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BANC.\ COMERCIALĂ WESTBAII< S.A.
acordA dobAnzl avantajoase
la dapozltale la termen ale
persoanelor fizice
(auma minimA 500,0 mll181)
11unA-!50%
21unl-51%
31unl-53%

In ultimul sondaj u opinie

AFI .PARCUl

.DISTBTIDIHBE . UNDE~

'

""' cum ~ obl,nult, UDMR ,: maghlarll tttu C8 vor
ti dau, dovadA de tenacitate '' consecvenţii In ••• atinge
scopurile. Noi, romAnii, am avea destule de tnviţat de la el.
Unul dintre scopurile UDMR asta amplasarea monurnan·
tulul "Bu....,.ta" la Arad intr-un "Parc al reconclllerll".
Drept urmare, d-na David lbolya, ministrul ungur al Justiţiei
discuti cu omologul roman, dl. Valeriu Stoica '1 guvernul
aprobi amplaaaraa acestui monument tn oratul Arad.
Pentru a da greutate tntreprlndarll, primul ministru al
Ungariei, dl. V•.Ottlan lfl anunţil prezan!B la 8 octombrie la

,.

Ared cu prilejul comemorirll celor 13 generali.
Numai ci timpul taca trece ti, deocamdatl, nimeni nu
ttla unde va fi "PU'GUI a-actnarU", unda ar trebui
reamplasat monurnantul. ŞI atunci, dl. Alfilldl Uazl6, consulul principal maghiar da la Cluj-Napoca fac. o vizitA 1•
Arad miercuri, 22 septembrie. D-na David lbolya asta
prezenti la TJmlfoara, da unda VIna la Arad utizl, 24 HP- •
tambria.
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Miercuri, 22 aeptembr/e a.c., rn
.~Jit;~l:"· Jurul orelor 20,00, pe raze comunal
· l"etrlf, Pi",.n,., Aufel, de 77 an/, din
localitate a observat el hl grid/na aa
a Intrat abuziv Dobrlţi lfNpazlaR, •

Aure/ 1-a lovit cu o fllrcil bl 8bdoman . ~
pe Dobrlţi Vespaz/sn, comun/ci
Biroul de prasi ai/PJ Arad. DobrlJI•
decedat fn scurt timp.
· ~ ... ·

Dator/ti virstei ' ' stirii de sini· tate, Parchetul de pe lingi
fn urma unu/ conflict apontan Tribunalul Arad • dispus cercetarea
Intervenit rntre ce/do/, Plmlnter a.cestula rn atare de libertate.

44 an/, cu caii/a piscut.

PO.:?URI DECENTE
la lamplllirle din
ALUMINIU

va

oferă

e Tlinpljlllltllluallllii.l .din 1~·
'
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;,;
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şlroman"''ti

ePVC. ~ geamUIIÎaoiiiOP*i'"
• Rolela şi jaklzeie

r.,.,.,.,, 21!1699;oeneaa
:u.

' . . . . $ 1 r . - . Nr.

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

Ieri, in .s2âr.it
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AMENAJĂRI SPAŢII

PRIMlJ' NICIUN BAN, ION CARAMITRU
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In ziarul da azi,
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,."~d~rul Sindicatului Ub~r din lnvătământ afirm=~

SUNTEM CENUŞAREASA
SECTORULUI BUGETAR

• Astăzi, Soarele răsare la ora 7 şi 4
minute şi apune la ora 19 şi 10 minute.
• Au trecut 267 de zile din acest an.
98 de zile pAnă in 2000!
~

Au mai

rămas

• Praznicul zilei: Biserica ortodoxA: Sf.
Mc. Tecta: Cuv. Coprie; Biserica romano'
catolicii: Sf. Gerard, episcop şi martir,
patronul diecezei noastre: Biserica grecocatollcii: Sf. M. Tecla, cea Intocmai cu apostolii.

Arad: Valcan
Mădălln, Blnăţan Vasile

Valentin,
Gabor
Eva
Margareta, Huf Nicoleta
lonela, Gllgor Alin, Gllgor
Rebeca, Dinei Liliana,
Andrlef Denisa Anamaria,
Crif8n Claudiu Ilie, Oancea
Alexandra Daniela, Cslpal
Ştefan, Bulichl
Anamaria,
Moldovan
Robert, Hu!anu L risa
Mariana, Chlrtvlct
--- ·an
Costel, Coama S bJI~t n
Adrian, Moţ Mădăli -11 a.
Chi,toeu:·
: vo dan

Ana-Mari · --:· "

\

~~n~~u.

Ieri, la Grupul Şcolar de
Industrie Alimenlari! a avut Joc o
conferinţă de presă sus~nuta de
liderii organizaţiei /"udeţene a
Sindicatului Liber din nvăţămănl
Profesorul Marius GOndor
11-a arătat mulţumit de
raspectarea aoordului semnat In

dela de 16 iunie intre Guvern şi
cele trei- mari Confederaţii
Sindicale din învăţământ.
S-a evidenţiaL de
c4 90% din problemele cu care
se confrunta invăţărnantut romanesc in prezent se datoreaza
proastei finanţari. In acest sens,

a-.

Sindicatul Uber din lnvăţărnant a
demarat un program de strân·
gere de date referitoare la

sumele de care au nevoie
unităţile şcolare,

dorind să se
implice activ şi in proiectul de
buget pe anul2000.

$. 'RIDOSE

tfij il1IJI ţP' !l 11

Vremea va fi celdă Şi
predomlna·nt frumoasă.
Cerul va fi variabil. Văntul
va sufla slab la moderat,
di1 sector sud-vesllc.
Temperatur1 maxime:
241a28"C
Temperaturi minime:
11 la 14"C

BANCA NA ŢJONALA. Pentru gra·
mul de aur de ,i4K: preţul cu ridicata •

zonele
semnala

joase se

-

ceaţă.

Meteorolog de
serviciu,
AOELAROŞCA

138.292 lei, iar preţul de achiziţie •
124.4621ei. Pre\un valabile Ieri.
PIAŢA NEAGRĂ - Aur 14 K
cumpărare: 90.000 lellg, v6nzare:
100.000 IOVg.
Aur 18 K cumpărate: 120.000 Jellg,
vânzare: 140.000 lei/g..

- Tată, de ce mlrii lşl

strang rnairile 1n tln1>UI oficierii
ci!sător1el.

-

-: Simplă fonmatltate. ŞI
lac acela~ luau inainte

. de a Incepe

sa_,. eera pu1JV1t

_

REŢEf~ILEI
Tăiţei cu bureţi galbeni
Ingrediente pentrU 4 porţii: câte
250 g de tăllei galbeni şi verzi (sub
forma de făŞII), sare, 500 g bure~ ga~
benl proasp~. o caapa, un căţel de
usturoi. o jumătate de legătură de
pătrunjel,

50 g unt, 50 g vin alb

sec.

piper.

&luni-

Prepararea: Se !Iert> talţeli In apă
cu sare. Se spală bure~i. se lasă să
se zvante, se curăţă şi se tale mărunt
curăţa caapa şi căţelul de usturoi.
Ceapa se tale cubuleţe, Iar usturoiul
se pisează. Se spata patrunjelul, se
zvăntă şi se toaca mArunt. Ceapa

Se

'i

usturoiul se câlesc tn unt tnclns. Se
adaugă

duparclle şi se flerb rnabuşlt

5 minute. Se stinge cu vin alb şi se
mai fierb încă 5 minute. Se scurg de
apă tăiţeii. Ciupercile se condl·
menteaza dupa gust cu sare şi piper.

Se adauga
tăiţeii

pătrunjelul.

Se

ameslacă

cu ciupercile şi se servesc.

La telefonul

după-amiezii,

280003,1ntre orale 15,00.18,00
- DJ. E.S. spune: ,La lntersat, la

b1l1'\i!ţea11ă. Cel care
muzica popu11U

se

pri~

• Asta cam
din PAnoola, ne
cA pArâul care
localitatea respectiva
fapt o adevărată dlstllerie.
P." nimeni nu pare sA deranjezp
acest lucru. Oare de ce?

Redactor deaarvlclu,

A. B.

-. , .

.,_
Editon S.c. ADEVĂl\UL ...-.J. Arad
.eCODFISCALR 168193HeCODSICOMEX 19.604 ecERTIFICAT
J 0211886din31 X 1991 eCODSIRUES020956601eJSSN 1220· 7489

.a ' · '

R dro...
~ 290<1Arad, Bd. Rcvoiu 'cinr. 81.
Telefoane: S!lCRETARIAT • 281802, fax 280655,
ADMINISTRAŢIE • CONTABILITATE- 281797; MICA
PUBLICITATE· 210775. MAREA PUBLICITATE. 280904·
CLUBUL PRESEI • 280989.
'

~80625;

Cloadllal . . adiDialatratlea DOREL ZĂVOIANU
(pr<l"dintc) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (viceCONT!tAŞ (redactor-sef)
presedinte) telefon 210TI6; MIRCEA
telefon 2811!02, 280854; NICU COJOCARU (director comew\ai)
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil-~f) telefon 281797.'

..

Cole&lal de "''llln ofloo MIRCEA CONTRAŞ

(rcdactor~f);

AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281802,
280854; MIRCEA DORGOSAN ('of sectie' actualit~ti); tclcfo_n
281855; 280003; IOAN IERCAN (sef sectie politici), telefon
280943; DORU SAVA (•cf=tic IIOCial-cconomic), telefon 281738;
VASILE FILIP (•cf sectie cuitură-invlt~mânt), telefon 281855;
280003; !<LEXANDRU 'CUEBELEU (sef ":etic sport), telefon
281701; SORIN GHILEA (sef •cctic tlncrct)'telefon 281855, 1
. 280603: MARCEL CANCitl (sef sectie foto), telefon 280943;
1 NI Cii COJOCARU (~ef ••'Cţlc publicitate) tclcfon 1fnx: 280904.

In S.C. MEDIAGRAF s.A.
Al\AD, atr. FeJeacuhd F.N~ teW..
fax ZS09ZO·

'l'ipnral executat Ja lwpa'

z-.
-r -~------. . . .,
...........,-
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• PIEŢE, TÂRGURI
este zi de piaţă la lneu,

As1ăz1

Llpova, . Covăslnţ,
Mişca,
Moneasa, Şepreu~. Şlmand,
lllad1mirescu. Tot astAzi se organizează tărgurl săptămănale la
lneu, Şaprauş, Şlmand.
··

Malne, sămbătă, vor avea

iOc

•i

gram non-stop, fanmacia ,,ARGE·
FARM", str. Abrud, bl. 126, tel.

256985.
Fanmacta ,.Crai Nou Alfa",
situată la parterul blocului 68,
cartierul Alfa, telefon 277644 şi

"Noua Farmacie", strada Andrei
Şaguna

li'- 15, telefon-948, sunt

de serviciu cu program non-stop.
• CONSULTATJI . . /
lipova, Pancota_. ..Hălmagiu
Moneasa, 1ar atllntJ11C6, la
TRATAMENTE CU
Sântana si Vmga.
·· , - PllOGI\AM NON-sTOP
• FAilMACIA DE SEBVJCJU
cabinetul .Apotlonia'. situat 1a
ln noaptea de vineri spre poilte!UI blocului crm
sAmbătl este serv_iciu, cU
· . Albe (zona
1

tărgurl săptămAnale la Felnac,

Cos tin nr. 13, se. A, ap. 1, tel.
251225, efectuează tratamente
injectabile (intramuscular şi intravenos), aerosoli, EKG., ecografie
şi analize laborator.

• C:ABINET STOMATOLOGIC:
Cabinet stomatologic privat,
Bd. Revoluţiei hr. 62 (vizavi de
Biserica Ro~ie), telefon 256665,
deschis zilnic intre orele 8,0012,00 si 14,00-20,00, iar sâmbătă
şi duminică intre orele 9,0Q-21.00.

"'

• ÎNTRERUPERI DE ·'
CURENT

-ln municipiu

Vineri: Str .
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CEA
MAl
MARE
EXPOZITIE
CHINOLOGICĂ
GARDA FIHAHCIARĂ fi COHTROLAT
-DIN
TOATE
TIMPURILE
"LA SÂHGE'' AGEHTII COMERCIAU
1

In 1.1.llima perioadă, organele Gărzii
Financiare au efectuat controale pe ruta
n:Ju~~:~~;;~~~·ş~~- Conducerea institutiei ne-a
li'
cu privire la unele nereguli'intâlnite.
agenţii economici.
e S. C. RML OIL SRL din Şiria
desfăsoară o activitate de comert cu amănuntul cu' produse petroliere. Tn urnia controlului
efectuat la statia PECO, amplasată pe drumul
judeţean 709.' la intrarea in localitatea Şiria,
s-a constatat nerespectarea Ordonanţei
Guvernului 15196 privind plafonul zilnic de
numerar în casierie, adică 20 milioane lei.
Amenda aplicată • 1O milioane leii

~

ifi~·1n~~~~·~~s~i-~ic:~·activitate
MADONA MR SRL din Llpova
de comerţ cu amănuntul

şi produse electrocasnice achi·
import. Produsele era·u refolosii.iiffiircontrolului efectuatla magazinul
de desfacere cu amănuntul, situat in str.
Petru Maior nr. 3A, s-a constatat că soeietatea nu intocmeste corect notele de
recepţie pentru mărtu'rile intrate in gestiune.
Acestea fiind completate superficial, fără
înscrierea tuturor datelor cerute de rubricile
formularului, impiedicând astfel efectuarea
unor controale incrucişate pentru identificarea
realităţii operaţiunilor comerciale făcute.
Dlili!looo.ll Pentru deficienţă s-a aplicat o amendă contravenţională de 5 milioane de lei, in baza
.JIIIJi.lt;t!l'!!~!'ft>i!!!''l! 82/91
·
·
. Conf~re'st"sR"t" ;''Săvârşin
de activitate '!Xploatarea şi coproduselor din materiallernnos.

~ POLITIA,
--~

.

5-a constatat depă~irea plafonului maxim de
plăţi zilnic admis de 30 de milioane de lei, in
data de 13 si 14 septembrie a. c. In-urma
controlului s'-a constatat şi necompletarea
registrului de casă pe o perioadă de o lună şi
jumătate. Pentru aceste fapte s-au aplicat
două amenzi contravenţionale, in valoare de
15 milioane de lei.
e S. C. MODICOMIMPEX SRL din
Strehaia are ca obiect de activitate comertul
cu· amănuntul sl an-gros cu produSe
petroliere. Controlul a fost efectuat in urma
unui filtru organizat pe ruta Săvafşin Arad.
S-a verificat mijlocul de transport cu nr. R-04·
GMB. S-au prezentat documente comerciale
incomplete in ce priveşte provenienţa, mărfii
şi leg~litatea transportului. Pentru aceste
fapte s-au aplicat două amenzi contravenţionale însoţitorului mărfii, Stănescu

Nicolae, în valoare de 10 milioane de lei.
• S. C. RAMS SERVICE SRL, din
Bodrogul Nou, desfăsoară activitate de service auto şi comerţ cu' amănuntul prin spatiul
situat in localitatea Bodrogul Nou nr. 48. S-a
constatat: folosirea formularelor tipizate fără
regim special, incălcând astfel Prevederea
Hotărârii de Guvern nr. 831197; expunerea la
vânzare a unor mărfuri pentru care nu au fost
întocmite note de recepţie; neefectuarea
inventarierii generale a patrimoniului pe anul
1998, Pentru aceste deficienţe au fost aptieate amenzi contraven~onale, in valoare de
1O milioane de lei.
. ·;
,.
'
HfiDiflnfl HJCfln

PE SCURT

română

- Arad , asociaţie fondatoare in· România, membră a Asociaţiei chinologice din
România, unica asociatie recunos.
cută de Federaţia Chinologică
lntemaţională, a dat roade. Mâine,

chinologice

25 septembrie cu incepere de ta
ora 10,00 in campingul din
Subcetate se va desfăşura cea mal
mare expoziţie chinotog\că din
toate timpurile.
Tn premieră naţională, la
expozi~e vor fi prezente 630 de
exemplare de caini din 15 ţări, 300
din aceste animate fiind din străină
tate. Pot fi văzute 108 rase de <:atni
şt 126 de variată~. ca o noutate
absoluta la noi ln tară, vor fi
prezente rase ce nu 'au mai fost
văzute in Romania: Schiperke,
Jindo Dog, Glen \mal ofTerrieretc.
Juriul va fi format din 12 arbitri
Internationali dintre care dnci vor fi
din Austria, Ungaria şi Iugoslavia.
Vor debuta arbltrii anldeni Roberlo
Schm si Gavril Cenădan. Conform
prograinulul, vor fi premia~ cei mai
buni cain\ ai raselor prezente,
invingătorii concurând mai departe
pentru cel mai frumos caine 81
expoziţiei. Vor mai fi desemnaV şi
cei mai valoroşi căţei, plus cel mat
frumos câine - veteran (concurează catnl de peste şapte am).

acestea,
a Ungariei la
dresaj de
va prezenta un
program de o oră intre 13,30 şt
14,30. Nici clobănescut mioritic şt
cel carpatin nu au fost uita~. şt pentru aceste rase noi acorctand premu·, a declarat fn conferinta de
presă de ieri de ta sediul AsoCiaţiei
chinologica române • Arad (str. E.
Gojdu), dl. Gheorghe Schlll,
~intele asocla11el.
Preţul unui bilet de intrare este
de 10.000 tel pentru adulţi şi 5000
de lei pentru copii. Merită văzută
expoziţia care este o sărbătoare in
preajma unei afte sărbători - 30 de
carnpi•oa••ă

• • •
Aşa după cum aflăm de ta dl.
Radu Nlcoară, presedintele

dr.
Asociaţiei de protecţie a animalelor
"ANIMA", In zona de desfăşurare
a concursului var fi amplasate mal
multe puncte de control, proprietari
animalelor fiind obliga~ să ateste
vaccinarea la zi a animalelor,
lndeosebl a vaccinului antirabic.

niCOLAE OPREfln
Foto: fiL MfiiRIAIItOT

tf!iH;iu;!~!!~~-elt:.!!~t~'!!~.!Ji'i'...e#

SE SUSPErtDĂ PLATA
PErtSIEI DE URMAS•

}:_ · ..!:U.

JU~:,ţZ~~·~:::!:,~~~~iriln

il!

cu amenzi in valoare
de 4.000.000 lei.

~,.... ... ,. ~~"

.

1

Din cal paste 1.500 de tineri cu vllrs- ta peste 18 ani, care beneficiază de pensia da urmaş l'i sunt In continuare elevi
sau studenţi, foarte mulţi n.u au prezentat Dire.cţiei Generale de Muncă
Protecţie Socială Arad (DGMPS), adava-

'1

.dJ

.

rmţele da \'Colarizara.

total, s-au constatat
Tncălcări ale diferitelor
acte normative, sanctionata
cu amenzi în valoclre de
34.225.000 lei. Au fost constatate si un număr de 17
infracţiuni.

.

Obligaţi să

respecta legea, angajaţii
DGMPS Arad au sistat plata pansiai de
urma,. Reluarea plăţii sa va faca abia
după ca tinerii in cauză vor depune la
se dl u 1 1nstltuţiei de pa strada Ghe. orghe

r-------

Lazăr nr. 20, adevarlnţa da 'colarizara l'i
cuponul de pensia.
"Cel care nu au cum sa prezenta parson.al cu adeverinţele l'i cupoanele da
pensii da urmai' la sediul Direcţiei, le
pot trimita l'i prin po,tă", ne-a declarat

d-na Mlrioara Gozman, director-adjunct

asigurări sociala tltn c:adra!l DGMPS
Arad.
Pensia de urm . . o primesc, după
virsta da 16 ani, doar tinerii care
urmează liceul, o fiiCOIItate, un colegiu
ori o 'coală postllce.IL
·

·

·

n.o.

