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Historien om ct Spelt- 
Man siger jo not, at Japanefcrne 

er Ostens Franskmcend. Hvad enten 
nu denne Paaftand er rigtia eller ej, 
faa er det dcg dist, at mange af de 

Ejendornmelighedek, der er fætegne 
for Fransimcendene, itte er fremtrce- 
dende hos Japaneserne. 

Det siges, at naar der i Frankrig 
bliver født et Barn — jeg mener na- 

turligvis en lille Pige —, rcetker hur 
fttals efter Spejlet for at se sit sed- 
lille Ansigt deri, og denne Bevægels-: 
som man vel not tør kalde medfødt 
volser med Bakn-2t, og spread den sed- 
lille Pige er bleren 18 Aar gammel 
er dei hendes højeste Ønfke at Have e 

Berelse med en Masse Spejle kund 

omlring, hvori hun lan befragte sn 
nydelige lille Person. 

J den lille japanesisle Landsby Yo1 
Gusti var et Spejl en aldeles ubelend 

Fing, som endnu intet Mennesie i hel 
Landsbyen nogensinde havde set- D 
unge Piger vidfie slet ikte, hvorledes d 

saa ud, de hol-te tun Tale dekom 
naak deres Kærestet gav dem en Be 
sitivelse af detes Yndighedet. 

Da handle det, at en ung Japane 
fet, som fra tidlig Morgen til sent on 

Aftenen ille gjorde andet end at lob 
om niedet af de smaa japanfte Kote 
tsjer, der erstattet de europæiske Dro 
stet, en Dag fandt et lille Lommespej 
paa Gaben; sandsynligvis var de 
tabt af en af de mange Englander 
indes-, der lige faa vel oberst-Imme- 
denne Del af Bei-den som alle andti 
Lande. Dei var fsrste Gang i sit Liv 
at Kiki-Tsum havde set en faadcn 
Sing. Forsigtig folle han paa det 

kiggede paa det fra all-: Sider og si 
endelig inde i det Øje paa et brun 

Ansigt med msrle Øjne, der dog sac 
noget cengstelig nd. 

Kiti-Tsum lagde sig paa Knæ ox 
hvistede, medens han betragtedt 
Spejlelt 

»Bei er min afdøde Fadetl met 

hvotledes kan hans Villede vcere kom- 
jnen End i den Tingeft? Mon dct er e1 

Tegn fra Himlen?« 
Forsigtig patkede han det kostbare 

Inn-d ind i et Klæde og gemte det i sin 
-:-—Lomne. Da han one Aftenen lpm 
XIV-, lggde han Billedel i en Kruste 
fom aldtig blev beugt, og hvvr del 
efter hans Mening var bedst sijult 
san fortalie itle sin Kone et Otd 
detomz thi Mindetne —- menle han —- 

Fxt net en Gang faa nysgerrige og ogsaa 
M sucktefaliga Og Atti-That op- 
ftipde chele denne Sag saa alvotligt« 

Hat day klte vilde have, at Naboerstsen 
Milde faa den at fnakte em. 

— gis Hm Dage var KiliiTsum i en 
« 

qhkbsei Tilßand Dan tænlte 
msiWJsmeeeeudeeu 
fwsimhasaveutetlk 

J; Hm fis-I st WCQ H- Siat et 

ligste Tider af Dagen. J Begyndelfen 
beroligede ha.: hende med, at ban 
tom hjem for at saa hendes tærse lille 

Llnsigt at f-: et Øjeblik. 
Men da det samme nu gentog sig 

hver enefie Dag, og hun al Tid saa 
ham komme scia alvorlig og eftertænt- 
som, begnndte hun dog at gøre sig alle- 

haande Tanter derom og at tvivle paa, 
at tet var sandt, hvad han sagde. 
Hun iagttog nu med Mistcenksomhed 
hans Geren og Laden, og hun lagde 
da Mærte til, at han aldrig gik sin 
Vej igen, for han havde vceret alene 
i dereö lille Bagstue. 

