Evenimente culturale de excepție în
“Curtea Artiștilor” din Zalău

PAGINA 8

P

Liderul presei sălăjene

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate
Miercuri,
5 August 2020

nr. 139
(5.704)

2,5 lei

8
pagini

www.magazinsalajean.ro

Hoții nu mai au frică nici de Dumnezeu:

Biserică spartă în
miez de noapte

Telefon/Fax: 0260 611364;
E-mail: redactie@magazinsalajean.ro

Definitivat 2020:

Doar doi profesori au
promovat examenul după
contestații
PAGINA 2
Fonduri nerambursabile:

25.000 de euro pentru
tinerii fără job care vor să
devină patroni
PAGINA 3

Cazuri noi de coronavirus
în mai multe localități
sălăjene

facebook.com/MagazinSalajean

PAGINA 8

Augusta Teşinschi

Catedrala ortodoxă din centrul municipiului
Zalău a primit, în cursul nopţii de duminică
spre luni, ’’vizita’’ unor persoane necunoscute,
cu intenţii deloc ortodoxe. Hoţii nu au găsit
nimic de furat, deși au căutat bani și valori în
lăcașul de cult, dar poliţiștii au ridicat mai multe
probe, între care și amprente, întocmind dosar
de cercetare penală pentru furt caliﬁcat. Potrivit
primelor cercetări, au fost forţate cutiile milei și
două dulapuri, dar din fericire rău-voitorii nu au
reușit să-și ducă până la capăt intenţiile și nu au
fost sustrase bunuri sau valori. Poliţia a fost

sesizată despre această faptă în cursul zilei de
luni, 3 august și continuă cercetările pentru
identiﬁcarea autorului sau autorilor.
Astfel de fapte au mai fost constatate în
municipiul Zalău, în cursul acestui an. Potrivit
unor surse bisericești, la un lăcaș de cult situat
pe strada ’’22 Decembrie 1989’’, persoane
necunoscute au pătruns în interiorul bisercii și
au luat cutia miliei, în care se aﬂau doar câteva
zeci de lei. Furtul nu a fost sesizat la poliţie,
oamenii bisericii alegând, cel mai probabil,
calea rugăciunii și a postului pentru
’’mustrarea’’ și ‘’îndreptarea’’ făptuitorului sau
poate a făptuitorilor.
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