CONFliCT. INTR-UN
RESTAURANT DIN
·?:
. '~- PÂNCOTA

'f

. In data de 22.09.1999, orele 23,15, in barut.Comut Vânători\or"

-~rn Pân~ta, pe fondul consumului de alcool a avut toc o altercatie
rntre Tlmoş_toan, 39 ani şi Manci Ştefan, 44 ani, ambii din localitate,
unna cărur fa1>t cel_ d&-al doilea a căzut jos, lovindu-se cu capul de
·podea, comumcă Brrout de presa aiiPJ Arad.
'
Victima a fost transportată şi internată in Spitalul Judeţean Arad,
unde ' lHI stabilit diagnosticul de contuzie cerebrală minoră, otoragie
stângă ŞI hematom perital stâng, in prezent fiind in afara oricărui pericol. Cercetările continuă.
·

in

unna unei acţiuni de control menta~e publică oferite consumaefectuata de inspectorii OJPC torilor.
împreună cu organele de poliţie
Deficienţele depistate se
d>n Hatmagiu in piaţa organizată referă la lipsa elementelor de idensăptamânal, privind modul de
tificare-caracterizare ta produsele
comercializare al produselor ali- comen:iallzate, comen:iali2area de
menta~.e şi ne~~!mentare şi a
produse cu tennen de valabilitate
presta~tlor servtcttlor de alimenexpirat, neasigurarea condi~ilor
taţie publică de către agentii ecoigienico-sanitare ta pres\allla sernomici partiCipanţi, au fost OOntro. viciilor de atimentaţie publică.
laţi un. număr de 36 de agenţi ecoControalele efectuate
nomici, depistăndu..se deficienţe ta soldat cu sancţiuni contraprodusele textile, incă~ăminte
venţioo""" aplicate agenţilor ecochimice şi anmentare c o r n . nanicl In valoare de 10,5 mioane
izale, precum şi la servicile de al- . de lei.
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Guvernul a aprobat Ordonanţa de
Utgenţil privind modificarea legii bugetului

de stat pe 1999, care permite ca deficitul
bugelar sa rămină in aceste condilii cel
stabilit in Parlament şi in discujiile cu FMI,
respectiv 3,94,1% din PIB, in funcţie de

cel in ansamblu, cultura beneficiază in plus
de 160 mifum1e (prin intermediul sumelor
a1oca1a pentru Secre!arlatul de Stai pentru
Culte, Departamentul pentru Protecţia ,
Copilului ~i Radiodifuziunea Română);
Ministerul ~ucrărilor Publice 'i al

Amenajării Teritoriului - cu 395 milioane
fei, dat fiind că ministerul avea in~ial o
sumă prevăzută pentru inceperea actiFinantelor, Decebal Traian Remeş, a , vităţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi
dedarăt că reclilicarea bugetului inseamnă
din motive independente de Mimsterul
un plus de 17.305 miliarde de lei, din care Finanţelor, nu a utilizat integral in acest an
9.819 miliarde reprezintă acţiuni generale această sumă; Ministerul Sănătă~i - cu 201

varianta de calcul, cu sau t.Jră granturife
acordate de către Uniunea Europeana
pentru copiii instituţionafizaţi. Ministrul

ca

'·-.

.

'.

milioane lei, dat fiind că acest sector are
plusuri substanţiale, prin existenţa şi
funcţionarea mai multor case de sanălate
(a Ministerului Transporturilor, a Justlţie1 a
lntemelor şi a Apărăn1). Remeş spune că
este o falsă alertă că Ministerul Finanţeior
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a luat bani de la Sănătale. Casa Naţională
1.473 miliarde lei; Ministerul Apârăr.ii de Asigurări de Sănălale beneficiază acum
Nationale - 885 mHioane lei; Ministerul de de 17.114 mHiarde lei, fată de 11.966 m~
lntBme - 866 milioane lei; Departamentul iiarde prevăzute iniţiat Veniturile bugetului
pentru Protecţia Copilului - 674 milioane consolidat sunt de 175.270 mWiBrde let, in
lei; Ministerul industriei şi Coolef\ului - 741 reclificarea de buget, faţă de suma iniţială
milioane lei; Secretariatul
Slat pentru de 161.000 rrillarde lei prevăzută in legea·
Culte 54 milioane lei. Au fost redUse bugetului. Cheltuielile bugetului consolioat
bugelele următoarelor ministere: Ministerul . sunt de 187.706 miliarde lei, faţă de
165.683 miliarde in legea bugetului.
Culturii - cu 2 miliarde de lei, motiva~ fiind
ale Ministerului Finantelor, respectiv
dobinzi la datoria publică şi diferenţe de
curs valutar.
•
· Bugeteie unor ministere vor fi supti~
merltate astfel: Ministerul Educaţiei
Na~onale primeşie 2.436 miliarde de lei;

oo

R

!

ÎNCEPUT VIZITA ÎN
Cancdarul gcrynan

Ucr~_Jardt

Schrocdcr a sos1t, ascam. la

Bucuresti. într-o

Ministrul c..lturil, Ion Caramltru 1-8 anunţat;
ieri, pe premierul Radu Vasile că va demisiona
din funcţia pe care o de~ne. pentru că nu a
. po'mit nici un ban in plus la rectilicarea bugetului.
'MHim prezen1a1 verbal demisia, Iar in cel
mai scurt timp o voi prezenta pe hirtie", a
d8clarat. ieri, la Palatul Victoria, ministrul
Culturii. Ion Caramltru a explicat că la rectlficarea bugetară. ministerului i-au fost reduse

.

'

'

..

clleltwehle cu 2 miliarde din fondUiile destinate
personalului ministerului. "Erau economii
care. .
.

s-au făcut pnn postunle rama!:>e vacante la
Biblioteca Nationali!, Inspectoratele de cultură.
Centrul dEt Pt3rtecţionare a cadrelor" a pre-cizat Caramitru. Ministrul Culturii a solicitat
ministrului Finantelor ca la rectificarea ougetiJ.

lui sa primească 34o de miliarde de lei

"Neacordarea acestor fonduri va avea

&a Budapesta şi Bratislava, precum ŞI

expozi\ia

Tuculescu de la Budapesla Caramitru a mai
Spus că nu va mai putea suptimenta nici sub·ventiile institutiilof cufturale din subordinea mf..
nistEmJiut. Purtâtorul de cuvint al Guvernului,
Adriana Săftoiu a declarat, ien. oă prem!Brul
Radu Vasile i-a cerut ministrului Culturii "sa se

irllplicaţii foarte grave in sistem". a aratat.. mai gîndească" şi a_ adăugat că aceasta este o
Caramltru. El spune.Că a prezentat Guvemuk.Ji decizie unilaterală. 1or,1 Caramitru şi·a mai
o nota referitoare la actiunile care se '/Of anula
anuntat intentia de a demisiona lama trecută,

ca unnare a refuzări1 5Uplimentării btJgetuiUi.
Printre acţiuni se află saptăminile culturale de

cind GuvernUl a discutat despre modificarea
Legii 42, referitoare ia statutul revoluţionarilor.

două zifc,

cit s1 la intrcpnndcrdc m1c1 SI
mijlOcii, a spu..; pn.~IC_rul V~~ifc_ f!)

a arălat că m

--,-.•

.. '
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-;.

,,-,.~
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Romama ma1 (,.'JUStă
in domcm_ullcgisla·

unei~ probleme

tJv sau în cel al birocraţJCI admtrus·
care pun ohstacok :ICL-....,Ior

trntiVC,

0,. CoÎis. CEE ~~ 89/622: -.Tu tunu 1 clăuneaiă grav
~--

ofiCtala de

a avUI o scurtă
ccrcmoma de
întîmpman: Rmna·n"Ja c."tc mrcrcsată de prcZL'Tlta unor man mv~tJ_
ton g_cnnan1 atît la marile socictăţJ 1

'.

•

vizită

viztră a unui cancc-Komru11! după i QX9.

.· pnnul la
prcmicnd Radu
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Direcţia

de

Sănătate Publieă

Reorganizările

din lumea medicală
au adus noi conflicte in rândul
medicilor arădeni. Nu s-a stins bine
flacăra disputelor legate de Casa
Judeteană de Asigurări Sociale de
Sănă'tate. că o nouă scanteie iscă
polemici intre oamenii in halate albe.
La inodul concret. Directia de Sănătate
Publică (DSP) are inte~ţia de a muta
secţiile Prematuri, Avorturi şi gravide
din incinta Spitalului matern, urmând
ca spaţiile dezafectate să fie transformate in birouri ale DSP. ·
Pentru a inteleaga necesitatea
a.;.,stor ,mişcări de trupe' am luat legă
tura cu părţile implicate.
Directorul DSP. dr. Eugen Vancu.

ne-a declarat

că

"problema e in

studiu". Direcţia de Sănătate Publică
"'li!JI~FR are la ora actuală 204 angaja~. faţă de
1
32. căţi avea Dirl'cţia S.anitară Tn
decemb.t~.Jinul trecut. Directorul
Vancu iie'a prezentat diagrama cu
lh....tllll!"·lllocurile unde funcţionează angajaţii
Direc~ei. e Oficiul Juridic, .prin mila
Centrului de Sânge - Intr-o cameră
de trecere din respectiva Instituţie".
e Serviciul de aprovizionare - intr-o
clădire anexă din curtea Spitalului
Judeţean. e Compartimentul de
supraveghere a stării de sănătate - in
fostul sediu al Sanepidului. e Serviciul
personal are două sedii: la Spitalul
Judeţean şi in sediul fostului Sanepid.
• Serviciul de Statistică-lnformatizare
.i;jifll...tltocro~;.o.ză intr-o tncăpere a Spitalului
Judeţean. e DSP mai are lucrători şi
pe strada Unlrit,. ll'IIT"un apartament situat la etajul 1.
·· ..
·
Mai mult, dr. Vancu preciza că
··--'-"'··•-•- de '89, Direcţiile Sanitare au
fost somate "să lasă din spitale ti să
funcţioneze in alte sedii". Ceea ce la

···~~:~;n~:u:t:s-~~aoeintâmplat. La ora actuală

f

chirie Spitalului Judetean
pe care le foloseşte.' ..In
ţară su
cinci cazuri in care
Direcţiile de Sănătate Publică mal
sunt în interiorul spitalelor."
DSP vrea să-si adune rândurile
pentru a deveni .,0 Direcţie funcţia
.-;;....,.,.",-'·fth,..o., ... De ce orientarea spre Spitalul

.·::i!!!fl!i!l~f;~~;!~r;ln?

Pentru

că

acest spital

~

utilizare sunt departe de a justifica
menţinerea acestor paturi." . . .
..
In urma discutiilor dintre Sorin
Bunescu. directorul Spitalului Matern
şi Eugen Vancu, director al DSP, ultima parte a stabilit .. că secţia de prellillljiliio'll;;.,j; matuoti rămln!l In Incinta spitalului
din motive. întemeiate. N-am

'
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a

declanşat

renunţat insă

la ideea de a lua etajul .
1, unde sunt nouă incăperi mari ti
trei mal miel, cu letire spre Bd.
Revoluţiei."
. Cu siguranţă că

in cele 1 2 spa~i nu
s-ar putea muta cei 204 angajaţi. Dar.
"In felul ăsta ar putea fi rezolvată o
bună parte din Direcţie."
La intâlnirea de negocieri .,n..a exi-

stat nici un fel de colaborare din
partea Spitalului Matern. Nu sunt

obligat

să

cer colaborare acestei

instituţii.

Consiliul de administraţie
al DSP poate hotări in acest caz."
Directorul Vancu preciza că ,.secţia
avorturi de la matern e goală.
Saloanele nu sunt ocupate nici
măcar pe jumătate." Dumnealui presupune că la matern ,.se ascund nişte
Interese." Şi "când dai de un interes
se aprind energiile." Indiferent de
jocurflt;t de culise. ,.interesul public va

sta inaintea altor Interese."
Directorul Spitalului Matern, dr.
Sorin Bunescu, a'fost mai mutt decât
zgârcit la capitolul declaraţii. ,.Nu
declar presei nimic. Sunt treburi
Interioare ale sectorului sanitar. Nici
nu confirm, nici nu infirm ceea ce
ftiţl dumneavoastră."
Probabil pentru că nu s-au lnţeles,
părţile au fost, pentru o mediere. la
Prefectură. Gheorghe Neamţlu,
Prefectul Aradului. a fost invitat să
vadă la faţa locului, adică la Matern.
spa~ile cerute de DSP. După părerea
prefectului, ,.secţia de prematuri trebuie să rămână pe loc. Nu pot fi

afectate circuitele de acolo."
Neamtiu, In asentimentul directorului
Bunescu, recunoaşte că ,.Spitalul
Matern este un spital care se
apropie mai mult ca altele de
condiţiile de autorizare." Ar fi bine
"ai nu stricăm ceea ce avem bun."
La ora actuală, cele două părţi au o
perioadă de graţie, cănd "pot negocia,
pot găsi soluţii." Un lucru, recunoscut
şi de prefect, e cert: ,.El sunt impărţlţi.

Comunicarea e anevoioasă."
In cazul in care nu se va ajunge la
o Tnţelegere, trebUie "reanalizate
problemele. Ca prefect, va trebui să
nsult pe verticală, cu ape·
din Ministerul Sănitiţll fi,
va fi nevoie, voi lua acea
..decizie care trebuie luată."
Lupta pentru spaţii a pus stăpânire
şi pe oamenii in halate albt;t. Dacă ei
nu vor reuşi să ajungă la un consens.
va trebui să r~curgă la judecata lui
Solomon. Alias prefectul Neamţiu.

TEODO!tfl HfiTICfl
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GARA. CFR ARAD
PESTE 50 DE BOSCHETARI
Situaţia aşa-zişilor boschetari
aciuiţi in preajma staţiei CFR

iar ceilal~ trebuie internaţi Intro instituţie de stat unde să fie

Arad riscă să iasă de sub controlul autorităţilor. Din datele
Poli~ei feroviare. numărul acestora depăşeşte 50, fiind incă in
creştere. Persoanele cu pricina
sunt, de fapt, nişte năpăstuiţi ai
soartei, care si-au ales drept adă
post Gara Arad. Unii pentru că
intr-adevăr n-au unde locui, alţii
pentru că au fost abandonaţi
(alungaţi) sau şi-au părăsit de

supraveghea~."

tă,

Altfel, orice incercare de a
rezolva aceast~ problemă nu va fi
decât o soluţie temporară. După

,,

·~
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~:-··
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Boschetarii au varsta cuprinse
intre 5-6 ani şi chiar 60-70 ani.
Cei care au cel mai mult de furcă
cu acestia sunt lucrătorii postului
de poli\ie din staţia CFR Arad. In
opinia căpitanului Romulus BAle,
şeful postului TF .boschetarii
minori ar trebui duşi in centrele de
minori, printr-o ac~une organiza-

i

1

. ~··

Că o ftlţl eli n-o 'tiţi, vi
spun eu: oricum il suciţi tl·l
lnvllrtlţl .. domeniul public" la
Arad (sau... al Aradului)
măsoară aproape 2500 ha tl el
cuprinde parcuri, maluri ti cursuri
de ape, străzi, bulevarde, livezi
de pomi sau pldure, canale
(inclusiv cel cu numele de
"Ţiganca" care continuă s ..o la
la vale prin cartierul Aradul Nou
traveraând nestingherit Calea
Timlşorll străzile Ion Paun •
Pincio, Titan, Nicolae Horga
altele emanAnd mirosuri greu
de suportat ti ţânţar!, la concurenţă cu mirosurile grele de
peste zi ti noapte emanata de la
o distilerle pentru alcool din

au invadat ora,ul. Uitaţi-vă,
doar, prin grădini fl·n livezi tlle
veţi vedea cu uturlnţă.
Păi, cum si nu le vedeţi de
vreme ce-după cum ne Informau persoane bine lntenţio·
nate, dar care-'11 pistrează

c. . . .'ft~ite>a.
.zi.' e:i

'1

anonimatul .. de la "tam-tam" ..ul
(bine mediatizati) la realitatea
concretă a fost să fie ... o cale
cat de la cer la pămlnl Avionul,
pus la .drum" de cel de la
Protecţia plantelor a zburat cât
I-au permis banii • adică peste
vreo •.• 150 ha .. s ..a 11::Ebenguit"
printre câteva blocuri ti vile (nu
spui are eul • persoane Importantei ha-hal) tl peste citeva
străzi de prin centru (fără să
ţină cont de prezicerile meteol);
a venit ploaia 'li efectul a fosl ..
nulal ŞI-atunci a fost chemată
la ordine experienţa ti compe·
tenţa .serviciului D.D.D."

veclnătatel)

Dacă n-aţi uitat cumva (sub
efectele ... eclipsei din august)
vă reamintesc că mal in vară
s ..a fJcut, din nou, tam ..tam el
vor fi luate misurl, clei de către
Primăria Arad • inclusiv cu ajutorul aviaţiei utilitare! - pentru
combaterea ţânţarilor ti a ...
omizilor păroase "HIFANTRIA",
care, de la un moment dat
incoace (inclusiv in ,.casta zilei)

*0

...-c
w
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Oricum te uiţ~
~mal ieftin
GSM!
~OM~OM Araa ~tr. Horia nr. 1
lelefon: ~J/n~JJ~~; ij,~ ~/1~~~lJ .~

-.:~·~~~,,

Oferto volobllă până !o doto de 13 Noiembrie.

(dezinsecţia, dezinfecţle, deratlzare) de la S.C •• Salubritate",
serviciu la care unii (Inclusiv
domnii consilieri locali munlclpall) se mal uiti "olbu", dar
care, pe unde a trecut (vreo 2·3 ·
cartiere, prin Bujac, Grădltte,
Subcetate ti, ceva, Aradul Nou),
după ce tl·a ales bine sub·
stanţele de combatere a ţinţa·
rllor dar mal ales a omlzll
pAroase, a 'li lăsat urme palpabilei Dar, de ce să asigure, onor
Primăria, bani pet~tru ca o treabă (precum combaterea atacului omizilor păroase!) să fie
făcută "rotund" .. cum ne place
să spunem? Daci omorau toţi
ţănţaril ti toate omizile, ce fonduri ar n>al fi aprobat miine,
polmtine, domnii consilieri?
Păi, nu-l afa? Hai să fim
serio'ill ŞI să-I lăsllm in pace
pe domnii consilieri că tl·ata
iti pufl pe-o ceartă (cu iz guvernamentali) mare pentru nu ttlu
ce .. reconclllere" 'Il ... nl,te
pietre afa·zls "monumentale" 'li
nu mal au timp de omlzl 'li
ţănţari. Halal competenţă!

~ira.·'-~·

_,o

._,__.....

i

care boschetarii vor fi găsiţi din
nou prin vagoanele CFR. Mai ales
că vine si iarna, perioadă in care,
se ştie, numărul acestora a crescut semnificativ in fiecare an.

bună-voie căminul.

~ti
~
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Lucas .·· ~LUCAS WIIUHG STSTEIIS
KOILUOA face parte din grupul
internaţional de companii TRW,
având peste 50.000 de angajaţi,
producător şi furnizor de compo-.
nente şi echipament pentru industria de automobile şi aeronave.

