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vur roretrukket i.o m værende vror- ofon. blev l'r}rPI bedrr, 1d a//url ndlge III d l so udmairkelser.
orn kunne finde ltrd.

n na 101111

ECter don militære d emon'< t ra uon m odtog m on b og ol et ho1n Mllllicr d ' 1no116lra &lon.
Dererter foregik I det fri en orkeo.ter pi\ halv t red" mand, •om
vnr blevet Indbudt fra T ysk lan d,
unponercncle denlonstrolion uf
rn ed hvilket lnnd EllL'Ot c har C1n1~llooi es krig~ m agt. Denne viste lnt tendc hnndelsvl1 k on1hed.
klurt landets s1or11 mllltæ1 ~ o\·erOm oftent.'n afsl u ttcd ~ rcslltg•
legrnhect.
hL'Clerne med t'n festlig m iddag,

•

l

er1

Uu<let· fe Llig11e<le1·ue blev de1· t1(lseu(ll officiel 1ue<lrt u1nt:art.
<lclclsc 0 111, <ll ko11gc1·i gc t i dybesle l1e1u111elicrhe(l l1a''·
/~11 nu af b ; ydel1r. Der rr kom clc opscu<lt c11 cl1·aha11l, 111ed 111ajo1· El so1i1 pil~t
n1r1 en rettelse I II del t ldlloere

vur indbudt i.on1 ærc.'l(læ stt'r.

udsendte comn1unlquc om major
Sidste ny t.
1-:/s r 11n1fart. Nedtcclllnoc11 har t
Absolut 11d1tc c:o1111nu111que fra
vlrkt'/lgheden t'Cl'rf'I I gano ild en rnajo r f.I. l ian har under rn a/
den IS. juni, ml.'n da dt•t ikke e r de sidste rundturl' modi en rngel,
gdet l1urtigt nok, l1a r man sal son1 er nogtl af d rl n1e1t " ., og
1

•

I
"

uderlloerc noole 1nand I ga110 lllf'd
nr•dtælllnoen .
Opsendelsen ear
1
lov r lgt I fo rsir on1oa110 blrt1e1 forl1111dret pd urund af cldrlrgl rc} r.
uo Jorst da man hal'dr bloll't til
g uden Pedo, son1 l' r d t'n enl'ste
pfficil.'lt anerkendlt' elllske re/i-

~ 

F~rresl fro venstre rigets ærkehertug saml den fornemme ce remonimester. I baggru nden hans kgl. majestæt,
Erik li, med de små prinsesser. længst bagude ses tronstolen. (Fro pålidelig kilde oplyses det, at der er gået
over S.000 safirer, d iama nter og rub ine r til fre mstillingen ol denne).

R os k i 1de.

delcv Strnnd. Det drejede sig om
L.oi·dttf/ r f lrr 111idcla11 OJI· de frugtbare arealer ved Elleorerandt r f t e1· :-:I orr f orhr rer/ el- ,·ej nr. 4. Ogsa nr. 2 tænker lanser dr u 11<1lionale frslclar i det pli at indlemme i sine ~csid1
i ·ort lille ?ICtbolct ud Eli · . delscr. idet hans kg. moJest:.ct
S
I
.
<'Ol C. I Er i k I I, har udtrykt ønske om
0
Olll <et t' t/ r;ere l1< k<'ndt f 01· at lade opfore e t lystslot på dette

de flrsl e. l if/!J<'r <lell r ori51c
ude i n osl;if<lr f i or<I, l'l's t /01·
l' edclcler . Øens befoll:ninr1
•~l<tllllllt•i· fra <Ir ;",'ike /•'incla nCl'lllll1!/;e .

der i det herrens

ci1· 941, f1r111ullnydr ,,,, /;oloni
p<i oe11. Dc:::r:t're ble !' cle {f:t•r e
1111inke i /.i.li,

I ord re r et

cl eres o.

i

111en

fi·a

1 !J.~J, i·endle

deres tapre eflerko111111rre tilbnoe, crk/;erecle la11clels Losrive/se fra Da11111nr/,· (IJOlll ui·et11uussigt har tle fjjoi ·t kra r et
]J
)
oen ou bYf/Uede clrn 11/<C(lliye
b.oru !Jraadeborg. so111 liooer
I t{/e 1·rst f Ol' i\[<1111rel1111 d.

Vcrclen og a,; 11corc.

vil muligv is frernkonlme St'IH!TC.

