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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egy 6vr« 5 pengő « Félévre 2*50  pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*50  dinár, Németországban 15 
Pf. Olaszországban 1 líra, Románjában 5 lel 

Csehszlovákiában 1*20  ck
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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, Vll. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradl-utce 8. sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 308-00.

Vasárnan (d. u. 4 töb: Au». 245-81. 100-43.

10 fillérért 500 pengő
A Hétfői Napló legújabb 

szenzációs versenypályázata 
nagyszabású készpénz

nyereményekkel
Vegye meg lapunk hétfőn reggel meg- 

Jelenő számát és a lap vételára ellenében

10 fillérért
módot nyert ahhoz, hogy

500 pengőt
nyerhessen.

Csütörtökön délben 12 órakor megjelent 
lapunk két' megbízottja dr. Horváth Ka- 
milló kir. közjegyző úr, Budapest, VII., Er- 
xsébet-körút 9—11. szám alatt (New- 
.York-palotában) lévő irodájában, ahol

a kir. közjegyző úr az olvas
hatatlanul összehajtogatott 
1-től 3OOO-lg terjedő sorszám- 
t megből kihúzott öt számot 

a azt anélkül, hogy akár ő, vagy bárki más 
megtekintette tolna,

borítékba zárta.

és fiókjába helyezte el. Egyidejűleg a többi 
2995 darab számot lepecsételve szintén el
raktározta.

Ezen aktust teljesen nyilvánosan hajtot
tuk végre és azon a kir. közjegyző úr enge
délye alapján kedves olvasóink közül töb
ben vettek részt.

Ezeket a számokat azért helyeztük el a 
közjegyzőnél zárt borítékban, hogy ezzel 
egy

kedves, kel'emes és egyb.n 
hasznothajtó

szórakozásra adjunk olvasóinknak alkal
mat:

találja ki, melyik az az Bt szám, 
amelyet a kir. közjegyző ki

húzott As borítékba zá.t.
Aki legalább egy számot megfejt,

50 pengőt nyer, 
aki a kihúzott öt szám bármelyikét sorrend 
ben közvetlenül megelőző' vagy követő szá 
mot küldi be megfejtésképpen.

5 pengőt
és aki a kihúzott öt szám számjegyeiből 
összeállított számot küld be, amelyben 
azonban az előforduló számjegyek sorrendje 
eltér a kihúzott szám számjegyeinek sor
rendjétől,

3 pengőt nyer
Gondolatversenyünkön tehát nemcsak az 

nyer biztosan, aki a kihúzott számok bár
melyikét eltalálja, hanem az is, aki például 
a ténylegesen kihúzott 2114. sz. helyett 
megfejtésként a 2413., vagy a 2415. szá
mot, vagyis azt a számot küldi be, amely

a kihúzott számot a folytatólagos 
és 1-től kezdődő számsorban meg

előzi vagy követi,

de nyer az is, aki a fenti 2414. szám helyett 
2144., vagy 2441., vagy 1244., vagy 1424-es 
stb., stb. számot, tehát

oly számot küld be. amelynek szám
jegyei azonosak a kihúzott öt szám 
bármelyikének számjegyeivel, de 
számjegyeinek sorrendje teljesen 
eltérő a kihúzott szám számjegyei

nek sorrendjétől.

A kihúzott számokat tartalmazó borítékot 
a kir. közjegyző jövő héten csütörtökön, 
délben 12 órakor — szintén nyilvános aktu
son — bontja fel és így derül világosság 
arra, hogy

kinek kedvezett a szerencse,

ki az a boldog halandó, akit a sors azzal a 
kiváltságos tehetséggel áldott meg. hogy

zárt boríték rejtekén is tud olvasni.

Ezt a versenyt

négy héton át 
folytatjuk

Mindenkor a hét csütörtökjén, déli 12 
órakor ejtjük meg dr. Horváth Kamilló kir. 
közjegyző úr irodájában — teljes nyilvá
nosság előtt —

«?■*  ■

az öt szóm húzását
és mindig a következő hét csütörtök napján, 
déli. 12 órakor

bontjuk fel

a közjegyző közbenjöttével az öt számot 
rejtő borítékot.

Azt a szerencsés .olvasónkat, aki

négy hét_n ét folytatott rejt
vényakciónk során a belen
ként kisorsolt öt szám közül 
legalább egyet, összesen tehát 
négy hét alatt négy számot 

ténylegesen megfejt, 

500 pengő 
jutalomban részesítjük.

A megfejtést lapunk második oldalán 
lévő szelvény felhasználásával kérjük be
küldeni. Minden egyes szelvényen 

csak egy szám küldhető be.

A kitöltött szelvényt kizárólag pos
tán, levelezőlapon vagy levélszekré
nyünkbe dobott nyitott kartonlapon 

(felragasztva) kérjük kiadóhivatalunkhoz 
juttatni, mert akár borítékban vagy bár
mely más lezárt formában küldött megfej
tést egyáltalán nem fogadunk eL

A Hétfői. Napló, hazánk legnagyobb és 
legelterjedtebb hétföreggeli újságja ezzel a 
kedves versengéssel, amelynek során

Igen magas összegű kész
pénznyereményt oszt ki.

ismét szokatlanul nagyszabású és páratlan 

ajándékot nyújt át 
kedves olvasóinak.

Reméljük és biztosan hisszük, hogy elő
zékenységünket, amellyel kedves olva
sóink szórakoztatására sietünk, azzal 
fogják honorálni, hogy

mindannyian szolgálatába állanak a 
Hétfői Napló propagálásának.

És ezt annál nagyobb határozottság
gal állíthatjuk, mert hiszen mindenki

a lapunk 10 filléres áráért, 
amellyel a versengésben való résztvétel 
jogát megszerezte, egyben

hétfőn reggel egy kitűnően 
szerkesztett, nagyszerűen 
informált újságot olvashat, 
amely a legnagyobb megbíz
hatósággal közöl minden ese
ményt, ami vasárnap tör
tént, nemcsak iilhon, hanem 
mindenütt az egész világon.

A Hétfői Napló 

hírszolgálata a legtökéletesebb, 
a legmegbízhatóbb.

Egyes rovatai páratlanul állanak a 
htrlaptrás terén.

SporthidÁsításai — bel- As kül
földről egyaránt — a leghűsége
sebb, a legrészletesebb képei min
dennek, ami a sportban vasárnap 
történt. Politikai, rendőri, szín
házi, társadalmi riporttal a vasár
napi hírszolgálat egy-egy első

rangú újságírói loljesi'ménye.
írásban, képben, rajzban mind
azt nyújtja o vasóinak a Héttől 
Napló, ami egy tökéletes és kitü
nően szerkesz'ett u'ság teljes

ségét ad’a.
Fel a versenyre! Kedves olvasóink, a 

. iszontlátásra!

A

Hétfői Nap’ó
szerkesztősége
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