•

Cunoaşterea

reprezintă

e

limbi englezs
un avantaj

Capacitate de a comunica

loarte bine la toate nivelele
• Spirit de echipă
.- ·'

e Cunoştinţe PC

OPERATORI MAŞJ1Q CST
Rosponsabllită~:

• Asistarea maşinilor autoIn prezent dorim să angajim · mate computerizata partial
e Respectara standan!ator de
personal pentru următoarele pocalitate
zitii:

DmoCWf ÎNTRETJNEII
Responsabiiităp:

•

Responsabil

Tntre~nerea

pentru

confonn graficului

şi

pentru intervenţii d.e urgenţă a
maşinilor automate computerizate
parţial şi a aooesorilor unelte
.
• Se va asigura că toate

echipamentele de protecţie şi de
siguranţă sunt In stare operativă ·
conform cărţilor tehnice şi a
normelor Interne ale companiei

• Instalarea şi men~nerea In

sta~e de funcţionare

a tuturor

echipamentelor din dotarea depar·
tamentuiui, cooform proiectului şi a
schemelor de amplasare. Asistă
personalul productiv şi de
Tntreţinere la omologarea noilor

utilaje şlaccesoni.
Experienta fi pregAtirea profe.
slonală:

• Minimum 3-4 ani experienţă
fn domeniul mecanic sau electro-

niclel\lctric
• Absolvent de şcoală
tehnică 3 ani/Facultatea de
subingineri

Experienţa

fl pregAtirea

profesională:

e Stare fi2lcll bună
esJfm de echipa

~manualil
• Acuitate vizuală foarte bună

•

Cunoştinţe

de limba

engleză reprezintă un avantaj

e Absolvent de liceu

FEMEIE DE SERVICIU
Responsabllită~:

• menţinerea curăţeniei fn
sediul companiei
Exporlonţi

fi pregAtirea

'

profvsională:

• Minimum 2 ani experienţA

e Stare fi:zlcă bună
e Spirit de echipă

Fonnulare de cerere dS candise găsesc la sediul Lucas

datură

Wlring Systems România, str.
Poetului 105-107 Arad, Intre orele
8şi16,30 ..

Cererile (cu menţ1onaraa poetului solicitat), o fotografie şi o

recomandare se YOr depune pMii
la data de luni, 4.10.1999
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REVOLUTIONARD AU
'
DEPUS UN PROTEST LA

locale au cerut scoaterea cetătii in circuitul civil
S:a făcut în acest sens o adreSă către Guvem·ui
• .·
României, dar se pare ci ministrul Babiuc nu e de · ·
acord, deocamdată, cu ideea. Prefectul Aradului
a trimiS la guvern o adresă prin care se arată cli
varianlele 1, 2 şi 3 nu sunt pe placul oficialitătiior. ·
arădene .•Impunerea .oricăreia dintre aceSte ·:.
variante ar crea mari tensiuni in rândul cetăţe- ·
nilor municipiului Arad. Varianta 4 ar fi cea
ma.i bună soluţie."
'
·
Prefectul a luat această hotărâre 1'n urma COil:c~~· .
sultării avute cu di. Dan lvan, preşedintele C.J:*"!Lt ,
Arad 'i cu dl. Sorin Neamţu, viceprimar al
Aradului. Guvernul poate tine seama de pro~ · ... ·.,
punerile oficialitătilor arădene sau poate să ignore
,;_\
aceste propuneri'pentru că .guvernul poate, prin·.
·
hotârâre de guqern, in v'.n1utea unui intere.fo ~·~ ·~
major, să-fi insw;;aasci un teran_oarecare."
,,_,...~
Intrucit varianta 4 cade peritru că f.!U este de. .. · .
acord ministrul Babiuc să cedeze ceta!eii;''ll 11•11•. ~
rămâne variantele 5 si 6.
Oricum, intâlnir9a dintre cei doi ministri de _ y · ..... 1

,.. (Urmare din pagina 1}

Cind au preluat puterea, in 1996, actualii guver-

nistă a României se incheia abia in acel moment, cei
şapte ani iliescieni fiind ataşaţi cu hotărâre celor cin·

c~i ~ "ciumă ~<>tie" ..Ce-l drept, atitudinea 'ovăiel
mcă fi tranzatone a lu1 Ion lllescu - care evita cu
predilecţie rupturile dure - putea fi asimilată foarla UfO"
unei agonii a comunismului intârziat
Astăzi, după trei ani de .,democraţie autentică",
asistăm ta o prăbm;ire fără precedent a actualei puteri
politice din România in sondajele de opinie . .,ERe
TOrlla clapre preţul iDCOIDpfteftfel " clapre
pro-.bianile aeonorate" - spun liderii opoziţiei.
.,Este vorba dnpre erodarea firea.că a celor
alla1i la pulwe" - spun cei din coaliţia guvernamentală...
Ei bine, noi credem ci adevirul este undeva pe la
mijloc. In 1996 am asistat la un vot "antH'DSR" fi mai
puţin "pro-CDR". Electoratul, sătul de tatonări fi de
soiuţii originale, a optat pentru o schimba~. dar o
schimbare care să nu conducă la convulsii sociale
u~. la decontări inoportune sau la privatizări totale.
Puterea de astăzi n-a înţeles acest aspect, procedind
de-a dreptul la o restauraţie virtoasă, care confundA
.,mai-binele" ţării cu nostalgiile interbelice ale câtorva
octogenari ujtaţi de vreme in scaunele cederiste, ce
s-au bascula! fără dlscernămint peste structurile de
putere ale ţării. Aceasta este problema! In altă ordine
de Idei, actualii guvernanţi au adoptat o tactlcă gre'ită
şi in ceea ce privefte politica externă: dorind să fie
neapArat pe placul occidentalilor, s,au c1e1afat nepermis de mult de electoratul din fară, electorat care s-a
nAscut in marea lui majoritate după 1945 fi care nu
Inţelege de ce-ar tnebul să fugim după himere de genul
NATO sau UE, atăta timp cit bunicii s-au obişnuit cu
ruşii tot ~tept.ându-i pe americani, părinpi s--au uns pe
mâini cu dulceaţa egalitarismului, iar copiii s-au trezit
intr-o sălbăticie socială care n-are nimic in comun cu
lejeritatea .visului american". Whisky-ul şi Coc3-cola
se dau pe bani, nu pe lntenţll, Iar daci acest preţ trebuie plătit atunci fi guvernanţii actuali trebuie să
conf!lentizeze faptul că trebuie să plăteasci preţul
incompatibiiităţii cu electoratul. Şi, ca la orica vot negativ, nu "vine lliescu". Pleacă nostalgiile•••
. Totul se "*"""in ziua de azi.
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0-na ministru va depune o coroană de flori la
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sunt prea bine cunoscute lndelunglle jenantele
discuţii purtate chiar de a
doua zi după victoria In
alegeri pentru impărtlrea a
tot felul de posturi fi funcţii:
de la cea de ministru şi
pAnă la aceea de şef de
gară la Atlmaţll din Deali
Am mal spus-o: nimeni
nu contestă el cel care au
ciştlgat alegerile - că doar
pentru asta au asudat atita
• ti n-au ficlll-o ca muncă
patriotlcil - si-şi ocupe
locurile de conducere din
societate. Af• se intimpla
paste tot, mal puţin incrincenarea fi aspectul de circ
care s-a Inregistrat la noi,
de ni s-a dus buhul in toată
Europa!
Am fost unul dintre
acela care au crezut in muH·
promisa schimbare din
noiembrie '96, considerănd
că PDSR-ul şi Ion lilescu
şi-au trăit traiul fi fi-au
mincat mălalul, cum se
zice, el nemalputlnd face
faţă noilor cerinţe, ba, mal
mult, constituind o frână in
calea a ceea ce afteptam fi
speram cu toţii ci va si

-Jltleallatila..,._..
aereaşiad să-,a

iadepliaeueă aproape nici ana
dintre JDariJe pa omiâuai făe-.. Şi, să le luăm pe
rând. Arată mai bine lndusb'ia acum decât era pe vremea lui Ion lllescu?
Comunicatul Direcţiei de
Statistică de luna trecută direcţie controlata de
Guvern, daci care nu sa
poate zice ci este manipulată de Opoziţie - a comunicat sec ci In 1999 Industria
rominească a cunoscut cea
mal acceleratA cădere din
ultimii 9 anii
Sau nu se lucreazA fi
astăzi tot pe stocuri ca
inainte, ba cum sa nu, fi
incă
mai abitir, lucru
recunoscut acum doWi zile
la un post public de televiziune de citre un lider al
PNŢCD. Sau ce progrese
grozave s-au ficut In agricultura ultimilor trei ani,
cind preţul grâulul şi
porumbulul a scăzut cala:
strofal, ruinind mii de
ţărani? Ca si nu mal
pomenim de cele aproape 4
(1) milioane de hectare de
pămlnt ramas nelucrat
datorită lipsei de sprijin a
vină.
El, bine, l a - - de· Guvernului ti măsurilor·
contradictorii luate de
baie să reeuaosc ci acelafl Guvern?
ŞI intirulrea "succe-~·fi camine
milioane de romAni - peaoo selor' de acest fel ar putea.
tru că CDJl.al DU a fod continua in mal toate sectoarele: de la ,.inţeleapta"
" DU este ea IIÎIIIiC mai
bun saa mai ·progresist politică externă, care s-a
decât PDS&-al, actaala soldat cu trintlrea Ufll in

'1

1

'.· ·.·.· .· ~· ·1

fz'l!< a f'k~Tef~ 'ţ)SZ>;e

,_ atitia intrarea In NATO,
Recentul sondaj de opinie reprezintă un
cit f!ln Uniunea Europeană
--~~
semnal de alarmă pentru multe partide care
fi cu pierderi de miliarde de·
dolari, de la deficitul tot mai
nu întrunesc _necesarul de voturi, printre ele
accentuat al balanţei comerPSDR. Referitor la a.
ciale externe la corupţia '1
birocraţia care s-au intins
aspect si la perspectivele partidului i-am ~
ca o molimă in Intreaga
citat o 'declaraţie d 1ui Emil. P~tin, pri;n
1
ţara, parallzându-1 toate
vicepreşedintele
forrnaţiuilii'la.
nillel
central.
·'
,
articulaţiile, de la haosul
legislativ din economie şi
"In opinia rnaa, sondajele reflectă reali-_.- ·;;cj
pănă la cei 80 de dolari cAt
·
tatea,
rezultatele demonstrând c!JII' ·deza~
reprezintă ciştlgul unul
probarea electoratului faţli de ~~reuşitei
. •.. : - ··
romAn In 1999, situaţie care
ne plasează pe unul dintre
actualei guvemiri. Opoziţia nici n-a·.trebuit ..
tii(
ultimele locuri din Europal
si
intreprindA
nimic,
au
fost
sufi.ci~R'J'$L
.
Poate greşim, poate
vedem noi prea in negru
· gretelile celor <le la putere. pe~i:lilm.'.'""'"
unele lucruri, de'l ca noi
ba optica electoratuh!,i. To!UOfi, reprez"'q . :;: Jtla; '
vid fi Judaci, la or,~ actuală,
tanţli PDSR trebuie să fie foarte atenţi pen- '-'~
tot mai mulţi romAni,
ouneni care au ajtaas să-I
tru a nu cădea in capcana succesului.
"""t'
.....-.te-9ipe1Naă~
· · In ceea ce priv~te PSDR, mi a-a contlr:
• pe Ioa lliesea. Ba
mat incA o dată ca am avut dreptate ~
chiar Jl pe Ceau,escul O
pal,.. aici că oe pOate
mar'lind pe fuzlun--cu··:ApR. Eu "!"~.:..
aui grăitoare pe obra·
continuare sparan$'1~..,.,\!lll._ . . va, ~:o~
zai Puterii, care ... realiza .in cele din urml, cu toate că ultim''·.~-:,
bai să tragă • măcar
'-iD-al~
mandat de negocieri a expirat
coactaziile aecesare.
Oricum, tansa noastră este fe.lrea de~
Sehimbâad
ÎIDb1Ulă·
la guvernare. Locul nostru este In opoziţie,
· ·
tăţiad ceea ce ee mai
_,.?;.ţ
poate
achiaba
fi
alături de formaţiunile social-democrate.

...... _

numărându-se şi

c;~~ ·. ·.....~
·
1
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E singura sa tansă de
a mal salva ceva din
Increderea pierdută pe
drum, din dezastrul care
se profilează tot mai
Implacabil, din conul de
umbri fi de mizerie in
care a fost aruncată
România fi odată cu ea,
noi toţi.
·

Vom continua să luptăm pentru formare~"
~..
unui pol social-democrat, '11 alei mă refer la ~;
cu ApR fi PS. Aceasta este ....-a·

aliallţe

.··/j:f~~

noastră '11 sperăm ca totul să se clarifice la

·'·,~· .~

Congresul Extraordinar care v~ ave_a loc .
luna viitoare la Bucure'ftl."
...-~--
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două tări

adrrinlstrandu-si lovituri reCiproce prin desfiinţarea
consulatelor. De aceea, nu
asle exdus ca povestea să fie
prefabricatA, dar această
chestiune trebuie clarificată
direct de la sursă. Oiicum, a
afirmat Magureanu, exiStă
riscul ca o problemă grava dacii existll cu adevărat - să
cadă in ridicol, in caricatura!.
Important este modul cum
etalezi ceea ce vrei, fără a
afecta imaginea României.
Dacă acuzaţiile sunt reale,
numirea lui Alfăldi LâsziO ar fl
o sfidare la adresa Romăniei.

Foto:

SIMIOit TODOCfl '
MARCEL QlltCIO

e FIAMURA 85- ROMÂNIA
e NOVISAD 7000 lpi EUROPA
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Preţurile

sunt subvenţionate.
·'
Plata cu ordin de plată, cupoane agricole sau In lei.

Pentru subvenţia fiecare cumpărător trebuie sA prezinte xerocople de pe titlul de proprietate sau adeverinţă de

2900 ARAD

DlatriJnlţia

S. C. AgrD-Bolding S. A. Arad

... .....·':

:: . ' . ! .

.·,. ·~·-

i •••

.

DE CUSUT INDUSTRIALE. ·

fi baa COMCEREAL ~
Informaţii la telefon OS'7/U6Z44

Pentru comenzi ferme se asigură toată gama de maşini,
·

-·"·.

subansambia, accesorii şi piese de schimb.

1

. . . . . c:.-l 1-

. VO/

(5224371)

~.

_.;·-.

ROMÂNIA

VĂ OFERĂ OGAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI

lltr. Andni M.....,....a ar. 9

1-

.:

1

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

priiU

.. .,

~-

GRÂU

IUGOSLAVIA NEARISTA T (care nu incolţa,te in spic)

laPrimiria.

~ -~~~;:;.

.,. ·

SO!tlltA AMB!tOŞ ,
.
.. ..,;:.

Foto: ŞTEFAit MATYAŞ
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privind scandalul declan'"t la
Cluj - Napoca in legătură cu d-1
Alfold' Lâszl6, consu~general
al Ungariei, profesorul Virgil
Măgureanu consideră ci atitudinea liderilor locali de ia
Cluj-Napoca, in spf!Cial a lui
Gheorghe Funar, nu poate fl
accep!aft!. Cu loate acestea,
esle neceSară clarificarea situatiei demnitarului maghiar
aCuzat de spionaJ.
· Declarand că In .ceea ca n
priv~te nu are nici un fel de
elemente In legătură cu acest
caz,
preşedintele
PNR
arnln~te că 1n perioada 19871989 s-au Inregistrat tensiuni
Intre RomAnia
Ungaria, cele

,,~

~

al Biroului Permanent Municipal Arad
EMANOIL VOICU

Răspuntand unei ~

1

o~c.ia!ităţile'locale ~.'.
~·

.

Se convoacA pentru data de 25.09.1999, ora 10,00,1a
sediul Partidului Dernoaat Arad, Consi6ul d<j Coordonare
Municipal Arad al Partidului Democrat.

..

l·

di. Levente Bognar, subprefectul Aradului, cu di.
Gheorghe Neamţiu, prefectul Aradului, cu primarul Aradului, dl. Valentin Neamt şi cu consulul
maghiar Aifoldi Laszi6.
'
Tn privinţa monumentului •. doar un lucru este
clar. a intrat in patrimoniul minoritilor. Nu se stie
lncă unde va fi reampiasat. UDMR a făcut sase
propuneri: varianta 1 ~ P-ta A Iancu variantâ 2 langă cetate, la intrare.' varianta
tot lângă
cetate, varianta 4 - in incinta cetătii, varianta 5 pe locul unde este obeliscui şi varianta 6 - in parcul dintre Palatul Justitiei si Palatul Cultural.
roman maghia!- cu
\ ..
. ·.
Oficialităţile române nu' suni de acord cu vari- ar putea duce la o soluţ1e in pnvmţa unei pro..
•
antele 1, 2 'l 3, după cum a declarat dl. prefect bleme mult frământate de mass·media arădeană
Gh. Neamtiu.Tn privinta variantei 4, oficialitătile in ultima vreme. .
.~
·· .. :,
'
'

.. _

P~inte

~,

UNDE VA FI "PARCUL RECONCIUERII"?
· La Timişoara, d-na David lbolya se întâlneşte
·cu dl. Valeriu Stoica. OI. ministru este asteptat
astăzi la Arad unde, In mod logic si normal: se va
lnlâini cu omologul său maghiar. D-na David
lbolya va avea o lntâinire la Prefectură cu oficialităţi ale Aradului, la orele 15. Mai mult ca sigur
unul dintre punctele dialogului 11 va constitui monumentul .Hungaria" 'i .Parcul Reconcilierii".

nanţi au inceput si vorbească despre .,o nouă revoluţie". Cu alte cuvinte, in opinia lor, perioada comu-
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După primele opt etape ale
Bere s-a dezumflat, după un
acestui campionat, F. C. UTA stă debut furtunos de campionat,
in fotoliul de lideri a seriei a 11-a, ajungând la .,minus" in clasapostură care o onorează, dar o
mentul adevărului. La ultima
·•
'i obligă in acela~i timp. ,,Alb- întâlnire cu propriii suporteri,
ro,n" nu s ..au îmbătat cu acest echipa pregătită de Marian Bâcu.
succes provizoriu
atacă
a fost invinsi de lnter Sibiu,
mâine reduta oltel!'ni a celor de lucru ce a venit să cutremure
la Electro Bere.
serios scaunul de anlre)lor prin·
Chiar 'i in absenţa ·lui cipal al gazdelor. Deja se
Rubin acei, plecat acasă in. ttalia vehiculează numele lui Marian
. pentru câteva zile, uth1tii au Bondrea, dar deocamdată lui
·w·
?regătlt. cu atenţie acest meci, Bâcu nu i s-a niai oferit o ,ansă .
...-dorinţa lor flind de a-~i mai trece Noi sperăm că acesta nu o va
..'in cont trei puncte preţioase. Un exploata in jocul cu UTA, Iar la
·
uc:ru'e cert, portarul Pap nu va flnele partidei, Almă,an et comapăra bu·t.urile echipe.!
pany să mai
noastre, .,aliena•
demltă
un
.ll@!I"IW.âllddeallll! •
tehnician, după
~tre Bol ca~ {nu· a ·
cel al Flacărei
,......al gol etapa tre- · ;.•.,_,,. ,atapea•şţ/Jfj'ţ:'/ Vâlcea.
cută acasă cu ;~·•·.-:P
<> • ,
Gazdele ar
ieverinul) 'i Huţan · ••.·t """ • ' w· •· ··• ·
puteâ incepe
ltitularul n~ţionalei de juniori jocul cu UTA in următoarea
JEFA 2001, care vine obosit de alcătuire: Rlzan-Dudan, Vita, M.
·1a lot). Semne de intrebare ridică Matei, Butu-C. Păun, M. Stancu,
piaconescu i i Almăfan, pentru F. Popescu, Calafeteanu (Preda)
. , care se fac ~ari eforturi_ de a ~ • Al. Luţă, s. Chivu .
. ..recuperat• pană la ora JOcului. ,, . Partida de la Craiova va fi
-UTA a plecat tncă da Ieri spre condusă la centru de arbitrul
· Crai~ntru a lua ~laul_par-, . bucurettean Alexandru Tudor,
. _ftdef.'ln cursul aceste• dlmiRaţi el fiind ajutat da asistenţii Ioan
• -<• urmând si efectueze un antre- Mure'ian (Bucure~ti) ti Ionel
't' !'ament pe un tere~ nedesemnat Purcariu {Bucu~). Observator
mcă. Probabil: ~~s~r Uno va, .. din partea FRF va fi dl. Petre
apela fii~ serv1~ule JUniortlor A. Mehedinţu din Timitoara.
. Oră?_?" 'il Mărgme~'!· care vor
lată programul celorlalte
sos1 1~ Cetatea Băn~e1, direct de meciuri ale etapei: Drobeta-Gaz
la Plo•eştl, da la acţiunea lotului Metan; ASA Tg, Mureş-Corvinul;
de·junlori.
· · ..
Ch'1m1ca
·
T.â rn ă vent. FI ac ă ra.
of
lă d · · · _......_. ă .
ormu
e JOC ,..-:--11 a Vâlcea; U. M. TimifOara-Minerul
. arădenllor ar putea ft: Hu1an Motru; .,U" Cluj-Jiul; Apullum
{Bolca') • Dl~conesc_u (Bactu), Alba lulia-lnter Sibiu; Poli
. Găman, Bottş, Pan~n-Todea, Timi,oara-Oiimpia Salu Mare; F.
; Almă,an_ (Juncu), Ctubăncan, c. Bihor-Aro Câmpulung.
-~----"''l Ciba-Manş, CI. Drăgan.
De partea cealaltă, Electro
DAHIEL SCIUDOH

'i
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f.

vancronlca
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·avut lac,
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LEOSFARII

CĂUH 111WUE •

României care va participa
la Campionatele Mondiale
de Culturism ce se vor
desfă'iura in perioada 26-28

fin~lele

··• ~ 1-<lml>iOilalt!lor Naţionale de
pentru seniori,
· ·• ·•···')-..nl•oa1·e, fitnes ti perec!Ji,
iJ· -cat·e au luat parte peste ~· •..
practicanţi al acestui
din intreaga ţară·. Un
uitat deosebit 1-a obţinut
·~deanill Lucian Pantea .....~
~; Astra), pregătit da
1 Miha.i Dehelean,
este incă junior •.d~.
se claseze pe locul
intrec:ertta seniorllor la
..te•~oria 90 kg, devenind
vie>~campfon naţional.
rezultatelor
:~ţinut••. Lucian Pantea a
la lotul

noiembrie

a.c.,

CALITATE SI TRADITIE
GĂSESTI
, ÎN MAGAZINELE
AUTO M.D.A.

in

Portugalia. Să mal notăm că
Lucian Pantea este student
in anul III al Facultăţii de.
Educaţia
Fizică
a
Universităţii de Vest .,Vasile
Goldlf" Arad. In acelafi
concurs da la Salu Mare alţi
doi culturiftl de la C.S.
· Astra Arad au obţinut rezultate . meritorii: Simona
Popovici, locul IV la catg. 52
kg - senioara 'i Dan Vesa,
locul VIII la. categ. +. 90 kg •
seniori.

