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Măsuri sporite de
siguran,ă în sec,iile de
votare (pag.2)

Pescuitul la babuşcă şi
plătică (pag.4)

Meci la ultima
clasată! (pag.5)

18 înotători de la CSM,
la Bucureşti (pag.5)

urmăriţi rezultatele extragerii
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15 mil euro
plătiţi

fermelor
afectate de

pestă
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Peste 500.000
de argeşeni
sunt aşteptaţi
la vot!

Vor să încurce
liderul!
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432 mP, hAlă
de ProducţIe
Tel. 0729.800.578.

Patrona hotelului prădată
de bijuterii!

O casetă cu bijuterii a fost furată din
camera unui hotel de pe autostrada
Bucureşti-Piteşti. Deşi în cameră se

aflau multe alte bunuri de preţ, hoţul
a ţintit doar podoabele a căror

valoare este de circa 15.000 de euro.

După percheziţii

Trei vietnamezi în arestul
IPJ Argeş!

Percheziţiile de miercuri
s-au finalizat cu reţine-

rea a trei vietnamezi acu-
zaţi că falsificau mărci
celebre. Într-un atelier
din Bucureşti, aceştia

imprimau, pe obiecte de
vestimentaţie, sigle ale
unor firme consacrate.

Produsele erau vândute
online dar şi în magazi-

ne din Bucureşti.
Mai mare râsul...

A furat cabluri de cupru,
din Italia
După cinci ani de la comiterea fapte-

lor, un argeşean va trebui să plă-
tească. El a fost condamnat pentru furt

calificat, în Italia. Va ispăşi pedeapsa
în România, după ce Tribunalul din

Foggia a cerut Curţii de Apel Piteşti re-
cunoaşterea hotărârilor străine şi a
dispus încarcerarea acestuia într-un

penitenciar din ţara noastră.

Autorul a ajuns în arest numai că,
lănţişoare, brăţările şi inelele, nu au

fost recuperate…deocamdată! 3
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