Nu er de japanste Kvinder natur- 

ligvis itte mindre listige end alle andre, 
især naat det tommer an paa at on- 

dage en Hemmelighed LiliTsee gjor- 
de sig den ftorfte Umage for at komme 

efter sin III-Bands Hemmelighed, men 

hvor meget bun end søgie, tunde bnn 
ikte opdage noget i det lille Kammer. 

E.: Dag, da hun iwentet tom der- 

ind, opdagete hun, at hendes Mund 

fnnlig forstrcrttet satte den blas Vase 

fra sig, hvori hun ziemte sine tørrede 

Rosenbtade. Han tom med en bøj 
Bunte Underlige Undfkyldningsxr Lini, 

at Vasen ikte stod saft, at den havde 
været lige ved at fnlde og mere If 
samm-: Slags· 

Hun lod ogsaa, iom om liun itke 

fandt noget mærteligt beri, men need- 

pe var Kiti-Tium ude af Toren, for 
hun sit Busen fhentet ned fra Stab-et 

og opdagede det lille Evej!! LixJe saa 
forsigtig fom Manden for tng hun det 

Haanden Hun fvrstod ftet itte, kivad 
det del tunde verre; men da bun saa 
ind i det, blev den bete forfcerdelige 
Eandhed hende Pludselig klar. 

Hun saa Billedet af en KvindeI Lg 
hun, som havde irnet, at Kitinum 
holdt faa meget af hende og var hende 
tro! Siusselsen var altfor stor! Hun 
lod sig falde om paa Gulvet, ftjnlie 
Ansigtet i sine Hænder og græd bit- 

terligt. 
Altfaa derfcr tom hendes Mond san 

oft-: hjem — for at se Billedet af den 

Kvinre, fom han skjulte der i Vasen’ 
Hun blev pludselig ncesten heli ra- 

« sende, og uvilkaarlig saci Tun endnu -«n 

s Gang ind i Spejlet. Tet samme Bil- 
i Zede stirrede hende atter i Mode, ca hit- 
s Hunde itle kegrist hoorledes man kun- 
t de beundre et saadant Ansigi med ins 

ondftabsfulde, sortsk Live. Der var 
« et Udtryt i dem, fom hun itte bavde 

lagt Meerke til den forsie Gang, de 
) hun var saa forfcerdei teroveiy at hun 
k foresatte sig iite niere at se paa Bille- 
s det. 

Men hun tunde heller itke tænte par 
V noget «andet, og hun qjorde itte t» 
« mindfte Anftalier til at ice-«- JJiad ti 

sin Mand. Ubevcrgeli : sind hun pac 
Gulvet med Heenderne fast trytterc Irr 

Billedet, og mere og m-:re vred bler 
l hun. 
E sDa Kili-Tsum endelig tom hieri, 

var han megei fcrbavfet ever-, at har. 
ikte kunde se stn Kone ndgei Stark-« 

[ Med bange Anelfer gik han ind i den 
k lille Bagftue, tsvor han fandt Lili- 
T Tsce siddende Paa Gulnet, og ejeblitkei 
s« lig begyndte hun: 
i ,,Raa, det er altsaa den Rettig- 
s heb, som Du forsitrer mig om hvei 
[ eneste Dag! Saadan behandler Du 

mig, inden vi end.:u hat værei gift 
et Aar!« 

« 

»Hvad er der da stet, Lili-Tfee?« 
spurgte Kiki-Tsum forfcerdei, ihi ban 
troede, at hans Kone hat-de mikstet Fer- 

F standen. 
« 

,,Hvad der er stet? Ja, det spor- 
ger jeg Dig oml Hvordan tommer det 

Kvindebillede i min Vase? Versg'o, 
tag Du det Iblc)t, gem Du blot selv din 

dyrebare Sini, ihi jeg kan iike abhol- 
de at se paa den grimme, ondstabs- 
fulde Stabning;« 

Og efter disse Ord btaß Ali-TM 
ud i en fortvivlet Hutten. 

