Tien varrelta.
Amsterdamin kokous. Teosofisen Seuran europpalaisten sektsionien Liiton ensimäinen
vuosikokous pidettiin Amsterdamissa Hollannissa vuonna 1904. (Kuten tunnettu oli toinen kokous
Lontoossa v. 1905 ja kolmas tänä vuonna Parisissa). Tämän kokouksen pöytäkirja on nyt valmistunut
painosta ja on meillekin lähetetty kappale ilmotettavaksi: Transactions of the First Annual Congress of
the Federation of European Sections of the Theosophical Society, held in Amsterdam June 19:th, 20:th,
and 21:st 1904. Edited by Johan van Manen, Secretary of the Federation. Amsterdam 1906, published
for the Council of the Federation. Se on 422 sivua käsittävä, viheriäkansinen nidos isoa 8:voa ja
sisältää paitsi varsinaisia pöytäkirjoja 38 pitempää ja lyhyempää kirjotusta, jotka kokouksessa luettiin
ääneen (kolmesta luennosta kuitenkin vain nimet, koska samat artikkelit on muualla painettuna).
Kokoukseen otti osaa 600 T. S:n jäsentä (nimet luetellaan). Puheenjohtajana toimi Annie Besant.
Samoin kuin Lontoossa ja Parisissa kuului Amsterdamissakin konsertit ja taidenäyttely kokouksen
ohjelmaan. Luennot pidettiin englannin, ranskan, italian, saksan, hollanin ja espanjan kielellä ja ovat
alkuperäisillä kielillään painetut. Tämä on tietysti melkoisesti vaikeuttanut toimittajan, herra J. van
Manenin työtä, viivyttänyt kirjan ilmestymistä ja lisännyt painovirheiden lukumäärän. Niiden lukijain
varalle, jotka mahdollisesti tahtovat hankkia kirjan, luettelemme tässä muutamain erityisesti
mieltäkiinnittäväin artikkelien nimet, samalla huomauttaen, että kaikki ovat itsenäisiä tutkimuksia tai
mietelmiä:
Emma Weise: Veljeysaate osaksi toteutettuna alkuperäisten rotujen laeissa (englannin kielellä). S.
Edgar Alderman: Käytöllistä veljeyttä (engl.). J. M. I.: Muutamia pyhän Teresan neuvoja (engl.).
Isabel Cooper-Oakley: »Viisaus»-opin jälkiä Italian renessanssissa (engl.). D:r Rudolf Steiner:
Matematiikka ja salatiede (saks.) Decio Calvari: Muuan italialainen salatieteellinen ajattelija 17
vuosisadalla (ital.). Gaston Polak: Sopusointu ja poljento (ransk.). I. Hooper: Uskonmuotojen
uudelleen rakentaminen (engl.). L.Revel: Teosofiset ja itämaalaiset perusaatteet ranskalaisessa,
sveitsiläisessä y. m. filosofiassa (ransk.). L. Desaint: Tietoisuus ja aine (ransk.). Arturo Reghini:
Näkemisen koneisto ja neljäs ulottuvaisuus (ital.). Samuel van West: Rikollisuus ja karma (engl.).
Jean Delville: Taiteen tehtävä (engl.). Fidus: Teosofia ja taide (saks.). Annie Besant: Okkultismi ja
okkultinen harjottelu (engl.).
Teos maksaa Smk. 15: ─ ja voidaan tilata Teosofisen Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen kautta.
Sosialismi selvästi esitettynä.
Meille on lähetetty ilmotettavaksi kirjanen: »Alas
sosialidemokratit!» Kirjottanut Wilhelm Bracke. Suomentanut H. A. A─o. Kustantaja Martin &
Mäkelä, Helsinki 1906. Kirja maksaa 35 p:iä, käsittää 28 sivua ja sopii kaikkien luettavaksi, jotka
tahtovat tietää, mitä sosialismi pääponsissaan opettaa. Se on kirjotettu hengessä, jonka ei pitäisi
loukata vanhoillisintakaan kapitalismin ihailijaa.
Uusia kirjoja. Painosta on ilmestynyt Teos. K:n ja K:n kustannuksella kolmas painos C. S:n
»Omantunnon uskontoa», suomentanut Martti Humu. Hinta 75 p:iä. Teosofiska Bokförlaget'in
kustannuksella on ilmestynyt toinen korjattu painos Pekka Ervastin »Kortfattad Teosofisk
Uppslagsbok». Hinta Smk. 1: 50.
Palomaan matkat. Ne maaseutulaiset, jotka haluavat Palomaan luennoimaan paikkakunnalleen,
voivat siitä ilmoittaa hänelle kirjeellisesti osotteella: Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike,
Mikonkatu 11, Helsinki.
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