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Internationale conferentie
Betri. van medici. V E R T R O U W E L I J K

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie te "berichten,
dat als een der geinviteerde deelnemers aan de in de loop van
dit jaar te Rome te houden internationale conferentie van me-
dici wordt genoemd de emeritus professor dr E.GORTER, wonende
Rijnsburgerweg 161 te Leiden.

Professor GORTER betuigde in 1949 adhaesie met het
houden van het eerste Wereldvredescongres (Parijs), benevens
met het op bedekte wijze door de O.P.S.J. georganiseerde con-
gres "Qnderwijs-Vrede".

Zijne Excellentie de Vice Minister-President en
Zijne Excellentie de Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid zijn op overeenkomstige wijze ingelicht.

Aan Z.E. de Minister-President,
Plein 1813 no.4,
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