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Argeşul, primul judeţ
cu tablete date (pag.2)

S-a lansat nou gamă de
Renault Trafic pentru
pasageri (pag.5)

Noile Logan şi Sandero,
preţuri între 8400 şi
12.050 Euro (pag.5)

Ameninţă cu nepre-
zentarea şi pun pre-
siune pe arbitri! (pag.6)

Mă tem că va trebui
să declar Albota

republică suverană
și independentă

� pagina 2 � pagina 12

Amendat că
refuză să
închidă sala
de jocuri de
noroc!

Din punctul meu de vedere ~SPORT~
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Patru meciuri,
două victorii pentru

CS Dacia

Societate 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.

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Atitudine şi probleme!Cel mai bun profesor pen-tru tine acum e vocea ta inte-rioară pentru că de acolo pri-meşti o mulţime de îndru-mări înţelepte care merită as-cultate.  (pag.4)

Femeie omorâtă de
o maşină de pâine!
O femeie, în vârstă de 51 de ani, şi-a pierdut viaţa ieri în urma unui
accident petrecut la Costeşti. Accidentul a avut loc dimineaţă când
afară nu se luminase, victima fiind lovită de o maşină de pâine.

În urma impactului a
suferit multiple
traumatisme şi a decedat
la spital. Din primele
cercetări reiese că femeia
mergea pe carosabil,
neregula mentar, dar şi
şoferul rula cu viteză.  

La închisoare după ce a ameninţat
un poliţist cu moartea!
În timpul unui scandal în familie, un tânăr de 29 de ani,

din comuna Bascov, şi-a vărsat nervii pe unul dintre
poliţiştii sosiţi la faţa locului ca să calmeze spiritele. 

Marius Olteanu, despre el fiind vorba, a fost condamnat
definitiv, având de ispăşit o pedeapsă cu închisoarea,

după ce l-a ameninţat cu moartea pe omul legii.
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Şoferiţa beată a ajuns
cu maşina-n stâlp!

Un accident petre-
cut ieri dimineaţă 

în jurul orei 4.00 au 
ridicat semne de întrebare
pentru poliţiştii din cadrul

Forma.iunii Rutiere Mio-
veni care au făcut cercetă-

rile la faţa locului. 
Oamenii legii nu

pricepeau din ce cauză 
a pierdut control

volanului şoferiţa care
lovise un stâlp de sus -
ţinere e firelor elec -

trice Au înţeles după ce
au testat-o! Era beată! 3
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BMW seria 7 făcut scrum!
Un BMW seria 7 a luat foc
în noaptea de marţi spre
miercuri pe drumul care

face legătura între co-
muna Băban şi Piteşti. În
autotu rism se aflau trei
persoane, două tinere şi
şoferul, când a izbucnit

in cen diul. Toţi trei au scă-
pat nevă tă maţi.3
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