Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Lokakuun 24 p:nä oli aiheena Aseistettu käsi, 31 p:nä Neljä kättä,
marraskuun 1 p:nä Uudet luokat ja 14 p:nä Aikamme suuri odotus. Pitkin syksyä nämä luennot ovat
kosketelleet myös yhteiskunnallista kysymystä.
Kysymysillat Stenmanilla ovat säännöllisesti jatkuneet lauvantaisin kello 8 i. p.
Helsingin Ruusu-Risti-ryhmällä oli kuukausikokouksensa Stenmanilla lokakuun 31 p:nä k1o ½ 8
i. p. Piippa Heliö ja Väinö Lahti esittivät soittoa, Thure Åberg yksinlaulua. Johtajan alustuksen
perästä keskusteltiin Ruusu-Risti-lehdestä ja sen levittämisestä. Yleensä oltiin sitä mieltä, että vaikka
lehti ei oli helppo levittää oman, suurelle yleisölle vieraan ja vaikeatajuisen sisältönsä takia, olisi
kuitenkin jäsenten ja asianharrastajain tehtävä voitavansa, — ja toimitus puolestaan voisi katsoa, että
lehdessä olisi yleisön mieltäkin kiinnittäviä kirjoituksia. Mainittiin tietoja ja uutisia ulkomailta —
„Mitä muualla tiedetään“ — ja esityksiä kertomuksen muodossa teosofisista opeista, esim.
kuolemanjälkeisistä asioista — n. s. „kummitusjuttuja“. Muuan ehdotus voitti kaikkien suosion; tämä
ehdotus kuului: jokainen Ruusu-Ristin jäsen maksaa omasta lehdestään ensi vuonna sata markkaa. Ja
ehdotuksen tekijä lisäsi: „en sano tätä rikkaudesta, vaan rakkaudesta.“ Kokouksen mieliala oli kuten
tavallista lämmin ja vapauttava.
Ruusu-Ristin Ompeluryhmällä on tavanmukaiset myyjäisensä ensi joulukuun alussa, luultavasti
4 p:nä. Ryhmä lausuu hartaana toivomuksenaan, että R.R. jäsenet lähettäisivät käsitöitä y.m.
myyjäisiin ja että joukolla tultaisiin niitä ostamaan.
Uusia kirjoja. Mystican kustannuksella on ilmestynyt: Ei vain leivästä, näytelmän muotoon
kirjoittanut J. R. Hannula. Hinta 10:─. Pyhä Fransiskus, näytelmä etsijästä ja ihmisestä, kirj. Rafael
Ronimus. Hinta 12:─.
Pohjolan
Jouluruusuja,
sairaanhoitajattarien
joulutervehdys
julkaissut
Oulun
Sairaanhoitajayhdistys, on taas ilmestynyt kauniina, sisältörikkaana ja arvokkaana. Sen hinta on 10:─
Kieliä opiskeleville. Halpoja tunteja englannin, ranskan ja saksan kielessä antaa herra B.
Reudolph, Helsinki. Lähemmin puh. 99 48.
Yhteisvapaamuurarilehden vanhoja vuosikertoja on saatavana Mysticasta.
Jyväskylän Ruusu-Ristin lootus-ryhmässä on tätä nykyä 40 lasta. Kirkollinen pyhäkoulu on
saanut ankaran kilpailijan teosofisesta lootuskoulusta, sanoi muuan vanha seurakuntalainen eräässä
neuvottelussa viime syksynä, kun kävi selville keskustelussa, että pyhäkoulutyö viime vuosina oli
suuresti taantunut Jyväskylässä. Vaikka lootusryhmä silloin oli pitänyt vasta yhden kokouksen, näkyy
vanha huolestunut seurakuntalainen osuneen ennustuksessaan oikeaan.
Sanoja sodasta. Englantilainen työväenjohtaja Edmund D. Morel lausui v. 1916 seuraavat sanat
sotaa käyvien valtioiden hallituksille: Mitä kansa on tehnyt teille, koska kohtelette sitä noin? Eikö se
hikoillut teidän edestänne? Ja nöyrästi suudellut sitä kättä, joka löi sitä? Eikö se ole täyttänyt
aarrekomeroitanne? Eikö se ole ollut ilman ─ jotta Teillä olisi kyllin? Eivätkö suuret joukot nöyrästi
ole kärsineet köyhyyttä, likaa ja puutetta, Teidän puhuessanne heille vapaudesta ja tasa-arvoisuudesta,
isänmaanrakkaudesta ja maailman vallasta?

Pappien kansainvälinen antimilitaristinen toimikunta perustettiin elokuun 30 p:nä Genève'ssä.
Toimikunta tahtoo viipymättä sanoilla ja teoilla, kirkkojen sisällä ja niiden ulkopuolella esiintyä sotaa
ja sodanvalmistelua vastaan.
(Ruusu-Risti 1926 Marraskuu N:o 9, s. 303-304)

