Rakkaat lukijat!
Tämmöinen se nyt on tämä tammikuun numero 1925 sisällöltään ja ulkoasultaan. Se on kaikin
puolin kookkaampi viimevuotisia Ruusu-Ristejä ja artikkelit ovat valikoidut uuden suunnitelman
mukaan. Harras toivomme on, että muutos miellyttäisi lukijoita ja hankkisi Ruusu-Ristille runsaasti
uusia ystäviä. Ohjelma tulee tämänsuuntaisena pysymään sekä tarjoamaan useita odottamattomia
uutuuksia. Tarkoitus on, että Ruusu-Risti olisi kaikin puolin hors concours ─ kilpailun yläpuolella ─
sekä sisällön, ko'on että hinnan puolesta, niinkuin se jo on iän puolesta ensimäinen. Tämä kilpailu on
jalo, sillä ikä siihen velvoittaa, ja Ruusu-Risti toivottaa samalla kaikkea menestystä tovereilleen ja
»kilpailijoilleen».
Tämä tammikuun numero saapuu tervehdyksenä kaikkien vanhojen tilaajien luo. Jokainen, joka ei
tähän mennessä vielä ole tilannut, rientäköön siis uudistamaan, tilauksensa!
Jos ken ei, halua Ruusu-Ristiä 1925, olkoon hän niin ystävällinen, että siitä ilmoittaa toimitukselle.
Pari tilaajaa ovat sen jo tehneet.
Kaikille, jotka eivät helmikuuhun mennessä ole tilaustaan uudistaneet, lähetetään helmikuun
numero 52 markan jälkivaatimuksella. Vaikka kaikki tilaajamme eivät ole tätä menettelytapaa
täysin ymmärtäneet (ulkomailla se on käytännössä), tahdomme kuitenkin palvella tilaajiamme tälläkin
tavalla. Sillä jos tilaus unohtuisi ja vasta myöhemmin uudistuisi, ei ole takeita siitä, että kaikki
numerot vielä olisivat saatavissa.
Tästä vuodesta lähtien ─ ja jos tämä ensimäinen yritys onnistuu ─ tulee Ruusu-Risti julkaisemaan
joulukuun numeronsa erikoisena joulukalenterina, joka painetaan paremmalle paperille ja myydään
erikseen 10 markan hinnalla. Tilauksia ruvetaan keräämään jo keväällä, ja Ruusu-Ristin koko vuoden
tilaajat, joihin tietysti luetaan nekin, jotka nyt tilaavat puoleksi vuotta ja sitten heinäkuussa uudistavat
tilauksensa toiseksi puoleksi vuodeksi, saavat tämän joulukalenterin lahjaksi, koska se ilmestyy
Ruusu-Ristin joulukuun numerona.
Jos joku vanha ystävämme ja tilaajamme ei kykenisi suorittamaan Ruusu-Ristin koko vuoden
tilausmaksua heti, sovimme mielellämme hänen kanssaan maksuehdoista.
Ruusu-Ristin tilaushinta on entinen: Suomessa koko vuodelta 50:─, puolelta vuodelta 26:─,
ulkomailla doll. 2:─ ja 1:─. Yksityisnumeron hinta on 6:─, joulukuun numero 10:─ eli 40:─ centiä.
Ruusu-Risti tilataan postin kautta, kirjakaupoista, asiamiehiltä ja suoraan toimitukselta.
Ruusu-Ristin toimitus.
Hyvinkää, Pilpala.
(Ruusu-Risti 1925 Tammikuu N:o 1, s. 1-2)

