Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Aihe lokakuun 3 p:nä oli Rahan taika, 10 p:nä Pyhä Fransiskus
ja mammona ja 17 p:nä Köyhyys ja rikkaus.
Kysymysillat Stenmanilla alkoivat lokakuun 9 p:nä ja jatkuvat lauantaisin klo 8 i. p.
Hämeenlinnaan on äsken perustettu Ruusu-Risti-ryhmä. R.-R:n johtaja kävi elokuussa
hämeenlinnalaisia jäseniä tervehtimässä, ja uusi ryhmä toimeenpani julkisen iltaman t. k. 17 p:nä
Kaupungintalolla, aloittaen siten arvokkaalla tavalla henkistä työtään vanhassa, kodikkaassa,
rauhallisessa ja konservatiivisessa Hämeen pääkaupungissa, jossa teosofisen elämänkatsomus ei tätä
ennen ole suurtakaan alaa voittanut. Toivokaamme, että valoisa sanomamme Ruusu-Risti-merkeissä
valloittaa hämäläisten hitaat, mutta uskolliset sydämet!
Jyväskylässä on Ruusu-Risti-työ taas hyvällä alulla. Syyskuun 26 p:nä oli julkinen matinea
kunnallistalossa soittoineen, lausuntoineen ja esitelmineen.
Syyskuun 30 p:nä oli yleinen
ryhmäkokous. Lootoskoulu on käynnissä, ja on siinä toistakymmentä lasta. Lauluryhmän harjoitukset
ovat alkaneet. Lainakirjasto on toiminnassa; jäsenten lahjoittamia kirjoja on satakunta.
Ei vain leivästä on nimeltään J. R. Hannulan vast'ikään ilmestynyt uusi kirja. Se on näytelmän
muotoon kirjoitettu, helppo lukea ja käsittelee tärkeätä kysymystä nuorten oikeuksista ja
velvollisuuksista henkisen elämän yhteydessä. Hinta on Smk. 10:─.
Kustannusosakeyhtiö Tietäjä on avannut oman Mystican tapaisen kirjakaupan Viipurissa,
Katariinankatu 34, ja suosittelemme sitä ei ainoastaan viipurilaisille vaan kaikille Viipuriin
matkustaville teosofeille, jotka haluavat viettää virkistävän hetken kirjojen ja aateveljien parissa, ja
ostaa suomen-, ruotsin-, saksan- tai englanninkielisen teosofisen kirjan.
Salve-nimisen lepokodin toipuvia ja lääkärin neuvoja tarvitsevia varten on R.-R.-jäsen neiti Naima
Kurvinen avannut Helsingissä Aleksanterinkadun 19:ssä, puh. Ce 24364. Maalaisten on hyvä pitää
tämä osoite mielessä, sillä Salvessa otetaan ystävällisesti vastaan tervekin Helsingissä kävijä, joka
mieluummin asuu rauhallisessa kodissa kuin tavallisessa hotellissa. Mutta ennen kaikkea tulee tietysti
sairaitten, jotka Helsinkiin matkustavat apua etsimään, muistaa että Salvessa saavat kaikkia asiaan
kuuluvia neuvoja lääkärein y. m. suhteen, sillä Salven emäntä on tunnettu Oulun lääninsairaalan
entinen ylihoitajatar.
Esperantoa kotikielenä käyttää ainakin yksi perhe Suomessa. Äiti on saksalaissyntyinen, mutta
isä ei ole saksankielen taitoinen. Sentähden on yhteiskielenä esperanto, jota lapset pienestä saakka
ovat oppineet. Hyvin kuuluvat tulevan toimeen ajatuksiensa ilmaisussa kielellä, joka ei ole minkään
kansan elävä puhetapa, vaan tehty ja keksitty kieli. Mutta jokapäiväinen käytäntö onkin kielelle paras
koetus ja koulu: kun se siinä kestää, saattaa jo uskoa sen tulevaisuuteen.
Panacean käyttäjille pyydämme huomauttaa, että heidän aina tulisi mainita järjestysnumeronsa
tehdessään asianomaisen ilmoituksen terveydentilastaan.
„Povaajamummo“. Eräs jäsenemme kirjoittaa meille: „Minulta oli kadonnut lehmä ja päätin
mennä Vuoksen virran lähellä asuvan povaajamummon luo sitä kysymään. Mummon mökki on
yksinäisessä paikassa metsässä, ja hän otti minut tervetulleena vastaan. Kun ilmoitin asiani, hän sanoi
olevansa sairas, mutta kuitenkin koettavansa parastaan; aukaisi ikkunan, jotta auringon valo pääsi
vapaasti mökkiin, otti käteensä lasipalan ja asetti sen auringon säteitä vastaan, niin että seinälle
muodostui kuvastin. Siihen hän alkoi tähystellä. Kertoi minulle tarkoin lehmän tuntomerkit ja ne tiet,
joita pitkin se oli kulkenut, pyysipä minuakin katsomaan. Näin kyllä jonkunlaista liikettä, muutamia
kirjaimia ja numeroita, mutta en saanut niistä selvää ilman mummon selityksiä. Lopuksi hän sanoi:
mentyäsi kotiin sinulle tulee virkateitse lehmästä tieto k:lo 2 i. p. Ja tämä kävi toteen. Selvänäköinen
tuo muuten yksinkertainen 82-vuotias mummo epäilemättä on ja minä toivon hänelle kaikkea
siunausta.
S. R».
Idän Tähden järjestö. Suomen I. T. J:n kansallinen edustaja kirjoittaa meille: Idän Tähden
Järjestön jäsenet, joiden osoitteet ovat muuttuneet, sen jälkeen kuin ovat liittyneet Idän Tähden

Järjestön jäseniksi, kehoitetaan ensi tilassa ilmoittamaan nykyisen osoitteensa allekirjoittaneelle, jos he
edelleen haluavat kuulua Idän Tähden Järjestöön, muussa tapauksessa heidän nimensä pyyhitään pois
jäsenluettelosta. Tämä toimenpide on välttämätön jäsenluettelon uusimisen takia. Hj. Arvidsson.
Osoite: Hyvinkää.
Liiketoveria etsitään. Kuopion Musiikki- ja Paperikaupan omistaja kirjoittaa: Kumppaniksi
haluaisin naishenkilöä, joka voisi ostaa puolen liikkeestäni. H. Keinänen, os. Kuopio, Musiikki- ja
Paperikauppa.
(Ruusu-Risti 1926 Lokakuu N:o 8, s. 271-272)

