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Apare deodată cu „Dumineca".

Prejul 1 Leu împreună cu „Dumineca".

Apel cătră membrii Agrului din Eparhia Maramureş.

întâmplările întru adevăr groaznice, cum erau
asasinatele din — să zicem numai — ulti
mele luni.

Mulţi sunt do aceia, cari o fi cetit ce
va, însă putini de aceia cari au si partici
pat dintre laicii Eparhiei noastre, nu numai
la Congresul Eparhial, ci si Ia cel General
ţinut în acest an la Lugoj.

Oare noi, membru Agrului, ne putem
linişti conştiinţă noastră cu atâta, cât vedem
că fac cei mai mulţi cunoscuţi ai noştrii ?
Nu iubiţi cetitori, atâta nu e destul,
dacă nu vrem să devenim şi noi compati
bili pentru acele ce în mod firesc vor tre
bui să urmeze, dacă trăim cu toti aşa cum
trăesc ei.
Azi nu mai putem trece cu o nepăsare
criminală pe lângă aceste simptome, ci trebue ca să ne hotărîm barem noi cei adu
naţi în jurul Arhiereilor noştri că vom con
tribui cu toate forţele noastre — cu faianţe
le menţionate în sf. Scriptură — la conlu
crare în acţiunea catolică.
Agrul ca atare, numai acuma şi-a înplinit existenta de cinci ani şi incoronânduşi activitatea desvoltată propriaminte cu
constituire prin prezenta Majestăjii Sale Re
gelui Carol II. la impozantele serbări desfă
şurate la Lugoj acuma trebue şă între în
plină activitate, primind prin prezenta Re
gelui, aprobarea activităţii desvoltate până
acuma şi o încurajare pentru a continua şi
a desvolta aceasta activitate.

Şi oare cu atâta am fi satisfăcut noi,
datorintelor noastre în aceste zile grele de
încercare, ca cetăţeni loiali, ca buni români,
români de obârşie, noi cari admirăm poate
Roma păgână de odinioară, dar întru nimica
nu ne mişcă Roma creştină de azi.
Nu iubiţi cetitori membri ai Agrului,
atâta nu ajunge şi numai cu atâta nu am
făcut mai mult, decât ce fac cei mai mulţi
ştiutori de carte, cari plictisindu-se din cau
za golăciuneu sufletului lor, dat de Creator
să fie vas închepător pentru harurile dumnezeeşti — cumpără vre'o jumătate de du
zină de ziare — nici întâmplător unul ca
tolic — s'au într'o cafenea, ori cârciumă, fie
chiar numită bodegă, sau vr'un club, pe
drum, sau arare ori poate şi acasă trecând
peste titlurile tipărite cu litere mari, au mai
trecut oarescare timp ce nu se mai întoarce
nici când, pentru că timpul dintre oarele să
zicem dela şase până la opt, mâine seara
nu vor fi acelea de azi, ori cele de ieri, cari
au trecut irevocabil.
Noi după ce am cetit atâtea ziare şi
le-am pus la o parte supăraţi, că nu am gă
sit nimica „interesant", fiind că spre norocul
nostru sunt încă proporţional destul de rare

Dacă aceasta activitate a meritat apro
barea celui mai competent factor constitu
tional până la data Congresului dela Lugoj,
cu atât mai mult ni se impune datorinta a
ne strânge rândurile, a ne incorda puterile,
a ne mustra pujin conştiinţa şi a continua,
— mai corect zis — a începe în cadrele Ag-

