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P. P. Nem fogjuk megnyugtatni lelkiismeretét. Addig igaza
van, hogy valaminek az értékét minden időben a kínálat-kereslet
aránya határozta meg. Minél ritkább, művészibb kivitelű, érték
állóbb, tehát keresettebb valami, annál magasabb az ára. Ez igaz
ságos. De ha valaki - felebarátja meqszorult helyzetét seiuteleniil
'cihasználva - az élet fenntartására szükséges elsőrendű javakat
(élelem, ruha, lakás) a rendesnél, szokottnál, általánosnál maga
sabb áron juttatja csak a rászoru lókuak, az az uzsor-áskodás sú
lyos és gyalázatos bűnébe esik, ős nem érdemli meg a keresztény
nevet. Ne mondja: "kemény beszéd ez, ki hallgatja ezt!" Ez a
keresztény morál. Az nJ' Jézus az utolsó itéletnél attól tette" függő
vé a menuvországot vagy poklot, hogy adtunk-c ételt, ruhát, lakást
az arra sznruió fdelJarátunknak, vagy sem.

K. F. Leveléből néhány sort ide ikta tuuk. Olyan szépek ezek
a névtelen kis aldoaatok! "Mindig- nagy lelki gyönyörűség volt
számomra II szcntmixe, mert olvun szépen magvarázta a kis tisz
telendő úr prédikációjában II hittant, hogy megint gyereknek
éreztem magam. Siettem korán beülni, mert tetszik tudni, milyen
a mostani diák, nem adnak helyet egy öreg asszonynak. De most
belátom, hogy hiszen ez la gyerekek miséje, itt egyenesen nekik
prédikálnak, ide küldik őket a szülőik, itt tanulják az egyházi
énekeket, és mi öregasszonyok teleüljük a padokat, mikor mehet
nénk más misére is. A gyerekek meg ott áldogálnak. diílöngöznek
és nem tudnak leülni, letérrlepelu i a padba. Hát ezentúl elmegyek
lU nyolc órás misére, hadd férjen a helyembe egy kis vásott ne
buló.• annak még' szüksége van rá, hogy mesrtanulja mag-át jól

.érezni a templomban." Szép. Eljenek az; öreg: asszonyok.

Új zsoltúrok. Lrdnt érdeklődő. A kért köuyvhöz ma nehéz hoz
t.ájutni, mert magyar kiadása nincsen. Kérdésével tessék az Ecc1e
sia Szövetkezethez (Bp. V., Ferenciek-tere 1.) fordulni; ha egy
általán lehetséges, ott fognak tudni talán felvilágosítást adni. Az
új magyar zsoltárford ítás megjelenéséről egyelőre semmi határo
zottat nem lehet még mondani. Ha egyszer meg fog jelenni, ak
kor természetesen a hívek használatára fog- állani mindenekelőtt.

H. D. A Mamertini börtön Rómának legrégibb, még etruszk
eredetű épülete a Forum északi sarkán van. Két egymás fölötti
helyiségből áll. az; .alsóban van egy forrás, azért a régészek úgy
gondolják, hogy tulajdonképen 8 hegybe vájt kút volt. Hirhedt
börtöne volt ez a régi Rómának, innen csak a vesztőhelyre vitt
az út. Régi hagyomány szcrint Szent Pét'er és Szerit Pál is itt
élték utolsó napjaikat; a legenda szer-int a forrás- is Szent Péter
imájára fakadt a börtönben, mert az apostol meg akarta keresz
telni őrét, r. Sz ilveszter pápa Konstantin császár kérelmére a két
-apostolfejedelem tiszteletére szentelte a helyet.
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