
Umtæður í efri deild og sameinuðu þingi.



Skammstafanir.
Alþ. = alþingi.
alþm. = alþingismaður.
alþt. = alþingistíðindi.
aths. = athugasemd.
atkv. = atkvæði.
atkvæðagr. = atkvæðagreiðsla. 
breyt.tili. = breytingartillaga. 
hreyt.nppást. = breytingaruppástunga. 
Ed. = efri deild. 
flutningsm. = flutningsmaður. 
form. = formaður. 
framsögum. = framsögumaður. 
frumv. eða frv. = frumvarp. 
gr. = grein.
h. = háttvirtur eða hinn háttvirti. 
hæstv. = hæstvirtur. 
kgk. — konungkjörinn. 
lagafrv. = lagafrumvarp. 
landsh. = landshöfðingi.
Nd. = neðri deild.
skrif. = skrifari.
st. f. = staðinn íýrir.
stfl. = stafliður.
samþ. = samþykkt.
till. = tillaga.
tölul. eða tl. = töluliður.
umr. = umræða.
uppást. = uppástunga.
uppástm. = uppástungumaður.
þingd. = þingdeild.

þingdm. = þingdeildarmaður.
þgsál. = þingsályktun.
þm. = þingmaðnr.
þm. Árn. = þingmaður Árnesinga.
þm. A-Sk.=þingmaður Austur-Skaptfellinga.
þm. Borgf. = þingmaður Borgfirðinga.
þm. Barðstr. = þingmaður Barðstrendinga.
þm. Dal. = þingmaður Dalamanna.
þm. Eyf. = þingmaður Eyflrðinga.
þm. (}.-& = þingmaður Gullbringu- og Kjós-

arsýslu.
þm. Húnv. = þingmaður Húnvetninga. 
þm. ísf. = þingmaður ísfírðinga. 
þm. Mýr. = þingmaður Mýramanns. 
þm. N.-Múl. = þingmaður Norður-Múlasýslu. 
þm. N.-Ping. = þingmaður Norður-Þingeyj-

arsýslu.
þm. Bangv. = þingmaður Bangvellinga 
þm. Rvk. = þingmaður Beykvíkinga. 
þm. Skagf. = þingmaðnr Skagfirðinga. 
þm. S.-MÚI. = þingmaður Suður-Múlasýslu. 
þm. Snæf. = þingmaður Snæfellinga. 
þm. Strand. = þingmaður Strandasýslu. 
þm. S.-Þing. = þingmaður Suður-Þingeyjar-

sýslu.
þm. Vestm. = þingmaður Vestmannaeyja- 

sýslu.
þm. V.-Sk.=þingmaður Vestur-Skaptafells- 

sýslu.

Þessar skammstafanir tákna og orðin í fteirtolu og í öttum leygingarföttum, og 
eins með ákveðna greininum.

Beykjaví k. 
Fjelagspreptamiðjan. 

1898.



þingi sett og fyrsti fundur í sam- 
einuðu þingi. Ar 1893, hinn 1. dag jáií- 
mánaðar, var hið 11. löggqfandi alþingi 
ætt í Reykjavík. Fyrst söfnuðust allir 
alþingismenn ásamt landshöfðingja Magn- 
úsi Stephensen saman í alþingishúsinn, og 
gengu þaðap til gnðsþjónnstngjörðar í 
dómkirkjunni. Sigurðnr prófastnr Gnnn- 
arsson prjedikaði oglagði út af 1. Jóh.4,16.

Að lokinni guðsþjónustu gengu menn 
aptur í alþingishúsið og inn i þingaal neðri 
deiídar. Landshöfðingi gekk þvi næst til 
forsetasætis og las upp skipun konungs til 
sín um að setja þingið, svo hjjóðandi:

Chrlstlan hinn níundi, af gnðs 
náð Danmerkur konungur, Vinda 
og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holt- 
setalandi, Stórmærl, Þjettmerski, 
Láenhorg og ^dinborg.

Vora sjerkga hyUi!
Vje rveitum aUramildilegast þjer, sem

landshöfðingja Vorum yfir Voru landi ís- 
landi, vedd tU að setja hið regluíega al- 
þingi, sem kemur saman laugardaginn 1. 
jtílímánaðar nœstkomandi.

Þetta er vílji Vor!
Fekmdi þig guði!

Btíað & Amaiúiborg 26. dag mcAmán. 1893.
TJndir Vorri konwngkgu hendi og innsigli. 

I Kongens Navn
Frederik,

Eionprinds.
(L. S.). ________________

J. NeUemann.
TU Vors élskulega

herra Magnúsar Stqþhensens, kommandörs 
af dannebrogsorðunni og damnebrogsmanns, 
Vors landshöfðingja yfir íslandi.

Að þvi búnu kvaðst landshöfðingi 
samkvæmt þvi valdi, er honum þannig 
ailramiidilegast væri veitt, iýsa yflr því í 
nafni hans hátignar konungsins, að 

alþingi Islendinga vœri sett.
Stóð þá upp þingmaðnr Norðnr-Þing- 

eyinga, Benedikt Sveinsson, og mælti:
„Lengi lifl konnngnr vor, Kristján 

hinn nínndi!“ og tóku þingmenn nndir það 
í einn hljóði.

Allir alþingismenn vorn komnir til 
þings, og vorn þeir þessir:

A. Konungkjömir.
Lárns E. Svéinbjörnsson, 1. kgk. þm. 
Hallgrímnr Sveinsson, 2. kgk. þm. 
Kristján Jónsson, 3. kgk. þm.
Árni Thorsteinsson, 4. kgk. þm.
Jón A. Hjaltalin, 5. kgk. þm.
Þorkell Bjarnason, 6. kgk. þm.

B. Þjóðkjörnir.
Benedikt Kristjánsson, þingm. Mýramanna. 
Benedikt Sveinsson, þm. N.-Þingeyinga. 
Björn Bjarnarson, þm. Borgfirðinga.
Björn Sigfússon, 2. þm. Húnvetninga.
Bogi Th. Melsteð, 2. þm. Árnesinga.
Einar Ásmnndsson, þm. S.-Þingeyinga. 
Einar Jónsson, 1. þm. N.-Múlasýsln. 
Guðjón Gnðlangsson, þm. Strandamanna. 
Guðlangnr Guðmnndsson, þm. V.-Skaptf. 
Guttormur Vigfússon, 2. þm. S.-Múlasýslu. 
Halldór Kr. Friðriksson, þm. Reykvíkinga. 
Jens Pálsson, þm. Dalamanna.
Jón Jakobsson, 2. þm. Skagfirðinga.
Jón Jónsson, þm. Austur-Skaptfellinga.
Jón Jónsson, 2. þm. Eyfirðinga.
Jón Jónsson, 2. þm. Norður-Múlasýslu.
Jón Þórarinsson, 2. þm. Gullbr,- og Kjósars. 
Jón Þorkelsson, þm. Snæfellinga.

(27. júlí). i*



7 8

Klemens Jónsson, 1. þm. Eyfirðinga.
Ólafur Briem, 1. þm. Skagfirðinga.
Sigfús Árnason, þro. Vestmanneyinga. 
Sighvatur Árnason. 2. þm. Rangvellinga. 
Sigurður Gunnarsson, 1. þm. S. Múlasýslu. 
Sigurður Jensson, þm. Barðstrendinga. 
Sigttrðnr Stefáassos, 2. þfl». ísfirðinga. 
Skúli Thoroddsen, 1. þm. Ísftíðittga. 
Þórarinfl Böðvarss., 1. þm. Gbr.-ogKjósars. 
Þórður GuórtttödssOB, 1. þrt. Bangvelhnga. 
Þorlákur Gkðmundaeói^ 1; þm. Árnesinga. 
Þorleifur Jónsson, 1. þm. Húnvetninga.

Eptir áskorun Iandshöfðing]a settist 
þá etóti þingmaðurinn, Halldór Er. Frið- 
rikbson, i forsetasætí, þangað til kosinn 
væri forseti hins sameinaða alþingis, og 
kvaddi sjer til aðstoðar sem skrifara 
Elemens Jónsson, 1. þn». Eyfirðiaga, og 
Ólaf Briem, 1. þm. Skagfirðinga.

Því næst skiptnst þingtaenb sam* 
kvæmt 1. gr. þingskapanna í þrjár deildit 
eptir hlutkesti, til að prófa kjörbrjef þing* 
manna.

í 1. deild nrðn þessir:
1. Benedikt Sveinsson,
2. Bjðrn Sigfússon.
3. Guðjén Gnðlangsson.
4. Gnðlangor Gnðmnndsson.
5. Jón A. Hjaltalín.
6. Jón Jakobsson.
7. Jón Jónöson, 2. þm. Eyf.
8. Jón Jónsson, 2. þm. N.-Múl.
9. Jón Þorkelseon.

10. Signrður Gnnnarsson.
11. Signrðnr Jensson.
12. Skúli Thoroddsen.

í 2. deild:
1. Árni TborsteinðSon.
2. EinarÁsmnttdsson.
3« Einar Jónsson.
4. Gnttormdr Vigfnsaon.
5. Halldót Kt. Friðrikssön.
6. Jón Þórariösson.
7. Lárns E. Sveinbjömsson.
8. Ólafnr Briem.

Alþingi aett — Fynti

9. Sigfús Ámason.
10. Sighvatnr Áraason.
11. Þórarinn Bððvarsson.
12. Þórðnr Guðmundsson.

í 3. deild:
1. Benedikt Eristjánsson.
2. Bjöm Bjaraarson.
3. Bogi Th. Melsteð.
4. HaÚgrimnr Sveinsson.
3. Jens Pálsson.
6. Jón Jónsson, þm. A. Skaptf'
7. Elemens JÓnsson.
8. Krístján Jónsson.
9. Signrðnr Stefánsson.

10. Þorkell Bjarnason.
11. Þorláknr Gnðmnndsson.
12. Þorleifnr Jónsson.

Síðan prófaði hver deild þáU kjðrbré^
er hún hafðí tekið við samkvæmt þlng- 
skðpannm, og að þvi búnn sðfnuðust deild- 
iraar aptnr saman í þingsalnnm.

Fytsth döiM, Éfeittf ráftnsakaðl fcföfbfeé/ 
þriðju döHtir, bafð! koeið sór frtttfeögu- 
tóáfcti

SbéirtMW, þm. N.-Þittgeyinga. 
Hann gat þóött, að! tfok&útt «f fcjöÁrjef- 

nm þeim, er deildin hefði baft til rann- 
sóknar, væri eigi tilgreind tala atkvæða 
þeirra, er greidd hefðu verið, en með því 
að atkvæðaQöldinn væri tekion fram i 
staðfestnm endurritum af kjörfundargjörð- 
unum, og að öðrn leyti ekkert hefði fnnd- 
izt athugavert við kjörbijefin, lesgði deild- 
in það til, að þan yrðu samþykkt

Öll kjörbrjef 3. déildar vora því næst 
samþykkt i eiau hljóði.

Önnur deild hafði rannsakað kjörbrjef 
fyrstu deiidar ng koaiúsjer framsögnmann

Einar Jbnsmn^ L þm. Norðnr-Múla- 
sýsln. Hann ljet þess getið, að þótt snm 
tff kjðrbrjéfnta þeim, er deildin hefði próf- 
að, bærn eigi með sér tóla atkvæðá þeirrk, 
er greidd befðu verið, yrði það mgí skoðað 
sem nrian venftegnr gaöi, arað því at*- 
kvæðafjöldanu taæfcti ljóskga ájá af kjðfe- 
fnndargjörðnnum, enda værn eyðnblöð kjör-

ftudiir i mm. þingi.
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brjfrftnffiS f því fernri, að álfta mætti, að aí- 
kvæfctötana þyrfti eigi að taka fratn í 
þeiM. Að öðru leyti væri ekkert að at- 
huga við kosningarnar, nema 1. þm. ísflrð- 
inga (Skúla Thoroddsen’s). Á kosaingu hans 
væri sá galii, að haan hefði, áðnr en hann 
gaf koet & sjer sem þingmaður ísfirðhga, 
verið búinn að senda kjðretjórninni i Eyja- 
fjarðarsýslu framboð sitt tit að.taka þar 
á mótí kosniagu, og eigí apturk&Ilað tjeð 
framboð' fyr en með btjefi dags. 3. sept. 
1898, tveim dögfim á nndaii kjörfuidin- 
um i ísafj&rðarsýslu. Þetta kæmi að visu 
i bága við 28. gr. kosningarlaganna, en 
með því að apturköllun framboðsins í 
Eyjkfjarð&rsýslu hefiði boriztþang&ðnokkra 
fyrir kjðrfundinn þar í sýsta, svo að af 
þesstt hefði eigi leitt neinn glandroða í 
kosningnnnm, legði deildin það til, að 
kwniagln væri eptir atvikum tekin gild.

Klemens Jbnssvn tók það fram, að 
þar eem það væri sannað, að 1. þm. ís- 
firðinga hefiði þvert á móti skýrum fyrir- 
mæioffl kosningarlaganna boðið sig fram til 
þingmennska í 8 kjördæmum, Eyjafjarðar- 
sýslu og ís&Qarð&rsýalo, og það væri vit- 
anlegtt að brjef það, er apturkallaði fram- 
boð hans í BJyjafj&rðarsýslu, hefði eigi 
verið. sent áleiðis af ísafirði, fyr en eptír 
kjðrfnndinn þar, þá gæti haun eigi fyrir 
aitt leytí samþykkt kosningnna, nema með 
skýlausam fyrirvara, að slíkt mætti alls 
ekki eiga sjer etað framvegis.

Benedikt Sveinsson kvaðst verða að 
álíta koafcingu þingmannsins, þrátt fyrir 
andmæli 1. þingmanns Eyfirðinga góða 
og gflda, og það af þeirri einfóldu ástæðu, að 
framtboð hans i Bfyjafjarðarsýslu gasti eigi 
skoðazt sem fullkomlega iögformlegt sam- 
kvæmt ákvæðnm kosningarlaganna, 22. 
gr., því þó að fyrir faafi legið, eða komin 
hafi verið til kjörstjórnarinnar í Eyjafirði 
skrifleg yfirlýsing frá þingmanninnm um 
það, að hann væri fus til að taka á móti 
knsninga, þá sje þetta ekki nema annar 
liðurinn í Iðgmætn fr&mboði, en hinn, sem

•

eptir skýlausum fyrfatnælnm greinarinnar 
sje engn síður naaðsynlegnr, sem sje með- 
mælendurnir, hafl vantað. Tjeð framboð 
yrði þvi að álitaat ómerkt, og gætí alls 
ekki haft þá verknn, að hnekkja gildi 
kosningar hans í ísafjarðarsýsln, þar sem 
allt hefði gengið í sjáifb sjer löglega tíl.

Ktemens Jónsson gjörði þá fyrirspnrn 
til þingmanns Norður-Þingeyinga (B. Sv.), 
hvers vegna þingmaðnrinn hefði þá verið 
að aptnrkalla framboð sitt í Eyjafjarðar- 
sýslu, ef hann hefði álitið það eintóma 
markleysu.

Benedikt Sveinsson kvaðst reynðar 
verða að visa þessari fyrirspurn frá sjer, 
með þvi bann væri ekki hjartnanna eða 
nýrnanna rannsakari, en þó kvaðst hann 
ímynda sjer, að þingmaðurinn hefði með 
apturköllun framboðsins — ef framboð 
skyldi kalla — viljað fyrirbyggja Öll nm- 
svif og vífilengjur út af þvi fótmáli, 6t 
hann hefði stigið í þá átt að gefa kost á 
sjer sem þingmaðnr Eyfirðinga, jafnvel þótt 
slíkt hefði alls ekki verið nanðsynlegt til 
þess, að kosning hans í ísafjarðarsýsln 
væri gfld að lognm.

Forseti bar þá nndir atkvæði þings- 
ings, hvort kosning 1. þm. ísfirðinga skyldi 
tekin gild, og var það samþykkt með öll- 
um þorra atkvæða. Önnur kjörbrjef 1. 
deildar voru samþykkt í einn hljóði.

Þriðja deild hafði prófað kjörbrjeí 
annarar deildar og kosið sjer framsögn- 
manti

HaUgrím Sveineson, 8. könungkjörinn 
þingmanö, og lýsti hann yfir þvi, að dtífild- 
in hefði ekki fufidið neítt athngavert við 
kjörbrjef þau, er hás hefði haft tíl rann- 
sóknar. Að eíw gat hann þess, að í 
þm. Saðurffiúlasýsln (öuttormur Vigfns- 
son), hefði eigi haft sitt kjörbrjef við hend- 
ina en í þess stað lagt fram staðfestan 
útdrátt úr kjöríundarbókinni, er defldin 
tæki sem gilt skírteini um koeninguna, 
og lefgði hún því tíl, að atlar kosning»r»- 
ar yrðn samþykktar.
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Því næst nnnu þingmenn eið að stjórn- 
arakránni.

Þá var kosinn forseti hins sameinaða 
alþingis og hlaut kosningn:

Benedikt Sveinsson, með 18 atkv.
Gekk hann þá til forsetasætis, og 

kvaddi þingmenn til að kjósa varaforaeta 
hins sameinaða alþingis, og hlaut þá kosn- 
ingu:

Benedikt Kristjánsson með 32 atkv.
Skrifarar hins sameinaða þings voru 

kosnir:
Þorleifnr Jónsson með 24 atkv.
Signrður Stefánsson — 16 —
Þá var gengið til kosninga á sez 

þjóðkjörnnm þingmönnnm, til þess ásamt 
hinnm konnngkjörnn þingmönnnm að eiga 
sæti í efri deild.

Fyrir kosningu urðn:
Einar Ásmnndss., þm. S.-Þing. með 35 atkv.
Þorl. Jónsson, 1. — Húnv. — 34 —
Sig. Jensson, — Barðstr. — 33 —
GuttVigfússon, 2. — S.-Múl. — 31 —
Sig.Stefánsson, 2. — ísfirð. — 25 —
Guðj. Guðlaugss., — Strandm. — 21 —

Fyrsti fundur í efri deild, langardag 1. 
júli. — Eptir að hið sameinaða alþingi hafði 
lokið störfnm sinnm eptir fyrirmælnm þing- 
skapanna 1. 2. og 3. gr. tók efri deild 
alþingis sér sæti i þingsal efri deildar.

Þessir þingmenn áttn sætií deildinni: 
A. Konungkjörnir.

1. L. E. Sveinbjörnsson 1. kgk. þm.
2. Hallgrimnr Sveinsson 2. kgk. þm.
3. Kristján Jónsson 3. kgk. þm.
4. Árni Thorsteinsson 4. kgk. þm.
5. Jón A. Hjaltalin 5. kgk. þm.
6. Þorkell Bjarnason 6. kgk. þm.

B. ÞjóSkjömir.
1. Einar Ásmnndsson þm. S.-Þingeyinga.
2. Gnðjón Gnðlaugsson þm. Strandamanna.
3. Gnttormur Vigfússon 2. þm. S.-Múlas.
4. Signrðnr Jensson þm. Barðstrendinga.

5. Signrðnr Stefánsson 2. þm. Isfirðinga.
6. Þorleifur Jónsson 1. þm. Húnvetninga. 

Elzti þingmaður deildarinnar (Á. Thor-
stdnsson) gekkst fyrir foraeta kosningn 
og var kosinn forseti

Árni Thorsteinsson með 11 atkv. 
Varaforseti var kosinn:

L. E. Sveinbjörnsson með 8 atkv. 
Hallgrimnr Sveinsson fékk 3 atkv.

Því næst vorn kosnir skrifarar deildar- 
innar og hlntu kosningu:

Jón A. Hjaltalin með 10 atkv. 
Þorleifur Jónsson með 9 atkv.

Ánnar fundur í efri d., mánndag 3. júlí. 
Allir á fundi.
Lcmdshöfðingi lagði fram þessi stjórn- 

arfrnmvörp:
1. Frv. til laga nm ankatekjnr þær, er

renna í landsjóð.
2. -------- — — aukatekjur, dagpen-

inga og ferðakostnað 
sýslnmanna ogbæjar- 
fógeta o. fl.

3. — — — — breyting á lögum nm
kosningar til alþingis. 
14. sept 1877.

4. —-------- — atvinnu við siglingar.
5. — — — — ýmisleg atriði, er

snerta gjaldþrota- 
skipti.

6. —-------- — sérstaka heimild til að
afmá veðskuldbind- 
ingar úr veðmálabók- 
nm.

7. —-------- — hafhsögngjald í Bvík.
8. — — — — að Anstnr-Skaptafells-

sýsla sknli, að þvíer 
sveitaratjórn snertir, 
skilin frá snðnramt- 
inn og lögð til anstnr- 
amtsins.

9. — — — — iðnaðarnám.
10. — — — — breyting á lögnm 27.

íebr. 1880 nm stjórn
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safnaðarmála og nm 
skipun sóknarnefnda 
og hjeraðsnefnda.

Þriðji fundnr, miðvikudag 5. júlí. Allir 
á fundi.

Frumv. til laga um aukatekjur þatr, er 
renna í landsjbð; 1. umr.

EinarÁsmundsson: Þetta mál, sem 
hjer liggur fyrir til umræðu, er ekkert 
stórmál, en þó nokknð margbrotið og í 
mörgnm liðum, og þvi mjög athugavert 
Jeg álit að málið sje svo lagað, að eigi 
sje þörf á miklnm nmræðnm að svo stöddn. 
Jeg leyfi mjer því að stinga npp á, að 5 
manna nefnd sje sett í málið, sjerilagi 
með tilliti til þess, að jeg ímynda mjer, að 
næsta máli mnni verða visað til sömn nefndar.

ATKVÆÐAGR.: Nefnd samþ. í e. 
hlj., og i hana kosnir:

Kristján Jónsson med 10 atkv.
Þorkell Bjarnason , — 8 —
Þorleifur Jónsson — 7 —
Signrðnr Stefánsson — 7 —
Gnðjón Gnðlangsson — 6 —

Frumv. tíl laga um aukatekjur, dag- 
peninga og ferðakostnað sýslumanna og 
lœjarfbgeta o. fl. 1. nmr.

Sigurður Jensson: Jeg leyfi mjer að 
stinga npp á því, að málinu verði visað 
til nefndar þeirrar, er var kosin næst á undan.

ATKVÆÐAGB.: Samþ. í e. hlj. að 
visa málinu til þeirrar nefndar.

Frv. td laga um breyting á lögum 
um kosningar til alþingis 14. sept. 1877. 
L umr.

Jbn A Hjdttalín: Þó að þetta frv. sje 
eigi i sjálfn sjer yfirgripsmikið, þá ern 
þó inikil likindi til, að á þessn þingi fram 
komi viðtækari nppástnngnr nm breytingar 
á kosningarlögnnnm; það er viðknnnan- 
legra, að ekki sjen mörg framvörp til 
breytínga á sömu lögunnm; vil jeg að

þan verði sameinuð. Af þeirri ástæðn vil 
jeg leyfa mjer að stinga npp á nefnd í 
þessn málí Jeg vil ekki tíltaka straz 
fjölda nefndarmanna, ef menn vilja ræða 
málið áðnr en menn samþykkja nefnd.

