
Det, der« bestaan 
Vor de Lkd destaar evmdelig, 

Aff. W, 8). 

»Hm! fkal erkenn-C 

Tserfom nogen vil gøre hans 
Ville, fkai Von essende, om 

Lasten or fra End. Joh. 7,17. 
Hvordan TM ct Mcnnech guxme 

erst-»du om Guds er er, hvad 
det give- sig ud for at være2 

Tor vikaan saa let Anfægtels 
se og Tvivl angaaende Guds Ord- 

Ivotdan skal et Mennefke saa kun- 
ne sen de, yoad er Guds Ord. 

Je, det sich us i oocnftaaendse 
Ord af vor Herre Jesus selv. 

Tot var vantro Jødep der stil- 
lede Jesu Ord i TvivL og saa var 
det. Jesus svarede, hvad her er an- 

fttt og noget mete· 

Tor var en Vcsj tEl for Tilhørets 
ne Tslv at bonum-, og faadan er det 
M alle Tiber- 

:I.Ican sfuldc vci csllerss tro, at Gnd 
kunde gste Krav paa at blive 
troct ma Ein egen Avtoritet. 

Men det fordrer han ikke uden 
bildete Jesus siger: »Dersom nogen 
III am W Billie, skal han er- 

Indes- 
« s z 

any ju, —- ukknmu 

Det et dig selv og mig few- 
det bele beror paa. 

Dersom du vil gtre hans Vil- 
cie —- vil idu det? 

Verfom du friftes til Tvivl an- 

qaaende Guds Ord, saa prsv blot 
følgende Rand: 

Zuger først dig 7elv. om du er 

Mspwwviluden om. 

ikku Amor lldflutht 
Spjtq saa om Guds Villie, som 

den er udtrnkt i Guds belligcs Lon. 
Del den i to Dele — det, der 

fksrbvdes i een Del, og det, der 
bc7ale8 i en andeu. 

Tu vil da maaske finde, at du 
bar Luft til at gøre meget af det- 
der forbydes. 

Wsmerdujoistridmed 
Guds Bill-je spsrg derfok videre: 

Er det, der forbydes, noget gebt, 
— der vil gavne dig eller an- 

dre? ellet er det noget,. der vil Tkai 
de dig og andres 

Tn vil finde, at det fidste er Til- 
W: der fotbydes kun fast-ant- 
fom vil skade dig selv og andre. 

Der forbydes: Afgudsdyrkelse, 
Misbrug af Guds Nonn, at flaa 
ihfeL at stjæle, at lyve, at heimke- 
hvad der tilhsrer Næstm 

Tag san den anden Del, hvad der 
befales, og du vil finde, at der be- 
fales kun, hvad der vil tjene og gew- 
ne dig selv og andre. 

Der befales direkte: at helligs 
holde Hviledagem at ære Fader og 
Moder, og inderekte: Gudsdyrkelke, 
tigtig Brug af Guds North at bi- 
staa Neste-n i Livssare, at leve i 

Tuqt og ALcm at lade Næstens 
Gods i Frei-, at tale sandt, hiertes 
lia at unde Næften, hvad hans er. 

Eller tag den kortere Form of 
Iuds Lev: »Du fkeil elsfe Herren 
din Gud of hele dit Hierte og med 

hele din Sicel oq med hele din 
Styx-te og need hele dit Sind. og 
bin Næfte fom dig sclv.« (Luk. 
«10, M. 

Tet- er intet i disse Fordringer. 
udcsn det vil tjene og gavne baade 
bin sklv og din Næfte. 

Dei kan not være, du vil finde, 
It du og Loven er i Modfætning 
til bin-indem men derfom du er 

eckig, man sdu indtmme, at det 
s fes-a Fald er dig, der cr feil paa 

« det. 
Joven er Ekke indrettet eftet din 

Evne til at leve efter dens For- 
dringerx men dekimod efter, bvad 
der vil gaan dig og gøre dig M- 
selig. 

Der-for er det kaa sandt, Tom no- 

qet kcm være det, naar Paulus si- 
gert ,,Loven er got-·- 

Derfom du fpørger efter Guds 
killie for at gtke den, faa maa du 
etkende, at en kaadan Lov, Tom vi 
her hat veget paa, ikke kan have 
In Opkindelse fra andre end fta 
Codheden selv — fra Gub. 

