
m. 697. Nefndarálit
iim frv. til laga uni fvrning verzlunarskulda og um vaxtatöku af verzlunar- 
skuldum.

F rá m eiri lil. allsherjarnefndar.

N efndin hefir eigi getað orðið ásátt 11111 afgreiðslu þessa máls. F jó rír  
nefndarm enn (HY, BJ, StJSt og T T ) leggja  til, að frv. verði fe llt, en einn 
nefndarm aður (GÞ) vill sam þvkkja  frv.

N efndin hefir leitað um sagnar Landsbanka íslands, Ú tvegsbanka Is- 
lands, Sam bands isl. sam vinnufélaga og Y erzlunarráðs Islands um frv. þetta. 
L eggja öll þessi fvrirtæ ki á m óti frv., og vill m eiri hl. visa til á lita þeirra og 
lætur þau því fv lg ja  þessu nefndaráliti.

A lþingi, 6. des. 1934.

Héðinn Yaldim arsson, T hor Thors, Bergur Jónsson,
form . frsm . fundaskr.

Stefán Jóh. Stefánsson.

Fylgiskjal I. .

L A N D S B A N K IÍS L A N D S
R eykjavík, 30. nóv. 1934. .

Y ér liöfuin m óttekið bréf liinnar háttvirtu allslierjarnefndar, dags. 13. 
f. 111., viðvíkjand i fvrningu á verzlunarskuldum  o. fl., og var m álið tekið fy r ir  
i bankaráði bankans 27. þ. 111.

Y ér sjáum  ekki neinar sérstakar eða knýjandi ástæður fv r ir  þessu laga- 
frum varpi 11111 stvttingu á fvrningarfresti á verzlunarskuldum  niður í 2 ár. 
Oss finnst það frek a r athugavert a f ým sum  ástæðum, er fram  m á fæ ra.

V ér lítum  svo á, að þessar skuldir geti með engu m óti talizt réttlæ gri en 
aðrar skuldir og eru oftast bráðnauðsjn legar fv rir  lántakandann.

Skuldir þessar stafa venjulega af úttekt fv r ir  nauðsvnjavörur, og getur 
stuttur fyrn ingarfrestur valdið því, að kaupm enn og kaupfélög dragi að sér 
hendur 11111 að veita lán, þar sem þau gætu átt á hættu, að skuldir töpuðust 
sökum  hins skam m a fyrningarfrests.

Sú kredit, sem fólgin  er í veitingu lánsfrests á verzlunarúttekt, yrði þá 
að kom a annarsstaðar frá, og þá lielzt frá  bönkunum .

En það er auðvitað, að það vrði stórkostlegur ófögnuður fv r ir  bank- 
ana, að þurfa  að veita fjö ld a  sm álána til kaupa á verzlunarvörum  eða til 
greiðslu á verzlunarúttekt.

Þeir, sem fátæ kastir eru, m yndu verða harðast úti, ef frum varpið næði 
fram  að ganga, því verzlanirnar eru oft cini staðurinn, sem lán ar þeim.

V ér vilj 11111 vek ja  atliygli á því, að kaupinenn og kaupfélög eru m iklu 
kunnugri liag almennings í sínu liéraði en bankarnir og ættu því að vera fæ r- 
ari að sjá 11111, að ekki væri gengið of langt í lánveitingum .



Lög þessi m yndu verða til þess, að fle iri yrðu að leita aðstoðar og h jálp ar 
sveitarfélaganna.

Þá teljum  vér ákvæ ðin um, að fram haldsviðskipti eða sam ningar um 
þessar skuldir stöðvi ekki fyrningu þeirra, m jög varhugaverð, og liggja  til þess 
líkar orsakir og áður eru greindar.

V ér sjáum  heldur ekki, að rétt sé að banna að taka vexti a f skuldum 
þessum.

Loks viljum  vér henda á, að næði frum varpið  fram  að ganga, þá lítum  
vér svo á, að með þvi sé að 1111111 rýrður efnahagur m argra viðskiptam anna 
hankanna, og það m yndi draga úr lánstrausti þeirra.

Bankaráð og hankastjórar leggja því eindregið til, að nefnt frum varp nái 
ekki fram  að ganga.

V irðingarfvllst

Landsbanki Islands.

Magnús Sigurðsson. Georg Ólafsson.

T il allsherjarnefndar neðri deildar Alþiugis.

Fylgiskjal II.