Úr því enginn teknr til máls, leyfi 
jeg mjer að stínga npp á 3 manna nefnd.

ATKVÆÐAGR.: Nefnd samþ. með 
10 atkv. og kosnir:

Jón A. Hjaltalín með 9 atkv.
Einar Ásmnndsson— 7 —
Gutt. Vigfússon — 6 —

Frumv. til laga um atvinnu við sigl- 
ingar; 1. umr.

Sigurður 8tefánsson: Þar sem frumv. 
þetta fer fram á algjört nýmæli i löggjöf 
vorri, og er ank þess allnmfangsmikið, 
leyfi jeg mjer að stinga npp á því, að i 
lok þessarar nmr. sje nefnd kosin í það. 
Jeg hygg, að 3. manna nefnd mnni nægja.

ATKVŒÐAGR.: Nefnd samþ. í e. 
hlj. og í hana kosnir:

L. E. Sveinbjörnsson með 10 atkv. 
Signrðnr Stefánsson — 9 —
Signrðnr Jensson — 6 —

Frumv. tíl laga um ýmisleg atriði, er 
snerta gjcddþrotaskipti; 1. nmr.

Einar Ásmundsson: Þetta mál er sjálf- 
sagt nýmæli í vorri íslenzkn Iðggjöf, og 
þarf þvi án efa að rannsakast vandlega. 
Jeg er ekki viðlátínn nú að skýra þetta 
málefni, og vil leyfa mjer að stínga npp 
á þvi, að nefnd sje kosin í það í lok nmr. 
þessarar, og að tala nefndarmanna verði 
ákveðin 5.

ATKVÆÐAGR.: Fimm manna nefnd 
samþ. með 6: 5 atkv., og í hana kosnir:

L. E. Sveinbjörnsson með 10 atkv.
Einar Ásmnndsson — 10 — 
Kristján Jónsson — 9 —
Þorleifur Jónsson — 8 —
Gnttormnr Vigfússon — 6 —
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fjórfil fundur, fimmtudug 6. júlf. Allir 
á fcndi.

Frumv. tH laga um ejerstaka hetmHi 
tU að afmá veðskublbindingar úr veðmáia- 
bókum: 1. umr.

Sigurður Stefánsson: Jeg stíng upp & 
3. manna nefnd i þessu máli.

ATKV®ÐAGB»: Nefnd samþ. með 10 
atkv., og i hana kosnir:

L. E. Sveinbjörnsson með 10 atkv. 
Hallgrímur Sveinsson — 7 —
Jón A. Hjaltalín — 6 —

Frumv. til laga ttm hafnsögugjald í 
Reykjavik; 1. umr.

Málinu umræðulaust visað tíl 2. umr. 
með 10 atkv.

Frumv. til laga ttm að Austur-Skapta-' 
féássýslo sladi, að þvíer sveitarstjóm snert- 
ir, skdin frá suðuramtinu gg lögð td attsb- 
uramtsins; 1. umr.

Þorkéd Bjarnason: Þó að jeg sje 
þeirrar skoðunar, að lög 11. júní 1890 
hafi verið ótímabær burður, þá er ekki 
um það að tala, þau ern nú lög, og það 
mundi ekki til mikils að reyna að fá þau 
afoumin. En frv. þetta er töluverð bót á 
þeim. í fyrsta lagi fyrir hjeroðfð, sem í 
hlut á. Jeg hef ferðazt þar am og orðið 
þess var, að öll viðskipti þeirra og hugur 
þeirra anýr til Austfjarða. Líka er þetta 
stór bót fyrir suðuramtið vegna þess, að 
amtsráðsmaðurinn úr Austur-Skaptafells- 
sýtíu, hlýtur vegna vegaleugdar, fljótanna 
og hinna miklu vatna, sem eru erfið yfir- 
ferðar, að verða langtum dýrari fyrir Mður- 
amtíð. AðskUnaður er því heppöagur fyr- 
ir suðuramtið.

Jeg álít, að málið sje einfalt og ó- 
brotið, eg þri óþarft, að nefnd oje sett i 
það, en hygg að það geti gengið tíl 2. 
umr., sem jeg vona að aliir þingdm. sjeu 
mjer samdóma um.

ATKVCEÐAÖB.: Samþ. í e. hlj. að 
málið gengl til 8. umr.

JVuuro. td laga um iðnaðamám; 1.
umr.

Landéhofðingi: Eins og h. þingd. er 
kunngt, var frv. þetta ítarlega rætt á síð- 
asta þingi. Það var fyrst rætt í ne&d 
hjer í Ed. ogsvo samþykkt þar; þvinæst 
var sett uefnd i málið í Nd., og siðan rætt 
þar ftarlega og gjörðar á þvi ýmsar breyt- 
ingar. En þegar það kom svo aptur upp 
til Ed., var svo áliðið þiugtímana, að það 
varð ekki leitt til lykta. Jag má follyrða 
það, að það var eiaungis tímaleysi að 
kenna, að frv. náði ekki fram að ganga, 
en ekki hinu, að þessi þingd. hefði neitt 
verulegt á móti breytíngnm þeim, er frv. 
hafði fengið i Nd. Nú hefúr etjórnintek- 
ið þær breytingar tll greina, sem gjörðar 
voru á frv. á síðasta þingi, og er frv. nú 
eins og frv. það, er Nd. samþ. þá. Jeg 
hygg þvi, að, ef hugír þm. hufc ekki 
breyzt siðan, geti frv. nú gengið nefodar- 
taust og unwæðulítið gegnum þingið.

ATKVÆÐAGB-: Máiinn vísað tíl 8. 
umr. með 10 atkv.

Frumv. tii laga um breytýag á lögym 
27. fébr. 1880, um stjóm safnaðarmála og 
um skipun söknamefndaog hjerafanefnda; 
1. umr.

Hadgrimur Sveinsson: Frumv. þetta 
er svo stutt, að það or hægt að £á fljót- 
lega yflrlit yfir það, og í öðru fogi var 
það rætt ítarlega á siðasta þiugi í báðum 
deildum þfogafos. Jeg hygg þvi, «9 eigi 
beri nauðsyn til að setja nefod í það; og 
vil jeg leggja til, að þvi sje leyft að ganga 
ston veg tíl 8. umr., án þess að nefod sje 
kosfo.

ATKVÆÐAGR.: Málinu vísað tíl 8. 
umr. i e. hlj.

t«

Fiaunti ftiudur, laugardag 8. júlí. Allk 
á fundi.

Frumv. td laga um hafnsögugjald i 
Reykjavák; 8. u»r.

Js. X. Sv«iHbjönu8on: Sytíx að feafe
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athugað þetta ffumv. vandlega, virðist mjer 
þörf á, að rannsaka það ýtarlega, og ekki 
að eins að ræða það á fundum. Mjer finnst 
vera ástæða til að bera það saman við eldri 
ákvarðanir, sem gilda i þessu efni. Jeg 
hygg, að það þnrfi að breyta frumv. eða 
laga eitthvað. Vil þess vegna stinga upp 
á nefnd og verði það gjðrt, að það þá 
verði 3 manna nefnd.

ATKVÆÐAGR.: Þriggja manna nefnd 
samþ. með 8 atkv. og í hana kosnir:

Hallgrímur Sveinsson með 8 atkv. 
Kristján Jónsson — 8 —
Þorleifur Jónsson — 7 —

Frumv. tíl laga um áð Austur-Skapta- 
fettssýsla skuli, að því er sveitastjóm snert- 
ir, skitin frá suðuramtinu og lögö tíl aust- 
uramtsins; 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: 1.—2. gr. frumv. 
samþ. hvor nm sig i e. hlj. Fyrirsögnin 
samþ. og málinn visað til 3. nmr. í e. hlj.

Frumv. tU taga um iðnáðamám; 2.
nmr.

Tekið út af dagskrá sakir þess, að 
breyt.till. var komin við það, er eigi komst 
að á þessnm fundi.

Frumv. til laga um breyting á lögum 
37. fébr. 1880, um stjóm safnaðarmála og 
um skipun sóknamefnda og hjeraðsnefnda;
2. umr.

Hattgrímur Sveinsson: Jeg vil að eins 
leyfa mjer að gjöra örlitla athugasemd. 
Það er engin efnisbreyting, heldnr að eins 
orðabreyting, og vildi því spyrja, hvort 
ekki mætti, án þess að sérstök breyt.till. 
væri framborin, fá breytt i niðurlagi 1. gr. 
frnmv., að „ár hvert“ kæmi í st. f. „hvert 
ár“. Jeg hygg það ofnrlitla bót

Forseti áleit, að þar sem þetta værí 
að eins orðabreyting og landsh. hefði ekk- 
ert á móti því, væri hægt að laga það í 
hendi sinni.

i ATKVÆÐAGR.: 1. gr. frv. samþ. í 
Alþt 1898 A.

e. hlj.; 2.—3. gr. samþ. hvor nm sig með 
10 atkv. Fyrirsögnin samþ. og málinn 
visað til 3. nmr. í e. hlj.

Tittaga til þingsályktunar um nefnd 
rnifli þinga tíl að endurskoða sveitarstjómar- 
og fátaikralöggjöf landsins o. fl. (C. 24); 
hvernig ræða skuli.

Flutningsmaður (Guðjón Guðlaugsson): 
Þó að þetta sje athugavert mál, hygg jeg 
samt að nægja mnni ein umr.

ATKVÆÐAGR.: Ein nmr. samþ. með 
10 atkv.

Sjötti fundur, mánudag 10. júlí. Allir 
á fundi.

Frv. til laga um brúargjörð á Fnjóská 
(C. 36); 1. nmr.

Flutningsmaður (Einar Ásmundsson):
Við flutningsmenn höfum leyft okkur 

að bera þetta mál fram fyrir þingið, þvi 
að við vonum og vitum, að engnm h. 
þingdm. muni blandast hngnr nm, að sam- 
göngnmál vor sjeu eitt af þeim allranauð- 
synlegnstn málum, sem þingið getur feng- 
ið til meðferðar. Að brna ófærar eða lítt 
færar ár, er ekki óverulegur þáttur í sam- 
göngumálum vorum, og því nauðsyn að 
brúa þar sem hægt er, en það er eigi 
hægt alstaðar, því miður. Af þeim ám, 
sem ern illar yfirferðar, en eigi ógjörlegt 
að brúa, er Fnjóská. (Jm hásumarið er 
hún reyndar eigi sjerlega stór á nje rniklar 
torfærnr fyrir hendi að komast yfir hana. 
En allt vorið er hún venjulega óreið og jafn- 
vel stundam lítt ferjutæk, en einmitt þá 
er mest umferðin. Þar um liggur þjóð- 
vegur og póstvegur og mikil umferð allt 
árið. Venjnlega er Fnjóská ekki vel fær 
nema um hásumarið eða háveturinn, þeg- 
ar ís er yfir. Orsakiruar til hinna miklu 
vatnavaxta á vorin, er hlaupa í Fnjóská, 
ern langir aðdrættir frá öræfunum og 
löugnm afrjettardölum, og svo eru há og

2 (l. ágúst).
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snjóaroikil fjöll á báðar hliðar og safnast 
því mikið vatn úr hlíðunum, því að eins 
og roenn vita er snjósælt á norðurlandi 
og þá ekki sízt i Þingeyjarsýsln. Við 
þetta bætist, að áin rennnr i þrðngnm dal 
með litln nndirlendi, en hallinn á landinn 
er mikill, svo að áin verðnr með stranm- 
harðari ám. Hinn tiltölnlega mjói farveg- 
ur gjörir það að verknm, að þegar hún 
vex, getnr hnn ekki breitt úr sjer, held- 
ur hækkar vatnið og stranmnrinn marg- 
faldast. Jeg þarf eigi að fjölyrða nm það, 
hve nauðsynlegt er að brúa þessa á, en 
vona að ðllnm sje það ljóst, að á þvi er 
mikil þörf.

Þó að áin sje tiltölnlega mjó, rennnr 
hnn samt ekki milli kletta, heldur ern háir 
melbakkar og grjóteyrar beggja megin. 
Náttnran hefur lítíð hjálpað til að búa til 
brnarstæði og því erfiðara verður það 
fyrir mennina. Þó er það svo heppilegt, 
að skammt frá veginum, þar sem áin er 
venjulega riðin, er eptir áliti knnnngra 
manna vel notandi brúarstæði; það vant- 
ar að eins, að náttúran hafi hlaðið brúar- 
stólpana að nokkrnm teljandi mnn. Ann- 
ars vegar er þó lág og sljett klöpp, sem 
gott er að byggja ofan á. í ánni er þar 
klapparbotn, hentugnr til þess að setja 
stöpnl í ánni. En jeg vil nú ekki fara 
mikið út í að það verði gjört. Jeg er 
vonardaufur nm, að kunnátta okkar sje 
nógu mikil til þess, að við gætnm reist 
stöpul út i miðri á, svo hann væri nógn 
sterkur til að þola isruðning. En það er 
víst, að brúarstólparnir við Fnjóská verða 
að vera háir, þvi að á vetrnm vez hnn 
mjög og ryður sig opt. Að brúarstólp- 
arnir verða að vera svo háir mnn mest 
auka kostnaðinn við brúarbyggingnna.

Eins og jeg sagði áðan, þá er mikil 
nmferð eptir þjóðveginum yfir ána. Ank 
þess, sem þar er nmferð af ferðamönnnm 
með hesta, þarf venjulega að reka yfir 
ána mörg þúsnnd fjár á hanstin til slátr- 
nnar á Aknreyri eða útflntnings við Eyja-

fjörð. Nú hagar svo til, að seinni hlnta 
hluta septembers, þegar íjárrekstramir ern 
sem mestir, er opt iilviðri og snjóveðnr. 
Þess vegna er ákaflegnr hrakningnr fyrir 
fjeð að vera rekið í ána, því að opt kem- 
ur krapi i hana, og getnr hún þá einnig 
orðið erfið rekstrarmönnum sjálfnm. Ofan 
á það bætist, að þegar komið er yfir 
Fnjóská teknr við Vaðlaheiði. Er hún 
hæsti fjallvegur á aðalpóstleiðinni eptir 
endilöngn norðnrlandi og einnig á leiðinni 
hjeðan úr Eeykjavik norðan nm Iand anst- 
nr í Fljótsdalshjerað; mun hún vera allt 
að 2000 feta á hæð.

Hvað kostnaðinum viðvíkur, sem ganga 
mnndi til brúarinnar, hef jeg þvi miðnr 
engin skjöl eða skrifað álit manna nm 
það meðferðis, hver kostnaðnrinn mnni 
verða. Þess háttar áætlnn var eigi gjör- 
legt að fá. Að vísn ern þar nm sveitir 
margir góðlr menn, sem bera skyn á slíka 
hlnti, en sjálfir álitn þeir sig ekki svo 
vissa, að þeir vildu gefa um það skriflega 
áætlnn. Og hefði átt að fá menn úr 
fjarlægð til að ætla á nm brúarkostnaðinn 
sem nákvæmlegast, þá mnndi það hafa 
kostað ekki svo Iítið.

Þingeyingar hafa annars tölnverða 
reynsln í þvi efni, að leggja brýr yfir stór 
vötn. Þeir hafa brúað tvær stórár, Skjálf- 
andafljót og Laxá í Aðaldal, og er það 
samhnga álit greindra og hygginna manna, 
að brú á Fnjóská mnndi kosta allt að því 
eins mikið og brúin á Skjálfandafljóti. 
Hleðsla brúarstólpanna við Fnjóská verð- 
nr kostnaðarsamari, því að við Skjálfanda- 
fljót ern háir klettar, sem spara hleðslnna, 
en aptnr eru líknr til, að sjálf brúin gæti 
kostað minna á ánni en á fljótinu.

Jeg vona, að h. þm. taki málinn vel; 
það er anðsætt, að málið er nanðsynja- 
mái, og eg vona, að h. þingdm. greiði fyrir 
því gegnnm deildina.

ÞorkeH Bjarnason: Jeg þekki nokk- 
nð til með þessa á; jeg hef verið þann 
tima ára í nánd við hana og hið áætiaða

30
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brúarstæði, er mestar torfærur þykja 
yfirferð yfir ána. Það er satt, að hún er 
vond yfirferðar. En þó fór jeg opt yfir 
hana bæði hanst og vor og aldrei svo, að 
eigi mætti riða hana. Jeg er viss nm 
það, að það eru margar ár á póstleiðinni 
óbrúaðar, sem meiri þörf er að brúa en 
Fnjóská.

En það datt mest ofan yfir mig, og 
það sýnir, að Þingeyingar ætla að hægt sje 
að rjetta hendur sínar í landssjóð, að þeir 
skuli koma með beiðni um 18000 kr. til 
brúargjörðar, án þess að koma fram með 
nokkurn skapaðan hlot, ekki einu sinni 
votttorð frá pósti, hvað þá heldur skrif- 
legar áaetlanir frá kunnugum og greind- 
um mönnnm um það, hver kostnaður mundi 
verða og hvar brúin yrði gjörð. Jeg verð 
þess vegna að greiða atkvæði móti þessu 
frumv. Það er aðgætandi, að á litlum 
tima — það þarf ekki til þess nema næsta 
(járhagstímabil — verður auðið að afla sjer 
upplýsinga í þessu máli. Jeg hjelt, að ein- 
hverjar upplýsingar lægju fyrir í málinu 
og leitaði að þeim á lestrarsalnum í morg- 
un, og gekk yfir mig, að jeg skyldi enga 
finna. Nú heyrði jeg hjá h. flutningsm. 
(E. Á.), að þær væru engar til, og þótti 
mjer enn meiri fúrða.

Það er minn ásetningur að greiða 
atkvæði á móti frumv., og þætti mér ekki 
af vegi, að þingd. gjörði hið sama. Það 
þurfa eigi að líða nema tvö ár þar til að 
nægar upplýsingar um málið verða fengn- 
ar og frumv. getur komið fram á ný og 
ef til vill fengið betri byr.

Flutningsmaður (Einar Ásmundsson): 
Jeg get ekki þakkað fyrír undirtektirnar 
i þessu máli. Jeg veit vel, að h. 6. kgk. 
þm. (Þ. B.) hefur átt heima við Fnjóská 
litinn tima og líklega ekki heilt ár. Það 
getur vel verið, að hann hafi getað riðið 
hana bæði vor og haust. Veðurátta er 
mjög misjöfn norðanlands; þar koma ein- 
att köld vor, svo að vel getur komið fyrir,

að bæði Fnjóská og önnur vatnsföll sjeu 
lítil meiri hluta vorsins vegna kulda og 
frosta til fjalla. Það eru ekki mörg ár 
síðan, að allt vorið var svo kalt fyrir 
norðan, að öll vötn voru lítil fram í júlí- 
mánuð. Svo skipti hastarlega um tíð og 
þá hljóp ákaflega mikill vöxtur í flestar 
ár. Þá skemmdust margar jarðir og býst 
jeg við, að hæstv. landsh. sje kunnugt um, 
að mjög margar þjóðjarðir skemmdust þá 
stórkostlega í Eyjafjarðarsýslu, og svo var 
víðar.

Mjer virtist h. 6. kgk. þm. (Þ. B.) á- 
líta, að ef þetta frumv. væri nú samþykkt, 
þá yrði endilega að brúa Fnjóská á næsta 
fjárhagstímabili, sem varla mundi verða 
við komið, og því yrði nú að fella málið. 
Mjer hefur ekki komið til hugar, að 
Fnjóská verði brúuð á þessu næsta fjár- 
hagstímabili. En þegar frumv. er orðið 
að lögum, gilda þau lög þangað til lands- 
stjórnin getur komið því við að framfylgja 
þeim og koma brúnni á. Jeg get ekki 
sjeð, að það verði gjört á þessu næsta 
fjárhagstimabili. í þessu frumv. er alls 
ekki miðað við fastákveðinn tíma, svo 
jeg skil því ekki i, hvað undarlega þetta 
stendur í höfðinu á h. 6. kgk. þm. (Þ. B.). 
Jeg skal svo ekki mæla frekar að sinni.

ÞorkeH Bjamason: Jeg meina það 
ekki, að brúargjörðina þurfi endilega að 
framkvæma á þessu fjárhagstímabili, en 
það er meiningin, að jeg ætlast til, að á 
næsta þingi yrði hægt að vera búið að 
afia sjer nægilegra upplýsinga um málið. 
(Flutningsm. E. Ásm.-. Hvaðan?). Frá 
vegfræðingum, póstinum og kunnugum 
mönnum þar i nánd við ána. Það dugar 
ekki að miða brúargjörð á Fnjóská við 
brúargjörðina á Þjórsá. Við hana voru 
nægar upplýsingar fyrir fram um brúar- 
stæðið og góðar skýrslur, svo að það er 
eigi berandi saman. Jeg held, að þetta 
standi ekki þvert í höfðinu á mjer, heldur 
í höfðinu á h. flutningsm.

2*



23 Sjötti f.: Ifrv. nm brftargjðrt & Fnjóská; 1. umr. 24

Landshöfðingi: Jeg efast ekki nm 
það, sem h. flutningsm. (E. Á.) sagði, að 
það væri þðrf á þvi að brúa Fnjóská. Eii 
jeg verð að játa, að jeg skoða frnmv. svo 
sem brúa eigi ána á þessn fjárhagstímabili; 
annars er þýðingarlanst að koma fram með 
frnmv. nn nm að brúa ána, ef það er ekki 
meiningin, að það verði gjört áðnr en þing 
kemnr næst saman. Auðvitað er það, að 
lögin mnnn halda sínu gildi fyrir það, þó 
að brúin yrði ekki gjörð á þessu Qárhags- 
tímabili. En það koma hjer atriði til 
greina, að ekki er hægt að ákveða með 
lögnm brúargjörðina, fyr en búið er að 
rannsaka það til hlítar. Það er bæði 
hvar brúarstæðið eigi að vera og eins hve 
mikið fje mnndi ganga til brúargjörðarinn- 
ar. Ef frumv. yrði að lögnm áðnr en 
skoðað væri, hvar brúarstæði væri hent- 
ngast og áðnr en áætlnn væri gjörð um 
kostnaðinn við brúargjörðina, og svo reynd- 
ist á eptir, að annað brúarstæði væri betra 
en það hjá Skógnm, eða það, að 18000 kr. 
væri alls ekki nóg fje til þess, — þá yrðu 
þessi lög ónýt, þá þyrfti ný lög, sem á- 
kvæðn meira fje. Þess vegna er ekki 
gjöriegt að samþykkja lög, sem ern 
þannig úr garði gjörð, að óhjákvæmi- 
legt er að útvega áreiðanlegar npplýsing- 
ar nm vernleg atriði, sem lögin kveða á 
nm. Meðan menn ekki vita fyrir víst, 
hvorki hvar hagkvæmlegast er brúarstæði 
nje heldnr, hve mikið fje þarf 'til fyrir- 
tækisins, tjáir ekki að kveða á nm slíkt 
með lögnm, en til þess að fá ijósa hng- 
mynd nm þessi atriði, þarf að vita um 
lengd brúarinnar og hve mikið mnni ganga 
til hennar af járni, trje o. s. frv., eða hvað 
stöplarnir þurfi að vera rambyggðir. Það 
er ómögnlegt að segja i hnga sínnm, hvað 
þess háttar mnni kosta, ef menn hafa ekki 
yflrlit yfir, hvað hver einstaknr hlntnr og 
liður kostar. Jeg hygg því, að þetta frv. 
sje of snemma npp borið.

