Tien varrelta.
Ruusu-Risti. Tämä elokuun numero ilmestyy kaksiarkkisena ja samaten tulee syyskuun n:o
sisältämään vain 32 sivua, koska joulukuun numero sitä vastoin n. s. kalenterina tulee käsittämään 96
sivua. Tilausilmoitus jaetaan syyskuun n:on mukana.
Teosofinen Seura. Presidentin vuosikertomuksen mukaan kansainvälinen T. S. käsittää nykyään
38 kansallista seuraa ja 2,331 looshia. Jäsenluku, joka viime vuoden lopulla oli 41,492, ei sitä vastoin
näytä suuresti lisääntyvän, koska muistaaksemme sen luku jo ennen maailman sotaa oli viidennellä
kymmenellä tuhansissa laskien. Uusia jäseniä kyllä liittyy tuhansia vuosittain, mutta tuhansia myös
eroaa.
Mystican kustannuksella on ilmestynyt erään amerikkalaisen rosenkreutsiläisseuran johtajan,
tohtori H. Spencer Lewis'in kirjoittama kertomus Muistan ennen eläneeni. Mystica on täten ryhtynyt
julkaisemaan romaaneja ja kertomuksia käsittävää kirjasarjaa, ja toivokaamme, että tällä sarjan
ensimäisellä numerolla on hyvä menestys. Muistan ennen eläneeni on seikkaperäisesti ja pätevästi
kirjoitettu kertomus erään liikemiehen ihmeellisistä kokemuksista, kun hän sai tietää jo ennenkin
olleensa ja eläneensä maan päällä.
Rauhaa kohti, Suomen Rauhanliiton keskushallituksen perustama maamme rauhanystävien
äänenkannattaja on alkanut ilmestyä. Päätoimittajana on fil. toht. Felix Iversen. Lehti ilmestyy kerran
kuussa 8-sivuisena. Tilaushinta tästä vuodesta on 8 Smk. Toimituksen osoite on Alberga.
Vesperale I & II. Tämä kauan odotettu liturginen ohjelmisto kansankirkkomme liturgisia
iltajumalanpalveluksia varten on nyt ilmestynyt. Teoksen historiallisliturgisen osan on kirjoittanut ja
sen ohjelmiston laatinut tohtori Aleksi Lehtonen. Sävellystyön ovat suorittaneet professorit Heikki
Klemetti ja Ilmari Krohn sekä säveltäjät Armas Maasalo ja Leevi Madetoja. »Vesperalen» sävelmistö
tuo arvokkaan lisän hengelliseen laulu- ja musiikkikirjallisuuteemme, sisältäen ihania hengellisiä
kuoro- y. m. sävellyksiä, joita menestyksellä voidaan käyttää myös varsinaisten
vesperjumalanpalvelusten ulkopuolellakin. Tämä ensimäinen suomalainen evankelinen »Vesperale»
on uran uurtava alallaan. I eli tekstiosasto sekä II eli sävellysosasto maksavat yhteensä 100:─.
Yksityiset vespersävellyksest ovat saatavina myöskin erikseen ja maksavat kukin 8 mk. Kustantaja
Werner Söderström Osakeyhtiö.
Ladysmith'istä, B. C., Canada, kirjoittaa eräs ystävä meille, että »aatteellinen virtaus
kansalaistemme kesken käy täysin materialistisissa merkeissä ─ kommunismin ja rotumurhan. Nyt on
neljäs vuosi kulumassa, kun meidän noin 60 perhettä käsittävässä yhteiskunnassamme on kuolevaisuus
ollut syntyvyyttä suurempi vaikka terveys- ja ikäsuhteet ovat täysin normaalisia. On se omituista kun
tuollaiset heilahtelut pääsevät rauhallista kehitystä häiritsemään. Brittiläislähtöisessä väestössä näillä
main ei ole moisia ilmiöitä. He yleensä ovat kirkko-väkeä. Näyttävät kuuluvan kaikkiin Brittien
saarilla esiintyviin lahkoihin.»
(Ruusu-Risti 1925 Elokuu N:o 6, s. 255-256)

