TIEN VARRELTA
Ruusu-Ristin ensi numero ilmestyy elokuun 21 p:nä. Puolivuoden tilaajat pyydetään ensi tilassa
uudistamaan tilauksensa.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot, jotka ─ paitsi Vappuna ─ ovat jatkuneet säännöllisesti joka
sunnuntai klo 12 päivällä, päättyvät tältä työkaudelta toukokuun 29 p:nä. Toukokuun ajalla siirtyivät
luennot Ostrobotnialta Bulevardin 7:ään.
Ruusu-Risti-seuran vuosikokous on kesäkuun 5-7 p:nä Helsingissä. Kokouksen yhteydessä on
julkinen matinee sunnuntaina 5 p:nä klo 12 päivällä Bulevardin 7:ssä.
Ruusu-Ristin jäsenet, jotka vuosikokouksessa juhlallisesti vastaanotetaan, ovat tilaisuudessa
lunastamaan itselleen jäsenmerkin à Smk. 35:─.
Helsingin kysymysillat ovat koko talven säännöllisesti jatkuneet tiistaisin klo 7 i.p. Bulevardin
7:ssä. Ne ovat olleet Teosofisen Seuran Kannatusliiton toimeenpanemat ja ovat vetäneet puoleensa
harvinaisen paljon yleisöä. Pekka Ervast on vastannut kysymyksiin.
Laulajatar Ester Laitinen, joka joskus esiintyi Teosofisessa Seurassa Helsingissä, on nyt
konserttimatkalla Amerikan Yhdysvalloissa, eikä nähtävästi ole unohtanut teosofisia harrastuksiaan.
Eräs ystävämme kirjoittaa meille Amerikasta: „Neiti E. L. on saavuttanut suurta suosiota
amerikkalaisten musiikin ystävien kesken. Varsinkin kuuluisimmat soittotaiteilijat, yliopistojen ja
konservatoorien professorit ovat antaneet kiittäviä lausuntoja laulajattaren harvinaisen voimakkaasta
sointuisasta äänestä ja kyvystä. Sitäpaitsi on neiti Laitinen laulanut Krotonassa Californiassa
(Teosofisen Seuran päämajassa) ja muuallakin teosofisten looshien esitelmätilaisuuksissa. Tietääkseni
onkin tämä ensimäinen kerta, jolloin suomalainen laulajatar on antanut erikoistilaisuuden
amerikkalaisille teosofisille ystävillemme tutustua suomalaisiin säveliin ja kieleen, jota ihmetellen,
haltioituneina kuuntelivat. Lukuisat ystävät teosofisissa piireissä ihaillen muistelevat neiti Laitisen
vierailua täällä.
F. J.”
Salainen Oppi. Silloin tällöin kysytään Madame Blavatskyn Salaista Oppia. Ensimäinen osa on
ilmestynyt kokonaisuudessaan, toista osaa puolet eli kaksi nidettä, ja teos on saatavissa
Kustannusosakeyhtiö Tietäjän kautta (postiosoite: Viipuri). Jatkoa ei ole vielä suomeksi ilmestynyt,
osaksi varojen, osaksi pätevän suomentajan puutteessa. Salaisen Opin entiset tilaajat ovat täten
samassa asemassa kuin maailma yleensä nykyään on kaiken hyvän suhteen: saamme odottaa.
Astrologian ja horoskoopein harrastajille on meillä ilo ilmoittaa, että insinööri Leo Krohn laatii
horoskooppeja sadan markan hinnasta, joka raha kokonaan tulee Ruusu-Risti-seuran työn hyväksi.
Joka itselleen horoskoopin tahtoo, hänen on ilmoitettava nimensä (ja sukupuolensa, ellei tämä selviä
nimestä), syntymäpaikkansa ja syntymäaikansa (vuoden, kuukauden, päivän ja niin tarkkaan kuin
mahdollista tunnin ja minuutin). Tilaukset välittää Ruusu-Ristin toimitus (os. Helsinki).

Tämän numeron mukana jaetaan Kustannus-Oy. Tietäjän tilausilmoitus jouluksi
julkaistavasta Pekka Ervastin kirjasta

KUKA JEESUS OLI?
(Ruusu-Risti 1921 Toukokuu N:o 5, s. 319-320)

