Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luentojen aiheena oli syysk. 28 p:nä Jeesus ja n. s. sakramentit, lok. 5 p:nä
Jeesuksen totuudenruumis. Lokakuun 12 p:nä alkoi luentosarja maailman uskonnoista.
Helsingin Ruusu-Risti-ryhmä alkoi toimintansa lokakuun 5 p:nä uudessa kodissaan Stenmanin
Taidepalatsissa. Puheenjohtajan pöytä korokkeellaan oli kuin alttari, sillä sen peitti lattiaan saakka
viheriä verkaliina, jonka kylkeen oli ommeltu hopeinen risti, joka nousevasta auringosta kohoten ja
ruusukiehkuran ympäröimänä säteili loistoaan ympäri maailman ─ tämä kaikki näkyen kuin taivaan
rannalla kahden tumman sypressin keskeltä. Liinan oli lahjoittanut ja koruompeluksen suorittanut
rouva Maria Jahn. Pöydän takana oli niinikään insinööri C. Jahnin johtajaa varten lahjoittama siro ja
mukava kreikkalaistyylinen, nahalla peitetty renesansi-tuoli. Korokkeen edessä oli lattialla iso matto ja
istumapenkit oli asetettu suorakulmittain niin, että maton peittämä lattia-ala oli tyhjä. Tunnelma oli
koko illan sekä kotoisa että juhlallinen, vaikka ohjelma soittoineen, puheineen, keskusteluineen kesti
neljättä tuntia. Ryhmä kokoontuu ensi kerran t. k. 20 p:nä ja sitten säännöllisesti joka toinen
maanantai-ilta klo ½ 8.
Helsingin Ruusu-Ristin kysymysillat alkoivat t. k. 4 p:nä klo 8 i. p. Stenmanin Taidepalatsissa ja
jatkuvat säännöllisesti joka lauvantai-ilta klo 8 samassa paikassa.
Ruusu-Ristin tästä numerosta jäi tilan puutteen takia J. R Hannulan tärkeä jatkokirjoitus
Kristuksesta ja maailmanopettajasta ensi numeroon.
Vapaamielisen katolisen kirkon piispa Mazell saapuu Helsinkiin Suomen Teosofisen Seuran
kutsumana marraskuun alussa ja viipynee täällä parisen viikkoa, pitäen esitelmiä teosofiasta y. m.
Palatsikahvila Stenmanin Taidepalatsissa Helsingissä on erittäin viihtyisä paikka sekä kaupunkiettä maaseutulaisille, ja kehoitamme ruusu-ristiläisiä käymään siellä »kahvitunnillaan». Usein siellä
tapaa »meikäläisiä» ystäviä, ja onhan samassa paikassa »Mystica», uusi kirjakauppa, jossa on
nähtävänä viimeiset kirjauutuudet.
Salainen Oppi taas myytävänä.
Olemme saaneet käsiimme pienemmän varaston tätä
kymmenkunta vuotta sitten loppuunmyytyä H. P. Blavatskyn suurteosta ja olemme nyt tilaisuudessa
tarjoamaan sitä teosofian tutkijoille ja totuuden etsijöille. Suomeksi on, kuten tiedämme, ilmestynyt
kuusi nidettä, joista neljä ensimäistä muodostavat Salaisen Opin edellisen osan (Maailman synty).
Tämä osa on sidottu korukansiin, vihkot 5 ja 6 ovat nidottuina. Koko teoksen hinta on Smk. 250:─.
Rientäkää ostamaan, ennenkuin varasto loppuu. Kirjaa voidaan tilata Ruusu-Ristin toimitukselta, os.
Pilpala, Kustannus-osakeyhtiö Tietäjältä, os. Viipuri ja K. O. Y. Tietäjän Helsingin konttorista,
Kauppiaskatu 8, Krohn. Helsingissä sitä myövät Luentokirjakauppa, Mystica Tietäjän konttori,
Kauppiask. 8, Krohn.
Erratum. Elokuun n:on »Tien varrelta» osastossa olevassa ilmoituksessa on verhoilija Juhani
Kodin osoitteeksi mainittu Koljon asema; on oleva Koljolan asema.
Sällskapet för psykisk forskning Helsingissä oli t.k. 12 p:nä kutsunut Pekka Ervastin puhumaan
Seuran julkisessa kuukausikokouksessa. Aiheena oli Tietomme henkimaailmasta (ruotsiksi).
Ruusu-Ristin johtaja alkaa t.k. 19 p:nä ruotsinkielisen esitelmäsarjan Stenmanin Taidepalatsissa.
Esitelmät jatkuvat sunnuntaisin klo ½ 8 illalla.
Ajatuksen ja käden parantava voima on ilmestynyt. Hinta 12:─, sid. 20:─.
(Ruusu-Risti 1924 Lokakuu N:o 8, s. 318-319)

