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Voorste] vim verandering in bel [Ide, IITde, EVde hoofdstuk en in de A.dditionnele Artikelen dor Grondwet. 

(44. 18.) 

NADERE NOTA VAN VERBETERING. 

In het .Gewijzigd ontwerp van wet" (Gedrukte Stukken, 
1915—1910, 226 , n". ,16) s taat op bladz. 2, in den tweeden 
regel van de derde zinsnede van boven: *één jaar of langer"; 
lees : „moer dan één j aa r ; 

op bladz. 9. in artikel 92a, staat in den derden regel na 
„aangemeld" eene komma; deze komma moet vervallen: 

op bladz. 11, in artikel 98/", staat in den vierden regel van 
het tweede lid: ..aangebracht"; lees: „uitgebracht"; 

op bladz. 25, onderaan, in het derde lid van art. X, staat: 
„artikelen 28, 29 . . ."; ' lees: „artikelen 28. tweedeenderde 
lid, 29 . 

In den tekst der Kieswet (Gedrukte Stukken, 1910—1917, 
44, n°. 12) staat op bladz. 3 in den tweeden regel van de 
vijfde zinsnede, van artikel 3 : .één jaar of langer" : lees: „meer 
dan één jaar" 

op' bladz. 8 is artikel 24 als ,vervallen" aangegeven: dit 
artikel blijft behouden; 

np bladz. 23, in artikel 92e, staat in den derden regel na 
„aangemeld" eene komma; deze komma moet vervallen; 

op bladz. 2ö. in artikel 98/ . staat in den vierden regel van 
van het tweede lid: „aangebracht"; lees;, „uitgebracht". 

(44. 17.) 

AAKVÜLLIKG v.w DE NADERE NOTA VAK VERBETERING. 
(Stuk n°. 16.i 

In u"e nadere Nota.van Verbetering (stuk n°. 16) is uit
gevallen eene zinsnéde, waarbij in het gewijzigd ontwerp van 
wet (Gedrukte Stukken 1915—L916, 226, ii°.'16) op bladz. 2, 
in den vierden regel van de tweede zinsnede van boven, de 
woorden „uit de' ouderlijke macht ontzet zijn" veranderd 
worden in: „van de ouderlijke macht of de voogdij over een 
of meer hunner kinderen ontzet zijn". 

(44. 18.) 

MOTU VAN OBDI VAN DEN HEEK TROELSTRA. 

Voorgesteld 7 November 1916. 

De Kamer, 
van oordeel, dat invoering' van liet. algemeen vrouwen

kiesrecht vóór de vertegenwoordigende politieke lichamen eén 
dringende eisch des tijds is, 

gaat ovei tot de orde van den dag. 

TROELSTRA. 
Handelingen der Staten-Generaal. Bijladen. 1916—1917. 

(44. 19.) 

AMENDEMENT VAN DE IIEEREN HuOBHHOLTZ EN SAN NES. 

Ingezonden 8 November 191 6. 

De ondergeteekenden hebben de eer voor te stellen het tweede 
lid van art. 80 te schrappen. 

HUGENHOLTZ. 
#» SANNES. 

(44. 20.) 

AMENDEMENT VAN DEN%HEER BEI\MER CA 

Voorgesteld 9 November 1916. i 

Ondergeteekenden hebben de eer voor te stellen in art . 80 
de laatste alinea te schrappen. 

BEUMER. ;N 

', DE MOXTÉ VER LOREX. 

VAN DER VOORT VAN ZIJP. 

BRÜMMELKAMP. 

SCHMMELPENNINCK. 

(44 . 21.) 

AMENDEMENT VAN p i MEEREN VAN NISPEN TOT 

SEVENAER ES BKUMER. 

Voorgesteld 9.November 191(5. 

Ondergeteekenden .hebben de eer voor te stellen het eerste 
lid van artikel 80 te lezen als volgt: • 

„Het recht om de leden der Tweede Kamer te kiezen, wordt 
toegekend aan de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders 
of door de wet als Xederlandsche onderdanen erkend, die den 
door de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en 
twint ig ' jaren mag zijn. hebben be re ik t ; " . 

. VAN* XISPEX TOT SEVENAER. 

BEÜMER. 

(44. 22.) 

VERBETERING BETREFFENDE DE MOTIE VAN ORDE, 
sTric N". 18. 

De onderteekening der motie te lezen: 

TROELSTRA. 

VAN LEEUWEN. 


