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M. S. REGELE Majestate a Sa Ferdinand I1 

Regele României a împlinit 60 ani. De la un capăt la altul al Ţării oraşe şi sate au îmbrăcat haina de 
sărbătoare şi au prăznuit această măreaţă zi. Majestatea Sa s-a urcat pe tron în vreme de grea cumpănă 
pentru Ţară şi Naţiune şi a ştiut să se identifice cu sufletul poporului Său credincios şi cu aspiraţiuni 
milenare ale Naţiunii româneşti. În ceasul hotărâtor, cu bărbăţie a scos sabia şi a aruncat-o în cumpăna 
destinului, ca să smulgă din mâna duşmanilor de veacuri dreptatea pentru poporul său încătuşat. Lupta a 
fost grea şi plină de primejdii, o luptă pe moarte şi pe viaţă. Regele în fruntea oştirilor Sale eroice a cules 
cu aceeaşi linişte şi încredere în dreptatea divină laurii izbânzii, cu care a înfruntat loviturile crude ale 
nenorocului. În mijlocul dezastrului, în vâltoarea retragerii, în mizeria iernii răspânditoare de molime şi 
secerătoare de vieţi, El şi-a păstrat credinţa şi tăria convingerilor în dreptatea învingătoare. 

Regele a fost farul către care s-au îndreptat privirile unui neam întreg însetat după pământul 
făgăduinţei. Armatei renăscute tot Majestatea Sa i-a dat cea mai puternică armă: a făgăduit pământ 
ţăranilor.  

Cuvântul regal a oţelit sufletele ostaşilor şi le-a dat tăria să înfrunte în câmpiile Siretului urgia şi 
prăpădul de foc şi fer. Din sânge şi suferinţă, din îndurări şi eroism, din credinţă neclintită în dreptate e 
împletită cununa de lauri a Făuritorului României Mari aşezată de toată suflarea românească pe fruntea 
Majestăţii Sale Regelui Ferdinand I. 

Iată de ce în ziua aceasta şi cea mai umilă colibă îmbracă haina de sărbătoare! Aceasta aniversare 
însă pentru noi ostaşii naţionalismului intransigent şi ai creştinismului integral are o însemnătate mult 
mai mare şi de aceea facem o mărturisire de credinţă. Pentru noi regalitatea nu este o formă 
întâmplătoare a vieţii de Stat, o vremelnică formulă oportunistă, care după timp şi împrejurări se poate 
înlocui tot aşa de bine cu una alta mai „avansată, mai democratică", cum perfidia iudaismului 
revoluţionar încearcă să strecoare cu presa sa otrăvitoare de suflete în conştiinţa cetăţenească potrivit 
preceptelor „înţelepţilor" ahtiaţi după dominaţiune universală prin răsturnarea ordinei existente şi 
suprimare a credinţei.  

Nu! Pentru noi, regalitatea este o dogma, este stânca de granit, de care se frâng toate valurile 
furioase ale uneltirilor făţişe şi ascunse şi care singură chezăşuieşte bunăstarea, liniştea şi viitorul unei 
naţiuni. Să se pătrundă de aceasta credinţă toţi românii, toţi cetăţenii cinstiţi ai acestei Ţări şi făcând zid 
de neînvins în jurul Tronului acum şi în zile grele să rostim rugăciunea: O Doamne Sfinte, Ceresc 
Părinte, Susține cu-a Ta mână Coroana Româna!  
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