Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennoissa on puhuttu uskonnon alkuperäisistä muodoista,
luonnonkansojen uskonnoista sekä muinaisbabylonialaisesta sivistyksestä ja uskonnosta,
Gilgamesh-eepoksesta ja Baabelin tornista.
Helsingin Ruusu-Risti-kokoukset joka toinen maanantai ovat olleet kokonaan omistetut Johtajan
esitelmille; niissä on puhuttu asioista, jotka toistaiseksi koskevat ainoastaan jäseniä.
Ruusu-Risti Kuopiossa. Kuopion ryhmän johtaja kirjoittaa meille:
»Viime syyskuun 16 pnä kävi täällä veli Fr. Heliö pitämässä julkisen esitelmän, johon saimme vain
vähän yleisöä, vaan ne vähät olivat erittäin tyytyväisiä kuulemaansa.
Ruusu-Ristiryhmän keskuudessa koetamme toimia jotenkin ahkerasti. Veli T. Hiltusen luona
kokoonnumme joka torstai-ilta keskustelemaan ja Hilda Koskisen luona pidämme joka toinen
sunnuntai erityisen tunnelmallisemman hartauskokouksen. Torstai-iltoina keskustelemme vapaasti
mutta pian kiinni teosofiasta tai siihen tähdäten.
H. K.»
Ruusu-Risti Viipurissa. Viipurin ryhmän johtaa kirjoittaa meille: »Looshikokouksia on ollut jo
muutamia, ja niissä on luettu Christosophia-kirjaa ja sitten luetun johdosta keskusteltu. Hyvin
näkyvätkin veljet seuraavan tätä harvinaista kirjaa, joka selvittää Kristus-kysymystä etenkin juuri niille
ihmisille, jotka jo monta kertaa ovat seisseet tuon kysymyksen edessä. Nyt kysymys selviää kuin
itsestään, ja samalla kirja ihan kuin inspiroi Kristus-hengellä sitä, joka todella tahtoo päästä selville
poika-ominaisuudesta itsessään.
O. T.»
Ruusu-Ristin ensi numero tarjoaa lukijoilleen, paitsi pari mielenkiintoista toimitukselle
saapunutta kirjettä, m.m. erään okkultisesti sisältörikkaan, mutta päänvaivaa vaativan kirjoituksen
»Makrokosmoksen sinetti».
Teosofisen Seuran presidentti, Mrs. Annie Besant täytti lokakuussa 77 vuotta. Viime kesänä oli
kulunut 50 vuotta siitä, kun hän alkoi julkisen toimintansa puhujana ja kirjailijana ─ ja niistä on 35
vuotta ollut omistettuna teosofialle ja Teosofiselle Seuralle; tämän johdosta vietettiin erikoinen
julkinen juhlatilaisuus Lontoossa, jossa Mrs. Besant itse oli mukana ja johon ottivat osaa monet
huomatut henkilöt ministereistä lähtien.
»Suuret ihmeet», majuri Oscar Buschin mainio, lämminhenkinen ja helppotajuinen esitys
teosofisesta maailmankatsomuksesta, joka kirja jo jonkun aikaa on ollut loppuunmyytynä, mutta jota
yhä kysytään, ilmestyy joulukuussa kolmannessa painoksessaan Ruusu-Risti-kirjaston 20 n:ona.
Salainen oppi, madame Blavatskyn suurteos, on yhä saatavissa. Hinta Smk. 250:─. Viittaamme
uutiseen, joka oli viime Ruusu-Ristissä.
Veikko Palomaa, Suomessa hyvin tunnettu teosofinen puhuja ja kirjailija, joka ensimäisenä aloitti
Helsingin »Vuorela-esitelmiä» v. 1901, täyttää ensi tulevassa helmikuussa 60 vuotta.
Teosofisen Seuran kustannuksella on ilmestynyt Mrs. Besantin sielutiedettä käsittelevä teos
»Tajunta» ja Mr. C. W. Leadbeaterin mielenkiintoinen ja valaiseva esitys taivasmaailmasta ja sen
asujaimista nimeltä »Älytaso».
Werner Söderström Osakeyhtiö on julkaissut 128 sivua laajan, komeasti painetun ja kuvitetun
valioluettelon kustannustuotteistaan.
»Mitä on kristinusko.» Onko kellään myytävänä tätä Pekka Ervastin kirjaa? Kaksi kappaletta
ostetaan. Ilmoittakaa Ruusu-Ristin toimitukselle, Pilpala.
Kirjelaatikko. H. N. Ruusu-Risti ei sekaannu päiväpolitiikkaan. Nuo ovat omantunnon
kysymyksiä, joita kukin ratkaisee parhaimman kykynsä mukaan. Muistakaa, mitä eräs Mestari sanoi:
»antakaa keisarille, mitä keisarin on.»
(Ruusu-Risti 1924 Marraskuu N:o 9, s. 358-359)

