
udnævnt til at proklamere Bullen 
blandt den tyike Befolkning. Hm 
mente sig at have vundet en afgøi 
rende Sejr over Luther i ncevnte 

Dilputats og kunde del-for finde 
Grund til høj Forbavielse ved den 

Mande. hvorpaa han blev nmdtnaet4 
i Leipsig. Studenterne ligefrem over- 

faldt ham. Bullen plukkedes i Stum- 
per og Stykker, og Eck, der havde 
legt midlertidiat Skjul i et Kloster-, 
overllafket med Dynd som han var, 
maatte inige sig bort fra Byen og de 

vrede Studenter i Mnlm og Merke 
J Erfurt fandt Pullen ikte bedre 

Skæbne, idet Studentekne der hav- 
de fnldt Medhold af Professorerne, 
og i Stedet for at llaa den op ka- 
stede de den i Bandet med de Ord: 
»Det er en «bulla« (Boble), lad den 
flyde af Stedl« 
s J Wittenberg boldtes Bnllen i For 
varing til sin endelige Slæbne Uni- 
versitJetnei lieln oa Lonrmin fnlgi 
te med Jver oa Hidfiahed Leos Paa- 
bnd on buendte Lntlnsrs Skrifter of 
fentlint Lntlier ventede, at nouet 
lignende maailc vilde komme i Leip- 
sig. Men der soreton man intet. 

Stennringen var der onervejende for 
Net on Sandlnsd Mut du det nun-a- 
tes, at man oqsaa i MajntI ljavde 
tændt Von Naaleh skred Luther til 

Handlina. cfter Flundgerelse nun 

Universitetets Tanle droa da et On 
tog nd til Hellinkorsplitten Illcandag 
d. 1(). Tec. omlr. sil. 9 (fom of Lu- 

ther belrndtgjortl J liirkens Nier- 
hed var et Plinius-, on i dets Ncrrlied 
igen et Its-d, hvor smittede Klasder 

brcekidtes. Der Um- Baalet trendt 

Ferft anbragtc Lntljer de pavelige 
Kircelove paa Jldcm oa da der kom 

godt Blus paa, kastede han anlen i 

Flmmnerne med de Ord: »Mit-di dn 

fortrasdiaer den Herren-Z Helliae, nma 

den eoige Jld form-re dix1!« 
Tet var ilke med Brth og Brand 

Luther foreton denne Handlin For 
han ljaude den dybe, afnnrende Al- 

vor. Dei-for imertede det l)am, at 

Studenterne, eftek at han (efter bans 
egne Ord med Von on Skælven on 

dog jnlilende Glasde i sin Sjcel) hav- 
de forladt Vaalet oa var vendt l)jem, 
med Unndommens Fyrigl)ed, Ufors 
ftandighed okj Tendens til Overdris 

velse gjorde et helt Nummer af An- 

ledningen De sang «»Te demn« 

(Lovsangen), samt Gravsalmer over 

Baalet for siden at anfkaffe fig et 

Keretøj i Byen, bvorved de køkte en 

foretagen Jndsamling af lutberfjendi 
lke Beger og Strifter ud til Jlden og 

holdt den saaledes gaaende i lcengei 
re Tib. At der blandt de adslillige 
Dundredet unge Mænd har vceret 

mange, hvis indre Stade og Overs 

bevisntng laborerede under stot 
Uklarhed, er jo mere end iandiynligt, 
tdet man erindrer, paa hvilket Trin- 

Udvilltngen den Gang stud. Og at 

Im et lligt lille Ekstratiliæt hat mo- 

tet dem, er blot menneskeltgt Men 

Luther qtk t Rette med dem derive 
den felgende Dag under et Foredrag· 

Ovetsætteren 

Dem-ers 

Deut Bedreser. 

Sktbörhedet Karl Ludvig Helm- 
strsm i Kehenhavm der havde bedru- 

qet en svensk Skibsferer for 10,000, 
Ke» er i Lerdags af Kriminalretten 
idsmt l Aarö Forbedringshusarbejs 
de for Falls og Bedragert. 

Den vanlkellge Heft. 
..-...-l-. 

Lemvtg, 26. Sept. Oele fidfte Uge 

hat ikke bragt en eneite Dage Vejrs 
lia, ihvllket man kunde indksre Korn. 

