Tien varrelta.
Helsingin suomalaiset Ruusu-Risti-luennot alkavat sunnuntaina syyskuun 27 p:nä klo 12
päivällä. Paikasta ilmoitetaan tarkemmin pääkaupungin lehdissä.
Helsingin kysymysillat alkavat lauvantaina 26 p:nä klo 8 i. p. Stenmannilla kuten viime talvena.
Jyväskylän elinvoimaisen Ruusu-Risti-ryhmän puheenjohtaja, herra A. Stenbäck, kirjoittaa
meille: Elokuun 23 päivänä vietimme vastaanottojuhlaa uudessa kokoushuoneessamme, jonka veli
Otto Keskinen oli valmistanut ja luovutti käytettäväksemme. Kukilla ja köynnöksillä koristettuun
huoneeseen astuimme veli Pohjanmiehen soittaessa.
Sitten saimme kuulla veli Keskisen
lämminhenkisen puheen, jolla hän luovutti huoneen ryhmän käytettäväksi. Ryhmän puolesta vastasi
veli Lounas, kiittäen suurimerkityksellisestä lahjasta. Neiti Aino Ristonmaa luki viimeisen luvun
kirjasta »Jumala ja onni», ja veli Pohjanmies soitteli illan kuluessa m. m. uuden ihanan sävellyksensä
»In nobis regnat Jesus». Syyskuun 1 p:nä oli ensimäinen ryhmäkokous, jossa keskusteltiin tulevasta
toiminnasta ja valittiin virkailijat.
Päätettiin perustaa ryhmälle lainakirjasto ja levittää
Ruusu-Risti-kirjallisuutta tarmokkaan myynnin kautta; päätettiin myös, että seuraan kuulumattomilla
on vapaa pääsy kokouksiin.
Ruusu-Risti-seuran jäsenille: lokakuu-avustukset jätetään tai lähetetään R. R:n johtajalle, os.
Pilpala.
Uudet kirjamme. Painosta on valmistunut: Tietopuolinen ja käytännöllinen uskonto, kirj. J. R.
Hannula. Ruusu-Risti-Kirjasto n:o 26. Hinta Smk. 3:─. Kadonnut sana. Vapaamuurariudesta, kirj.
Pekka Ervast. Ruusu-Risti-Kirjasto n:o 33. Hinta 20:─, sid. 25:─. Kohta valmistuu: Jos Kristusta
seuraisin, kirj. J. R. Hannula. Ruusu-Risti-Kirjasto n:o 25. Hinta noin 15:─. Myöhemmin syksyllä
valmistuu: Teosofian avain, kirj. H. P. Blavatsky, suom. P. E. Ruusu-Risti-Kirjasto n:o 28. Mystican
kustannuksella ja »Maailman pyhät kirjat» sarjassa ilmestyy niinikään syksyn kuluessa Vuorisaarna,
kreikan kielestä suomentanut ja selittänyt Pekka Ervast.
Vidgad horisont, Fria tankar ja religiösa frågor, on nimeltään broshyyri, minkä professori Viktor
Heikel vastikään on julkaissut. Kooten esimerkkejä ja todistuksia vanhasta ja uudesta kirjallisuudesta
on iäkäs tekijä viehättävän yksinkertaisella ja selvällä tavalla esittänyt teosofisen
elämänymmärryksensä. Etsijöille sopiva opas.
Kauneuden kehitys, kertomus tosielämästä, kirj. Juhani Koti, toinen korjattu ja lisätty painos, on
ilmestynyt Hämeenlinnassa Juhani Kodin kustannuksella. Muodolliset vajavaisuudet unohtuvat
lukiessa, sillä kertomus on kirjoitettu tunteella ja vakaumuksella.
Tulevaisuuden näkijä, Danielin profetia tulkittuna, kirj. B. H. Päivänsalo, sisältää joitakuita aito
teosofisia ajatuksia ja neuvoja, joskaan Danielin ennustukset hänen tulkitseminaan eivät herätä
kiintoamme.
Voiko olla rouva ─ vaikka ei ole rouva? nimisessä julkaisussa ehdotetaan, että kaikkia naisia
ruvettaisiin nimittämään rouviksi eikä kuten nykyään naimattomia »pikku rouviksi» (Fräülein, fröken,
mademoiselle, Miss, signorina j. n.e.); suomalainen neiti-sanakin muistuttaa liian paljon
kehittymätöntä tyttölasta sopiakseen aikuiselle puhuttelusanaksi. Onhan asia hyvä. Kun päästään
onnellisesti ohi ensimäisten naurunkohtausten, tulee rouva-sanasta oivallinen nimitys kaikille kauniin
sukupuolen edustajille.
Tohtori Annie Besant on paraikaa Lontoossa, pitäen kuutena sunnuntaina syys-lokakuussa
esitelmäsarjan aiheesta: Nykyhetken yleismaailmallisia ongelmoita (Word problems of to-day).
Tämän Ruusu-Ristin numeron mukana jaetaan tilaajille Ruusu-Ristin Joulukalenterin
tilausilmoitus.
(Ruusu-Risti 1925 Syyskuu N:o 7, s. 287-288)