Og læaaer du faa til Slutnkng 
Rette til, at End hat gileos sin 
Csn for i ham at optetholbe Lo- 
m, M at opfylde den i dort Steh 
sittlaifidesttaffen forwre 

være kommen fra nagen anden end 
fta den samme gode Gut-, fom hat 
givet os den gode Lon. 

Det er Djævelens, den onsdeFjens 
des Vcert at ville have Loven af- 
Tkaffet og have os til at leve efter 
vore L ster og Aumar og dekved 
stytte os i Fordærvelse. 

Altsaa Ven, lasg Mel-Ue til det- 

«dersom nogen vil gøre hans Vil- 
Ljo, Tkal ban erkcitde.« — —. 

Ja, han og ingcn andeu. 
Tor siqeis ,,nogk«n«, saa vi for- 

lstaan der gælder mig, dig eller 

them fom helft- 
! Mcn der Tiges »der-bin nagen 
vil gøre hans Villie,« altsaa ingen 
andeu. 

Vi hat derfor flet ingen Grund 
til at andres over, at der-Tom nogen 
ikke vil atre Guds Wilhe, dkriom 
nogm see-Mr sin egen Ville spran, 
at kmn ikke kan erkende Guds Ords 
Sandhcd. 

——-.-.....—.- 

En Milc, 
hvot der aldrig holdes Gudstjeuestri 

Af W. E. Baktom T. D. 
i Ladies Honie Jornal, overiat 
ior Tanikeren ai .,3friver«. 

En Hirte, hvori der azdrig prædis 
fes, en sitt-ke, hvori der aldrig syn- 
gee, en Kirke »den Orgel eller Tobe- 
font, en Kitte, Tom aldrig ital give 
Ekko af Bkylluosinng, ei heller Itnl 
høre de alvorlige Toner ved Begra- 
velier. en Kitte, lioor jngen Tand 
udiøres, ingen Konfimmtion hol- 
des, ingen Zakmnienter iorvalteis. 
en Kirke uden Troesbelendelse, Li- 

turqi eller Medlemmer, — sonde- 
lig, en saadan staat Tom noglc ene- 

stanende i den kristne Historie 
Zog er det ingen død klirle s«-- en- 

gang levende og nu forladt —— men 

en Kitte, sum for nylig er Tyrannen 
til Livel 
En Hirte, om end tun lidet kendt, 
dog bestemt til at opnaa en verdeniss 
vid Beundrings ikke en Kiste langt 
borte i et udelioet Land, nien keij 
liqe i Hjettet of den ftsrite Vy i den 
ennelkftnlende Ver-den 

Denne Kirer Historie er Frugten 
es en Windes Drom, og hvokledests 
hun brjd sin Alabajter Kruste on 
of en flunitners opofrende Arbejde. 
Den er Fortællingen orn. lworledes 
en Kvinde anvendte iin Fortnne til 
et Mindesmærte og hvofledes en 

Kunitner bruate iin Peniel med itor 
Jver og Gudsfrygt og sjernede iig 
fra Menneiker for under megen 
Træthed og Smekte at inldende iit 
Livs Arbefde Heller ilke er dens 
Historie fra lcengere Tid tilbage 
eller et Sagn fra gomle Tage, tlii 
den Kvinde, iom drinnte den Tmukle 
Drsm og levede lcnge not til at 
se den paabegyndt i Virteliqheden, 
døde For kun 11 Aar Tidem on sinnst- 
weren lagde fin Polet til Side ined 
et taknernmelint Sut ved dette Aar-Es 
Beanndelie oa indnik Sondag den 
W. Februar til den eviqe Hvile 
iør bons iidste Etwa vaa Lærres 
det, t denne Tavshedens Kirke end- 
nu var Urt. 

Hvis du er tnteresleret i denne 
Kirke og Inster at le den oq lik- 
re deng Historie at tende, da vil 
vi refle kommen derben, on du ltcil 
med dine egne Dine Te noget of det 
meckeligsth Kunlten hat frank-ragt 
i de lidfte nitten Hundrede Ame 
Lige midt i London staat Marmor- 
cnsen ved en qf Jndgangene til 
Hyde Pakt Til bsire for den le- 
ber Urbridge Roaid til Bayswater. 
Bi vil fslge denne Bei lidt længere 
indtil vi ftandser ved et lmnkt lille 
Kapel, der ligger noget tilbage fra 
Gaben, med en grsn Grcesplcene 
som. 