Saaledes trækker Gesten her paa Eg- 
nen ubvqaeliq t Langedrag. Der er 

Mede, iom laa at ltge tngen Baar- 

leed har under Tag, es l det hele 
er over Halt-den at Eqnene Baar- 

kern ubierget. thoevel man tkke 

ten ltqe, at Sieben hat ltdt noqen 

itskee Mede, hvor man daaltq pat- 

iee paa at holde Nesene optejst t 

Indes-ne lea er Forholdet dog paa 

Grund as den langt tere 
Muer nieset present 

Nonen Beeriæd staat endnu umejs 
et, wen der segnet nn tnd des-paa- 

tetdt man bar tndlet Umuligheden 
et et fee den end-e neeenlunde notd- 
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Brandt Hovedgaatd. —- Bern og 
Tandstikkcr. —- Den 28. Sept. vcd 
2-Tiden Eftekmiddag opstod der ved 

Børns Leg med Tændstikker Jld i 
en Høstak ved Hovedgaarden »Ma- 
rienlund« i St. Hans Landsogn ved 
Odense. Jlden bredte sig til Udbyg- 
ningerne, og iLøbet as kort Tid stod 
alle disse i Luer. 

Ved 8-«Tiden var alle Udbygninger 
ne nedbrwndte. Oele Høsten brændte. 
Endvidere brcendte en Del Maskiner 
og andet Inventar samt Fjerlraset 
Hovedbygningen reddedesx Zamtlige 
Bygninqer var i Fl. Ill. V. assnrerei 
de i Landbygniimernes nlniindelige 
Brandforsifring for ca. »in-W str» 

Løsøretog Dosten i ,,Dnnnmrk« for 
m. (;(),()0() streuen 

Zkaden sum Bngnikmerne un- 

slaas til m. BLWU .(n·. Numan ejeii 
af et sionsortinrn. 

Votum-r Lnsrdiirgsplads. Hur-et hat« 
isølge «Tl)ist. Atntgav.« i Somme- 
rcnss Leb skaarct stadig mere dort as« 
Kysten ved Vorupør Landingispladå 
Hner ny Sturm bar sortsat Ldelasgs 
gelsesvcrrlet, saa nn er de sleste garn- 
le Fiskepaklsnse borte og erstattede 
Ined nye lustige-re inde. J den sidste 
Tib, da Vejret har Været nieget ro- 

ligt, er der dug atter skyllet en Tel 
Sand op: men det er knn lidt i For- 
hold til, lnsnd der er gaaet dort i del 

ftortnfnlde Beitr Jo tnere der skæress 
hort, des hejere bliver Skrwnten nas 

tirrligtiis, on deäsncere inaa den nlts 

san blive til Hinder for Fiskerne 
Dens Højde er jo alle-rede saa stor, 
at det synes at værc et nonerkonnnei 
liqt Arbesde at hale Motorbandene-t 
op over den. 

For Molens Fuldendelse hat Vei- 
ret i Sommer heller ikke været gnu- 

stigt — før nu. Kronen can vist ikke 
ventes slyttet til Hanstholm set ind 

under Jul, og Overbygningen bli- 
ver vist vansfelig sør en Gang i La- 
bct as ncrste Sommer. 

Stjaalct has Sogncsogden. En 

Dreng i 14 Aars Alderen kom Sen- 
dag den 26. Sept. ind hos Sognes 
sogden i Skarrild og bad om noget at 

dritte. Mens Sognefogdens Hastru 
hentede dette til ham, benyttede Drens 

gen sig ifølge »Hei-n. Fkbl.« as Lejs 
liqheden til at stjæle Sognesogdens 
Ur, sont hængte paa Væggm Tyves 
riet opdagedes ssrst en Tid efter og 

blev saa meldt til Politibetjenten i 

Mbæih der iTirsdags unholdt Dreik- 

gen. Han havde i nogle Dage gaaet 
og vagabonderet, idet han var leben 
as sin Tjenestex Uret havde han endnu 

hos sig. 

En Mindesten. Kege, 27. Septem- 
ber· Bed et Efteraarömsde paa Ka- 

kise Htjskole asslsredes i Dag ists- 
skolens Have en Mindesten sor Sko- 
lend sttste Forstander, Digteren og 

Bitnevennen L. Buddr. Paa Jud- 
bvdernes Begne bed« Ksbmand N. 

