
M. 5. CAROL II. 
regele tineretului. 

De cinci ani încoace de numele Majestăţii Sale se leagă 
şirul lung al înfăptuirilor  grandioase. Aceste realizări poartă marea 
pecete a Majestăţii Regale. Se resimt aceste înfăptuiri  şi realizări 
de puterea creatoare a geniului, care nu arare-ori este însoţită 
şi de frumuseţile  unei firi  poetice. 

Majestatea Sa a declarat ziua reîntoarcerii sale ziua tinere-
tului, a generaţiei viitoare. Pe lângă frumuşeţe  şi putere, acest 
gând iradiază lumină regală. Es'.e frumos  şi puternic acest gând 
ca şi fiinţa  bărbătească a regelui. 

La 8 Iunie 1935 toată ţara a serbat bucuria întronării; natural 
fastul  acestor sărbătoriri a ajuns la apogeu în capitala ţării. Sute 
de mii au călătorit la Bucureşti, aşezaţi şi aranjaţi fiind  într'o 
ordine exemplară 

Capitala îmbracă o haină de serbătoare în ziua aniversării 
de cinci ani a restaurării. Casele aşteaptă în pompa steagurilor 
solemnităţile şi la Cotroceni un norod de oameni trece să vadă 
defilarea.  Cel mai strălucit punct al solemnităţilor este defilarea 
celor zeci de mii de tineri premilitari. A fost  dorinţa regelui ca 
spre reliefarea  zilei tineretului să se omită din program parada 
militară. 

După defilarea  tineretului şi serviciul divin, M S. a rostit 
o cuvântare frumoasă  adresându-se tineretului. 

Intr'adevăr ambiţia şi dorul de-a munci, puterea tânără de 
muncă, energia hotărâtă de a crea a M S. sunt atâtea simboluri 
pentru un tineret gata de-a progresa. 

Acest fapt  ne evocă sentimentul sperării, că ţara se va 
reîntineri, deoare ce tocmai domnitorul nostru este acela, care 
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dictează ritmul acestei reîntineriri. în individualitatea simpatică 
a M. S cinstim şi iubim omul cu tinere puteri. 

Este ceva armonios declararea zilei de 8 Iunie ca ziua tine-
retului. 

Relevăm, că domnitorul nostru, are din naştere darul de 
orator, cu o înţelepciune şi pricepere matură rezolvă marele 
probleme ale ţării, convins fiind  cu avânt tineresc despre princi-
piile de care este condus. 

In cuvântarea sa, ţinută în aceea zi măreaţă, când alege 
pentru tineret deviza sănătăţii sufleteşti  şi a corpului, pune în 
lumină regală esenţa adevărală a vieţii însăşi. 

ÎI mulţumim cu opunere Mnjestăţii Sale ziua tineretului. 