Kapellets Navn er ,,Chape1 oj 
Ascension«. Spørg paa dit Hotcl 
eller din Kusk om Vej til denne 
Kirkr. og de vil jkke være i Stand 
til at sige dig, hvok den er ,thi 
London ved tnap not endnu, at en 

saadan Kirke etsisierer. Da vi nu 

hat naaet vott Maul og staat for- 
an det lille tiltrækkende Mel, ital 
du først htte dets og dens Kvindes 
Historie, som byggede det. Mut-. 

Muskel Guruey var ud af en rig 
og anset LondoneriFamilie og Ext- 
ke efter en Negistkqtor, som havde 
beklædt indflydelfesrige Embeder i 
denne Herden-by Eiter sin Monds 
Dsdttlbragtehuneutidthas 
lieu, og her faudt hu- WI- 
fe ved at W M es de Ma- 
terie-« te- W m Mem 

i dette Lands Ritter. Da kom den- 
ue Taufe til heade: Hvorfor fkulide 
der ika være en Kirke i Londons 
Hierw, boorFolk mjdt i deresvals 
hed kunde se Evangeliets Historie 
med den-»z- Øjne og modtage del 

qlade Budfkab i Tavshed uden For- 
styrkelse af Musik ellet Sang. Da 
lmn tout Iildage til London, udtalte 
hun sine Tanker til Lady Moum 
Tcxwlc vg spurgtc heade, om hun 
ikke kendte en Kunstner, der kundc 
udførc ycsndrs Plan. Lady Mount 

Tennle var tjlfwldig bleven be- 
feudt mcd en Maler hos Daniel 

iGabriel Rosetti, hans Navn var 

Frederjk Shildsy og han var en 

»Mehr af Rang, en Ven of Rusfin 
og -Zoin1a:111 Ount — en Maan 

«med en mild Kot-alten en enfol 
dig Ins sog en utrmttelig Energi. 
Sau en Tag i 1889 gik de to Kvins 
der til Mr. Shilds i hans Studiu. 
Mus. Gurney fortalte ham finPlan, 
som han gkeb med Jver og liwedc 
at udføre Arbeit-M dag, han hav- 
Oc endxm san mmet Arbcjde Paa 
Haandcn. at det vilde tage Manne- 

»der, maaste Aar, fsr han kundi- 
paabegynde hendes Arbejde. Men 
lmn fif Arbejdct og al den Tib, 
han Inslede til dets Udføtelie Nu 
kein: der on andm Tcl of Arbei- 
dct, Ins-Illig m Nyde m passen-de 
Bnqwrund ou dem syncs næsten 
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umuligt, indtil en London For- 
lasgavr vjfte tiä Ejdst den nuværen 

de Grund til Miss. Samen Tet 
Var on nmmnei. forfalden Kitte- 
gaard nnsd Jndqong fka HydePart 
hvorvaa der lna et gammelt usselt 
stock mu) cn flnr Nrcksplwne for- 
km — hvis den kunde faas, var de: 
den Inst-engste Bleib-T Eiter mannc 
scafkelighedet gik Handelen i LTr 
den, scg .I.k’1·-:s. Nimm Tkulde bygne 
et (iape1, der altjd sfnlde ftaa an- 
bent for Publikum out Tagen: der 
maatte intet kunstigt Lys findes i 
det. on det Hknlde beTknttes godf 
knod Jldebrand 

Mr. H. P. Dorne tilbsd jin 
Hjaslv Tom Arkitektx Mrs. Gutnen 
tegnede selv de ferne Grundrids as 
Planm on Mr. Zhilds gav et Om- 