Jndlcdn lni:en til clt:n store d ai::
De n nationale festdag blev 1nlnbegyndte allerede tirsdai: d . 7. p~
en uf oens kolonier pf1 fastlandet, det ved en smuk højt idelighed I
det na vnkundige "Brinchenbori; t ronsa len pt\ "Brlnchenborg S lot" ,
Slot", ol da nskere bed r e ken dt un- hvo1· hans kgl. majes tæ t Erik l i ,
d e udodcllges n t\de ~onge til
der navnet ~ feriekolonien BrlnchHJcm '', som ligger ved d en vlndom suste Vedd elev S t rand. Somnle
aften vnr der historleundc1·visning
for befolkningen. og man kom bl.
a. Ind på SPOrgs mt'llet "Verden og
Elleorc", sproglti:t. hi!.torlsk . i;eogro fisk og li llcrært.

ur

"Grup11e 17" undor tilta le.
Onsdug eftermiddag var d er
slændcrvulg, og om aftenen vai·
d en omtnlte "gruppe 17" under
an klage. Tiltale n b le\• rejst ar det
offentlige.
Om torsdui;en traf man forbedclser III en omtat1end e m obil!·
ring.
Fredag for m iddag afholdt m on
EJ!ympiadekampe" under deltaeJse at SIOt'Stedelen af befolkningen. Om eftermiddagen begyndte
d e n s lo r e k t' i g, med hvilken
Elleor es ta pre b efolkning med
b lod, sved og tårer Indskrev sit
navn I vcrdensh i11 torien.
Ærefuld sejr.
Det var Danmark, der pi lumsk
og nedrig vis var faldet det fredelige ellefolk I r yggen, men de tapre eller forsvarede sig med en tap.
perhed, aom vil blive h usket I
umlndellae tider. Takket være folkets tapperhed blev de fryatellge
kampe allerede lndatlllet efter 24

timer, Ol det vlate 111, at Elleore
havde vundet en overv•ldende
øeJr. Danmark blev aUllet til
resnakab for 1lt anareb Ol mitte
afatA atore landomrAcl• ved Y,

Elleore, mars kolk for de fire ellementer, lensmand for l\larsk lehn,
f rlborger ar Luse rød, sammen
med sin dronning, den skonne
L 111 an
den
Lykke 11 g e
samt de s må prinsesser ønskede
alle evig frels e for ånden.

naturskonne s tccl. Slottet vil få
Derefter ta lte ocns ypperstcnavnet "Sparepenge", da det Cl' præst, den såkaldte "æ r k etænkt s om et lccl i den ncdsk::c- mand ri t" .
ring a f hoffets kostbare vaner,
lians majestæt udtrykte i en
som en overgang var ved at bringe landet pfl fa llittens rand.
s muk ta le sine beds te onsko•· til
a1re-og mtna~ae mca -rmgte- m
ord de s takkels udenlandscllere,
Elleore b~eJrer rumo1 et.
som var blevet for hindret I at
Undsk11ld et o}t'bl ik, dt'r er indlobet en sensationel n1eldino fra sense deres elskede fæd reland.
d
krigsn1i11isleriet. Den ken te n1a- L igeså mindedes hans m ajestæt
jor E 1, sorn l1ar udmærl•rt sio i forskell ige bcgivenhede1· i årets
1nanoe ltdrde kampe, l1ar lioe lob. "Lutrede ere de mus, der bygsend t n1eldh1u fra d et 11dre rutn. gede rede I lovens øre", ud talte
han på et tidspunkt med r elntlon
I storste h emmelighed har ~Ilefolket opse ndt en drabant 1 en ti l det lums ke angreb, d er blev
bane on1kring jorden med majo r rettet mod Elleor~ selvst1end lgE l 30111 pi lo t. Turen er indtil nu hed. Talen s lu ttede med d e t elllf orlobct vel . Videre opl11sni11oer skc valgsproi;: "T ro O\'er lide t".

'l'11ler I tronsale n.

1

h\'or hans mojc~t <ct med lomilJ•

Ordener udd elt.
Derefter uddeltes ordener og
forfremmelser til de personer, d er
I å rets lob huvde gjort sig fortjent til sådanne. Man blev klo r
over, ot særlig n1llitrerpersoner

j
1

har besluU1•1 ll:ke mtre at L'Ø lldS
11/baot'. Krlos-n1ln lst11 rl c1 rr o}e·
b/1kkrlla trddt sarnrnen for at
taot 111/hno 11/. 0111 r11 nt'd•kud•
n1ng af rakrlltn kan ansts at
rære btrett ioet.

mø.

