1,5 lei - 12 pagini • Joi, 20 octombrie 2011 • nr. 203 (3.603) •

www.magazinsalajean.ro www.facebook.com/MagazinSalajean • Liderul presei sălăjene

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate
Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

În contul unor câştiguri fictive,

Tot mai mulţi sălăjeni
cad pradă escrocilor

A început recensământul
populaţiei şi al locuinţelor
Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România
se va desfăşura în perioada 20 - 31 octombrie, sub directa
coordonare a Institutului Naţional de Statistică. Prefectul
de Sălaj, Vegh Alexandru, alături de directorul Direcţiei
Judeţene de Statistică, Elena Mureşan, au făcut cunoscute,
ieri, cele mai importante informaţii pe care sălăjenii
trebuie să le cunoască în legătură cu acest subiect.
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Monarhia, în dezbateri
Fapte, tradiţii şi istorii legate de monarhie vor ﬁ
dezbătute vineri, de la ora 13, la Zalău.Evenimentul va
avea loc în Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene Sălaj şi
va ﬁ organizat de Consiliul Judeţean Sălaj, Biblioteca
Judeţeană Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din
Zalău, Alianţa Naţională pentru Regatul României,
Fundaţia Corneliu Coposu Filiala Sălaj.
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Fruntaş în politică şi administraţie,

Tiberiu Marc este codaş la
numărul de imobile deţinute
Contrar practicilor occidentalilor, care nu tânjesc după
proprietăţi, românii se simt cel mai bine când ştiu că sunt
stăpâni pe ceea ce au. Casa este considerată o avuţie
importantă, un bun care se transmite copiilor, o dovadă
a situaţiei materiale.
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În speranţa că se vor îmbogăţi peste noapte, sălăjenii continuă să dea curs câştigurilor anunţate prin intermediul
mesajelor pe telefonul mobil ori chiar apelurilor telefonice. Pentru revendicarea premiilor de câteva zeci de mii de
euro, fericiţii "câştigători" trebuie doar să trimită diferite sume de bani în conturi menţionate de către apelanţi. Doar
că, într-un ﬁnal, premiul se transformă într-o "ţeapă" de zile mari, în unele cazuri ﬁind de aproape 5.000 de euro.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!

"Ultimul festin" - un produs de
excepţie

Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Romanul "Ultimul festin" a lui Florin Horvath a fost
lansat, marţi, la Zalău. Volumul a apărut la Editura "Caiete
Silvane" în colecţia "Scriitori sălăjeni".
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Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

hrana sufletului

Cer parţial acoperit. Posibil ploaie. Max.: 16º C; Min.: 3º C.

Noua structură a anului de învăţământ pe
semestre aduce uşoare modificări şi la susţinerea
tezelor şcolare. Potrivit inspectorului şcolar general al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, Ioan Abrudan,
cadrele didactice vor trebui să programeze aceste testări
până cel târziu la data de 30 noiembrie.
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Romanul lui Florin Horvath,

Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru

Mibrãria ARCA

Tezele şcolare, susţinute
mai devreme

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Meseria de dascăl nu mai are
căutare
Primele concursuri pentru ocuparea posturilor
devenite vacante în unităţile de învăţământ din judeţul
Sălaj, pe parcursul anului şcolar, au adunat săptămâna
aceasta puţini candidaţi.
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