C.fiLEX.

111

ARAD· Calea Timi!forii nr. 50, Tel. 057/286283; 286085; Fax; 057/278767
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Amortizoarele SACHS, nu numai pentru o călătorie
confortabilă, ci mai ales pentru una sigură

SACHS
·• Fotbal. Duminică, ora 11,
:. cadrul Diviziei C, au loc me. Jriie: FC Arad Talacom • lnter
ittrlla U. West Petrom Arad.
O, astăzi, ora 17:
i
-Motorul. Sâmbătă, ora 11:
· ·.Tricoul Rosu • Semiecana
. >lacea. De 'la ora .17: Crisul
--~işineu
- Soimii Lipova,
Victoria
: Gloria Arad,
Ghioroc - Crişana
Duminică, ora 11: FC
lneu - Frontiera Curtici, de la ora
17: Minerul Moneasa - Romves~
Dacia Beliu • Come'ra, Păulişana
PăuiiŞ,- ŞoimU Pâncota.
..
• In campionatul judeţean

.

• Onoare", sâmbătă, ora 17:
ICRTI · Zărand. Duminică, ora
17: ~ "A iancu, Zăbrani Viadtmirescu, Şimand - Ţipari,
Feinac - Dorobanţi, Apateu Sântana, Şeitin • sanmartin, Şiria
-V. Semiac,lratosu • Bârzava.
• In campionatul judeţean
.Promoţie", Seria A: Pecica •
Secusigiu, Ususău - Horia,
Sânieani - Giogovăţ 99, Munar Cruceni, Arkit - Covăsânt,
Zimand Cuz - Satu Mare.
Fântânele stă. Seria B: Nad~ Şicula, Nădab - Cermei, Salu
Nou - FC Berechiu, Comlăuş Socodor, V. Berechiu - Drauţ. ·
Seria C: Hălmagiu .

.- ·.· ._. .r;-

• Tenis de masă. Sâmbătă,
orale 9-13 şi 15-20 şi duminică,
orele 9-13, la Sala CSM Arad,
din str. M. Eminescu 28, are loc
etapa 1a Supar1igii masculine de
tenis de masă. Participă echipele
Univ. Craiova, CSM Bistrita,
Mobex Tg. Mu""i, CSM Arad. '
• Handbal. Sâmbătă, ora 11,
la Sala Sporturiior •VICtoria", are
loc meciul de handbai feminin din
cadrul Diviziei 8: Traft U.•V.
Goldlf" Arad • Sport Club

Caracal.
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TESTAREA ŞI MONTAREA AMORTIZOARELOR SACHS CUMPĂRATE DE LA
AUTIM.D.A. se face Tn mod GRATUIT pe testerul montat la NSTATION
· CAR SERVICE" Str. Ştefan cel Mare nr. 26 Tel. 287666. •.. :..

,·
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··•·'
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\Ari; •""' - Chisindia, Bocsig • U.
Sebiş, Buteni - D. Sebiş,
Gurahonţ • Lunea Teuzuiui.
Dezna stă.
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Allttlu ltGunnafll
suplm.ntate sunllflla tel:

Î;

(52}426..007, (5:/J 411.6001
4813. (52)329.40014813.
ontle 8-14 In Or.ldea 0941
876.354" tJel. mobil 003.620
• 92Zl.otS2 (dr. HH-..
Sfldlul:

-

~!:!!!!tVitctor
Pentru motoare · Migură consum minim de ulei •
pornire U9Qari la temperaturl
Diesel si
scăzuta • reduce uzura pieselor tn
mişcare • ~ motorul pe
pebewilw
. '. llrilpul staţlonărD • mirette du..' .
dl func1ion;n fi niCiuc:e ct.ltuielile
de intnllnent

' '

..

'

ARAD
Str. VOevod Moga nr.&S-67
email: arcommat_group@inextro
TeiJ Fax: 0571 281 719, 057/ 278 333

•

NOI DĂM TONUL
COMUNICATIILOR

In calitate de distribuitor autorizat

'

vă oferă

VAnd garsoniera central, str:
Lucian Blaga. Informatii telefon
..
094.621.968. (28447) '
Vând apartament 1 cameră,
bl. 72; se. A, ap. 18, Alfa,
10.500 OM. Telefon 257851.
(28529)
yand urgent garsonieră, confort 1, Micălaca. lnfonnaţii telelth 092.994.442. (28633)
Vând garsonieră central, str.
Buşteni (ne)mobilata, dupa oni
13. Telefon 230324. (28739)
·vand apartament 1 camara,-·
etaj III. bloc Z60, Vlaicu, 11.000
OM. lnfonna~i telefon 219139;
273778. .
.....

la

pret de producător
intreaga gamă de lacuri , vopsele,
grunduri, diluanţi pt. auto, decorative, ·
-construc(ii civile şi industriale. . ...
MA'I'RIMONIALE l;[l

Doamnelor

doriţi

AGENŢIE MATRtMONtALĂ
caulii -.ma ti domn~ virs1a 1~ ani pentru căsătorie AUS.

neamţ

caut o

Gennania. Telefon 057-221477,
mobil 092 512 479. 28882

VÎNZĂRI APART4MENTE.,.
DCAIIERI
11ii1i1

1,78 m, 82'kg,

parteneră

domn"oarelor,.

frumoase '' serioase, de vârstă
26-35 ani, in wderea căsăloriel in

lRIA, ITALIA, SLOVENIA. Totefon
Jl17 orele 11-19. (28844) •
55 ani,

'1

o vlaJă mal bună? Bărba~
...00,1. din Gennanla, cauti! lemol

simpatici,

drăguţă

+ • 45 ani. Răspuns, vi
rog, cu pozA, Tn germană sau
engleză, ia adreea: HANS SIMON,
KIMMUNGEN 7, 54306 KORDEl·
GERMANIA. e-mail • adrosi:
hansslmon @ hatmall.com.

Vând (inchiriez) apartament cu o
cameră pe str. Praporgescu (Malut
Muraşulul). Telebn 094 566 838.
Vând LBgef1t garsonieră con1ort 1,

Alfa, etaj 4/4;

mobilată;

7.000 OM.
Telefon 235784; 094.592.290.
(27821)

(28778)

~~

Telefon 275933. (28887)
Vând apartament 1 camera,
Micalaca, avantajos. Telefon
265597. seara. (28580)

:,~u, ~~ ~ ~
Vând apartament in

casă

ultra-

central, exoslent penbu sedu firmă,

cabinete medicale, avocatură,
36.000 OM, negociabil. Telefon
057-230867, orele S.18, (29060)
Ocazie! Vând apartament ~.:
camere, confort 1, 10.500 OM.
Telebn 251283. (29033)
VInd urgent apartament ultracentral, 2 camere, decomandat.
lntonnaţli telefon 244440. (28624)
(28979)
Vând urgent apartament 1
cameră,
Micălaca,
lângă
Telefon 094
na. (27114)
vand apartament 2 camere,
Vând apartam01en~:tA~2~~~m;~:~r
·. Vand apartament2 camere, bloc
Vlaicu, bloccontortzat: 8.700 OM.
uliragentral, bloc c;
Orizonţ. Telefon 094.555.584 .
526, preţ coo:wenabll.lnfclma1i teleTelefon 271897. (28649)
telefon, satelit,
. 4 -·
(28791)
fcn268054,pănălaora 19.(28251)
Vănd
apartament dout . (urgent). Telefon
-~ ·
Vând garsonieră confort 1,
vand apartament 2 camere,.
camere, ultracentral, semldecoVAnd apartament 2
•. k
etaj IV, ap. 77, Micălaca; negomobilat (la comandă occident),
mandat, et. III, gaz, bloc
confort 1, decomandat, toate
ciabil. Telefon 261471. (28819)
15.800 OM sau nemobilat, 10.800
cărămida, acoperiş ţiglă, 21.000
lităţile, multiple Tmbunată~ri .;
~-'r.
Vând apartament 1 cameră,
OM. Telefon 231035 sau
mp, et. IV, Confecţii. Telef"J-- ..f: .;:;•
etaj III, parchet, faianţă, gaz,_ OM, Grădişte, bl. R, se. s, ap. 21.
Telefon237048.(28591)
·
094.391.266. (28694)
.., .' 252009 sau 094.. 784 5~'1
cablu, 10.500 OM negociabil,
Vand apartament2 camere, cenVând apartament 2 camere,
(29001)
o
~
Grădişte. Telefon 233098;
trai, confort 1. ocupabil. Telefon
parter, Podgoria, ideal privati-.
Vând apartament 2 camerP -ţ""" 222050. (28886)
233272. (28498)
zare. Telefon 231559, dupa ora
lrnbunătăţiri, str. 6 Vânăw·i .. ~"'It..
Vând garsonieră confort 1,
vândapartament 2 cameni,dee18. (28842)
·
Telefon255940.(29021,29022)
cameră, bucătărie, baie· cu
Vând apartament 2 camere~
· . Vând apartament 2 camere·
supra la Corona. Telefon _
vană, balcon, etaj 1, Confecţii,·
·
confort 1, parchet, zonă buna.
bloc cărămidă, acoperiş ţlgl;,;
8.600 OM. Telefon 272957. , 092.826.917. (28652)
(28888)
Vând apartament 2 camere,
Telefon 250209. (28816)
parter inatt, îmbunătăţiri, boxă ~~!
: \
--'
vand sau schimb cu casă +' · curte, zonă liniştită, str. Şlnc · ·
f .·
Vând garsonieră oontxt 1, ar.n-. deoomanoat.
72 mp, bl. 359, el III.
,~
>
deosebit, parter Micălaca 300,
Telefon260091. (28671)
• diferenta, apartament 2 camere,
Telefon 220643. (29023)
l
r •· ,;
preţ 10.900 OM. Telefon,
Vând apartament 2 camere, et.
decom.indate, parter, canalizare
Vând apartament 2 camer' l
412275. (26384)
10, Vlaicu, 9.300 OM. Telefon .
separată, bun privatizare, str.
ocupabll Imediat, zonă centr
1
092.600.772. (28715)
.
Peneş Curcanul bl. 8. ·Telefon
preţ lnfonnativ 22.000 OM, nege,:
Vând garsoniera Mică
Vând apartament 2 camere,
220414. (28352)
ciabil. lnfonnaţii telefon 2354621
Iaca, confort 1, parter, balcon
Inchis, scurgere separata,
Mlcălaca, bloc 303 B, etaj 7/8. ·•
.
..~ ~~)
·· ·. ··
t
Telefon 2357 10, orele 1g. 21 .
Vând apartament 2
vand apaitamenlla casa -\
gresie, faianţă. Informaţii
·
~"',. V1 at cu , A1M.HaTţeg fobl. stn, et. 8t1o.
c afonnmeretiv, o c u pa biDMI
imediat, _prt} \
telefon 262555 sau 249025... (28612)
1
11 ·500 0 · e o n 2 122 21• 0 92
Vând apartament 2 camere,·
n
a 13·000
• negoeta • ·
(28522)
decomanda~ roofort , parter Inalt,
620 475. 128961)
·lnfonnaţli telefon 092 570 161 r
Vând garsonieră oontxt 1,
1
b
el
rata
Persoana fizică, vând aparta..
.(29053)
~
:
Micăl.ae!H.4ioriţa, 8.000 OM.
ca lu, t afon, scurgere sapa
'
· ment 2 camere, et. III, zona UTA,
· Vând 2,Jlp_artai'nente 2 ~1 ~~
zona 300. Telefon 266975. (28730)
T
.
Telefon 270872. (28570)
Vând apartament 2 camere,
amenajat stil occidental, cu
camere, central. lnformavu•afor·
Vând apartament 1
central, mobilat.
faianţă şi gresie Italia, preţ con- . 279372. (29051)
.
cerneri!, zena Vlaicu, bl. 21, . decomandat,
Telefon 2S3282. (
)
venabil. Telefon 0~4 187 921.
Vând apart,ment central ., ~ \.
28814
avans + rata/ lună 250 OM.
V d
(28986)
.
. ,c ~·,garaj. Telefon 276102. (29059)
· ,
Telefon 285955. (26597)
.
ân apartament 2 camere,
vand, Tn Arad, zona gărtl, str.
Vând apartament in casă, 2
Vând apartamenC o· Fortuna, et.lll, 13·000 OM, negociaAvrig, apartament 2 camere, con..
camere, hol, grădina + anexe, 2
bi. Telefon 272657. (28544)
cameră, deosebit, imbu- ·
- Ocazlel vand apartament 2
familii In curte, preţ 14.500 o~.
fort 1. Telefon 250346, 512226.
nătăţit, Vlaicu, et. IV, in
(3042327)
Telefon 210306. (29062)
·
14
0
1
garanţie, 9.300 OM, negocamere, Micălaca, et. • ·8°
Vând apartament 2 camere,
Vând urgent apartamenf>i
1
OM.
Telefon
270656.
(26613)
ciabil. Telefon 241145.
Vând apartament camere,
. Vlalcu, mobilat, Tmbunatăţlt.
camere, preţ,acceptabll, str.
2
(26922)
zona lnUm,
VAnători bl. V2, se. B, et. III, ap. 14.
mp, el 1, telefon, · Telefon 273165. (28981)
Vând garsonieră confOit 1, . contorlzat, 45
preţ 15 ,500 OM.
Vând apartament 2 camere,
1eiefon 222530, 2n337. (29089) .
·Poetului, bl. Z60, ap. 58.
zona Fortuna. Telefon 237595.
·
(C~BnuarelnPIIfi.1T;'

