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Se cauză medici
în Europa ca
să lucreze în

Argeş!
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Şoferul fără
permis
a rănit trei
persoane!Paginile de sănătate

� PAGINILE 6 - 7

CURIER
MEDICAL

Câinii fără stăpân,
steriliza-i! (pag.2)

Învinşi pe nedrept,
de lider! (pag.5)
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Se opreşte apa la Bradu!Societatea Apă Canal 2000SA Piteşti va sista furnizareaapei potabile în comuna Bra-du, în ziua de miercuri22.07.2020, întreorele9-13,fiindafectaţiutilizatoriisituaţipe următoarele străzi: Crinu-lui, Aleea Neajlov şi Triumf.Oprirea furnizării apei estenecesară pentru executarealucrărilordeextindereareţe-lei de apă pe str. Dreptăţii. Necerem scuze faţă de abonaţiiafectaţi de această oprire şi îirugăm să îşi asigure rezervaminimădeapăpentruconsumşiuzcasnicpeperioadaîntre-ruperii furnizării apei. M.S.

Laptopuri furate din Olanda, vândute la Miroşi!

Un
trecătorii cu cuţitul!

La Curtea
de Argeş,

criminal ameninţa
Pe o stradă situată în apropierea Mănăstirii Curtea de Argeş, un individ
furios a ameninţat cu cuţit mai mulţi trecători, între aceştia şi copii.

Poliţiştii l-au dus la audieri, stabi-
lind că bărbatul are un trceut extrem
de violent. Acesta a fost condamnat

pentru omor deosebit de grav şi a stat
în închisoare aprope 20 de ani!

O femeie a murit şi alte
două au fost rănite după ce
un şofer beat şi fără permis,
a lovit cu maşina banca pe
care erau aşezate cele trei.

Impactul a fost
atât de puternic,

încât uneia dintre
victime i-a fost re-
tezat piciorul. Con-
ducătorul auto este
rudă cu unii dintre
stăpânii de sclavi

din localitate, aflaţi
în închisoare. Nu ar
fi trebuit să se afle

la volan!

Tragedie petre-
cută luni seara,

în comuna
Berevoeşti! Ucisă pe bancă de

şoferul beat!

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Dispute şi stres!Ceva din trecut revine lamodul cel mai serios în ac-tualitate, de parcă abia acuma sosit vremea să foloseşti în-văţăminte de demult. (pag.4)

Un flagrant delict a fost
organizat de poliţiştii

Serviciului de Investiga-ii
Criminale Argeș, la cere-

rea autorităţilor olan-
deze care încercau să
recupereze mai multe

laptopuri furate. Compu-

terele portabile erau vân-
dute de la Miroşi, anunţu-

rile fiind postate pe un
site de specialitate. Re-

prezentanţii firmei olan-
deze şi-au dat seama că

sunt laptopurile sustrase,
după caracteristici. 
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