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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!

ELŐFIZETÉSI ÁRAINK

lapkihordóinknál 25 lej

postai előfizetés 28 lej

A belháború során I. Géza a 
mogyoródi csatában győzelmet 
aratott Salamon magyar király 
felett, majd elfoglalta a trónt.

30 éves korában meghalt 
János Zsigmond erdélyi fejede-
lem, a szabad vallásgyakorlás 
támogatója.

Megszületett Georg Philipp 
Telemann német barokk zene-
szerző.

William Penn angol kvéker 
misszionárius megalapította 
Pennsylvaniát.

Eli Whitney amerikai feltaláló 
szabadalmaztatta a gyapot-
magtalanító gépet.

Megszületett Bem József len-
gyel katonatiszt, az 1848-49-es 
szabadságharc tábornoka.

Megszületett id. Johann 
Strauss osztrák hegedűmű-
vész, zeneszerző, karmester 
(Radetzky-induló).

Kötelezővé tették az első hiva-
talos magyar gyógyszerkönyv 
használatát.

Megszületett Albert Einstein 
német születésű amerikai 
fizikus, a relativitáselmélet ki-
dolgozója.

Erkel Ferenc: István király c. 
operájának ősbemutatója volt 
az Operában.

Megszületett Galánthai gróf 
Esterházy János Csehszlovákia 
magyar mártír politikusa.

Megszületett László Gyula, 
Széchenyi-díjas magyar ré-
gész-történész, képzőművész, 
egyetemi tanár.

Megszületett és 94 évvel ké-
sőbb ugyanezen a napon halt 
meg Akira Yoshizawa, az origa-
mi nagymestere.

Megszületett Diane Arbus 
amerikai fotóművész, aki „tör-
pékről” és „óriásokról” készí-
tett képeket.

Genfben aláírták a Magyaror-
szág pénzügyi helyreállítását 
célzó Népszövetségi kölcsönre 
vonatkozó egyezményt.

Meghalt George Eastman, a 
Kodak atyja, aki lehetővé tette 
a fényképezést az átlagembe-
rek számára.

Megszületett Michael Caine Os-
car-díjas angol színész (Hannah 
és nővérei, Árvák hercege).
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Ezen a napon