ne

r·\-

''h

!
t.-r

l·r

1

rfF::.f:
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Vănct Opal Frontiera 2400 1, ari
VAnd camion Meroedes 5 to şi
1993, preţ 24.000 OM. Telefon
motor DAF, 3,5 to. Telefon 092
Vând urgent casă 5 camere,
Grădişte. Telefon 238613.
Vând TEREN pentru con279827. (27888)
248 472. (28940)
gaz, apă, Aradul Nou şi casă 2
(28055)
strult casă, GRĂDIŞTE, toate
Vănd Renault 5, GTX, 'fabri·
Vănd ARO Diesel 243, motor
camere, central, preţuri conve- ·. ~
vand casA 4 camere,
utilităţii a. Telefori 253366,
caţie 1989, 1.721 anc, 5.700 OM,
Brasov, fabricatie 1985. Telefon
._,
nobile. Telefon 281215, 094 873
bucătărie, baia, grădină, lncălzire 253575,219211. (28236)
negociabil. Telefon 092 692 973.
468S03. {28950)
047 (28587)
.
centrală pe gaz, str. Arhitect M.~
Vând intravilan pentru cun(28033)
vand Dac1a 1310, an fabricatie
-·~
Tabacovici nr. 35, Aradul Nou.
structi1 str. Cmcinat Pavelescu
Vând Nissan Royal SLX
1998, culoare metalizată. stare
\l. .
VAnd VILĂ NOUĂ: 2 aparta- · Telefon 092 640 821, 473012
nr. 1 Şi str. Oiaconu Coresi nr. '2,
Minivan- (Jeep) 2400 cmc, 133
exceptională Telefon 464610,
,...
~~. :
mente, iiltrărl separate. trlfazic, - (28400). ·
posibilităţi apă şi gaz. lnfonnaţii CP. verde atbastrui. an fabncatie 23704:3. {28948}
'"'
-~;~'''
garaj, curte, grjdlni, tncălzlre
telefon 286333. 128708)
'1994, benzină. cârlig tracţiun'e,
· Vând tractor U650, stare de
_ .)!
proprie, posibilităţi multiple,
V~nd casă nouă, Subcetate, cu
Vând loc de casă cu gră-dină
ro~ aluminiu, dimatizare, Euro 2,
funcţionare şi U650 inComplet.,:.-~.-- ~
accept variante. T~l_efon 285485,
mansardă, tn roşu, încălzire gaz
{1000 mp), in Pecica, nr. 607;
CD cu memorie 10 casete,
Informaţii loacalltatea Chişlaca
~ -~'·.:n camere, confort 1\, 12.5.00 OM. ~ 092 607 568. {28676J
(termotekă), calorifere aluminiu,
ieftin. Telefon 279283. (28919)
70.000 km, stare excepţională,
nr. 255, familia Cismaş (Tica).
•· .• Telefon 246243,2484-44. (29097)
Vând (schimb cu apartament
gr.esie, parchet \aminat, uşă blinVând loc casa 500 mp, str. Ion
pret informativ 19.000 OM.
(3042531)
I'IJ&, . .:'. Ocazie! 16.500 DM,_ 3 camere, Arad) casa în Galfa. Telefon 094 data, geamuri aluminiu, telefon, 2 Fluleraş nr. 7 (vizavi de Liceul Telefon 057 • 462486, seara.
VInd DACIA 1300, 1981,
-_
.!~'. Alfa, bloc nou,_ contonzat, deco- . 705620. (26097)
garaJe, total teren 600 mp,
Construcţii nr. 7), preţ 12.000 _(28764)
CIV, VT, stare foarte bună,
~':~,,mandat, 2 bă1, et. III. Tel~~~~-~'-- Vând casă 5 camere, 2 70.000 OM. negocia·b'i~. Te~~fon -OM. {28772)
Vând Golf 1 Diesel, tnmatricuaccept variante de cumpărare:
,,.- 210555, 2102?5- (284891-: ·
bucălllrii, 2 s,paitu,ri, baie, local fost
210290, 092 226 346. 28088
Vănd teren pentru constructîi 9 lat pret 2 900 OM · traci 445
rate, bani, bunuri etc, preţ
•a,.s,·•.uat pe DN 7, pos'tb'tl'tt'•t·,
'
· ·
ŞI
or
,·
2 000 OM T
Va- nd 2 construct,ll, zona
. - -~~~
. - _ţ) d apa rt arnan t 3 camere,. bar + 2 anexe cărămidă, 2 intrări
_.,
CI
pret 2 600 OM T 1 f
057
.
- elefon 092 823 710_.
'· _A-Va
- d
St
t 1 18
Grădi!':.te. pe suprafat,ă de 700 _ ap• ·gaz. curent, canalt'zare'.
· ·
· ee on
•
(28996)
•
~-, - ,, ··:_-~-:coman.
•_t
•....
_om•
____
o_
og
separate
betonate
+
clădire
T
..,
464398
(28611)
15.000 DM, T-elefOn 24!80p.
cărămida 5/ m+89arigrădină,
mp, 1-a 2 camere, baie, 9~;<;:"felefon092249472.(28940)
·
VAnd Dacia 1300, preţ 1.500
.canalizare; a-ll·a in rosu_ .'fări: uşi,
Vănd 5 ha pămă_nt v·,nga.·
Vând Skoda Felicia, an 1999, O
DM
- " T fo
(28423)
,, , ,_.. - ,
V .M:;..pa·:_:::·rt·'
.
'A:,;.··- t ..3 :
excelent privatizare,
negociageamuri), P+1+m__anoa_
..
180 mp - Tel_elon 240003. (28928)
km. vama
negociabil.
094' negoc;abh.
4 832 290 ele n 253572.
':
-,
." g
amen
camere,
biL Telefon 460006, 460421.
T 1 f 057 216158 (28763)
54
- < 52)
··'l:<_.
ac. Informatii telefon 4_74124.
(
}
pe n1vel.. ois 11 {cu canaliza re).
__vând 2,30 ha
a_rabil fn·
eve,.ond
• P
·
VAnd Ford Sierra. 1987, 2.500
28822
<'i~':.":-~
28685\
.
Vând casa 4 camere, depenTeletg~636, 253809. (25434) Arad. Telefon 271122, 092 887
Cln VW assat centralizat
OM; ARO camioneta 3.500 OM.
~-- . -... . Vând apartament 3 camere, dinte; 1200 mp. Viadlmirescu. ..... vand casă 4 camere, gaz~ ~p~ . 161 '28661\ .
negru metalizat. motor 1781,, an
tnmatriculate. Telefon 220853.
~~icălai::a. b_loc 30_8:.-_T___el_e_ (QA___ ,~
•
4(\Jl; _",;curentă, anexe. 700 mp, gradtnă
1990, înmatricula! persoană fi-7
(29030 )
092 284
8 500
~ · · ,-- 267592, seara""""""'"'.
· · [2~:i~~ 25 5981 ·
· __ _ · · " la 15 km de Arad, preţ3o.ooo_ I'U j ~,' 11 1 "1 1~~
zică.
pret 28760
OM. Telefon 05
VAnd Audi 80. model si fabri·
·
24
)
&.. ·.:
Vând apăitârftent--uttrac9ntral3
Vând casă în F~~:.unuşeni, nr.- OM. T~lefon 254514, dupa ora • 11111 1 • 1 • 1 1
_
0920. <
caţ1e 1964, persoană fiZicei. 6
~- ... -'1"'
~i!ar~ dQC!ţl.ffi.~.!l,d:<~J~. str. T. 164. 11.500 DMt1egociabil sau 17. (28703)
~
Vand motor Opal Ascona 1,6
preţ 5500 OM Telefon 094 555
~--(,6.,.... Vladimirescu- n-t'" 4_- 3p. 2
schrmb cu apartament 2 camer8 ·1
f VAnd 1300 an 1990 Br k l complet cu cutie. 126.000 km 334. (3041360)
-~>-"~;-,
Informat
t 1f
235071
Vând imobil situat -,n Curtt·c,·,,,' !
·
·
ea · · reali. pret 450 OM. Telefon
·_· · .. · ) ·
__ r_'.-.-. _ee on
Telefon 92 891.709. 253167,
!stare buna. CIV, numere noi, VTA
·
Vând ARO 243, str. Constitubei
'·<' . h
(28725) · '
280687 după ora 18. (29413)
str. Bisericii nr. 31. Telefon 012001. Telefon 464301, după ora
267817. (28796)
nr. 46. Telefon 268258. (29027i
:.:':.G~·-. •• ,-:::: _ V'And. apartament 3 camere •.~!i-·,..;o'Va.nd casă cu etaj, str. Cometei, 2215239, 01~3271550. 28944
16, zilnic.
·
Vând Opel Omega 2,3 TD;
VAnd semănătoare pentru grâu
_>>~~J-~GJ)fnandat, Micălaca, blq~-·'f nr. 12 , Grăd.iş.te; 33 _000 OM.
Vând 2 case Vladimirescu.
Vând Dacia 1300, an 1983,
1988, inmatriculat. Telefon
SUP 29 si instalatie erbicidare.
Tel_efon
25.9188,(28421)
Telefon 092 249 472, str. T·~ 'stare bună, 1.600 DM. Telefon
230988; 241326. (28834)
Informaţii comuna Şepreu. nr
. 1----~,33.
~-~~ ·
094.921.369. (28691) . cVănd urgent casă, toate condlţinr. 16. (28941)
273504 _(2862o)
Vănd Saviem lzotermă 5,5 to,
798, telefon 164A. (29024)
-~-;;.· •·
V~nd aparţ~rnent 3 camere
lle, Sânicolau Mic. Telefon
Vând casa in PAncota. langă
Vând autoutllltară Mazda E
,preţ avantaJos; negociabil.
Vând VW Golf III TOL an 1996
-- <
·_;"i.! ,iiÎ -Pecoma~cl~'·, ~~-~ţ-~C'!J:-- J:~!fQ_Jl
-28B772. (28304)
moară, 4 camere. apă. canal.
2200. an fabricabe 1991, înscrisă
Telefo" 094.517.763. (28857)
Combi. alb. inmatriculat, pret
~.· ·"'!"253287d.·28814}-"
v• d
ă dl a ă 'dă
telefon, tritazic, dependintei
pe flrm', pret 9.000· OM. Telefon
VInd Ford Sierra 2,3 Diesel,
15 300 DM
- b'l T 1 f .
.. tJ:' . vand apartament 3 camere,:
cas
n
r mi.' cu
Telefon466270 (28852)
·
·
·negocia l. eeon
094 6•24 0·74 . 057 _264803 _ an 1986, tnmatrlculat
'.P
.•
"'o.
rt
__
l,
et_aJ
X·,'
mare,
localitatea
Zimand
092.267.563.
(29015)
..... !-'
Cuz nr 114 {28486)
Vând casă 3 camere. depen(29093)
fizici; preţ 5.800 OM. Telefon
Vand autotunsm Subaru 4w4
.. ·
- zona'ill.
g rii.· ,oomuna Mişca şi 4
d'•n te':'· 1·000 mp, str. Cocorilor,
~}.-''"!'- "
7\"135676,
.__ · ..... _.după
-,_;,.,"· !ănd· casă,
Vănd urgent Alfa 75 TD înma- 272957. (28888)
Automatic, 19_88. persoană fizicii.
1
91
'". , ,_& vÂ~d a~roent
cu camere, . ~ectare
păm~n_t. _Telefon 252517.
Arad sau schimb CU apartament 3
biculat persoană fizică, stare per~
Vând Vols~wagen Vento
Telefon 057-251019. (29010)
3
; • _•. ~na Sp;taluluj T~.23092§.
(28409)
·
.
camer;. zona UTA, gară+ difefecta n~'el 4 100 OM Tele'fon
Turbo Olasel .. ao 1994. înmaVAr1d urgent Opal V,ectra
_._
.- ---(
.}
'
. _ · . -~....;.;, .. Vând ~ă cu grădină, ba1e. in
renţă :fon 273580, 242643,
514670. ::29081)
trlculat perSoană fizică. preţ
limuzina. 4 UŞI Euro 2, fabncabe
092377 0 -( 28921 )
:..•.
. _:\:_
- 1 ~~--- .. _ 28911
Vân'Cf-ti(J~tte_-.î-n._nt__ central
.comtma ::>agu m 634. Telefon
VAnd Opel Vectra 1·,8 i. an
14.800 OM. Telefon 272957.
t991 (bun de inmatriculau a·2·a
camere, so _fll;'). bun- priVatlzareJ3 -~ ,_. : 4960Q_~. 0,94 577 956 (28366}
Vând casă Grădlşte. str _Budai
1991, Eurq 2, BMW 318. an
(288881
mană. star:e formtdabilă motor
1
Deleanu nr. ·SA_. 46.000 OM,
1981: ambele neinscrise
Vând camion Scania 360 cu
1.8 cmc i~ 165.000 km rulati
..... ·~;-,,-·~..89·.9.00 OM' F~!efon 281195_.
Vând construcţie nouă, ridinegociabil. Telefon 276262.
Telefon 092.989.127, 212076,
remorcă 29 tone Teleto_n (nerulată în România.~- extrase
, --~• )2 781 3)- --- / - · ·
tăi
s b
(28929)
dupa· ora 1"_· (28675)
094.607.512. (28.893)
~- ~~
-_- 1 .--.. - Vând
.
-3 .camere·,
ca n roşu. u cetate, parter+
Vând casă pentru 2 familii,
,il;
Vănd Mercedes 123 200 O,. tu reIA , 1nehldere centralizată, par·
. d
garaj, Vlaicu.
etaj mansardat. Telefon 258771;
Chiş:neu
C.
tr
Vodă
brize color. servo directie ABS,
1
1
~---::-~· _·,tt.: "~·
(27556). ~ _
094.534.726. 28527
nş, s · 0 ragoş
1 :vand convenabil Daci'a o
persoană fizică, CIV. stare foarte oglinzi electrice, antenă 'electncă, ·
0413
·--.... : t
3 camere,
Casă de vânzare tn Zimandul
nr.V~ (~
:~)
Ză
once 'llodel ltvrare 1mediată.
bună Telefon 092 571.349
rad1ocasetofon. 5 "Oţi rezerva,
Nou nr. '319. Informatii telefon
n cas 10 comuna
rand
Telefon 094.391.896. 27186
{3041358)
albastru indigo metalizat. pret
__ -•e1. 414 , zona
·
nr. 425, judetul Arad, cu anexe.
·
~--·
- ·
, TP_ere t _ 3~.o o o o M .
217178. după ora 16. (28553)
grădină ocupabilă 1medtat.
Vând cam1on Avia 31 carosat, 7
Vând Fiat Ritmo Diesel. 1985,
negociabil 6.500 OM. Telefon 094
"
Vând ~sa'"' Pimeava cu grăTelefon
&
to.
bun.
Teleton
234668
:28840)
p~rsoană
f1z1că.
reparatie
capt270
217.
(29003~
.
7 8
r~
dina Te;efon2117~sau-247262.
(
) 520388 094 566
Vând ANVELOPE camion
tală. CIV 3.800 OM. Telefon
Vând semănătoare·su~ 4,
28807
apartan1ent 3 camere
{28549)
Vând casă zona Vladimlrescu
diametru 17,5: ARO- 15, 16;
274656. (28574)
pentru floarea-soarelui, porumb
decomandat rmounătătit, zona
Vând casă Sinico\aul Mic. toate
şi Ciclr, preţ negociabiL Telefon autoturisme -13. 14, 1.5. 16, 17.
Vând urgent Dacia 1310, an
soia Informatii str. 1 Decembne
Vlafcu.- Telefon 2311o'5. luni~
cond•t" 11.:!
!'e1efon 233822.
Telefon 563027,259339. {27222)
1985, RK, 2.200 OM, negociabil; ·. nr. 443, loCal~atea Şiria, telefol'l
255133 _(28816 )
vineri. orele·9-17-sau 092 336
254990. i28590J
Vând iSChimb cu 2 apartavand avantaJOS anvelope auto,
Oltcit an 1989. 1.000 OM nego·
531116. {28994
~"""-.;l11vJ_--~.
'28759:
vand casa <:;upercentral. et. 1. 3 _ mente 2-3 camere Alfa + dife~
folosite. Tn stare foarte bună·
ciabil. Telefon 230831. (28515!.
..& -·Van'd ·tractor U650M; stare
Vlnd··a n
(%61!he,.·t;iJtP_ff'Jţt.,.-P..,~rter. bar de· renţă) ca~ă...,.situată şo~eaua
Telefon 563027; 259339. 262616.
Vând Dacia 1310 L, an 1995., bună, ca nou si' remorcă bascu.
ryoapte, alimentară. pret rezonabil. - A::mr:1li'îla. s.afSteJel'-&r.;,"_~:f.Ş.~~··--.....:;"'t·~:-.~.::::-•..., ..---:· --.~ ..- ..... pre~ 3.500 -O~. Telefon 208482
,Jantă 5 to. Cermei nr. 945, telefon
-familia_ Despa. 70.000 oM l"legO- .
Vând -§â·Vfem 7,5 TO ,sa:U~-- -~.-sau 094 81_9.906. (28693.
179 seara. !3036664)
Telefor 23486: .28628
Vând casă cu spatia comerciale.
ciabit tfl~')rmatii suplimentare . sch1mo cu cereale oret 4.500 OM.
v~nd camtoneta Mercedes 207
Vând Opei FronteFa Turb•')
teteton 057 _2581· (
~ _)
Telefon 2~0667, J92 891)09,
o 1ese' 1,5 tone, rnmatnclJI_aţ_a ~
D1ese1. an faoncatie 1996. 74.00\.J
inchthez Spatiu..,.._"Xtmerctai ămena69
ia· ;;>r')f'· .. Ba . de Noapte"
van'tf casă ve-che. Micătaca,
_orele8-16 •28413)
.
oersoană f.iz 1 că, 7.000 OM şi;- Km rulati, prel rntoornatlv 28.00--~
-lnfonnatii te1efon 21'1414. (28790'!
st~ Ciobanului nr 4 . cu teren
Vand Ooer Vectra. Turbo
Mercedes 126 Oiese' C'• ."010 ~
OM, negocJabJt, neînmatrrcula
Telefon
Vând zonţl centrală. '1eir1un.
construct 1e 1.0QO mp, pre 1 JO.OQO
D1ese!. lntercoler. 1994. Informa~,
3000 ~mc cu num~!e 2 an.
informaţl•
telefon 467152 sau 092.
16
1
dabitâ. Pâncota. caSă mare, anexe,_ OM. Telefon 26403 2' -o'g 2 344
telefon 056-219869 sau 0.94-291
·Austrta sau dezmemorez:Tefefon
5 158. (3629850i
,
;"l'll:;~aiT~dif.'d· "atelier tri(azic telelon, grădind 621. (28964)
.
600 (28464)
_,
094.607.117. (304232Ş;
Vând Dacia 1310 TX,
.. .C
1800 :-np 30.000 Ulvl negoc1abil.
v.ând 2 case cu griJdină, locali·
~ă~d urgent Dacia O km. sau la
vand Alfa Romeo 75_ T-D an
·1986. preţ 2200 OM, negociabil.
tate·a Jullţa nr. ·175. :e!efon. ·schJmD cu una ma1 veche + dife.
1987, persoană fizică 3 _500 DM.
, Telefon 260~69, după ora 19.
Telefon 288 7 13 ~l.!- 092.471.631.
29146
(28832)
'
)
237595, (28979)._ . renţa r.,-tormaţ 1 i ~ele!ory 056-. ; negociabil. Telefon 094~296.136.
<
V ano casă compusi! din 4
Vând casă modestă, curte.
219869,094 291 600. (28464)
(28652\
·
Vând tractor·650 M cu plug s:
camere şi grădină mare, comuna _. gră_dinl 3.600 mp tn G;ii, Tetefon
vand Dacia 1310. ·reCent vOD·
remorcă de 1 tone, pret negocia- · ·
•nd o•- sta· ·
"
bi' Ar"'..t, comuna Cerme',._ telefon
tman d _Tetefan 094.1 58.238.
254477. (28966)
·• VCI
nvl.
re exceptionala.: sită. taoncat1e 1991. pre1 2800
.,....
(3041354) .. , .
. van~ casa mici .. nouă + !Telefon 094 934 ·)1_0. i78396j' OM. negociabil. Telefon 279308;
155 sau 094.127·500. (29127)
Vilnd c8să Grădiste gaz:
dependtnţe. teren 1.900 mp, posi_~
!după ora 21 · (28508)
_ 092.588.795. (28647)
·vand TV 35, fabncatie 1993.
·
,·
Va nd Ope 1 A scona 1.6 O. an
,can.a11zarP. 330 mp loculbili
.~t!ităţ1 extindere. Telefon 461517,
Vând Dacia Nova, 1997, stare .
J'
Telefon 094.282.994. (28824)
ora 20.
1986, stare
Telefon
foarte
4.700 OM. ne9ocia·
duble, motor
pre\ 1
1
dec-.)mandat, garaj,
Vând
lneu,
Vând
Tn
str
261974. (28622)
bil. Telefon 094.618 106, 23 166(
jnegoctabil.
Telefon 285 02., .
291231
Mt,cal<lca. Telefon 265194 (seara::
st'r.· A. tancu.'·nr. 38. Telefon
nr. 75a. Telefon
Vând Renault 21 Nevadil.
270800. (28640).
'
.
·.
.
51t630; {288891,
·
,
263572. (29007)
,
1991,
recent
lefÎin Mazda 626 spon
Vanct uigern. _ " apârtiineii(4 ·
VMd casă _cu et_aj Griidlşte_,
iland casă In adlmlrescu, str.
inscris. Telefon 094 698 .849..
VW LT şi 461455
motocicletă{28909.
nouă.
_. VA_nd Dacia 1310, TLX, fabri-1' Telefon
. ) ..
con
m_ultiple Tmbunatăt,lri, grAdinA, · P rogresului nr. 56 Telefon · _(28623)
·
J
T 1'
2 f 1ort
1 L Vla1cu. et. 8/8.
ca~e 1991. stare bună, pret 2.800
e e,on 8 2 51 094;8.73
047., · ·.o garaJ·, pivnit_ă., str. Cehov, nr. 3.
514167. (29043)
Vănd Opel Ascona C, 1986, · OM. lnformat,i.i telefon 280944'
·
.
(285&
-~,
~
• · • q l t 1 • .., ~ l 11
·
_.,_,~_
•
)
·
Telefon 220364. (28905)
Vând 2 case Gn!ldl•te. Telefon
înmatricula!. Teiefon_217557,
-' ' · · ' -' •
.,,
·
·
va· 7d
rt
-4
(
T
(Intre orele 9-12)"" 281855 {după
223903- 29056)
. ·
n apa amen 1 camer<!,- ·
Vând casă cu grădină,
,
orele 18-19. (28536)
masă _
-r
.
.:)' , ecomandat, MiCSlaca' (Orizont),
.Zimandul- Nou, nr. 81. Telefon
Vând casă mare. grAdinA
Vand Dacia 1310, an fşbricatie
""''T.';""',-;-o--,-=~~---"'
Vinaem LAZ! ~:RIGORIFICE.
-~ _..__.....c..~ 264060 (28444)
·
VAnd Mercedes 310 ~esei, an
CONGELATOARE VITRINE
1 -700
~·~~L
224322 {28927}
1-990, preţ1. t.OO DM. Telefon
u•
4 camere oon
T
1 f mp,
25 27str. Oituz nr., 32.
1986, 9.500 DM, negociabil.
• COMPRESOARE ' 5.000 W,'
28 o 794, 281995,_. orele 7-15.
"'<a""'"n''"el
ee on 1 3. {29080}
CAMERE FRIG, DULAPURI FRIG,
~
VI, ieu:_ "--- Vind casă 3 camere,
Localitatea Beliu telefon· 163 sau
,; ,, .,,bil. T 8 '· Grădl,te, fără gradlnă, curte
(28621 )
094 891 457 094 211 118
Inox, garanţie un an. Telefon
DM n 9 0
1 1on
242534. {28744)
ee
garaj, baie, gaz. Telefon 276548
. Vănd Mercedes 200, 1975 (Bot
(28610)
'
.
281364, orele 8-18. (26815)
- -Vind apartamerit·ultracentral In
după ora 20. (27623)
.
'
(d2e86C2~21}, urgent. Telefon_261974.
vand Dacia 1310 TX·, an 1986,
Vând; MAŞINĂ SPĂLAT
·
·
·
· Vănd casă 3 camere, recent
l
1a b ă
AUTOMATĂ,
100 OM; TV COLOR, ._,
· <Wl:lloc asociabe 4 camere etaj 112.
_ . Vând GHERETĂ METALICĂ
.
s re un , 2.300 DM,negociabll,
•
curte. T.-efon
, orele 9- •
riJnovată. baie_ nouă. comuna
j··- ·
: . · . · - fără CIV Telefon 057_242773, 80 OM; LADA FRIGORIFICĂ; olar
_l
2) _ -. .. 235710
_, _ _ .. _ 1 21 _ _ F/"aac. str. ~-VI_-a nr. 678. {28474)
amenajată pentru privatizare, . 1 . Vând urgent Ford SleiTi!, inma- 1 orele 16_18 _(28363 )
gara"1i"- Telefon 262616, 25933&.
~~· 2861
Vând·apartament~4--Cilm8';e;···~-'! _VAJ)d casă ~ouă,~~ cheie, 5 ~imenslunea dx3 m, fără loc, !triculatpersoanăfrzică. 20Q0crnc..
Vând Dacia Break, an 1994
(27222)
_.- ~~tăţit decomatldat., zona :306
..camere+ toate ctepend1nţele. gaz. Tpreţ 2.200 OM, negociabil.! 1injecţie._ an fabnca~e ~989. stare 1 _stare foarte bună,.preţ 3200 _QM_
Vând avantajos TV color,
. __ -. ·"'tie_-.._..· -~f~şU!uî, parchetat, . curte betonată. grăd_1nâ. comuna _ elefon 217298, după ora 11.• 1 excepttonală. pret 6 900 OM • .Telefon 246640_(28689)
·
videourt. receptoare -satelit, m•crot _. fatantat + gar.!fllblorizat r lei
Avram Jancu-nr 96. tudetul Bihor. 1(28994!
.
1negoc11ibil. Telefon 092 529611. _j
Vând camion Molotov, ~t
vale. Telefon 259339o 563027.
~-.,....."_
' (
· e on _· informaţ1i
s4plimentare telefon
Vând gheretă. vad bun. stare
Vtlnd·
t-''...
262616. {5224868)
~
~1 285251
05
1992
E Ford Orion .1.8 Diesel, an·
negociabil. Chişineu Criş, telefon
·_
ca,;;ere.. 7-242365 127159)
.
_funcţionare,
zona 302, negociabil
, uro 11. 7900 OM, neinma_Yanct aventa_ios maşini de spAlat
_ Va net apart-ament
523067 _(3041356)
Miclllaca bt
~ - ap_.4 fi, et. !,
V.ând cas.ă pe colţ. Grădtşte.
;3.700 OM. Telefon 092 23 1 814 _ tricUiat: 10.400 OM. inmatriculat
Vând Fia_t 131 • c9:nsum mic, _ automate Phifips. Bosch. comb1ne.
-îmbună'"ti·t,
bloc
~~n·'""zai. _
lăng_ăT pod,fo \iulturul Negru: 59.900 (29028)
Ţelefon 094.592.275; 270688. ~.stare bună, .p-reţ . 1.300 OM. lăZI fngorifice. congelatoare cu
lCI
,.., t.VIl
OM
26 000
128659)
1 n 281195. (27807)
OM, negoci~blt. Telefon ;!6136,8
,
- ee
Vând sau inchlrlez spaţiu
Telefon 284071. {28795)
sertare, frigidere. Teielon 259339;
-12872 )
VA\'td urgent casă Tn Galşa.
comercial, 150 mp, •ona Alfa. · Vând Renault 21 ,. an 19B8:
V
.
563027; 262616. (5224868)
1
1
ţ
..
ABS
and
motor
VW
1
,5,
cărllg
VInd d'
•
1
Vănd
camere
· n orma 11 1a 1e 1e1on ~ 6 6 7 23.
Telefon 092209 _685_ (28674)
T
IVOf'S8 tipuri TV COLOR,
servo, turelă. geamuri elec,
. • 81 _. 11 •
(28619)
.,
trice·. tnchfdere
centrală, a·lanilă;
remorcare. · elefQn 2544 95. , preţ 800.000 iei; garanţte 6 luni.
(28787)
vand urgenl casă la Mailat.·3
Vănd sediu ftnna uttracentral, •
.
f d
.5 3O0
:::(28835) .
.
Telefon 244904, orele 9-17.
aoartamonl 1n casă, ultra~
di
pretabil: -bancă. cabinete memscns pe: un aţie, ·
~)
.
OM.
Vând Tra_ bant. s,tare._exceptio,·~
.l':.
camere tennofi t
camere, gră ma mare. preţ con·
d.
_ ă
Telefon 092.600 772. ·(28715)
'" T
,~
. ·\_ mp tocuiblll,
deos:Î 210
..
venabil: lnforma_ţii Arad, telefon, , IC3 1e, SOCiet ţi asigurare etc.
Vând Fiat Regata Diesel.
~Boct- elefon 251496. {28912)
Vând vitrirîă fngorifică tip
-~,.iHeal pentfu privatizare T lesfonau -257579 sau Mattat 566, familia Telefon 57·285933 seu 094 611 Telefon 092.632.340; 25772&.
Vănd Dacia Break 141 0, an 1.20. Telefon 282039 sau 280711,
. '283684. (
) ·
. -· 0
. Bezdan. (28614)
.
·
041. (28997)_
(28722)
fabrica~• 1995, stare foarte bunii, după ora 15. (2B608)
_
28228
·
·
· va d h'
preţ 3.800 OM. Telefon 221046
VA d TVCOLOR
VInd apartament confort t, . ·. .
n sau se tmb cu garsoVand Audi 80, model '79-'84.
n
,
an
gros,
on
094 77
patru camere, e_t. IV, ultracentral . nreră, cas_a, anexe cu gradinii
VInd linobll maro, central, 3
'Diesel, înmatricula! persoană fi.
sau
O 680. (26881) .
.
Trinilron Planar, miel, mari,
-" rh
HALE pentru PRODUCŢIE
.-1- VfJnd tractor, motor.rezerv.!l. ::
gara"
ţu.. , 1 1
(str. Horia). Telefon 5A 7 ·. · mare local'latea Soue at nr. 67
sau
ZiCă, ·numere noi, .stare perfectă;
o-.
n,._e, pre r m n me, nego-(dininoaţ~Hura~ (
)2 3 5
comuna Podea. Telefon 274603.
DEPOZITARE. Telefon 285102.
3.800 DM, riegqciabll. Telefon
cisternă, 2 remorci, disc, plug, ·.,_ela bile. Telefon 289456, 092
_(
..
(28602) :.
(29123)
)
semănătoare, preţ16.000 OM.
239 242. (28385)
29128
242534 28741
, _
(Continuare 111 --18}
Telefon 275933. _(28887)
. (Uttnare din pag16}
Vănd apartament2 camere, et.
IV. ln(ormaţii telefon 249223,
seara. (29086)
VAnd apartament 2 camere,
parter, Podgoria, Tmbunâtăţit +
boxă, 25.000 OM, negociabil.
Telefon 220400 (29104)

