Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot ovat säännöllisesti jatkuneet joka sunnuntai klo 12 päivällä
Suomalaisen Normaalilyseon juhlasalissa, Ratakadun 4:ssä. Samassa paikassa on niinikään
keskiviikkoisin tavanmukainen kysymysilta klo 7 i.p. Paavalia koskevan esitelmäsarjan loputtua ovat
luennot käsitelleet erilaisia kysymyksiä, uuden ajan tuloa, Nostradamuksen ennustuksia, yliaistillisia
ilmiöitä, fakirismia, joogaa y. m. Esitelmät tulevat arvatenkin ilmestymään kirjoina ensi syksynä.
Ruusu-Ristin kiertävä puhuja Richard Hannula on viime aikoina taas käynyt pohjan perillä, pitäen
kokouksia Torniossa, Kemissä, Rovaniemellä, Oulussa y. m.
Jyväskylän Ruusu-Risti on alkanut työnsä hyvillä enteillä. Puheenjohtaja kirjoittaa meille: »Täällä
on neljä kokousta kuukaudessa, nim. järjestelykokous S:n luona, kaksi harjoituskokousta täällä meillä
ja yleinen kokous kaupungissa, johon kutsumme ulkopuolisia. Yleisessä kokouksessa järjestetään aina
kuukauden työ. Harjoituskokouksissa on tekstikirjana »Rosenkreuziläinen maailmankatsomus» ja
niissä lopuksi vastaa joku kysymyksiin. Yleisessä kokouksessa viime sunnuntaina oli musiikkia,
lausuntoa ja esitelmä kahdesta maailmankatsomuksesta, kirkon ja teosofian, jälleensyntymisopin
valossa».
Amerikan uutisia. Eräs aatteemme lämmin ystävä Clevelandissa kirjoittaa meille v. k:n 14 p:nä:
»Minulla on ollut mieli kertoa vähän meidän pienen täkäläisen, teosofiaa harrastavan joukon
kuulumisia. Eihän meitä ollut kuin noin keskimäärin kymmenen jäsentä, mutta eroaminen tuli
pienessä niinkuin suuressakin. Jotkut ikäänkuin lähentyivät vieläkin lujemmin Annie Besant'iin, toiset
taas hämmästyivät ja ikäänkuin sanoivat: »Seis! Olemmeko todella itse ajatelleet?» Kyllä todellakin
odotimme, miten tulisi Pekka Ervast suhtautumaan näihin kansakuntina eroitettuihin »valkoisiin» ja
»mustiin» voimiin. Omasta puolestani sanon, että syvä ilo täytti mieleni, kun sen sittemmin sain lukea
ja siinä näkyi niin kaikkea rakastava ja ymmärtävä puolueettomuus ja kultainen keskitie. Ei se
vähentänyt eikä häirinnyt Annie Besantin opetusta, onhan meillä sama harras mieli hänelle kuin
ennenkin. Tuntuu kuin se sittenkin olisi syventänyt ja laajentanut ymmärtämystämme, joka meissä
muuten on niin taipuvainen kantamaan oikeaoppineisuuden leimaa. Näennäinen toiminta on rikottua
ja näyttää, että samat ihmiset sotivat toisiaan vastaan, jotka ennen yhdessä harrastivat rauhaa. ─ Tässä
nyt ehkä aivan pakosta käännämme taistelun omaan itseemme ja ehkäpä saamme laajempaa mieltä ja
kipenen rakkautta.»
K. L.
Teosofisen Seuran 47:s vuosikokous pidettiin viime jouluna Benaresissa, Indiassa. Osanottajia oli
lähemmä 700 ja kokousta mainitaan erittäin onnistuneeksi. Tohtori Besant piti kaksi, Mr. Jinarajadasa
ja Mr. Arundale kumpikin yhden julkisen esitelmän. Lähempiä tietoja ei vielä ole saapunut.
Nuori Voima on ansiokas ja hyvin toimitettu nuorisolehti. Kehoitamme teosofista nuorisoa sitä
lukemaan ja tilaamaan, jollei se sitä jo tunne. Hinta on Smk. 30: ─ koko vuodelta ja 16: ─ puolelta.
Tilaukset voi parhaiten tehdä joko postitse tai suoraan Werner Söderström Osakeyhtiöltä.
Antroposofia, antroposofein suomenkielinen äänenkannattaja, on lähettänyt maailmalle
marras-joulukuun kaksoisnumeron. Se käsittää 64 sivua samaa kokoa kuin Ruusu-Risti ja on
sisällöltään läpeensä arvokas. Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa 24-32-sivuisena ja maksaa Smk. 50:
─, puolelta vuodelta 30: ─.
Suomen Yhteis-Vapaamuurari, joka lakkasi ilmestymästä viime syksynä, aikoo nyt virkoa jälleen
eloon, jos se saavuttaa tarpeellisen määrän tilaajia. Toimitus kiertokirjeessään selittää, että tarkoitus on
vain päästä niin pitkälle, että painatus- y. m. kustannukset saadaan tilausmaksujen avulla suoritetuiksi;
työ tehdään palkatta. Vuosikerran hinta onkin sentähden määrätty vain 30 markaksi. Tilaukset
tehdään osoitteella rouva K. Ignatius, Helsinki, Armfeltintie 2.
(Ruusu-Risti 1923 Helmikuu N:o 2, s. 77-78)