Hausen i Faxe Bellt-muten En as 
Eleverne sra Skolens sskste Aar, shv. 
Follettngsmand, Direktsr Ole Olsen 
i Haslev talte om Budde og frem- 
drog hans lyse Syn paa Livet og 

store Kærlighed til Børnene og Ung- 
dommen. Forstander Knudsen overtog 
paa Hsjslolenö Vegne Minpesmcerket 
en Granitsten med Bnddes Nat-n 

Højtideligheden overvceredez as 200 

Mennesker, deriblandt Enkesru Bud- 

de samt Pros. Christianscn og Pros. 
Scharling oq en Mængde gamle Ele- 

M. 

seist-späten unterstehe-. J 
Peschekeimedts set nagen Tid siden 
udkomne Bog om GrosserersSocies 
teiets Fortlaring til Candelsbalancen 
sinveö selgende alvorlige Udtalelser: 

»Qui- Urbejderne i hvett enkelt Fag 
tjene denlisjeste mulige ij Lad den 

mindre bemtdlede Besolkninq ester en- 

gelsk Mtnster i videste Omsanq blive 

stitaqet sor tyngcnde Skatter til Stat 

oq Kommnneg Men lad Arbejderne 
saa til Gengæld i bejere Grad end 

hldtil overtage Ansvaret set dere- 

egen Mond-ni. Saa siktert som Ve- 

va Mnss Mi et Etat de 

i 

i 

i 
I 

i 
c 
s 

s 

slsonnnnne træder til, hver Gang der 
konimer vanikelige Tider, san sikkert 
svcekkes den perfonlige Ansvarsfølels 
se. «Sparsommelighedshensmiet skyi 
des i gode Tider til Side. Pligten til 
Frenisynethed og Selvhjælp afløses af 
Hengivelsen til Øjcblikkets Nydelfe og 
Tillid til frnnned Hjaslp, naar Kas- 
fen er tom. Ukidcrftøttclsessystemet 
nndcrgraver Selvrespcktcn Karat-te- 
ren tager Stade.« 

Et foeialdcmokratisk Manifcst. Ho- 
vedbestyrelsen for Socialdeniokratiet 
var Sondag den LU. Sept. santlct til 
et Mode i Siplnsnhann. Resultatet us 
Forlmndlingerne blev bl. a. Vcdtaneb 
sen af et Manifest, der slntter nied det 
ille nkendtc Lesen: «:l·’ed nied Land-;- 

tlnngetl Nod nted Kapitalisnienl 
Leuc den internationale Sol-lancan 

Ttl UCUUULI ciilsllidckc PAA Vill- 
det at hcnstille til P(111iets.)iig-Jdags- 
ninppe i den kommende Aal nperiode 
at nidejdc for Gennent Poielscn as 
følaende Flrinn 

En ForfatninqsrefornL «— Lin ni) 
Valakredsordnina —— Jndførelsc af 
StolebcspiMi3m. —- Jndførelfe as8 
Titners Ilrbcjdsdaaen —«— En Syacs 
plejercfonn ——— Forbedrinn af Fa- 
lsrikslsouen ——— Løsninn af Jord- 
snøracsmaalet — Oniordning af 
Skatteforlwldcne —- Revision af 
Eølovaiuninaen —- Virkfoni Hjaslp 
til arbejdsløie 

Jldspanfcrttclfcr. Viborg, 27. 

September. Lørdng Aften opdaaedesks 
Jld i en lldbygning til Dalssqnard 
Prasstcgaard Det lytkech m ilnktc 
Jlden stritt-J. Jlan inenez paasat. 
En Karl. der tidligere bar tjcnt i 

Præssegnardem er anholdt sont mis- 
tasnlt Tot ek- anden Gang i Løbet 
af kort Tid at der er ftukken Jld paa 
Priestegaarden 

Skolcindviclsr. J Skolftrup ind- 
viedes der ifølge »Loll. F. Stists- 
tid.« forleden en ny Stole. 

Stolen, der er en færdeles sinnt 
Bygning, rnmmer to store Klasse- 
værelfer samt Gymnastiksal vg, hvad 
man viftnok ikke findet i ret mange 
Landzbyskoler. Ornklcedningsværelse 
og Badeværelse (Bruiebade). Des- 
uden findes der en icerlig god Lejligs 
hed for quftelceteren og en do. for 
Andenlæreren. 

