Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Ristityö. Luennot alkavat syyskuun 7 p:nä ja looshityö lokakuussa.
Ruusu-Ristin tästä numerosta on tilan puutteen takia jäänyt pois nimimerkki E. K:n kertomus
»Kuva» y. m. artikkeleita ja runoja, jotka julkaistaan syyskuussa.
Ruusu-Risti-työ maaseudulla. J. R. Hannula on Ruusu-Ristin vuosijuhlan jälkeen ennättänyt
pyöräillä Pyhäjärvellä, Pusulassa, Somerniemellä, Somerolla, Ypäjällä, Koskella, Kuusjoella,
Perttelissä, Angelniemessä, Strömmassa, Perniössä, Kiskossa, Suomusjärvellä, Nummella,
Sammatissa, Karjalohjalla, Lohjalla, Vihdissä, Nurmijärvellä, Lopella, Tuusulassa. Matka jatkuu
luentojen ja kirjojen kauppaamisen merkeissä. Ja työmaa tuntuu edelleen asialliselta. Ikäänkuin
jossain Olympialaisissa kisoissa. On niinkuin haltijat jostain niemennokasta kuiskaisivat: enemmän
vaan suomalaista sisua!
Ruusu-Risti-ristiäiset. Toukokuun viimeisenä päivänä, juuri työkautemme päättyessä oli
Ruusu-Ristin historiassa omalaatuinen tapahtuma. Ruusu-Ristin johtaja, joka tuskin kuukautta
aikaisemmin oli ollut tilaisuudessa suorittamaan viimeisen palveluksen, ruumiinsiunauksen, rakkaalle
jäsenellemme Kustaa Koivunen-vainajalle, sai nyt lausua tervetulleeksi uuden maailmankansalaisen,
Ruusu-Ristin jäsenien Eino ja Marja Kuutin pienen pojan. Ihmiselämän suuria merkkipäiviä kuolemaa
ja syntymää vietettiin siis lyhyellä väliajalla ensimäistä kertaa Ruusu-Ristin merkeissä. Pianonsoiton
jälkeen kantoi äiti herttaisen pienokaisen sisään ja johtaja nousi puhumaan. Kohottavasti ja
liikuttavasti hän puhui tästä elämän ihmeellisesta tapahtumasta, syntymästä. Hän huomautti m.m.,
miten meidän käsityksemme mukaan kaste, joka symbolisoi määrättyyn seurakuntaan ottoa, ei tässä
ollut paikallaan, sillä uuden olennon syntyminen ei ole saapumista määrättyyn seurakuntaan, vaan
tuloa fyysilliseen maailmaan; se on niin ollen kosmillinen tapahtuma. Voimme vain lausua
tervetulleeksi uuden tulokkaan, voimme rakkaimmilla ajatuksillamme ja toivomuksillamme siunata
häntä, joka on tullut alkamaan uutta maanpäällistä vaellusta. Sitten antoi johtaja lapselle nimen, Mies
Erkki, »kuten vanhemmat olivat sen sanoneet». Tämän jälkeen ojensi pojan kummi pienelle Mies
Erkille lahjan, vanhan rosenkreutziläisen merkin, ja niin oli toimitus lopussa. Se oli kuin tulevaisuuden
enne ja jätti voimakkaan tunnelman läsnäolevien mieleen.
E. K.
Teosofinen kirjakauppa.
Syyskuussa avaa rouva Ida Heliö Stenmanin Taidepalatsissa
Helsingissä pienen teosofisen kirjakaupan. Sen nimenä on Mystica ja tarkoitus on, että se möisi
kaikensuuntaista teosofista, okkultista ja mystillistä kirjallisuutta. Lähemmin vastedes ilmoituksissa.
Oriveden Kansanopiston viime vuoden vuosikertomus on meille lähetetty. Siitä päättäen näyttää
tämä oppilaitos, jossa parhaillaan toimii maamme ainoa kesäkansanopistokin, voimistuneen ja
toimintansa puolesta yhä monipuolisemmaksi ja kiinteämmäksi kehittyneen. Vuosikertomus
lähetetään vapaasti kaikille sitä pyytäville (os. Orivesi).
Ruusu-Risti-kirjallisuutta on Oulussa aina varastossa neiti Mimmi Mannisen luona, Linnankatu
28.
(Ilmoitus.) Arvoisat Ruusu-Ristin lukijat! Maalauttakaa asuntonne ja huonekalunne. Verhoilen
myös huonekalunne.
Työ hyvä ja mahdollisimman halpa.
Saavun kutsuttaissa.
Olen
Ruusu-Risti-aatteen ihailija. Juhani Koti, Koljon as., Haapaniemi.
(Ruusu-Risti 1924 Elokuu N:o 6, s. 238-239)

