
Viipurin rauhankurssien ja -kokousten ohjelma.
Suomen Rauhanliiton 9. valistuskurssi ja 12. vuosikokous sekä Suomen Opettajain Rauhanliiton vuosikokous

Valonmajassa (ÄyräpSäiikatu 10) 30. Vl.—3. VII. 1932.

Keskiviikkona 29 p:nä kesäkuuta.
Klo 20,00 Kokoontuminen Valonmajassa.

Torstaina 30 p:nä kesäkuuta.
Klo 9,30 Kurssit avataan.
Klo 9,45 Toht. Felix Iversen: Kansain-

liitto ja aseistariisumiskysyimys.
Klo 10,45 Taht. F. Iversen: Aseistariisumis-

konfarenssin tehtävät ja mahdollisuudet.
Klo 13,15 Lehtori Yirjö Mustonen: Sodan

biologia.
Klo 14,45 Keskustelu: Miten voitettaisiin ylei-

nen väärinkäsitys ja välinpitämättömyys
rauhanityöhön nähden? (ai. rva Hilja L a-
lin).

Klo 18,15 Toht. F. Iversen: Sodan syistä ja
rauhan edellytyksistä.

Klo 19,30 Kirjailija Selma Anttila: Luon-
teen kasvatus.

Perjantaina 1 p:nä heinäk
Klo 9,30 Rva Jenny Pfäffli: Nuorison

rauhantyö.
Klo 10,30 Rva Toini Iversen: Vaikutelmia

naisten maaflmanrauhankongressista.
Klo 13,15 Maist. Arvo Inkilä: Pyrkimykset

pysyvän työrauhan ja keskinäisen ymmär-
tämyksen aikaansaamiseksi teollisuuden
alalla (Ikaksoisluento).

Klo 18,15 Rva T. Iversen: Naisten rauhantyö.
Klo 19,30 Op. Samuli Vire: Lasten rauhan-

tahdon kasvattaminen kouluissa.

Lauantaina 2 p:nä heinäkuuta.
Klo 9,30 Maist. Anna Nevalainen: Kan-

sainliiton sosiaalinen työ rauhantekijänä
(kaksoisluonto).

Klo 13,00 Keskustelu: Moraali vai kaksoismo-
raali, (ai. taht. F. Iversen).

Klo 15,00 S v o >m. Opettajain Rauhan-
liiton vuosikokous.

Klo 18,15 Toht. E. J. Nyström: Mitä kou-
luissa on tehty kansainvälisen yhteisym-
märryksen edistämiseksi.

Klo 19,30 Maist. A. Nevalainen: Kansain-
välinen sosiaalidemokratia ja rauhanaate.

Sunnuntaina 3 p:nä heinäkuuta.
Aamulla retki luontoon.

Klo 18,45 Suo m. Rauhanliiton vuosi-
juhla. Puhujina kirjailijatar Sel ni a
Anttila ja toht. Felix Iversen. —

Arvokas taiteellinen ja musikaalinen oh-
jelma.

Oikeus maihd. imuutoJisiin pidätetään.
Ohjelmassa mainittuja kellonlyöritejä on,

mikäli mahdollista, tarkoin noudatettava.
Kurssien kanslia järjestetään kokous-

paikkaan ja pidetään auki 29 p. kesäk. klo 18
—20 sekä (kokouspäivinä klo 9—9,30.

Samassa paikassa järjestetään myös k i r j a 1-
1 i suu s pöytä ja ompeluseurojen
myyjäiset.

Tarjoilua (kahvia leivän kera sekä voilei-
piä ja maitoa) järjestetään myös samassa pai-
kassa luentojen loimilla. Automaattiruokalasta
koetetaan saada 10 % alennus.

(Majoitus olot Viipurissa ovat yhfaikaa
pidettyjen maanviljelyspäivien jolhdosta vai-
keita ja kurssien osanottajia pyydetään sentäh-
den ajoissa huolehtimaan majoituksestaan.
Joillekuille osanottajille saattavat viipurilai-
set ra uhanystävät järjestää vaatimattoman
asunnon, jos siitä ajoissa ilmoitetaan S. R. Vii-
purin osaston puheenjohtajalle, rva Hilma Tu-
ruselle, Suonionk. 11.

Kurssimaksu on 15 mk. tai 6 mk. päi-
västä. Yksinomaan iltapäiväkokouksissa käy-
viltä 3 mk., vuosijuhlaan on pääsy 5 mk.

M a t k a-a lennus on myönnetty 25 pros.
rautatiematkan piletinhinnasta Viipuriin ja ta-
kaisin lähtöpaikkaan, ollen se voimassa 20 p.
ikesäk.—10 p. heinäk. Alennuksen käyttämi-
seksi on menomatkaan ostetun lipun etupuolelle
leimattava myyntiaseinan nimileima ja taka-
sivulle merkittävä »25 pros. alennus». Tätä
lippua ei luovuteta konduktöörille, vaan esite-
tään kurssien kansliassa, josta annetaan todis-
tus paluumatkaa varten puoli lipulla.

Ma t k a-a vustu k s i a. S. R. Keskushalli-
tus on tilaisuudessa avustamaan muutamia
edustajia ja osanottajia myöntämällä heille va-
paat matkat sekä vapautuksen kurssimaksuista.
Hakemukset on ennen kesäk. 20 p. lähetet-
tävä Suomen Rauhanliiton Keskushallitukselle,
os. Helsinki, Apollonk. 5, B. 45.

Kaikki Suonien rauhanystävät ja asianharras-
tajat, ja varsinkin karjalaiset, lausutaan terve-
tulleiksi Viipurin rauhanpäiville.Klo 13,00 Suo m. Rauhanliiton edus-

taja- ja vuosikokous: Virallisia
asioita, keskusteluja.

Klo 16,30 Yhteinen päivällinen.
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Suomen Rauhanliiton Keskushallitus.
S. K. Viipurin osasto.
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