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De 1 decembrie,

1 decembrie 1918 este un mo-
ment de referinţă în istoria româ-

nilor, Marea Adunare de la Alba
Iulia votând în acea zi unirea

Transilvaniei cu România.

Fără paradă
militară

A dus poftele carnale până la a o viola pe cea
care-i putea fi nepoată, nici măcar fiică, la atât a

putut recurge individual din Mioveni.

condamnat după violul
unei fetiţe 

Un bărbat de 44 de ani a
fost condamnat după ce, a

râmnit la trupul neprihănit
al unei minore! 

Bătaia este ruptă din RAI, spun unii, alţii, cum ar fi re -
pre zentenţii legii, poliţiştii, spun că nu este aşa, astfel că,
au aplicat prevederile legale în ce-l priveşte pe un băr -

bat de 28 de ani care şi-a snopit concubine în bătaie. 

Reprezentanţii Primăriei Piteşti au anunţat că pregă-
tirile pentru sărbătorile de iarnă sunt în toi. Instala-

ţiile de iluminat nu se vor aprinde însă pe 1

decembrie, ci pe 5 decembrie, cu o zi înainte de Sfân-
tul Nicolae. Tot atunci va fi aprinsă şi instalaţia bradul

de Crăciun care va fi amplasat în faţa Prefecturii. 
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Trimis în judecată după ce
şi-a bătut concubina


