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. Siger Lnndmændene, som. er paa Besøg i Hovedstaden 

D- E 120 landmænd, som i disse Dage 'besøger København og 
· Københavnerne, var i Aftes samlet til en Velkomstfest i Amager 

~elskabslokaler. Før Taler og Underholdning begyndte, spurgte 
B. T. en Række af Byens Gæster:- Vilde De bytte med Køben
havnerne, hvis De fik Chancen? 
! PIU'Uculler Phtlfp Petqr"en, Græsled: 

- Nej, dot· vlltJo jeg ikke. Jeg vil hel
lero nrbojdc 12-14 Timer pnn Landøt l 
cten gode, trlske Luft end fan Lupgerne 
f,-ldt mod Støv 1 Fnbrlldteme· og paa Go· 
deme. Men noget cmdot er, at ioe er me
got glad for dette Stævne, hvor v1 hnr 
københavnske Arbejdere som Værter. Jeg 
har tør været Ul et snDdant Stævne -
dot er en udmærket Id6, som ·fortjener 
Ros.. 

Handelsmand EmU Petersen, Forsingo 
ved Kalundborg: 

- Næ, De knn tro nej. 2-8 Dage ad 
Gangen, dot er rørt, men ikke mere. Her 
er ·alt for mnnge Mennesker og tor meget 
Spektakel. Men De har jo rigtienok en 
stor B~ngellghed - det er Sporvognene. 
Dem kunde vl godi bruge ude paa Lnndot. 
lrorøvrlgt hoaber jeg, Stævnet bUvcr gen
taget, for det er godt. 

Forvalter Hauatcd, Holmegnarden pr. 
Holme-alstrup: 

mange flotte Ting herinde, vi har set en 
stor Fnbrlk 1 Dag, Jacob Holms Fabrikker, 
dot vor meget interessont. Og l Morgen 
skal vi se Burmelster & Waln. 

Goardejer Møløøard, Uøcrløse: 
- Næe - il11 er bedst tilpos poo Lun

det, dot bolder vl LUndboere nu at. Dbr 
er vl vokset op, og LandUvet kan vi lkke 
undvære. For en Dnll eller to kommer jeJ 
gemo Ul Byen, Især. Ul et· sandont Arren· · 
gement som dette. De~ bar vi stort Ud
bytte af. 
~ mon ser: Nej over hole Llnlen. Nok • 

vll tAndboerne besøge 0[11 og nok· synes 
de, v1 bar dot rnrL Mon bo i den By, som 
vl Københovnere elsker ann højt - de& 
vn de ikke. 

Dyrt at føre Husholdning · 
l København, siger Land· 
mandskonerne 

'Birandt de 120 Landbogæslier er der so 
Lnnd-Husmødre, Oll vl benyttodc LejUg
hed3ll tu at høre om deres IndtrYk af den 
københavnske Husho1dnklg: 

Fru Helga Hemsen, Ltue Valby ved· Sla
gelse: 

Hestene blev bange 
Ud for Mannorkirken øketc der l Morps e~ mtndrc Uheld. De to Reale, der var 
fonpændi en holdende Trlralhunsvop, blev alenmad af en Sponorn 01 IPl'UlJ 
med Vornen Ind paa Foriovt1l, Vops&a&llen brmldcecle, or BetetøJer apnenrtca, meD 
det Jrkkedca KuakeA cd tu beroUret Beatene, Inden de forvoldte større tnykker. 

J ægeren sad / last : 
• Ræv~ecravea 

Blev først befriet efter et Par nmers Forløb 
STEGE, LØRDAG MORGEN 

-NeJ, Jer vll bcllcro arbejde med 1\U 
de& levende ude piUL Landet end være f"n 
Del af Muklacmc berlnde l B10n. Men 
iler er mnnge Ttnlr. der Imponerer miJ 
ber, t. Eks ,,Skolen ~od Bundet". Den er 
pn(tfuld. Man faiU' lirefrem L,...t tn "t 
.raa l Skole Igen, det er noget" anilet end 
Lanclabyøkolorne. 01 aaa er vl aUesam
mou mer e& rlade for dell liAellaaende 
GeiUrlbed, der vlacl oe , ••• 

Vl føler ærlig talt med Byboerne. Det 
er hæværligt for dem - 'og meget dyrt_ RÆVENE gør l denne Tid voldsomt Ind-
at tøre Hushoklnlng i København. vt er .bug paa Fjerkræbestanden poa Møn. 
glade for at laa Lejlighed tU at be8ølfe en . Det er lang Tid siden, at man har haft 
københiMlSk Famllle og sætte oa lod 1 •lfaa mange Ræve der pao øen. Forleden 
Forholdene, og 1 Ett.errniddag er vi bl~t stjlil Ræve en GaardeJcrs hele Hønøow 

1.0~•-1 :Bomber 
faldet~i~Danmar~~~ ~ 

Gaardeier Jena ChrfstotferJHm. Gum-
,...__...__.,3 T'\ - .... _ _ ..... __ • 
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mersmark pr. lllæverakov: 
- Nej~ det vilde Je.: ikke. Hvor:or? 

lrordl jeg bellnder mlø bedst paa Landet-, 
det er da en god Grund! Men De har 

Emil • otersen. Boustocl. 

