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Sudoku – könnyű

Sudoku – közepes

Sudoku – nehéz

#szórólap

#plakát

#önkormányzati lap 

#termékkatalógus #kereskedelmi  kiadvány

Ki ne szeretné, ha szórólapja, katalógusa
közvetlenül eljuthatna a lehetséges ügyfelekhez? 

Mi viszont tudjuk rá a megoldást!

 

A

hatékonyság.

Cégünk saját terjesztési hálózatával vállalja szórólapok
és egyéb reklámkiadványok terjesztését.

A Csíki Hírlap mindent visz! 

kérjük, keresse  

a személyre szabott ajánlatért!

Sok elégedett partnerünkhöz hasonlóan 
küldjön velünk ön is reklámkiadványt!

Adja el
feleslegessé vált tárgyait!

Apróhirdetését hozza be személyesen 

Csíkszereda, Fortuna Park sétány 2A

hozza be személyesen 

FIZESSEN ELŐ MOST!
1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Budán 60 éves korában meg-
halt II. Ulászló magyar király, 
I. Ulászló néven Csehország 
királya.

Megszületett Joseph Priestley 
angol természetbúvár, filozó-
fus és teológus, az ammónia, 
a szénmonoxid és az oxigén 
felfedezője.

Megszületett II. József német-
római császár, magyar és cseh 
király, a „kalapos király”.

Megszületett Charles 2nd 
Earl Grey, aki a róla elnevezett 
teáról maradt meg a történe-
lemben.

Elkezdődött a nagy pesti árvíz, 
melynek mentési munkáiban 
hősiesen vett részt báró Wes-
selényi Miklós.

Megszületett Donáth Gyula 
szobrászművész, aki többek 
között a Tatabányánál találha-
tó Turul szobrot is készítette.

Megszületett Percival Lowell 
amerikai csillagász, aki hitt 
abban, hogy van élet a Mar-
son.

Az Amerikai Egyesült Államok 
minden részében elfogadták 
az egységesített időmérést.

Megszületett Mező Ferenc ta-
nár, aki az 1928-as amszterda-
mi szellemi olimpián aranyér-
met és babérkoszorút nyert.

Megszületett Guttmann Béla 
válogatott labdarúgó, nem-
zetközi szinten is kiemelke-
dő edző.

Megszületett William J. Casey, 
aki 1981 és 1987 között a CIA 
igazgatója volt.

Megszületett Janet Flanner 
amerikai újságírónő, aki majd-
nem 50 éven keresztül írt Pá-
rizsból az amerikaiaknak.

Tennessee államban törvény 
lépett hatályba, amely megtil-
totta az evolúció tanítását.

Franklin Delano Roosevelt, az 
Amerikai Egyesült Államok 
elnöke bejelentette, hogy újra 
megnyitották a bankokat.

Megszületett William H. (Hall) 
Macy amerikai színész (Tűz a 
víz alá, Amikor a farok csóvál-
ja..., ).

Ártatlannak találták a Ford 
Motor Company-t gondat-
lanságból elkövetett ember-
ölés vádjában.
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Ezen a napon




