Ruusu-Risti 1928.
Hyvästi vanhalle vuodelle ja terve uudelle! Olkoon uusi onnekas ja rikas kuin runsauden sarvi!
Ruusu-Risti on ensi vuonna kaksiosainen, toinen nimeltään „Suomen Vapaamuurari“, molemmat
erottamattomasti yhdessä.
Tilaushinta on kuin tähänkin saakka Smk. 50:─ koko vuosikerralta, Amerikassa ja ulkomailla 2
dollaria.
Tämän numeron mukana jaetaan tilaajille sininen postiosoitus, jonka avulla he vaivatta voivat
lehden tilata. Seitsemän eri vaihtoehtoa olemme ottaneet huomioon postiosoitukseen nähden. Sillä
näet voidaan tilata myös äsken kirjakauppaan ilmestynyt Esikko Koitereen teos „Kaksi todellisuutta“,
jota Ruusu-Risti mielihyvällä suosittelee. Yksin tilattuna se maksaa Smk. 60:─, mutta yhdessä
Ruusu-Ristin kanssa Smk. 50:─, joten vuosikerta lehteämme ja kappale Koitereen kirjaa saadaan
sadalla markalla ─ tai kaksi Ruusu-Ristiä ja kirja Smk:lla 150:─.
Olemme myös vaihtoehtona ottaneet huomioon sen suurenmoisen hyväntyön, minkä muutamat
ystävät tekivät lehdellemme viime jouluna: olemme ajatelleet, että ehkä joku tänäkin vuonna tahtoisi
ilahduttaa lehteä joululahjalla maksamalla tilauksestaan sata markkaa, ja sentähden merkinneet
semmoisenkin vaihtoehdon.
Mitä tilaaja haluaa, sen hän alleviivaa. Riittää, jos hän alleviivaa alkukirjaimen (a, b, c, j. n. e.).
Ollakseen täysin varma hän vielä voi pyyhkiä pois tarpeettomat vaihtoehdot, jolloin myös riittää vain
alkukirjaimen pyyhkiminen.
Sitten hän osoitukseen kirjoittaa asiaankuuluvan rahasumman ja lähettää sen postin kautta meille.
Asia ei ole mutkikas, vaan sangen yksinkertainen ja puolet halvempi kuin kirjoihin viety (rek.)
kirje. Toivottavasti tilaajat miehissä käyttävät tätä sinistä tilauslappua.
Jos ken haluaa Ruusu-Ristin 1928, mutta ei heti voi sitä maksaa, tai tahtoisi suorittaa maksunsa
vähitellen, olkoon ystävällinen ja kirjoittakoon meille. Kyllä toimitus on valmis palvelemaan missä
kykenee.
Jos ken ei halua Ruusu-Ristiä edelleen, tekee meille veljen palveluksen ilmoittamalla meille siitä
kortilla. Sillä olemme taas vanhan tavan mukaan aikoneet lähettää tammikuun numeron 52:─ markan
postiennakolla niille tilaajille, jotka eivät ennen tammikuun 15 päivää ole tilaustaan uudistaneet.
Kyllä tunnemme puutteemme. Kyllä tiedämme, ettemme osaa kaikkia miellyttää. Mutta totuutta
etsimme ja totuuden puolesta tahdomme elää. Ken totuutta rakastaa, kuinka hän voisi olla meille
kylmä?
Kätensä hän meille tarjoo.
Liehukoon siis lippumme korkealla!
Pekka Ervast.
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