm DULGHERI fi 
ZUGRAVI. Informaţii SIGMA
CONSTRUCT, telefon 270162 
fl 276471. (28318) 

SC BELSIRIM angajează 2 
CONTABILE pentnu contabili
tate primari, casierie, 

. cunottlnţe operare calculator. 
Condiţii: vechime minimă 5 
ani. Informaţii telefon 264125, 
275576. (28224) 

CASA DE ECONOMII ŞI 
CONSEMNA~UNIBUCURE~ 
11, Calea VIctoriei nr. 13, orga
nizeaza, In data de 15 
octombrie 1999, concurs pen
t'ru ocuparea postului de 
DIRECTOR ADJUNCT, la SU· 
CURSALA JUDEŢEANA C.E.C. 
ARAD. Inscrierile se fac la 
Centrala C.E.C. Bucurettl 
pană la data de 12 octombrie 
1999. Informaţii privind 
condiţiile de Inscriere la 
Sucursala Judeţeană C.E.C. 
Arad, telefon 250044. (28326) 

SOCIETATE COMERCIA 
angajează CONFECŢIONERE 
la matlnl llnlare. REPARĂM 
rnqlnl de cusut simple fl spe
ciale, Mlcălaca. Telefon 
279148. (28316) 

Angajez PATlSER, AJUTOR 
PATISER ti AGENT COMER
CIAL. Telefon 092 624 848. 
28264 

CABANA GHIOROC LAS 
VEGAS avănd un program 
permanent, angajeazA: a 
BUCĂTAR! experţi, cu o 
salarizare deoseb~ de avanta
joasă; 1 BARMAN fl 2 
OSPĂTARI. Informaţii telefon 
092 248 556 sau 092 268 597. 
(28234) 

STEL-PROD angajeazA 
CONFECTIONERI 
INCĂLŢĂMINTE pentru matl
na de cusut; CROITOR! PIELE, 
MECANIC MAŞINI CUSUT, 
FEMEIE DE SERVICIU, salar 
avântajos. Telefon 259674, str •. 
Re ni nr. 47 A. (28345) 

ANGAJEZ BUCĂTAR callfl. 
cat pentru restaurant. Telefon 
270027; 270028. (28383) 

Liceul Teoretic ,.VASILE 
GOLDIŞ" Arad, organizeaza 
concurs pentru ocuparea pos
tului de INFORMATICIAN, In 
data de 5 octombrie 1999, oni 
9. Informaţii la secretariatul 
liceului, telefon 222973. 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
profil alimentar, angajam 
VÂNZĂTOARE (gheretă), cu 
carte de munci.. Telefon 
266211. (28396) 

Angajăm CROITORESE 
comandă; VÂNZĂTOARE cu 
experienţă. Prezentarea luni, 
20 septembrie 1999, ora 18, 
magazinul .,LANG". (28397) 

Societatea TAM, 
zidărie, tencuieli, 
sler1, zugrav~-vopsll, 
sanitara. Telefon 

JUDECĂTORIA IN EU • dcJSSI'II 
execujlonal 2641 1999 -
la licitaţie publld, In ziua de 
septembrie 1999, ora 12, 
sediul JudecAtoriei 
Republicii nr. 26, 
Executor! Judeclltoreftl, 
toarale: casl de locuit 
camere), curtii ti grădină 
suprafaţA totală de 1.079 

situate 1n comuna S:'~~~~:::JJ lermata, la preţul d: 

de 160.ooo.ooo~~le~~~,1.J ~~P'":~~~~II umrc'irffilor H 
ORGHE ,1 
Condiţiile de 
vedea la 

.d 

.: 
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VIneri, 1 7 septembrie 1999 

AGENŢIA DE TURISM 

"SEMO TOUR" ARAD 
vA oferă: 

~ excursie - FRANŢA , 20 SEP· 

1BIBRIE ŞIS OCTOMBRIE 
-excun~ll lunare in EGIPT, 

rTAUA. SPANIA, GRECIA, ISRAEL. 

ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE, 

AUSTRIA, FRANŢA; aiptJmlnale 
tn: OU BAl, .CHINA fi TUNISIA, 

THAILANDA , MEXIC, la PNJUri fin\ 

"'"""'""'i-
... ewSo lrdv'** .. CROA'JTA 

"UNGARIA. 

