PRUNC DE UN AN {I
JUM|TATE, UCIS DE
{NURUL DE LA SUZET|
X o feti]\ de un an [i jum\tate a murit sufocat\
din cauza [nurului de la suzet\, ieri dup\-amiaz\,
la Bogd\ne[ti X micu]a a fost pus\ `n p\tu],
pentru a dormi, dar [nurul suzetei, pus `n jurul
g=tului, s-a ag\]at de un col] al patului, iar c=nd
feti]a s-a r\sucit [nurul a strangulat-o X PAG. 5
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Universitatea Suceava, `n
sferturile Cupei Challenge
X echipa sucevean\ s-a impus
s=mb\t\, la Nicosia, cu scorul de 3225, `n fa]a ciprio]ilor de la SPE
Strovolos, `n man[a secund\ din
cadrul optimilor de final\ ale Cupei
Challenge la handbal masculin X CS
Universitatea `[i va afla m=ine
adversara din sferturi X PAGINA 9
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O clon\ a afacerii “Zimbru”
a fost mo[it\ la C=mpulung
sub conducerea lui Todiru]
X fostul [ef al IPJ Suceava a
intermediat `n 2006 nu doar afacerea
“Zimbru” de la Suceava ci [i cea
denumit\ “Geomold”, la C=mpulung
Moldovenesc X dac\ la Suceava 116
miliarde de lei au intrat `n vistieria SC
Servicii Comerciale, condus\ de
patronul Costel Bujorean, `n acela[i
an [i firma Geomold, condus\ de
liderul liberal Neculai Vran\u, s-a ales
cu 26 de miliarde de lei vechi pentru o
d\r\p\n\tur\ X pentru ca aceasta s\
devin\ func]ional\ [i s\ ad\posteasc\
poli]ia din ora[, ar trebui `nc\ 30 de
miliarde de lei vechi X DNA deschide
al doilea front `n cazul afacerilor
imobiliare `n care apare numele lui
Todiru], legat acum de achizi]ia
p\guboas\ de la C=mpulung
Moldovenesc X CITI}I PAGINA 3

X la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute au avut loc mai multe accidente
rutiere, principala cauz\ fiind carosabilul umed X la Vama,un t=n\r
din localitate a pierdut controlul asupra volanului [i s-a izbit de
parapetul unui pode] X `n urma impactului [oferul a decedat,
`n timp ce un pasager a fost r\nit u[or X PAGINA 5

SUCEVENII AU MA{INI
PU}INE {I VECHI
X `n jude]ul nostru, potrivit Direc]iei Regim Permise de
Conducere [i ~nmatriculare a Vehiculelor, erau la finele
anului trecut 183 de ma[ini la mia de locuitori din care numai
dou\ la mia de locuitori sunt produse `n ultimii doi ani X media la nivel de ]ar\ este de 236 de ma[ini la mia de locuitori
din care opt sunt fabricate `n ultimii doi ani X PAGINA 2

Costic\ Ni]u, cel care
a sechestrat-o [i
t=lh\rit-o pe prim\ri]a
din Voitinel, favoritul
instan]ei r\d\u]ene
X Ni]u a fost trimis `n judecat\ pentru
ucidere din culp\, dup\ ce a omor=t un
om `n trafic, conduc=nd f\r\ permis [i
a fugit de la locul faptei X a fost
dovedit c\ a t=lh\rit-o [i sechestrat-o
pe prim\ri]a din Voitinel, Maria Ple[ca,
viol=nd domiciliul acesteia X dou\ cazuri de concurs de `nfrac]iuni foarte
grave i-au adus lui Costic\ Ni]u doar
trei ani de `nchisoare X PAGINA 4
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Un mort [i opt r\ni]i, bilan]ul
accidentelor rutiere de la
sf=r[itul s\pt\m=nii trecute

