Tien varrelta.
Ruusu Risti kesäkurssit Terijoella elokuun 1-7 p:nä onnistuivat henkisesti katsoen vielä
paremmin kuin viime kesäiset, vakuuttivat monet osanottajat. P. E:llä oli päivittäin kaksi kuulustelu- ja
keskustelukokousta, Hannula piti kuusi lennokasta esitelmää, ja sitä paitsi oli kertaesitelmiä Annikki
Reijoselta, Sven Krohnilta, Salomon Rantaselta ja Yrjö Törnqvistiltä; Rafael Ronimuksen näytelmästä
„Tietäjätär“ esitettiin prologi ja ensimmäinen näytös; soittoa (Väinö Lahti ja Piippa Heliö) ja välistä
laulua (norjalainen Gulbranson) kuului päivän ohjelmaan; kerran oli radiokonsertti (insinööritoimisto
L. Krohn), ja kurssit loppuivat venäläiseen kysymysiltaan, jossa käytettiin saksan, englannin, ruotsin,
venäjän ja suomen kieltä ja saatiin katsella nuoren tytön venäläistä kansallistanssia. Koko ajan suosi
kursseja mitä ihanin kesäilma ja osanottajat käyttivät joka lomahetkeä kylpeäkseen lämpimässä
merivedessä ja loikoakseen rannan valkeassa hiedassa.
Tohtori Annie Besant saapuu Helsinkiin ilmalaivalla Tukholmasta t.k. 26 p:nä ja pitää samana
iltana julkisen esitelmän Työväentalolla (lippujen hinta 10:─ ja 20:─) aiheesta „Maailman opettaja ja
uusi sivistys“, sekä 27 p:nä klo 10,30 e. p. p. Kapitolissa esitelmän „Uudesta rodusta“ T.S:n ja sen
sukuisten yhdistysten jäsenille (lipun hinta 10:─). Lippuja on saatavana Mysticasta.
Kuolema on temmannut toiseen maailmaan muutamia hartaita teosofian ystäviä: professori Viktor
Heikel'in, joka jo 90-luvulla liittyi joukkoomme ja oli mukana kaikissa teosofisissa hommissa, m.m.
Suomen Teosofisen Seuran perustamisessa v. 1907; säveltäjä Axel von Kothen'in, joka samoin oli
vanhimpia Suomen teosofeja ja joka m.m. on luonut ihanan sävellyksen „Mestaria oottain“: sekä
R.R.-jäsenen kauppias Otto Korhosen, jonka kiihkeä tiedonjano sai hänet ennenaikaisesti kohottamaan
henkimaailman huntua, siten turmellen hermostonsa. Lopuksi voidaan myös mainita taiteilija Armas
Sandberg, joka vuosisatamme alussa oli innokas teosofian harrastaja, ja tuomari Axel Backlund
Hämeenlinnassa, joka pari vuotta sitten suurella sisäisellä hartaudella liittyi Ruusu-Ristin jäseneksi.
Eino Krohn'in kirja „Hiljainen piiri“ on miellyttävä yllätys jokaiselle lukijalle ja löytää varmasti
tiensä kaikkiin teosofisiin koteihin. Palaamme siihen ensi tilassa. Sen hinta on 20:─ ja on se saatavana
Mysticasta.
Kirjakauppa Mystica, Heikink. 10, joka sijaitsi pienessä mystillisessä huoneessa toisessa
kerroksessa Stenmanin Taidepalatsissa, on nyt muuttanut kolmanteen kerrokseen ja saanut
käytettäväkseen avaran, valoisan huoneet, joka tauluineen, sohvineen tuolineen, mataloine
kirjahyllyineen ja pöytineen näyttää kirjasto- ja lukuhuoneelta ja houkuttelee vieraita sekä
kirjaluetteloja ja kirjoja selailemaan että tuttavallisesti keskustelemaan ja kyselemään teosofisista
asioista. Kauppa tulee varmaan käymään hyvin tässä aistikkaassa ympäristössä, kunhan talossa
paraikaa toimitettavat korjaustyöt on saatu loppuun suoritetuksi. Mutta niistä huolimatta kehoitamme
lukijoitamme pujahtamaan Heikinkadun 10:een tutustumaan Mystican uuteen viehättävään kotiin ja
tekemään kirjaostoksensa siellä.
Pistis Sophia, gnostilainen evankeliumi 3:nnelta vuosisadalta, ilmestyy syksyllä Mystican
kustannuksella. Se on neljäs numero „Maailman pyhien kirjojen“ sarjassa ja on laajakokoinen teos,
joka sanomattakin on erikoisen kiintoisa jokaiselle totuudenetsijälle, ken haluaa tutustua kristinuskon
alkuhistoriaan ja ensimmäisten vuosisatojen aatteelliseen ilmapiiriin. Hinta tulee olemaan sid. Smk.
100:─, ja on kirja etukäteen tilattavissa Mysticasta postivapaasti, jos hinta suoritetaan tilattaessa.
Amerikkalainen ystävämme Am. J. B. kirjoittaa meille innokkaasti odottavansa sitä aikaa, jolloin
Suomen teosofisen Ruusu-Risti Opiston ensimmäiset oppilaat „puhtaine käsineen ja siveellisine
elämäntapoineen“ astuvat jalallaan Amerikan mantereelle. Sitä päivää mekin odotamme eikä sen
nousu enää tunnu uskomattomalta.
Ruusu-Ristin Temppelirahasto tulee nyt vuotuisina avustuksina nostamaan ainakin satatuhatta
markkaa, ja tilapäiset lahjat voivat summaa vieläkin kohottaa. Niinpä äsken saapui Amerikasta: M. L.
Smk. 780:─, A. E. Smk. 117:─, J. K. Smk. 117:─.
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