Tien varrelta.
Helsingin teosofiset luennot. Nämä luennot alkoivat taas syyskuun 2 p:nä jatkuakseen
säännöllisesti joka sunnuntai klo 11 e. p.p. Avajaisluennossa puhuivat A. Aaltonen Suomen kansan
nykyisestä asemasta ja Pekka Ervast teosofian pääopeista. V. Palomaa, joka lauantai-iltana luennoitsi
Hangossa, ei, ikävä kyllä, ajoissa ehtinyt Helsinkiin, joten muita puhujia kuin kaksi yllämainittua, ei
esiintynytkään. Kuulijoita oli noin 175, ja hauska oli nähdä, että niinkin suuri kansanjoukko mahtui
teosofisen liikkeen huoneustoon. Eivät läheskään kaikki saaneet istua, mutta tämä istumasijojen puute
on korjattavissa niin pian kuin varat myöntävät uusien tuolien hankkimista. Luennot pidetään
edelleenkin Mikonkadun 11:ssä.
Teosofisten luentojen ohjelma on syyslukukauden kuluessa seuraava:
Syysk.
9 p:nä puhuu Pekka Ervast.
»
16 »
»
Martti Humu.
»
23 »
»
V. Palomaa.
»
30 »
»
(ilmotetaan myöhemmin.)
Lokak.
7 »
»
Pekka Ervast.
»
14 »
»
Pekka Ervast.
»
21 »
»
Martti Humu.
»
28 »
»
V. Palomaa.
Marrask. 4 »
»
Pekka Ervast.
»
11 »
»
Pekka Ervast.
»
18 »
»
Martti Humu.
»
25 »
»
V.Palomaa.
Jouluk.
2 »
»
Pekka Ervast.
»
9 »
»
Pekka Ervast.
»
16 »
»
Martti Humu.
»
23 »
»
V. Palomaa.
Joulupäivinä pidettävistä luennoista ilmotetaan myöhemmin. Pääsymaksu kaikkiin luentoihin 25
p:iä.
Kysymys- ja keskustelukokoukset. Ensimäinen kysymysilta pidettiin tämän kuun 4 p:nä ja
toinen 7 p:nä. Näitä iltoja jatketaan syyslukukauden kuluessa joka kuukauden alussa kolme kertaa,
nim. ensimäisenä lauantaina ja kahden ensimäisen sunnuntain välisen viikon tiistaina ja perjantaina klo
½8 j. p.p. Puheenjohtajana näissä kokouksissa on Pekka Ervast. Ylläolevasta luentojärjestyksestä
selviää myös kysymysiltojen päivämäärä. Lokakuussa esim. on kysymysiltoja lauantaina 6 p:nä,
tiistaina 9 p:nä ja perjantaina 12 p:nä. Nämä kysymysillat menestyivät hyvin viime talvena; väkeä oli
aina tungokseen asti silloisessa pienessä huoneustossa. Nyt on tila avarampi; väkeä mahtuu toista
sataa aivan hyvin, ja toivottava on, että osanotto kasvaa vielä vilkkaammaksi kuin viime talvena.
Muina viikkoina pidetään keskusteluiltoja joka keskiviikko klo ½8 j. p.p. Niissä kokouksissa toimii
puheenjohtajana tilapäisesti valittu henkilö.
Teosofisia luentoja ruotsin kielellä. Syyslukukauden kuluessa pitää Pekka Ervast joka
kuukauden toisena sunnuntaina, siis syyskuun 9 p:nä, lokakuun 14 p:nä, marraskuun 11 p:nä ja
joulukuun 9 p:nä klo 2 j. p.p. julkisen teosofisen luennon Mikonkadun 11:ssä. Pääsymaksu 1 m:ka.
Palomaan esitelmämatkat. Rahavaikeuksista huolimatta jatketaan V. Palomaan esitelmämatkoja
edelleen ainakin maaliskuun 7 p:ään 1907, jolloin rautatie-vuosipiletin aika päättyy. Menot nousevat
sataan markkaan kuukaudessa. Useat henkilöt ovat sitoutuneet kuuden kuukauden aikana, lukien
syyskuun 1 p:stä 1906 maaliskuun 1 p:ään 1907, kuukausittain maksamaan jonkun summan
esitelmärahastoon, mikä markan, mikä kaksi, mikä viisi j. n. e., kunkin varallisuussuhteista riippuen.

Ne Omantunnon lukijat, jotka eivät vielä ole kirjottautuneet mainittuun kuuden kuukauden listaan,
mutta jotka tahtovat edistää tätä tärkeätä puolta teosofisessa työssämme, ovat tilaisuudessa suullisesti
tai kirjallisesti ilmottamaan nimensä ja lähettämään ensi kuukauden maksun Teosofiseen
Kirjakauppaan ja Kustannusliikkeeseen, Mikonkatu 11, Helsinki.
Pyydämme, että kaikki ne maaseutulaiset, jotka haluavat Palomaan luennoimaan
paikkakunnalleen, ovat hyvät ja kirjottavat hänelle siitä osotteella: Teosofinen Kirjakauppa ja
Kustannusliike, Mikonkatu 11, Helsinki.
Uudet kirjamme. Painosta on ilmestynyt »Omantunnon uskonnon» kolmas painos. Tämä
kuuluisaksi tullut kirja ei tarvinne mitään puoltolauseita mennäkseen edelleenkin hyvin kaupaksi.
Madame Blavatskyn mainio teos »Teosofian avain» ilmestyy kokonaisuudessaan luultavasti jo
jouluna, eikä siis osissa, kuten viime Omassatunnossa sanottiin. Paitsi Annie Besantin »Karmaa» on
tänä syksynä vielä odotettavissa muuan Uranielin englanninkielestä kääntämä Astrologian yhtä vanhaa
kuin mieltäkiinnittävää tiedettä koskeva kirjanen.
Omatunto. Tämä numero ilmestyy taaskin 24-sivuisena. Muistakaa hyvät lukijat, lahjatiliä
avustuksillanne! Tilan puutteen takia on meidän täytynyt jättää paljon kirjotuksia julkaisematta, m. m.
Aatteen kirjotus »Älä tapa». Kyllähän meidän tekisi mieli pitää lehtemme niin kookkaana ja
runsassisältöisenä kuin mahdollista. Elämme nyt siinä toivossa, että meidän hartaat ajatuksemme ja
väsymättömät ponnistuksemme vaikuttavat Karman herroihin niin, että he suovat meille kaksituhatta
tilaajaa ensi vuonna!
Omatunto 1906, N:o 18, Helsingissä, syyskuun 15 p:nä 1906, s. 228-230.

