Aldrig mera krig!
Till möten och demonstrationer den 29 cch 30 juli
för »Aldrig mera krig» erhålles
Märken (med nålar å baksidan) till följande priser,
samt Affischer och Tal med resolution.
Märke n:r 1, med bild av Fredsmonumentet vid gränsen,
i färger, större och prydligt, med text: Aldrig mera
krig. Pris 5 kr. pr 100 st.
Märke n:r 2, rund form, röd färg, med text: Fred
och folkförbrödring. Aldrig mera krig. Pris 4 kr.
pr 100 st.
Affischer, med plats för kallelse till möten samt upprop
till Svenska Män och Kvinnor att deltaga, prydlig,
med bilder och tryckt i två färger. Format 40x65
cm. Pris 15 öre pr st.
Tal, 4 sidor 8:o, att användas där ingen särskild
talare kunnat erhållas. Pris 10 öre pr st.
Porto och postförskottskostnaderna pålägges alla
sändningar.
Obs.! Mötesanordnare kunna genom användning av
märken som deltagare- och inträdeskvitto, samt även
genom försäljning av affischer, talet samt annan freds
litteratur för lämpligt pris, på detta sätt erhålla möteskostnaderna betäckta.
Rekvisitioner å behövligt antal av förenämnda mär
ken m. m. torde benäget göras med allra snaraste till

Fredsföreningens Byrå
Regeringsgatan 74, Stockholm.

Åldrig mera krig!
Har Du tänkt på
att det är kriget som är den verkliga orsaken till den nöd som föf
närvarande råder?

Världskrigets offer:
9,998,700 dödade.

20,297,500 sårade.

Alla krig i världen från 1793 till 1910 kostade 9,200 miljoner kr.
Världskriget 1914 -1918 kostade 74,400 miljoner kr.

Märken n:r i och 2, båda med nål å baksidan.

Affischen, i två färger, 40 x 65 cm.

FREDSLITTERATUR
å Fredsföreningens Byrå, Regeringsg. 74, Stockholm.

Svenska Fredsrörelsens Historia av C. Sundblad,
häftad 10 kr. inb. 12:Gud Fader och Världskriget a,v C. Sundblad .. -:50
Lundes Omvändelse av Prins Wilhelm............. — 1 :Barnen och kriget av Richard Jansson .................... -:25
Kan cn troende bära vapen? av Otto Witt ........... -:25
Den kristne och samhällslivet av Thure Bergström -:75
Samvetskval av August Strindberg ......................... -:75
Du skall icke dräpa av Leo Tolstoj ......................... -:25
Döda

icke

av Leo Tolstoj ................................... -:20

Under Fredsfanan.

Sång och deklamationsbok .. -:50

Wilhelmssons tr.
St.Nyg.18.Sthlm
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