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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994
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Autostrada Pitești – Sibiu 
legată de cea spre Brașov

Ișfan a devenit 100%  
jucătorul lui FC Argeș

Roșii neacordate și penal-
tyuri inventate în condițiile 

în care avem VAR

A doua ediția a atelierului  
de creație „IconArT”,  

în Piața Primăriei
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~ MAI CITIŢI ~

Azi vă recomandăm,

HOROSCOP  -ul   
 zilnic
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Iodura de 
potasiu este 

distribuită în 
opt lanțuri de 

farmacii

Lăsați jo-
curile poli-
tice pentru 

altădată! 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 

HALĂ 600 mp, str. 
N. Bălcescu, vizavi de 

BIG. Tel. 0744.499.871. 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 
SPATIU 80 mp, 

vizavi  de 
PREFECTURA.
Tel. 0744 498 871.

Poliția i-a  
confiscat pistolul! Un tânăr de 25 de ani, care 

încerca să facă o tranzacție 
ilegală s-a trezit ieri dimi-
neață cu mascații la ușă. 

Oamenii legii căutau un pistol despre care aveau informații că îl deține. 
AU GĂSIT ATÂT ARMA, CÂT ŞI MUNIŢIA AFERENTĂ! 

Proaspăt furată,  a amanetat tableta!
Un piteștean a  fost reținut pe bază de ordonan-ță pentru 24 de ore, fiind acuzat de furt calificat. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a mers într-un magazin de produse electronice și electrocasnice și a sustras o tabletă. La scurt timp a amanetat-o! 

Curs valutar: Euro -  4.9050   USD - 4.7905  Gramul de aur - 275.5907
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oameni,omorâțiîn casă!
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Polițiștii au descoperit după-amiază, într-o locuință 5 per-
soane omorâte de puțin timp, în urma unui apel la 112.

Crimă înfiorătoare astăzi la Bascov, pe strada Stejeret!