.ndi:s ns niesen-J Dekoration i sin 
Helbed, oq endelig blev den paa- 
begyndt. J Manne-der var Kunst- 

sncren nn i sit-beide bvorefter han 
,sannnen med Mes. Gurney gis over 

»auc- Tetaixlerne af Planens Uds 
»Es-reife Hnn var nu bleven en gam- 
mel Kvinde, der for-find at hun vit- 
de ikfe opleve den Tag. da bendes 
Arbejde var full-fer derer ansie- 
Ie hun at Te siirken iaa langt frem- 
stredem at hun kunde danne sig et 
Zion som, iworledes den vilde Lom- 
me til at se nd! Den 18. Marts 
NR var ester nmnne Maoneders 
Arbede Hirten ikke alene fætdig 
udvettdig, men det indvendige var 

oqsaa Iangt fremfkreden Maler-iet- 
ne var endnu itke færdige ellet pas 
derei— Plaqu mcn alt det fmukke 
panelede Træarbeide og Nummer-ne 
til Maler-ferne oq den Frife sont 
M even over, hvor Billederne sknli 
dcs Unsre-, var fnldført on alt Stil- 
ladset var taget ned Den Daq ftod 
Mr. Shilds on Mes. Gurnen i 
Kapellet vg tqkkede Gud oq fik not 
Nod til at fortfættr. 

Da im nu bar fortnlt qu Qirkcsns 
-C«««ts«sris lad VI Am Izu TUTTI-For 
Ovcr Jndaonasdørcsn Iris-Ist vi W- 
aende Jndfkriftt ,,Ncsfkormdp vna 
Londnns Moden am End i Wnp 

Helliqdom til Hvilr. No oq VIII, 
og lob de male-de Væqqcs talcs M 
dia nm Muhä Veso mxsd Mcsnnes 
sket bonde i Fortid og Mitid." M 
trasdisr indexsior i- Vaabenkmstsh der 
er liqe Tau lanqt Tom Kam-Hist er 
bredt Her er Berufe-, Ton vi san 
Tasttis cis ncsd oq hvile og take Tom- 
Iteth om vi hat Lyft Pan Vægs 
gem- er der nagte foa Malekicsr med 
»den gebe Hinde« i Mit-ten Dei 
er det fsrfte Villede, Tom falde 
o- i ØfnenQ naar vi irr-Oder indem- 
fok. Rast vi dernæft gaar ind i 
bei Jndrr. staak vi aldeles favse oa 
ovewældede· Dei er rummeliqi, 
barmonifk og belyft fra fowvm 
Mis. Gurney kuwde se not of sit 

»Arbei-de til at fylde hendes Werte 
vsmed Werde Hendes fidste Aar- 
’vat fulde af Syqdom oq Smeks 
Hie, men hun aflaade bog of oq til 
et Yes-g i Kapellet oq committed- 

»Kmkstneten, iudtll hun dsde i 1897. 
M en Filtlle as fsrgellg Tom- 
hed i sit Hier-te W Mk. Shicds 

,sittwejde.Detvaknuovek.7sa-, 
kw tm W weidet- 
inen for W W de tun N 
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Inden den fIste annuar 1912. 
For at dette Tal ksn nass, hat vi besluttet at give en værdjtuld 

Præmie til enhver ny Holder. 
I·Jnln’e«r, der judeu l. January 1912 ttsgncsr Ahotmement pag »l)xmskis1-·««n" mul PLZO Sum s 

l·’s«-sku(181)(stesljug. vjl fu« Nacht tilsmnlt fra dcsu TM. lkpstillingtsn in(«ul»s1- »k; jtnjtil I. Juli. 
170l;3. Ältssm krit til Nytaak. lnssudpn hin-hat« VIII-List mustlpm solxzptnloi II — frjt 
tust-näh 

Ist-wie Nr. l: 
6 smukke Billeder i Parvetryk, Land- 
sknber —- Follkelivsbilleder —- Fragt- 
stykke — stønselse 16120 Tonarten 

Præmis Nn s- 
Ev Selvskærpende stät-. Den Samme, vj 
i 2 Aar tun- brugt som Præmie til Hol- 
dernes fulde TilkredsheC 

Præmjs Nr. s: 
Danmarkskort kot- Bjemmet. san-reise- 
22x26 Tommer. Trylkt i 5 Pause-F med 
-1(«rnbnner, Ekel-, Plavtager, Kjrke1·, 
Bettes-stät- o.s.v. 

Præmic Nr. 4: 

»Hm-r i l«»vs", l«’0rtu-llinger of Ernst 

Bvors til de Z Troean Aktikler. 241 

sidssr i Helsltirtingsbiml Jn udmmkket 

Rog, 

Paiij Nr. ö: 

2 Unsin ssne importerede Brevkort. Hek- 

uf 12 forskellige Kost med Bibeltekst 

»k- 12 situierten-de Prospekte-· km »det 
slmmm Danmark". 