L. E. Sveinbjörnsson: Jeg álít mjer 
skylt að tala nokknr orð i þessn máli, þar

eð jeg þekki nokknð til þess. Jeg rengi 
alls ekki orð h. flntningsm. (E. Á.), að fnll 
þörf sje á að brúa Fnjóská. En jeg held, 
að það þnrfi að brúa margar aðrar á nnd- 
an. Jeg hef í 6 ár, er jeg var þar 
nyrðra, á ýmsnm timnm ársins farið yflr 
Fnjóská, og opt á þeim tímnm, sem vatna- 
vöztnr var í ánni á vorin, t. d. í maímán- 
nði, og alltaf slarkað yfir, en jeg játa það, 
að hún var stnndum illfær og ófær með 
klyfjaða hesta. Eins og h. flntningsm. tók 
fram, getnr einnig verið illt að reka fje 
yflr ána, einknm i rigningnm og hríðnm, 
eða þegar ísgangnr og krapi kemnr í ána 
á hanstnm, og íer það opt illa með fjeð. 
En jeg er samdóma hæstv. landsh. nm, 
að frnmv. þe’tta sje ótímabært nú, þar 
sem allar npplýsingar vantar. Það er 
ekki sízt bagalegt, að ekki ern neinar 
skýrslnr nm kostnaðinn, og jeg hygg, að 
18000 kr., sem nefndar ern í frnmv., sjen 
ekki nærri nógar, til að gjöra brúna fyrir. 
Ef gjöra ætti brúna nálægt Skógnm mnndn 
18000 kr. að mínn áliti vera nm það á 
þrotnm, er búið bæri að gjöra fnlltrygga 
brúarstöpla.

Annars er jeg málinn hlynntnr og 
gef því atkvæði mitt, þegar nægar skýrsl- 
nr og npplýsingar eru framkomnar, því að 
Fnjóská er ein af þeim ám, sem þarf að 
brúa.

Gu&jim Guðlaugsson: Jeg játa það, 
að samgöngnmálið er eitt af þeim helztn 
velferðarmálnm landsins, og þvi skylt fyr- 
ir þingið að styðja það sem bezk Einn 
liðnrinn i samgöngubótunum er að brúa 
sero flestar ár, og er hann einhver hinn 
þýðingarmesti. En nmbætur í því efni 
eiga sjer þó takmörk, og vjer megnm ekki 
taka allt of stórt stökk í einn eða reisa 
oss hurðarás nm özl í því tilliti, þvi að þá 
gæti svo farið, að ekkert yrði úr neinu. 
Ef þingið samþykkti mörg lög nm brúar- 
gjörðir, gæti svo farið, að engin þeirra 
yrði framkvæmd í verkinn. Ef meira fje 
yrði veitt, en hægt væri fram að greiða,
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með því að samþykkja á sama þingi mðrg 
lög um brúargjörðir, þá gæti orðið erfltt 
fyrir landsstjórnina að ákveða, hver af 
mörgum ætti að fá fje til brúargjörðar. 
Annað er það líka, sem er á móti frumv. 
Eptir þeim lýsingum að dæma, sem bæði 
h. flutningsm. (E. Á.) og h. 6. kgk. (Þ. B.) 
hafa gefið á Fnjóská, þá er það mörg 
áin, sem er eins slæm og jafnvel mikið 
verri yfirferðar. Enn fremnr voru lýsing- 
arnar svo ólíkar hjá h. þm., að maður 
getur nærri þvi sagt, að þeir hafi þrætzt 
um málið.

Áu þess að segja nokkuð um, hver 
segi sannara eða rjettara, vil jeg setja 
svo, að lýsing h. flutningsm. (E. Á.) sje 
rjettari, en þrátt fyrir það er ekki ástæða 
til að leggja fram fjeð, sem farið er fram 
á í frumv., og því síður þar sem ekkert 
álit eða skýrslur eru fram komnar til 
upplýsingar málinu, sem eitt út af fyrir 
sig, eins og hæstv. landsh. og h. 6. kgk. 
(Þ. B.) tóku fram, er nægt til þess, að ó- 
mögulegt er að mínu áliti að samþykkja 
frumv. Mjer finnst því rjett að vera ekki 
að treina sjer það, úr þvi maður er viss 
um, að fá ekki þær upplýsingar nú, sem 
breyti skoðuu manna á málinu.

Flutningsmaður (Einar Ásmwndsson): 
Menn hafa tekið þunglega undir þetta mál, 
furðu þunglega að mjer virðist.

Það eru samt allir, sem hafa sagt, 
að það væri nauðsynlegt og mikil þörf að 
brúa allar torfærar ár, og það er lika mín 
skoðun. Jeg vona, að það verði gjört á kom- 
andi árum, svo að þegar þessi öld rennur 
út og önnur ný rennur upp, verði komn- 
ar brýr á margar af þessum ám, sem nú 
eru til mesta farartálma.

Hvað timann snertir til brúargjörðar- 
innar á Fnjóská, þá er tímatakmarkið alls 
eigi bundið við þetta fjárhagstimabil, sem 
fer í hönd. Til þess að bæta úr þeim 
galla, sem hæstv. landsh. taldi vera á 
írumv. með tilliti til fjárupphæðarinnar, 
sem tiltekin er, væri hægt að stryka út

fjárupphæðina úr frumv. og láta þar að 
eins standa: Landstjórnin skal brúa o. s. 
frv. Jeg get ekki sjeð neitt á móti því, 
að með lögum væri nú þegar ákveðið, að 
brúa skyldi allar stórár á aðalpóstvegun- 
um, þó fjeð gæti ekki fengizt til þess 
nema á nokkuð löngu tímabili. Auðvitað 
hefur brúarstæðið á Fnjóská eigi verið 
skoðað af mönnum, sem gott skyn bera 
á þá hluti, og ekkert álit til á pappirnum 
um brúargjörðina, en að fá menn til þess 
er heldur ekki auðvelt, og óvist hvort 
nokkur er fúllkomlega fær til þess hjer 
innanlands. (Landsh.: Svo!).

Það er auðvitað guðvelkomið fyrir mjer 
að brúa allar ár á aðalpóstleiðunum og 
alfaravegum landsins, og jeg neita því ekki, 
að einhverjar þeirra ætti að brúa á und- 
an Fnjóská ef til vill. En þessa á þarf 
að brúa sem fyrst verða má, og lengra 
er ekki farið í þessu frumv.

Ef einu sinni hefur verið ákveðið með 
lögum að brúa á, þá álít jeg, að byrjunin 
eða hið fyrsta, er gjöra skal, sje að rann- 
saka brúarstæðið nákvæmlega og gera á- 
ætlun um kostnaðinn. Þetta er eðlilegast 
að sá geri, sem ætlar að framkvæma verk- 
ið; það er varla hentugt eða hyggilegt að 
ætlast til þess af öðrum. Menn vita, að 
það er ekki góð völ á mönnum, sem geta 
leyst það verk vel af hendi, og þó að ein- 
hverjir sjeu, sem beri góð kennsl á það 
efni, þá þora þeir ekki eða vilja ekki gefa 
skriflegt álit um það mál, Það er enginn, 
sem getur skyldað þá til þess. — Eins og 
jeg sagði, skal jeg með ánægju stytta frv. 
eða draga úr því ákvæðið nm kostnaðinn, 
ef mönnum finnst það þá aðgengilegra. 
Jeg álit að brúargjörðin sje ekki bundin 
við næsta fjárhagstímabil og þvi siður, ef 
fjárupphæðin er strykuð út.

ATKVÆÐAGB..: Frumv. visað til
2. umr. með 6 atkv. gegn 5.

Frumv. til laga um iðnaðamám; 2.
umr.
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HaHgrímur Sveinsson: Af því að jeg 
hef leyft mjer að koma fram með nokkrar 
breyttill. við frumv. þetta, ætla jeg að 
gjöra grein fyrir ástæðum mínum. Eins 
og h. þm. geta.sjeð, eru það engar efnis- 
breytingar. Jeg hef gengið út frá því, 
að frumv. væri svo rækilega athugað að 
efninu til, að það væri ekki ástæða til að 
breyta því, en á sumum stöðum fannst 
mjer, að betur mætti komast að orði og 
þar hef jeg leyft mjer að stinga upp á 
að breyta. Það er þá fyrst, að í 2. gr. 
frumv. stendur orðið „uppreisn"; jeg hef 
stnngið upp á, að í stað þess komi „upp- 
reist“. Jeg skal ekki leggja neinn dóm 
á, hvort rjettara er frá málsins sjónar- 
miði, en það sem kom mjer til þess að 
gjöra þessa breyting var það, að í lögum 
um nppreist á æru frá 12. marz 1870 
stendur alstaðar „uppreist“, og vildi jeg 
þá að það sama orð stæði á öllum stöðum 
og að það væri samræmi einnig i orðfær- 
inu mllli þessa frumv. og þeirra laga, sem 
það vitnar til. Þó að þetta sje lítilfjör- 
leg orðabreyting, hygg jeg samt, að hún 
sje heldur til bóta.

2. í 9. gr. næstsíðustu málsgrein legg 
jeg til að orðið „að“ falli bnrt. Jeg held 
að setningin verði betur orðuð á þann 
hátt.

3. Legg jeg til, að í stað orðanna: 
„ef hann beiðist þess innan 14 daga af 
lögreglustjóra“, komi: „eí hann beiðistþess 
af lögreglustjóra, áður en 2 viknr eru liðnar“. 
Hjer hefnr fallið úr, að vísa til 13. gr., sem 
breyt.till. á Við. Mjer þykir rjettara að 
orða setninguna þannig, heldur en að hafa 
röðun orðanna sem i frumv. Jeg kann 
betur við að hafa 2 vikur heldur en 14 
daga; það er ekki góð íslenzka.

4. í síðasta tölul. 15. gr. stendnr í 
frumv.: „ef hann er með dómi gjörð- 
ur sekur um brot“ o. s. frv.; jeg sting 
upp á, að þvi verði breytt svo: „ef hann 
með dómi verður sekur nm brot“ o. s. frv. 
Áður er haft í frumv., og það er rjettara

mál, „að verða sekur", heldnr en „verða 
gjörður sekur“.

5. Legg eg til, að í stað orðanna: 
„nú beiðist einhver" komi: „nú vill ein- 
hver beiðast". Mjer finnst betur við eiga, 
þegar talað er um, hvernig sá, sem beið- 
ist, eigi að fara að, að orða það svo: „nú 
vill (óskár einhver að) beiðast".

6. í stað: „hinn gjörðarmanna" i 18. 
grein komi: „hinn gjörðarmaðurinn". Jeg 
ber ekki á móti, að hitt sje rjett mál, en 
jeg kann betur við að orða það svo, úr 
því þeir eru tveir gjörðarmennirnir.

7. Á þessum stað virðist mjer inn- 
skotssetningunni sje betur fyrirkomið með 
þvi móti, að í stað orðanna i byrjun ann- 
arar málsgreinar 19. gr.: „Sömu refsingu 
skal sá lærimeistari sæta — nema þyngri 
refsingarákvæði eigi við — sem freklega" 
o. s. frv. komi: „Sömu refsingu — nema 
þyngri refsingarákvæði eigi við — skal 
sá lærimeistari sæta, sem freklega" o. s. 
frv.

8. Loks hef jeg gjört breyt.till. við 
sömn grein, að í síðasta lið hennar komi: 
„hverfur ekki“ í stað orðanna: „ekki snýr“. 
Jeg kann betnr við, að sama orðið sje 
haft hjer, úr því „hverfa" er haft á 
undan.

Eins og jeg tók fram, eru þetta að 
eins orðabreytingar, sem jeg held að fari 
betur frá málsins sjónarmiði.

Það er einnig annar h. þingdm. (G.G.), 
sem hefur komið með breyt.till. við frv., 
og ætla jeg þá að minnast á þær um leið, 
úr því að jeg er staðinn upp.

Hann stingur upp á, að aptan við
3. gr. bætist: „og ekki skemur en 3 ár“. 
Það er verið að tala um, hvað langur 
kennslutíminn á að vera. H. þingdm. 
(G. GL) vill setja takmörk fyrir því, hvað 
stuttnr hann megi vera, nfl. ekki styttri 
en 3 ár. Jeg álit, að það hafi verið með 
ásettu ráði gjört, að þessi takmörknn var 
eigi sett i frumv. Það getur vel komið 
fyrir, að það gefi sig maðnr fram, sem
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þyrfti ekki annað en að eins follnema sig 
í iðn sinni; við skulum segja t. d. trje- 
smiður, sem er orðinn allfær til flestra 
smíða, en vill fullkomnast meira hjá dug- 
legnm meistara, svo sem 1 árs tíma. 
Það væri þá ósanngjarnt, að hann gæti 
ekki orðið þeirrar kennsln aðnjótandi, 
nema með þvi móti að binda sig við 3 ár. 
Jeg áiit ógjörlegt að setja stytztan kennslu- 
tíma 3 ár.

Þá kemnr hann fram með þá breyt., 
að í stað: „kl. S á morgnana" komi: „kl. 6 
á morgnana" í síðari málsgrein 7. gr. Það 
getur anðvitað verið álitamál, hvort tíma- 
takmarkið eigi að setja. Jeg gæti fellt 
mig við hvorttveggja. Það gæti staðið 
svo á, að lærimeistari væri vanur að fara 
snemma á fætur, t d. kl. 5, og sæi jeg 
þá ekkert á móti þvi, að hann tæki náms- 
piltinn með sjer til vinnn; en þetta getnr 
verið álitamál.

Þá kemnr h. þingdm. fram með þá 
breyting við 8. gr., að orðin: „fram yfir 
kl. 9 fyrir hádegi" falli bnrt Jeg get fellt 
mig vel við þessa breyt, þar sem það einnig 
stendnr í samræmi við frnmv. í Nd. nm 
almannafrið á helgidögnm, sem nú liggnr 
fyrir þinginu. Mun í því frnmv. hafa stað- 
ið áður tímatakmark kl. 9, en nú er þvi 
sleppt í frnmv., og þætti mjer því máske 
betra, að þvi væri einnig sleppt í þessn 
frnmv. til samræmis.

Um hina 4. breyting, sem h. þingdm. 
vill gera, að fella bnrt orðin i 9. gr.: „ef 
slík kennsla er fáanleg á staðnum", 
verð jeg það að segja, að mjer finnst það 
öldnngis ógjörandi, að leggja öllnm læri- 
meisturum það á herðar, að útvega kennsln- 
piltnm sínnm kennsln í því nauðsynleg- 
asta af nppdráttarlist skilyrðislanst, hvem- 
ig sem á stendur. Það getnr staðið svo á, 
að lærimeistari geti alls ekki útvegað þá 
keifosln, og hvaða ástæða er að taka á- 
kvörðnn um það, sem seinna sýnir sig að 
er óframkvæmilegt. Jeg má segja, að 
þessnm orðnm, sem h. þingdm. leggur til

að verði sleppt, hafi verið bætt inn í á 
síðasta þingi, af þvi að mönnnm fannst 
þvi að eins gjörlegt að gjöra ákvæði nm 
þetta efni, að þessnm orðnm væri bætt 
við. En væm þan felld burt, kæmn fyr- 
ir mörg tilfelli, að ómögnlegt væri að út- 
vega nemendnm þesaa kennsln.

Þar sem h. þingdm. leggnr til, að í 
16. gr. 2. lið komi: „10 mílnr frá sveitar- 
fjelagi því“ o. s. frv. i stað: „1 mílu“, þá 
er mjer ekki með ölln ljóst, hvað h. þm. 
hngsar sjer með því. Jeg get vel ímynd- 
að mjer, að verði sett 10 mílna takmark- 
ið, geti það haft tölnverð áhrif á samn- 
inginn. Mjer þykir það undarlega stórt 
stökk, að hann sknli tiltaka 10 milur, 
en máake fær maðnr betri skýring á því 
hjá h. þingdm.

Guðjbn Guðlaugsson: Það mnn ekki 
ótilhlýðilegt, að jeg gjöri stuttlega grein 
fyrir breyttill. þeim, sem jeg hef komið 
fram með við frnmv. þetta. Þær ern eins 
og h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) tók fram flest- 
ar efnisbreytingar að meirn eða minna 
leyti.

Fyrsta breyting er við 3. gr., að bæta 
inn í hana ákvæði nm, að námstíminn 
sknli ekki vera styttri en 3 ár. Tilgang- 
urinn er eiginlega ekki sá, að lengja yfir 
höfnð þennan kennslntíma, heldur að trygg- 
ing fáist fyrir, að kennslan komi að not- 
nm, og að hún sje meira en nafhið tómt, 
og þá má ekki hafa timann styttri en 3 
ár. Það er knnnngt mörgnm, að náms- 
brjef (sveinsbrjef) hafa ekki ætið svo mikla 
þýðingn, og jeg veit til þess, að fyrir hef- 
nr komið, að menn hafa keypt bjer þess 
konar námsbrjef fremnr sem verzlnnar- 
vörn heldnr en fyrir eigin verðleika sína. 
Afleiðingin' af slíku getnr ekki orðið önn- 
nr en sú, að vjer fánm flokk af fínnm 
flökknrnm og slóðnm — þessa svo nefodu 
„fúskara" — en jeg vil feginn reyna að 
koma í veg fyrir þetta með þessn ákvæði, 
að kennslutiminn sje ekki styttri en 3 ár, 
þvi að með þvi er fengin nokkur trygging
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fyrá, að lærisveinninn hafi numið eitthvað 
sjer og öðrum til gagns. Jeg skal að vísu 
j'áta, að það er nokkuð ófrjálslegt að setja 
þetta inn i lög, en þegar svo stendnr á, 
að nemandi er svo langt á veg kominn, 
að hann ekki þarf svo langan tíma til 
námsins, þá ern ýmsir vegir opnir fyrá 
hann. Þess konar menn ern iðnaðarmenn 
fúsir að taka og leyfa þeim að vera hjá 
sjer og með sjer til að fnllkomna sig í 
iðninni. Aðaláherzlan liggnr alls ekki á 
námsbrjefinn, því að sá sem kann iðn sína 
vel og er kunnur að þvi að vera laginn, 
hann fær engn að síðnr aðgang að vinnn, 
þótt hann hafi ekkert námsbrjef, heldnr 
en aðrá, sem hafa það, en aptur á móti 
minni hæfileika.

Önnur breyt.till. er um það, að vinnn- 
tíminn byrji ekki fyr en kl. 6 á morgn- 
ana. Jeg fæ ekki sjeð, að það sje nanð- 
synlegt að hafa það kl. 5, eins og í frv. 
stendnr, þvi að jeg hef reynsln fyrir þvi, 
að það er ekki drýgra nppá vinnnna að 
hanga lengi við hana, — það gjðrá menn 
lata og ónýta, og eins mun vera að sínn 
leyti með iðnað sem aðra líkamlega vinnn.

Þriðja breyt. er við 8. gr. og er hún 
gjörð í þeim tilgangi, að haldinn sje helg- 
ur allur hvildardagnrinn. Það er sem sje 
mín skoðun, að það eigi alls ekki að stytta 
hann. Ef dagnrinn er helgnr dagnr, verð- 
nr hann það eptir sem áðnr, hvaða lög 
sem þingið býr til nm helgi hans. Annars 
virðist mjer það líka heyra fremnr til 
andlega valdinn heldnr en þinginn, að 
setja reglnr nm þess háttar. Þar sem h. 
2. kgk. (H. Sv.) benti á, að þessi breyt. 
væri í samræmi við frnmv. nm helgidag- 
ana, er liggnr fyrir þinginn, þá skal jeg 
geta þess, að jeg athngaði það ekki, þeg- 
ar jeg samdi breytingnna, því að jeg er 
yfir höfnð á móti þvi frnmv. Mjer finnst 
líka, að ef ástæða er til að banna algenga 
vinnn á helgnm dögnm fyrir vinnuhjú og 
annan verkmannalýð, þá sje eins ástæða 
til að banna það fyrá námssveina. Þessi

helgidagavinna er annars útlent ákvæði, 
sem vjer ættnm ekki að apa eptir; það 
verðnr okknr hvorki til gagns nje sóma.

Fjórða breyt.till. er nm það, að allir 
kennendnr þessara námsveina sknli skyld- 
ir til að útvega þeim kennsln í nppdráttar- 
list þeirri, er að iðn þeirra lýtnr. Það 
liggnr i angnm nppi, að ef slík kennsla er 
nauðsynleg á snmnm stöðnm, er hún það 
eins á öllnm stöðum, og sje kennslan 
gjörð að skyldu, verðnr það að eins í 
byijnninni, að erfitt verður að fá hæfa 
menn til að kenna. Svo ber og þess að 
gæta, að það er ekki nema við ein- 
stök handverk, sem nppdráttarlist er nanð- 
synleg. Úrsmiðir og skóarar þnrfa t. a. m. 
ekki að læra nppdráttarlist sakir iðnar sinn- 
ar; það ern einknm þeir menn, er byggja 
hús, er ekki geta komizt af án þess, að 
hafa lært hana, og það er eitt vernlegt 
aðalskilyrði fyrir því, að geta talizt hæfnr 
til þess, að hafa nnmið nppdráttarlist, 
og þar sem svo mikið er í hófi eins 
og það, að byggja hús fyrir ef til vill 
mörg þúsnnd krónnr, er einkar nanðsyn- 
legt, að trygging sje fyrir þvi, að sá, sem 
það gjörir, hafi þá þekkingu og knnnáttn, 
er útheimtist til þess að leysa þann starfa 
transt og vel af hendi.

Ástæðnr mínar fyrá breyt.till. við 
16. gr. ern þær, að jeg get ekki fnndið 
það rjettlátt, að námssveinn geti hlanpið 
bnrtn frá kennara sínnm, þótt hann flytji 
að eins 1 mílu bnrtn. Ein míla er svo 
lítil vegalengd, að það getnr opt verið nm 
að ræða svo langan flntning innan hrepps. 
Aptnr á móti getnr hngsazt, að það sje 
oflangt sett takmarkið hjá mjer, 10 mílnr, 
og ef mönnnm sýnist, má koma með breyt.- 
till. nm það til 3. nmr.