...... de odihni"-"" 
FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞll 
POIANA BRAŞOV, VOR:ONEŢ, 
VCHNEASA. Informaţii telefon/ fu: 

057-283311, aau str. Emlreacu ..... 

13. VĂ ~ĂMI (c. 1000) 

NOU!!! REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
vă oferă: 

zilnic spre Gennanla 
PASSAU·REGENSBURG· 

N0RNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIOELBERG • WORZBURG 
-FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SERVICO: cAIIIDrte In aUto
care noi, moderne; 2 bagaje. 
graţutte; însoţitoare de bord; 
o masă caldă în Ungaria. 

Informatii şi _inscrieri la 
AGENŢIILE PlETL: ARAD, 

",_....,fii telefon 057·252291; LIPOVA, 
telefon 057-561377, telefon 
057-563011; TIMIŞOARA, 
telefon 056-200119; LUGOJ, 
telefon 056-359651; REŞifA, 

. -055-224904. (c.) 

SCHIMBURI 
Schimb casa 1n comuna 

~ ~·~ -. F elnac cu apartament 2-3 
camere, In Arad. Telefon 222068. 

,' _·. . .· t. (27i56) . • :;;, "'~ chimb (vAnd) apartament :J. 
., camere. decomandat, et. Il, 
~-··. Faleza Sud. lmbunălă~ri. cu gar-

- sonieră îmbunătătită, diferenta 
, • .,..;.,,~-". ,o 8.000 OM. negociabil. TelefOn 
• 256624 (28325) 

~~-c 
~i--,<~ 

• 
~~5--~~--

~} 

INCHIRIERI 

Ofer spre Inchiriere SPAŢII 
COMERCIALE dotate core

nziiDr, aple pentru cometţ. 
prestări servicii, depozit en .. 
gros, sediul birouri. Telefon 

Doresc să închiriez apartament 
1-J camere prefer (ne)mobifat. 
Telefon 235784, 094 592 290. 
(27821) . . 

. . . inchlriez "(ofer) locufntll 
·• '"(riâ)mobtlată. zonă bună. Telei5n 

235784.094 592 290. (27821) 
lnchiriez spaţiu ultracentral, 40 

m~. Telefon 211792. (27833) 
Tnchiriez (ofer) apartament 

ultracentral (Unirii). tot confortul 
(~e)mabilat, preferabil firmă. 
kobii td\lf tslefon 264995. (27941) 

Primesc 2 fete In gazdă, Bd. 
Revoluţiei nr. 71, ap. 8. (28027) 

Dau in chltie spaţiu comercial. 
80 mp. Telefon 251117. (28065) 

Ofer spre inchiriere pentru un 
student, a cameră mobilată aJ 

imbunătătirile, zona UTA. 
289380."(28097) 

Ofl!r Sllm inchiriere apafaotM!itl 
mobilat, parter. 

094.397.873; 

. Primesc 2 eleve jn gazdă, 
gătesc, central. Telefon 253738. 
(28231) 

Ofer pentru inchiriere aparta- · 
ment 2 camere, mobilat, zona 
Vlai~ şi apartament 2 camere, 
mobilat, ultracentral, prefer stu
denti. Informatii telefon 092 206 
265" du ora 15. 28232 

nchiriez spaţiu comercial cen
tral, 65 mp şi vând Dacia papuc. 
Telefon 270709. 255601, orele 9-
17 şi seara 279017. (28124) 

lnchiriez apartament 3 camere. 
mobilat. pe termen lung. lăngă 
Polivalentă. Telefon 233528. 
(28095) 

Ofer pentru inchiriere gars?
nieră occidentală. 120 OM. ol.ta 
anticipat. Telefon 281195. 
(28105) • 

Primesc 2 eleve (st<Jdente) In 
gazdă. ultracentral. T••lefon 057 • 
255510.057-251780. (27011) 

Primesc 2 fete in gazdă, 
Micălaca 500. Telefon 269167, 
531193. (28083) 

Dau in chirie apartament 3 
camere, mobilat, Vtaicu. plata 
anticipat 3 luni. Telefon 252620, 
248522. (28260) 

lnchiriez apartament 2 amare, 
decomandat, central. Telefon 
285364, după ""' 15. (28235) 

Doresc să Tnctririez ga!SOiliero'i 
cooforl 1 (apartament 1 cameră) 
cu 1Dt coofortuf. ofer 1 00-150 DMI 
lună. Telefon 094 132 487. 
(28258) 

Primesc un student 1n gazdă, 
Podgoria. Telefon 234768. 
(28268) . 

