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éfdlízetlJinRftez és ofuasóinRftoz I
Mult számunkkal megváltoztattuk példányszámonkénti és előfizetési

árainkat. 1948 július l-től kezdve 11. Vigilia példányonkénti ára 5.- forint, évi
előfizetése 50.- forint, félévre 25.- forint, negyedévre 13.- forint.

Olvasóink és előfizetőink bizonyára észrevették, hogy ez év januárjában
formaváltozást hajtottunk végre, magasabb és szélesebb formára tértünk át,
ami 15-20%-kal bővítette a laptartalmat s ugyanakkor ennyivel növelte az
előállítási költséget is. Később életbelépett a nyomdai költségek 14'30/0-os emel
kedése s a papirbeszerzés is költségesebb lett. Ezeknek a tényeknek a követ
keztében a szerény árváltozást csak úgy tudnánk elkerülni, ha a formát változ
tatnánk s vele a lap tartaImát csökkentenénk. úgy véljük, ezt nem vennék szí
vesen olvasóink és előfizetőink.

Sajnos, a közeljövőben esetleg egy külső változást így is végre kell haj
tanunk lapunkon, éspedig a borítólapon, mert az a finom kartonpapír, amelyen
borítékunk készült, nem kapható, készletünk pedig kimerülőben van.

A július 1. után esedékes előfizetéseket már az új áron kérjük.
Kérjük olvasóink és előfizetőink eddigi megértését és szeretetét.

A Vigilia kiadóhivatala,
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BELYEGZOK
S C H UBA U ER Bpest,Duna-u.6.
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IVas, szerszám, háztartási cikkek
'NlREY MIHALY
Bud.p".t. VI•• KIrály-utca SS.

E R A JeI Tmegszünteti a kéz-, hónalj- és lábizzadást.

1 Oveg Ft 6.90~11.50.

ELADAs. vETEt C~E~E TEl:258-214

++
BP. XI. BARTÓK S~LA·(JT 41.

R6Bzlet..e IB.

NAGY DROG~RIA, VIII., J6zsef-körút 19.

Szigeti Kilhin OSB.:

JUBILATE
A gregorián ének kézikönyve

192 oldal,
kótapéldákkal műmellékIetteI

Most jelent meg. Ára 32'- Ft.
MAGYAR KÓRUS BUDAPEST,
X II., KiBB JánoB altábornagy-utca 55.

Új konyvek!

Tower Vilmos: A S P I R I T I Z M U S
A tudós szerző rengeteg, eddig teljesen Ismeretlen adatokat,
példákat, eseteket közöl, a többi között megmagyarázza az összes
úgynevezett fakirmutatványokat is. A~a : 25'- Ft.

Tömegterjesztésre ajánljuk: P. Zolotnoki négy
EngeszteUJ füzetét. Egy-egy füzet ára l·-Ft.

K a p h a t ó: K O R D A R T. könyvkereskedésében
BUDAPEST, VIII., MIKszATH KALMAN-TÉR 4. SZAM.


