Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Jooga- luennot päättyivät helmikuun 1 p:nä, ja 8 p:nä siirryttiin
tutkimaan Egyptin suuren pyramiidin salaisuuksia. 1 p:nä oli myös ylimääräinen luento suomeksi
Kansantalolla, aiheena »Tuleeko Kristus näinä päivinä?», joka aihe houkutteli huoneen täyteen väkeä.
Ruotsinkieliset luennot ovat niinikään pitkin talvea jatkuneet sunnuntaisin klo ½ 8 i. p. Stenmanilla.
Helsingin Ruusu-Risti-ryhmä. Tammik. 19 p:n kokouksessa oli Johtajan esitelmä tulevaisuuden
teosofisista siirtoloista, joka aiheutti vilkasta keskustelua helmikuun 2 p:n kokouksessa. Tammikuun
26 p:nä pani lasten ryhmä toimeen ohjelmallisen iltaman, jossa pienokaisten esitykset herättivät iloa ja
hilpeyttä katsojissa, jotka nekin suureksi osaksi olivat nuorta väkeä.
Ruusu-Risti Tampereella. Tampereen ryhmän puheenjohtajana toimi viime kesään saakka rouva
Emmi Lehtinen, syksystä lähtien rouva L:n sairauden takia herra I. V. Hissa. Kokouksia oli keväällä
joka toinen viikko, syksystä lähtien joka viikko. Kokouksissa on pidetty esitelmiä ja puheita, alustettu
keskustelukysymyksiä, lausuttu runoja ja luettu kertomuksia; sitä paitsi on tutkittu kirjoja »Kajastuksia
kaukomailta», »Kuolemanjälkeinen elämä», »Sopusoinnussa näkymättömän kanssa» ja osaksi
»Rosenkreuziläinen maailmankatsomus». Ompeluseurailtoja on pidetty 2 kertaa. Kirjailija Hannula
on pitänyt 4 julkista luentoa yleisölle ja 5 esitelmää jäsenille ja Ruusu-Ristin ystäville.
Vuosikokouksessa tammikuun 18 p:nä valittiin puheenjohtajaksi rouva Sofia Hissa, koska herra Hissa
toimiensa takia oleskelee Oulussa. Sihteerinä toimii rouva Alma Allinniemi.
Ruusu-Ristin vuosikokous pidetään tänä vuonna helluntaina, siis toukokuun 30- kesäkuun 2 p:nä.
Professori Erkki Melartin, Ruusu-Ristin perustajia ja Neuvoston jäsen, täytti helmikuun 7 p:nä 50
vuotta ja muistettiin sekä juhlapäivänään että myöhemmin monenmoisilla sydämellisillä kunnian- ja
rakkauden osoituksilla.
Uusia kirjoja. Tao-Te-king on ilmestynyt painosta Mystican kustannuksella ja maksaa 15
markkaa, postivapaasti 16:50. Piakkoin ilmestyy Ruusu-Risti-Kirjaston n:o 23 Kristuksen toinen
tuleminen, Pekka Ervastin esitelmä helmikuun 1 p:nä, hinta 2:─, ja n:o 22 J. R. Hannulan tutkielma
Abrahamista. Mitä on kuolema?, joka ilmestyy tänä keväänä, tulee maksamaan noin 25:─. Kirjat
voidaan tilata Tietäjän konttorista, os. Kauppiask. 8, Helsinki, tai Ruusu-Ristin toimitukselta os.
Pilpala, y. m.
Kirjeitä toimitukselle on saapunut enemmän kuin mitä vielä on voitu julkaista. Ne tulevat
aikoinaan. Muutamat yksityisluontoiset kirjeet lausuvat julki ilonsa Ruusu-Ristin laajentuneesta
koosta, ─ mikä tunnustus puolestaan ilahuttaa toimitusta. Eräässä kirjeessä kerrotaan toteenkäynyt uni
seuraavilla sanoilla: »Noin pari kuukautta ennen Saksan keisarivallan kukistumista antoi eräs
tuntemani henkilö minulle unessa saksalaisen setelirahan. Tarkastelin seteliä, joka oli hyvin ohkaista
lasia ja josta kulma oli leikattu pois. Toiselle puolelle oli jotain kirjoitettu, jota en ymmärtänyt, mutta
kääntäessäni sitä luin toiselta puolen: Keisari Vilhelm viimeinen. Ihmeteltyäni setelin heikkoutta
vastasi setelin antaja: nämä rahat eivät ole käytännössä kuin muutaman viikon. Muistin unen hyvin
selvästi herätessäni ja kerroin sen aamulla toisillekin. Väinö Lehtonen.»
Odotettavia kirjoja. H. P. Blavatskyn tärkeä teos »Teosofian avain» ilmestyy tänä vuonna uutena
painoksena Tietäjän kustannuksella; suomennoksen läpikäy ja korjaa H. P. B:n eläessä ilmestyneen
ensimäisen englantilaisen painoksen alkutekstin mukaiseksi Pekka Ervast, joka yhdessä V. H.
Valvanne-vainajan kanssa suoritti ensimäisenkin suomennoksen. Tänä vuonna on myös odotettavissa
toinen H. P. Blavatskyn nerokkaista kirjoista suomeksi, nim. hänen erinomaisen kiintoisa

matkakertomuksensa »Indian luolista ja tiheiköistä».
suomennos suoritetaan venäjänkielisestä alkutekstistä.

Sen H. P. B. kirjoitti äidinkielellään ja

Ruusu-Ristin tilaajille. Jos osoitteissa tapahtuu muutoksia tai jos sattuu säännöttömyyksiä lehden
lähetyksessä, pyydämme hyväntahtoisesti ilmoittamaan toimitukselle.
Ruusu-Ristin 1924 kannet saatavana Mysticasta á 10:─. Ruusu-Risti 1924 sidotaan à 18:─.
(Ruusu-Risti 1925 Helmikuu N:o 2, s. 95-96)

