Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luentojen aiheena on ollut: marraskuun 20 p:nä Elämän vesikoe ja 27 p:nä
Elämän ilmakoe, joulukuun 4 p:nä Elämän salakoulu, 11 p:nä Suomen itsenäisyys ja kohtalon käsi
sekä 18 p:nä Rakkauden paratiisi.
Helsingin kysymysillat alkoivat joulukuun 3 p:nä entisessä paikassaan Stenmanin Taidepalatsissa,
Heikink. 10, ja jatkuvat lauvantaisin klo 8 ip. Jouluaattona ei ole kysymysiltaa.
Turun Ruusu-Rististä kirjoitetaan: Maanantai-illoissamme olemme edelleen lukeneet Johtajan
esitelmiä Johanneksen evankeliumista ja on moni opetus tuossa syväsisältöisessä vaikeatajuisessa
evankeliumissa näiden esitelmien kautta kirkastunut meille uudessa valossa tienviitaksi Jumalan
valtakuntaan. Arvokkaaksi lisäksi näihin esitelmiin tulivat J. R. Hannulan luennot Jumalasta ja
ihmisestä, jotka hän marraskuun alkupuolella täällä vieraillessaan piti. Vapaamuurarilooshissamme oli
veli Hannula myöskin vieraanamme. On aina hauskaa saada pieneen, syrjäiseen looshiimme joku veli
vieraaksi, varsinkin jos hän, kuten veli Hannula, hyvillä opetuksillaan kykenee palvelemaan veljiä.
A. R.
Savonlinnan Ruusu-Rististä kirjoitetaan: „Savonlinnan R. R. ryhmä on toiminut hiljaisesti, mutta
säännöllisesti, kokoontuen luonani joka toinen keskiviikko, jolloin on ollut läsnä vain jäseniä. Joskus
on kutsuttu myös ulkopuolisia. Kokoustemme alussa olemme aina pitäneet pienen mietiskelyhetken ja
sitten lukeneet etupäässä Johtajan kirjoja, ja toisinaan pitäneet „Hannula-iltoja“. Myös ulkomaalaisia
teosofisia kirjoja on tutkittu“. L. S.
Ruusu-Risti-nuorten lukupiiriryhmä on perustettu Helsingissä. Se kokoontuu lauantaisin klo
½ 7. Aluksi luetaan kirjaa Suuret uskonnot. Ilmoittautua sopii puheenjohtajalle Annikki Reijoselle.
Temppelirahasto on vastaanottanut seuraavat lahjat: Amerikasta M. L. Smk. 394:─, ja Suomesta:
E. L. 500:─.
Unkarilainen teosofi Maria von Szlemenics, joka, kuten lokakuussa kerroimme, kääntää Unkarin
kielelle H. P. Blavatskyn Salaista oppia, mutta erotettiin Unkarin T. S:sta, pyytää nyt kiertokirjeessä,
jonka hän on lähettänyt ympäri maailmaa H. P. B:n teosofian ystäville, rahallista avustusta, jotta voisi
jatkaa Salaisen Opin painattamista. On todella ikävä, että teosofinen maailma niin hajaantuu, ettei se
edes voi pysyä ehjänä H. P. Blavatskyn kirjojen ympärillä.
Valo-nimisessä julkaisussa prof. Lauri Kettunen kirjoittaa Ruotsin „metsäsuomalaisten
taikuudesta“ pienen kiintoisan tutkielman, joka ilahduttaa meikäläisen sydäntä ennakkoluulottoman,
tositieteellisen henkensä kautta. Näin kirjoittaja m. m. sanoo: „Sen verran, näyttää joka tapauksessa
olevan varmaa, että mitä lähemmin ja perusteellisemmin kansanomaisen taikauskon ilmiöitä tulee
seuranneeksi, sitä vakavammin joutuu joskus omituisten tosiasioiden eteen, joiden summittainen
kieltäminen „luonnonlakien vastaisina“ on yhtä moitittavaa ennakkoluuloa, kuin olisi kaikkien
sellaisten ilmiöitten summittainen uskominen . . . Ihmisessä ja ihmisen ulkopuolella piilevien salaisten
voimien tieteellinen tutkiminen tulee varmaan asettamaan myös kansanomaisen taikuuden monet
ilmiöt sangen mielenkiintoiseen valoon“.
„Älä tapa“, kirjoittanut Leo Tolstoi, on Suomen Rauhanliiton julkaiseman kirjasarjan ensimäisenä
numerona. Hinta 2:─. Saadaan Mysticasta.
Kuoleman tuolle puolen siirtyi t. k. 9 p:nä Lieksan Ruusu-Ristin jäsen Veikko Kärki 28 vuoden
iässä.
Horoskooppeja haluaville kirjoitetaan seuraava „vastaus tähtiavaruudesta“: Jos joku haluaa
elämälleen hakea selvitystä „tähtijärjen“ valossa, käypi se päinsä myös siten, että hän tilaa itselleen
syntymähoroskoopin Smk. 40:─, suuntauslaskelmat 7 vuodelle Smk. 45:─ taikka molemmat samalle
henkilölle Smk. 75:─, mainiten tilatessaan syntymäpaikkansa ja -aikansa ainakin tunnilleen, sekä
lähettäen tilauksen mukana puolet maksusta, mieluimmin sisäänkirjoitetussa kirjeessä, osoitteella:
Tuuliainen, Kaukola.

Sen johdosta, että Veikko Palomaa viime Ruusu-Ristissä olleen kirjeensä takia on vastaanottanut
psykoskooppi-tilauksia, hän pyytää ilmoittamaan, että psykoskooppien hinnat ovat Smk. 50:─, 100:─
ja 150: ─ laajuudesta riippuen ja että maksu on lähetettävä tilattaessa.
Tämän Ruusu-Ristin numeron mukana jaetaan sininen postiosoitus, jota voidaan käyttää tilausta
ensi vuodeksi uudistettaessa.
Rauhallista Joulua! Onnellista Uutta Vuotta!
Kaikille kaikkea hyvää !
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