Vănd casi 4 camere, lheălzire

.....

VÂNZĂRICASE

VÂNZĂRI TERENURI
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(Urmarv din pag.17)
Vând Ieftin INSTALAŢII
SATELIT ,1 BOXE 50 W.
Telefon: Arad 237471; lneu
511485. (28770)
Vând TV color Phiiips,
Grundig, stereo, telecomandă,
convenabil. Telefon 264004.
(28738)
Vând televizor color stere,o;

/

· ma:ş,ină de spălat automată.
Telefon 285111, după ora 18.
(28859)
Vindem o gami mare TELE·
VIZOARE COLOR stereo;
preţuri convenabila. Informaţii
orele 10-20, telefon 280260;
211213. (28881)
VAnd videocameră Grundig
Profesional casetă mare; Sony
· casetă mică, absolut nou; TV
color cu te•ecomandă; video
Recorder cu telecomandă; maşină cusut electrică germană;
toate în stare foarte bună: frigider
Arctic mijlociu, 600.000 lei.
Telefon 258139. i28915Y
Vând televizor color, maşină
spălat
automatică,
cuptor
microunde, calorifer electric pe
ulei, cu garan~e. Telefon 284604.
(28063)
Vând -calculatoare second
hand, la preţuri negociabile.
Telefon 289679, 092 645 946.
(28066)
Vând masină spălat automat!!
1.000.000 iei; TV color 700.000
lei; frigider 700.000 lei; combină
frigorifică 1.500.000 lei, chiuvetă
inox 300.000 lei. Telefon 275277.
(28757)
Vând CANTARE ELECTRO·
NICE '1 CASE MARCAT FIS·
CALE; diverse modele. Telefon
272727.l27921)
Vând diferite TELECOMENZI

pentru televizor (155.000 lei),
video, satelit; transformatoare
linii. Telefon 092.368.866. (mp)
Vând
ma,ină
spălat
deoseblti AEG '1 BOCH,

VIndem PUl VII, mari (cea 1,5
kg) la ferma din Şirla, sAmbătă,
25 septembrie 1999. ORAR: 817. (28507)
Vând ouă de prepeliţă, medica·
ment sau pentru incubat. Telefon
289966, 248064. (28572)
Vând bazin inox, 2,.200 It,
2.500 iei/ il. Telefon 094 869 905.
(28623)
VAnd convenabil apartament 4
camere, decomandat, et. 1, două
balcoane Tnchlse, amenajat modern, zona Mlcălaca, bl. 715,
contorizat (cheltuieli mici) şi
Dacia papuc acoperită, an 1991,
stare foarte bună şi plută profesională inox, 4 părti + cuptor.
Telefon 094.861.161. ·(2864B)
Vând HAINE, SECOND
HAND, GERMANIA, on gros,
paste 20 sortimente. Telefon
289456, 092 239 242. (28385)
Vănd cazan ţuică nou. 170 libi,
cu acte. Telefon 094.698.849.
(28623)
VInd LEMNE FOC, esenţă
tare, orice cantitate. Telefon
210373. (28718)
Vând PARCHET uscat (fag
aburit), pervazuri. Telefon
235271; 094.555.338. (28426)

VAnd 2 iepe sure, 8 ani.
Secusiglu, nr. 306, telefon 194.
(28067)
PHILLIPS 340 li, radiator elecvand calorifere ronta, toate
tric pe ulei, aparat spălat auto,
tipurile; garanţie totală de la
congelator sertare, boxe 180W
30.000 lei/elementul; str. Petru
Braun, garanţie 1 an. Telefon
Rare,, nr. 77. Telefon 276859;
274118. (27246)
220659. (27743)
VAnd convenabil celulare
Vând masă verde suprafaţa
Bosch 607, _Motorola 0520: _ .. 2 20 ha. Telefon 267817. (28796)
TelefOn 271122, 092 887 161·:·• -· •' vand gheretă şi garsonieră,
(28661)
zonă centrală. Telefon 281478.
Vând coogeiator 5 sertare,
(28823)
stare perfectă. preţ convenabiL
Vând ieftin placi gips 12-16

'

-

.

·_Telefon 253135. (28723)
Vând maŞină de spălat. storci-

, mm armate cu fibră de sticlă pentru amenajări interioare. Telefon

tor separat. Telefon 282820.
(28771)
Vănd combină JWS, 3 CD. 2
boxe, nouă. Informaţii telefon
219303. (28976)
Vând frigider Frlgero Lux,
mare, 240 H,'Stare bunA. Telefon
234722. (28971)
Vând ladă frlgorlflcă 325 It,
stare perfectă de funcţionare,
2,2 milioane lei, garanţie.
Telefon 092 823 710. (28996)
Vând videorecordere, modele
nOi, preţ convenabil, telecomaodă. Telefon 210282, 094 577
944. (29049)
Vând frigider rriic. Telefon
535140. (29018)
Vând calculatoare 486, IBM,
complete + imprimanta A3, A4,
preţuri avantajoase. Telefon
094.180.197. (29146)

094.607.512. (28893)
VAnd garaj din cărămidă,
Romanilor, 2.500 OM. Telefon
285313. (28895}

VÂNZĂRI DIVERS~
Vând B.C.A. 580.000 lei/mc.
Str. Independenţei nr. 7, Bujac.
Telefon 273765, 092.457.280.
(28n4)

!

PRESTĂRI SERVICII

VAnd apartament 2 camere,
Vând ma,ină de spălat
Albalux, termos 4 It '' lemn de
foc 'esenţă tare, uscate, 3.000
l<g. Telefon 234407.
Vând rulotă. preţ 900 OM.
Telefon 092.891.709; 253167.
(28413)
.
'
VAnd urgent malaxor inox; cup·
tor 3 dube; divizor aluat şi maşini
rulat
cornurl.
Telefon
092.571.342. (5226490)
Vând EUROBOL ŢARI TER·
MOIZOLANŢI cu garanţie,
300x250x200; 3.600 lei/bucata;
1 mc - 240.000 lei. Telefon
281491; 092.381.750. (27382)

frigider cu congelator, TV
color, combini frigorlficl

,.'·

Vineri, 24 septembrie 1999

Vând BCA 580.000 lellmc;
CIMENT; VAR; FIER BETON.
Telefon 094.524.456; 054.·
211807. Sunaţi ti nu veţi regretat (! 973959).
Vând urgent Termoteka pe
·gaz, nouă, sigilată, 18 KW,,preţ
1.100 OM, negociabil. Informaţii
telefon 28~8. (28512)
VAnd 2 locuri veci cu capac8,
Cimitirul Eternitatea. Telefon
223598. (28520)
Vând rochie mireasă mărimea
42-44. Telefon 261882. (28380)
Vând LEMNE FOC tăiate,
tare. Telefon 249248.
l27074l
Vând canapea extensibUă pluş
cu ladă. Telefon 057-279441;
092.649.759. (28773)

esenţil

anticameră, antreu şi dependinţe
pivrliţă şi demisol: la stradă
suprafaţă 108 mp in casă fără
etaj şi cazan baie din aramă cu
focar din fontă, str. Oesseanu.

cu

Telefon 284498. (28629)
VInd ŢIGLE, 3.000 lei/ buc
(noi); COAME, BOL ŢARI
BETON, str. Gării Şirla, telefon
531324. (28984)
Vând ouă prepeliţă proaspete,
excepţionale tratament orice
afecţiune. Telefon 261653.
(28090)
Vând rochli de mireasă.
Telefon 224766. (28957)
· Vând apartament 4 camere,
decomandat, 2 băi falanţate, balcon, telefon. satelit. Micalllca. str.

Firmă

REPARĂM:
FRIGIDERE,
CONGELATOARE, domiciliu,
garanţie 6 luni. TelefOn 272371,
094 867 352. (28987)

0

de confecţii cămă,l,

calificate pe ma,inl Pfaff, PERSONAL CROIT BANDZICE;
salariu sigur, avantajos.
Te.lefon
253062;
Incinta
TEHNOMETALICA. (27877)

Cumpăr

urgent apartament 2
camere, plata pe loc, confortJ,
etaj 1, zona centrală Piaţa M.
.Viteazul, T. Vladimirescu etc.
Telefon 262888, după ora 15.
(28765)
Cumpăr urgent garsonieră confort 1, ofer 7.500 OM. Telefon
270872. (28570)
Cumpăr apartament 2•3
camere, ofer preţ bun. Telefon
270872. (28570)
Persoană fizică cumpăr ~arta

rnent 2 camere, zona UTA. cerr
trai, Romanilor, Podgoria, zona
100, numai la pre1 convenabiL
Rog seriozitate. Telefon 094 187
921. (28983)

CDMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpărăm

orz, grâu furajer,
porumb, recolta 1999,
plata la ridicare. Telefon 065 •
163885; 094. 789.036; 094.789.037. (!, 0973956)
Cumpăr 2 chemări pentru·
Australia ~sau Noua Zeelandă.
Telefon 092 849 748. (28786)
Cumpăr repatriere. Telefon
259704. 266300, 264274, zilnic,
orele 7.30.17 (28988)

orzolacă,

CERERIŞIOFERTK

DE SERVICH . _..

Angaj;lm OSPĂTARE '1 BAR·
MANE calificata, cu experienţă;
vârsta maxim 30 ani, pentru bar şl
restaurant. Telefon 270021;
270026. (28943)
ANGAJEZ SECRETARA cu·
noscătoare de limba maghiară ••
Italiană. Informaţii telefon
094.885.357. (28429)
.MARIO STAR" angajeazA
AGENŢI COMERCIAL!, poslbilltăţl do câ,tig nelimitat.
LT~•_ _2_599_7_4._(2_85_231_._,.~-'-'

SUEDIA cu tranzit POL0NIA ti UNGARIA la BUDAPESTA.
IMPORTANTI Prin "ATLASSIB" puteţi ci1itorl in toatl
EUROPA: BELGIA, OLANDA,
DANEMARCA,
FINLANDA,

~(:2:90=3=5=)========~~~N~O:R~V~E:GIA,
r
GAUA.ANGLIA, SPANIA;·
ru

Tnchlriem

:{2J

II

'-..·

TRIA,

REPARAM:
FRIGIDERE,
CONGELATOARE la domiciliu,
garanţie 8 luni. Tel
8293.

angajează CONFECŢIONERE

~I_JI4d4,it

,1; (,jj,'HTj.::J

Efectuează z;lnie tr.onsport do

persoane 1n GERMANIA, AUS·
TRIA fi FRANŢA, la P'"l"ri aeooalbl'-t cu autocare modame.
NOUIII ITALIA cu trwmt AUS.

