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Newry reporter articles

PatabadkPatanpak4 Margaret Street, BL34 1DF Newry, UK23 cilvagriki atzmamanjijás. . Newrereporter .com / Scatwatch V lapu Transparancifeboc rāda informāciju, lai palīdzētu jums saprast mērķi lapā. Skatiet darbības, ko izvirzījuši lietotāji, kuri pārvalda un izliek saturu. Skywatcht View tika noteikts, ņemot vērā Newry Reporter 1.867 James dedzināšana
[1], un ir vecākais laikraksts apkalpo Ziemeļīrijā, Newry un Moverni reģionā Lielbritānijā. Pēc Jēkaba nāves 1902. gadā papīrs tika pārdots Džozefs Raits, kas strādāja ar drukāšanu Hillstrītas. Papīra piederēs Natk strādā tikai septiņus gadus pirms ugunsgrēka, lai pārvietotos Wright uz Kanādu. Robert Rand ieguva tiesības uz papīra un sāka drukāšanas atkal
pēc četriem mēnešiem uguns. 1912 papīra pārcēlās birojus no Kalanari Grain Mills (smilšu īpašumā) uz Margaret Street, kur tā dzīvo līdz šai dienai. Papīra tika publicēts ar Yakutrus pēc nāves Sandin 1915 līdz 1927, kad Edward nopirka tiesības Hodgat. Papīrs paliek Hodgat ģimenē tajā dienā. [2] Papīra šodien tagad ir publicēts katru nedēļu trešdien (lai
gan priekšējā vāka valstis ceturtdiena) pēc tam, kad mēģina divas &amp; koku nedēļas iet visā tās vēsturi. Šī pilnā krāsa ir iemērc kā kompakts, kad papīrs bija redzams un ir galvenais atjauninājums 2007.gada maijā. Tās galvenais sāncensis mūsdienu jomā ir Newry Democratic. Saskaņā ar ABC datiem (2013. gada janvāris-jūnijs) Newry Reporter pārdeva
9842 kopiju nedēļā, ar Newry Democratic izplatīšanu 6000 eksemplāru jomā. [Atsauce required] atsauces ^ par newry reportieris. Newry Reporter. Arhivēts no oriģināla, 2008. gada 6. jūlijā Diuad 25 jūlijs 2008 ↑ Story Darbinieki-Newry Reporter Story Darbinieki (Google Cash). External Contacts Newry Reporter jaunākais ABC sertifikāts Sans, t.i., Šis raksts,
kas attiecas uz Ziemeļīrijas laikrakstu, ir kvīts. Jūs varat palīdzēt wikipedia, paplašinot to. no diviem vecākajiem nedēļas laikrakstos uz ziemeļiem no pasaules ir jaunākais uz laiku apturēt ražošanu sakarā ar Coronavirus pasaules pandēmijas. Newry Reporter (pirmo reizi publicēts 1867) un māsa nosaukums (izveidota ar Banbmarge 1870) ir paziņojusi par
saviem nodomiem, lai kopējā lasītājiem, un ir saprotams, ka lielākā daļa darbinieku ir forelogged laikā. In sākumlapā paziņojumu, no dokumentiem īpašnieki, Hodgat ģimene teica: Tas ir ar nožēlu, ka mēs apturēt drukāt un digitālo izdevums no šīs nedēļas laikā. Mūsu nodoms ir atgriezties, tiklīdz šī krīze būs. Tas ir bijis ļoti sarežģīts process, un mēs ceram,
ka lasītāji saprot šāda neaizmirstama lēmuma pieņemšanas iemeslus. To vada citas plašsaziņas līdzekļu grupas, tostarp līdzsauvilikumi, kuru pamatā ir galda brilles, kas pirms divām nedēļām ielika savus nosaukumus saldētavā. Published by Weekly Glyc Life, North West Grupa O'Maaaahas arī ir slēgta uz laiku. Liels skaits Wakeless, ko publicējuši Moran
laikrakstu īpašnieki, arī ir apturējuši savu presi, bet nav citu norāžu, kas notiek ar tās nosaukumu Ziemeļīrijā, tostarp ostas paša laiku, erster Mail vidusdaļu un Alstera zvaigzni. Bet Edenberg vadīto JPI, kas arī pieder ziņu vēstuli, ir apstiprinājusi, ka aptuveni 60 žurnālistiem un 350 darbiniekiem tiks izmaksāta saskaņā ar valdības piekrišanas shēmu. Un tiem,
kas strādā veiks samazināt algas, kas ir atkarīgas no tā, cik daudz naudas viņi nopelna (10% no ienākumiem starp £ 18,000 un £ 40,000, 15% līdz £ 40,000 ienākumu un 20% direktoram). Tas ir turpināt uzņēmējdarbību pasaulē, ar savu stabilo nosaukumus, tostarp Ermeaarp Coreire, Ballimana Patron, Northern Constitution, Lieldienu Gazette un Strabani
Weekly News. Tās izpilddirektors Jean teicis Īru News: Mēs esam turpināja publicēt visus mūsu nosaukumus. Brave Armayagra Gar Īsi swayed veic ar 2 decembris 2020 Kara Armayagra lauza savas sirdis, bet tur augstu pēc drosmīgs nodot galvu ... Lasīt vairāk page 2 South Area Hospaka Services (SAHS) sniedz nenovērtējamu atbalstu un aprūpi, lai
cilvēki, kas dzīvo Dienvidu Veselības padomes jomā, kas ietekmē vēzis, vairāk nekā viens zods, motor-neona slimību un AIDS. Mūsu mērķis ir nodrošināt vislabāko dzīves kvalitāti mūsu pacientiem un viņu ģimenēm. Visi mūsu pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, un mēs paļaujamies ļoti daudz uz brīvprātīgiem ziedojumiem, lai nodrošinātu mūsu īpašu
aprūpi. Mūsu mājas lapā ir daudz informācijas par mūsu pakalpojumiem, kā ziedot un vairāk veidus, kā palīdzēt mums. Kopā mēs varam palīdzēt citiem. Vai jūs zināt, ka Hospaka ieguva kādu gada finansiālo atbalstu no veselības departamenta, mēs paļaujamies pārāk daudz līdzekļu vākšanas. Šogad mums ir nepieciešams £ 3.1M līdzekļu vākšanas, kas ir
gandrīz £ 260,000 katru mēnesi. Mums ir jāpalielina šie līdzekļi, lai mūsu pacienti un viņu ģimenes varētu sniegt aprūpi un atbalstu. Pakalpojumi Hospakas dienvidu daļā padarīja to par savu pirmo televīzijas nodošanu, kas 2017. gada novembrī tika pārraidīta UTV. Paldies par darot Gordons Ķīmija, kas sponsorēja nodošanu, kas palīdzēja palielināt izpratni
par hospaka pakalpojumiem mūsu jomā. Mēs pateicamies arī mūsu darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kuri, lūdzu. Paldies par jūsu apbrīnojamo atbalstu ir newry labdarības iestāde, ko izveidoja no jauna cilvēka vecāki nogalināti New York decembris 2, 2020. Lasīt vairāk
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