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Fierbij veroorloof ik mi,1 t" v/e r •-.•^collentic ter tennis
te brengen, dat cl. o algemeen secretaris van de Ooiiiiïamistisckb
".artij van. Nederland, 5aul de 'IwGüï', gob. 1^. 7.1399 te J:L-
s t er dam, wonende aldaar, in gü^elöcnan van üi;in hu is hou ei-
st &r '.ikö E ou c ii i raa i'.rxlhelïüina ^böbLl^'O---^ i' Cl'/ G-, {xeb. Ici.ö.
l SUL te üch'ftkarspelen, wonende te i^asturdarii, on 17 ïrul:I
a. s, aeifcir Traag ?,al vertrekken, alwaar lii^j een cadoraouu
Kal bobben mot coiffiministische leiders.

Op 19 ~uli a. s. zal I'3 ''roet zich in het ge h e in na.cr
Berliln begt;ven in verband raet te voeren bespreliingen.
iel f s voor par t i j kringen wordt de reis naar Berlijn es~
iioiiü gohoudcn.

Tevens werd vernomen, ds 'i:, de hierna genoemde ptriBon^n
binneidcort eveneens naar Traag zul l on vertrekksn:
Thöunis Tfilks ds '"'dl'-'ü3} gcb. •.:5./i.lOO'7 te 'DcintuiiiüdG^l ,
VïCnendo te /uisterdai: , landelijk voorzitter van de '/ereni-
fa, ing ';lvTcderlanü-U-v'-Jd.u ;
L&onardus :',drianus l .O ïv jWO, geb. Ib".4.19ö4 t o laster dam ,
woiisnós aldaar, redacteur van '- 'Os Waarheid' ' ' ;
jrs . ."'"ules de I.:'^TV:V,, go b. 7.i5.1Slb te 'Uü^tcrriaüi, woücn-
dü te. ' s-Gravorihage, iriedöwerker van hot vcsrsni.^in^.sorf.aan
''• 'V-TT-' ' , van d& Vereniging "ï-ederland-U'-S;^1 , alscucde v a n het
orgaan !I.;1BC;'' van de ''arbeiders bond voor Cultuur", en cjicns
echtgenote;
J-Ouise ;'\driennG van HÏÏïX, geb . lb.b.1908 te ' s--""ravenharo,
wo a end o aldaar.

hot doel van hun reis HOU zijn een bozoek te brengen
aan bet filmfestival, dat van 15-bü C ui i 1950 te ïarlovy
Vary en h'arianske Laane in ïs;i echo -Slowakije wordt gehouden.

Lp zakelijke gronden aouden Jan KOüulb'J {.^eb. t .V.ltll
te beli't , wonende te Schiedam), journalist, pors.i .anager^ en
reelam.ech.ei van oen Franse 1'iliiimaetsch.appiö , en f l .rr . .BJ. i ' : j - ,
wonende plein Peroijnlaan Z'o te Vfessenaar, directeur van de
firma Strengholt ( vermoedelijk van het Tussschinsky concern) ,
eveneens het filmfestival bezoeken.

'Van deze beide personen zijn geen politiek extreen'-
linkse symtjathieën bekend.
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