Ramt af Lynet. Under et Tor- 
denvejr Lsrdag Middag den 25. Sept. 
flog Lynet ned i Kskkenet hoö Gaards 
ejer Mads Krejberg i Krejberg pr- 
Nat-re Snede uden at antænde Pyg- 
ningen. Derimod kamte Lynet Eie- 
ren, bang Huftru og deres lsaarige 
Sen. Konen tom inart til sig felv, 
hvorimod Monden og Drengen i be- 
vidftlts Tilftand maatte fereö itl Lee- 
gen. Det viste fig, at de begge var 

fteerkt medtagnez Dreckqu hat fiden 
henligget bevidstlssz han hat Brand- 
faar paa, Brystet, og begge Arme er 

lammede. 

Wandlqu Lsrdag den 25. 
Sept. Lynet ned i Nim Melle Pan 
Stjeknehjulsloftet blev den lodrettc 
AtseL en Egetræsbjcelke, ca. 15 Tom- 
mer i Fitkant og 8 Alcn lang, iplins 
tret og Stiernehjulet, der var fæstet 
om Akselenö nederste Ende, knuft i 
flere Stykker, hvilket ogfaa var Til- 
foeldet med et Stiernehjul i Møllehati 
ten. Hovebakslem en 22 Tommer tyk 
Bjælke af Egetree, blev fuldstcendig 
spaltet. Fra Møllen for Lynet ind i 
Stuehufet, hvor det Idelagde et Tele- 
fonapparat. Sieben er vurderet til 
ca. 5000 Kr. Jngen Mennefker kom 
til Sknde. 

Finden hle af Sult. J en La- 
de paa Englandzvej i Sundbyerne 
fandt man Tit-das Morgen den 28· 
Sept. en yngre, velkleedj Dame lia- 
gende halvdsd at Sult. Politiet be- 
spiegede hende til Kommunehofpitai 
let, hvor hun blev tndlagt paa 6. Af- 
delikt-;- 

Jgennem Ftedertksberg Politi fik 
man W onlny at den unqe Dame 

for 5 Dage fiden havde forladt sit 
Hjein paa Adilsoej, ug man antager, 
at hnn siden da har flakket onikring 
uden at faa vaadt eller tørt. 

Sogiicfoged i53 Anr. Den 1. Ok- 
tober fratmadte fhv. Gaardejer Cl)r.» 
Ponlfen, Spedsbjerg, Stillingen sonis 
Sognefoged for Ubberup Sogns est-Z 
lige Sognefogeddistrikt, Chr. Paul- 
fen, sein er sødt 1829, har ifølge 
,,Fyens Stiftst.« vaeret Jndehaver afj 
Sognefoqedstillingen siden l. Okto-; 
her 1856, altsaa i 53 Aar. Han harj i Tidens Løb haft en Mængde offentsk 
liae og private Tillidsl)verv,·soin han« 
har mutet med anerkendt Dygtighed, 
Interesse og Uegennyttighed. J 1881 ; 
blev hcm benaadet med Dannebrogsii 
mændenes Hæderstegn 

Jldspanfættelfcrnc i Lnndchnssk 
I 

kkrocn Den arreiterede Opvarters 
pSørensen hat« nn aflaqt TilstaaelseT 
:oin at hin-se pnasat de to Brande if 
Lnndehndkroen Sinn Motiv nn-» 
jin-er han, at han qodt tnnde like at 
se det intende, ligefom det ncuisede 
hani at se Brnndvæfenet iVirkfotni 
hed. Sau er ifnlne »V. T.« nimet 
drikfasldig ca anjecs for site nt hast-e 

ganjke not-knal. 
) 

i 

i En ’Eolitiskolc. KøbenhannåPolisT 
tiforeninn opretter den l· November 
en Leer·e1«mist».ilt, i hvilken ynqre Poli- 

stisnnttionasrer vil blive nndervist i 

HSnrog on striftline Arbeideiy link-sont 
ILSfolen onst-n gennetn ngentlige Fore-; 
.drag-:snet"i"er vil bibringe Clenerne 
Kendjinb til de Linie on Vedtcenters 

Isum det er nødvendkc,t for en Politi-« 
niand at Tende. Stolen-:- Ledelse vilk 

Iblive ouerdmuet Forfatieren Hisrnnnii 
-Jenfen. 

