Tien varrelta.
Teosofiset luennot. Helsingin teosofiset luennot alkavat taas syyskuun 2 p:nä, jolloin pidetään n.
k. pitkä avajaisluento teosofisen liikkeemme uudessa huoneustossa Mikonk. 11:ssa. Luento alkaa klo
11 e. p. p. ja sisäänpääsy on 25 p:iä. Puhujina esiintyvät A. Aaltonen, V. Palomaa, Pekka Ervast ja
luultavasti myös Martti Humu.
Omatunto. Tämä numero ilmestyy taas vähän isompana, josta seikasta arvoisat lukijamme
toivottavasti ovat hyvillään. Lähetämme sen niille puolivuositilaajille, jotka eivät vielä ole uudistaneet
tilaustaan, ja olemme vakuutetut siitä, että he viipymättä lähettävät konttoriimme puuttuvan
tilausmaksun Smk. 2: 50. »Otteita Zoroasterin opista» nimisellä kirjotuksella alotamme nyt sitä
maailman uskontoja koskevaa sarjaa, josta jo pari kuukautta sitten oli puhetta. Paitsi jatkokirjotuksia
tulee syyskuun numero sisältämään artikkelin »Rakkauden alkemia» ja mahdollisesti suomennoksen
eversti Olcottin pitämästä presidenttipuheesta Parisin äskeisessä kongressissa.
Avustajille. Väärinkäsitysten välttämiseksi pidämme tarpeellisena ilmottaa, että toukokuun 1
p:stä lähtien ei Omantunnon toimittamisesta ole maksettu mitään palkkaa eikä sen kirjotuksista
minkäänmoista palkkiota.
Uudet kirjamme. Painosta on ilmestynyt toinen painos Pekka Ervastin pientä kirjasta »Teosofia
ja Teosofinen seura»; hinta 40 p:iä. Syksyn kuluessa on odotettavissa kolmas painos »Omantunnon
uskontoa» ja kaksi uutta kirjaa: Annie Besantin »Karma» ja H. P. Blavatskyn »Teosofian avain».
Viimemainittu suomennos julkaistaan kolmessa tai neljässä osassa, josta ensimäinen piakkoin
valmistuu. Tämä H. P. Blavatskyn tärkeä teos on epäilemättä herättävä mitä suurinta huomiota.
H. P. Blavatskyn muotokuva. Painosta on ilmestynyt hienolle paperille painettuna H. P.
Blavatskyn muotokuva, joka kuva tosiaan ei pitäisi puuttua kenenkään teosofin kokoelmasta. Hinta on
50 p:iä. Kuva saadaan Teosofisesta kirjakaupasta, Mikonkatu 11. Kymmenen tai useampia kappaleita
tilattaessa myönnetään 20 % alennus.
Asiamiesehdot. Teosofisen kirjakaupan ja kustannusliikkeen asiamiehiksi pyrkijöille tahdomme
ilmottaa, että Omastatunnosta myönnetaan 10 % ja kirjoista 20 % alennus. Asiamieheksi pyrkijä
lähettää ensi kerralla maksun heti tilatessaan, mutta saa myöhemmin määrätyn maksuajan.
Kaunis avustus Amerikasta. Kuten näkyy tämän numeron »Lahjatilistä» ja »Esitelmärahastosta» on innokas aatteemme ystävä J. V. Vilenius New-Yorkissa kevään kuluessa pannut
toimeen rahakeräyksen, jonka tulokset eivät ole olleet vähimpiä. Jospa esiintyisi monta hänen
esimerkkinsä noudattajaa!
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