Al doilea caz conﬁrmat în Argeş, anul acesta
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Bărbat de 50
de ani cu
meningită
West Nile!

Vicecampion
mondial şi
medaliat cu
bronz la lupte!
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Editorial de Gheoghe
Smeoreanu
Ana are anus,
nu mai are mere
Votul la referendum face
acum parte din biograﬁa mea,
este cel mai bun lucru pe care
l-am făcut în viaţă, în plan social, ﬁindcă nu am trăit, din fericire, vremuri de război pentru a
putea lupta cu arma în mână
pentru patria mea, nici pompier
nu am fost ca să salvez oamenii din foc, nici doctor, ca să
redau vieţi, nici poliţist, ca să
prind hoţi şi criminali. Am fost
în schimb un simplu votant la
acest refrendum şi am dat ţării
tot ce a fost mai bun în conştiinţa mea de român. pagina 2

Cauţi un loc
de muncă?
Sute de anunţuri
de angajare în

Curierul
zilei.
Anunturi de mare
şi mică
publicitate,
eficienţă şi
profesionalism.
Alege ziarul cu cel
mai mare tiraj!
FIRMĂ DE CONSTRUCŢII
ANGAJEAZĂ:

- dulGhErI
- zIdArI
- INGINErI şi MAIşTrI
construcţii

- rESPONSABIl gestiune
/întreţinere scule şi utilaje.
Relaţii, la tel.
0724635724.

www.curier.ro

Cazul: S-a salvat cu bileţelul din sandvişul copilului

Concubinul care-şi
chinuia femeia, săltat
pagina

Cazul femeii terorizată
de soţ a făcut înconjurul
ţării după ce Curierul
zilei a dezvăluit calvarul
pe care îl trăia femeia.
Andreea P. de 34 de ani
era terorizată de
concubinul în vîrstă de
31 de ani. Bărbatul o
bătea, o umilea şi o
ﬁlma în impostaze care
trădau comportamentul
lui. Ieri, poliţiştii au
făcut percheziţii acasă
la Ionuţ F. Bărbatul a fost
ridicat ﬁind dus la
audieri. Bărbatul susţine
că este nevinovat. El
spune că femeia s-a lovit
singură şi de aceea are
vînătăi pe corp.
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Bărbatul a fost ridicat de poliţişti de acasă ﬁind dus la audieri

La percheziţii, oamenii legii au găsit sute de telefoane mobile

Ieri
, poliţia
e
in
dim ţă u orgai
n
e a
ştii argeş ercheziţii,
up
tr
nizat pa
izaţi
Olt. Cei v il
ţu
în jude
m
ecţi de co
sunt susp pargeri, la
is
terea une l Orange
u
in
z
maga
g.
Cîmpulun
in
d
p
Sho
sa
u intrat m
Indivizii a ule şi au
g
caţi cu ca ne şi taa
fo
le
te
furat
loare de
a
v
în
te
ble
eauro. Sparg
13.500 e august a
0
rea din 3 de camesă
in
rp
u
fost s
ere
upravegh
s
e
d
le
re
i.
ale unităţi

La o săptămîmă după soţie

A murit şi tatăl fetiţei
Cazul: Mama
moartă, tatăl şi
ţi
ﬁica grav răni

Suspectaţi că au dat lovitura la Orange Shop Cîmpulung

Percheziţii, la spărgătorii
de la Orange shop pagina 12

Cei doi soţi şi ﬁica lor pe vremea cînd erau o familie fericită

necazurile par să nu se mai termine
pentru o familie din poienarii de
Muscel. După ce în urmă cu o
săptămînă Mihaela Horeboiu, de 42
de ani, a decedat în timpul unui
accdient rutier, soţul ei, a decedat
la Spitalul Tîrgu Mureş, marţi.
Bărbatul şi-a urmat soţia în cer,
după numai o săptămînă. Fiica
celor doi, aﬂată în maşina în timpul
coliziunii a scăpat cu viaţă, avînd
un picior fracturat. Doi copii au
rămas orfani de ambii
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părinţi.
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