Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot alkavat taas sunnuntaina syyskuun 12 pnä ja pidetään jatkuvasti
samassa paikassa kuin viime työkautena, Suomalaisella Lyseolla Vladimirinkatu 8:ssa.
Kysymysillat lauantaisin Stenmanilla alkavat myöhemmin, luultavasti lokakuun 9 p:nä.
Looshikokoukset alkavat niinikään vasta lokakuussa. Ensimäinen suljettu kokous on maanantaina
lokakuun 11 p:nä.
Teosofisen Seuran varapresidentin, neljänneskirjeessä sanotaan m. m.: „Muistanette pääneuvoston
ratkaisevan päätöksen Wienin kokouksessa v. l923, jolla varmistettiin yleinen säädös uskonvapauden
turvaamisesta seurassa. Tuo säädös, jonka presidentti kirjoitti ja pääneuvosto hyväksyi, on annettu
kaikkien jäsenten tietoon. Tuon julistuksen takaama uskonvapaus on edelleen jokaisen jäsenen oikeus,
sillä se tosiasia, että T. S. järjestönä on ryhtynyt vasiten luomaan maailmanuskontoa, ei merkitse sitä,
että kunkin jäsenen on pakko hyväksyä sen totuuksia.“ Tämän johdosta muistuu mieleen, kuinka
poliittisessa maailmassa aina juhlallisesti vakuutetaan peruslakien pyhyyttä, silloin kun aiotaan niitä
rikkoa. Ja alleviivaamamme lause todistaa, että niin on käynyt T. S:ssakin.
Teosofin toimituksesta on eronnut neiti Helmi Jalovaara, joka seitsemättä vuotta suurella taidolla ja
tarmolla hoiti toimitussihteerin vaikeita tehtäviä. Hänen tilalleen on nyt Suomen T. S:n hallitus
valinnut herra A. A. Saarnion.
Onko Maria Åkerblom ja hänen ystävänsä enää saapa oikeutta synnyinmaassaan? Tämän
niminen broshyyri on lähetetty toimitukselle, ja sen sisällöstä päättäen on nuori Maria Åkerblom
huomattava uskonnollinen personallisuus, joka todella on kärsinyt marttyyriutta uskonsa ja
vakaumuksensa puolesta samoinkuin hänen kannattajansakin. Meidän sympatiamme on näin ollen
hänen ja niiden puolella, jotka koettavat elvyttää kristinuskon henkeä itsessään ja toisissa.
Ihmettelemme vain, miksikä, eivät »åkerblomilaiset» kieltäydy valanteosta, kuten Jeesuksen
seuraajalle olisi luonnollista. Vai eivätkö hekään tunne vuorisaarnan käskyjä?
Rauhaa kohti, Suomen Rauhanliiton äänenkannattaja, teki äsken selkoa Rauhanliiton päämääristä,
työstä ja työtavoista, ja suurella ilolla totesimme, että nämä ovat aito Ruusu-Risti-teosofisen hengen
elähyttämiä. Ne eivät tunnu pinnalla hosumiselta, vaan käyvät asian ytimeen, näyttäen, missä pahan
juuret ovat ja millä tavalla kansainvälinen veljeys on mahdollinen toteuttaa.
Tutkimusmatkoille ulkomaille ovat lähteneet Väinämön helsinkiläiset jäsenet Hilda Pihlajamäki,
Jussi Snellman ja Yrjö Nieminen, edelliset kaksi Parisiin, viimemainittu toistaiseksi Egyptiin.
Panacean käyttäjien tulisi säännöllisesti ilmoittaa terveydentilastaan sille suomalaiselle
asiamiehelle, jolta Panacean, ovat tilanneet. Tilatessa on liitettävä Smk. 10:─ postikuluja varten.
Panacean käyttäjiä on nyt Suomessa toista tuhatta, ja koska suomenkieliset käyttöohjeet alkavat
loppua, on niistä otettava uusi painos. Kehoitamme kaikkia, jotka Panaceasta ovat saaneet apua,
muistamaan toisia kärsiviä ja lähettämään Ruusu-Ristin toimitukselle raha-avustuksiaan ohjeitten
painattamista varten. Panacea-ohjeita on nyt myöskin ruotsinkielisiä. Tilaukset ja raha-avustukset
osoitteella: Ruusu-Ristin toimitus, Pilpala.
Uusi Aika niminen pieni teosofinen kuukauslehti ilmestyy Alina ja Emil Alttiuksen toimittamana
Amerikan Yhdysvalloissa (Marquette, Mich.). Sen tarkoituksena on olla „uranuurtajana kirkollisten ja
materialististen Amerikan suomalaisten keskuudessa“. Menestyköön se työssään!
Mystica julkaisee tästä lähtien Ruusu-Risti-kirjastoon tulevia numeroita (lue tästä tarkemmin
„Toimittajalta“ osastossa).
Painovirheitä. Lehtemme huhtikuun numeroon oli pujahtanut pari virhettä, jotka pyydämme
korjata: s. 108 rivi 4 alhaalta: viimeinen sana „itse“ on oleva t i e s i; s. 112 keskellä: lause „Ja näin
ollen kaikki ihmiset ovatkin yhden“ on oleva „Ja näin ollen kaikki ilmiöt ovatkin yhden“ j. n. e.
Nap. Hultin, os. Oitti, Kivelä, laatii syntymähoroskooppeja ja niinikään naima-, lapsi-, vuosi-,
terveys- eli sairaushoroskooppeja y. m. eri hintoihin.
(Ruusu-Risti 1926 Elokuu N:o 6, s. 207-208)

