1,5 lei - 12 pagini • Miercuri, 20 aprilie 2011 • nr. 76 (3.476) •

www.magazinsalajean.ro • Liderul presei sălăjene

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate

Prefectul vrea capete
tăiate la Almaşu

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Ajutoare de Paşte, ioc!
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O firmă sălăjeană face “triplu
tulup-uri” pe Primăria Cluj
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Tombolă
De Paşte,
un miel
vă paşte!

"Alegerile de la Almaşu au fost repetate în baza unei sentinţe irevocabile. În această sentinţă, există un text,
mai precis o motivaţie, în care se atrage atenţia că, la Almaşu, au fost fraudate alegerile. Astfel, vreau să aflu,
până la urmă, cine şi cum a fraudat aceste alegeri", a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, prefectul de Sălaj,
Vegh Alexandru.
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Decupează cel puţin
2 taloane pentru
concurs, trimite-le la
sediul redacţiei (str.
Nicolae Titulescu nr.
1) sau depune-le în
cutiile pentru anunţuri
şi poţi câştiga unul
dintre următoarele
premii:

• 1 miel

oferit de Cooperativa
Agricolă Transilvania
Ovicarn Hereclean

• 5 cozonaci
oferiţi de Sandana

• 1 platou
de prăjituri
oferit de Mondo Gelato

Nume ........................................................
Prenume ...................................................
Adresa .......................................................

În doar un an,

.....................................................................

Parcul auto al Sălajului a crescut
cu aproape 2.000 de maşini

Distribuitor autorizat în judeţul

Sarmis SA

Sălaj:
tel. 0260 621845, 0260 620434

Produsele se găsesc în
magazinele Gospodarul şi
magazinele partenere

• Detergenţi pentru
rufe, pardoseli,
geamuri, aragaz,
vase, mobilă, ceramică,
obiecte sanitare etc.
• Odorizante pentru
cameră, WC
• Absorbant de miros
pentru frigider
• Lavete umede și
uscate
• Produse anti calcar
Calitate la cele mai mici preţuri!

www.magazinsalajean.ro

Deşi criza economică a pus o amprentă vădită asupra
sălăjenilor, în ceea ce priveşte achiziţionarea autovehiculelor
nu s-au văzut efectele negative asupra posibilităţilor băneşti.
Din contră, potrivit datelor statistice prezentate în cadrul
unei conferinţe de presă susţinute, ieri, la Prefectura Sălaj,
parcul auto al judeţului a crescut cu aproape 2.000 de
autovehicule, de la 55.815 maşini câte se aﬂau la ﬁnele
trimestrului întâi al anului trecut, la 57.764 câte erau în total
la sfârşitul lunii martie 2011.
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Citeşte astăzi
ştirile de mâine!
Site actualizat
la ora 0.00!
Accesează
ediţia on-line
a cotidianului
nostru
Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de
informaţiile
din ediţia
tipărită.

Nu citi mâine
ce poţi citi azi!

.....................................................................
Telefon ......................................................

Data limită de
primire a
taloanelor:
miercuri,
20 aprilie 2011.
Tragerea la sorţi
a câştigătorilor
tombolei va avea
loc în data de
21 aprilie 2011.