H. 2. kgk. (H. Sv.) sagði, að svo gæti 
staðið á, að maðnr, sem tekið hefði náms- 
svein, þyrfti að fara sjálfnr á fætnr^il 
vinnn sinnar kl. 5, og að hann skyldi þá 
ekki geta látið námssvein sinn fylgja sjer, 
það væri hart En úr því er bætt í grein-
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inni þar sem stendur „nema brýna nanð- 
syn beri til“. Jeg skal svo ekki fjölyrða 
meira að þessu sinni.

Landshöfðinffi: Eins og h. 2. kgk. 
(H. Sv.) tók fram, eru breytingartill. hans 
engar efnisbreytingar, heldur að eins lag- 
færingar á málinu, og get jeg fellt mig 
vel við þær allar. En aptur á mðti er 
öðru máli að gegna með breyt. till. h. þm. 
Strandm. (G. G.). H. 2. kgk. (H. Sv.) er 
nú búinn að benda á ýmsa alvarlega agnúa 
á þeim breyt till., og fannst mjer ekki, að 
uppástm. gæti vel hrakið þær aðfinn- 
ingar. Eins og tekið var fram, er það 
öldungis ekki rjett, að binda kenslutím- 
ann svo, að hann geti ekki i neinu til- 
felli verið styttri en 3 ár, þvi að opt getur 
námssveinn verið svo vel undirbúinn, að 3 
ár sje allt of langur kennslutími, og þá er 
þessi tími fjötur um fætur honum. En 
hann má til að vera hjá lærimeistara lög- 
skipaðan tima til að geta fengið sveins- 
brjef sitt, enda er engin minnsta trygging 
fyrir þvi, að námið verðimeira, þótt tím- 
inn sje svona langur, því þegar pilturinn 
er orðinn fullnuma áður en þessi 3 ára 
tími er á enda, getur verið, að námið verði 
hinn timann að eins að nafninu til, þannig 
að hann verji mestu af honum t. a. m. við 
heyvinnu eða sjóróðra. Tryggingin fyrir 
þvi, að námið verði að gagni er i allt 
öðru fólgin, sjer í lagi í ákvæðunum í 9. 
og 10. gr. frv. Þau ákvæði, sem þar eru 
álít jeg góð og fulltryggjandi; þau voru 
sett inn í frv. í Nd. í hitt eð fyrra og 
þóttu þá gild og góð.

Hin 2. br. till. h. þmr. Strandm. (G. G.) 
er held jeg sprottin af misskilningi. Hon- 
um fórust svo orð, sem hann áliti, að 
vinnutiminn fyrir námssveinana væri lengri 
ef þeir byrjuðn kl. 5 heldur en ef þeir 
byrjuðu ekki fyrri en ki. 6. En þetta er 
misskilningur. í 7. gr. er ákveðið, að 
vinnutiminn skuli ekki vera meir en 12 
timar, að meðtöldum 2 tímum til hvildar

Álþt. 1898 A.

og matar, eða alls 10 tímar. Þegar því 
fyr er byrjað á vinnunni á morgnana* er 
fyr hætt. á kveldin og vinnutíminn er 
jafnlangur hvort byrjað er kl. 5. eða 6. 
Það er aptur á móti óeðlilegt, eins og h. 
2. kgk. þm. (H. Sv.) tók fram, að læri- 
meistari gæti eigi og mætti eigi láta náms- 
sveina sína byrja á verki fyrri en kl. 6, 
hvernig sem á stæði, því að þar er Iíka 
misskilningur hjá h. þm. Strandm. (G. G.) 
að undanþága sje frá þvi „þegar brýna 
nauðsyn beri til“. Sú undanþága er í 8. 
gr. og á að eins við sunnudagavinnu. 
Hinn 3. tl. í breyt.till. þm. Strandam. legg 
jeg enga áherzlu á; það stendur á sama 
hvort það stendur eða fellur. En aptur 
á móti er 4. tl. öldungis óhafandi. Eins 
og h. 2. kgk. (H. Sv.) benti á, var ákvæðinu 
um tiisögn í uppdráttarlist og jafnframt 
orðunum „ef slík kennsla er fáanleg á 
staðnum„ bætt við í Nd. í hitt eð fyrra, 
með þvi að það þótti alls ekki tiltækilegt 
að gjöra þessa kennslu undantekningarlaust 
að skyldu, meðan það er ekki almennara 
en nú er, að hægt sje að fá tilsögn í upp- 
dráttarlist Það væri óhafandi að fyrir- 
skipa, að lærimeistari útvegi námspiltinum 
þá tilsögn, sem ekki er fáanleg á kennslu- 
staðnum. Þar sem h. þm. Strandam. (G. G.) 
drap á, að hann kynni ekki við, að slík 
kennsla fengist að eins hjer í Evík, þá ber 
þess að gæta, að kunnátta i uppdráttarlist 
mun dreifast bráðlega út frá ítvík með þeim 
mönnum, sem læra munu hjer þessa list, og 
verður þannig með timanum hægt að fá 
nægilega tilsögn í henni út um Iand, svo 
að nndantekningin að kennslasje ekki fá- 
anleg á staðnum, keraur sjaldnar til. Hin 
5. br. till. er einnig hreint fráleit. Sýnist 
h. þm. Strandam. það sanngjarnt, að ef 
foreldrar hafa komið ungum syni sínum 
til náms hjá iðnaðarmanni hjer í Rvík, 
en iðnaðarmaðurinn fiytur svo austur í 
Árnessýslu eða upp i Borgarfjörð, að pilt- 
urinn sje þá skyldugnr til að fiytjast þang-

3 (4. &gtet).
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að með honum. Nei, slíkt væri öldungis 
óhafandi; það er einmitt mjög nanðsynlegt, 
að foreldrar geti slitið samninginn, þegar 
lærimeistarinn flytur einhvern nokkuð 
lengri veg bnrtn — enda yrði 2. liðnr 16. 
gr. mjög afkáralegnr, ef þetta 10 milna 
takmark væri sett inn, — ef það þyrfti 
10 mílna burtflutning til að piltur, sero 
er til heimilis hjá lærimeistara, geti losn- 
að við samninginn, en að eins þurfi nokkuð 
langa morgnn- og kveldgöngu til að verfla 
því valdandi, að slíta megi samninginn, 
þá er hann er ekki hans heimilismaður.

Jeg verð því að teggja á móti 1. 2.4. 
og 5. tl. á breyt.till. og jeg álít það mik- 
inn galla á frv. ef þær breytingar kom- 
ast að.

Jón A. Hjaltalín: E>að er fyrsta 
breyt.till. á þingskj. 39, sem mjer fínnst 
röng eptir málsvenju nú; og þó það orð 
sje komið inn i eitthvert lagaboð er ein- 
mitt rjett að snúa aptur af þeim villuvegi. 
„Uppreist" þýðir allt annað en „uppreisn" 
hjer. Að öðru leyti er jeg samþykkur 
öllum breyttill. á þingskj. 39. Siðasta 
breyt.till., er reyndar alveg óþörf og þykir 
jafnvel opt fara betur í máli að breyta 
til með orð, er sömn þýðing hafa, en brúka 
ekki aptnr og aptur sama orðið.

Guðjón Guðlauqsson: Jeg hef nú 
orðið þess var, að ýmsir h. þm. eru ekki 
samdóma mjer og samþykkir breyt.till. mín- 
um. Reyndar mnn jeg halda heilsu fyrir 
þvi, og mjer liggur Ijett á hjarta, þótt 
þær ekki lifi lengi. Jeg hef samið þær 
eptir minni sannfæringu og skoðanir min- 
ar hafa ekki getað breyzt við þær um- 
ræður, sem orðið hafa. Jeg skal játa það, 
að setningin „nema brýna nauðsyn beri 
til“ á ekki við um byrjunartímann á 
morgnana; en samt sem áður virðist mjer 
eðlilegast, að byrjunartíminn sje ákveðinn 
kl. 6 en ekki kl. 5, því tiðast mun yfir 
höfuð að ganga ekki fyr til verka (Landsh:. 
Um sláttinn?). Um sláttinn ganga menn 
til verka milli 6 og 7 að morgni, þar sem

jeg þekki til, og atkasta eins miklu og 
þeir, sem fyr fara. Auðvitað verður vinnu- 
tíminn jafnlangur, hvort uppistöðutakmark- 
ið sem er lögleitt, en jeg álít rjettara að 
fyigja því sem vanalegast er fyrir verka- 
lýðinn. Hæstv. landsh. hafði ekkert á 
móti 3. lið í breyt.till. og þarf jeg því ekki 
að tala um hann frekara. Jeg verð að 
halda því föstu, að uppdráttarlist sje kennd 
þegar hún er nauðsyuleg. Úr þvi að það 
er skilyrði fyrir því að geta byggt hús, 
að kunna uppdráttarlist, þá er öldungis 
nauðsynlegt, að húsasmiðir læri hana; 
annars geta þeir ekki sagt, hvað hús kosti, 
eða gefið ueinn reikning eða áætlun yfir 
það. — Jeg held einnig fastri breyttili. 
minni um 10 mílna flutninginn, þrátt fyrir 
ræðu hæstv. landsh. Jeg álít ófært að 
námssveinn geti siitið samninginn fyrir það, 
að lærimeistari flytur að eins eina mílu 
vegar. Þegar námspilturinn er heimilis- 
maður lærimeistarans, ættu vistarsamning- 
ar þeirra að vera i samræmi við sams- 
konar atriði í hjúalögunum. En þar sem 
hæstv. landsh. sagði, að engin samkvæmni 
væri í því, að lengja þannig vegatakmarkið, 
þegar nemandinn væri heimilismaður læri- 
meistarans, úr því að það væri látið standa, 
að nemandinn, ef hann væri ekki heimilis- 
maður lærimeistarans, gæti sagt upp samn- 
ingnum, ef kennarinn flytti sig svo langt, 
að nemandinn þyrfti að ganga til vinnu 
sinnar óhæfilega langan veg, þá get jeg 
ómögulega sannfærzt um, að þessi at- 
hugasemd sje rjett, því að ef það er í 
námssamningnum tekið fram, að nemandi 
búi anuarstaðar en hjá lærimeistaranum, 
þá gengst lærimeistarinn um leið undir 
það, þótt óbeinlinis sje, að vera kyr á sama 
stað þar tii samningnum er fullnægt, því 
annars getur nemanda orðið ómögulegt að 
fylgja kennara sínum, ef hann á engan 
verustað vísan, hvorki hjá honum nje 
öðrum á hinum nýja bústað lærimeistar- 
ans, og ef hann flytur úr kaupstað á 
sveitaheimili, þá verður nemandi að komast
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á sama heimilið, og þótt kennari bjóði hon- 
nm þá að fara algjörlega tíl sín, þá þarf 
nemandi ekki að þiggja boðið, því það er 
beint á móti samningnnm, og getnr ekki 
gengið nema að breyta honum að ölln leyti.

ATKVGEÐAGR.: 1. gr. samþ. með 9 
atkv., breyt. við 2. gr. (C. 39) felld með 
6:3; 2. gr. samþ. í e. hlj.; breyt. við 3. 
gr. (C. 56) felld með 7:1; 3. gr. samþ. 
með 10 atk.; 4.—6. gr. samþ. i e. hlj.; 
breyt. við 7. gr. (C. 56) samþ. með 9 atkv.;
7. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; breyt. 
við 8. gr. (C. 56.) samþ. með 9 atkv.;
8. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; breyt. 
við 9. gr. (C. 56) felld með 9:1 atkv.
9. gr. samþ. í e. hlj., og sömnleiðis 10.—12. 
gr.; breyt við 13. gr. (C. 39) samþ. með 
10 atkv.; 13. gr. þannig breytt samþ. í e. 
hlj.; 14. gr. samþ. i e. hlj.; breyt. við 15. 
gr. (C. 39) samþ. með 10 atkv.; 15. gr. 
þannig breytt samþ. í e. hlj.; breyt við 
16. gr. (C. 56) felld með 7:2; 16. gr 
samþ. með 10 atkv.; 17. gr. samþ. 
í e. hlj.; breyt við 18. gr. a. (C. 39) 
samþ. með 8 atkv.; breyt við sömn gr. b. 
(C. 39) samþ. með 9 atkv.; 18. gr. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; bréyt. við 19. gr. 
(C. 39) samþ. með 9 atkv.; 19. gr. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; 20. og 21. gr. samþ. 
í e. hlj.; fyrirsögn frv. samþ. með 10 atkv. 
Fromv. vísað tíl 3. nmr. með 10 atkv.

Frumv. tíl laga um Ireyting á 3. gr. 
í tHskipun 31. maí 1855 um eptírlaun (C. 
47); 1. nmr.

Siqur9ur Jensson: Við höfum 2 þm. 
leyft okknr að koma fram með þetta frv. 
og leggja það fram fyrir h. þingd. Við á- 
h'tnm fnlla ástæðn vera til að hreyfa 
þessu máli nú, ognauðsyn beri til að út- 
kljá þetta mál á þessn þingi, því að það 
er áhugamál — nú sem stendur eitthvert 
mesta áhugamál þjóðarinnar. Vjer sjáum 
jðnlega greinir i öllum dagblöðum vorum, 
er krefjast breytingar á eptirlannalögun-
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um, og frá flestum þingmálafundnm ern 
komnar til þingsins krafir um hið sama, 
kraflr um að útkljá málið á þessu þingi. 
Það er þvi skylda þingsins, að reyna nú 
að komast að einhverri niðnrstöðn. Það 
er nauðsynlegt bæði þjóðarinnar vegna af 
því, að eptirlaunabyrðin liggnr þungt á, 
en nóg að vinna með fje því, er lands- 
sjóði hlotnast; og það er lika nauðsynlegt 
vegna sjálfra embættismannanna, þvi að 
þetta mál hefur, eins og kunnugt er, verið 
brúkað til æsinga, til að kveykja með kaia 
til embættismannastjettarínnar, en það tel 
jeg ekki einungis óþægilegt fyrir embætt- 
ismennina, heldnr lika mjög óhollt fyrir 
þjóðina. En það er þó ekki meining okk- 
ar flntningsmanna, að eltar sjeu allar ósann- 
gjarnar kröfur, er komið hafa fram í þessu 
máli, í ræðum og ritnm, heldur hitt, að 
taka til greina það, sem skynsamlegt er 
í kröfum þessum, og reyna að sníða ept- 
irlannin eptir hag þjóðarinnar. Þjóðin vill 
ekki, að starfsmenn hennar líði nauð í ell- 
inni; um það hafa menn og getað sann- 
fært sig í dag, þar sem h. Nd. hefur ná- 
lega í einu hljóði samþ. að veita einum 
öldung mjög sómasamleg eptirlaun, og það 
manui, aem engan rétt hafði til eptirlauna 
að lögum.

Við viljum ekki fnllyrða neitt um 
það, hvort grnndvöllnr sá, er frv. þetta 
er byggt á, er hinn rjettastí; um það á 
hin h. deild nú að dæma. Við höfnm lagt 
tíl grnndvallar frv., er áður hefnr verið 
fyrir þinginn; en þó höfnm við ákveðið 
eptirlannin nokkuð riflegri en þar er gjört, 
þvi að við ætlnm oss ekki að láta þessu 
frv. fylgja neitt frv. um skyldn embættis- 
manna til að tryggja sjer ellistyrk; við 
viljum láta það vera frjálst hverjum manni, 
hvort hann vill tryggja sjer meiri styrk í 
ellinni, á þann hátt, eða eigi. Við höfum 
og gjört þá breyting á frumv., að eptir- 
lannin ern látin vaxa jafnt hjá öllnm em- 
bættismönnum, hvort sem laun þeirra hafa

3*
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verið há eða lág, þvi að það álítum við 
sanngjarnt, enda meiri líknr til, að sá 
sem há laun hefur haft, hafi getað safhað 
einhverju til elliáranna. Við höfnm ekki 
tekið ekkjnr embættismanna inn i frnmv. 
þetta; við viljum ekki taka neitt afþeim.

Jeg hef ætlað mjer að stinga upp á 
nefnd í lok þessarar umr., þá er jeg hef 
heyrt ræður manna og undirtektir í mál- 
inu.

Hallgrímur Sveinsson: H. flutningsm. 
hafa tekið mál þetta til meðferðar á þvi 
stigi, sem það var, er það dagaði uppi á 
siðasta þingi, en þó hafa þeir fellt burtu, 
þann dilk, er því fylgdi þá, og sem mun 
hafa stutt einna mest að því í hitt eð fyrra, 
að málið komst svo langt á leið, eg meina 
ellistyrksfrumvarpið. Þá er maður lítur á 
frv. þetta, er það bert, að það hefur inni 
að halda stórkostlega breytingu frá þvi 
sem nú er; en það er ætíð mjög varhuga- 
vert í allri löggjöf, að gjöra í einu mjög 
stórkostlegar breytingar eða stökk. Látum 
það vera, að allir sjeu á einu máli um 
það, að ljetta landsjóðnum eptirlaunabyrð- 
ina, en það er þó mesti munur, að ljetta 
dálítið, eða ljettaeins og hjer er farið fram 
á. Jeg veit það að sönnu, að þær raddir 
hafa heyrzt, er viljað hafatakaenn dýpra 
í árinni, og í Nd. hefur verið frumv., er 
ákveðið hefur eptirlaunin 3/8 af laununum, 
þar sem hjer er ákveðinn 3/5 hluti. En 
samt sem áður er 3/6 partur launa að við- 
bættum 20 kr. fyrir hvert ár í embætti, 
mjög fjarri því að vera líkt eldri lögum. 
í siðustu gr. stendur nú að visu, að lög 
þessi skuli ekki ná til þeirra manna, er 
nú eru í embættum, og kynni þetta að 
gjöra frv. aðgengilegt í augum ýmsra, er 
nú hafa eptirlaunarjett; en menn verða þó 
að gæta sín, að vera eigi ósanngjarnir við 
eptirkomendurna, og vera eigi of-fljótir á 
að gjöra stórkostlegar breytingar þeim í 
vanhag, en fara varlega og gæta að sjer. 
Jeg held að hjer sje heldur langt farið 
og upphæðin sett oflág, einkum úr þvi að

ekkert ellistyrksfrv. fylgir með, og að 
rjettara hefði verið að halda sjer til frv. 
þess, er samþ. var hjer í deildinni á sið- 
asta þingi. H. flutningsm. (S. J.) gat 
þess, að hin árlega viðbót væri hin sama 
fyrir alla eptir frv., hvort sem laun þeirra 
væru há eða lág, meðan þeir þjónuðu i em- 
bættum, en jeg held, að þessi grundvall- 
arregla sje ekki allskostar rjett. Ef það 
eru fullar ástæður til þess, að embættin 
sjeu misjafhlega launuð, önnur hærra, önn- 
ur lægra, þá er lika að sjálísögðn sömu 
ástæðurnar fyrir hendi til þess, að hið 
sama gildi um eptirlaunin, að þau standi 
i beinu hlutfalli við iaunin, og að því 
leyti hefði verið rjettara, að halda sjer við 
fyrirkomulag frv. þess, er hjer var samþ. 
i Ed. í hitt eð fyrra. Jeg hef viljað drepa 
á þessi atriði, með þvi að jeg er nýr þm. 
og hef ekki látið skoðun mina í ljósi áð- 
ur um þetta mál, ef að nefnd sú sem 
kjósa á í málið, vildi taka þessar athuga- 
semdir mínar til greina að einhverju 
leyti.

Flutningsmaður (Sigurður Jensson): Jeg 
hef nú heyrt ástæður h. 2. kgk. (H. Sv.) og 
er hann ekki saradóma okkur í því, að 
við höfum valið hinn ijettasta og heppi- 
Iegasta grundvöli fyrir frv. Jeg skildisvo 
ræðu hans, sem hann saknaði éllistyrks- 
frv. frá fyrra þingi, en það er min skoð- 
un, að það hafi einmitt verið ellistyrks- 
írv., sem orðið hefur þessu máli að fóta- 
kefli á fyrri þingum. Jeg hygg að þetta 
mál væri nú löngu útkljáð á viðun- 
anlegan hátt, ef hitt frv. hefði aldrei ver- 
ið látið verða þessu samferða. Við flutn- 
ingsmenn höfum í þessu frv. tekið tillit 
til þess, að ellistyrksfrv. er ekki með, þar 
aem við höfum hækkað eptirlaunin úr 3/8 
upp 1 Vb- J®g finn 8VO ðigi ástæðu til 
að fjölyrða meira og leyfi mjer að stinga 
upp á, að kosin verði 3. manna nefnd.

ATKVÆÐAGR.: Nefnd samþ. með 9 
atkv. og i hana kosnir:

J. A. Hjaltalin með 7 atkv.
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Sigurður Stefánsson með 7 atkv. 
Sigurður Jensson — 7 —

Frumv. tU laga um, aS Austur-Skapta- 
fédssýsla skuli, að því er sveitastjórn snert- 
ir, skílin frá suðuramtinu og lögð til aust- 
uramtsins; 3. nmr.

ATKVÆÐAGB.: Frumv. samþ. í e. 
hlj., og afgreitt síðan til Nd.

Tid. til þingsályktunar um nefnd 
milli þinga til að endurskoða sveitarstjörn- 
ar- og fátœkralöggjöf landsins o. fl. (C. 24); 
ein umr.

Flutningsmaður (Quðj. QuFlaugssonþ. 
Jeg hef komið með þessa till. sakir þess, 
að mjer finnst full ástæða og nauðsyn til, 
að breyta þeim lögum, sem hjer ræðirnm 
og jeg stend ekki einn nppi með þetta á- 
lit, þeir ern margir, sem hafa þá skoðnn, 
að þingið þnrfi nauðsynlega að gjðra breyt- 
ingar á lögnm þessnm, og vjer lesum mjög 
opt ritgjörðir í dagblöðnm vornm, sem 
fara í sömu átt, og á hverju þingi ern 
3—4 frv. nm sama efni. Það vorn tvö 
frv. fyrir siðasta þingi, er gengu i þessa 
stefnn, en þan náðn ekki fram að ganga.

Yfir höfdð ern tveir vegir til að gjöra 
breytingar á lögnm þessnm. Annar sá, 
sem farinn hefnr verið hingað til, sem í 
mínnm augum er ekki góðnr — að taka 
fyrir smátt og smátt einstök atriði, og 
breyta með smálögnm, en við það verðnr 
öll vor fátækra- og sveitarstjórnarlöggjöf 
i molum. Jeg skal taka t. d.: A siðasta 
þingi kom fram frv. sem hjet: Frv. til 
laga nm breyting á lögnm 11. júlí 1890 
nm breytingn á lögnm 4. mai 1872.