Dau in chirie apartament 
spat)os. 2 camere. baie cu vană, 
bi:rcataile, hol, Tncălzire centrala. 
telefon, televizor. frigider, mobilat 
stil. ultracentral (str. Eiriscopiei), 
negociabil Telefon 211787. orele 
9-12; telefon 223253, orele 16-
20; 092 419 337, pennanent. 
(28331) 
Căutăm pentru Inchiriere 

camioane cu capacitatea de 20 
to, pentru transport cereale. 
Telefon 065-163885, 094 789 
036 intre orele 7·15. (f.) 

Ofer spre indliriere apartament 
una camera, ultracentral, mob~at 
Telefon 285544. 094 626 118. 
(28339) 

De Inchiriat sau de vândut 
apartament 3 camere. bf. 1878, 
M"roriţei. bun ~i pentru birou, ma
gazin, depoZit T elelon 253999. 
{28340) . 

Caut să inclirlez S1J311u oomeF
cial pe Bd. RevoluUei. Tele Ion 
284040, 094 207 455. (28343) 

Ofer spre Inchiriere apart. 
ment 2 camera, decomandat.. 

.mobilat, central. Telefon 
251872. (27705) 

'Îi' DECESE 'Îi' ' 
' 

Cu adâncă durere anunţâm 
incetarea din vlaţ'i, a Iubitului 
nostru fiu, frate '(unchi, 

MVX.UCZA MIRAJ, 
in vArstă de 52 ani. fnmor .. 

mântarea va avea loc azi, 17 
septembrie 1999, ora 15, de la 
domiciliul dfn str. Tolh Arpad 
nr. 44. Familia indollat& 

Cu adâncA durere in suflet 
anunţăm trecerea in nefiinţă a 
celei ce a fost Iubită marm fi 
bunică, 

IRIIR1UCJ MARIA 
Tnmormantarea va ·avea Joc 

sAmbătă, 18 septembrie, ora 
13, la Crmltlrul Pomenirea. 
FamOia indollati, Bubullcf. 

1 

Cu adâ~că durere anuntmn 
incetarea din vlaţâ a Iubitului 
nostru soţ, lată şi bUI)ic, 

dr. iruBER GAIIOR
fnmonnărltarea va avea loc 

azi, ora 14, la Cimitirul 
Pomenirea Familia indollati. 

Cu adurere in suflet 
anun!Am decesul celei care a 
fost 

CIU$".X RAVEICA 
In vârstli de 80 ani. fnmor

mântarea va avea foc azf, la 
ora 13, in satul BOTFEI. 
Familia In"""' indunorali. 

PVBUCITAT.E 

'i' SERVICII FUNERARE ii' 

5<: "NOSFERA'I'V" SIU., 
str. Ghlba Blrta nr. 26, tele

fon 270437; 094.554.874. 
SpriJinul de care aveţi nevoie in 
momentele grele 

NON-STOP 
SERVICil FUNERARE COM

PLETE. 
SICRIE: diferite esenţe şi 

mod,le occidentale. RESPE
TE: pânzll, mătase (seturi com
plete), voal. CRUCI: lemn '' 
metal. ACCESORII: prosoa-pe, 
ballste, panglicA neagră, batic
uri, mânere, lumânări, catafalc, 
sfeşnice, steag de doliu. SER· 
VICII: spălat, lmbălsllmat, 
imbrăcat, transport intern. şi 
Internaţional; ASIGURAM 
colaci, colivă, coroane, jerbe, 
fotografii ~rofeslonale, fanfară; 
ORGANIZĂM pomeni; lNTER
MEDIEM gratuit obţinerea 
actelor necesare inhumărll.' 
Oferta brad: sicriu brad, 
respete, cruce - 750.000 lei. 
TRANSPORTUL SICRIULUI LA 
DOMICILIU, este GRA TUITIII. 
Experienţa noastră, este 
garanţia dumneavoastrlll (c) 