Ú TVEG SBAN K I ISLA N D S H/F.
R eykjavik, 15. nóvem ber 1934.

Út af hréfi yðar, dags. 13. þ. 111., skuluni vér tjá yður, að oss virðist all- 
varhugavert ákvæ ði nefnds frum varps til laga 11111 að skuld skuli fvrnast þrátt 
fyrir  viðurkenningu eða sam ning 11111 hana. T eljuni vér, að slík ákvæ ði geti 
tæplega orðið öðrum að liði en vanskilam önnum  og muni eingöngu verða til 
þess, að gera rétt m anna torsóttari og kostnaðarsam ari.

Sam a m áli gegnir um vaxtatöku af verzlunarskuldum . Fæ star verzlanir 
kom ast lijá því að greiða vexti af sknldum  sínuni, og virðist oss ósanngjarnt 
að banna þeim að ná inn þeim kostnaði frem ur en öðrum  beinum  útlögðum 
kostnaði, í þeim  tilfellum  að sam ningar takast 11111 það m illi skuldareiganda 
og skuldunauts.

V irðingarfvllst.

Útvegsbanki íslands li/f.

Helgi Guðmundsson. E. Kvaran.

T il allsherjarnefndar Nd. Alþingis.



Fylgiskjal III.

SAM BAND ÍSL. SAM VIN N U FÉLAG A
R evkjavik, 22. nóvem ber 1934.

í  heiðruðu hréfi, dags. 13. þ. m., óskið þér eftir umsögn vorri um frum - 
varp það til laga um fyrningu verzlunarskulda og um vaxtatöku af verzlun- 
arskuldum , sem þeir alþingism ennirnir Gísli Sveinsson, Jón Pálm ason, Jón 
Sigurðsson og Þorbergur Þorleifsson liafa borið fram  á Alþingi.

Sam kvæm t greinargerð frum varpsins er það borið fram  i þeim  tilgangi 
að útrým a verzlunarskuldum . Þessu ætla flutningsm ennirnir að ná með þvi 
i fvrsta  lagi að stvtta fyrningarfrest verzlunarskulda úr 4 árum  niður í 2 ár 
og brevta skilyrðunum  um stöðvun fyrn ingar þannig, að m álshöfðun ein virð- 
ist geta stöðvað fvrninguna, og i öðru lagi með því að banna að reikna vexti 
af verzlunarskuldum .

Verði frum varp  þe'tta sam þvkkt, virðist eðlileg afleiðing þess m yndi 
verða sú, að allar verzlanir seldu aðeins gegn staðgreiðslu, þvi að óforsvar- 
anlegt væri fy r ir  þær að lána út fé, sem flestar þeirra h afa  fengið að láni, á 
þann hátt, að mest líkindi væru til, að það fengist ekki inn aftur og sem lög- 
gjafinn með sam þykkt frum varpsins ótvirætt hefði ýtt undir að ekki fengisi 
greitt.

Það er því nauðsynlegt, í sam handi við frum varpið, að athuga mögu- 
leikana til þess að breyta a llri verzlun nú þegar í verzlun gegn staðgreiðslu. 
Bændur, sem lifa  af sauðfjárræ kt, eins og flestir íslenzkir bæ ndur gera að 
mestu leyti, fá  tekjur sínar aðallega tvisvar á ári, í sum arkauptið, a f ullar- 
innleggi sínu, og í haustkauptíð, a f sláturfjárinnleggi sínu. Nú er það vitan- 
legt, að fá ir  íslenzkra bænda eru svo efnum  búnir, að þeir geti fram fleytt 
lieim ili sínu og búi m illi kauptíða af andvirði fvrra  innleggs, lieldur verða 
þeir að fá  rekstrarlán m illi kauptiða, og þar sem ekki hefir verið í önnur 
liús að sæ kja, liafa þeir fengið lánin i verzluninni, sem þeir skipta við. L íka 
sögu er að segja um m arga útvegsbændur, að þeir verða að fá  rekstrarlán 
til útgerðar sinnar, áður en fram leiðsluvörur þeirra seljast, og þar eð viða 
á landinu er ekki hægt að ná til banka um slík lán, lia fa  þeir, eins og sveita- 
bændurnir, fengið lánin í verzluninni, sem þeir skipta við.