—
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konnten ovenstaaendo smukke Præmjer til Holdotno uäloves Mlgevdo 
værdjtnlde og nyttigs 

Præmier til Abonnentsamlere: 
lot 3 nye Bald-km 

Pru Helenp Ilempels Kuge- og Hush01d· 

ujngsbog. En økonomjsk og praktisk 
Hatmdbog kot- Husmødre. 289 sieht-, 
tkykt pas godt Riij smagkuldt nd- 

styret og indbunden. 

kot- ö uy Hochm- 

Btmyaos »Pilgrjm’s Froste-UT Engel-h 
Udgave. Pkagtbjnd med Gold-oft kor- 

»vev· Bn Masting Ave Illustration-etc 

Pok 10 ny Eoldokm 
lännynng »Du Pilgrims Vkmdkiug" lls 

Instnsnst Pragtudgmsk pas stsk i 

Kmrtofoncmt. PJU kad for ethvert 

Kristen-Iljem. 

For 15 ny solch-tm 
Assohenkelddllansons »Man-sent Tit-ke- 
historie kot- Menigheden.« Oktavkormsi. 
2 stoke smukke Bind. 

kot- 25 ny Bald-tu 
Daseins-IS Bibelwort-. s Solide Bind. Det- 
ns volkcsndte VII-M heb-ver ingea Anbe« 

fuhan 

Nin-r dsst fastsatte Anteil nye Hulden-e med Asmkuntingent fra hvek csr mmlmget, sen- 

dsss dssn tilsvarende Pfg-mik- krit til snmlekeu 

ZWDSPOLK —- UNCE 06 OW, 

sum knu- Ojes for Bladvjrksomhedens Betydning — og Isljertet pas rette Sted —— lud os 

nu tage kat med korenede Kraskter og »klytte vor-e Teltpnsle lusngere u(1". Arbojdet kake- 
des i Pjotq det kan lykkes ogssa i Ast-. 

DANISH LUTHERAN PUBLISHING HOUSE. 
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faa Tage, soc-di han eiskede sinGersj 
ning og denne ædle Kvinde havsl 
de været hmn en ftor Opmuntring. 
Mr. Shilds boede i Eurem, i den 
smukke By Merwn Pack. Hans 
Studio laa bog hans Have og var 

fyldt med store og fnun-c Skitcelfer. 
der stod pcm Ztaffelier langs Virg- 
gcsnc. Te var malede i liolich Far- 
vcr: thi, 5otn han Tagdcy for mon- 

qe Kunstnere havde pkøvet at male 
den dsde stiftus: det vor den le- 

vendc Krismä ban vilde prøve at 

fremitillc for Menncher. Bygnins 
gen-J hole Pkcrg er oquort fix-selig 
Dog, der er ingen Billet ellrr Buer 
til at ftandfe Ljets Blik paa Bil- 

M der for bestandig er fast- 
gjort til Væggene. kae engang det 

silttnike Kapel i Rom gsr et Eaa 

ovcsrvældende Jndttyk paa os sorn 
dette Kapel. Thi medens Loftet og 

Dommedag i det Iiftinfke Kapel ck 

macht af Michael Augen-, og Ma- 
lerierne paa Bæggene as flere andre 

Kunstnerh san er denne Kirke i 
London en cneste Monds Ardejdc 
Jkke mindre end 200 Maleriek da 

nagte i Legemsstsrelfe findet i den- 
ne Bygning. 

Lad os se Wille-denn- i seiktau 
med Kunstncren ielv: thi det var 

mtt Privilegium Tct var en Tag 
i Juli 1909, da Beet-set var næiten 
fckrdigt, og Maleren havde lige 
braut fein store Maleriet paaPlads, 
hvilke han havde arbejdet paa i 

flet- Maaneder.silledeme blev fort 
til London, udspændt paa Nummer, 
men blev vcd Ankomsten til Kirken 

Mitrei pas Süsiettavler oq derei- 
ter anbtagi paa deres bestemte 
Pladier. fastgfort med Cement, bog 
fauledes, at der var Luft mellem 