POMPE FUNEBRE 
NON-STOP 

RO-STYL-COMPANY 
ARMĂ PRODUCĂTOARE 

DESICRIE 
str. M. Eminescu nr. 4, 

telefon 057-211929, 
094.537.715; 

094.558.712. 
totul tntr-un singur loc, la 

pret de producător '' caUtata 
ocddentala 
•TMBRĂCATGRATUIT 
•JMBĂLSĂMAT-COSMETf

ZAT: pe tlmp de VARĂ, LA 
JUMATATE de PREŢ. 

"SICRIE 1 O modela {400.000 
lel-1.600.000 fel) 

• LENJERIE deces - 7 mo
dele (160.000 lel-600.000 lei) 

•cRUCI, LUMÂNĂRI. .• 
TRANSPORT in ARAD GRA

TUIT. 
TRANSPORT GRATUIT fa 

firmele de pompe funebre, 
pentru ca să puteţi compara 

urile şi calitatea. c. 

îl' CONDOLEANTE îl' 

_Suntem alături de familia 
PASLARI In greaua Incercare 
pricinuită de moartea fulgeră
toare a celui care a fost un om 
~ ale§si omente, , 

PASLAIU OCTAVJAN, 
din VIADIMIRESc:U. 

Famllllle: Cllprarlu fi 
Solomon. (28335) 

Multumim rudelor, vecinilor, 
colegilor, prietenilor, părintelui 
protopop Păcuraru, părintelui 
Francescu, corului blser1cesc 
din Toc '1 tuturor celor caro au 
fost alllfurl de nof, la decesul 
mamei, 1 

ROŞU ELENA.. 1 1 Familia indotiată. (28305) 

Colegii de la SC .COMCE· • 
REAL" SA ARAD sunt alături! 
de familia MUKUCZA In groaua 
pierdere a fiului 1 

MDIAI OriiŞliJ 
şi prezintă sincere con·' 

dolea • (28314) 

Sincere ~ familiei 
Burfacu Nicolae, la decesul 
mamei, din partea Asociaţiei 
de locatari bL 334. (28323) 

Cologll din cadrul Oflclulu 
de Expartlză Modlcalll regreti 
profund disparitia prematură a 
colegului şi prietenului, 

dr.IIUBI!Il GAVIIIL 
28324 

Suntem alături de familia 
indurerată in aceste momente 
grele pricinuite de decesul 
celui care a fost 

dr. BVBER GAJIIUEL 
şi transmitem sincere con

doleanţe. Colectivul Spitalului 
Clinic Municipal Arad. (28344) . 

Colective le Secţiilor· do 
Cardiologie 'i Terapie Corona
rlanll a Spitalului Judeţean au 
aflat cu profundă durere in
cetarea din vlaţâ, prematură '' 
după o grea suferinţă, a unul 
om doosebM ~ bun coleg, care 
a fost _ 

dr. BVBER GABOR. 
Sincere condoleanţe familiei 

indollatel 28375 

.,INTERSAT" Televiziunea 
prin Cablu şi Echipa de Polo a 
Clubului AS'mA este alllturl de 
familiile indollate HUBER '! 
KOVACS in greaua suferinta 
pricinuită de· cel care a fost 
lată, soţ bunle şi socru, 

dr. BVBER GAVRIL 
Dumnezeu să-I odlhneascâ 

in pacei 

Colectivul SC .,ELCO" ARAD 
SA este alături de familia 
Pislarl greu incercati de dece
sul cei!Ji ce a fost soţ şi tată, 

PISLAJU OCTA'VIAN 
In vârstă de 38 ani şi trans

mite sincere condoleanţe. 
28406 

Suntem alături de colega 
noastră Altman Kati, in durerea 
prlclnulti de decesul, 

dr. BVBER GABOR. 
Colegele de la magazinul 

ZIRIDAVA, etaj Il. (284()_~)__ 

Tristă '' de 
neuitat a fost 
ziua de 18 
tembrle 1 
cind, tn urma 
unul tragic 
accident, l-am 
condus pe 
ultimul său 

care a fost 

soţ, tată, fiu, bunle, frate, 
socru ,r cumnat, lăsând In 
sufletele noatre un gollmonll. 
Parastasul '' sfinţirea crucn 

avea loc duminică, 19 sep-
1999, fa cimitirul 

ora 13. 