Flutningsm ennirnir benda til þess, að í stað þess að verzlanirnar láni 
þannig út, skuli stofnuð rekstrarlánafélög „út um liéruðin“ , til að fu llnæ gja  
Jánsþörfinni. Síðan 1930 liafa  verið í gildi lög um sveitabanka, sem áttu að 
taka að sér þessa starfsem i. En þeim  hefir ekki verið séð fv r ir  fé  til að lána 
út, og í greinargerð frum varpsins er ekki bent á neina leið til að afla  þeim 
fjár, og meðan svo er, er þýðingarlaust að stofna rekstrarlánafélög „út um 
héruðin“ . Það er því ekki sjáanlegt annað en að þeir bændur og útgerðar- 
menn, sem hingað til liafa  fengið lán til atvinnurekstrar síns i verzlunum  og 
ekki geta fengið lán i núverandi bönkum , m yndu standa uppi ráðþrota og 
getulausir til að halda áfram  atvinnu sinni, ef frum varpið væ ri sam þvkkt og 
verzlanir þar af leiðandi liættu að lána þeim  til eðlilegs rekstrar.



E f verzlanirnar tækju aftur á móti upp þá leið, að lialda áfram  útlána- 
starfsem i, þó að frum varpið vrði að lögum , m vndu þær þurfa að hæ kka álagn- 
ingu sína og þar með vöruverð í landinu allverulega, til að standast vaxta- 
töp og vegna aukinnar áliættu við útlánin, og ætti löggjöfin  sizf að stuðla 
að þvi.

V ér álítum  því óráðlegt að sam þykkja  frum varpið, án eða með breyting- 
um, meðan ekkert raunhæ ft er gert til að fu llnæ gja  á annan hátt þeirri eðli- 
legu lánsþörf hænda og útgerðarm anna, sem verzlan ir fu lln æ gja  nú.

V irðingarfvllst 

pr. pr. Sam band ísl. sam vinnufélaga

S. Kristinsson.

T il allsherjarnefndar Nd. Alþingis.

F ylgiskjal IV.

VER ZLU N AR R ÁÐ  ISLA N D S
R eykjavik , 3. des. 1934.

V erzlunarráðið hefir m óttekið heiðr. liréf vðar frá  13. f. m. og sam kvæ m l 
tilm ælum  vðar tekið tiisent frum varj) til laga uin fvrn ing verzlunarskulda og 
um vaxtatöku af verzlunarskuldum  til ýtarlegrar athugunar. Verzlunarráðið 
hefir og leitað um sagnar Félags ísl. stórkaupm anna, Félags vefnaðarvöru- 
kaupm anna í R evkjavík  og Félags m atvörukaupm anna í R evkjavík  á m álinu, 
og þvkir skvlt að geta þess, að umsögn V erzlunarráðsins á frum varpinu er í 
öllum  aðalatriðum  í sam ræm i við álitsgerðir ofangreindra félaga.

A f frum varpinu sjálfu , svo og greinargerð þeirri, er því fv lgir, má glögg- 
lega sjá, að frá  hendi fiutningsm anna ber að skoða það sem tilraun til að kom a 
á alm ennari staðgreiðslu í viðskiptum  en hingað til hefir verið, þ. e. skuld- 
lausri verzlun. Með réttu er á það bent i greinargerðinni, að lánsviðskipti þau, 
sem Iiér h afa tíðkazt, eru búskap og atvinnulifi þ jóðarinnar m jög til baga. 
V erzlunarráðið telur og brýnustu þörf á, að liafizt verði handa og unnið að þvi 
að kóm a þessari hlið viðskipta okkar á traustari og heilbrigðari grundvöll. Að 
þessu leyti aðhyllist V erzlunarráðið þá hugm ynd flutningsm anna, að stefnt 
sé að alm ennri staðgreiðslu í verzlun og viðskiptum  hér á landi. Frum varp 
það, sem hér er til urnsagnar, her því fvrst og frem st að athuga með tilliti til 
þess, hvort það sé vel til þess fa llið , eða yfirle itt megnugt, að ná þvi m arki. 
sem því er stefnt að. V ið grandgæ filega athugun þess virðist svo ekki vera, að 
minnsta kosti að dómi Verzlunarráðsins og þeirra aðila, sem það hefir leitað 
til um þetta atriði.

Sé löggjafinn staðráðinn í að ráða bót á svo alvarlegri m einsem d við- 
skiptalífs okkar sem lánsverzlunin tvím æ lalaust er, þá verður að taka fvrir



ræ tu í þeirrar m einsem dar, en ekki að liyggja fvrst og frem st að ytri ein- 
kennum hennar, eins og frum varpi þessu virðist því m iður vera ætlað. Og er 
þá fvrst að athuga, hvar rætur þessarar m einsem dar liggja, hver sé liin raun- 
verulega orsök verzlunarskuldanna.

