
Ed. 177. Nefndarálit
um frv. til laga um veiting ríkisborgararéttar.

Frá allsherjarnefnd.

Eftir að frum varpinu var vísað til nefndarinnar, bárust frá dómsmálaráðuneyt- 
inu sex um sóknir um veiting ríkisborgararéttar. Höfðu sumar þeirra legið fyrir alls- 
hn. Nd., en verið vísað frá sökum vantandi hegningarvottorða frá erlendum yfir- 
völdum. Úr þessu hefir nú verið bætt, og liggja nú fyrir slik vottorð með öllum 
þessum umsóknum nema umsókn Fr. K. J. Weisshappel.

Með bréfi til dómsmálaráðuneytisins hefir umsækjandi skýrt svo frá, að strax 
éftir að hoiluítt varð vitanlegt, að slikt vottorð þyrfti að liggja fyrir, hefði hann þann 
11. f. m. símað föður sínum, prófessor W eisshappel i Vinarborg, og beðið hann að 
útvega hegningarvottorð, en hafi ekkert svar fengið. Telur hann það muni stafa af 
breytingum þeim, sem urðu á öllum opinberum skrifstofum í Austurríki 12.—13. f. m., 
að ekkert svar hefir fengizt enn. Með þvi að umsækjandi þessi kemur hingað aðeins 
20 ára gamall, hefir dvalið hér óslitið í 10 ár, er giftur islenzkri konu, og sérstaklega 
ineð tilliti til hinna mörgu vottorða frá húsbændum hans og samstarfsmönmim, sem 
fylgja umsókninni, um prvðilega hegðun og frainkomu allan þann tíma, sem hann 
hefir dvalið hér á landi, vill nefndin mæla með, að honum verði veittur rikisborgara- 
réttur, þó hið umrredda vottorð fylgi ekki. Hinum öðrum umsóknum, sem fyrir nefnd- 
inni liggja, mælir hún einnig með, þar sem öll skilriki virðast í fullu lagi. Nefndin 
leggur því til að frv. verði samþ. með þessari

í frvgr. skal bæta þessum nöfnum:
1. Bertelsen, Andreas Jess, kaupm aður í Reykjavík, fæ dd jr i Noregi.
2. Jensen-Brand, Helgi Carl, verkamaður i Revkjavík, fæddur í Canada.
3. Johansen, Kári Sölmundarson, verzlunarm aður á Akureyri, fæddur í Noregi.
4. Molvik, Jakob Andreassen, verkam aður á Akureyri, fæddur í Noregi.
5. Rasmussen, Gunnar Hans, námsmaður í Reykjavík, fæddur í Danmörku.
6. Weisshappel, Friedrich Ivarl Johaiina, pianóleikari í Reykjavík, fæddur i Aust-

BREYTINGU:

urríki.
Alþingi, 2. apríl 1938.
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