Pios omagiu la implinirea a 
10 ani de cind no-a pllrăslt 
pentru totdeauna, profesor " 

scrlfiiDr ILIE MĂDU'fA.. . 

Nu-l vom uita nlclodatll 
Soţia fi famHIHe: Revencu fi 
Zamllr. {27923) 

Se implinesc 6 luni de la 
decesul celei care a fost 

WCBEJIA BONDEA.. 
Parastasul de pomenire va 

avea loc la Biserica Ortodoxă 
Tfsa Nouă, dumlnfci, 19 sep
tembrie 1999. Dumnezeu s-o 
lertel Soţul Ioan cu familia. 

293 . 

....... ·. 
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Acum, când 
se implinesc 6 
sllptllmănl de 
când ne-al pă
răsit, ne·al IA· 
sat un gol in 
sufle~ lată d,.. 
gă ''bunic, 

mr. (o-..) 
DANCRJ ION. 

Te vom iubi mereu şi ta vom 
purta In gând mereul Copiii: 
lonela cu Vaii cu 
Bebu; AJe~Jn-

S-aU scurs 6 

m 
săptămâni de 
lacrimi şi 
durere, de 
când m-al 
părăsit pentru 
totdeauna, 

l'----'---'scumpa mea 
soţle, 

RĂŞJNAil VJORJCA.. 
Nu te voi uita niciodatA. 

Soţul Doru. Parastasul va avea 
loc dumlnlcll, 19 septembrie 
1999, la biserica din Mlcăfaca, 
str. Re terti. (28041) 

Cu lasrhnl '1 durere anunll'!m 
cA se impll~te 1 an de când 
moartea 1-a smuls dintre noi, 
pe. fratele '' WIChlul nootru, cel 
caro a fost 

IGNA VASilE IOAN. 
Credeam cA sunt fericit/ ŞI 

cu soarta impllnlll Dar cine se 
poate pune/In calea sorţii pe 
lume/ Dar val, insa, cruda 
soartlll Mă pândea mal de 
departe/ O, lume, cum te lăsaU 
Din Une repede plecaU Am ple
cat pentru veciei In a morţll 
impără~e. In veci nemângâJajl 
surorile 1 ne l. (28172) 

S-a scurs un an de la 
desplir1irea de 8CIDIIPO noastrl 
mamă, 

ltiLEHAŞ OIIL\J ~
Lacrimile '' durerea din Ini

mile noastre nu pot 'terge 
niciodată amintirea chipului 
tău blind. Parastasul, sâm
bătă, 18 septembrie, ora 11, la 
Catedrala Podgoria. Copiii: 
Dina 1 Nortll. (28176) 

lnmemoriam 
DAN 

·WNCU, 
sunteţi Invi

taţi la slujba de 
pomenire, sâm
bătă, 18 sep
tambrie, ora 12, 
la Biserica 

Araduf Nou. Famlua 

an de la 
decesul lubltu· 
lui nostru soţ ,, 
tatii, 

CVBT 
UVIVl!l. 

Familia rn
dureratA. 

Ne,terse amintiri lnsoţesc 
Implinirea a 2 ani de cAnd m-a 
părllsit pentru totdeauna cel 
caro a fost 

c:osMA IOAN 
din Ch~lneu Crl,. Al lllsat In 

unna ta un dor pe car&-llB11plu 
lacrhnl dor. Dumnezeu d 

(5226483) 

Azi, se implinesc 7 ani de 
când Bunul Dumnezeu te-a 

la El In cerurile lui lui 
sftr•... De ce Doamne de ce pe 
el singurul meu copil, ... 