Að sjálfsögðu má finna m örg dæmi þess, að övarkár og gálaus stjórn ein- 
stakra fvrirtæ k ja  eigi sök á einhverjum  hluta verzlunarskulda okkar, en þó 
mun óhætt að líta burt frá  þessu atriði, er dæma skal um og skýra heildartil- 
drög þess vandræðaástands, sem frum varpinu er ætlað að ráða bót á, skulda- 
verzluninni. Sá, er þekkir til íslenzks húskaparlífs og rík jan d i atvinnuhátta 
hér á landi, gengur þess ekki dulinn, að m eginorsök verzlunarskuldanna ligg- 
ur dýpra, og hún er tviþætt. Annarsvegar er liana að finna í húskaparháttun- 
um sjálfum , sam fara snöggum breytingum  á fjárhagsafkom u atvinnuveganna 
og þar með almennings i landinu. H insvegar liggur hún í því, að þjóðina liefir, 
allt fram  á þennan dag, vanliagað um og skort efni og búskaparlega aðstöðu 
til að geta gert hinum  sérstæðu þörfum  íslenzkra búskaparhátta fu ll skil. Er 
hér, með hinu síðasttalda, sérstaklega átt við hinn tilfinnanlega skort á rekstr- 
arfjárlánum , sem ým sar greinar búskapar okkar lia fa  átt við að búa.

Þetta, sem hér að ofan hefir verið tilgreint sem hin raunverulega orsök 
skuldaverzlunarinnar á íslandi, mætti vera öllum  ljóst, en skal þó stuttlega 
skýrt nánar.

Það er ekki fja rr i sanni að segja, að það, sem einkenni búskap og at- 
vinnurekstur íslendinga hvað mest, sé það, hvað atvinnulíf þeirra sé m jög liáð 
árstíðum (Saison-búskapur). Fram leiðslan kem ur með löngum  bilum , i skorp- 
11111, á m arkaðinn, og a lla jafn a  tekur það langan tím a frá  því fram leiðslan 
liefst og þar til liægt er að kom a henni í peninga. Þetta ástand hefir það i fö r 
með sér, að m ikil og hrýn þörf er á hverskonar rekstrarlánum  í íslenzku bú- 
skaparlífi.

Um annan aðalatvinnuveg landsm anna, landbúnaðinn, er það að segja, 
að höfuðinntektir lians eiga sér stað tvisvar á ári, og þó ja fn v el oftar aðeins 
einu sinni, eða að haustinu. Hér er því sýnt, að löngu áður en bændur geta 
kom ið afurðum  sínum í peninga, þurfa þeir m iklu til að kosta. Þeir þurfa 
fyrst og frem st að fram flevta  sér og sínum allan þann tim a, sem fram leiðslan 
stendur yfir, þeir þurfa að kosta ým su til fram leiðslunnar sjá lfra r  (áburðar- 
kaup, verkakaup o. s. frv .). A llur þorri íslenzkra bænda þ arf því m jög á 
rekstrarlánum , og ja fn vel hreinum  neyzlulánum  að halda —  sérstaklega ef 
illa  hefir árað. A slíkum  lánum  eiga bændur að ja fn aði ekki kost. Úrræði 
þeirra liefir því löngum  verið að fá  það að láni lijá  verzlunum  þeim , er þeir 
skipta við, sem til undirbúnings fram leiðslunnar þarf. Y örulán  þessi h afa  ver- 
ið veitt með það fyrir  augum, að þau yrðu greidd, er fram leiðslan  kæ m i á 
m arkaðinn. En það segir sig sjálft, að það þ arf ekki m ikið út a f að bera, eins 
og ástatt hefir verið um efnahag hænda, til að þeim  takist ekki að greiða þessi 
lán upp að liaustinu.

