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lijner iïxeeiientie Ca« Kége?, 
Hlnlater fan Landbouw, 
llleaallljaatvaat IC, 
SJLSJUULLS-

^ eenrde Aabtgenoot, 
Op -aituoii.iiiaéi ton da Xlniötara Pfllialia aa 

murène heb i s j*i» ftoaaaaag aa öoaaartrdag aaa beaoak 
«ar» Parite gebraakt Undone hetwalk aan aantal vraag ' 
aftakken betreffeudaLet i n i t i a t i e f dar Fraaae Re^erlae; 
tar eaka vaa da integratie van de vïeat Suropoee land-
bevi* tar eprake l a goknaaa» 

Ik «tal er veaZ prija op 17 aa ansa Laxenbargaa 
Collega op lafaraeie wij sa i a ta liabtaa ever bat boapae» 
kano bet veirhougt n i j soar, dat U wijn uitnodiging aa 
op Deadeftiag 14 Tabrua r l 4c» naaidd&ga aan» Annevllle 
b i j Brada ta koeten val bebt allien aanvaard an» 

9 suie »i* eel allie n vergaven» dat dama ait» 
aailjiug ap letaal infa^l» aijsa •«.»«* «tand l a a^camnm 
lit bob J.I« Vrijdag de ïïedorlandae laadVeuwattaohe! ta 
bruaael epdruoat doen geven eontaet ta «oeken net 0« 
Kabinet o<»dai ik VÏOOUÏB, dat eau ooi-.'î.jvo» aijner-
eijda U niât «oor voor bat einde vaa da «aak «aa ba» 
reiken• Il u ik vanaobtond veraeaea hob, dat ? bereid 
bent »aar ianevilie ta konen, beb i k lange diyloaa i 
tiaka aas aak anaa Luxeaburgee collega denn uitnodi
gen en i k heep due «oer, dat ook älaieter Sapant tegea» 
waardig «al kvmnen si j a * 

Ik sau hat «aar ep priJ a «telXen, Indian B 
beiden aijn gaaten «ei&dt all i e n slja» t i j «aaden ga-
«weanlijlk k«*iwen dlaarea en iX ««>'4 W 4«n na hat diner 
«ilicm inilobten over ni^n beepg-eklngen te Pari j a * Ik 
atol voor, dat ? ar aeXlieht da voorkeur «aa geeft 
eorat da vel&eade oebtend naar Sraeeel terug te keren* 

• J o t vrlendeekeppelijsce graetan, 

n.Uaaaahalta 
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