Şcoala de 'oferi "BELC"
curs nou, categoriile: B. c. E.
T 1 f
22
ee on
3004, 216770,
094/938335. (29112)

Mioriţel, et. /1; Oltcit, an fa ~-~~~·:--..f~~~~~~~~~~Xl
1987, garaj cu autorlza~e.
i
achitata pe 1999, mobilier, preţ
negociabil. Telefon 092 349 062.
(28989)
Vind rochii de mireasă, diferite
mărimi, import Austria. Telefon
251735. (28992)
De vânzare SOCIETATE
COMERCIALĂ (profil TUTUNGERIE) cu sediul in Arad, Bd.
Revoluţiei nr. 94. Telefon
280559. (29054)
METROPOL angajează
Vând lemne foc, 160.000 leU
MĂCELARI. Informaţii str.
mc. Telefon 220853. (29030)
Boemlei, nr. 16. Telefon
Ocazie! Vând ieftin cazan cu
276514. (28904)
boiler pentru incalzire centrală, .
pe combustibil solid şi lichid,
SOCIETATE COMERCIAL
incubator 3.300 ouă automat şi - de distribuţie angajează
Incubator 350 ouă, toate la jumă
AGENŢI COMERCIAL!. Intor·
tate de preţ. Telefon 261430, · maţll telefon 092.348.612.
269430. (29017)
(28792)
Vând vană foolă 1,80, albastră,
chiuvetă cu picior albastră, stare
"FARAON" angajeazA CONexcelentă. Telefon 094 784 556
FECŢIONERE calificate ,1
sau 252009. (29001)
necalificat&; str. Mării,eftl, nr.
Vând litografie veche, an 1884.
9-11; etaj 11. (27091)
Telefon 094 784 556 sau 252009.
(29001)
SOCIETATE COMERCIALĂ
Vând maşină lmpl_elituri plasă
angajăm BIJUTIER!. Informaţii
sâmul. produce 1O metri linîari/
telefon 094 774 647. (28953)
Oră. Localitatea f'rumu,eni nr.
498. (29069)
.
SC "BELSIRIM IMPORT
Vând HAINE SECOND HAND,
EXPORT" angajează 2 SUDORI,
an gros ' ' an detall, str.
2 STRUNGARI, 2 FREZORI.
Felaacului nr. 1, telefon 057·
Condiţii: vechime minimă 10
270127. (29055)
ani in meserie. Telefon 284125,
Vând canapea şi ţiglă solzi.
275576. (28955)
Telefon 261678. (29106)
· Vând frigider 140, congelator
Angajez MUNCITORI CALIFI70, Germania, echipament
CAŢI, prelucrări Ji montaj alu' scafandru autonom, mobilă
miniu ,1 PVC, TA!ftPLARI PAL
Lengyel, picturi ulei vechi, aragaz
fi SECRETARA. Telefon
3 ochiuri, butelie. Telefon
253888. 28956)
461455. (28909)
Vând trei corpuri de bibliotecă,
.MARA INTERNAŢIONAL
un dulap cu douci' uşi şi pat
CONSULTS" angajează SE·
tineret, din stejar. Telefon
CRETARĂ, bună cunoscătoare
/260056. (291 05)
a limbii germane (vorbit, scris).
Telefon 256369, 256193, orele
9-15. (28967)

Vând aparatură vulcanlzare,
1.300 OM. Localitatea Beiiu nr.
507 sau telefon 094 891 457, 094
· VInd PLASA GARD zlncată,
211118. (28610)
orice dimensiuni, PLASĂ RAVând bicicletă 12 viteze. 2 geaBITZ 'i CUIE CONSTRUCŢII, str.
muri cu 3 canale cu roletă, boiler
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997,
50 it 'i 20 H vopsea aibă. Telefon
094.556.552. (27190)
094 184 279. (28916)
Vând urgent garaj autorizat,
Vând
sediu
firm'
Tn
zona Vlaicu-Făt Frumos, 1.600
OM. Telefon .235784, 273504. ~ Vladlmlresc'u, spaţiu mare.
TelefOn 092 249 472. (28940) .
(28620)
VAnd Vitrine noi, stejar, ProVlnd CASE BANI, dimensiuni:
gram export, deosebit, pentru
bucătărie, sufragerie, cameră zi.
45, 85, 115 cm. Telefon
Telefon 259536, 210083. (28939)
1
092.443.418.(2883 )
.
Vând Dacia 1300, 15 mlvand cazan Junkers, gaz
lloana; ladă frlgoriflcă 325 It,
metan, nou,· preţ bun. Telefon
2,5 milioane. Telefon 092 823
267309. (28070)
. 710. (28910)
Vând tennotecâ Beretta şi conVând leflin congelator 4
vectoare pe gaz. -T~n 253973.
sertare, videorecorder, pck-up
(287169
Akal, boxe, maŞină de cusut, dorVâod SARE la sad .. bulglltl,
mnor. Telefon 224310, după ora
cantltilţl mari. Telefon 059- · 16. (28879)
144334. (26321)
·vand convenabil dormitor,
Vând cântar elecbOiolc; mobilier
.sufragerie, bucAtArie, aragaz,
magazln; vitrină frigorifică.
moderne, aproape noi. Telefon
.lnlormali I!Hfon 468470. (28J29l . ,l_ 271089.: (28639). ,_ , .•• ,- . ··.. ·..·
-.--~--- -~----~-....,...

SC .BELSIRIM IMPORT
EXPORT" SRL angajează 2 persoane pentru compartimentul
inmatriculări-radleri-vamă, cu
experienţă In domeniu, de preferinţă cu studii superioare. Se
oferă salar avantajos, ma'lnă de
serviciu, telefon celular; 2
MECANICI UTILAJE-excavator pe
pneuri, cupă 0,5 mc. Telefon
284125; 275576. (28855)

Angajez BRUT ARI. Telefon
092 487 323. (28980)

grupuri organizate,

ocara ' ' mlcrobula

modome.
,,A TLASSIB" efe
azi servk:ll de mesagerie, aslgu
dlcale fi cărţi verzi.
Agenţiile din centru: telefo_n

2511171 " 25Zm fi AliTOGARA,

-~=..,;.~~~

AGENŢIA

DE TURISM

"SEMO TOUR" ARAD

văofarl:
.
• excursia - FRANŢ"\ş
OCTOMBRIE
"'
-excursii lunare Tn EGIPT,
SPANIA, GRECIA,
ANG~IA, ·
MAiRE>I ~<...GEE.

.; :.::-,

·~

Reparăm,

..

PELE, COL
, dom
284419.

._ . .,.

'

. . .

REPARĂM prompt, la domiciliu: FRIGIDERE, CONGELA·
TOARE, garanţia!. Telefon
262967. (29058)

BAZINUL DE ÎNOT
ACOPERIT
organizează

CURSURI DE

INIŢIERE· A INOTULUI pentru

COPil de TOATE VARSTELE iar
cal mal buni copil cu vârsta
cuprinsă intre 5 'i 8 ani vor fi
SELECŢIONAŢI pentru GRUPELE DE PERFORMANŢĂ ale
CSS ARAD. lnformaţll.telefon
237042, ~rofesor Lucacl
Sebastian:
.~
w

•

,.,,...,

._

•

cir. MIHAI

GIESSEN.
SERvtCU; cătătoria in autocare ....-;". -~;:noi, modeme; 2 bagaje gratuite:
însoţitoare de bord; o m•••• llollliltcaldăln
.

POENARU,
medic primar
medicină generală,

cu cabinet Individual
inscrieri pentru MEDICUL
FAMILIE, fa· cabinetul RAPIDCONSULT, str. Vicenţlu Babe'
îu. 9, telefon 250700, orele 815-18. Telefon acasă

RESTAURANTUL "OLIMPIA"
din NĂDAB, C!Ji,lneu Crlf,
angajează OSPATAR. Telefon
521028, 094 814 000. (29047)

ln data de 27 septembrie
1999, ora 10, &a va vinde la licitaţie publică 2 tractoare U650,
ptoprletataa Societăţii Agricole
ŞEITIANA. Preţul do strigare .
este de 33.500.000 lei, pentru
fiecare tractor '' llcttaţia se va
ţine In Şeltln, etr. Republicii nr.
43. (29042)

Angajez un VANZĂTOR la
magazin de instalaţii fi echipamente electrice din Italia, tn
Arad. CONDIŢII: tânăr, bacalaureat, nefumător, referinţe bune,
experienţă Tn domeniu. Ofer
salarl~ deosebit !fi carte de
muncă. Telefon 244591, orele
13-17. (29038)

LANE. SLĂNIC ...~~~~it,..iliii!I~

SA COMLĂUŞ anunţă el
duminică, 26 septembrie 1999,
ora 15, va avea loc ADUNAREA
GENERALĂ
la
Căminul
Cultural Comlău,, având ca
ordine de zi pregAtirea campaniei de toamnă 1999.
(3041911)
-

SC ,.STYL BRtlNA" cu sediul
la OROLOGERIE angajează
MAŞINISTE cusut feţe încăl
ţăminte 'i căptu,eală. Telefon
281291. (29037)

SOVATA. MONEASA, BAL·
VANYOS, VATRA DORNEI,
PREDEAL, POIANA
ŞOV, SINAIA.
străinătate: GRECIA, TUNISIA,. EGIPT, MEXIC,
ISRAEL. lnfcimi~l la tele-

ATENŢIEI Veţi i>Uiea afla

CASA DE MODĂ "ELLIS"
angajază CONFECŢIONER fi
TANAR PREZENTABIL, vArstil
paste 25 ani, carnet conducere
B, studiU medii obligatoriu ••
cuno,tinţe de mecanică.
Cererile se pot depune la
CASA ELLIS, str. Blajului nr. 2,
până în data de 1 octombrie
1999. (29008)

ton

Judecătoria

c::-::t; .

280556;'/~9!.ic;JL~!!

comlsiona(6~

cum (NU) se tnchele o afacere
la care sunt doi asociaţi tn partlctpaţiuna. Prietenii !ftlu de ce.
M. Gabri!hJ!!Jl.~--

·,

vamala..

InfOrmaţii telefon 255244.

Gurahonţ,

""
. judeţul Arad, dosa~ 247( 1999.
Ofer şpre îr.ch:nere apartament;,.. ·
:.
Pârâtii: Topor Oumttru şt Topor_ şi casă· (ne;mobil.ate. Teteton ~ ... _.·~~
Rodica ambii cu domiciliul
235784 094 592 290. (28630) ·· ~ ·
1
necunoscut sunt citaţi la
Tnchiriez (doresc) gals0ni8i'il '1
această Instanţă pentru terapartament 3 cam~re (ne)mobi· ,' ....
A
290
menui din 7.X. 1999 ore 8, In
lat. Teleton'235784,o'1111'592
· '~·
j
Teod
·· (28630) .
.
'';;,_ . •
proces cu Hărduţ
. or, ~.": · ·' Ofer spre tnchiriere apartament . -""'~::::
tru anularea hotărAril Com1s1e1
. :~
Judeţene ni. 63/ 1993. in cez
2 camere, Vlaicu, nemobilat.
,~
de neprezentare cauza •••
Telefon 235784, 094 592 290 ..
judecă In lipsi!. (5213477)
(28630)

Angajez FARMACIST, absolvent facultate. Informaţii telefon 288727 '1 telefon 266255.
(28998)
.EURO STIL" angajează
CONTABIL fi VANZĂTOARE.
Informaţii tolofon 270930.
29057

r-------:n
Căutăm să tnchiriem
in
Cartierul Funcţionarl~pi sau in
Viaicu. Telefon 250505; 211950.
f 97971
nchiriez speţtu ultracentral,
mp. Telefon 211792. (28549)

SCHIMBURI · ··

SC .VICTORIA" SA ARAD
angajează CONTABIL(E) Biroul
Financiar. Condiţii: studii medii
economice sau superioare,
vechime tn specialitate 3 ani,
cun~tlnţa operare PC. Talllfon
270372,1111. 120. (29095)_ .

Schimb (vând) 2 camere,
decomandate, bl. 303/1, et. Il,
cu parter, aceeaşi zonă sau
centru. Telefon 267203.

(288051.

'··

~.

\.

..... ·,.

:-;:

····~

(Continuare In pag:_f_
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~f:, Vineri, 24 septembrie 1999
(Urmare din pag.18}
lnchlrlez (ofer) apartament
Cu adâncă durare anunţăm Inultracentral (Unirii), tot confortul.
cetarea din viaţă, după o grea
Telefon 264995. (28641)
suferinţă, la numai 24 da ani, a
Tnchiriez cameră mobilată pen·
celui care a fost
tru student (ele.v), zona UTA.
DRĂGĂLINA FLORIN,
Telefon 289360. (28752) ·
din Şlrla.
.
Tnchiriez spaţiu central. Telefon
In veci nemlngi!laţl, SOlia Luci,
281478. (28823)
fiica Laura, părinţii Palaga
Ofer spre inchiriere garsonierA
Gheorghe fllnlreaga familie.
·
mobilată. tn Micălaca. Telefon
Dumnezeu să-I odihnaascl In
263711:094.256.787. (28845)
pacei
lnchlriez spaţiu comercial
birouri, zona Mihai Viteazul.
Cu durere tn suflet anunţăm
Telefon 230988: 241326. (28834)
Incetarea din •lată· la Tlmlfoara, a
Ofer spre inchiriere garaj, cencelui cara a fost
.Jral, Piaţa Mihai Viteazul. Telefon coaletmţLir dr.
255922. (28823)
•
CQVI ft.CAN
Ofer spre Tnchlrie'i'e apartament
ultracentral, 2 camere, zona
GHEORGHE,
'liniştită, plata anti_clpat. Telefon
din Mlcălaca. lnmormântarell
284156. (28526)
va avea loc azi, 24 ..ptembrie
Ofer spre inchiriere garsonieră
1999, in municipiul Tlml,oara.
occidenlală, Malul Mure,ului, 140
Fratele CostlcA, nep>!ll: C8rmen

'll' CONDOLEANTE 'll'

:;

?· ;.·
_,-.,\,

'

OM, anticipat. Telefon 281195.
(28531)
Dau spre inchiriere CASĂ
. NOUĂ, mobllati, CONDIŢII
DEOSEBITE, zoni centrali,
numai pentru FIRMI' sau PER"
SOANE STRĂitre. Telefon

Suntem

, .275744. (28920)
Primim in gazdA studenţi, Tii ·
. apropierea Facuttă~i de Teologie,
str. Alexandru Gavra. Telefon
.- 211746. (28923)
Ofer spre inchiriere garsoniera
, confort 1, Malul M~ulul, moblată,
100 OM. Telefon 094 702 763.
()ler spre inchiriere spaţiu comercial oenlrel. Telefon 282183, dupA
ore 13. (28930)
Caut sa Tnchlriez garsonieră
mobilată + aragaz şi frigider, ofer 50
OM. Telefon 057-270675. (28872)

_ . ""Ofer epr8 inchiriere apartament
spaţios, la viii, central, 1oate oondillle. Telefon 263435. (28863)
Ofer spre inchiriere apartament-1
camere, central, mobilat. Telefon
211879. (28838)
Ofer spre inchiriere apartament
3 camere, mobilat, central, pe termen lung. Telefon 233528.
~-(2Ş942)
~ -~"-.

Ofer spre inchiriere apartamenţ
2 camere. mot)ilat, zona Vlaicu şi
apartament 2 camere, mobilat
zonă ultracentraiA, prefer studenţi. Telefon 092 206 285.
28949
Dau spre lnchlrlere apartament
cu o cameră, nemobilat Telefon
. 287608. (28972)
Caut să închiriez remorci da 8
to, basculanta. Vind mororRal!l
cola~- Telefon 216556. (28989) ·

fntreaga noastră compasiune.
Colectivul clasei XI O, Liceul
Vasile Goldlf- (28945}

lnchlrlaz hali produo!le 2110
mp, cu toate dotările necesare, fl:l
Aradul Nou. Informaţii telefQI)
287744, dupa ore 21. (29040)

J

lnchirle~ jlftt.aj In' apropiara_a

t~:~-: ~·~:.::~~~~38~
r · .-..;

Dau Jn Chlrfo ~partament 1

~.

:

':Bi-

• ·.

camera, -la UTA. TeJefon 236417.
~,{29041) • .

__ c~ · ""~Ş"dfllo ope(lu comen:lal80
.;:,~ c.
mp. Telefon 251117. (29046)

yj'$
1

T-

, ..S§J ~~~'- -~- Tnchlrlez apartament 2 camere,

.--~~··!li
-"-

anticipat.
lnchlrlo>Z apartament mobilat, .1
camere, cu ptata in avans, Vlalcu.
T - 277105.(29063) .,._,_.,,,,.
0 au Jn chirie apartament '2.

_:;~o~-.:.

vz ,.

·- --··

. "4·' Cllmere, - - · el 1, telefon,

~

te scoatem din tăcere/ Dar
Sincere condoleanţe colegei
asta
nu se poate/ Te vom
noastre CODRUŢA ILISIE, la .
mal departe/ Chipul tău cu noi
decesul tatălui. Colectivul
fii 1n orice loc tn orice
JudecAtoriei Arad. (29005)
Niciodată nu vom uita/ Ci al
cu
noi cândva." Nuţl, Titi,
Suntem alături de familia
fi Drag09. Slujba do pomenire,
Ardelean fn greaua pierdere
ziua de 25 septembrie, or.i 15,
pricinuită de moartea colegulur
biserica de po atr. En>ln·asc:u.j
nostru,

Suntem alături de Mariana,
Marius '' familia Mangucl la
despărţirea ~ cel drag,

GJOTA MANGUa.
Odihnească-se

vArstă

de 68 ani. fnmor·
mAntarea va avea loc, azi, 24 septembrie, ora 14, de la domiciliul
din str. Blhorulul bl. B3, la
Cimitirul Etemttatea. Dumnezeu
oi-I odlhneaeca In pacei Familia
lndollaia.

Familiile: Clucurlţă
din Llpova. (3040378)

.

PIERDERI

t

~S_-. . . .;,. ,_;_·_~ :· - ~fg~rHf7~~[~~!r~~
_

nuli. (28960)

'~·."'

lL ':>
!~-;: -~-

Pierdut factura nr. 3027902, cu
'tam plia SC CUD & C0 SRL. O
~clar nulă. (29026)

'Îi' DECESE

îi'--

l ~}'"'"' .-------.
Cu adinca tristeţe anunţă,;,
._,"... ...__ilCO.larea din viaţa a celei care a

~-~~-~~>Cc.-\'"""-MARIA, .
r: ~..<A
·- ·'' nilocută UNCRUj. "' SOCOOOR.
~>
vor
ora 15.
F'UneraJiik:·
lM!eloc az:f,
de la dorriiciliu din str. Clprian
Porumbescu, nr. 7, Arad. Adanc
fllca cu familia:

1

•. f '-:,.., oto:
. /~'~.

· f -'' --·'·

1:~:~

Cu adinci durere anunţăm Incetarea din viaţă după o grea
suferinţa a celui ce a fost soţ tati,
bunle,

-~

HAIDUC AVRAM.·
de 50 de ani. Cât vom
tn\1 te vom plânge '' nu te vom
uita. Inmormintarea va avea loc
simbată, 25.09.1999, ora 14, de la
Capela Cimitirului Aradul Nou.
Familia lndollată.

.

FELICIA BEN"fA.

Slujba de pomenire in 28 sepo
lllmbrie, la Biserica Ortodoxă din
str. Eminescu, ora 12. Familia
lndUAIC'lllă. (28843)

O lumânare '' o sfântă rugi·
clune la 'ase săptămâni de la
despătţlrea de draga noastră

, ••

mama Ana.

D

Suntem alAturi de domnul Emil
Slegmeth fi ne exprimAm Intreaga noastrA compasiune la
pierderea Iubitului tată

NON-8TOP

SÎRB SINESIE,

producAtoare de slcrle, str. M.

din MDRODA. Angajaţii flrmel
SC ,.BELSIRIM IMPORT-EX·
PORT'' SRL Arad. (29141)

Parastasul 'i sfinţirea crucii,
miine, 25 septembrie 1999, ora
17, la Clmttlrul Mlcălaca. Familia
Ardeoen. (28884)

!mln .. cu nr. 4, (vizavi Cinema
MURE!ŞUL) telefon 21182t, 094.~

_
__
.-

537.715; 094.558.712.

TOTUL ÎNTR-UN SIN•
GUR LO~, LA PRET DE
PRODUCATOR, CALITATE
op OPEI\ATIVITATE oc:a.

Lnpartă,lm din durerea nema.-.
a prietenului nostru EMIL
SIEGMETH prilejuită de moarlea
nepreţuitului său tati. Sincere
condoleanţe: Doll, Flavlus. Dlnu,
Tiai 1Alin. (29142)

. .

glnltă

_
III!NTAIĂI

...

RODICA IIEGEDOs.

