Tien varrelta.
Teosofinen Seura. Mrs. Besantin T. S:n vuosikokouksessa pitämän presidenttipuheen mukaan
Teosofisessa Seurassa oli viime vuoden lopulla 1,360 loooshia ja 39,773 jäsentä yhteensä maapallon
kaikissa osissa. Uusia jäseniä oli vuoden aikana liittynyt 5,391. Mitä erikoisesti Suomeen tulee, näkyy
täällä olevan 18 looshia (paikallisosastoa) ja 500 jäsentä; 36 uutta jäsentä liittyi Suomen Teosofiseen
Seuraan viime vuoden aikana. Emme saata muuta kuin onnitella Suomen T. S:aa, joka jäsenlukunsa
suhteen yhä pysyy puolessa tuhannessa, vaikka se epäilemättä Ruusu-Ristin kautta kadotti osan
jäsenistään. Siten todistavat tosiseikat, että teosofisen liikkeen eri haarautumista kukin täyttää
paikkansa maailmassa.
Ruusu-Risti. Teosofisen Seuran mahtaviin numeroihin verraten meidän Ruusu-Ristimme häipyy
vallan mitättömäksi, ellemme ota huomioon, että se on vastasyntynyt teosofisen liikkeen haarautuma.
Kun ajattelemme, että se on semmoisenaan toiminut vähän kolmatta vuotta, ei senkään jäsenluku, joka
on noussut neljännelle sadalle, ole suhteellisesti niinkään arvoton. Lisääntyi sekin toimintansa toisena
vuonna 50 jäsenellä ja kolmas toimintavuosi, joka päättyy ensi vuosikokoukseen, näkyy tulevan
esittämään vielä suuremman numeron.
Aikakauskirjamme laajentamisrahasto. Eräs jäsenemme ja ystävämme ehdotti jouluna, että
perustaisimme rahaston edellämainittua tarkoitusta varten. Hän lahjoitti heti omasta ja joidenkuiden
toisten asiainharrastajain puolesta »pienen pohjasumman», ja vaikkemme ole tulleet tästä rahastosta
ennen puhuneeksi, kuittaamme nyt tähän kaikki lahjat, mitkä on siitä lähtien annettu Ruusu-Ristille.
Olemme muuten laajentamiseen nähden toteuttaneet toivomuksia niin paljon kuin olemme katsoneet
siihen kykenevämme. Rahasto on pyynnöstä avoinna ja siihen on tähän asti merkitty: J. P. 125: ─, K:n
lukupiiri 75: ─, K. J. K. 100: ─, A. K. 50: ─, O. K. 351: ─, T. Th. 50: ─, M. P. 50: ─, E. J. 150: ─, E. K.
100: ─, A. H. 395: ─, E. V. 150: ─, K. L. y.m. 273: ─, E. S. 50: ─, O. O. 165: ─.
Jäsenmaksut seuralle. Ruusu-Ristin jäsenille, jotka mahdollisesti eivät vielä ole tulleet ajatelleeksi
maaliskuun uhria, huomautetaan täten, että maksuja yhä vastaanottaa Johtaja.
(Ruusu-Risti 1923 Maaliskuu N:o 3, s. 117-118)