Þetta frv. fjell nú að sönnn; en ef 
vjer hngsnm oss, að það hefði komizt í 
gegnnm þingið með litlum atkvæðamun og 
svo hefði nn á þessn þingi þótt ástæða 
til að breyta aptnr þeim lögnm, þá heíði 
fyrirsögn þessa frv. orðið svo ljót og leið- 
inleg, að jeg vil ekki þreyta h. þm. með 
þvi að láta þá heyra hana, — breyting

við breyting og svo koll af kolli. Fyrir 
alþýðn sem nota á þessi lög, er það mjög 
óhentngt að hafa þau svona öll í molnm, 
jafnvel þótt „Lagasafn fyrir alþýðu" bæti 
talsvert úr — en það er ekki hinu opin- 
bera að þakka. Lagaboðin og breyting 
þeirra, ern orðin svo mörg, að i því er mjög 
erfitt að botna.

Hinn vegurinn tit breytinga á þessnm 
lögnm er sá, að taka málið fyrir í einni 
heild, og það er sá vegnr, sem bent er á 
í tillögn þessari. Nn vitum vjer, að þing- 
menn ern úr ýmsum stjettum, og að sjálf- 
sögðu ern margir þeirra, er aldrei hafa i 
sveitum verið eða tekið þátt í sveitarstjórn 
og geta því ekki haft „praktiska" þekk- 
ingn i þesskonar. Þær breytingar, sem 
gjörðar hafa verið á þessnm lögnm, hafa 
að öllum jafnaði verið smábreytingar, er 
einstakir þm. hafa komið fram með, af 
þvi að þeir hafa á einhvern hátt rekið sig 
á það sjálfir, að einhver breyting á því 
atriði væri nanðsynleg. Hinn eini og rjett- 
asti vegur er það, að þetta mál komi fyr- 
ir sveitarstjórnirnar sjálfar til nmsagna 
og álits, þvi að þeir menn ern knnnngast- 
ir, og þekkja bezt af reynslnnni, hvar á- 
bótavant er og hvar breyta þarf. Þetta er 
aðalangnamið mitt í till., að þessir menn 
taki með þinginn þátt í þessari löggjöf. 
Efsett ermilliþinganefnd í þessu skyni og 
i þá nefnd valdir menn úr öllnm fjórðung- 
um landsins, og frv. þeirra svo boriðnnd- 
ir sveitarstjórnir til nmsagna, þá má bú- 
ast við góðnm árangri þessa máls. En 
með því að það hefur talsverðan kostnað 
í för með sjer, að setja slika miiliþinga- 
nefnd, þá ætla jeg að ráðlegt sje, að menn 
hngsi vel nm það, hvort önnnr ódýrari 
aðferð sje til, til þeas að ná tilganginnm 
með, þvi þó nefndin sjálf geti verið nanð- 
synleg, þá er það ekki hún, sem jeg legg 
mesta áherzluna á, heldur það, að öll þessi 
löggjöf sje endurskoðnð í einn, og komið 
i eitt lag, og að sveitarstjórnarvöld lands- 
ins fái sjálf að taka þátt í þessn laga-
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smíði. Og til þess, að tína saman öll þau 
lög og úrsknrði, — sem nú eru víst 30—40 að 
tölu, að meðtöldnm öllum stjórnarvaldabrjef- 
nm, sem ern að vísn skýringar, en opt þar 
sem gat er á lögnnnm og því sama sem lög, 
— þarí allmikinn tíma. Er þvi mikið unnið, 
þó ekki yrði annað, en koma öllum þess- 
nm molum i eina heild.

Jeg vil því leyfa mjer að stinga npp 
á þvi, að kosin verði 3. manna nefnd til 
að hugleiða þessa þingsályktunartillögu.

ATKVŒÐAGR.: Nefnd samþ. með 8. 
atkv. og i hana kosuir.

Guðjón Gnðlangsson með 8 atkv. 
Þorkell Bjarnason — 5 — 
Sigurður Jensson — 5 —

Sjöundi fundur, þriðjudag 11. júlí. Allir 
á fúndi.

Frumv. fiZ laga um breyting á lögum 
87. fébr. 1880, um stjórn safnaðarmála og 
um skipun sóknamefnda og hjeraðsnefnda; 
(C. 53); 3. urar.

ATKVCEÐAGR.: Frv. var umræðul. 
samþ. i e. hlj., og sent forseta Nd.

Frv. til laga um úrskurðarvald sátta- 
nefnda, rjettarfar og aðför í minni skutda- 
málum (C. 48); 1. umr.

Flutningsmaður (Þorl. Jónsson): Jeg 
hef borið frv. þetta fram í þeim tilgangi, 
að gjöra greiðari innheimtn smáskulda held- 
nr en á sjer stað eptir þvi sem nú er. 
Það mnn ölhim knnnngt, hversu torsótt 
og kostnaðarsöm sú innheimta er opt og 
einatt i hlutfalli við skuldarnpphæðina, og 
er því mesta þörf á að gjöra hana greið- 
ari. Jeg þarf ekki að lýsa þessn nákvæm- 
ar, því það mnn öllnm kunnngt Eins og 
menn vita, er það gangur málsins, þegar 
menn tregðast að borga, og ná verður inn 
sknldnnnm með lögsókn, að skuldunautur er 
fyrst kærður fyrir sáttanefnd; gangi ekki 
saman við sáttanefndina, verðnr málið að 
ganga til dómstólanna. Þar dvelst því

opt lengi, með þvi að óþarflega margir 
eða langir frestir ern veittir, eða með ýms- 
um vífílengjnm skuldunauts o. s. frv., og 
bakast við það kostnaður langtnm meiri 
en þörf gjörist, sjerstaklega, ef sýslumað- 
nr þarf að takast langa ferð á hendur til 
rjettarhaldanna, og borga verðnr til hans 
dagpeninga og ferðakostnað. Jafnvel þá, 
þegar sátt kemst á fyrir sættanefnd, eða 
þá dómur er fallinn, hefúr það tíðum mik- 
inn kostnað i för með sjer, að fá sættinni 
eða dómnum fullnægt, ef skuldunautur 
gjörir það ekki af sjálfsdáðum; þarf sýslu- 
maðnr opt að fara langar leiðir, til þess 
að fullnægja dómnnm eða sættinni með að- 
för. Leggst þá á nýr kostnaður, sem leggst 
að vísu á skuldunaut, en sem æskilegt 
værí að geta sloppið við. Jeg vods því 
að h. þingdm. kannist við, að innbeimta 
á smáskuldum er kostnaðarmeiri en þyrfti 
að vera, og opt og einatt er, kostnaðar- 
ins vegna, alls ekki tilvinnandi að fara i 
mál út af þeim, svo að skuldirnar verða 
að falla, er svo á stendur. Skuldunautur 
veit þetta, og getur því fremur tregðazt 
við að borga sknldina, þar sem hann treyst- 
ir því, að ekki verði höfðað mál gegn sjer, 
af þvi að kostnaðurinn yrði meiri en svo, 
að það borgaði sig fyrir sknldheimtn- 
mann. Jeg get því ekki annað en ímynd- 
að mjer, að flestir telji það æskilegt að 
bæta úr þessu ástandi, og frv. þetta gjör- 
ir það með þrennn móti. í fyrsta lagi 
með því, að veita sáttanefndum úrskurð- 
arvald i smáskuldamálum, þegar viss skil- 
yrði eru fyrir höndum. Jeg er viss um, 
að þetta fyrírkomulag gæti orðið til mik- 
iila bóta, því að jeg hef reynslu lyrir mjer, 
að þessi skiiyrði eru opt fyrirhendi. Sjer- 
staklega kemur það opt fyrir, að skuldu- 
nautur mætir, kannast við sknldina, en 
samt sem áður verður ekkert úr sætt. Þá 
væri það æskilegt, þegar svo stendur á, 
að sættanefnd hefði vald til að leggja úr- 
sknrð á málið, og hygg jeg að skuldu- 
nautnr myndi opt nna við úrsknrð henn-
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ar og innheimta þannig verða greiðari og 
kostnaðarminni. í öðru lagi er í frv. 
reynt til að gjðra innheimtu smáskulda 
greiðari með því að gjöra allan mála- 
rekstnr fyrir undirrjetti einfaldari og ó- 
brotnari og um leið kostnaðarminni en nú 
gerist. í þriðja lagi fer frv. fram á, að 
hreppstjórar skuli framkvæma aðför, og 
halda nauðungaruppboð í smáskuldamálum; 
við það sparast bæði kostnaður og ómök, 
sem nú leiðir af þvi að þurfa að láta 
sýslumann framkvæma aðförina, því að 
hann þarf opt að fara langan veg til 
þess, og honum verður að borga fyrirþað 
bæði dagpeninga og ferðakostnað, en að 
sjálfsögðu þarf hreppstjórinn ekki að fara, 
nema stuttan veg til þessa.

Með þessu þrennu, er jeg hef nú nefnt, 
er skuldheimtumanni gjört mikið hagræði 
við innköllun á smáskuldum, en þáliggur 
sú spuming fyrir: Er skuldunaut með 
þessu bakað óhagræði og hans rjettur fyrir 
borð borinn? Þvi er alls eigi svo varið, 
þvi að einmitt verður þetta fyrirkomulag 
kostnaðarminna fyrir hann, ómaksminna 
og fyrirhafnarminna. En svo ber nú 
þess að gæta, hvort sættanefndum muni 
vera trúandi til að uppkveða úrskurð í 
svona málum, og hygg jeg, að það sje 
engum vafa undirorpið. Bæði eru í frv. 
þessu skýr ákvæði um, hvenær þeir hafa 
heimild til að gjöra það, og svo er fyrsti 
sáttanefndarmaður venjulega prestur, 
menntaður maður, er hæglega getur af- 
gjört, hvort þau rjettu skilyrði eru fyrir 
hendi; og hinn sáttanefndarmaðurinn er 
venjulega helzti bóndinn í sókninni eða 
einhver annar málsmetandi maður. Jeg 
get þvi ekki sjeð, að það geti orðið máli 
þessu til fyrirstöðu, að vantreysta þurfí 
sáttanefndunum. Á sama hátt verð jeg 
að halda því fram, að engin ástæða sje til 
að vantreysta hreppstjórum til þeirra starfa, 
sem þeim eru falin í frv.

Það eru til bæði i þessari álfu og 
eins í Ameriku ýmialeg lög til að greiða

fyrir innheimtu á smáum skuldaupphæðum. 
TJpphæðin, sem lögin eru bundin við, er 
nokkuð mismunandi á hinum ýmsu stöð- 
um. í Frakklandi 100, 200 eða 1500 
fránkar, eptir prússneskum lögum öOThaler, 
eptir enskum lögum 20 eða 50^, eptir 
ameríkönskum Iögum 100 dollarar, eptir 
austurrískum lögum 200 gyllini. í Dan- 
mörku 100 ríkisdalir oða 200 kr.

Jeg er ekki nógu kunnugur lögura 
þeim, sem gilda i þessum löndum, en jeg 
hef kynnt mjer lög þau i Norvegi, sem 
sett hafa verið um þetta atriði og hef jeg 
sniðið þetta frv., sem mest eptir þeim. 
Þau voru upphaflega sett 8. mai 1869 og 
upphæð skuldarinnar mátti vera 30 spesíu- 
dalir. En þessi lög urðu brátt viusæl og 
reyndust svo vel, að með lögum 29. maí 
1879 var gjörð sú breyting, að upphæðin 
mætti vera allt að 500 kr. og það hefur 
lengi verið í lögum Norðmanna, að ljens- 
menn, sem svara til hreppstjóra hjá okkur 
hafa mátt framkvæma aðför í smáskulda- 
málum.

Þar sem nú frv. þetta gjörir inn- 
heimtuna greiðari með þessu þrennu móti, er 
áður er áminnzt, og samskonar lagaákvæði 
hafa reynzt vel bæði í Noregi og í 
mörgum öðrum löndum, vona jeg, að h. þd. 
taki frv. þessu vel og gjöri heldur við það 
þær breyt., er þurfa þykir, heldur en að 
vísa því algjörlega frá sjer.

Jeg álit æskilegt, að nefndverði sett 
í þetta mál og mun jeg stinga upp á því 
í lok þessarar umræðu, en jeg vil ekki 
gjöra það nú þegar til þess að hin vænt- 
anlega nefnd geti heyrt undirtektirnar.

Flutningsmaður (Þwieifur Jímsson.): 
Úr því að enginn tekur til máls, þá sting 
jeg upp á, að þriggja manna nefnd sje 
valin.

ATKVÆÐAGR.: Nefnd samþ. með 
10 atkv. og i hana kosnir:

Eristján Jónsson með 9 atkv.
Þorleifúr Jónsson — 9 —
Einar Ásmundss. — 7 —
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Frv. tíí laga um sjerstaka heimdd tíl 
að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabók- 
um; frh. 1. umr.

Framsögum. (L. E. Sveinbjörnsson). 
Nefndarálitið (C. 52) ber það með sjer, að 
nefndin álítur ákvæði þessa frv. nauðsyn- 
leg, og getur hún þess og, að hún álíti 
athugasemdirnar við frv. nægilegar til að 
sýna það. Breytingar nefndarinnar eru að 
mestu leyti orðabreytingar en úr því að 
þetta er 1. umr. er ekki ástæða til að 
fara meira út i málið að þessn sinni.

ATKVÆÐAGE.: Málinu vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Áttnndi fundur, miðvikudag 12. júli. Allir 
á fundi.

Frv. td laga um iðnaðarnám (C. 62); 
3. umr.

Guðjón Guðta/ugsson: Eins og h. 
þingd. er ljóst ber br.till. sú, er jeg og 2 
aðrir h. þdm. höfúm komið fram með, 
það með sjer, að hún fer i somu átt, sem 
5. liður i breyt.till. þeirri, er jeg kom fram 
með við 2. umr. þessa máls og þá var 
felld. Jeg get imyndað mjer, að snmir h. 
þm. mnni ætla, að ástæðan fyrir því, að 
jeg kem nú aptnr með breyt.till. sje tómur 
þrái, að jeg vilji ekki láta undan. En 
án þess þó að jeg vilji með öllu sýkna 
mig fyrir þeirri lyndiseinkunn get jeg samt 
fullvissað um, að ástæðan er ekki ein- 
göngu sú. Jeg get sem sje ekki trúað 
þvi, að þm. finni fnila ástæðn til að halda 
þessu einnar mílu takmarki. Jeg get 
ekki skilíð í því, að mönnum virðist það 
sanngjarnt og eðlilegt, að lærisveinn segi 
lærimeistara upp fyrir það, þótt hann t. a. m. 
flytji búferlum úr Hafnarfirði til Reykja- 
víkur — allra sízt ef hann er neyddur af 
kringumstæðunum til að flytja sig þetta. 
Jeg hygg, að breyttill. mín hafi fremur 
verið felld um daginn vegna þess, að jeg 
þá spennti bogann of hátt með því að á- 
kveða takm&rkið 10 milur. Jeg hef þvi

nú valið meðalveg — eigi af því, að min 
skoðun sje ekki enn þá sú, að 10 milna 
takmarkið sje rjettilega valið, heldur vegna 
hins, að jeg ætla þetta takmark nálgast 
meira skoðanir þessarar h. þingd. Jeg hygg 
að menn hafi ekki athugað það nógu vei, og 
það hafði jeg ekki heldur sjálfnr gjört um 
daginn — hve laust er við, að þetta einn- 
ar milu takmark standi i nokkrn sam- 
ræmi við tilsvarandi ákvæði í hjúalögun- 
nm. Þar er ákveðið, að hjúið getnr ekki 
sagt upp vistinni, þótt húsbóndi þess flytjist 
búferlum 15 mílur. (Landsh: En 5 mílnr 
á sjó). Jeg hygg að það sje hverjum 
manni ljóst, að þetta erofmikill mnnur, í 
þessu frv. 1 míla en í hjúalögunum 15 
mílur. Jeg hygg að menn hafi ekki nóg- 
samlegá athugað það, að einmitt iðnaðar- 
menn þurfa opt vegna atvinnu sinnar að 
flytjast úr einum stað í annan, einkum ef 
þeir hafa marga verkamenn eða námssveina, 
og ef svo til hagar, að þá brestur atvinnu 
á einum stað, er það hart, að þeir skuli 
missa námssveinana við það að leita sjer 
atvinnu á þeim stað, sem hana er að finna 
— og það ekki meir en eina mílu í burtu.

Enn fremur þykir mjer það óeðlilegt, 
að þessi einnar mílu flutningur skuli 
hafa þessar afleiðingar við hliðina á öðrum 
ákvæðum frumvarpsins. Það er þó tals- 
vert ólikt að misþyrma námssveini — en 
við þvi er lögð hin sama hegning, ef jeg 
mætti brúka það orð. Það er óeðlilegt 
að það skuli kosta alveg hið sama, að 
misþyrma námssveini, t. a. m. ’hryggbrjóta 
hann, eins og að flytjast að eins eina milu 
í burtu, t.a.m. frá Hafnarflrði til Reykja- 
vikur. Jeg get ekkitrúað því, að mönn- 
um finnist það sanngjarnt, að þetta skuli 
vera álitið jafnsaknæmt hvorttveggja. 
Jeg vil svo ekki orðlengja meira um þetta 
mál. Jeg hef gjört grein fyrir minni skoð- 
un og fel h. þd. þetta til athugunar.

Landshöfðinqi: Jeg verð enn þá að 
mótmæla breyt.till. þeirri, sem komin er 
við frv. þetta frá hinum sama h. þm., er
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nú stendur fyrstur á blaði — og kom fram 
með breyttíll. við 2.umr. um að lengja í 16. 
gr. tl. 2. 1 milu i 10 milar. Nú er stung- 
ið upp á að lengja takmarkið i 5 milur og 
verð jeg eins að mæla mðti því. Það er 
sem sje i frv. þessu gengið út frá því, að 
þá er foreldrar eða aðrir vandamenn ráða 
námssvein hjá lærimeiatara, þá taki þeir 
sjerstaklega tíllit til þess staðar, þar sem 
lærimeistarinn á heiina t a. m. að því leyti, 
hve mikla atvinnu þar er að fá. Bústað- 
ur lærimeistarans er svo verulegt atriði, 
að hver veruleg breyting á honum hlýtur 
að gefa foreldrum eða vandamönnum náms- 
sveinsins rjett til þess að slita samningn- 
nm. Það gjðrir ekki svo mikið að verk- 
um, hvort staðarbreytingin nemur einni 
mílu, heldur hitt, hvort staðarbreytingin 
hefur í för með sjer atvinnubreytingu fyrir 
nemandann, og ef svo er þarf það að vera í 
sjálfevald sett foreldrum og vandamðnnum 
hans, hvort þeir vilja slíta samningnum 
eða ekki. Það þarf heldur ekki að bera 
neinn kviðboga fyrir þvi, að þeir muci 
slita samningnum að ástæðulausu. Vegna 
þess, að sá tími, sem námspilturinn er búinn 
að vinna hjá lærimeistaranum tapast, þann- 
ig að varla mundi verða haft verulegt til- 
lit til hans, þegar pilturinn kæmi sjer 
fyrir hjá nýjum meistara, hlýtur þaðjafn- 
an að hafa talsverðan óhagnað í fðr með 
sjer fyrir námssveininn, að þurfa að segja 
upp samningnum, svo að það mun ekki 
verða gjðrt nema nauðsyn krefji. H. þm. 
Strandam. (G. G.) tók dæmi af því, et 
lærimeistari flyttí sig frá Hafnarfirði tíl 
Reykjavikur, að þá mundi ekkiástæða til 
að segja upp samningnum. En hvað virð- 
ist h. þm. ef dæminu væri snúið við: ef 
lærimeistari flytti sig frá Rvík til Hafnar- 
fjarðar? Ef það nú væri t a. m. trjesmiðnr, 
húsasmiður eða jafnvel skóari. Hve mikl- 
ar líkur eru ekki til þeas, að hann hefði 
meira að starfa i Reykjavík en þar. Fyrir 
þvi væri það eðlilegt, að foreldrar eða

Álþt 1899 A.

vandamenn námssveinsins segðn upp sam- 
ningnum, þar sem þeir höfðu komið svein- 
inum í nám til Reykjavikur, einmitt með 
tilliti til atvinnunnar þar, og þeirrar æf- 
ingar sem henni væri samfara. Það nær 
ekkí 5 mílna takmarkinu, þótt lærimeist- 
ari flyttist til Keflavíkur, en full ástæða 
væri fyrir íoreldra eða vandamenn að segja 
upp samningnum, ef það kæmi fyrir.

H. þm. benti á, að þetta atriði væri 
ekki i samræmi við bjúalðgin. En sá 
samanburður á alls ekki vel við. Menn 
verða að gæta að þvi, að samningur miili 
lærimeistara og námssveins getnr bljóðað 
upp á allt að þvi 5 ár, en milli húsbónda 
og bjúa að eins um 1 ár. Þetta gjðrir 
mikinn mun. Það tækifæri, sem kennslu- 
piltur getur fengið til að framast og nema, 
er svo mjðg bnndið við staðinn, en slíkt 
á sjer ekki stað með hjúið. Hjúinu má 
að ðlium jafnaði standa á sama, þótt það 
flytji með húsbóndanum, það má gilda 
hjer um bil einu, hvort það er í þessari 
vist eða annari. Þegar hjú ræður sig í 
vist, mnn það venjulega taka mest tillit 
til, hvert traust það ber til sinna tilvon- 
andi húsbænda, en ekki til þess, i hvaða 
sveit þeir eiga heima. Það átti heldur 
ekki vel við hjá h. þm. að setja hvort við 
hliðina á ððru, misþyrmingar, hryggbrotá 
kennslupilti og það að lærimeistarinn flyt- 
ur burtu. Það má að sjálfsögðu segja upp 
samningnum fyrir margt fleira en misþyrm- 
ingar og burtflutning. Ef t. a. m. læri- 
meistarinn deyr getur námspilturinn að 
sjálfsðgðu sagt samningnum upp; en það 
er ekkert brot af hálfu lærimeistarans, 
þótt hann deyi, heldur að eins breyttar 
kringumstæður. Jeg verð því að álíta það 
galla á þessu frv., ef það verður samþ. 
i h. þingd. að setja 5 mílur i stað 1 mílu.

■GWýðn &uðlaug8son: Jeg skal leyfa 
mjer að svara með fáum orðum spurning 
þeirri, sem hæstv. landshðfðingi lagði fyrir 
mig um það, hvort jeg áliti sama,

4 (6. &gfat).
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að iðnaðarmaður flytti frá Hafnarfirði til 
Reykjavíknr og ef hann flytti fráReykja- 
vík til Hafnarfjarðar, sem gæti orðið til 
þess, að nánissveiun fengi minni æfing i 
iðninni. Maður getnr ekki búizt við því, 
að iðnaðarmaður flytji þangað, sem hann 
fær minni atvinnu. Ef hann flytur til þess 
að stnnda aðra atvinnu t a. m. ef úrsmið- 
ur flytnr til að stnnda vegagerð, þá er það að 
sjálfsögðu samningsrof og getur þá læri- 
sveinninn losað sig, en ef hann stnndar 
hina sömu atvinnu hjer og þar, þá virð- 
ist mjer, að á sama megi standa, hvort 
lærisveinninn er hjá honnm þar eða hjer.