Noi astăzi vom aprinde eate o
luminare pentru sufletul tău bun
care acum este sus Tn ceruri. Nu
te vom putea uita niciodată
poate, că tu de acolo val putea
face o minune! Surorile tale:
VIolata
Claudia fi nepoţii din
SUA Germania. (29101) ..

,1

Pios omagiu la tmpllnlrea a 8
luni de la decesul celui care a fost

• atcn.: 400-1.100.000 tii

"tenjerte deoee: 110J'IOO«<ICIOO III

*""etc.

Condoleanţe
. familiei
MOGHIORUŞ la decaaul tetălul

sirul NICOLAE,

din parlea salarla~lor

CORP" Arad. (29133)

se "'!Rl,

fase săptămâni
de la decesul
draguluJ nostru
tată,

Sincere condoleanţe familiei
ARDELEAN la Jrecer,a In etern~
tate a celui ce a fost

atr. Ghlba Blrta nr. 26, telefon
270437; 094.554.674. Sprijinul de
care aveţi nevoie in momentele

ARDEJEA,N IOAN.
Dumnezeu &ă·l odihnească tn
pacei Familia Uncruţ Gheorghe.
2914

grole

NON-STOP
.
·- · SERVICII FUNERARE
COMPLETE.
SICRIE: diferite eaenţe fi modele occidentale. RESPETE:
pinzi, mătase (seturi complete),
voal. CRUCI: lemn ,1 metal. ACCESORII: prosoape, batlote, panglică
neagră, batlcurl, minere, lumân~.
catafalc, &fefnlce, steag de doliu.
SERVICII: spălat, Tmbilsămat,
lmbrăcat, transporl lntem
Internaţional; ASIGURĂM colaci, colivă. coroane, jerbe, fotografii prohlsionale, fanfară; ORGANIZĂM
pomeni; INTERMEOIEM gratuit
obţinerea
actelor necesare
Tnhumării. Oferta brad: sicriu brad,
reapete, cruce • 750.000 lei.
TRANSPORTUL SICRIULUI LA.
DOMICILIU, este GRATUITIII.
Experienţa noastră, este g.wanţla
dumneavoastră! (c)

'll' COMEMORĂRI 'll'
MARTA COPACEA,

după trecerea celor 7 ani al
rămas In sufletele tJinlmllo

TEODOR

noastre cu aceeafl dragoste de
soţie, mami '' fiică. Crtna, Iulia,
luHu 1Marleta.

'1

:

Neatinsa durere ne tncearcl
mal puternic la împUnlrea a &luni
1de când au ingheţat sub pleoape
jochii notarului
1

1

1

GAGEA GHEORGHE "'
.

TIBERIU. ·

Copiii: LAURA Şi RADU cu
1familia. (28688)
_,
. •

MICUU'fĂ.

Comemo·ranO. va avea loc sâfn' 25 septembrie 1999, ora
la Biserica Şega 1. Familiile
lnclollat,a: Durgheu, Bulzan.

-

ROZAI.IA

Cu adlncă durere In suflet
amintesc celor care I-au cunos-.
cut eli marţi, 29 septembrie, se
vor tmpllnl 40 de zile de la trecerea-Tn nefiinţi a tatălui meu,

CĂPIŢAN AUREL

Slujba de pomenire va avea
loc duminică, 28 septenlbrle,
ora 11, la Biserica Ortodoxi
din Comlăuf. Dumnezeu si·l
odihnească sufletul rn pacei
FIIca. (28638)

..,_

'!, ·.

ne-a părăsi~ nemalpu!AndiJofl
vedea scumpll nepoţel Alex
Lucian ,1 Denloa M - , care nu
vadA bunicuL
au mal apucat
.. Şi prin toamnele cu soare, voi
ce-n lume mhaţf fost dragi, mal
cu căte-o lloare, firi lacrimi
Mal venim dragă, dar
Mama lţa, sora
curnmotul Mihai Udrea, fiul
Petic cu . . Lll .. . _

îf

.a-.1

'1

ARDEU SIMION.

S-au scurs trei anf'de lacrimi

Azi, la
- de toamnă,
ar fi trebuit să-I
anlveraim ziua
de na,tere, 48
ani, cu durere
comemorAm 4
ani de cind cel
care • fost fiu,

IIPE'F.IIl'IICr!JONBL
MIRCEA,

Cu aceea,l Imensă
dur•r• anunţim el s-a
scurs un an de cind
. moartea fulgerătoare 1.... smuls
din mijlocul familiei pe cal care
a foat un minunat aoţ, tata
bunle,

,a durere/ De când

socru,

ti străbunic

(DODO- Bobl). ·
Fiul B~IA (28935)

Amintirea lui va rimlne
Vefnlc In Inimile noastre. Toţi
cel care l·au cunoscut, I-au
apreciat şi Iubit sunt Invitaţi la
slujba de pomenire care va
avea loc slmbitl, 25 septem~
brie 1999, ora 12, la Catedrala
Ortodoxă din Piaţa Filimon
Sirbu. Dumnezeu si-1 odlhneasciil Soţia Mjrluca, fiica
Llvla fi fiul Lucian cu familiile.
(28728)
.

.'

'1 '1

judecător

EMIL EUGEN
FÂNTÂNAR.

.

ti dusă

In ziua de astăzi, scumpa
noastră sori '1 mitufă,

Se Implinesc 5 ani durerofl de
la decesul mamei mele,

Ro-6TYLCOMPANY ftrmi

.. etucl, mlnete.

......, dus atunci

şi

So!la lndurerată. (28908)

;_T· copiii: Angola,

"'i;_m~IH•J ,Y,i

acasă!":

Ofti

SIMINA JAVRA.

' . ltOZANECZia

'.

Ziua de 24 seplsmbrie 1997 nu
o vom putea uita niciodată! Tn
miez de noapte, când acele ceasomiculul arătau orele 24, tu al
mal vorbit pentru ultima dată,
strigind .,VIoleţlca, du-mi

Parastasul va avea loc sAm·
25 septembrie 1999, ora
10.30 la Biserica Greco-Catollcă
pe str. Lucian Blaga, tn spatele
Catedralei Romano-Catollce.

la ora 15, de la~""!&
Mlcălaca. Familia In

CIPrtan

apasă/

mame''

Suntem alAturi de domnul
· EMIL SIEGI\IETH In greaua
pierdere suferlti prin decesul
tatălui. Colegii de la COMAGRO
VEST. (29108)

,

,.Sufletul ne doantl Durerea ne :
Dumnezeu te-a luat in
ce_ruri/ ŞI nu mai ••ti acasă."
Odlhne,te-te in pacei Fan;tilia
lndurerată. (29067)

Pios omagiu la împlinirea a 8
ani de la' decesul Iubitei noastre
bunici, preoteasa

.

1

· ()IUNU) din GRĂNICERl

blltă,

va avea loc azi,

':;i~ 1\J

'1
MAlEI\ GHEORGHE

vom tril. Dormi in pace, suflet
blând! Nu te vom utta nlclodatil
Tati Ioan, maml Florica. (28809)

ARDElEAN IOAN.

•-

. Trtetă '1118ljltată va ft ziua de 24
eeptembrie cand se implinefle un
an de la decesul dragulul nostru
soţ tată bunic,

Draga Dana, noi te-am Iubit ca
pe o filei ' ' te vom plânge cit

Colectivul VĂMII ARAD este
de colega lor HAIDUC
AMALIA Tn marea durere pricinuItă de moartea soţului ,, n tranam~ sincere condoleanţe. (29128)

1

îf
moartea

tată'lbunic.~.ln(~

BOIUJEAION

s-a atins din viaţă, a cărui
amintire o vom păstra ve,nlc.
Parastasul fi slujba de pomenire
V<K avea loc, sămbată, 25 septembrie 1999, ora 12,30, la Catedrala
OrtodoxA Podgoria. Dumnezeu 1
să-I odihnească In pacei FamiUa 1
lndurerată. 29116

loasă,

de lingA noi, la virsta de
floare fi muKe lacrimi pe
tiu mormint. Rugim pe
Dumnezeu să te odihn1ea:sca
pacei Te-am lub~ ''te
mereul Mama, sora, fratele,

SEREŞ AVREL
natul fi nepoţii. c ~~::,~:~bi:l
avea loc duminică, 26
din Slntea Mare a plecat
1999, ora 14, la Comour.ou
lăsAndu-ne-n tăcere/ A lăsat tn
urmă pe soţia sa/ ŞI fetele care
nu te vor uitai Sa duce tlmpui
ca un nor/ ŞI ziua ta s-a dus/
Se implinesc 6 săptămini de la
Dorim să ne vedem Tn cer/ln
decesul iubitului şi ne uitatului
ţara lui Isus} Dar fiecare zi ce
nostru soţ tată 'i ginere,
itrecel E tot mai grea şi tot mal' ,. VI.AŞIN ALEXANDRU.,
!rece! Şi nu-s cuvinte de al· . Parastasul va avea loc;
1spune/ Cât de greu e fără tine/·1 i dununicâ, 2b septembrie 1999, lai
!Iar sărbitoarea care vine/ Să l Capela Cimitirului din comunal
e~nte ingerii cu tine." Familia
Pecica, ora 12. So~a Olga şi fiu.
in vecllndurerată. (28775)
Alexandru. (29009)
.

Se implinesc 8 luni de
cind dragul nostru soţ,

1

_

îf

Cu durere tn suftet amintim
că sâmbătă, 25 septembrie

'i

·
1999, se impUne$<: 6 săptămAnl de "'!!rele
dor de dind
ne-a părăsit scumpul nostru soţ.
tată şi bunle
.

UCEA. PAVEL (.JIP). !
Dumnezeu să-; odihnea~că in
i pacei Nu te vom uita niciodată: ;
;soţia Aurfca, fiicele Ollmpîa şi~
Nicoleta cu famitme. Parastasul va .
avea loc. duminică, 26 septembrie
1999, la Catedrala Ortodoxi
Podgoria, ora 12.30. (291 17)
.

:--·

~.

~

DODEANU FELICIA,
pe care o plingem mereu,
presărându--1 mormintul cu flori
udate cu lacrimile noastre. Nu te
vom uita niciodată! Dumnezeu
al te lertel Soţul Sava '1 fiica
Alice cu familia. (29088) ·

.

.

Parastasul va avea loc In clm~
tin•• :omunel Târnova, ora 14.
Familia. (3042329)

IENCI VIOIUCA DANA.

alături

vârstă

tt :•_ -·

~.-§:_1_,_,
~-_____;__
.1: :
!--<~

pacei

Hoţulete

'1

se "NOSFERA.'nJ" SRL,

·-. ,-

in

·Din par1ea asociaţi lor colectivului SC .,SIEGMETH & LAMOLI" SRL, sincere condoleanţe
domnului EMIL SIEGMETH In
tristul moment pricinuit de decesul tatălui. (29132)

• _~ . bl. P3 (Podgol1a). Taleli<o 279304.
OI'Ein'ĂI.-.--·,~'
(29070)
_, " -~ ·730.000 lei;
' J_ ~< Ceut apartament 3 camere, pen.
Tranaportln Anld GRATUrT.
·î · · •._
tru inchiriat, fn zona Podgoria.
Tran.port GAATUrT 11 flrnl* ooncurente, pentru CII ai ".... oomJ*'II
·
: ;i_.,)liiţ~ __']!_,;.. Telel:ln 220624. (29085)
Jnţurtle fi calltmN. (c.)

.~~~\-~-

'1

Pustie ne eate casa, lndurerate
ne sunt zilele, indurerat n~ este
sufletul, de cand a plecat. acum
un an, cea care a fost

RAT!UWCIAN
RAZVAN.

s-au scurs f818 siptămlnl de
cind a plecat fulgerător dintre
noi, scumpa noastră

ARDElEAN IOAN,

~:._

.li ....__:f ..:-

,.Am da bani, am da avere/

j

de la
• celui ce a fost

săptămâni

·trecerea in nefiinţă

Fie-I ţarina Ufoarll
Nafll Monica fi Florin Tiu! din
Arad.

DJSIEIOAN

fi socru

Duminică, 26 septembrie 1999,

se implinesc 6

pe care nu·l vom uita nicio-

Cu inima zdrobită de durere
anunţăm incetarea din viaţă a
Iubitului nostru soţ tată, bunic

!celui ~. ,;.,., ;...

~

dată.

la numai 50 de ani. Colectivul
SC COMERA SRL. (29008)

BARNA
ANA,

născută POPA,
din Beliu. Dragă Ana ai lăsat
un gol da nerecuperat In sufletul "
inimile noastre!
. Cât vom trăi iţi vom păstra vie
1am1o.t~. ~al Dumnezeu să te odihi OPaScă in· pacei Famlliie: BAma fi

FLORIN,

a ple-

1d~~ in suflat
fulgerătoare 1
soţ frate, tată

i

Deplângem dispariţia prematură a finului nostru
.
DRĂGĂLINA

Tatălui Ceresc cel

Cu
,'':"'

mama ŞI bun~.

,..-:._.....,

, ARDEU SIMION,

.
AVRAM ION.
Dragi unchlule, iţl mulţumim
pentru ceea ce al Insemnat pentru
noii Ne vom aminti intotdeauna
cu drag de tine! lnmormântarea
va avea loc &ambătă, 25 septembrie 1999, in comuna Rucăr,
judeţul Arge,. Familiile: Avram;
Mltroi t~ tojl prietenii din Arad.

In

tati,

'i o asigurăm in continuare de

"""'P8 pAmAnt a fost

fh

de diriginta

său tată,

.-

Joi, 23 septembrie 1999

alături

marea durere pricinuită de trecerea unul an de zbucium ''
lacrimi da Ja decesul Iubitului

u':IIC=ostel==·=======~
cat la dreapta

24 septembrie, se
) lrToDIInetiC 3 ani de când a plecat
scumpa ti draga noa&-

noastră, prof. LIVIA VĂLEANU, in

··---'1'

•.

Au trecut 3 ani de cAnd
scumpul nostru soţ

părăsit

'1

..

ADEVĂRUL -_Pagina 19

PVBUCITATE

~-

'

'

..

'.j>,

.'
-~

.·;

.. ,_

·~

•

: . .-

'

'>

'

....-

-

.•." _ _
. j

PUBUCJTAT.E

Pagina 20 - ADEVĂRUL

-_'"-l

Vineri, 24 septembrie t 999 _

. •..»
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1

Telefon:·

ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24

057 ~ 256.243

URMĂTOARELE ~~oG FUNCTIONARE
V

_;. ·:· l'

·vţt

. ' ,.,

'

PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE):

OFERTă SPECIAli DE SEZON:

• Ş.mlneele Napoleon - reprezentant
unle Tn RomAnia al firmei Napoleon
(Canada);
• Convectorl (lncllzltoare) - 2,~5,8 Kw
Din oţel (Ungaria)
(3G-140 mc volum Tndlzlt);
• OJelul are un grad Tnalt de trenamltare a
• Boilere cu acumulare; 80 1; 120 1; dlduril;
1601;
· .• Radlatoarele DUNAFERR LUX·N au un
• Boilere cu Tnc:ilzlre Instantanee a
design fi aspect deosebit;
apei;
• Sunt aconomlcoase datorlti calltiţll
• Cazane pentru tnc:ilzlnt centrali de
superioare a materialelor fi a tahnologlal
12-136Kw;
utilizata in producerea lor;
• Cazane pentru tnc:ilzlre centrali fi
• Dureti de lntrebulnţare foarte mare;
prepararea A.C.M.11-40 Kw
• Radlatoarele DUNAFERR LUX-N sunt
Unle Importator al cazanelor WESTEN
disponibile la diferite tnilţlml (300; 500;
(Italia)
600;
900 mm), precum .fi cu lungimi
• Module pentru Tnc:ilzlre centrali de
cuprinse intre 400-3000 mm;
120-1200 Kw;
•
Putere radlanti foarte mare
• Module pentru pre"_ A.C.M. de
• GaranJie .1li.ADI.
120-240 Llmln.
• Arzltoare simple fi automatizalla pen- • Preţuri extrem de avantaj- comparativ cu preţurile radlatoarelor din oţel fi alu1111 sobe fi cazane;
miniu din toati ţaral
• Radiatoare din aluminiu;

RADIATOARE DUNAFERR LUX-N

,.

'

SISTEME ŞI PLĂCI GIPS-CARTON:

.

:

. ,, "

'

"

,_

. '

'

"'

~:...~*

,J

,. placă normală 12,5 mm· •••••••.-.3t9DM!mp ~-..;.
<~ perete despărţitoril Ocm
'~~~ ~ ..,r
pe structură metaJi.că .;.......~•• ~.·~-~DM/mp 1 -~
;... tavan fals pe structură·. · ;. · "·~>''~ · . .. : ,r. Y.:l
·. metalică.........~........,••••••~.~._,......~:.ttDM/mp. - ,..
"_.,.,

~

.-.

··--'

o;

~

~-

Preturile nu includ TVA -:.~,

-

.

.

.

-- .. i

'
-.- ........

--

\

ULT

In anul 1991

_. ~IJTLINE

oferea televiziunea prin cablu, o

-~---

Hl

Aparate de erbfc!dat VN

fii'IO,I'II'O, deschisa spre lume.
Acti_ll! va oferim si ···~

. rereo1tro

lr '_

".nu

TROC~_L
GermallHI

Cultivator cu dj,suţl Ea. ·
•

Producem si montam · , --~

Acasta asta numele noului
cultivator al firmei Vogal & Noot

--------

usi si ferestre din PV\: armat cu · -. .· geam termopan -

N• f'ace plăcere să vă anunţiirn cii pentru msi,lnlle agricole .
· produse de VOGEL&NOOT avem o finanţare f'oarte bunii.
VARIANTE DE FINANŢARE; Avans 30o/o;
•
..
.
• Plata la 6 luni fără dobAndă;
·
,.
. • Rate fi Laasing 1·3 ani dobllndă flxi 7,6 o/o, firi garanţii bancara

tel-fax 251461 ;094507211
Arad str, FELEACULUI Nr. 1 ,

'Filf'TUBURI'FURTUNE'CHEIJtRE'

i '

·
. 'FOCIEPOl~·;--·-'"''.'

-·-~.-..

ETICHETE AIJTOCOLAN'IP'",.

....:....:.......:....:...;.;,..,

~,.

VN - Sapak Profi

-· SAViN

Pregitlrea patului gennlnallv "
penlnl seminal intr-o ~nguri atapi

VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD
Sdul Revoluţiei nr. 26-38, lalefon 231.853
Uviu -..u rw. 68,lalefon 2!10.905

,.

f-

1.

la cele mal mici pnoturl
,,.GRES1Eca1.1·93.0001elhnp
. ' .,FAIANŢĂ· 68.000 • 80.000 lellmp
,' • ADEZIV fi CIMENT pentru rostult
1!. ŢEAVĂ CUPRU ti accesorii

'

i-

-

INOX

1•

l•

' j

. Grapa Rotatiyă VN -

CABI'IE

Ter.amat 3 S Profi

ROBINEŢI şi ATINGURI, • CĂZI BAIE fi ACCESORI

Generaţia ds

i. OBIECTE SANITARE fi ACCESORI

•TEAVĂPOUETII.ENĂCUACCESORI

, ...

•ŢEAVĂ~~EAGRĂ

!•PROFLE

'ilnunţil on01ail lltllf- ." .

-leii deschiderea, ~
''pllnd · cu · data
de'-'
·22.09.1999; BIROULUI

~

:1. BOILERE
SPĂLĂIOARE
fi
DUŞ
ELECTRICE fi CAZANE BAIE

'NOTARIAL .SAVIN

mare putere da_ grape

rotatlva ale ftnnel Vogel & Noot

.

TE"TABI.ĂZIICAIĂ,dl !•l'fl*llli

K '.

ll.CARBID

PROGRÂM ZILNIC q,oo-17,00 -· ... ·.
ş,ÂMBĂTĂ "0!'·13,00 . __ (IIZ:MUI)
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