
Ed. 77. Nefudarálit

um frv. til laga um ríkisborgararjett, hversu menn fá hann og missa. (Stjórnar- 
frv. 38).

Frá samvinnunefnd í stjórnarskrárm álinu.

Nefndin er stjórninni samm ála um, að nauðsyn beri til að setja lög um 
þetta efni, og ræður til samþyktar á frum varpinu m eð lítils háttar breytingum. 
Breytingartillögur vorar eru ekki efnisbreytingar, beldur m iða að skýrara orða- 
lagi, svo sem er um nákvæmari tilvitnun (í 11. gr.) og niðurtelling orða, sem óþörf 
eru með öllu (svo  sem »v iðkom an di« á þrem stöðum ), eða valda kynni m is- 
skilningi (í niðurlagi 11. gr.).

BREYTIN G ARTILLÖ G U R:
1. V ið 2. gr.:

O rðið »v iðkom andi« á undan »lögreglustjóra« falli burt.
Sama orð falli niður á undan orðinu »lögreglustjóra« i 9. gr. 3 tölul.

og i fyrri málsgrein 11. greinar.

2. V ið 9. gr. 3. tö lu l.:
Á eftir orðunum : . . . »e f þeir lýsa því« kom i: 
skriflega.
Sama orð kom i inn á eftir söm u orðum  í fyrri málsgrein 11. greinar.

3. V ið 11. gr. fyrri málsgrein, siðara m álslið :
í stað tilvitnunarinnar: »er í 9. gr. 3. segir« kom i:
er í 9. gr. 3. tölulið, fyrri málsgrein, síðara m álslið, segir.

4. Orðin i enda 11. greinar: »enda hafi þeir eigi tekið rikisfang utan rikis Dana- 
konungs og íslands« falli burt.



5. í  stað »fyrir 31. des. 1921« í fyrri málsgr. 3. tölul. 9. gr. og fyrri mgr.
11. gr. kom i:

eigi síðar en 31. des. 1921.
í  próförk lagfærist í 2. gr.: »dugar« i dugir og í 4. gr.: »öðru vísi« 

i öðruvís.

Alþingi, 14. jú li 1919.

Jób. Jóbannesson, Einar Arnórsson,
form . Ed.-nefndar og samvinnunefndar. form . N d.-nefndar.

Benedikt Sveinsson, Karl Einarsson,
fundaskrifari N d.-nefndar fundaskrifari og ritari

og  samvinnunefndar. Ed.-nefndar.

Magnús Torfason. M. J. Kristjáusson. Stefán Slefánsson.

Sigurjón Friðjónsson. Pjelur Jónsson. Þorleifur Jónsson.

Bjarni Jónsson frá Vogi. Sigurður Stefánsson.


