Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Suuren pyramiidin salaisuuksia käsiteltiin suomenkielisissä
sunnuntailuennoissa helmikuun ajalla, ja viimeisenä sunnuntaina oli luennoitsija ilmoittanut puhuvansa
»muinaisegyptiläisten salatieteestä», mutta jostain syystä hän kertoi muinaisen historiallisen Egyptin
sivistysoloista yleensä ja kosketteli vain ohimennen silloista magiaa, joka »Kuolleitten kirjasta» y. m.
päättäen usein tunkeutuikin kielletyille alueille. Maaliskuun 1, 8 ja 15 p:nä oli luennon aiheena
muinainen ─ ja tämänpäiväinen ─ mysteriökieli ja tietäjien tunnettu tapa esittää ajatuksensa
hieroglyyfeissä ja vertauskuvissa.
Helsingin ruotsinkieliset Ruusu-Risti-luennot, joita Pekka Ervast pitää sunnuntaisin klo ½8 i.p.
Stenmannilla, käsittelevät syksystä lähtien Kristus-kysymystä ja siirtyivät toiseen aiheeseen vasta
helmikuun viimeisenä sunnuntaina. Uudessa sarjassa puhutaan kuolemasta ja sen yhteydessä olevista
kysymyksistä.
Helsingin Ruusu-Risti-ryhmä.
Helmikuun 16 p:nä vietettiin Erkki Melartinin
viisikymmenvuotisjuhlaa iloisessa ja kodikkaassa ryhmäkokouksessa, kuten toisessa paikassa
lehteämme kerrotaan, ja maaliskuun 2 p:nä oli, paitsi asiaankuuluvaa musikaalista ohjelmaa,
Ruusu-Ristin johtajan esitelmä siitä tulevan ajan uudesta aatelistosta, jota henkimaailmassa jo
melkoisen kauvan on valmistettu ja jota ruusuristiläiset y. m. henkisen totuuden etsijät ovat kutsutut
luomaan. Maaliskuun 6 p:nä oli ohjelman puolesta erittäin onnistunut iltama: laulua Marja Kuutilta,
lausuntoa Esteri Weissenbergiltä, ruotsalainen esitelmä Leo Krohnilta, suomalainen esitelmä Sven
Krohnilta y. m.
Ruusu-Risti Turussa. Eräs Turun ryhmän jäsen kirjoittaa meille, että vaikka sieltäpäin ei ole tullut
virallisia selontekoja työstä, on Turussakin ahkerasti toimittu. Sikäläinen pieni ryhmä on kokoontunut
säännöllisesti joka maanantai, jolloin m. m. on luettu ja selitetty johtajan kirjoja; useat syrjäiset ovat
hartaasti seuranneet kokousten kulkua ja liittynevät vielä jäseniksi.
Ruusu-Ristin vuosikokouksessa, joka kuten tunnettu tänä vuonna pidetään helluntaina, tulee m.
m. esitettäväksi kotimainen näytelmäuutuus, R. R.-jäsenen Akseli Tolan legenda »Pyhän miehen
kukka».
Tuonen tuville siirtyi helmikuussa pitkän ja tuskallisen taudin jälkeen Tampereen ryhmän entinen
puheenjohtaja rouva Emmi Lehtinen, vanhin, voimakkain ja vaikutusvaltaisin ruusu-ristiläinen
paikkakunnallaan. Hän oli harvinaisen harras ja ehyt luonne, asialleen ja jumalalleen kokonaan
antautunut, ja häntä kaipaavat kaikki, jotka olivat oppineet häntä rakastamaan. Oppikoon hän nyt
täydellisesti ymmärtämään itsensä ja Ruusu-Risti-työnsä ja astukoon uusin voimin siihen toimeen, joka
häntä tuolla puolen odottaa!
Tästä maaliskuun numerosta on tilan puutteen takia jäänyt pois H. P. Blavatskyn »Teosofisen
Sanakirjan» jatko y. m. jatkokirjoituksia. Samoin odottavat vuoroaan jatko Vilhelmina Karjalaisen
kirjoitukseen »Vainajat vierailevat», Veikko Palomaan artikkeli »Katsaus ihmisellisen lain luontoon»
y. m.
Veikko Palomaan syntymäpäiväksi, helmikuun 28
Ruusu-Risti-seura osaa yhteensä 860 markalla ja 60 pennillä.
julaistavaksi: »Niille Ruusu-Risti-Seuran jäsenille, jotka 60
taloudellisessa pulassani rahalahjalla, lausun täten sydämelliset
Veikko Palomaa, kirjailija».

p:ksi, kerättyyn rahalahjaan otti
Seuraava kiitos on saapunut meille
syntymäpäivänäni muistivat minua
kiitokseni. Lempäälässä, 4. 3. 1925.

Ruusu-Ristin jäsenille. Maaliskuun avustukset lähetetään taas suoraan Johtajalle, os. Hyvinkää,
Pilpala.
Ruusu-Ristin toimitus oli kuvitellut, että tänä vuonna, kun tammikuun numero lähetettiin
näytteeksi viime vuoden tilaajille ja postietuannilla vasta helmikuun numero, että kaikki entiset tilaajat
joko lunastaisivat etuannin tai ajoissa ilmoittaisivat, etteivät halua lehteä. Mutta kuvittelu jäi
kuvitteluksi. Useimmat tietysti lunastivat Ruusu-Ristin itselleen etuannilla, mutta monet palauttivat
etuannin ilmoittaen, että: »ei ole tilattu»! Toimituksen uusi keksintö ei siis osoittautunut entistä
kummemmaksi. Saa nähdä, mihin toimenpiteisiin vastedes pitää ryhtyä.
Lukija, oletko Sinä tämän Ruusu-Ristin tilaaja? Jos et ole, riennä tilaamaan lähimmästä
postikonttorista tai suoraan toimitukselta (os. Pilpala)! Jos taas olet tilannut Ruusu-Ristin itsellesi,
ajattele, minkä palveluksen voit tehdä Ruusu-Ristin asialle ja aikakauskirjalle, jos hankit lehdelle
yhden uuden tilaajan lisää!
(Ruusu-Risti 1925 Maaliskuu N:o 3, s. 142-144)