ATKVÆÐAGR.: Breyt við 16. gr. 
(C. 66) felld með 7:4; frv. þvi næst samþ. 
í e. hlj. og aígreitt til Nd.

Frumv. til laga um ireyting & l.gr.í 
lögum 27. febr. 1880 um skipun presta- 
kalla (G. 60); 1. nmr.

Flutningsm. (Guttormur Vigfússon): 
Jeg hef flutt þetta mál inn á þing eptir 
beiðni og óskum safnaðarins í Þingmúla- 
sðkn og hreppsbúa i Skriðdalshreppi, eins 
og bænarskrá sú ber með sjer, er liggur 
frammi á lestrarsalnum. Eins og knnn- 
ugt er, var frv. samhljóða þessu fyrir Nd. 
á síðasta þingi, en mætti þá talsverðri 
mótspyrnu, og var að lokum fellt, þó með 
litlum atkvæðamun. Menn kunna nú að 
segja, að ekki sje álitlegt að koma nú 
á næsta þingi á eptir, fram með sams kon- 
ar frv., en bæði er þetta mikið áhugamál 
viðkomandi safnaðarfjelags og i öðru lagi 
álit jeg sjálfur málið svo nanðsynlegt, að 
jeg hef ekki getað skorazt undan að flytja 
það fram á þingi.

Jeg gat þess áðan, að mál þetta hefði 
komið fram á síðasta þingi 1891. En 
jeg hef heyrt ýmsa segja, út af því, að 
þetta mál hafði eigi komið fyr fyrir þing- 
ið: Hvers vegna hafa hlutaðeigendnr þag- 
að allan timann, síðan prestakallalögin 
voru samþ. 1880 og þangað til 1891, eða 
full 10 ár, en taka sig þá loksins upp

og tala? En þessi spnrning á ekki við 
rjett rök að styðjast, og hún er sprottin 
af þekkingarleysi þeirra, er þannig spyrja. 
Jeg hygg, að h. 2. kgk. (H. Sv.) sje kunn- 
ugt nm það, að á fyrsta hjeraðsfnndi, sem 
haldinn var, eptir að lögin nm stofnnn 
sóknarnefnda og hjeraðsnefnda komn út, 
var þvi hreyft i Suðurmúlaprófastsdæmi, 
að þetta branð væri losað í sundnr, og 
jeg veit ekki betur, en að sú hreyflng 
hafl altaf verið vakandi þangað til 1891. 
En þá sán menn, að ekki dugði annað en 
að gjö'ra alvöru úr málinu, þvi þá vorn 
bæði brauðin Vallanes og Þingmúli lans. 
Þessi stöðugi áhugi og viðleitni sókn- 
armanna kemnr eigi til af neinnm 
þráa, heldnr af inniiegri meðvitnnd og 
sannfæring nm, að brauðasameiningin á 
Vallanesi, Hallormsstað og Þingmúla sje 
svo óhentug, sera framast má vera. Ástæð- 
an fyrir því er fyrst sú, að branðið er svo 
stórt og erfitt, að nanmast er við að bú- 
ast, að þvi geti þjónað, nema maður á bezta 
aldursskeiði. Þetta álíta menn skaða, eigi 
svo af þvi, að ungnm presti sje það ekki 
kleyft, heldnr vegna hins, að sje söfnnð- 
ur ánægður með prestinn, og vilji prest- 
ur halda áfram að þjóna, einnigeptir það 
að hann er kominn af bezta aldnrsskeiði, 
hiýtur prestsþjónustan að verða mjög ó- 
fuilkomin. Jeg skal ekki lengja nmræð- 
urnar í þetta sinn með þvi, að lýsa branð- 
inn, því að það var gjört svo rækilega á 
síðasta þingi. í fyrra voru bornar fram 
tvær aðaimótbárnr móti frv. þessn. Sú 
var önnur, að þetta prestakall væri ekki 
erfiðara heldur en 3 önnnr prestaköll í 
Fljótsdalshjeraði. Þetta var notað sem 
sláandi ástæða á móti frv. En jeg segi: 
Þetta er hin allra sterkasta ástæða fyrir 
þvi, að skipta þarf prestakallinn í snnd- 
ur. Það er einmitt til styrktar minn máli, 
að þetta er 4. prestakall þarna á þessn 
svæði, sem er svo erfítt, að ekki er fyrir 
aðra en nnga og hrausta presta, að þjóna 
því; einmitt þess vegna er nær því ómögn-
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legt, hvað sem á liggur, að fá prests- 
þjónustu fyrir brauðið frá nágrannapresta- 
köllunum.

Hin önnur ástæðan á móti frv. var 
peningaspnrningin fyrir landssjóð. Það 
var líkaaf peningaspurningunni fyrir land- 
sjóð, að þessi brauðasamsteypa var gjörð 
mcð prestakalialögunum 1880. Það litur 
út fyrir, að höfnndar þeirra laga hafi haft 
meira fyrir augnm peningaspnrningnna 
fyrir landssjóð, heldnr en hitt, hverjar 
þarfir söfnuðirnir hefðn í andlegum efn- 
um. Mig minnir að í frv. írá i hitt eð 
fyrra væri farið fram á, að tekjumissirinn 
fyrir landssjóðinn, við sundurliðnn þessa, 
yrði 500 kr. Jeg hef til samkomulags 
tiitekið lægri tölu, og.get jeg síðar fært 
ástæðu fyrir því ef nauðsyn krefur. Jeg 
ætla eigi að svo stöddu að orðlengja ineira 
um frv., en mun ef þörf gjörist svara þeim 
spurningum, er gjörðar kunna að verða. 
Jeg óska að málið fái að ganga til 2. 
nmr.

HaUgrímur Sveinsson: H. flutnings- 
maður (Q. V.), beindi þvi að mjer, að jeg 
gæfl vottorð um, að sóknarmenn þeir, er 
í hlut eiga, hefðu eigi þagað yfir van- 
kvæðum þeim, sem þeim hefði virzt vera 
á prestakallalögunum frá 27. febr. 1880, 
undir eins og þessi lög heíðu komið til 
framkvæmdar. Jeg skal fúslega verða við 
þessari beiðni hans, og votta að það er 
rjett. Sóknarmenn hafa á flestum — ef 
ekki ölium — hjeraðsfundum meira eða 
minna hreyft þessu máli. Að visu hafa 
ekki tillögur þeirra verið jafnan með sömu 
orðum, en þó ávallt farið í sömu stefnn, 
þá, að samsteypa þeirra brauða, er hjer 
um ræðir, væri ótiltækileg, og vildu þeir 
gjöra tvö prestaköll úr þremur, en ekki 
slengja þremur saman i eitt. Vildu þeir 
þá, að tvær jarðir Hallormsstaðaprestakalls 
væru lagðar til Þingmúla, og stundum 
einnig tvær jarðir frá Vallsnesprestakalli, 
af því að þærlægju hagfelldara við Þing-

múlaprestakalli heldur en Vallanespresta- 
kalli.

Að þvi leyti get jeg staðfest það, sem 
h. flutningsm. tók fram viðvíkjandi hreyf- 
ingum um þetta mál í hjeraði, sem mjer 
er það kunnugt af hjeraðsfundagjörðum 
þeim, sem árlega eru sendar hingað og jeg 
hef kynnt mjer, okki að eins þau ár, sem 
jeg hef gegnt biskupsembættinu, heldur 
einnig öll undanfarin ár.

Jeg skal taka það fram, að jeg sje 
ekki annað en að frv. fari fram á það, 
sem sanngjarnt er í alla staði. Eins og h. 
flutningsm. sýndi fram á, sýnist það vera 
ákaflega djarft, að slengja þessnm þrem- 
ur brauðum saman í eitt. Að visu er eitt 
þeirra, HallormsstaðaprestakaU nokkuð lít- 
ið; í þvi eru ekki margir bæir, en hefur 
þó engu að síður þótt lífvæniegt og mörg- 
um liðið þar vel. Þingmúli hefur þótt í 
meðaUagi og Vallauesbrauð gott.

Jeg er samdóma h. flutningsm. nm 
það, að fjárspursmálið hafl verið það, sem 
rjeði mestu um þetta mál og nokkuð einn- 
ig stórstígar hugmyndir þeirra, sem fyrst 
fjöUuðu um það og fóru nokkuð langt i sam- 
steyputiUögunum, og loks urðu þessar hug- 
myndir svo sterkar, að þær náðu samþykki 
löggjafarinnar. Jeg hygg að betra hefði 
verið, að þær hefðu ekki fengið framgang.

H. flutningsm. minntist á, að það væri 
heldnr meðmæli en hitt, að flest brauð þar 
í kring væru stór, og það er rjett lika 
Þegar brauð eins og Hjaltastaða- og Eiða- 
sóknir liggur á eina hliðina og Valþjófs- 
staður og Ás á hina, þá er enn síður far- 
andi á stað með tvísýnni og erfiðari sam- 
steypu. Því að það liggur í augum uppi, 
að ef einn prestur eða tveir fjellu frá, þá 
yrði þjónusta litil í hinum sjö fyrver- 
andi prestaköllum. Hvort sem maður lít- 
ur á vegalengd brauðanna frá austri til 
vesturs eða norðri til suðurs, þá virðist 
það töluvert djarft, að slengja þeim þrem- 
ur saman í eitt, og er því ástæða að taka

4*
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til íhugunar, hvort eigi sje betra og jafn 
vel skylda við söfnuðina að gjöra breyt- 
ing á þessu. Mjer finnst það rjett, þó að 
branðið sje ekki stærra eða erfiðara en 
svo, að prestnr á bezta skeiði geti þjónað 
þar, þá er öðru máli að gegna, er hann 
eldist. Mönnnm er það kunnugt, að Iaun- 
in ern ekki svo mikil, að prestur geti 
fengið sjer aðstoðarprest, sem þó æskilegt 
væri. Það er knnnngt, að af brauðinu 
á að gjalda 1000 kr. í landsjóð og 
af ýmsn, svo sem vanskilnm á af- 
gjaldi frá branðnm, kvörtnnnm yfir þvi 
og bænarskrám til þingsins nm að Ijett 
sje af afgjöldum, er það nægilega knnnngt, 
að ekki muni vera aðgengilegt, að greiða 
1000 kr. í peningnm frá brauði. Svo ber 
þess að gæta, að afgjaldið getnr orðið 
meira en 1000 kr. Ef af brauðinu ber 
að gjalda eptirlann til uppgjafaprests eða 
prestsekkju, — þá verður afgjaldið enn 
meira. Nú er t. d. branð, sem gjalda á 
af 600 kr. En þegar nú við það bætist, 
að gjald á einnig að greiða til nppgjafa- 
prests, prestsekkju og svo rentnr og af- 
borganir af prestakallsláni, þá getur árs- 
gjaldið af branðinn orðið allt að 1600 kr. 
Má geta nærri, hve bægt er að greiða 
1600 kr. áragjald af brauði eptir þvi sem 
á stendnr hjer á landi. — Hið sama getnr 
komið fyrir í Vallanesprestakalli, að ank 
afgjaldsins af brauðinu verði prestnrinn að 
greiða ýms aukagjöld. Það er ástæða til 
að ætla, að ef þessn sama heldnr áfram, 
mnni fram koma alvarlegar kvartanir, bæði 
yfir gjaldaþnnga og eins þjónustnerfiðleik- 
um.

Mjer finnst því, að mesta sanngirni 
mæli með því, að frv. verði tekið vel af 
h. þingd., og vona jeg, að hún láti það ná 
góðnm og greiðnm framgangi. Að svo 
vöxnu máli skal jeg ekki tala um sjer- 
stök atriði frv., en mnn geyma það til 
síðar.

Rannar missir landsjóðnr 400 kr., eins 
og sjá má á frv., en peninganpphæð þessi

er ekki svo mikil, að hún eigi að ráða úr- 
slitnm, ef málið er nanðsynjamál á annað 
borð, sem jeg vona að öllnm h. þingcLm. 
sje Ijóst Hjer er farið fram á, að söfnnð- 
urnir fái heimting á viðnnanlegri þjónnstn, 
ekki að eins meðan prestnrinn er nngnr, 
heldnr einnig, þegar kraptar hans í þjón- 
nstn erfiðs prestakalls fara að þverra.

Landstjórnin á að sjá um, að söfnnð- 
nr missi ekki þjónnstn prests með þvi að 
fá prestinnm svo erfitt verksvið, að hann 
getur ekki gegnt starfi sínn, þó að hann 
feginn vildi. Svo iengi sem kirkjan er i 
sambandi við ríkið, þá er stjórnin skyld 
að taka fyllsta tillit til hennar og þeirra 
krafa, sem hún gjörir.

ATKVÆÐAÖK.: Málinu visað til 2. 
nmr. i e. hlj.

Frv. tíl Inga um iSggilding verzlunar- 
staðar á BiuSum í Fáskrúðsfirði (C. 61);
1. nmr.

Flutningsmaður (Outtormur Vigfús- 
son): Jeg hef tekið að mjer að flytja 
þetta mál bæði fyrír áskornn ýrasra 
kjósenda og svo fyrir beiðni verzlnnar- 
stjóra Bache og hef jeg lagt brjef frá hon- 
um nm það efni fram á lestraraalinn. Þvi 
miður er jeg ekki málinn eins vel knnn- 
ugur og jeg hefði viljað til þess að mæla 
fyrir frv. Jeg hef samt reynt að kynna 
mjer það svo mikið, að jeg get gefið h. 
þingd.m. yfirlit yfir málið og það sem í 
þvi efiii er nauðsynlegast

Það hagar svo til, að h. þm., sem eiga 
sæti hjer í deildinni, mun flestnm vera 
lítt kunnugur þessi staðnr. Jeg býst 
því við, að þeir muni beina að mjer 
ýmsum spnrningum viðvíkjandi þessn 
máli.

Fyrst mnnn þeir þá spyrja, hvort 
þörf sje á að löggilda þennan veizlnnar- 
stað. Þessarí spurningu held jeg, að mjer 
sje óhætt að svara játandi. Það er þá 
fyrst og fremst, að þörfin hefur sannað sig 
sjálf, með þvi að nú þegar eru þar reist-



67 Áttnndi f.: lfrv. nm Iðggilding venlnnantaðai & Bfiðnm i F&skrfiðefirði: 1. nmr. 68

ar tvær verzlanir, — mjer er óhætt að 
kalla það verzlanir, þó að þær að nafninu 
til sjeu sveitaverzlanir, þar sem þar er nn 
svo mikil umsetning, að víða er ekki meiri 
á löggiltum höfnum.

Nú knnna sumir að segja: Úr því 
að tvær verzlanir ern þar reknar, er þá 
þörf á að fá löggiltan verzlunarstað?

Já, af því að meðan þar er ekki lög- 
giltur verzlunarstaður, þá er lítil von fyr- 
ir siglingum á þennan stað. Það fást held 
jeg ekki „assúreruð" skip á ólöggiltar 
hafnir. Það kann samt að vera, en miklu 
síður á ólöggiltar en löggiltar. Öll lík- 
indi eru til, ef þessi staður yrði löggiltur, 
að meiri uppsigling yrði á staðinn og fleiri 
verzlanir mundu koma en þessar tvær.

Eptir því sem afstaða Fáskrúðsfjarðar 
er, þá er mjög liklegt, að þar verði aðal- 
verzlunarstaður fyrir firðina þar i kring. 
Þar mundi verða rekin mikil verzlun frá 
Beyðarflrði, úr Fáskrúðsfirði sjálfum, úr 
Stöðvarfirði og jafúvel Breiðdal.

Jeg skal geta þess, að eitt virðist 
stuðla að því, að í Fáskrúðsfirði geti kom- 
ið upp talsverður verzlunarbær, nl. að þar 
er útræði ágætt, ogþví líkindi til, að þar 
geti orðið talsverð fiskverzlun ■ þar hefur 
einnig verið góð síldveiði undanfarin ár. 
Auk þess sækja þangað árlega og liggja 
inni fjöldi útlendra skipa, og gera þau 
bæði að auka verzlunina og flytja peninga 
inn i landið.

Enn fremur býst jeg við, að menn 
vilji fá að vita, hvernig höfnin sje, og 
hvort hún sje fær skipum. Jeg skal svara 
því, að mjer er ekki vel kunnugt nm, 
hvernig hún er eða hvernig henni hagar. 
Hitt veit jeg, að þangað hafa árlega kom- 
ið gufuskip allt sumarið, sem hafa farið 
á milli ^arðanna þar fyrir austan, og ekki 
að eins á sumrurn, heldur lika á vetrum, 
nl. skip hr. 0. Wathnes, sem hann hefur 
haft i förum fyrir Austurlandi.

Þá er enn ein ástæða, sem mælir 
með því, að Fáskrúðsfjörður verði löggilt-

ur, nfl. sú, að jeg þykist fullviss um, að 
undir eins og það er orðið, verður hann 
aðalviðkomustaður fyrir gufuskipin, til ó- 
metanlegs hagnaðar fyrir alla suðurfirðina, 
þvífrekar sem Djúpivogur og jafnvel Eski- 
fjörður hafa aldrei verið vel sjeðir á ferða- 
áætlun hinna dönsku gufuskipa.

Jeg skal svo ekki orðlengja nm mál- 
ið að sinni, en vona að það fái góðan byr 
í deildinni.

ATKVÆÐAGE.: Frv. vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Frv. til laga um hafnsögugjald í 
Reykjavík; frh. 2. umr.

Framsögumaður (Kristján Jónssori): 
Þegar mál þetta var til 1. umr. hjer í 
deildinni um daginn, var þvi umræðulaust 
og athugasemdalaust vísað til 2. umr. 
Mjer kom þá ei annað til hugar, en að 
frv. mundi á þennan hátt ganga í gegn 
um deildina. En við 2. umr. stóð einn 
h. þm. upp og vildi hafa nefnd setta i 
málið með þvi að hann taldi ýmislegt at- 
hugavert við frv.; hún var þá og einnig 
kosin, og við sem urðum fyrir þeim heiðri 
að vera kosnir i hana, höfnm nú grand- 
gæfílega rannsakað frv., og eigi getað 
fúndið neitt verulega athugavert við það. 
Nefndinni hefur eigi hngkvæmzt annar 
beinni eða betri vegur, en hjer er farið 
fram á, til þess að ráða út úr þessu 
hafnsögumáli. Með tilliti til innihalds frv. 
og ástæðna fyrir því hefúr nefndin leyft 
sjer að vísa til frv. sjálfs, sem er stutt 
og greinilegt, og hinna ýtarlegu at- 
hugasemda, sem eru aptan við það. Jeg 
skal geta þess, að frv. er rækilega undir- 
búið og hefur gengið gegnum marga hreins- 
unarelda.

Að það sje nauðsynlegt, að ráðstaf- 
anir sjeu gerðar í því skyni, að lóðs- 
mennsku sje haldið uppi i Heykjavik, hygg 
jeg að engum kunnugum geti blandazt 
hugur um. Það er skylda hins opinbera 
að annast um nægilega hafnsögu á þessu
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helzta kauptúni landsins, en nú hefur sú 
raun á orðið, að tekjur þær, sem eru ætlaðar 
hafnsögumönnum eptir reglngjörð 1. desbr. 
1841, hafa ekki nægt til þess að fá hæfa 
menn til að gegna þvi starfi, og hefur 
því orðið að grípa til annars sjóðs, hafn- 
arsjóðsins, sem ar ætlaður til allt annars 
nl. til þess að bæta höfnina, og gjöra 
hjer eptir ástæðum viðunanlegt skipalægi. 
— Af þessum ástæðum er frv. til orðið. 
Nefndin hefur ekki getað bent á annan 
betri álögustofn en skip, sem hingað koma, 
til þess að trygging verði fyrir því, að 
nægilegt fje fáist.

Hafnarsjóðurinn, sem stundum hefur 
verið gripið til til að launa hafnsögu- 
mönnum, er ekki ætlaður til þess, heldur 
er ætlazt til, aðsvo mikið fje safnist fyr- 
ir í honum, að gjört verði eitthvað til 
verulegra umbóta á höfninni. Það er 
einnig annar sjóður, sem stundum hefnr 
verið gripið til í sama skyni, hinn svo 
nefndi lóðskassi, stofnaður með reglugj. 
1. desbr. 1841. Bæði er hann lítill og 
svo líka ætlaður til annars, nl. til að 
veita verðlaun fyrir framúrskarandi dugn- 
að hafnsögumannanna i stöku tilfellum. 
Það er ekki hægt að benda á neiun sjóð, 
sem launa megi úr hafnsögumönnum, og 
þess vegna er ffv. þetta ffam komið. — 
Nefndin er málinu mjög hlynnt, og vonar 
að það nái firam að ganga. Hún stingur 
upp á tveimur breytingum við ffumvarp- 
ið, sem að eins eru orðabreytingar.

Jeg hef svo ekki ástæðu til að fara 
fleiri orðum um málið, en vænti að frv. 
verði samþ. af deildinni.

ATKVÆÐAGE.: Breyttill (C 59) við
1. gr. samþ. með 9 atkv.; 1. gr. með á- 
orðnum breyt samþ. með 10 atkv.; breyt.- 
till. við 2. gr. a. ogb. samþ. með 9 atkv.;
2. gr. með áorðnum breyt. samþ. með 10 
atkv.; 3. og 4. gr. samþ. með 10 atkv. 
Fyrirsögn ffv. samþ. með 10 atkv. Frv. 
visað til 3. umr. með 10 atkv.

Níundi fundur, fimmtudag 13. júli. All- 
ir á fundi.

Frv. tíl laga um sérstaka heimild tíl 
að afm& veðskiddbindingar úr veðmálabök- 
unum; 2. umr.

Framsögumaður (L. E. Sveinbjömsson): 
Eins og menn geta sjeð af nefndarálitinu 
á þingskj. 52 hefur nefndin, sem sett var 
í þetta mál, álitið það mjög þarft, og ekki 
ofsögum af þvi sagt, eins og tekið er 
fram i aths. við frv. þetta, að í afsais- 
og veðbrjefa-bókunum munu um land allt 
finnast margir gamlir veðmálar í fasteign- 
um, sem ekki hefur verið hirt um að af- 
lýsa. Mjer er það persónulega kunnugt, 
frá þeím tíma, er jeg var sýslumaður, að 
það á sjer mjög opt stað og eru það hin 
mestu vaudræði fyrir menn, er vilja selja 
eða veðsetja fasteignir. Mjer finnst jeg 
ekki þurfa að fara mörgum orðum um 
málið, af þvi að athugasemdir ffv. eru 
svo ýtarlegar. Nefndin hefur að eins leyft 
sjer að gjöra örfáar orðabreytingar og 
eina breyt., sem ef til vill er dáiítið meira 
en orðabreyting.

