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Acu', ceAcu', ceAcu', ceAcu', ceAcu', ce
facem?facem?facem?facem?facem?
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CetãþeanulCetãþeanulCetãþeanulCetãþeanulCetãþeanul
întreabã –întreabã –întreabã –întreabã –întreabã –
TTTTTururururursibsibsibsibsib
rãspunderãspunderãspunderãspunderãspunde

Crãciun laCrãciun laCrãciun laCrãciun laCrãciun la
7 grade,7 grade,7 grade,7 grade,7 grade,
fãrã zãpadãfãrã zãpadãfãrã zãpadãfãrã zãpadãfãrã zãpadã

LA NOCRICH,
MoºulMoºulMoºulMoºulMoºul
TRIBUNEITRIBUNEITRIBUNEITRIBUNEITRIBUNEI
a adusa adusa adusa adusa adus
daruridaruridaruridaruridaruri
familieifamilieifamilieifamilieifamiliei
Adam ºi înAdam ºi înAdam ºi înAdam ºi înAdam ºi în
fosta garãfosta garãfosta garãfosta garãfosta garã
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Soldatul,Soldatul,Soldatul,Soldatul,Soldatul,
cel maicel maicel maicel maicel mai
uitatuitatuitatuitatuitat
parparparparparticipant laticipant laticipant laticipant laticipant la
Revoluþie (I)Revoluþie (I)Revoluþie (I)Revoluþie (I)Revoluþie (I)

Ultima ediţie a ziarului
Tribuna înainte de
Crăciun va apărea
miercuri, 24 decem-
brie, iar următorul
număr apare luni,
29 decembrie. Vă
reamintim că apariţia
ziarului este con-
diţionată de programul
Companiei Naţionale
Poşta Română, care
distribuie cea mai
mare parte a tirajului
Tribunei. În aceste
condiţii, clienţii care
doresc să dea anunţuri
de mică sau mare
publicitate sunt
rugaţi să ţină cont
de datele de apariţie.
Vă mulţumim
pentru înţelegere!

IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTTTTTANT!ANT!ANT!ANT!ANT!
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150 de sibieni la dineul150 de sibieni la dineul150 de sibieni la dineul150 de sibieni la dineul150 de sibieni la dineul
preºedintelui Iohannispreºedintelui Iohannispreºedintelui Iohannispreºedintelui Iohannispreºedintelui Iohannis

   Dup[ ceremoniile oficiale de investire ^n func\ie, Klaus Iohannis şi soţia sa au
oferit ieri un dineu la Palatul Cotroceni de la care nu au lipsit sportivi, oameni de
cultur[, consilieri locali ̀ i jude\eni, parlamentari de Sibiu, dar ̀ i profesori, fo`ti colegi
ai lui Klaus Iohannis ̀ i colegi ai Primei Doamne, Carmen Iohannis   Dineul a fost unul
privat, însă mulţi dintre oaspeţi şi-au împărtăşit bucuria postând pe facebook imagini
din timpul recepţiei  Chiar Paul Jurgen Porr, preşedintele FDGR, şi soţia sa, au
postat pe facebook un selfie de la Cotroceni  Klaus Iohannis a depus jurământul în
faţa Camerelor reunite ale Parlamentului  În primul discurs al preşedintelui, acesta
le-a mulţumit concetăţenilor săi pentru încrederea acordată 
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