i 

Dpd pan Ballet. Under et Sizii-s 
.bnl for-eine Lørdng Aste-n den 25.·k 
Sept. vna Jndnstribyqningen i Nykøss 
hing F. blev en Fisker as Ncwn ZnnkJ 

zder en Tid hrwde fort en Motorbnad 
1der fra Bin-In finden siddende død paa» 
en af Bceniene i Salen Han Var 

ifølge »Loll.-Falft.« ca. 40 Aar gam-« 
mel on gift i Toskland 

Middccfnrt Sindsfygeanstalt. For 
at faa iiærntere Oplysninger ein, 

hvorledes det forholdt siq med P. Sa- 
broes Beskhldninger inod Opsynsbes 
tjent Aer Johaner for at have drcebt 
den sindssyge Bager Hamburg, har 
»Middelf· Av.« henvendt sig paa 
Sindsfygeanftalten Overlcege Hel- 
weg var bortrejst, men Reservclægen 
meddelte Bladet, at den omtalte Ba- 
ger Hamburg var død en naturlig 
Dad. Han led af Hiernelamhed- 
hvortil i de sidfte Par Aar kom Lun- 
gebetændelfe. Og han var i dennel 
Tid sengeliggende og faa svag, at 
han overhovedet ikke kunde angribel 
nogen. 

« 

Suspe. Vejle, 27. September. J 
Gaar er der udbrudt Snive i N· Jst- 
genieng Hestebefætning i Sejrup, Be- 
iætningen er fat under offentligt Til- 
fyn, og tre af Heftene re flaaet ned 
i Ovirværelse af Beterinærfysikus. 

Rtt Mission-hist Sandag den 26. 

Sept. indviedes det fmukke nye Mis- 
sionshus i Frederistund 

Høüideligheden indlededes med 
Gusdtjeneste i Kirkem hvor Pastor 
Fibiget predikede. 

Derefter foretoges Jndvielfen as 
Missionshufet, hvor der blev holdt 
Taler af Pastor Fibiger, der indvies 
de Hufei, og Missionær J. Hanfm 

DtdöfaM Fhv. Herredsfoged i Nørss 
hold, Stsvcing og Galten Herreder 
L. Vorberg er Søndag den 26. Sept. 
dad. Den afdøde, der var Nidder af 
Tha, blev henved 72 Aar gl. Han 
var i Aarene 1883—93 Birkedommer 
paa Lcesø og var derefter Borgmefter 
oa Byfoged iVarde, indtil han i 
1899 blev Herredsfoged i Nørhald 
m. fl. Herreden 

Eu gammel Kampr. Husmand Pe- 
dek Menholt, Bjergth fyldte den 
29. Sept. 80 Aar, men har ifølge. ,,Veuds. Tid.« endnu bevoret sin; 
Frifkhed og Kraft saa godt, at han« 
fslger med Tiden paa alle Omtaa-; 
der. Gan fidder derfor endnu indes 
med adstillige kommunale TillidsH 
hverv, og han dtiver sin Ejendom 
ikke paa gammeldags Mauer, men. 
fuldt nd efter Nutidens Fordringer 
til et moderne Luni-Krug Desuden 
pas-sahen WWWD. k 

HOIOKBUJ 

De øsiYiiYc Sko for Mænd: 
sko» som erfaer Presse-Z føzek og pure-« 

rigtig. Lin-et a Mit-My- Lædek—Lædek, som 

vccl cnhver me or bedst. Lavede ak de Eneste 
skocnagcrc, i cle bcijstz udstyrcdc Fabriker som Indes-. 

MAYBR llONORBILT 
Sko er "byggede M Ætse"—byggode Gmel- fok stas og Nycte- 

byggule for absolut Tillredshecl og varig Kommt-U støksto Ver- 
diisr, Som Do uogonsiudo kan haabe at Las kor Rot-gene- 

l)e-r er ou Honorbilt Pacom Som siklcort vil passe Dem. 
Spi»·«tx Dgres Sko Korallen-IN hvig hcm jkke hat- dem 
skriv Jl os. se after Meyer Trade Mark paa Saales-. 
LIle —- Ilvis De vil somit- os Nssvuet kma on Hautllsncko. com llclto 
scs get Ray-w Honordm Sko. vll vl sosmlo 1)mnirit. postbotalt. or 
smukr tunc-du« statt-also löst-Ah sc Gvoigu Washington- 
Vj luver ogsaa Leaxljng Lady sko. Mut-tho- Wash- 
ington Comkort sko, Yerma Ciushion ske. spo- 

cjal Merit Skolkz sko og Arbeitij dli0. 