«Men jeg kan slet ille sei-stach hvad 
Du egentlig mener«, begyndte hendes 
Mund stammende. 

«Saa Du san ikte forsiaa dei?« 
taabte hun med en bounng Latier. 
»Nim, saa tun jeg des bedre forstaa 
det! Du elsler den grimme, flette 
Kvinde hsjere end bin egen trofaste 
Hustrin Jeg stulde saamcend stet 
ikke have sagt noget, naar hun endda 

hab-de met klu. Men hun hat et 

sßygt Ansigh et afstyeligt Ansigt, et 

Wanst som en Morde-iste, som en —- 

eu —- aa, jeg ved siet älte, hvilket U- 

hyee ieq steil sama-answ hende med.« 

»Den Lili-Tsee«, «svarede Mii- 

Tsunh der site meve vivste hvad han 
Hutte Mie, »Sei er jo et Billet-e af 
Mit W, min Kallels gede, astrde 
W. Mfoudisdei for ei Par Dag- 
waqkmte detforeu 
TM seyn- i via ftp-c Passe-i 

Lili- Tsee faa beftyretet nd ved dennei 
uforskmnmede Logn 

»,Naa det bliver jo bedte og bebte« 
raubte hun, ,,nu vil Du vel oven i Ko- 

»kct fortælle mig, at jeg itke mere kender 

Iet Kvindeansigt fta et Mandsansigt!« 
Nu blev Kiki-Tsum i Beviostheden 

om sin Ustyldigched ligeledes Erget- 

lig, og Der faldt tnubbede Ord fra 
bcgge Siders Daten til Hufet stod 
nahen, og det hceftige Otoskifie tiltrak 

sig en gejstlig Monds Opmærksomhed. 
»Men Born«, sagoe han og stai Ho- 

vedei ind ad Deren, »hvad et dog det 

for et Spettaiel?« 
,,Fod·ek«, sagde KikisTsuim ,,min 

Koxie et bleven vanviiiig!« 
,,Min Son!" svarede den hellige 

Mand, ,,det er itte noget nyt; det er 

alle Kvinder jo mere cller mindre, og 
Du got sior Uret i at forlange en for- 
nuftig Firme. Hengio Dig altsaa tun 

i bin Skæbne.« 
,,Men det, min Kone siger, er Løgn!« 

»Nej, det er ikke, ætvcerdige Fadet!« 
raubte Lili-Tfee. »Min Mond hat 
en fremmed Kvindes Billedc, jeg hat 
felv funkei det i min Vase.« 

»Men jcg fvccrger dig veo ali, hvad 
belliqt er, at jesg alotig bar haft nogei 
andet Billere end min Fadetg!« for- 
sitrede den fornærmede Ægtemand. 

«Børn, Born!« sage-e Priesten i en 

beroligende Tone, »lad mig dog ·:n 

Gang se dei Billede!« 
»Hu er det Asen!« sagde Lili-Tfee 

og kalte ham Billedet. 
Prceften tog Spejlet og ketragtede 

bei opmcerksomi. Tctpaa bøjebe hcm 
sig cerbødigt for oet og fagde: 

»Born, hold op med Ebers Strid 
og lev i Frev! J hat begge Ursei. 

Dette er Billedet af en from, heilig 
Ptæfi. Jeg lan ikke fotftna, at J ikke 
ftraks bat set, hvad det var for ei 

