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Megjelent!

PAPINI:
Esemény!

VI. C e Ie s t i n p á p a levelei az emberekhez.

Afiktiv pápalevelekbe öltöztetett mondanivaló szeretve bírál és
igazsággal tanít papot, szerzetest, szegényt, gazdagot, népek veze
tőit, költőket, krisztustalanokat ...
H.aUyouó stilus, szellemes goudolatok.

B O It i á r a = 25.- f o r i n t.
Hogy folyóiratunk előfizetői minél könnyebben hozzájuthassanak
Papininek e legújabb, világsikert aratott remekéhez. részletfize
tési kedvezményt nyujt kiadóhivatalunk. Megrendelhetőa Vigilia
37.343 sz. csekkszámlájának befizetési lapján. Postahivatalokban
kapható biancó befizetési lap felhasználható. Minden esetben rá kell
írni az «összeg rendeltetése» rovatba: Papini. Aki az első részletet,
9.- forintot beküldi, postafordultával megkapja a könyvet azzal,
hogy a következő részleteket, 8.- 8.- forintot a következő hónapok
ban fizeti ki.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy ezzel az ajánlatunkkal meg
könnyítjük a Papini-könyv beszerzését, s lehetövé tesszük, hogy
előfizetőink és olvasóink könyvespolea egy idő- és értékáIIó, sok
szor elolvasható művel gyarapodjék. Vigilia Kiadóhi"atala
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Isten-szeretet van írásba foglalva az újszövetség könyveiben
és az egyetlen prófétai könyvben: a J e l e n é s e k k ö n y
v é b e n. Innen árad szét a szeretet az emberek szívébe, ha
azt kézbe veszik és olvassák. Ez a tartalma Kosztolányi István:

Igy szeretett az lsten
című könyvének, melynek II. kötete most jelent meg, sok
illusztrációval. Ára Ft 40.-

Új ifjúsági mfi: Csaby Márton:
••• ds újra 'elgiJrdUI a fUggllny •••

Ára Ft 9.-

A I II m i n i II m-é r ill e k:
Csodás Szfizanya-érem 30 fillér, 100 drb Ft 20.
Skapuláré - érem 30 fillér, 100 drb Ft 20.-

Család f ela) án láshoz legalkalmasabb füzet;
P. Zolotnoki : Jézus Szentséges Szive menti meg II világot.
Ára Ft 1.-
Jézus Szive képek. 2.- Ft-tól 6.- Ft-ig.
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Budapest.. VIII., MlkszAth KAlmAn.tá.. 4. szAm.


