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DSVSA-ul, în alertă după scandalul alimentelor contaminate

Hipermarket-urile,
veriﬁcate dacă au
retras legumele
congelate!
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S-a lansat prima carte postumă maestrului

Marin
Ioniţă,
„Dincolo
de tăcere“

Remiză în
al doilea
amical!
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În timp ce urmăreau o maşină,

Femeie împuşcată
de poliţist!

Trei maşini au omorît
doi cai pe A1!
Trei maşini au fost distruse şi
doi cai au murit, ieri dimineaţă, la
kilometrul 117 pe A1, în apropiere
de mall. Animalele se plimbau pe
şosea, ﬁind izbite în plin. Cadavrele
au rămas înşirate pe caldarîm, iar
autovehiculele implicate în accident au fost avariate. PAGINA 12

Ştefan Bănică jr.,
concert de 13.000 de
euro, la Cîmpulung

O femeie în vîrstă de 31 de ani, din comuna Hîrseşti a fost împuşcată, din greşeală, de o patrulă În perioada 14-22 iulie, cîmpulungenii vor îmbrăca din nou
de poliţişti aﬂată în misiune. Victima a ajuns la straie
de sărbătoare, autorităţile
organizînd o nouă ediţie a
spital, ﬁind operată. Cea rănită se aﬂa într-o ma- locale
Zilelor Municipiului. Muscelenii
şină, urmărită de oamenii legii, al cărui şofer re- vor avea parte de o săptămînă încărcată cu evenimente culturalfuzase să oprească la semnal,
artistice şi sportive, momentele
culminante ﬁind în zilele de vineri
ﬁind concubina şoferului. Oamenii sîmbătă şi duminică. PAGINA 7
legii au tras cu pistolul în direcţia Începe Campionatul
maşinii şi glonţul a lovit pe pasa- Mondial de atletism!
Cei mai buni atleţi din Europa
gera din dreapta. Conducătorul
vor participa de astăzi şi pînă duauto era bănuit că e băut la volan. minică la Campionatele Mondiale
de atletism rezervate juniorilor 1.
Ulterior, bărbatul a susţinut că
La competiţia din Finlanda, de la
Tampere, România şi-a propus
femeia conducea, nu el.
să cîştige cel puţin o medalie.
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Profesoară, lipsită de morală la Titularizare!

Prinsă copiind
cu telefonul
în chiloţi
Profesoara a fost pusă să scoată
telefonul şi să părăsească sala

Femeia avea glonţul în antebraţ

La BAC, neglijenţă gravă a profesorilor

Elevă deposedată
de 4 puncte
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Turc reţinut
pentru hărţuire

Un cetăţean turc a ajuns în arestul IPJ Argeş, ﬁind acuzat de fosta concubină de hărţuire.
S-a întîmplat la sesiuBărbatul, părăsit de iubita în vîrstă de 28 de ani, nu a acceptat situaţia şi a început să o bomnea de Bacalaurent abia bardeze cu mesaje şi apeluri telefonice. „ Nu o să scapi de mine niciodată!“, îi scria bărbatul
încheiată! O elevă de la fostei partenere. Cînd nu a mai suportat, tînăra a reclamat totul la Poliţie. Cel reţinut a fost
plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
Liceul Teoretic „Ion BarPAGINA 3
bu” din Piteşti a trecut de
la agonie la extaz. Dacă
după anunţarea primelor
rezultate, absolventa picase Bacalaureatul din
cauză că nu a obţinut
nota minimă 5 la o materie. Convinsă că lucrarea
nu i-a fost evaluată corect, a depus contestaţie.
Bărbatul a ajuns în arest din cauza ameninţărilor sale

O candidată care susţinea concursul la centrul de examen de la Şcoala Matei
Basarab Piteşti, a fost eliminată din concurs, după ce a fost prinsă în timp ce încerca să copieze, avînd telefonul mobil ascuns în chiloţi! Femeia concura pentru
un post la psihopedagie specială şi le-a atras atenţia membrilor comisiei de examen ﬁindcă se tot mişca în bancă. Cînd a fost scoasă din sală, cei din comisie au
convins-o să scoată din lenjeria intimă telefonul de pe care
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încerca să copieze, ei neavînd dreptul să o perchiziţioneze!

Curs valutar: 1Euro - 4.6607 USD - 3.9804 Gramul de aur - 160.0344

