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Ellefolket hyldede i Gaar sine Herskere med den 3-aarige Prins
Ferd'nand i Spidsen. - Kong Erik har forladt sit Folk
(Fra Y<>r udSiendte Mewlrbejde.r)
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Øverst: D en maleriske Landmilits paraderer under Kornn1ando af Marskallen,
Premierløjtnant Neerup. Nederst: En Del af Ellerne er i Begej stringens l~us
sprungt op paa Stole og Bænke.

Nordens fjerde - og n1indste - /(ongerige, Elleore, san1lede i
Gaar sin e Statsborge re t il det aarlige Elleting, der blev t1ajoldet 11nder
nzegen Pomp og Pragt til Trods for, at baacle /(ongen og Præsidenten
havde ladet Eilef o/ket i Stikken og forladt del idJ1fliske Rige nzidt i Roskilde Fjord. I Stedet l1J1fdede de tro Eller deres resterende 1-/erskere, som
til Gengæld lod e11 sa11d Regn af Ordner og Ullrzæv11e/scr r<'gne ned over
•
Undersaalternes Hov eder.
land. ·ril l~c ro ligelse for de omkring•
boende skal det nævnes, at Ell ~rne er
fredelige J\\ennesker, der ønsker at leve
i Fred og Fordragelighed med derts
Naboer. De har - eller rettere havde
- kun een Fjende, nemlig l<ongen af
Ringpcn, en Sporvognskondukt~r. son1
havde vundet Øen i et L~otteri . Han har
do
ere solgt den, saa nu kan Elt ter fortstelte deres fredfyldte
Tilværelse.
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I Et Folk hylder sin Hersker
"
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Vicepræsident, cand. mag. Hans Ncerup
taler til folket.
foruden tlt være Nordens fjerde og
mindste er Elleore ogsaa Nordens yngste Kongerige. Det har endnu kun faa
Aar paa Bagen, men Beboerne har vist
sig at være et kraftigt, intelligent og
levedygtigt folk, saa det skal nok kla·
re sig ogsaa i fremtiden.

Fjenden solgte sit Rige
velsen fra Danmark fandt Sted
for aa :Aar siden, da oprørske Tanker
fandt Vej til Sproglærerfraktionen paa
Frederik Barfods Skole i København.
Fraktionen
dannede "det udødelige
Raad, som købte Elleore, og dermed tog
en ny Epoke indenfor Verdenshistorien

Som de eneste Udlændi nge havde
"Roskilde Tidende"s Medarbejder og
fotograf i Gaar Lejlighed til at over·
være det celebre Elleting. De elleskværdige (undskyld I) Eiler modtog os velvilligt med hele Rigets Flnade i Vedde·
lev Havn. Efter en farefuld Færd stævner vi forbi Elleores sydligste Punkt,
Kap Goddag, ind i Havnen, hvor alt
Polket har taget Opstilling, og umiddelbart efter tog Elletinget sin Begyndelse.
Sammen med det feststemte folk har
vi taget Plads paa Festpladsen, der ligger umiddelbart Nord for Rigets skønne og pompøse, men alligevel enkle
Residenspalæ "Braadeborg". Nu kom-

mer Landmilitsen med i\1arskalren, PremierlØjtnant Neerbæk, i Spidsen og
under Trommehvirvler ind paa Pladsen.
Derefter
kommer Vicepræsendenten,
i\\arskallens Broder, cand. mag. Hans
N e e r b e k. l'lan ledsager Kongens
~tedfortræder, Hans koneelige H~jhed,
Prins Ferd'nand, der trods sine kun tre
sin Begyndelse. Siden hår Livet gaaet · Aar allerede er klar over sit Værdighed
sin vante Gang, og Ellefolkets Antal er I og lader sig hylde af "lkB.
vokset til ·et Par Hundrede, der dog al· .J-~--~~--~--~~~~-----'
le IJIBI henslæbe det meste af deres
TIJv.ærelae i Danmark og kun -med Mel·
I
I deres

En Abdikation forestaaende
Viccpræsidc11te11 hja.~ l per under aandeløs ·ra vshccJ fra ·r ilskuerncs Side den
unge Prins til Rette i en Stol, hvorefter
Meirskallen erklærer ·ringet for aabnet.
P:-ia den smukke Sommereftermiddag
opstiger flere Hy111ner til Elleorcs Pris,
og Vicepræsidenten oplæser J lilsner fra
l<ongen, Skoleinspektør Erik Valeur, og
Præsidenten, cand. mag Svcjgaard.
Kong Erik er rejst til Frankrig, medens
Præsident Svcjgaa rd har svigtet Elleore til Fordel for Færøerne . Ellerne
klapper ganske vist bravt efter Oplæsningen af de to Hilsener, men selv en
Udenforstaaende synes at kunne mærke, at der mangler den rette Begejstringens lid over Hyldesten, og det er
derfor sikkert ikke uberettiget at stille
Spørgsmaalet: J\1aa Kong Erik abdicere til Fordel for den unge sy mpatiske
Prins Ferd'nand? Med Hensyn til '
Spørgsmaalet on1 Præsidentvalg vil der
derimod ikke opstaa Vanskeligheder,
idet det i Ellernes Grundlov hedder, at
der hvert Aar skal vælges en ny Præsident.
Nu træder Vicepræsidenten frem ved
Prinsens Side, og det Øjeblik, der er
blevet imødeset med største Spænding,
er nu endelig inde: Uddelingen af Ord·
ner og Titeludnævneiser skal foregaa.
for Løvej agten, opnaaede vi f oretræde for Vicepræsidenten, der sarntidig
fungerer som Rigets Udenrigsminister.
Blandt hans mange kloge og v ise Ord
bør især nævnes en Udtalelse om, at
det i allerhøjeste Grad er i Eilefolkets
Interesse at bevare et godt Forhold til
Landets Naboer, in casu Roskilde, hvis
Beboere man agter højt~ selv om man
dog ikke kan lade være at sørge og
undre sig over, at de endnu ikke ha1
vist Spor Tegn til l.øsrivelsestendc nser
- A j.