.Jena Obrlatorrenum. Fru Dlle.ll A.lldersen. 

Fru Betty nsumCJJ. Fru HeJsa HalliClø. 
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god Tld tU rtrtiø at tale med dem. Vi skal om Mor&enen, laa der nogle blodlae Fjer 
jo ellers 886 meget, at det kan knJbe med paa Jorden, det var alt, hvad Rævene hav-
Tiden • • • de levnet at 20 dejlige Ungbøns. 

Fru Bettu Hansen, Syvenslkov pr. Uuet- GaardejereD besluttede, at nu skulde det 
løse: være Slut. Bevæbnet med Grovhund og 

- Det. er akrækkeUr bri herinde at 1
Bøsøe bepv ban slø over tU den nærllg

raa paa Indkøb. Prben paa Gulerødder sende Skov, hvor han ojsna hurt!gt fandt 
har øaadan rSort lndtryk paa mfr, V1 en stor Rævegrav. Hundens Hylen og Gøen 
faar 18 Kr. for Teaden. meD. $erbar rCJ• viste tydellgt. at der var Bæv i Hulen. 
nat ud, •' deD. vUde koste so ~. herlndo. Hunden blev sluppet løs og styrtede alø 
Del er via~ det, Jer har lad 111111& Mær· ned l Graven. Men der glk kun et Kvar-
ke tUl ters Tid, sna hørte Jægeren Hunden pibe 
Fru Ellen Anderren, Tystrup: ynkeligt. Det var ty~Ugt, at den vnr kom-
Det værste for de købenbn\I'IUISæ Hus- met l Vanskeligheder. 

mødre er Maden. Det er der ingen TvWl' For at hjælpe dll.ll, bouudte J'.,.eren 
om. Men.. Jea bar nu more ondt a-f KoDel"lle at krybe lCDDem clcn smalle Aabnlnr IDel 
pao Fabrlkkeme. Jeø fontnor ~ .. hvor- Ul Huleb. Han tik opaa fat paa Runclea. 
den de kan overkomme bande FabrlkarbeJ- der havde aldilet fastklemt, men nu 
det, Mnnd 01 Børn. Ja, Børnene kommer mærkede han tU siD Ræ'dsel. at bB.Il Ikke 
vel i Bømehave 01 i Skole om Dacøn. 01 

1Mandon er opaa væk PIUl Arbe}de, men kunde. kr;Vbc ud ltrll.ll. Kun hans Ben. stak 
noor hun kommer hjem, akal boade de og uden for lndPDICD. Ban raabie om 
Hu110t passes. Hvordan hun kan væl'O no- , B.fælp, men Rubene drtdmcde nadcr 
got tor sin FamWc, foralaer jeg Wdce. Grave.ll!l tykke JonUar. 

Blbl. Fø~ et Par Timer etter kom et .Par 

80'fi1RS TUGTHUS TIL . 
I.R.A~-Ledere 

Skovarbejdere forbl, de sa,a den arme Jæ
ler& Ben qtikke t.rcm af Rævearavon, og 
1'lk ham og ·Hunden halet ud. Jægeren var 
da bolt aort l Ansigtet u:t den frygtelige 
Stank l Rævegraven. Ræven selv 1lk han 
ikke fat pao. Den m1111 nabenb11rt være 

LONDON (Vin Basel}, LØRDAG MORGEN l stukket ud af on af do nndro UdgonKo. 

DEN lnke repuhUkanske Rær J Nord
Irland har llcU et teleUrt Tab, med· 

deler Bladene l Anlednlnl' af, at de to 
lrsko Natlonalister Edward MQIOOPh Ol' 
Frederlok Husan l Gaar af Byretion l 
Botraat er blevet Idømt tUllammen 80 Ml'll 
Turtbus, forilt de var blevet fundet 1 Be
siddelse ar Vallbau Ol' Amsauøltlon. 
D~ to Dømte manes ut være dan lllorale 

repuhUkanske Hærs Førere 1 Nord-Irland. 
(STB.) 
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Størsteparten er Brandbomber 

STATENS elvlle LuftværD har l dlao 
Dap toretaret en Opbi!Jllnr ar a.tm· 

bcr, der liden Besættelsen er lalilet l Dan
mark. 

Regnskabet opvlactr det forbavsende Tal 
10,000 Bomber i Løbet af knapt tre Aar. 
Chefen for Vestre Luftværnakommando, 
Kaptajn S. A. Andersen, oplyser yderUgcro, 
at Bomberne er fåli:J,t paa ca. G-600 Ska- . 
d~er. Størsteparten var Brandbomber. 
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Et, Par Strømpe" 
ikke tærdige, 
en Maske er løbet
lad Scbou opmaske 

dem. 

?os. ~ · ,· 
~ ~M 
'. .altid l N~rheden 


