TIEN VARRELTA
Ruusu-Ristin ensimäinen vuosikokous pidetään Helsingissä kesäkuun 5-7 p:nä tänä vuonna.
Lauantaina 4 p:nä klo 7 illalla on jäsenten tutustumiskokous Bulevardin 7:ssä. Sunnuntaina 5 p:nä on
aamupäivällä juhlamatinea Ostrobotnialla, Museok. 10, iltapäivällä kokous Bulevardilla. Maanantaina
6 p:nä on aamupäivällä kokous Bulevardilla, illalla yhteisvapaamuurarilooshi samassa paikassa.
Tiistaina 7 p:nä on aamupäivällä kokous Bulevardilla, illalla samassa paikassa Ruusu-Risti-jäsenten
juhlallinen vastaanotto seuraan, jolloin jäsenet m.m. saavat diploominsa.
J. R. Hannula, väsymätön ja henkevä työntekijämme teosofisella vainiolla, on Maarianpäivästä
lähtien kierrellyt teosofisissa keskuksissa Kotkassa, Haminassa, Savonlinnassa, Jyväskylässä ja
Kajaanissa (sekä luultavasti sen jälkeen, kun tämä uutinen kirjoitettiin, Kuopiossa ja Mikkelissä).
Kaikkialla on hän pitänyt kaksi à kolme luentoa ja „oikein mielenkiintoista” on ollut, kuten hän itse
kirjoittaa. Tämä on pieni katkelma hänen yhtämittaisesta hartaasta ja iloisesta työskentelystään, ja me
yhdymme täydellä sydämellä niihin runollisiin sanoihin, jotka nimimerkki H. P. hänelle omistaa tässä
Ruusu-Ristin numerossa. Ystävämme J. R. H. ─ jos ken ─ piirtää nimensä kultakirjaimin Elämän
katoamattomaan kirjaan.
Helsingin kasvissyöjät voivat jo tänä keväänä toivoa, että erikoinen vegetaarinen ruokala avataan
Helsingissä. On näet perustettu osakeyhtiö nimeltä Ab. Vegeta Oy., jonka yksinomaisena tarkoituksena
on avata kasvisruokaloita Suomessa. Sen osakepääoma on aluksi Smk. 100,000:─, mutta voidaan
korottaa puoleen miljoonaan. Osakkeet ovat 100 markan suuruisia. Helsingin vegetaarisen
paikallisyhdistyksen johtokunta, johon kuuluvat arkkitehti A. Petrelius puheenjohtajana sekä jäseninä
herrat Didrik Boldt ja Nils Gothoni, on allekirjoittanut kehoituksen osakemerkintään, joka on sitova,
niin pian kuin on tilattu osakkeita 50,000 markan edestä. Asianharrastajat, jotka tahtovat ja kytkenevät
tukemaan vegetaarisen aatteen käytäntöönpanoa, ovat tilaisuudessa tilaamaan osakkeita herra A.
Petreliukselta, os. Aleksanterinkatu 44, Helsinki.
Suomen Teosofinen Seura ilmoittaa vuosikokouksensa pidettäväksi juhannuksena.
Teosofinen maailmankongressi pidetään heinäkuun puolivälissä Parisissa. Mrs. Besant tulee
johtamaan kokousta.
Mrs. Besant, Teosofisen Seuran presidentti, saapuu kesäkuun lopulla Indiasta Englantiin.
„Buddhalainen pappi”, sanoo nykyaikainen saksalainen filosofi, kreivi Hermann Keyserling äsken
julkaisemassaan matkailijapäiväkirjassaan, „on hämmästyttänyt minua saavuttamallaan korkealla
kehitystasolla: ei älyllisellä vaan inhimillisellä kehityksellään. Hänen tyyppinsä on korkeampi
kristillistä tyyppiä. Hän on sävyisä, ymmärtäväinen, hyväntahtoinen ja paljon suuremmassa määrässä
korotettuna maallisten asiain yläpuolelle kuin kukaan ennakkoluuloton henkilö väittäisi kristillisen
papin olevan.” Kreivi arvelee tämän johtuvan siitä buddhalaisesta suvaitsevaisuudesta, joka pitää
kaikkia elämän ja ajatuksen muotoja sopivina ─ jokaista omalla kohdallaan ─ kehityksessä.
Tilaajat! Osoitteen muutokset pyydetään heti ilmoittamaan Ruusu-Ristin toimitukselle.
(Ruusu-Risti 1921 Huhtikuu N:o 4, s. 255-256)

