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Astăzi este mare sărbătoare şi se ţine post

eliminare
ruşinoasă din
cupa româniei!
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sﬁntei cruci
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Veşti bune de la Direcţia Agricolă,
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700 oieri
au cerut
sprijin pentru
colectarea lînii
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Condamnat pentru comerţ cu substanţe etnobotanice

Vindea ierburi care
pot aduce moartea
moartea unui tînăr a şocat comunitatea în martie 2018, după ce cadavrul
lui a fost abandonat de prieteni pe
stradă. cadavrul a fost aruncat dintr-o
maşină, în apropierea blocului în
care locuia. s-a constatat că tînărul
de 28 de ani a murit după ce a fumat
o ţigară cu substanţe etnobotanice.
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avansări în grad şi
paradă militară
la isu argeş
Zi importantă ieri, pentru
pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Argeş şi din întreaga ţară. Militarii au sărbătorit Ziua Pompierilor din România. În judeţul
nostru, evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie care a
avut loc în Piaţa Milea, din centrul Piteştiului.
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Vedetele susţin let`s
Do it, românia!
Înainte de Ziua de Curăţenie
Naţională de pe 15 septembrie,
numeroase persoane publice
îşi anunţă susţinerea pentru
Let`s Do It, România!.Pînă
acum, Let`s Do It, România! a
reuşit să mobilizeze 1.400 000
PAGINA 7
de voluntari.

Extragerile LOTO:
LOTO 6/49: 42, 20, 3, 34, 31,13
Noroc:
9762293
LOTO 5/40: 36, 10, 26, 5, 13, 16
SUPER NOROC: 1 4 6 7 2 5
Joker: 32, 2, 20, 40, 41, 4
NOROC PLUS: 4 0 9 9 6 3

Nici la bătrîneţe nu s-a potolit

celebru hoţ
din buzunare,
arestat PAGINA 3
Bărbatul a petrecut mai mulţi ani în
închisoare decît în libertate.
La percheziţii oamenii legii
au găsit o cantitate mare
de ierburi periculoase

Ofer spre închiriere spaţiu cOmercial
ultracentral, central plaza, vis-a-vis de prefectură,
180 mp, parter, 185 mp, subsol, pretabil restaurant,
cafenea, sală de jocuri. tel 0729.800.578.

facturist
tranŞatOr carne

Din cauza datoriilor foarte mari,

ţiganii din pojorîta,
debranşaţi de la apă!
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Locaţie: Costeşti-Argeş
Beneficii oferite: salariu atractiv, bonuri de masă.
Profil candidat tranşator:
- Experienţă anterioară de lucru în tranşarea cărnii, 1 an;
- Cunoştinţe bune referitoare la carcasele de porcine precum şi la
diferite calităţi de carne, cunoştinţe legate de structura musculaturii
carcaselor dar şi a sepărarii grupelor musculare ori a diverselor
componente comandate;
- Stil de lucru organizat, pricepere, putere de muncă
Descriere job: Se lucreaza ca parte a echipei de tranşare carcasa
şi separarea subproduselor cărnii, în Abator la viteza de linie.

Telefon 0729 800 579.

Autorităţile au pus piciorul în prag în cazul datornicilor

Pentru poliţişti, dar şi pentru angajaţii Penitenciarului Mioveni, Valerică Oane a devenit
unul de-al casei. Cunoscut hoţ din buzunare, bărbatul a petrecut pînă în prezent mai mulţi
ani în închisoare, decît în libertate. Ei bine, marţi seară, Oane a ajuns din nou în arest, ﬁind
acuzat, ca de obicei, de furt caliﬁcat după ce a furat borseta cu bani a unui piteştean. Deşi
se aﬂă aproape de vîrsta pensionării, recidivistul ar putea să-şi treacă la „vechime“ anii petrecuţi în celulă, ani de muncă neavînd.

Curs valutar: 1euro - 4.6391 USD - 3.9930 Gramul de aur - 154.8242