Billedet og Bæggen for at besitzt- 
te hiut mod MERCH. Arbeit-et 
var fees-bist, der manglede tun at 

borttage det iidfte Stillads ved vor 

Antomsh og Aunstneren ventede 
med Utaalmodighed efter at se 
Ftugten af sit Arbeit-L Til Stede 
var scks af hans engelske Vcnner 
og nogle faa amerikanske Gesten 
der med Interesse havde fulgt hans 
mmmmariqe Arbeit-L Mr. Shicds 
var tue-get jpændt paa at se Bil- 
lederne fom en Helhedx han havdc 
Eis molrt dem Ztykke for Stykke 
med en vis Engstelse for, at han 
jfsks Milde lcvc oq sc det hele fast- 
digt Nu var de alle paa Plads. 
Sau lietra.·1tcsde dem trittst MIN- 
vcsrncs lmmwncrcsch det bele var, 

som dist stulde være. Han modtog 
sing Venners Lyksnslninger med 
Ydmyghed, men med en ftraalendcs 
Würde-. Tore-Tier tog han en as 
dem under Armen og sagt-c 

»Und mtg hvtle mtg paa Um 

Arm, medens vi Haar rundt i Ko- 

mslch Ton ffal iea fortcrlle edksr no- 

get om Billedekne· Se ikke for me- 

mst pao de knickte Villeder, endikønt 
hvekteneste har dets egen Historie- 
mon det er Platten i sin «Lselhed, 
jiq snkkmz J sial forftaa. Oder 
;xkdq«111(1-Jdøren er et rundt Bille- 

de af Adam og Eva i Paradis«. 
Hm den me Side ai dette er Man- 
dens Stabelfe, fremstillende Ska- 
beren indblæTende Livet i Mandens 
fmukke Stikkelse. Hvokledeö skulde 
jeg male Stabe-ten? Som en gam- 
mel Monds Nei! Mandenö Siebel- 
fe vnr en Proer om sit-Mut Hydr- 
lcdes kan vi gtre bei bebte, end ved 
at tænke pag den Stand, der var i 
Kristus, som den Stand, Gab gav 

HMennefket i Skabelsm Paa den 

anden Give er Uddrivelfen af Evens 
xHavr. Lad o- saa se Mome. Pan 
fveu eu- Side er vek 14 Papier 
ospaadenandensideuswstlh 
deiesvgeebsuderm 

zTEøbek og Paulus med. Alle disse 
·cr nasften legemsstore. Under disse 
Her paa den ene Side 13 stoke Bille- 

xsder af Jesu Liv og paa den an- 

Fden Side 13 Billeder af Apostlei 
just Geminger. Bed hvert et Bil- 

xlede er en Tekst fra Stristen thi 
Ieg fortrak disse Ord fra Striften 

felv hellere end en Titel af mit 
lreget Balg. Ovenover og under-jeden 
Jalle de store Villeder er der mindre 
.Malerier, han modererede med dis- 

se. 

Tor er jkke et Peiiiclftrøa i den 
bric- Vnnniim, Tom ifke bar fin Be- 
tndninn. Im kan aodt Tige, im bar 
»ersten aidrig dyppet min Pensel 
uden stille-Von tilGud, at det mast- 
te lykkes. Men det state Maleki der. 
hvor Altetet ikulde have verrei, er 

Kronen paa Variet. ssverst oppe 
er to Maler-irr et af »de kloge Jem- 
fnier« oq et af »de daarlige Jam- 
stuwmpaasidenerdefitedyi 
dek: der var nsdt til at være site 
for Symetriens Sinn-. Tro, Bach 
o» Kækliqbed Hvem er den sieer 
Taalmodiqbedk Ja, im synes Tom- 
metider den er en as de sfsrfte krist- 
ne Dyder. Und-r disse er der Ma- 
lericsr fra Adelka oq sttandelkess 
Hiftorient Korsfæstelfem Jesus mi- 
der Maria Paafkcsmomem Jofuk- for 
Ypperstevrasstekne og Jeku Mode 

Jmed Thomas Midterpartiet fors- 
Estiller Jefu dimmelfatt Detie Bil- 

klede er det fmukkeste oq mest gribens 

jde of dem alle. Oder dette Billsde 
er en Reanbue med Jndfktiftent 
»Se, ieq er med eder alle Dass-. 

Dette er Mkenssdisiokiz oq mep- 
ve var dens Dtre aabnede for Pud- 
Minn, fsr Kunstneten mqu til 
den wige M i en Ildek Of 77 
Aar 


