Tien varrelta.
Ruusu-Risti luennot Helsingissä alkavat t. k. 30 p:nä ja jatkuvat vanhaan tapaan sunnuntaisin k:lo
12 päivällä samassa paikassa kuin viime talvena, suomalaisen lyseon juhlasalissa, Vladimirink. 8-10.
Ensimäisessä luentosarjassaan R. R:n johtaja tulee puhumaan inhimillisen itsekasvatuksen
tarkoituksesta ja merkityksestä sen suhteessa elämän kouluun.
Ruusu-Ristin kysymysillat Helsingissä pidetään kuten ennenkin lauvantaisin k:lo 8 i. p. entisessä
Stenmanin Taidepalatsissa, L. Heikink. 10, ylimmässä kerroksessa. Huone on nyt entistä avarampi,
joten runsaslukuinenkin yleisö on tervetullut näihin tilaisuuksiin. Ensimäinen kysymysilta on t. k. 29
p:nä.
Turun Ruusu-Risti pitää maanantaisin luku- ja keskustelu-iltoja, joihin kaikki, jotka haluavat, ovat
tervetulleita.
Jyväskylän Ruusu-Risti on rakennuttanut itselleen oman temppeli- ja kokoushuoneen, joka uuden
vuoden tienoissa tulee juhlallisesti vihittäväksi ja avattavaksi.
Temppelirahasto on Amerikasta vastaanottanut seuraavat avustukset: A. H., M. H. ja F. F.
yhteensä Smk. 786:─, A. E. 118:─, Ladysmithin R. R.-ryhmä 187:50, K. P. 37:50, V. J. L. 75:─, A. J.
75:─. Rahasto on hyvällä alulla, mutta hoitajat ilmoittavat, että Ruusu-Ristin jäsenet eivät vielä kaikki
ole tilanneet itselleen säästölaatikkoa, ─ seikka, jonka aika epäilemättä vähitellen korjaa.
Ruusu-Ristin lokakuun avustuksia ottaa taas vastaan johtaja henkilökohtaisesti ja postitse, os.
Hyvinkää, Pilpala.
Laulaja Ture Ara, R. R:n jäsen, joka on lukemattomia ilon hetkiä tuottanut meikäläisille,
laulamalla ryhmä-, looshi-, kesä- ja vuosikokouksissa, antoi ensimäisen julkisen konserttinsa Helsingin
Yliopiston juhlasalissa t. k. 12 p:nä. Täydelle huoneelle hän lauloi, kauniisti soi hänen pehmeä,
ilmeikäs äänensä ja yhtämittaa ojennettiin hänelle kukkia. Yleisön sydän oli voitettu eivätkä
päivälehtien kriitikotkaan juuri moitteen syytä löytäneet. Iloitsemme nuoren taiteilijan menestyksestä,
sitä enemmän, koska hän on Ruusu-Ristin lapsia ja aloitti musikaaliset opintonsa Helsingissä samana
syksynä kuin Ruusu-Risti perustettiin. Toivotamme hänelle kaikkea edistystä taiteessaan, kun hän
vielä tänä vuonna lähtee Roomaan professori Battistinin luo opintojaan jatkamaan.
The United Lodge of Theosophists, toisin sanoen se teosofinen seura, johon Mr. Wadia kuuluu ja
joka jatkaa Q. A. Judge'n työtä Amerikassa, m. m. julkaisten uudestaan H. P. Blavatskyn teoksia niiden
alkuperäisessä muodossa, on lausunut meille kirjeessä ilonsa siitä, että siksi paljon H. P. B:n kirjoja ja
artikkeleita on suomeksikin painettu, ja erikoisesti siitä, että Teosofian avain uudessa painoksessaan on
toimitettu alkuperäisen ensimäisen painoksen mukaan. „Ihmiset niin usein unohtavat“, he lausuvat
kirjeessään, „mikä arvokas opin ja tiedon aitta H. P. B:n kirjoitukset ovat“.
Unkarin Teosofinen Seura. Professori Nadler, joka 17 vuotta oli palvellut ylisihteerinä, ei viime
vuosikokouksessa enää halunnut tulla valituksi uudelleen, koska hän ei voinut tuntea mitään
mielenkiintoa Idän Tähteen, Vapaamieliseen Katoliseen Kirkkoon y. m. T. S:n sivuliikkeihin. Unkarin
teosofisia hommia johtaa nyt tarmokas vähemmistö, ja ylisihteeri, rouva Rathonyi, on harras
tähteläinen ja vapaakatolilainen. Uuden hallinnon ensimäistä toimenpiteitä oli erottaa Seurasta neiti M.
von Szlemenics ja hänen työtoverinsa, jotka ovat unkariksi kääntäneet ja julkaisseet H. P. Blavatskyn
Salaisen Opin ensimäisen osan ja paraikaa kääntävät toista osaa (alkuperäisen tekstin mukaan);
erottamisen syyksi selitettiin, että he „uskalsivat panetella Leadbeateria“. Blavatskynhenkinen teosofia
löytää täten kuin itsestään tiensä eri maihin T. S:aa edustavien henkilöiden omien harhaotteiden kautta,
sillä neiti Szlemenics y. m. ovat nyt saaneet vapaat kädet toimia kuten parhaaksi näkevät.
Horoskooppeja. Viime numerossa olleen kysymyksen johdosta ilmoittaa meille herra Adolf
Nylund Vaasasta, että hän yhä laatii horoskooppeja seuraaviin hintoihin: syntymähoroskooppi,
laajuudesta riippuen, Smk. 50:─ á 150:─; etenevä horoskooppi, 2 vuodeksi 50:─, 5 vuodeksi 100:─;
vuosihoroskooppi, tarkkuuden mukaan 50:─ á 100:─. Maksu suoritetaan mieluimmin tilattaessa.
Postiennakkoa käytettäessä lasketaan 10 % korotus. Tarvittavat tiedot ovat: syntymäaika (mieluimmin

minuutilleen), syntymäpaikka; nimi tai nimimerkki; sukupuoli (mikäli se ei ilmene nimestä); toimiala
tai yhteiskunnallinen asema; perhesuhteet (onko naimisissa ja lapsia, sisaruksia, vanhemmat elossa).
Seikkaperäisiä horoskooppeja laatii niinikään Salomon Rautanen, os. Terijoki, Joutselkä.
Tilattaessa on ilmoitettava tarkka syntymäaika, päivä, kellomäärä ja jos mahdollista minuutit,
syntymäpaikka, nykyinen osoite ja nimi. Hinta Smk. 100:─.
Don Quijote, maailman kuuluisin romaani ilmestyy suomeksi tohtori J. Hollon kääntämänä
Werner Söderström Osakeyhtiön kustannuksella. Vastikään on valmistunut painosta edellinen osa,
käsittäen 2 nidosta (yhteensä 78o sivua) á Smk. 25: ─, kangaskansissa 35:─. Don Quijote oli Aleksis
Kiven lempikirjoja, mutta „surullisen haahmon ritarin“ ja hänen kömpelön aseenkantajansa surullisen
lystilliset seikkailut ovat kyllä piirtäneet jälkiä meidän kaikkien sieluihimme, sillä ken ei
nuoruudessaan niihin tutustunut? Cervantesin romaani on yhtäkaikki niitä kirjoja, joita voi lukea
nautinnokseen ja hyödykseen missä iässä tahansa.
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