Um sjávarútveginn, eða að m innsta kosti eina grein hans, sm ábátaútveg- 
inn, má í þessum efnum  segja það sam a og þegar, hefir verið tekið fram  um 
landbúnaðinn. Þar er einnig að ja fn aði langur tími frá  því fram leiðslan hefst



og þar til hægt er að kom a henni í peninga, og þar er söm uleiðis m jög brýn 
þörf á rekstrarlánum . A þeim eiga útvegsmenn sm ábátaútvegsins lieldur ekki 
nægan kost. Ráðið, sem hér er gripið til, er því það sam a og hent var á að 
bændur notuðu. V erzlun arfyrirtæ ki lána oft og tíðum að m eira eða minna 
leyti það, sem til fram leiðslunnar þarf, þar til hægt er að kom a lienni á m ark- 
aðinn. Hér er það einnig augljóst mál, að ekki þ arf m ikið út af að bera til að 
útvegsmenn geti ekki á tilsettum tím a staðið í skilum  við verzlunarfvrirtæ kin.

Þá má einnig vek ja  athygli á því, að hluti af iðnaði þessa lands blátt á- 
fram  byggist á lánstarfsem i verzlunarfyrirtæ kja. X æ gir i því sam bandi að 
vísa til þess, að flestir þeir, sem ráðast í að byggja v fir  sig, fá  efni til bygging- 
arinnar lánað í m arga m ánuði —  ja fn vel ár, og það einm itt lijá  þeim  verzlun- 
um, sem þessar vörur liafa á boðstólum. Mun óhætt að fu llyrða, að m ikið 
m inna vrði bvggt, ef ofangreind vörulán fengjust ekki.

Loks skal á það hent, að vegna þess, hve búskapur okkar er háður árs- 
tíðum, er á vissum  tim um ársins um talsvert atvinnuleysi að ræða. Mikið af 
því fó lki, sem fy r ir  böli atvinnulevsisins verður, á ekki annars úrkostar en að 
stofna til skulda h já  verzlunum  þeim, er það skiptir við, eða leita h jálpar 
þess opinbera. Sé 11111 gam la viðskiptavini að ræða, freistast verzlunin oft til 
að lána út vörur, í von 11111, að viðkom anda takist að greiða skuldina, er úr 
rætist með atvinnu fy r ir  honum. Þetta tekst og oft og tiðum. En héðan stafar 
einnig liluti af verzlunarskuldununi.

Sé þetta, sem hér að ofan hefir verið sagt 11111 orsakir verzlunarskuld- 
anna, athugað með tilliti til þess, hvort frum varp  það, sem hér ræ ðir 11111, sé 
þess megnugt að ráða hót á því þjóðarböli, sem verzlunarskuldir okkar eru al- 
niennt taldar vera, þá kem ur í ljós, að svo er ekki. Það má að vísu ætla, að 
m ikið m uni taka fv rir  vörulán, verði frum varpið að lögum. En með frum varp- 
inu er ekkert gert til að ráða hót á þvi ástandi, sem raunverulega er orsök 
verzlunarskuldanna. Það er livergi gert ráð fvrir, að hætt verði úr rekstrar- 
lánaþörfinni, engin viðleitni til að Lryggja fó lk i stöðuga atvinnu o. s. frv. Með 
snöggri lokun fv r ir  vörulán má ætla, að atvinnuleysið vaxi geigvænlega og 
fram leiðslan m innki til muna.

Þá skal einnig hent á það, að varhugavert er að stytta fyrningartim ann 
svo sem í frum varpinu er gert ráð fvrir, á m eðan ekki er ja fn fram t séð fy rir  
því, að kaupm önnum  sé gert auðveldara að innheim ta skuldir sínar með að- 
stoð dóms og laga en hingað til liefir verið. En eins og kunnugt er, þá er nú 
m jög seinlegt og oft óhevrilega dýrt að fá  dóm fy r ir  skuldum , og m á segja, 
að löggjafinn hafi engan veginn tryggt kröfurétt kaupsýslum anna sem skvldi. 
A ðalorsakir að því, að svo dýrt er og seinlegt að ná inn skuldum  með aðstoð 
laganna eru þessar:
1. Að sáttanefnd má ekki kveða upp úrskurð, ef skuldunautur m ótm ælir 

kröfunni,
2. að gestaréttur er ekki leyfður nem a frá  1. m ai til 1. nóv. árlega,
3. að ekki er leyfilegt að sæ kja og verja  m unnlega fy rir  rétti m ál vegna 

vöruskulda og fá  dóm kveðinn upp að þvi loknu.
4. að þó að bókhakl sanni réttmæti kröfunnar, þá fá  skuldunautar, eða



umboðsmenn þeirra, lev fi til þess að tefja  m álið með því að taka frest 
á frest ofan svo m ánuðum  skiptir,

5. að réttargjöld og m álaflutningur er dýr, dóm sútskriftir afgreiddar seint, 
og því erfiðar að innbeim ta skuldir með aðstoð laganna,

6. að skuldunautur m á halda m iklum  fjárm unum  eftir frá  fjárn ám i, og þó 
einkum  að virðing hinna eftirskildu m una er m iðuð við áætlað uppboðs- 
verð, en ekki raunverulegt verðm æti þeirra.

