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Maramureşeni "ţepuiţi"
de o ﬁrmă din Şimleu

P

PDL Sălaj, atac la USL şi PRM
Administratorul unei societăţi comerciale din Şimleu Silvaniei este acuzat de mai mulţi maramureşeni că acesta
le-ar fi promis acordarea unor împrumuturi de până la 20.000 de lei, cu dobândă avantajoasă, dar care nu le-a mai
acordat banii solicitaţi după ce au plătit unele rate în avans.
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Lumina Zilei
Eroilor din Ziua
Înălţării
Domnului să
aducă în
sufletele tuturor
sălăjenilor
sentimentul
iubirii de
Dumnezeu, de
Neam şi de
Patrie, alături de
sentimentul de recunoştinţă faţă de toţi
Eroii neamului românesc.
Hristos s-a Înălţat!

Cer înnorat. Ploi abundente. Max.: 20º C; Min.: 17º C.

Curs valutar (BNR):

Manager nou la Casa Municipală
de Cultură Zalău
Noul manager al Casei Municipale de Cultură Zalău
este Gabriela Hossu, cea care a câştigat concursul
organizat pentru ocuparea postului respectiv şi care, de
altfel, a asigurat şi interimatul la şeﬁa instituţiei respective, după ce fostul manager, Pamﬁl Vlaicu, a intrat în
pensie, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei
Zalău, Manuela Ghiuruţan.
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Campanie pentru donarea de sânge
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină din
Zalău-Sălaj au demarat, la nivel de judeţ, o campanie
pentru donarea de sânge. Acţiunea a debutat zilele trecute,
la Centrul de Permanenţă din Cehu Silvaniei unde 12
persoane au răspuns acestui apel menit să salveze vieţi.
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În Bădăcin,

Tiberiu Marc,
preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj
METEO:

Septimiu Ţurcaş, candidatul PDL Sălaj pentru un nou
mandat la conducerea Primăriei Şimleu Silvaniei, a
declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că la
ﬁnalul mandatului 2008-2012 se poate uita, fără nicio
rezervă, în ochii şimleuanilor, având certitudinea că şi-a
făcut datoria faţă de ﬁecare locuitor a oraşului.
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Elevii au interzis la biblioteca şi
calculatoarele şcolii
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EUR 4.4587; USD 3.5272; 100 HUF 1.4734; GBP 5.5429; CAD 3.4485; XAU 176.2413