F. KATER BOOT ä- 
811019 c ., wkssxzwsssgs 

E- Mk. FARMERs 
Nu dyrker Dc Land, der er værd 8100 pr. Acke. Hvorfot 
ikke gaa med os paa næstc Ekskursion, som afgaar fra 
cOUNclL BIUFFS 19. Oktober ti1" 

MMU canada 
og køb met-e frugtbart Land j den 

DANSKE KOLONI 
for 830 pr. Acke. 

J. N. Ic. HACÄLlsTE , «"E"c2i0ksfxzssås«-käåc-FMF « ’· 

sAPP SUILDING cOUNclL BLUFFS IOWA 

du«- «» st- «s «-- »vka— «.:.--s 

IWÆWHYW HEXE ;-.- -"'-:·- tsfäsHMMW «- 

so 

J VI« unsker Deres Handel, T 

: mitur «r du »- iHnl m uns ichs-kund si. VIIle ( 

vom derer til Dagens Iaoeste note-sing 
ojz nie-! CI-! sismnns Leu-n- l)««in 

Dei des-te. der finckes i Hand-klein 
i«;1-1)eikk-s «lh«r·«(ie(«« sit Ums man-ge stmtcs Kuh-km da skuldo 

dskt g!-1-(1(-,»s, »in li« vilclos »Hu-Ums us et tät-sog, Z Z sAA Vl KAN H'l’..-H)l-’z1«d"l’l·) HVAD Vl llFli UAR HAGTX 
g 

y- 
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Speciel t "l.’i I b Inl! 
Ved Køb at hele Restlageret af 

Luthers Rekomatorislce skriktcts 
set vi os i stand til at sælge denne værdifulde Bo 
for den ubetydeltge Sum at ssc iomslag eller II. 50 1 

Vælskbjnd. F Den oprindelige Bogladepris i Danmark var 9 Kr. 
» 

Bogen er vel værd at eje. 
but-II Latlsms Publiqu som. 
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ASSCHENFELDT- HANSENS 

An illusireret 

OEkirlåeHistorieszsf OLlenigljeden 
foreligger nu knmplet jndhunden i to smukke og Solidc 
Bind paa henhoklsvis 570 ng 583 store sider med mangc 
Zins-der- l)(-t er et sakrdcles ypperligt Værk, clek for- 
tjeucr at findt-s ielhvert kristen Hjem. stilen er livlig, 
ozx lndhoklct pas ecn Gang underht)l(jende. belærende og 
opbzsggemlu « 

Des-r lic-g)snle-.8 mail ·-n skjldnng in Apostels-n Paulus og do 
innlio Apistik tlmspsttsrkimnnpr.Imlet’»1kets Histoer jndtil 
sin. Ssm hnr vi Äcildriqun iif (l·«n sei-sti- Monighkscl med dons 
Livskilderozz Livsstugtmx sur-un Anton j Many-nisten og hans 
Anmchsnnpm di- fmstp Axinshnnslrestlksrs Yranlemrslnmme samt- 
hnns Kurs-ak- pua at kvmlts muss Jlmsijxlnscl j Verm-us Pavnta , 
teikerutstubpn havdtegivol Kiran l·’s·m1. Vt geniert-Erst Bekan t- 
skuh Ins-il utlskjllige krmnmgtsmlu Kunde-no Rosenqu der bolät 
Huds Fano hojt over Ver zonslivet (l(rysost0mus. Ambrosius. 
A vguslin). VI sor tit- skæm Bauer i Klostorljvet og Pavedsms 
mets Forng via act give linken Vordenshekkodomnm. Vi be- 
trugter from slos de Kosten der rejser Sig mod Puvedommotz o 
vom paa lcekommtlonsuslesn vamlt en horlig sein mcn dems- 
ogsim lehsigoslaget fra Pavodgmmets scho. sinnig genas-n Jo- 
Suitteknos liænkesplL Emlvidom Fjendons Forng psa ottok 
Reformationen at skille Lka og Liv kra binanclen (Pletlsmoo, 
Orthissjukiiien) samt endele liatjonalismens Narrenwka msn 
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