Helsingin rauhankurssien ja -kokousten ohjelma.
Suomen Rauhanliiton 7:s valistuskurssi ja 11. vuosikokous sekä
Suomen Opettajain Rauhanliiton perustava kokous
Uudessa yhteiskoulussa (Kirkkokatu 12) 29. Vll—i. VIII. 1931.
18.00 Maist. Anna Nevalainen: Kansainliitto i a yhteistyöaste eri maiden kouluopetuksessa (K:liiton julkaisujen muk.).
1900 Tah }- F I versen: Koulun tehtävä moraalisessa aseistariisumisessa (Kööpenhaminan kongr. pitämänsä alustuksen ja sitä
seur. keskustelun mukaan). Keskustelua

Kello
Titat. 28 p. heinäk.
-20,00 Kokoontuminen S. Rauhanliiton toimistossa Simotnk 12 B.
21,00 Iltotee Kaivopuiston rantakahvilassa.

Keskiv. 29 p. heinäk.
9,30 Kurssit avataan.
10.00 Toht. F. Iversen: Vaiku-
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14,00 Ey. G. Fr aser: (aine viela
ilmoittamatta, ruots.).
15.00 Toht. F. I v e rsen: Vaiku-
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Uusi Yhteiskoulu Helsingissä, jossa Suomen rauhanväki
tänä vuonna kokoontuu.

joiism. raulhanlkongressista.
18,00 Toht. S. S i ren i us: (aine vielä iJmoittamalta).
19,00 Past. E. SitenwaM: Kirkollinen rauhantyö (ruots.).
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12,30 Kokouksen jat
ikoa. Keskustelua. S. R:n jasenmerkki (ai.
ylihoit.
Naima Kurvinen),
»Onko matkasihti. S. R:lle
tarpeelilinen?»
(ai. rouva HiljaLalin), Rauh ;i n v nimien
yhtyminen (ai.
tOiht. F. Iversen).

l en

18.30 Suomen Rauhanliiton vuosi
juhla: puhujina ylihoit. Naimia Kurv i n e n, pastori E. Stenwal 1, tohtori F.
Ivers en: Nykyaikaisen rauhanliikkeen
tärkeimmät tehtävät. Soitannollista dhsana.
jelmaa. lausuntaa. Vapaa
H
'

T»rst. 30 p. heinäk.
9,00 Maist. Greta L a nge n s k jö 1 d'in esi'telmä suomennettuna.
10—-12 Harj.-lkoulun opettaja Maiju Korppila ja toiht. F. Ivers en: Koulu
ja
Kansainliitto. Keskustelua.
13,30 Käynti uudessa Eduskuntatalossa.
-15,00 Suomen Opettajain Rauhanliiton perustava kokous (järjestäjänä S. Op. Rauhanliiton valmisitava toimikunta).
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lm maailmankongressista.
11,00 Koulunjohtaja
maist. GreTaLan g e nk jö Id: Mitä
»uuden koulun» aate saattaa nierk. rauhanikasvatukselle?
(ruotsiksi).
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■telmiä Brysse-
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Perjant. 31 p.

|

.

Lauant. 1 p. elok.
8,30—10 Edellisten päivien ruotsinkieliset luennorl ja puheet yhteenvetoina suomennet-

tuma.
11.00 Aseistariisumiskysymys: Totot. F. Iverse n. Kysymyksen valmistelu 'Kansainliitossa ja sen ulkopuolella, rva Toini
Iversem: Kansainvälisen Naisten Rauhan ja Vapauden Liiton joukkojulkilausu-
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toht. F. Iverrsen: 'Kysymys Brysselm kongressissa. Keskustelua.
15,00 Toht. F. I versen: Paneurooppa (Brysselin kongressin käsittelyn mulkaan).
16,00 Kurssin lopetetaan.
nia,

Oikeus muutoksiin ohjelmassa pidätetään.
Kurssien kanslia kokouspaikassa. Uudessa
Yhteiskoulussa, Kirkkolk. 12, pidetään auki 27
ja 28 p. klo 15—17 sekä kokouspäivinä luentojen ja ruoka-ai koje n lomilla. Samassa paikassa
järjestetään myös kirjallisuuspöytä ja ompelu-

seurojen myyjäiset selkä tarjoilua.
Kurssimaksu on 15 mk, tai 6 mlk. päivästä.
Yksinomaan iltakokouksissa käyviltä kannetaan 29 ja 30 p, heinäk. 3 mk., 31 p. (vuosijuhlaan) 5 mlk.
RautatiehallMus on hyväntahtoisesti myöntänyt 'kursseille j:a vuosikokoukseen matkustaville
25 pros. alennuksen rauitatiemaitkan piletinihin-

nasta Helsinkiin ja takaisiin lähtöpaikkaan, ollen se voimassa heinälk. 20 p. —elok. 10 p. Alennuksen käyttämiseksi om menomatkaa varten
ostetun ilipun etupuolelle leimattava myyntiaseman nimileima ja takasivulle merkittävä »25
pros. alennus». Tätä lippua ei luovuteta konduktöörille, vaan esitetään kurssien kansliassa, josta annetaan todistus paluumatkaa varten puolilipulla.
Suomen Rauhanliiton Keskushallitus on tilaisuudessa avustamaan muutamia edustajia ja
osanottajia myöntämällä heille vapaat matkat

sekä vapauituiksen kurssimaksuista. Samoin voidaan joillekin järjestää vapaa asunto Helsingissä kurssien ajaksi. Hakemukset on ennen heinäk. 18 ip. lähetettävä Suomen Rauhanliitoin
Keskushallitukselle, os, Helsinki, Simoriik. 12 B.
Kaikki Suomen rauhaiiystävät ja asianharrastajat lausutaan tervetulleiksi Helsingin rauha nkursseille.

Suomen Rauhanliiton Keskushallitus.
Suonien

Opettajain Rauhanliiton
toimikunta.

Tampar? 1932 Krist.

Työ? Kirjapaino.

valmistava

