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Medicul Adrian Tase

Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
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MAICII DOMNULUI
În această zi, conform tradiției, credincioșii ar fi bine să
țină post pentru a fi feriți de
boli și primejdii.

Astfel, de la ora 19:00, echipa
lui Stoican primește vizita lui
FC U Craiova, meciul contând
pentru etapa a 12-a a Superligii.
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Mâine este Acoperământul

LA MIOVENI!

Ce l-a determinat să devină
membru al formaţiunii
amintire aflaţi din materialul
următor.
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Meci cu FC U Craiova,

A DEVENIT MEMBRU PSD!
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Vineri, 30 septembrie 2022
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SPĂRGĂTORI PERICULOŞI, ÎN AREST Noi fonduri pentru

DEZVOLTARE LOCALĂ!
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Pescuitul la novac

PE ÎNȚELESUL TUTUROR
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Duel pentru supremație
ÎNTRE ANTRENORII
PITEȘTENI!

Sustrăgea telefoane

Doi cunoscuţi spărgători au ajuns în arest
miercuri după ce la locuinţele lor au fost
făcute percheziţii. Aceştia sunt bănuiţi că ar fi
furat din case de amanet sau societăţi, bunuri
în valoare de peste 400.000 lei. Cei doi sunt
principalii suspecţi şi în spargerea comisă
la sediul Hidro Argeş, în urmă cu puţin
timp, când a fost furat seiful. Indivizii sunt
condamnaţi, în primă instanţă, la câte 5 şi 6
ani de închisoare pentru alte spargeri, dar au
declarat apel. Magistraţii au înlocuit măsura
arestului la domicilium în care erau plasaţi
făptaşii, cu controlul judiciar.
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3 milioane de
motoare TCe FABRICATE
LA UZINĂ ÎN 10 ANI
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ISU ARGEŞ A PUS ÎN SCENĂ UN AMPLU EXERCIŢIU

Simulare a două accidente
grave, la Mioveni

Ultima zi de plată,

FĂRĂ PENALITĂȚI LA
TAXE ȘI IMPOZITE
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de la pereceri!

Aflat la o petrecere, un tânăr n-a
găsit altceva mai bun de făcut
OFER SPRE ÎNCHIRIERE
decât să se pună pe furat. Profi-tând de neatenţia unui invitat,
HALĂ 600 mp, str.
Zeci de pompieri argeşeni şi echipaje medicale au participat la simularea organizată
i-a luat telefonul. O lună mai târziu, Poliţiştii au făcut percheziţii acasă la suspect,
antrerând,
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Cele mai bune FILME de vizionat
2 Paginina 4

Vă recomandăm următorul GHID TV de weekend

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

SPATIU 80 mp,
vizavi de
PREFECTURA.

Tel. 0744.499.871.

Curs valutar: Euro - 4.9486 USD - 5.1027 Gramul de aur - 270.5444

