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Bijgaand heb ik de eer Uwe Excellentie te doen toe-
komen een doordruk van mijn aan Zijne Excellentie de
Minister van Binnenlandse Zaken geriolit schrijven dd.
M Mei 1953 betreffende het in hoofde dezes genoemde
onderwerp.

tn Zijne Excellentie
de Minister-President
Plein 1813 no. 4
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Hiermede heb ik de eer U'we Excellentie het vol-
gende te berichten. 3e desersijds meermalen gemelde
internationale conferentie van medici (vide rappor-
ten no*s 132970 en 144611, resp, dd. 26-3-1952 em
7-8-1952),die het vorig jaar zou worden gehouden,
doch herhaaldelijk is uitgesteld» zal volgens de jong-
ste berichten plaats vinden van 23 tot 25 &èi a.s. in
Wenen»

Ha het door de Italiaanse regering uitgevaardigde
verbod om de conferentie in Monteeatini te houden
trachtten de organisatoren de bijeenkomst in Denemar-
ken doorgang te doen vinden. Üe Deense autoriteiten
vaardigden geen verbod uit doch deelden mede, dat
visum-aanvragen van congresdeelnemers op de noriaale
wijze zouden worden behandeld en 1 a 2 maanden in
beslag aouden nemen* Dit werd bezwaarlijk geacht, wes-
halve men besloot de conferentie in Wenen te houden.

Volgens het Deense eonumnistlsette dagblad
MLand <g Folk11 ±& de oorspronkelijk vastgestelde agenda
niet gewijzigd. Het blad deelde o.m. mede,, dat de Leid-
se hoogleraar &OETER een referaat aal houden over het
onderwerp: wöe gezondheidstoestand der volkeren vd<5r,
gedurende en na de ïweede Wereldoorlog1*« Het rapport
zou aijn gebaseerd op statistische gegevens.

ïien doordruk van dit schrijven werd gezonden aan
Zijne Sxcellentie de Minister-President.
Uw ambtgenoot van Buitenlandse £aken werd op gelijke
wijae geïnformeerd.
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