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Buluc în
târgul de
la Rucăr!
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Ripensia - CS

Mioveni, amânat

~ Mai citiţi ~

Calificare dramatică la
turneul final! (pag.6)

Ne apropiem de 300
de infectaţi pe zi! (pag.12)

S-a stabilit procedura
de aplicare a
eşalonării la plată (pag.2)

Rata anuală a
inflaţiei a coborît în
octombrie (pag.5)

Șoferul beat a deve-
nit cascador! (pag.3)

Încredere şi şanse!Te afli într-un mediu foartepestriţ şi, când se adună la unloc oameni atât de diferiţi, egreudecrezutcăgăseştiuntonpotrivitpentruatafaceplăcutîn ochii tuturor. (pag.4)

HHoorroossccooppuull  zziilleeiiSocietate comercială, cu
sediul în Costești, Argeș,

angajează
TRANȘATORI și
MANIPULAN�I
pentru Abatorul de

porcine. Pe lângă salariu
și bonuri de masă oferim

formare la locul de
muncă și alte beneficii

atractive (prime Paşte şi
Crăciun etc)

Tel. 0729.800.579,
0761.345.392,
0724.836.902. 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mp, hALă 
de producţie
Tel. 0729.800.578.

Copil accidentat la Mioveni

Îşi dorea 
să devină

poliţist

Un trup mutilat, care nu
poate fi privit! Este dincolo

de puterea părin-ilor, a
prietenilor și apropia-ilor. 

Asta în timp ce a efectuat o
depășire neregulamentară. Is-

prava lui a paralizat traficul
pe DN 73 C și a dus pe patul
spitalului două persoane. 

Gabriel  B.  împlinise 12 ani în urmă
cu o săptămână. Visa să devină poli-
ţist! A murit vineri, pe data de 13. A

fost ucis de un tânăr teribilist care nu
a oprit la trecerea de pietoni, pentru a

da prioritate unui grup de copii, așa
cum făcuse un echipaj de poli-ie.

La Asociaţia Vânătorilor
miroase a dosar penal

În urma raportului comisiei de cenzori

Un raport recent arată că s-a cheltuit peste măsură și fără aproba-
rea Adunării Generale. În loc să recupereze sumele acordate fără

temei legal noua conducere cheltuie și mai mult, angajând, pe
bani frumoși, un avocat și comandând expertiză judiciar-conta-

bilă prin care dorește să atace raportul comisiei de cenzori. 

Scandalul din cadrul Asocia-iei Vânătorilor și Pescarilor Sportivi
Argeș continuă. După încercarea nereușită de a modifica ilegal
statutul, noua conducere a intrat sub lupa comisiei de cenzori. 

La Băiculești,

Accident cu patru maşini!
Un tânăr și-a dovedit ieri calită-ile de „șofer desăvârșit”,
după ce a provocat un accident în lan-, la Băiculești.
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A murit sub ochii
fratelui!
Durere, lacrimi și suspine! Un sicriu acoperit și 
o fotografie din care Gabi privește la adunarea 
îndoliată. Ce se află dincolo de capacul sicriului nimeni nu 
îndrăz nește nici măcar să își imagineze.