ærvcervigt Aasyn. Jeg maa tag«: det 
med mig og ovbevare det mellem vort· 

Tempels Relikviet.« 
Da han hat-de ialt fauler-es, lossc- 

de ban velsignende sine Hender og 

fjckrneve sig med langsomme Skridt, 
cg Spejlet, der haode voloei saa megen 

Foriræd, tog han med sig. 
..——-—-—· 

Gymnastikhuset. 
TJ Bei nu er blevet til Virtelighet 

mcd Begyndelsen til et Gymnastithuk 
for Blair College og Trinitaiis Semi- 
natium, san haabe vi, som vel not et- 

tnere intereserede i denne Sag end di 

ude omkring, at det itte man blive der- 

red, men at vi ogsaa maa se Full-- 
endelfen as et Vati, sont vi saa lcengsz 
faa haatdt hat irængt til. Vi hat be- 

gyndt, men fuldende kaa vi ikke, for- 
end vi faat mere Hjælp, og denne haa- 
bet vi at fan. Vi tot ogsaa tro, at von 

Haab itke sial bestæmmes. 
En saadnn Bygning er npdvendig 

paa en Stole som denne. Her kom- 

mer saa msnge fra forstellige Virksom- 
heben nogle fra Formen, andre fra 
Fabriker, atter andre fta Butiter, men 

alle tommer de ind i et ganske andet i 
Livsforhold. For nogle er Forandrin- 

gen meget brat, for andre itte saa brat, 
lmen for enhvers Vedkomtnende tre- 
ves den stsrfte Forsigtighed for at for- 
hindre Sygdom. Den- tan fan meget 
bedre afvcergses, naar man hat endog 
nogenlunsde gode Midler for Haanden 
Tot allerbedste ek: fund Fabr og regel- 
mægsig Gymnastiløvelfr. Og om Vin- 
teren er det sidste faa daarligt og dan- 

steligt, naar man ikte hat et Hug. 
Pan rette er der nu begnndt, og vi 
venter at blive fcrrdige endnu i dette 

Aar, naar vi blot tan faa vore Folt 
ret vaagne for dets Nsdvendighed· Vi 
»nur nogle Penge; men vi har Brug for 
flere for at faa Hufet blot nogen- 
lunde fcrrdig. 

Zarntidig med, at Gmnnaftiksrel- 
sferne er de bedste Midler til at nfvckrge 
Engdom, giver de ogsaa Mennestet den 

seite, beftemte Færvighed i Udførelfen 
af alle legemlige Bevægelfer. Dette 
er i og for sig selv af stot Betndning 
for enhver i hoiltensomhelft Livsstil- 
ling. Det et ogsaa nf Betydning for 
dort Foll, at vore Stoler maatte viere 

Stand til at give det en ny Slægt 
berste udrusteh baade legemligt on 
canreligt, Vg for at bet sidfte tan bebst 
Donau-By maa vi fandelig hufte pna 
det forstr. Det er det, vi ville med et 

Gntitnaftikhus. 
C.X.Hansen- 

Den nye Sqlmcbog og den 
gamlc Salmcbog. 

Der strier i ,,Kirkelig Samler« for 
Sondag 14. Dec. under Kirte on Sto- 
le, at den nye Salmebog for Kirte og 
Hjem er inbfsrt i Vor Ftelsers Mie- 

:s.ighed i Brootlyn, at renne Salxnebog 
mere og mere afløser Roskilde Con- 
vents Salmebog i Danmart, at flere 
vil maafte nsdes til at folge med, og at 

ldet maaste vil blive vansteligt at faa 
Den gamle Salmebog fra Danmart. 

Vi snster hertil at oplyse, at den 

gamle Salmebog Lan faaes i Danish 
Luth. Publ. Houfe, og at den vedbli- 

vende vil lunne faaes her i ftclftændig 
og uforandret Udgave meb beggeTillæg 
og begge Telstrætter eller et Tillæg og 

begge Tetftrækter i mange forstellige 
Bind, trylt i Verseformat med og 
uden Guldsnit, til billigere Prifer, end 

Salmebogen fra Danmatk kan seelges 
i. sammt Jndbinding. Ligeledes sel- 
ges det nye Tillæg og det gamle Til- 

læg i særstilt Jndbinding. 
Man bedes strive til ngladeni 

Plain hvis der er Vansteligheder ved 

at faa den gamle Salmebog andet 

Stevs. 
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