Fyrst hefur þá nefndin lagt það til, 
að í stað „afmáun“ í 1. og 4. gr. komi: 
„afmáning“. Það er auðvitað, að sumum 
muni þykja „afmáun“ eins faliegt, en jeg 
álít hitt sje rjettara mál.

í öðru lagi hefur nefndin stnngið 
upp á, að í stað „er hefur hina veðsettu 
eign“ í 3. gr. komi: „er á hina veðsettu 
eign“. — Jeg skal geta þess, að þegar 
vjer fórum yfir ffv., skildum vjer ekki al- 
gjörlega þetta: „er kefur hina veðsettu 
eign“, af þvi að það er ekki almennt mál, 
og vissum ekki, hvað meint var með því. 
En síðan hef jeg komizt yfir danska text- 
ann, og þar stendur „i Besiddelse" og er 
það dálítið víðtækara en „á“, svo að oss 
hefur komið saman um, að bæta að eins 
við „í eignarhaldi“. Vil jeg fara þess á 
leit við forseta, hvort ekki megi bera 
breyt.till. svo orðaða undir atkv., þó að 
hún sje ekki prentuð á sjerstöku blaði,
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því jeg þykist vita að forseti hafi heimild 
til þess, að minnsta kosti, ef h. þingd. sam- 
þykkir.

Þriðja breytingin er að eins til skýr- 
ingar, að í stað „hann hafi gjört", komi: 
„veðhafi hafi gjört". „Hann“ getur átt við 
tvennt á undan, en á anðvitað viðveðhafa.

Jeg hef ekki að svo komnn meira 
að segja, fyr en jeg heyri, hvort h. þingdm. 
vilja mótmæla eða gjöra aths. við þessar 
breytingar og frv.

Forseti: Viðvíkjandi því sem fram- 
sögum. tók fram, að fá breytt staflið 2, 
þá verð jeg að lýsa því yfir, að jeg tel á- 
reiðanlegt, að breyt.till. að efninu til hef- 
ur verið útbýtt í tíma hjer í deildinni. 
Hjer er að eins um óverulegan orðamun 
eða ytri búning að ræða, en enga breyt- 
ing á efninu. í breyt.till. þeirri, sem út- 
býtt hefur verið á lögskipuðum tima, 
stendur „á“ og sje jeg ekki neitt á móti, að 
í stað þess sje sett „hefur i eignarhaldi", 
ef h. þingdm. hafa ekkert á móti þvi, þvi 
að það er engin efnisbreyting í raun og 
veru.

ATKVÆÐAGR: Breyt.till. við 1. 
gr. (C. 52. stafl. 1) samþ. í e. hlj.; 1. gr. 
með áorðnum breyt. og 2. gr. samþ. i e. 
hlj.; breyt.till. við 3. og 4. gr. (C. 52 stafl. 
2—3) samþ. í e. hlj.; 3. og 4. gr. samþ. 
i e. hlj. Fyrirsögnin samþ. og frv. vísað til
3. umr. í e. hlj.

Frv. til laga um fj&rforrœði ómynd- 
ugra og lögcddur (C. 68); 1. umr.

Flutningsmaður (Guðjón Gwflaugsson): 
Eins og h. þingdm. sjá ræðir frv þetta 
um fjárforræði ómyndugra og um lögald- 
ur. Það er öllum h. þm. kunnugt, að lög 
eru áður til um þetta efni, og þvi kunna 
sumir að spyrja, hvort þörf sje á nýjum 
lögum um þetta eða breytingar á hinum 
eldri lögum. Um þetta atriði geta nú 
verið skiptar skoðanir, en eptir minni 
skoðun og yfirvegun er fúllkomin ástæða 
til, að breyta gildandi lögum í þessu efni.

En til þess að brjóta ekki í mola fyrir- 
skipanir um þetta efni, heldur sameina 
þær í eina heild, hef jeg tekið upp i frv. 
þetta það, sem jeg hef álitið viðnnanlegt 
í hinum eldri lögum, einkum í tilskipun 
um fjárforræði ómyndugra, 18. febr. 1847 
og af því þar eru mörg ákvæði, sem eru 
einkar góð, þá hef jeg tekið þau því nær 
orðrjett upp í frumv., þvi tilgangur minn 
var ekki sá, að breyta til að breyta, held- 
ur sá, að reyna að breyta til að bæta. 
Án þess að fara út í einstök atriði frv. 
þessa, vil jeg þó í fám orðum skýra frá 
í hverjum meginatriðum frv. þetta ermis- 
munandi frá gildandi lögum í þessu efni, 
bæði tilskipun þeirri, er eg nefndi og 
dönsku laga 3. bókar 17. kap.

Hin fyrsta aðalbreyting ér takmörk- 
un á rjetti yfirfjárráðamanns við skipun 
fjárhaldsmanns, eða rjettara: takmörkun 
á rjetti skyldmenna ómyndugra til fjár- 
forræðis þeirra. Mjer hefur fundizt það 
óheppilegt, að nokkur maður skuli frem- 
ur öðrum hafa lagalegan rjett til að heimta 
fjárhald ómyndugs erfingja. Það er yfir 
höfuð augljóst, að úr því að yfirfjárráða- 
maður ber aðal-ábyrgðina á fjárhaldinn, 
þá á hann og hafa óbnndnar hendur til 
þess, að geta skipað þann fjárráðamann, 
er hann fyrir eigin þekkingu trúir bezt 
til þess, og hyggur færan í þeim efnum. 
Reynsla undanfarins tíma hefur og tiðum 
verið sú, að fjárráðamenn, er settir hafa 
verið hafa eigi reynzt vel, og alls ekki 
betur þó þeir væru í frændsemi við hinn 
ómynduga, heldur en vandalausir menn; 
frændsemin hefur optar sýnt sig að vera 
þýðingarlítil í þeim efnum. Það væri nú 
reyndar fyrir sig, þótt náfrændur hins ó- 
mynduga hefðu lagarjett til fjárhaldsins, 
ef allir náfrændur hans hefðu sama rjett- 
inn. En í dönsku laga 3. bók 17. kap. 
er farið eptir röð þannig, að elzti bróðir 
hefur t a. m. rjett til að heimta fjárhald- 
ið, ef á honum eru annars ekki þeir ann- 
markar, er eptir lögum gjöra hann óhæf-
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an til þess. Nú getnr vel hugsazt, að 
næst elzti bróðir bins ómynduga sje eptir 
áliti yflrfjárráðamanns miklu hæfari til 
fjárhaldsius, en samt hefnr hann ekki vald 
til að velja þennan bróðnrinn fram yfir þann 
eldri; yfirfjárráðandi hefnr þannig rígbnndn- 
ar hendnr. Það getnr og verið styggjandi, 
að ganga fram hjá eldri bróðnr, úr því 
hann á heimting á fjárhaldinu, og er því 
opt eðlilegt, þótt yfirfjárráðandi hlifist við 
að taka þann yngri, þótt hæfari sje. En 
við þessu væri siðnr hætt, ef allir vanda 
menn hefðu jafnan rjett til fjárhaldsins og 
yfirfjárráðandi gæti þannig valið nr þeim 
þann, er honnm litist hæfastnr.

Önnnr breytingin frá eldri lögnm er 
sú, að eigi er í frumv. þessn ákveðið, að 
fjárhaldsmaður þurfi að eiga vissa eigna- 
npphæð; í dönsknm lögnm er ákveðið, að 
hann þnrfi að eiga eins mikið og erfðafje 
hins ómyndnga neraur. Jeg hygg, að reynsl- 
an hafi sýnt það, að tryggingin sje mest 
í manninnm sjálfnm, og að því sje réttara, 
að yfirfjárráðamaður hafi einnig i þessu 
efni óbnndnar hendur. Það getnr og opt 
komið fyrir, að ekki sje nm marga að 
velja, og sje yfirfjárráðamaðnr bnndinn við 
að velja fjárráðamanninn eptir efnahag 
hans, þarf hann ef til vill að taka miðnr 
hæfan mann til þess, en ef hann gæti 
valið eptir eigin vild sinni. Að sönnu er 
í dönskn lögunnm nndanþága nndan þessn 
ákvæði, en fyrir hana hefnr sjálft ákvæð- 
ið enga þýðingu og hefnr sjaldan sem al- 
drei verið hlýtt, að því er jeg þekki; það 
hefnr enga þýðingn, að setja þau laga- 
ákvæði, sem aldrei er hlýtt, og því síður 
þarf að búast við þeirri löghlýðni, þegar 
svo rúm nndantekning er sett við hliðina 
á aðalákvæðinn, að það missir alia sina 
þýðingn.

Þriðja breytingin er um reiknings- 
skilin. Eptir tilskipnninni 18. febr. 1847 
á fjárráðamaðnr að gjöra árleg reiknings- 
skil, ef fjármunir hins ómyndnga nema 
meiru en 30 hndr., eða sá samningur hafi

verið gjörðnr milli fjárhaldsmanns ogyfir- 
fjárráðanda, að hinn ómyndngi hefði af- 
gang af fjárstofninum, af því, sem vænta 
mætti, að hann þyrfti sjer til framfæris, 
en sjen fjármunirnir minni, eða enginn af- 
gangnr fyrirsjáanlegnr samkvæmt samn- 
ingnnm, þá þarf fjárhaldsmaðnr enga skila- 
grein að gjöra nm fjárhaldið. Jeg sje ekki 
ástæðn til að fara langt út í það, hversu 
óheppilegt það er, að þeir geti gjört slik- 
an samning sín á milli um, hvernig verja 
skuli fje hins ómynduga fyrir langan ó- 
kominn tíma. Slikt ætti ekki að eiga sjer 
stað, því að kringnmstæðnrnar geta breyzt 
á svo margan hátt. Setjum svo, að í 
samningnnm hafi verið svo ákveðið, að all- 
nr arfnrinn skyldi ganga til nppeldis hin- 
um ómyndnga, þá þarf fjárhaldsmaðnr 
aldrei að gjöra yfirfjárráðamanni grein fyrir, 
hvenær arfnrinn er jetinn npp; þó að nú i 
samningnnm sje ákveðið, að verja sknli 
árlega 70—80 kr. til framfæris ómagannm, 
getnr skeð, að strax á fyrsta ári komi 
einhver og taki ómagann til nppfóstnrs 
fyrir alls ekki neitt; en yfirfjárráðamaður 
veit ekkert af þessn, og fjárhaldsmaður 
þarf ekki að að gjöra honnm neitt aðvart 
nm slíkt. Hann er í upphafi kominn nnd- 
an ölln eptirliti.

Jeg gleymdi áðan, þegar jeg talaði nm, 
að fjárhaldsmaður ætti að eiga vissa upphæð 
fjár eptir eldri lögum, — jeg gleymdi þá 
segi jeg, að benda á það, að yfirfjárráða- 
maðnr getnr opt og tiðum litið vitað um 
eignir manna. Það var máske hægt að 
vita nokknð um slíkt á þeim árnm, 1847, 
það var hægra að vita nm eignir manna 
þá „netto" heldnr en nú „brntto"; nú á 
þessari kritar-öld er alls ekki anðvelt 
að segja um það, hvað mikið hver mað- 
nr á.

Hin fjórða aðal-breyting er, að í frv. 
er ákveðið, að öllum lausafjármunum hins 
ómyndnga skuli breytt í peninga. Að vísn 
er svo ákveðið í hinum eldri lögnm i flest- 
um tilfellum, en þar er þó undanþága frá
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því veitt, en jeg vil ekki, að nein nndan- 
þága eigi sjer stað frá því, nema sú, sem 
er samkvæm skiptilögnnnm frá 12. apríl 
1878, nefnil. rétt foreldra ómagans að 
sitja í óskiptn búi.

Enn fremur er breyting gjörð á frnmv. 
viðvíkjandi timannm: ákveðið, að fjárhalds- 
maðnr skuli innan fastákveðins tima hafa 
komið ómyndugra-eignnum í peninga. Það 
getnr komið fyrir, að fjárhaldsmaður taki 
við t. a. m. jarðarafgjöldnm í landanrnm, 
og þá vil jeg, að honum beri innan fast- 
ákveðins tima að koma þeim 1 peninga, 
en láti þan ekki renna inn til sín og láti 
þan liggja hjá sjer, og komist þannig í 
sknld við ómagann. Jeg held, að tima- 
takmark það, sem jeg hef sett, sje nægi- 
lega langt, 1 ár frá gjalddaga afgjaldsins.

Stærsta breytingin i frnmv. er sn, að 
peningar hins ómyndnga sknli ávaztast i 
tilteknnm sjóðnm. Þetta er mikil breyt- 
ing frá því sem nú er. Þá er löggjöfín 
var samin var eigi nm aðra opinbera sjóði 
að tala i þessn tilliti, en jarðabókarsjóð- 
inn, — en fje ómyndngra mnn venjulega 
hafa verið lánað út til einstakra manna. 
Það getnr og opt vel á þvi farið, en jeg 
álít þó, að það fyrirkomulag sje ekki heppi- 
legt. Hin fyrsta afleiðing af því er sú, 
að renta tapast. Að visn getur stnndnm 
verið lánað gegn hærri rentn, heldnr en 
opinberir sjóðir gefa, og þó nú svo gangi, 
sem bezt gengnr, að rentan borgist reglu- 
lega til fjárráéamanns, þá liggnr hún hjá 
honum arðlans lengnr eða skemnr, af því 
ekki er haegt fyrir menn til sveita að 
koma sliknm smámnnnm á vöxtu svo fljótt 
sem æskilegt væri. í öðrn lagi er jafnan 
hætt við því, að menn sjen ekki svo reglu- 
samir sem skyldi með greiðslnr sinar, þeg- 
ar prívatmenn eiga í hlnt; menn reyna þó 
fremnr að standa í skilum við opinbera 
sjóði. Og viðvíkjandí þessum lánnm af 
émyndngra fje er það að segja, að þótt 
opt geti komið sér vel að fá þan í svip-

Alþt. ie»a A.

inn, þá rekur opt að því, að það þarf að 
innkalla þan, þegar verst gegnir, og þá 
allt lánið i einn, af því að fjárráðamaðnr 
verðnr að hafa hagsmnni hins ómyndnga 
fyrir angnm. En þessn er ekki þannig varið 
með lán, sem fengin ern af opinbernm 
sjóðum; innköllnn þeirra kemnr ekki svo 
að óvörnm. Jeg álít því, að opinberir 
sjóðir sjen öldungis nanðsynlegir milliliðir 
í öllnm peningasöknm. Það er búhyggni 
af ýmsum eigna- og gróðamönnnm, að hafa 
þann sið, að eiga fje aitt í opinbernm sjóð- 
um; því að jafnvel þótt þar fáist minni 
vextir heldnr en aðrir bjóða, þá sparast 
margskonar amstur og „ergelsi", sem inn- 
köllun annars hefnr í för með sjer.

Loks er í frnmv. þessu gjörð breyt- 
ing á npphæð þóknnnar þeirrar, er fjár- 
haldsmaðnr fær fyrir starfa sinn. Eins og 
knnnngt er, er það í tilskipnninni ákveð- 
iö Vð hluti af því, sem eptir verður af 
tekjum hins ómyndnga, þegar bnið er að 
Ijúka af öllnm gjöldnm til árlegra þarfa 
hans. Þetta gildir þegar eignrnar ern 
meira en 20 hnndruð, eða eptir fyrnefnd- 
nm samningi, að árlegn tekjurnar gjöra bet- 
nr en hrökkva fyrir hinum árlegu útgjöld- 
nm þess ómyndnga. Annars fær hann 
ekkert, þegar rentur og jarðarafgjald ekki 
nemnr meiru en ársmeðlagi með ómagan- 
an'nm. Það sjá nú allir, hversn rjettlátt 
þetta er. Töknm dæmi af 2 fjárhalds- 
mönnnm, sínnm fyrir hvorn ómaga. Ann- 
ar ómaginn á 2500 kr. virði í fasteign. 
Afgjöldin af því nema nm 100 kr., og 
verðnr íjárhaldsmaður að heimta þan inn 
í landanrnm og koma þeim í peninga. Sje 
nú meðiagið með ómagannm 80 kr. á ári, 
verða afgangs 20 kr., og hefur fjárhalds- 
maðnr lja af þeim, eða rnmar 3 kr., fyrir 
alla fyrirhöfn sína og umstang við að inn- 
kalla jarðarafgjöldin og koma þeim i pen- 
inga. Setjnm svo, að hinn ómaginn eigi 
2500 kr. virði í peningnm, er settar sjeu 
i landsbankann, og sje nú svo ástatt, að

e (8. ágúst).
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ekki þurfi að gefa neitt með ómaganum, 
getnr fjárhaldsmaðnr hafið árlega handa 
sjer 7« rentunni, eða um 14 kr., þótt 
fjárhald hans hafi enga fyrirhðfn í fór með 
sjer, og standi nú svo á, að ómaginn sje 
á 1. ári, ávaxtast íjeð þarna í 17 ár og 
hækkar við rentur og renturentur, svo að 
síðasta árið verður hlutur fjárhaldsmanns- 
ins orðinn tvöfallt meiri, allt að 28 kr., 
eða hann hefur um 20 kr. að meðaltali á 
ári, fyrir að eins að geyma viðskiptabók- 
ina, eða í 17 ár um 340 kr. Þessi sam- 
anburður sýnir, hversu ósanngjörn hin eldri 
lög eru í þessu efni. Fyrir því vil jeg 
hafa þóknunina til fjárhaldsmanns breyt- 
anlega eptir því, hvort árstekjurnar greið- 
ast í landaurum eða peningum, en ekkert, 
ef arðurinn er allur ávaxtaður í opinber- 
um sjóði, nema náttúrlega burðareyri og 
þess háttar, sem fjárhaldsmaður verður að 
leggja út og fá endurgjald á.

Þetta eru nú hinar stærstu breyting- 
ar í frumv. Áuk þess eru ýmisleg smá- 
atriði, t. a. m. um eptirlit o. fl., sem jeg 
ekki vil fara út i á þessu stigi málsins. 
Enn fremur hef jeg tekið upp i frumv. 
þetta ákvæði um lögaldur og er takmark- 
ið sett það sama, sem samþykkt var í 
frumv. i Nd. við 3. umr. á siðasta þingi. 
Jeg hef tekið ákvæði nm lögaldur upp i 
þetta frumv. af því, að það er gjört í þess- 
um sama kapítula í dönsku lögunum, sem 
á að vera úr lögum numinn með þessu 
frumv. Ef mönnum sýnist svo, má gjöra 
breyting við ákvæði þetta. En mjer finnst 
eðlilegast, að maður sje myndugur tvítug- 
ur, einkum með tilliti til þess, að gjört er 
ráð fyrir, að þeir þá megi ráða sjer sem 
lausamenn, og enn fremur geti þeir giptzt 
þá, og þykir mjer þá eðlilegast, að þeir 
sjeu þá einnig fjár ains ráðandi.

Jeg skal svo ekki tala frekar um 
þetta mál að sinni. Jeg vona að h. þingdm. 
taki frumv. veL Jeg ætla ekki strax 
að stinga upp á nefnd, þvi að liklega taka 
fleiri til máls, og jeg vildi óska, að þeir

tækju til máls, sem betur hefðu vit á 
þessu máli en jeg og gætu gefið bending- 
ar nauðsynlegar málinu, er nefnd sú, er 
kann að verða kosin, geti tekið til 
greina.

L. E. Sveinbjömsson: Það kann að 
vera, að það sjeu gallar á tilskipuninni 
frá 1847. En jeg hygg, að það sje ekki 
eins mikið á sjálfri löggjöfinni, eins og ef 
til vill því, hvernig henni hefur verið beitt 
Hún er mjög erfið viðfangs sú tilskipun. 
Jeg hef sjálfur reynslu fyrir þvi, að henni 
hefur ekki verið alstaðar fylgt sem bezt, 
og þegar jeg var fyrir norðan, vissi jeg 
að minnsta kosti, að amtmaðurinn þá hirti 
ekki um, að ganga eins rikt eptir að 
henni væri fylgt, sem þörf var á. Sýslu- 
menn vilja opt komast hjá því umstangi, 
er fjárráðamál ómyndugra hafa opt í för 
með sjer. Jeg segi, að það geti verið, að 
það sjeu gallar á þessari tilskipun, en 
hvort þetta frumv., sem hjer liggur fyrir, 
er betra, efast jeg um.

Eptir að jeg hef lesið frumv. og bor- 
ið saman við tilskipun frá 1847, verð jeg 
að álíta, að það nái alls ekki til þess alls, 
sem frnmv. hefði þurft að ná til, enda er 
það miklu styttra en tilskipunin frá 1847, 
og vantar ýmislegt inn í frumv., sem mjer 
finnst að mætti alls ekki missa sig. En 
jeg verð að geyma þau atriði til 2. umr.

Jeg álit að það sje mjög virðingar- 
vert, að h. þm. Strand. (G. G.), sem er 
leikmaður, skuli hafa treyst sjer til að 
leggja út i þetta mál og komizt nokknrn 
veginn frá því. Það sýnir bæði áhuga og 
dugnað, því að það er vandasamt fyrir 
menn, sem hafa ekki lagalega þekking, að 
búa til lög um þetta efni. Öll frumv., 
sem fara fram á stórar breytingar á lög- 
um, sem gilt hafa um langan aldur, ættu 
helzt að koma frá stjórninni. Hún á miklu 
betra 'með að útvega skýrslur og hefúr 
meiri þekking á, að koma þeím i gott horfi 
Jeg álit því, að menn ættu ekki að gjöra 
sjer mikið ómak fyrir frumv. nú sem stend-
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nr. — Við það bætist, að slengt er saman 
við það ákvæðnm nm lögaldur, sem alls 
ekki á við í þessn frumv., og ef menn 
vilja á annað borð, að þetta frnmv. nái 
fram að ganga og tilskipnn 1847 sje úr 
gildi nnmin, þá álít jeg nauðsynlegt, að 
þessi ákvæði sjeu tekin út úr frnmv., því 
að jeg hygg, að þan muni verða þvi til 
falls. Það er vitanlegt, að stjórnin vill 
ekki neinar breytingar á lögaldri fyr en 
það er í lög leitt í Danmörku. Jeg skal 
ekki segja neitt nm, bvort það er æski- 
legt eða ekki, en jeg er hræddnr nm, að 
þan ákvæði í ffumv. gætn orðið þvi til 
falls. Jeg skal svo ekki orðlengja meira 
að sinni.