7. að skuldunautur getur á auðveldan liátt kom ið undan fjárm unum  þegar 
um aðför er að ræða.
Y erzlunarráðið álítur, að sam fara stytting fyrningartím ans þu rfi og eigi 

að kom a endurbætur á þeim m isfellum , sem á þvi eru, að hægt sé með að- 
stoð dóm stólanna að innheim ta k röfu r á fljótan  og ódýran hátt.

Án þess að fara  sérstaklega út í einstakar greinar frum varpsins, þá 
lev fir  Yerzlunarráðið sér að henda á, að þrátt fy r ir  hin ströngu ákvæ ði 1. gr. 
uiii stytting fyrningartím ans og um ógildingu sam ninga um skuldirnar o. s. 
frv., þá iiiun liægt að fara  í kringum  þessi ákvæ ði. V irðist liér ekkert vera 
þvi til fyrirstöðu, að form i skuldarinnar sé breytt, t. d. í vixilskuld. En af 
frum varpinu verður ekki ráðið, að það liafi áhrif eða nái til slíkra skulda. 
Hér er því leið til að kom ast h já  aðalákvæ ði frum varpsins, og m á gera ráð 
fvrir, að sú leið vrði óspart notuð.

Hér að ofan hefir svo að segja eingöngu verið rætt um annað aðalákvæ ði 
frum varpsins, stytting fyrningartím ans, en gengið fram h já  hinu aðalákvæ ð- 
inu, eða banninu við því að reikna vexti a f verzlunarskuldum . Um þetta síð- 
ara ákvæ ði er liægt að vera stuttorður. í reyndinni m un það h afa  þau áhrif, 
verði frum varpið að lögum, að útsöluverð á vörum  liæ kkar almennt. Mun það 
m jög orka tvím ælis, hvort réttm ætt sé, að skilvísir kaupendur, svo og þeir, 
sem greiða vöruna við afhendingu, séu látnir taka þátt í þeim  áhættukostn- 
aði, sem verzlan ir leggja á vöruna vegna þeirra, sem fá  hana að láni.

Þá m á i þessu sam bandi einnig henda á það, að vafasam t er, hvort bann 
gegn vaxtatöku af verzlunarskuldum  geti talizt ráð til að hindra skuldaverzl- 
un. Að m innsta kosti m á vek ja  athygli á því, að þó með banni þessu sé að 
einhverju levti dregið úr tilhneigingu kaupm anna til að lána vöruna, þá má 
ætla, að kaupandi taki vörur frek ar að láni, sé það lán vaxtalaust, heldur en 
ef hann þ arf að greiða vexti a f því.

A f þessu, sem að ofan liefir verið sagt, er sýnt, að Y erzlunarráðið getur 
ekki lagt til, að frum varp  þetta nái fram  að ganga, ja fn v el þótt hugm vnd 
sú, sem vakað liefir fy r ir  flutningsm önnum , sé fy llilega  viðurkennd. Að dómi 
Yerzlunarráðsins á frum varp þetta ekki rétt á sér fy rr  en tekið hefir verið 
fvrir  rætur verzlunarskuldaim a. En slíkt verður ekki gert nem a með stofnun 
rekstrarlánastofnana, sem eru þess m egnugar að bæta úr lánsþörfum  þeirra 
greina atvinnulífs okkar, sem liér að ofan liefir verið bent á. En einnig þá á 
stvtting fyrningarfrestsins aðeins rétt á sér, séu ja fn h liða  gerðar ráðstafanir 
til að kröfuhöfum  sé tryggð fljó tari og ódýrari aðferð til að ná inn skuld ' 
unum.



V erzlunarráðið vill að lokum  taka það fram , að æ ski háttvirt allsherjar- 
nefnd frekari skvringar á afstöðu ráðsins til frum varpsins, munu þæ r fúslega 
i té látnar.

A. Claessen.

V irðingarfyllst.

V erzlunarráð íslands.

H. Benediktsson. Jóh. Ólafsson. H araldur Arnason. 
Richard Thors. Jes Zimsen. C. Proppé.

T il allslierjarnefndar neðri deildar Alþingis.


