Tien varrelta.
Teosofisen Seuran presidentti. Eversti H. S. Olcott, joka johti Parisin kongressia viime
kesäkuussa, kävi sitten Hollannissa ja Englannissa, jossa hän oli läsnä brittiläisen sektsionin
vuosikokouksessa, ja matkusti syyskuuksi Amerikkaan johtaakseen amerikkalaisen sektsionin
vuosikokousta Chicagossa. Palattuansa Amerikasta Europpaan hänen oli aikomus tehdä kiertomatka
Italiassa ja käydä italialaisen sektsionin loosheja tarkastamassa. Italialaisten teosofein suruksi Karma
kuitenkin teki iäkkään presidentin aikomuksen tyhjäksi. Laivamatkalla Genovaan tapahtui näet, että
eversti Olcott luiskahti ja syöksyi suin päin korkeata porraskäytävää alas. Kaikkien ja etenkin
laivalääkärin suureksi ihmeeksi hän ei vahingoittunut melkein ollenkaan. Ainoastaan toinen jalka sai
vamman polven yläpuolella ja tämä oli siksi vaarallinen, että eversti Olcott ei Genovaankaan
saavuttuaan ole saanut liikkua, vaan on hänen täytynyt maata sairaalassa. Tämän kuukauden 7 p:nä
lienee hän kuitenkin päässyt lähtemäään kotiinsa Indiaan, mutta pari kolme kuukautta kestänee,
ennenkuin hän on entisissä voimissaan.
Teosofisen Seuran suomalainen sektsioni. Kuten johtavasta artikkelistamme käy selville, on
vihdoin ryhdytty lopullisiin toimenpiteihin T. S:n aikaansaamiseksi Suomeen. Nyt riippuu
maaseutulaisten asianharrastuksesta ja avuliaisuudesta, kuinka pian vanhat toiveemme ja ajatuksemme
toteutuvat fyysillisellä tasolla.
Omatunto vuonna 1907. Omatunto ilmestyy ensivuonna samankokoisena, yhtä usein ja
samanhintaisena kuin tänäkin vuonna ja tilauksia otetaan mielihyvällä nyt jo vastaan. Jospa tilaajien
määrä kasvaisi kaksikertaiseksi, että voisimme tehdä lehtemme niin sisältörikkaaksi ja hyväksi kuin
tahtoisimme! Eikö jokainen nykyinen tilaaja voisi hankkia yhden uuden tilaajan lisäksi? Eivätkö
asiamiehemme voisi saada lehden leviämään?
Ensi vuoden ohjelma. Omantunnon ohjelma pysyy tietysti muuttumatta, mutta kumminkin
tahdomme mainita, että ensi vuonna erityisesti tulemme käsittelemään seuraavia aineita:
jälleensyntymistä, salatiedettä ja yliaistillista kehitystä, vegetarismia ja uskonnon psykologiaa.
1906 vuoden maksamattomat tilaukset. Pyydämme, että asiamiehet ja tilaajat, jotka eivät vielä
ole tilittäneet tämän vuoden tilausmaksuja, tekisivät sen niin pian kuin mahdollista! Voivathan he
samalla uudistaa tilauksensa ensi vuodeksi.
Edullinen tarjous. Madame Blavatskyn tunnettu teos The Key to Theosophy (Teosofian avain)
ilmestyy suomennettuna jouluksi. Se sisältää noin 320 sivua ja tulee maksamaan 4 mk. Ne
Omantunnon lukijat, jotka postikortilla tilaavat tämän kirjan ennen joulua suoraan meiltä saavat sen
rahtivapaasti luoksensa postietuantia vastaan (4: ─), niin pian kuin se ilmestyy. Tämä on edullinen
tarjous kaikille niille maaseutulaisille, jotka eivät ole tilaisuudessa heti ostamaan sitä kirjakaupasta.
Uusi ruotsinkielinen aikakauskirja sielutieteellistä tutkimusta varten. »Psyke» on uuden
aikakauslehden nimi, josta ensimäinen vihko on ilmestynyt ja jonka ulosantaja on dosentti Sydney
Alrutz Upsalassa. Toimitukseen kuuluvat professorit Harald Höffding Köpenhaminassa, Arvid
Grotenfelt Helsingissä ja J. Mourly Vold Kristianiassa. Monet tunnetut tiedemiehet ovat luvanneet
avustaa. Ensimäinen vihko sisältää: Tilausilmotus. H. Höffding, Tahdon käsite (tanskan kielellä). G.
Landtman, Papille välttämättömät psyykkiset ominaisuudet raakalaiskansoilla. S. Alrutz, Puoleksi
itsestään ilmaantuvia ilmiöitä hypnoositilassa. J. Landqvist, Tunteella ajatteleminen. E. Nicolin, Koira
unessakävijänä; eräs tapaus. Tänä vuonna ilmestyy 2 vihkoa, ensi vuonna 5. Hinta tilattaessa 2 ja 5
kruunua.

Kirjallisuutta. Osuuskunta Väinämöisen kustannuksella on ilmestynyt kirjakauppoihin:
Ihania muistoja! Todellisuuden kuvaus, kirj. Bertha von Suttner. Suomennos. Vihkonen, jossa
on tämän tunnetun kirjailijan kirjotus, sisältää lisäksi Leo Tolstoin kertomuksen: Eräs venäläinen
rekryyttinotto. W. von Heidenstamin: Rajakivellä ja A. Renkin: Juttu kolmesta kuninkaasta. Tämä
vihkonen, jossa on 32 sivua ja maksaa vain 25 p. on toimitettu rauhan aatteen edistämiseksi.
Ainoastaan palvelustyttö, kirjoittanut Ruth Lamb. Suomennos englannista, 64 sivua, hinta 50 p.
Oikaisu: Omantunnon 19 n:ron 241 sivu 19 rivi ylh. luetaan; »Minä sylkäsen kahteentuhanteen
ihmishenkeen.» Piti olla, kuten käsikirjotuksessa olikin, kahteensataantuhanteen j. n. e.
Palomaan matkat. Pyydämme, että maaseutulaiset, jotka haluavat Palomaan luennoimaan
paikkakunnalleen, ovat hyvät ja kirjottavat hänelle siitä osotteella: Teosofinen Kirjakauppa ja
Kustannusliike, Mikonkatu 11, Helsinki.
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