Tien varrelta.
Annie Besantin vierailu oli elokuun merkkitapaus Helsingin historiassa ei ainoastaan teosofisen
aatteen kannattajille, vaan nähtävästi monelle muullekin. Oli mieltä virkistävää seurata pääkaupungin
lehtiä ja todeta, millä kunnioittavalla kohteliaisuudella, jopa myötätunnolla vastaanotettiin ja
tervehdittiin tätä henkisten työntekijäin arvokasta veteraania. Saattoi suomalaisena ylpeillä siitä, että
vapaassa maassamme osaamme antaa arvoa ja suoda kunniaa sille, kenelle kunnia tulee. Sanottakoon
Mrs. Besantin ajamista aatteista mitä tahansa, kukaan ei kiellä hänen lumoavaa personallisuuttaan,
hänen väsymätöntä työtään, hänen suurenmoisia saavutuksiaan. Kun 80-vuotias valkohapsinen ja
valkopukuinen nainen ─ lennettyään Tukholmasta, annettuaan sanomalehtimiesten haastatella
hotellissa itseään ja pidettyään suljetun kokouksen jäsenille Teosofisen Seuran huoneustossa ─ saapuu
illalla Kansan talolle, kuuntelee laulua ja lausuntoa ja nousee sitten itse puhumaan, vaieten aina
muutamien lauseiden jälkeen, sillaikaa kun hänen sanansa tulkitaan suomeksi, ja seisten koko ajan
liikkumatonna, täytyy tunnustaa, että moni puolet nuorempi ihminen tuskin kykenisi suorittamaan
muuten kuin tilapäisesti tämmöistä ohjelmaa, joka hänen matkoistaan päättäen kuuluu Mrs. Besantin
jokapäiväiseen työhön. Mutta, kuten Mrs. Besant itse haastattelijoilleen selvitti, uskollisesti noudatettu
hindulainen jooga on tässä kohden auttanut hänen luonnostaan tervettä ruumistaan paljojakin
kestämään.
Joanna Southcottin salaperäisestä arkusta, joka sisältää sinetöityjä kirjoituksia, on
sanomalehdissä kierrellyt uutinen, että se äsken avattiin ja havaittiin tyhjäksi.
Englannin
Panacea-Seuralta meille saapuneiden tietojen mukaan tämä uutinen, kuten arvata sopi, oli tuulesta
temmattu. Arkku on yhä avaamattomana Seuran hallussa ja odottaa hetkeä, jolloin se J. Southcottin
testamentin mukaan saadaan avata 24 piispan läsnäollessa.
Ruusu-Ristin johtaja lähtee toiselle ulkomaanmatkalleen maanantaina syyskuun 5 p:nä, suunnaten
kulkunsa ensin Parisiin. Hän saapuu takaisin Suomeen lokakuun puolivälissä ja aloittaa luentonsa
lokakuun 30 p:nä; ensimäinen kysymysilta on lauvantaina lokakuun 29 päivänä.
Ruusu-Ristin ensi numero on loka- ja marraskuun kaksoisnumero, ilmestyen marraskuun alussa.
Ruusu-Risti-seuran uudet jäseniksi pyrkijät eivät ennätä saada jäsendiploomiaan ennen johtajan
matkaa, koska Neuvosto kesän aikana ei ole kokoontunut.
Looshityö alkaa säännönmukaisesti kaikkialla syyskuussa.
Ruusu-Risti-jäsenten lokakuun avustukset lähetettäköön kuten tavallisesti R. R:n johtajalle, os.
Hyvinkää, Pilpala, mieluimmin lokakuun toisella puoliskolla.
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