
. højtidelighed Kong Erik den Anden læser sit budskab op for Elle-folket. Dybt 
1'11argede ses til venstre en herold og to offician}er. Ved siden af kong Erik den Anden sidder dennes dron· 
i•tna• Efter talen uddeltes ordener, og udnævnelser blev foretaget. således at der nu i det lille Elleore-samfund 
~· findes meget andet end et højtstående hof. talt findes ca. 300 Elle-folk, men kun 100 kunne være p6 

.lrfnchenborg" ved Veddelev strand. Et .gode for ·det lille folk, iler må nøjes med "Brinchenborg"' på fastlan
det, er, at man kan se over til den lille ø Elleore. 

KONGERIGET ELLEORES 
NATIONALE FESTDAG 

Med pomp og pragt har Elle-folket holdt 
~Ile · Ellers Dag i Veddelev. - Alle fiender 
slås ned, udtalte vicepræsidenten til sit folk 

Ellebrog, k1odsn1ajoren, derefter 
musikkorpset, komn1a:ride1·ende : ol· 
f icerer, løvejægerne, ove1·gendar-
1nerne 1ned gendarmer, gejstlige, 
rSa.rnfundshjælpen, borg€·rvæbnin· 
gen og den kongelige bilkortege. 

Gagarius bil. 

Bilen i hvilken kongen sad -
og sad godt - var samme bil som 
rumpiloten Gaga1'1n under sit k• 

.(Fra vor udsendte medarbejder)· 1 skibe havde vi kun et skib tilbage. benhavne11besøg havde siddet i -
"Det store lnge.ntin,g" eller "Alle l\len ved en stor indsats er det igen uden at dette skulle f 01·stås som 
llers Dag" blev lørdag holdt pci l~kkedes os at frem;Skaf fe to skibe! kom1nunis1ne, sagde vicepræsiden" 

Bri11Chenborg, Veddelev . strand. ::!et;:n~t vores flade er opp·e pa te~ed trommer og hornmusik 
E <We-f olket va;r atter i år sa1n- Efter denne udmærkede tale spidsen marcherede og kørte ko 
l på dette sted, da kongerigets koi:i aftenens højdepun.kt .. Kong 1:.€gen rundt i Veddelev, mens ko 
smukke hovedståd ligget· i ruiner Erik den Anden talte til sit folk gen hilste venligt på alle udlæn-

og de indbudte honoratiores fra d.ingene. 
~ øen Elleo're. Men stemningen u_dlandet. Efter talen gik man over Efter denne dag, der forløb uden 
1'-ar høj, da de 100 niennesker 1ned til at uddele ordener. En sand regn ·1 uheld eller trang til tenitor1al:u~ 
JØng Erik den Anden i spidsen af ordener fa:ldt ned over Ellehof- 1 videls·e hos Ellefolket, gik man 

-VHUedes i den st01re sa! på Brin- f et. gang med det kongelige taffel pl 
~nbOTg. Jtled stor præcision ktnn Efter den store højtidelighed B11inchenborg. Atter en gang ha# 

kunne den traditione1'le festoptog EUefolket vi'S1t sig på aT1enaen, o& 
kongen og dronningen kl. 17117 ind gennem V eddelev by· fiinde sted. Et man må tilstå, a.t når Ellef olke~ 
4 kapitelsalen, hvorefter cere1no- fantastisk optog med hele EHefol- samles, sker det med pomp 

__...,.·J<. Uet kunne tage sin begyndelse. ket" I spidsen sås fanebærer.en med praat. M 
Alt hoffet var til stede og ~er 
m~ pomp og pragt blev det e 

1 

skrift efte1· det andet op1æst. ~o.-. 
præsidenten holdt tale og gf6r4e 
status over det forløbne år. Han 
UØl;elte sin glæde over den store 
~~~~1~ f1·a udlandet har 
'Vist statssamfundet Elleore. Kun 
en ting var meget uheldigt. Hat.

rdspillet var "-ed at tage over-
-~, - Men det må bekæmpes 

Vi har allerede" dette ned værdi~ 
pnde spil under kontrol udtalte 
vicepræsidenten. ' 

Der var i årets løb blevet holdt 
en genera1admiraln1anøvre, der 
faldt nleget heldigt ud. _ 

Flåden genoprettet. 
Vi er meget stærke i dag. 

e fjender slås ned med r• 
roligede vicepræsidenten 

· te r var fl 
prøeent. u 