FLA.VIUs CATAUN, 
care a fost ca un inger 

păJlnănt? Te rog ~~~::,:: 11 
de el, prl"""'te-11: 

fi roartă-1 acolo 
este .durere ,1 susD•Inr•.ll 
Parastasul azi, 17 
ora 10. Pă 

gând pios, In sap-
I temti:rle. la implinirea a 6 luni 
de a plecat de Jangll noi, 
dragul nostru soţ, fiu, tati '' 
bunle, 

TEODOR SĂRAC:. 
Dumnezeu să-I odl.hn•ea••călt 

In pacei Comemorarea va 
loc sâmbătă, 18 septembrie, 
ora 12, la Cimitirul Etemltatea, 
la mormântuf celui dispărut. 
Familia. (28371) 

JIOI.OIIIIPRIA, 
str. Vrancei nr. 58. 

Parastasul de 6 s.llpt!lmânl va 
avea loc s.llmblltă, 18 soptom

ora 12, la Biserica Ortodo
Voche. Familia 

La implinirea unul an de 
plecarea prea Umpurle dintre 
noi, ne amintim cu părere de 
rău de colegul nostru, prc>fe··ll 
sorul 

DORJ!L SIBIL 
Colegii de la ŞCoala Speciali 

Arad. (28391) 

. . ~ ' 

~-' .-

.. 



' 

Pagina 20 - ADEVĂRUL 

i:Ft E.M.J. S.C. JACSON ~tt 
INTERNATIONAL S.R.tr 

STR. ANDilEI ŞAGVNA NR. 1!10 ARAD 
'l'eleflllD OS7/'l5SSS1! Tel. Z$4342, . 
3DZM>, ZWH. ZS7Q8, unu: 

OFER"I"~tM!t~~ETURI 
1) ANVELOPE PENTRU CAMIPANE ŞI AUTOBUZE: 
Â)h~ ...... 8)..........._ ........ 
• 8.25 • 20 = 102$ • 8.25 R 20 taxtil· melal•131$ 
• 9,00 • 20 • 118$ • 9.00 R 20 • 143$ 
·10.00. 20 •131$ • 9.00 R 20 metal· metal= 162$ 
·11.00 • 20 • 158$ ·10.00 R 20 textil-mellll ~ 151$ 
·12.00. 20 R 172$ -10.00 R 20 metal-metal: 178$ 

• 11.00 R 20 taxtil • melal• 183$ 
-11.00 R 20 metal· metal• 222$ 
-11.00 R 20 metal· metal•188$ 
·12.00 R 20 taxtil • metal= 208$ 
• 12.00 R 20 metal· metal• 228$ 

2) ANVELOPEPENTRU TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE: 
Anvelope diagonale 
• 6.00 ·16 (GVR) = 32$ · . ·11.50 • 20 ~) • 45$ 
o 7.50 o 20 (8PR) = 53$ . ·12.4. 28 (8PR). 118$ 
• 14.00. 38 (8PR) •178$ •111.4. 26 (10 PR)• 288$ 

PreţurUa nu conţin TVA. · _.l) 

Magazinul de ·vopsele 

Color Plus~ 
Arod Str. br. IOCift Ratklw. 2! Tel. 2!U 2!59 

Vă oferă produsele . 

.· " 

CAPAROL 
. " .. Made in Germany . . . 

Cele mai frumoase culori ale naturii · 
Vopsele lavabile pentru interior 

Alpinaweiss, Alpinacol~ Cipadin, Lido, Deckweiss 
•. ·Vopsele lavabile pentru exterior . 
Acryl-Fassadenweiss, Acryi-Fassadeofarbe 
Gleturi pentru exterior şi interior, 
. grunduri, coJoranţi 

Pentru informaţii vi stim la dispoziţie la 
. . Tel. nr. 251259 ..... 

"-_. ;: 

'· ... 
"'f ~:~~~~~~-~~ 

' 

PUBUCJTATE Vineri. 17 septembrie 1999 
_,~:;:::-_;~ 

Medicilor Alad """""' organizarea 
şi -~rarea privind alegerea 
membrb GonsiW Judetean al 
CoPegiului Medicilor Ar8d şi a 
reprezentanţilor tn Adunarea 

~--tn acsst' sens vă-
cii până la data de 15,09.1999, 
candidaturile se depls1 personal la 

"""""""" ~ Ju<lelean al 
CdogiJ!ui-. -·din str. 
Vasile Goldiş. nr. 3 (sediul 
C.J.C.MA) de luni panilvined, 
..... 9-ll 

de fond 

1 
Elecltral 

Votarea se va dosfiişure la 
sediul C.J.C.MA din Ared. str. 
Vasle~ r<. 3, Tn zilele de 15-
16 octombrie 1999, Intre omle 
a.:!>. 

