Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Avioliittoa käsittelevän sarjan jälkeen on useana sunnuntaina
puhuttu Lasten kasvatuksesta.
Kysymysiltoja ei joulukuun aikana pidetä.
Jyväskylän Ruusu-Risti. Puheenjohtaja kirjoittaa meille: Olemme tänä syksynä pitäneet
ryhmäkokouksia siinä hengessä, että voisimme, levittää R. R.-aatetta seuraan kuulumattomille.
Ohjelma on ollut mahdollisimman kansantajuinen, ja vieraita on ollut joka kokouksessa. Marrask. 14
p:n ilta muodostui meille juhlahetkeksi. Ohjelmassa oli paljon soittoa, jota esitti J. Pohjanmies. Otto
Keskinen lausui ihanassa tervehdyspuheessaan ryhmän jäsenet ja vieraat tervetulleiksi. Vilho Lounas
luki luvun kirjasta »Suuret uskonnot», A. Stenbäck piti esitelmän aineesta »Eksoteerinen ja esoteerinen
teosofia» H. P. Blavatskyn Teosofian avaimen mukaan ja Olga Lounas esitti kauniin sadun.
A. S.
Panacea. Ohjeiden suomeksi painattamista varten: E. S. 40:─. Nimetön 100:─. J. R. H. 50:─. F.
J. 20:─. Koska tämän lisäksi E. K:n kautta on tullut Smk. 280:─, ovat ohjeet nyt painetut ja maksetut,
joten keräys on päättynyt.
Uusia kirjoja. Painosta ovat nyt ilmestyneet Mystican kustannuksella: Vuorisaarna, suomentanut
ja selittänyt Pekka Ervast, hinta 30:─, sid. 40:─. Satuja, kirj. M. Kyber, suomennos Saksan kielestä,
hinta 15:─; ja Tietäjän kustannuksella: Itsemurha, esitelmä pitänyt Pekka Ervast. hinta 3:─.
Vartiotornin kustannuksella on ilmestynyt: Uuden Testamentin Aakkosellinen Hakemisto, laatinut
Kaarlo Harteva. Tässä kirjassa esiintyvät kaikki U. T:ssa löytyvät sanat aakkosellisessa järjestyksessä.
Sanojen yhteydessä mainitaan paikat, joissa ne esiintyvät. Hakusanoja on yli 20,000. Hinta sid. 40:─.
Oriveden Toisvuotinen Kansanopisto on lähettänyt meille vuosikertomuksensa talvelta 1925-26.
Siihen sisältyy selostus myös Keski-Hämeen Kansanopistosta, joka on nyt ottanut nimekseen Oriveden
Kansanopisto, mistä on selvitys erityisessä kertomukseen liittyvässä kirjoituksessa. Vuosikirja käsittää
kokonaista 90 sivua. Se jakautuu neljään osaan, joista ensimmäisessä seikkaperäisesti esitetään
»yleisesti kansanopistolaitosta koskevaa», m. m. opiston taloutta, kymmeniä vieraita, esiintyjiä,
opettajistoa, erikoistilaisuuksia, kilpailuja y. m. vilkasta opistotoimintaa. Toinen osasto kertoo
lähemmin toisvuotisesta opistosta, tästä maaseudun toistaiseksi ainoasta kansankorkeakoulusta, joka on
ollut käynnissä jo kahdeksan vuotta. Kolmas osasto antaa kuvan Keski-Hämeen (Oriveden)
kansanopistosta. Viimeisessä osastossa kiinnittävät huomiota katsaukset opistolaitoksen 15-vuotiseen
kehitykseen ja Toveriliiton vaiheisiin. »Mitä on Toisvuotinen kansanopisto»-kirjoitus selvittelee
ylemmän kansanopiston tarkoitusta ja työtapoja. Aistikkaassa asussa oleva vuosikertomus luvataan
lähettää postivapaasti kaikille, jotka sitä pyytävät.
Nap. Hultin, os. Oitti, laatii erihintaisia horoskooppeja. Häneltä tulee Ruusu-Ristin tammikuun
numeroon kiintoisa kirjoitus »avioliitosta astrologian valossa».
Tämän numeron mukana jaetaan Ruusu Ristin tilauslista vuodelle 1926.
Tilaajat ja asiamiehet! Pyydämme ystävällisesti, että ensi vuoden tilaukset, mikäli mahdollista,
lähetetään toimitukselle viimeistään tammikuun puolivälissä, jotta osaisimme määrätä painoksen
suuruuden. Tammikuun numero ilmestyy tammikuun loppupuoliskolla.

Sydämellinen kiitos kaikille vuodesta 1925!
Olkoon joulu täynnä riemua ja rauhaa! Alkakoon ja jatkukoon uusi vuosi 1926
onnellisena ja iloisesti yllättävänä!
(Ruusu-Risti 1925 Joulukuu N:o 10, Joulualbumi, s. 458-460)

