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f ö p'tec U nintr

Betänkande angående omorganisation av polisskolan i -25.
Stockholm m. m, Mun. (4), 107 g. S«
Fbrelig till revision av den svenska kyrkohandboken.
26.
AvE.Eidem. Uppsala, Almqvist & ^Yikscll. vij, 303s. K.
adsindustrien i Sverige. 2. Arbetsgivares och
27.
area inkomster. Idun. vij, 198 s. s.
Byggnadsindustrien i Sverige, 8. Arbetslöshetens om- j
fattning och växlingar. Idun. vi.j. 205 s. S.
28.
Betänkande med utredning och förslag rörande productions- och avsättningsförhållandena inom trädgårdsliiirin-i n. Marcus. 814 s. Ju.
29.
Betänkande i näringsfrågan. Marcus. 17:;, 2B1* a. s.
ande angående barn beklädnadsbidrag ni. ni.
. 133, 18* s. S.
1936 irs yrkesskorsakknnnig». Betänkande med förslag
80
rörande omorganisatibn av vissa delar av tekniska
I Stockholm. HffiggstrÖm. viij, 455 s. 'J bil. E. '
Utlåtande rörande flottans far
m. m. Nor81,
stedt. 71 s. Fö.
Byggtadsindustrien i Sverige. 1. Allmän översikt,
yttraiden och förslag, [dun. xvj, 741 s. S.
! 32.'
Riktlinjer för en lagstiftning om ägareförbéhåll och
avbetilningsköp. Av F. Schmidt. Norstedt. 64 s. Ju.
33.
Ökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet fi Landsbygden enligt beredningsnämndernas förslag vid 1938 års allmänna fastighetstaxering.
Haeggjtröni. B9 s. Fi.
Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rätteliga fällning vid äktenskap och barnsbörd. Marcus,
86.
52 8. S.
»
Betänkande och förslag angående skolöverstyrelsens • 37.
-tiion, Hsäggström. IX, 396 s. K.
Betäi cande angående »landsbygdans avfolkning . :
Marcts. 208, 90* s. S.
33.
Betänkande och förslag angående verksamheten vid
kung] dramatiska teatern, dess förvaltning och led:;'.>.
ning. Hseggström. 78 s. E.
mde med Eörslag till lotteriförordning m. m.
Marcos. 70 s, II.
.ni,
cande med förslag till lag om frivilligpensione- i
ring iv i enskild tjänst anställda m. m. " Beckman.
121 S. Ju.
41,
Yttrande med socialetiska synpunkter på befolknings- i
ningsirågan. Marcus. 82. 10* B. 8.
Betänkande angående liarnkrubbor och sommarkolonier n. m. Marcus. 76 (2 , 16* B. S.
42.
Arbetilöshetsräkningen den 31 augusti 1937. Del 1.
n. 25± s. S.
Betänkande med förslag till reformerad hyreslagstiftning. Norstedt. 278 s. Ju.
Betänkande ined förslag till lag om enskilda vägar j 44.
m. ni

Beckman.

229 B.

Betänjande med vissa
290 s, s.

K.

demografiska

utredningar.

Betänkande med förslag till lag om villkorlig frfrigivning m. m. Norstedt, 77 B. .III.
Betänkande med utredning och förslag angåendee centrala verkstadsskolor ni. m. tdtm. [2), 320 a. EK.
Betänkande med förslag till trafik försäkringslag jrjäinte
därmed
sammanhängande författningar.
Nora*stedt.
13f» B.

Ju.

ftrs järnvägskommitté. Betänkande rörandde åtgärder för enhetliggörande av del svenska järnuvägs.

Norstedt.

i>7)i s.

K.

Betänkande med utredning och förslag angåendde intagning av elever i första klassen av de allmänna a läroverken och med dem jämförliga läroanstalter. 1 Idun,
K.
Betänkande jämte lagförslag angående lärlingsutitbildningen inom. hantverket och den mindre indusbtrien"
Idun. 159 e. H.
FÖrsÖksutredning beträffande omfattningen av yprkesmässig godstraflk med automobil eller släpvagn unnder
år 1937. Beckman. 211 B. K.
Betänkande med utredning och förslag angåendde begynnelsespråket i realskolan. Hfeggströna. 228 a s. K.
Betänkande och förslag rörande den andliga v&ården
inom försvarsväsendet. Beckman. Stö s. Kö,
Den statliga egnahemsverkBamheien. Marcus.
viij,
68] B. Ju.
Betänkande och förslag angående utsträckning av v den
ärliga lästiden vid folkskolan ni. m. Idun. 102 BJS; K.
Betänkande med förslag rörande djurskyddslagstiftitning.
Marcus, 154 s. Ju.
Normal bestämmelser för järnkonstruktioner till i byggrk (jämbestäromelser), Tredje omarbetade i upplagan. Beckman. 83 s. K.
Betänkande med förslag till ändringar i arrenddelagstiftningen. Marcus. 492 s. Jo.
Betänkande med förslag till statliga åtgärder fdr i stödjande av privatflygningens utveckling i Sverige. I Beckman. 107 s. K.
Betänkande med utredning och förslag rörande s statsbidrag till anordnande av bostäder åt åldringar r och
änkor i s. k. pensionärshem. Idun. 98 B, S.
: B uppbördakommitté. Betänkande med fö
till omorganisation av uppbördsväsendet och folkkbukförfngen m. m. Del 2. Folkbokföringen. Maarcus.
vj, 400 s. Kl.
Betänkande med utredning och förslag angåendde åtgärder till den svenska exportnäringens främjqfande.
Idun. IL8 B. H,
lagberedningens förslag till rättegängsbalkk. 1.
Lagtext. Norstedt, viij, 150 s. Ju.
Processlagberedningens förslag till rättegångsbaUtLk. 2.
Motiv m. m. 619 s. Ju.
45 Betänkande med förslag angående reglering av stilrandbebyggelsen m. ni. Beckman. 66 B. S.

Anm. Om särskild tryckort ej angives, är tryckorten. Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra bcgynuelaebbokstäverna til det departement, under vilket utredningen avgivits, t. es. K. = ecklesiastikdepartementet. Jo. = j o r d b r u k s departementet. Enligt kungörelsen den 3 febr. 19_"J ang. statens offentliga utredningars yttre anordning (nr 98) utg-givas
utredningarna i omslag med enhetlig färg for varje deuartement.