Prevedolile Regulomj!llMJI 
Electoral referitoare la 
,CandidatJJri", .&letine de vor şi 
.Oesli!şLJatea _,.. stri prezen
tate tn extrasul din prezentul 
Reg<jament. 

Pentru il'ltb!mali ~ 
va pul"'i adresa la sediul 
C.J.C.MA. 

1 ''• In anul1991 

.~IJJLtNE 
va oferea televiziunea 'prin cablu, o 
· feretill'tro, deschisa spre lume. 

Aculeritl1r~i ····· · ;~_ 
lr 

TROCAL 
Germania 

- . ·•·V 

GAGEA LAURA fi 
COSTEA. GHEORGHE 

Producem si montam..- . 
usi si ferestre din PVC armat cu ··· ·~ 

geam termopan 

tel-fax 251461 ;094507211 ---
P"'!!llau-t:i _. Pll e m al .......... NelmtiJij 
io.4~JEA. 8 ClOSTEA", eu_.... ia And, 
lllaJWIIU -· 2 (iatre Trlbaaat fi Bill<lll'i4tlli 

' Arad str, FELEACULUI Nr. 1 . , ·~·· · .... -:,' - .. 
,lţ= ... ======;:;;:;;===:!.! 

:~,,~-~ -, Bl•Jfl•ll•JIN . .-iad eu data de 

NOI DĂM TON\n.. 
COMVNICAŢIIlOR 

lNFOTON 

. . 
.. 

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

TaiJ Fax: O!i71281 779, OST/276 333 

"'"""""-·-:··-· 

În calitate de distribuitor autorizat 

Policolo~·: =i2 
. ~) .... _'"_ "j~ -~"~ 

- - . -· -~ - - '"';~ ~ -, - c~ 

.PI!NTRULUME!ATACOLOR ··:. . c ·:'),/ 

vă oferă la · 
~-:-

• pret de producător '""o'":·~"~ 
întreaga gamă de lacuri • vopsele, 

grunduri, diluanţi pt. auto, decorativer~; . 
. constructii civile şi industriale. 

• Şemlneele Napoleon • rapra:tentant 
unic in RomAnia al firmei Napoleon 
(Cenada); 
• Convectorl (lnclllzlloare) • 2,5-5,8 Kw 
(30-140 mc volum lnclllzit); 
• Boilere cu ac;umulare; 80 1; 120 1; 
160 1; 
• Boilfte cu lnc.tlzire lnstantan.,. a 
apoi; 
• Cazane pentru ln~ cenll'al;li de 
12·136 Kw; . . . . , 
• Cazane penl:l'u tncalzlre cemrali ti 
prapararea A.C.M. 111-<10 Kw • 

Unle împoctatoo al cazanelar WESJEN 
(llatia) . 
• llodu'ie penlifu inc6lzint oantrali de 
120-1200 Kw; 

• Module pentru PiWPIII•• A.C.II. de 
120-240 \.Jmln. ' 

• Amdoara simple fi auliolilllllzal ,_. 
1n1 sobe fi cazane; 
• Radlatoanl din aluminiu; 

RADIATOARl DUIIAFERR lUX·N 
Din oţel (Ungaria} 

• Oţelul are 1!11 grad inalt de -~"'""'~~· 
cll!duril; 
• Radiatoarele ·,DUNAFERR 
design !fl aspect tllloMbil; 
• Sunt econoAticoaae dat:orlli calltliţil 
superiOara a malai'IM!Jor '1 a tehnologiei 
utilizate in prod- lor; 

suc: 

• DuratA de inlrebuinţare foal1& 
• Radiatoarele DUNAFERR LU:K-N"fBiir't.·~ 
disponibile la diferlbl inlilţimi (300; ·~· .• 

::::.~==;.,~ .:~'~>~ 
• Garanţie .liJioi. 
• Pte!"ri extn1m da ·-nlajoase CGIInpa'lt

liY cu pnifllrile radlat..-lor elin .. ti ~ 
miniu din toatA~ ·, 

.", . 
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