rului o activitate intenzivă, după cele întâmlate la Marsilia.
Marseilesa şi Marsilia vor rămânea
acele două pietre de hotar între carii s'a
desvoltat păgânismul nou, necredinţa, dis
trugerea credinţei adevărate, al respectului
în Europa.
Din Marseilesa s'a nutrit aceasta miş
care, sperăm însă ca cu Marsilia s'a termi
nat şi urmează renaşterea.
Trebue să ne aducem aminte de şiru
rile lui V. Alexandri unde zice c ă : Latina
gintă e regină într'ale lumei ginte mari, Ea
poartă în frunte o stea divină, lucind prin
timpuri seculari" pentru că acum cetim —
încă puţin — despre internaţionalul Con
gres Euharistie ţinut între cadre de abea
închipuit de grandioase în Argentina, la Buenos Aires.
Numărul participanţilor la «cest congres
a atins două milioane. Preşedintele repubjicei — fiind el însuşi catolic practicant — a
urmat în procesiune pe împăratul împăraţi
lor şi Regele Regilor, pe Hrisîos Rege, de
fată în sf. Euharistie, purtat de delegatul
special al Papei, de cardinalul Pacelli. Ar
gentinienii sunt şi ei de aceeaş obârşie ca
noi, de ginta latină, la fel cu noi, având
aceeaşi fraţi şi surori cu noi în Francezi,
Italieni, Spanioli, Portughezi, şi mai toate
statele din America de nord.
Vssile Alexandri şi-a scris apoteza sa
intitulată „Latina Gintă" atuncea, când Aca
demia Franceză a publicat un mare concurs
pentru cea mai reuşită poezie — imn —
care să elogieze rassa latină. Trebue să ştim
că din toate ţările cu obârşie latină au con
curat cei mai de seamă poe{i şi dintre toii
Alexandri al nostru a fost premiat pentru
aceasta poezie.
Nu am merita existenta noastră dacă
nu ne-am purta astfel, ca să fim vrednici
de acest elogiu.
Luând deci ca exemplu de urmat pe
fraţii noştri din Argentina, şi ţinând în minte
cuvintele Prea-Sfintitului Alexandru al Lu
gojului, adresate Majestătii Sale Regelui Ca-

rol 11 zicând: Sire, Biserica noastră catolică
este în mod firesc şi spontan reazămul cel
mai puternic al monarhiei pe pământ. E a
care ştie că Dumnezeu în ceruri stăpâneşte
în unitate absolută, fiind unic stăpân în cer
şi pe pământ, E i care este prin instituţie o
monarhie de drept divin, simpatizează în
chipul cel mai firesc cu monarhiile de pe
pământ, reoglindirea stăpânirii divine şi a
regimului monarhic bisericesc. Ea ştie şi
pricepe că, în jurul tronurilor se realizează
mai bine solidaritatea supuşilor unei tări, a
unui popor şi e mai bine chezăşuită coezi
unea socială şi organismul de stat. De aceea
Sire, fiti asigurat, că în biserica noastră
română unită, veti avea deapururi un factor
de radiere a forjelor naţiunii în jutul tronu
lui şi un reazăm puternic pentru toate cau
zele mari ale neamului cu care se identi
fică tronul.
Iubiţi cetitori şi membri ai Agrului, Vă
rugăm cu insistentă să vă conformaţi întoc
mai şi cu începerea cvincvenalului al doilea
să însepem cu toţii o activitate corespunză
toare, nu numai o activitate deşartă, ci o
viată activă catolică, barem în cadrele Agru
lui nostru.

Un „preot."
In noaptea spre 8 Septemvrie nu de
parte de Newyork — a căzut jertfa flăcări
lor vaporul american „Morro Castle," având
pe bord un personal constatator din 240
de persoane şi 318 călători. Şi-au pierdut
vieata 300 de persoane. In legătură cu aceasta noapte a groazei — unul care a scă
pat povesteşte următoarele: Călătorii nu în
ceată de a lăuda fspta unui tinăr preot. El
stătea în linişte şi fără mişcare în apropie
rea focului. La spatele lui noi am văzut
limbile de foc şerpuitoare, care i'au învăluit
cu o lumină roşie, încât nouă ni s'a părut,
că-i ard hainele. Aşa a stat el şi şi-a ridi
cat mâinile cătră cer, fără să zică un cu
vânt. La aceasta vedenie într'un moment au
încetat strigătele şi zbieretăle de groază. Pe
întreg vaporul a stăpânit o tăcere adâncă.
In acel moment al tăcerii, — finărul preot
a început să se roage. Peste puţine minute
asistenta rostea împreună cu preotul rugă
ciunea. Pe urmă el ne-a dat tuturora abso
luta sacramentală. Pe urma flăcărilor căldura
a devenit insuportabilă şi noi am sărit în apă.