FlutningsmaSur (Guðjðn Guðlaugsson): 
Jeg þarf ekki að svara ræðn h. 1. kgk. 
(L. E. Sv.) mörgnm orðnm, enda er jeg 
honnm þakklátnr fyrir hans vinsamlegu 
bendingar og hin mildn orð til mín. Vit- 
anlega var honnm ekki fnllljóst, hvort 
bætt væri nm með þessn frnmvarpi frá 
hinnm eldri lögnm, en engu að síður 
fannst honnm — og það er það, sem jeg 
legg mesta áherzln á — að þessnm eldri 
lögnm þnrfi að breyta og að þan standi 
til bóta. Það má því búast við góðnm 
bendingnm frá honum í þá átt, sem reynd- 
nm manni í því efni, og er gott að mega 
eiga hann að. H. 1. kgk. (L. E. Sv.) tók 
það fram, að frumv. þetta væri styttra 
en tilskipnnin og ýmislegt vantaði inn í 
það, en þar sem það er styttra, er það 
fyrir það, að það er kafli, sem fellnr burt 
af sjáifn sjer, kafii um reglnr fyrir virð- 
ing á jörðnm, þegar fje ómyndngra er lán- 
að út gegn þeim. Jeg man ekki eptir, að 
annað hafi fallið bnrt.

Bending hans nm viðanka frumv., á- 
kvæðin nm lögaldnr, tek jeg þakksamlega, 
því að þegar jeg heyrði hana, var mjer 
Ijóst, að hann vildi láta hann falla bnrt, 
af þeirri ástæðn, að hann áleit, að hann 
yrði frumv. til falls, og þvi anðsjeð, að

hann er málinn sjerlega hlynntnr. Mjer 
er þessi viðauki annars ekki neitt áhnga- 
mál; jeg vildi að eins hafa hann með, ef 
hann spillti ekki fyrir frumv.

Jeg skal svo ekki fara fleiri orðam 
nm málið.

FlutningsmaSur (Guðjón Gudlaugsson): 
Ef enginn teknr til máls, leyfi jeg mjer 
að stinga upp á, að 3 manna nefnd verði 
sett í málið.

ATEVÆÐAGR.: Þriggja manna nefnd 
samþ. með 9 atkv. og í hana kosnir:

L. E. Sveinbjörnsson með 9 atkv.
Eristján Jónsson — 9 —
Guðjón Glnðlangsson — 9 —

Frv. tU laga um heiðurslaun handa 
Pati sögukennara Mélsted; (C. 64) 1. umr.

ATEVÆÐAGB.: Umræðnlanst visað 
til 2. umr. í e. hlj.

Tíundi fnndur, föstndag 14. júlí. Allir 
á fundi.

Frv. til laga um hafnsögugjald í Beyk- 
javik, (C. 86); 3. nmr.

ATEVÆÐAGR.: Frv. samþ. íe. hlj. 
og sent forseta Nd.

Frv. til laga um löggilding verzlunar- 
staðar á Búðum í Fáskruðsfirði, (C. 61); 
2. nmr.

Flutninqsmaður (Guttormur Vigfús- 
son): Þar sem engin mótmæli hafakom- 
ið fram gegn því, að frv. þetta fái fram- 
gang, sje jeg ekki ástæðu til að fjölyrða 
nm málið nje eyða tíma þingsins, en til 
leiðbeiningar fyrir þá, sem knnna að taka 
við þvi, er það hefur gengið hjer í gegn- 
nm deildina og sem mjer gleymdist að 
taka fram síðast, viljeg geta þess, að jeg 
hef fengið betri skýringar viðvikjandi höfn- 
inni. Þar er nú þegar svo góð bryggja, 
að við hana er vanalega lagt fjárflutninga- 
skipum þeim, sem fara hjer á milli og 
Skotlands. Að nndanförnn hefhr fje það,

6*
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semflutt hefur verið frá suðurfjörðunum, 
einmitt verið tekið þar.

Jeg vona, að málið fái að ganga til 
3. umr. og helzt alla leið frá þessari h. deild.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. i e hlj. 
Fyrirsögnin samþ. og frv. vísað til 3. 
nmr. í e. hlj.

Frv. til laga um breyting á 1. gr. í 
lögum 27. fébr. 1880 um skipun presta- 
kalla (C. 60, 95); 2. umr.

Þorkell Bjarnason: Eine og jeg er 
samþykknr frv. og mjer þykir það í alla 
staði gott, eins er jeg líka ósamþykknr 
breyt.till. (C. 95), sem fer fram á, að í 
st. f. 600 kr. afgjald af Vallanespresta- 
kalli komi 800 kr. — Þegar tekið er til- 
lit til þess, hvað frá Vallanesprestakalli 
gengnr, nl. til Þingmúla, tveir bæir frá 
Vallanessókn og tveir frá Hallormstaðar- 
sókn og þar að anki tvær kirkjnjarðir, þá 
get jeg hugsað mjer, að hið nýja branð 
verði að minnsta kosti upp á 1200 kr. 
-^Mjer sýnist þvi sanngirni mæla með því, 
að þegar prestnrinn í Vallanesi sleppir 
1200 kr., þó að hann þá hafi nokkoð hægri 
þjónnstn, að honnm verði þá ekki gjört 
að skyldn að greiða meira en 600 kr. 
frá prestakallínn, einknm þegar það á að 
greiða í peningnm. Ef prestnrtnn ættiað 
greiða 800 kr. frá brauðinu í peningum, 
þá mætti reikna — eiris erfitt og nú er að 
greiða afgjald frá branðnm í peningnm — 
að greiddar værn í ranninni 1000 kr. af 
brauðinu. Eptir því som jeg veit bezt, 
ern peningar ’/» betri en landanrar og 
fyrir því megi hækka söœtt npphæð, sem 
gjaldast á í peningnm nm 7» gegn lftnd- 
aurum.

Jeg get því ekki betnr sjeð en 600 
kr. sje fnllkomlega hátt afgjald frá Valla- 
nesbranði. Jeg held, að það sje sannar- 
lega tilvinnandi fyrir landsjóðinn að verða 
af 400 kr., ef þvi verðnr kippt i lag, sem 
er hjer i ólagi. Það játa allir, sem til 
þekkja, að þegar þessum 3 branðnm er

slengt saman i eitt, þá er það ofætlnn 
fyrir prest að þjóna þeim, þegar hann 
eldist og þvi er eðlilegt, að sðfrmðnrinn 
sje óánægðnr með þessa ráðstöfnn. Mjer 
þætti þvi vel fara, að frv. væri samþ., en 
breyttill. við það væri felld. Jeg veit að 
þeir, sem koma fram með hana, gjöra það 
í góðri meiningn, nl. að hlífa landssjóðn- 
nm, en ef til vill verðnr sú hlífð allt of 
þnngbær fyrir prestinn i Vallanespresta- 
kalli.

Einar Ásmundsson: Jeg fyrir mitt 
leyti hef ekkert á móti því, að þessn 
Vallanesprestakalii sje skipt í tvö prestaköll, 
jafnvel þó að jeg gjöri minna úr þeirn erfið- 
leikum, sem ern á því að þjóna branðinn 
en h. flntningsm. (G. V). Jeg er bræddnr 
nm, að orsakirnar til þess, að farið er 
fram á skiptinguna, sjen einhverjar aðrar 
en beinlinis erfiðleikar þeir, sem ern á 
að þjóna brauðinu. Engu að síður er jeg 
málinn hlynntnr, en mjer þykir að eins ætl- 
azt til ofmikils kostnaðar eða framlags aí 
landsajóði. Þess vegna hef jeg og h. þm. 
Strandam. (G. G.) báðir leyft okkur að 
koma fram með breyt.tilk við frv. Jeger 
ekki óknnnngnr á þessn svæði, þar sem 
jeg hef verið nm 2 ár i Vallanessókn. Þá 
voru á þessu svæði 3 prestaköll og 3 kirkj- 
ur, þó að ein þeirra, Hallormstaðakirkja 
væri álitin mjög óþörf. Nú var þessum 
3 prestaköllum steypt saman í eitt með 
prestakallalögnnnm frá 1880 og varð það 
þó sannarlega ekki erfiðara en næsta presta- 
kall, Valþjófstaðarprestakall, og eptir minai 
þekkingn öllu síðnr. Um leið og þessnm 
þremur var steypt saman í eitt, var stofn- 
að algjörlega nýtt prestakall í Mjóafirði, 
en menn ern nokknð minnisdanfari á það, 
þegar prestnm og söfnuðnm er gjört hægra 
fyrir heldnr en erfiðara.

Við höfnm því leyft okknr að leggja 
það til, að afgjaldinn til landsajóðs af Valla- 
nesprestakalli yrði hreytt í 800 kr. og 
finnst það hæfilegt, að landssjóðnr þaenig 
fái þær 800 kr., sem lagðar eru til Mjóa-
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fjarðar. Jeg get ómögulega annað sjeð, 
en að þetta sje í alla staði sanngjarnt og 
þess vegna þótti okkurástæða tilað koma 
fram með breyttill.

HaUgrímwr Sveinsson: Jeg hef að 
vísu engu við það að bæta, sem jeg tók 
fram við 1. umr. þesaamáls. En síðaner 
komin fram breyt.till. frá 2 háttv. þm., 
sem fer fram á, að í st.f. 600 kr. í 1. gr. 
frv. komi 800 kr. Jeg verð að taka al- 
veg i sama strenginn og h. 6. kgk. (Þ. 
B.), að afgjaldið af brauðinu sje sett of- 
hátt Jeg skal leitast við að færa rök að 
þvi. Breyt. till. kom svo seint, að jeg hef 
ekki getað nákvæmlega athugað og sund- 
urliðað hið nýja mat, en jeg held, að hið 
næst síðasta mat fari ekki fjarri því mati, 
sem nú er. Eptir því er Vallanes eitt 
fyrir sig metið á 1537 kr. Hallormsstað 
má liklega telja 830—850 kr. brauð og 
Þingmúla út af fyrir sig allt að 700 kr. 
Nn vil jeg gjöra svo lauslega áætlaðan 
reikning, sem ekki mun vera fjarri lagi, 
að Þingmúli haldi sjer með 700 kr. og 
til hans lagðar tvær kirkjujarðir frá Hall- 
ormsstaðarsókn, sem jeg álít fullhátt að 
meta á 150 kr. og svo nokkrar sóknar- 
tekjur, svo að það verði alls c. 200 kr. 
Verður þá Þingmúli á 900 kr. Svo eru 
tvær jarðir ennfremur, sem ganga frá Valla- 
nesi til Þingmúla og sóknartekjur þaðan 
varla meira en 20 kr.; er þá Þingmúli 
allur 900—1000 kr. og er það ekki of 
hátt reiknað.

En það er nú ekki svo mjög um það 
að gjöra, því að það er ekki Þingmúli, 
sem hjer ræðir um, heldur Vallanes. Valla- 
nes var virt á 1537 kr. Sóknartekjur, 
sem frá dragast, eins og áður er sagt, 
20 kr. Þá eru eptir 1517 kr. Nú bæt- 
ist við Hallormsstaður að frádregnum 
tveimur bæjum. Hallormsstaður sjálfur 
var 830—50 kr. Frálag frá því brauði 
200 kr.; þá er eptir af Hallormsstaða- 
prestakalli 630—50 kr. Það gengur þá 
tU Vallanesa. — Þegar nú frá Vallanesi á

að gjalda 600 kr. og það fær 600 kr. til, 
þá verður brauðið likt og áður, nema að 
því leyti, að það verður töluvert erfiðara 
þar sem Hallormstaðarsókn og kirkja 
bætist við. Jeg skal reyndar játa með 
h. þm. S.-Þing. (E. Á.), að kirkja þessi 
mun vera óþörf og verða lögð niður, þegar 
endurbyggingar er þörf, svo að Iíklegt er, 
að hún muni eigi eiga langan aldur.

Mjer finnst því, að Vallanesbrauð geti 
ekki borið hærra afgjald en 600 kr. og ef 
það skyldi verða ofan á, að því yrði breytt 
i 800 kr., þá greiði jeg atkv. á móti sjálfu 
frv., af því að jeg álít það þá með öllu 
óaðgengilegt og vil heldur hafa það, eins 
og það nú er.

H. þm. S.-Þing. (E. Á.) gjörði ekki 
mikið úr erfiðleikum þeim, sem væru á 
þvi að þjóna þessu brauði, en jeg held þó 
að þeir sjeu töluverðir. Reyndar er hann 
kunnugri öllum staðarháttum þar en jeg, 
þar sem hann hefur verið þar um tíma, 
en jeg að elns farið þar um. En það liggur 
þó i augum uppi, að viðátta Vallanes- 
prestakalls, eins og það nú er með Hall- 
ormsstað og Þingmúla, er of mikil til þess 
að það geti með góðu móti verið eitt presta- 
kall. Jeg skal sjerstaklega taka þaðfram 
að eptir því, sem mjer hefur verið frá 
skýrt, er á vetrum mjög erfitt að ferðast um 
Skriðdal vegna snjóþyngsla, og er þvi 
full ástæða til — þess vegna — að skipta 
prestakallinu.

Það liefur og sýnt sig, að sóknar- 
menn hafa ekki verið ánægðir með þessa 
brauðaskipan eða aðgjörðir síðasta þings i 
því efni, sem ekki vildi gjöra neina breyt- 
ing, þar sem hálfur Vallanessöfnuður hefur 
sagt sig úr þjóðkirkjunni og lýst óánægju 
sinni yfir þessu fyrirkomulagi brauðanna. 
Þetta sýnir, að hjeraðsbúar hafa ekki getað 
unað vel við þessa brauðaskipau, sem 
heldur ekki er við að búast. Mjer er 
kunnugt, að í Skriðdal hefur einnig borið 
á óánægju yfir þvi sama og það mun hafa 
legið við, að þeir tækju til sömu óyndis-
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úrræða sem Vallanessóknarmenn, að segja 
sig ór þjóðkirkjunni. En þeim varð aptr- 
að frá þvi á þann hátt, að prestur sá, 
sem í hlnt átti, fjekk þá til með góðn 
móti að hætta og sjá til, hvort ekki væri 
nein batavon frá löggjafarínnar hálfu. Jeg 
tel sjálfsagt, að verði ekki bætt úr þess- 
ari óánægju þeirra, þá rísi npp fleiri, 
og ef til vill segi sig ór þjóðkirkjunni. 
Það væri ekki heppilegt, að þeir þyrftu að 
bera það iyrir sig, að brauðaskipunin væri 
svo ill, að ekki væri hægt að notaprests- 
þjónustu sökum erfiðleika.

Hvað því viðvíkur, sem h. þm. (E. Á.) 
tók fram, að menn væru minnisdaufari á 
það, sem gjört væri söfnuðum til hægðar, 
þá kann það satt að vera. En að öðru 
leyti var engin ástæða til að minnast hjer 
á Mjóafjörð, því að það kemurekki þessu 
máli við. Jeg álít það ekki um skör fram, 
að Ijett sje nokkuð fyrir sóknarmönnum, 
þó að það um leið verði byrði fyrir lands- 
sjóð. En það verð jeg að segjá, að þó að 
greiddar sjeu 800 kr. til stofnunar nýs presta- 
kalls i Mjóafirði, þá mega menn ekki 
muna allt of mikið eptir því, þegar verið 
er að tala um, hvað frálag eigi að vera 
mest á Vailanesprestakalli. Vasi þessara 
tveggja presta í Vallanesi og á Mjóafirði 
er víst ekki svo sameiginlegur, að það 
sje aðfall í vasa annars, þegar fráfall er 
í hins. Heldur ekki mun presturínn i 
Mjóafirði neitt skyldur til að hlaupa und- 
ir bagga með Vallanesprestinum, þó að 
hinn fyrnefndi hafi tillag úr landssjóði.

Sem sagt álít jeg of hátt sett að á- 
kveða 800 kr. afgjald frá brauðinu, og ef 
það nær fram að ganga, greiði jeg atkv. 
móti frv. Hafi Vallanessprestakalli veitt 
fullerfitt 1000 kr. afgjald, eins og nú 
er, þá mun það ekki verða það síður, 
ef afgjaldið verður að eins lækkað um 200 
kr., þó að heils prestakalls tekjur og meira 
til gangi frá prestakallinu.

Viðvíkjandi frv. hef jeg að eins fáar 
aths. að gjöra með tilliti til aðgreiningar-
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merkja. Jeg álit heppilegra, að aettar 
sjeu 3 kommur inn í 1. gr. frv., á eptir 
orðunum: Vallanessókn, Vaði og Hallorms- 
staðasókn, og ennfremur í 3. gr. á eptir: 
HaUormsstaðaprestakalli. Vildi jegspyrja 
h. forseta, hvort ekki mætti skjóta þeim 
inn í án atkv.gr. Og eins vUdi jeg spyrja, 
hvort ekki mætti á sama hátt skjóta inn 
í fyrir8ögn frv. á eptir 1. gr. „10. tölul.“, 
þar eð jeg álít það heppilegra, en annars 
má laga það við síðari umr., ef þörf 
þykir.

.Flutninffsmaður (Quttormur Vifffús- 
son): Jeg hef litlu við það að bæta, sem 
h. 2. kgk. (H. Sv.) tók fram. Jeg er hon- 
um og h. 6. kgk. (Þ. B.) þakklátur fyrir 
undirtektir þeirra i málinu. H. þm. S.- 
Þing. (E. Á.) hefur komið fram með breyt 
till. við þetta mál, og talað fyrir henni. 
En þvi heíur öUu eða flestu verið svarað 
og óþarfi að taka það upp aptur. Hann 
gat þess, að það mundu máske liggja aðr- 
ar orsakir til þessa frv., en erfiðleikar 
þeir, sem væru á prestsþjónustu í sókn- 
inni. Eptir þvi sem mjer er framast kunn- 
ugt, eru það einmitt erfiðleikarnir, sem 
eru aðalástæðan til þess, að máli þessu 
hefur verið hreyft. Vegna erfiðleikanna 
hafa menn þótzt sjá fram á, og sjá betur 
og betur, að þeir eru svo miklir, að vænta 
má, að prestsþjónusta geti eigi komið að 
fullum notum einmitt í því efni, sem mest 
áherzla er lögð á, nfl. nppfræðing ung- 
menna. Menn sjá betur og betur, að það 
er ógjörningur fyrir einn prest, að upp- 
fræða ungmenni í 3 sóknum að vetrarlagi, 
svo i nokkru lagi fari. í ræðu b. þm. 
kom það fram, sem jeg minntist á við 1. 
umr. þessa máls, að það var aðalmergur- 
inn málsins fyrir honum, að fá sem flest- 
ar krónnrnar í landssjóð, en minna hitt, 
að taka tillit til þarfa safuaðarins.

Því er margsvarað, að Vallanes sje 
ekki erfiðara en Valþjófsstaður. Það get- 
ur vel verið, að það sje ekki erfiðara, en 
óerfiðara er það ekki. Valþjófsstaður er

atkv.gr
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lðng strandlengja fram með Lagarfljótinu, 
en Vallanes er að kalla má i þrennn Iagi, 
og tví- og þrisettar bæjaraðir i Skrið- 
dalnum, sem er opt erfiður að ferðast um 
á vetrum sakir snjóþyngsla. Eins og jeg 
tók fram við 1. umr., álit jeg það litið 
bæta að allt sje jafnerfitt, og það þvi síð- 
nr, sem það er erfiðara að fá hjálp, ef 
prestinnm i Vallanesi skyldi fatlast, held- 
nr en frá Valþjófsstað, ef prestnrinn þar 
fatlast. Á hina hliðina taka við heiðar og 
fjöll, sem anðvitað ern ill yfirferðar á vetr- 
nm.

Jeg skil ekki, hvaða samband getnr 
verið milli Mjóafjarðar og Vallaness, nje 
heldnr hvernig eigi að finna það út, 
að Vallanes eigi að kosta prestsþjón- 
nstn i Mjóaflrði, sem einmitt fær upp- 
bót frá öðrn prestakalli í Múlasýslu; það 
varð eigi hjá þvi komizt, að stofnað yrði 
prestakall þar, ef söfnnðnrinn átti ekki á 
annað borð að vera alveg prestsþjónustn- 
laus.

Jeg vildi óska, að h. þingd. vildi fella 
þessa breyttill. hinna tveggja h. þm.

Guðjón Ouðlaugsson: Pað er ekki ó- 
líklegt, að h. þingd. segi nm mig í þessn 
máli, að blindnr dæmi nm lit, meðþví að 
jeg er alls ókunnugur í hjeraði því, sem 
þessi prestaköll liggja, er hjer ræðir nm. 
Jeg skal fúalega játa að sVo er. En til- 
gangnr minn með því að koma með breyt 
till. þessa i fjelagi með h. þm. S.-Þing. 
(E. Á.) var einmitt velvild til frv., til 
þess að koma í veg fyrir að það fjelli. 
Jeg þykist sem sje hafa komizt á snoðir 
nm það, að það mnni ekki eiga langan 
aldnr fyrir höndnm, eí það fer óbreytt 
hjeðan úr deildinni, eins og það nú er. 
En verði breyt.till. samþ., er talsverð von 
nm, að það komist í gegnnm þingið.

Ef vjer nú athngnm af hvaða rótum 
frv. þetta er rnnnið, þá mnn fyrsta ástæð- 
an fyrir því vera stærð og erfiðleiki Valla- 
nessprestakalls, eins ogþað nú er. Þetta 
frv. bætir úr þessnm erfiðleika með þvi,

að skipta prestakallinu í sundur, og þessi 
erfiðleiki bætist öldnngis jafnt, hvort sem 
afgjald branðsins er ákveðið 600 kr. eða 
800 kr. Af því nú aðalástæðan fyrir frv. 
þessn er erfiðleikinn, sem jeg einnig við- 
urkenni, að sje góð og gild ástæða, þá 
furðar mig stórnm á þeim h. þm., sem 
ekki vilja vinna það fyrir sálarheill safn- 
aðanna, en hafa á orði, að fella frv. ef 
afgjaldið er sett 800 kr. í stað 600 kr. 
Eptir þeirri lýsingu, sem gefin hefnr verið 
af Vallanesi, þá mnn branðið verða all- 
lífvænlegt, þótt af þvi eigi að greiðast 
800 kr., svo að líkur eru til, að sótt 
verði nm það. Að minnsta kosti bef jeg 
heyrt prest segja: „Jeg hefðigjarnan sótt 
um Vallanes, þótt afgjaldið af því væri 
800 kr., ef jeg hefði ekki átt kost á betra 
brauði“. Mjer finnst þvi ekki rjett, að 
fella þessa breyt.till., þar sem hún getnr 
ef til vill bjargað frv. frá falli. Það er 
ekki rjett gagnvart málefninn, þvi að að- 
altilgangurinn, sem er skipting á brauð- 
inn, næst með breyttill. Og ef það kem- 
nr í Ijós á eptár, að enginn sækir nm 
branðið vegna þess, að afgjaldið er 800 
kr. en ekki 600 kr., þá er hægnrinn hjá 
að breyta því síðar meir. — Önnur ástæða 
fyrir frv. þessu hefi jeg heyrt, að sje all- 
mikil óánægja í söfnnðinnm, sem sprottin 
er af mannavöldum. Sagan nm þessa óá- 
nægjn er svo margbrotin og flókin, aðjeg 
er ekki svo næmnr að hafa lært hana, en 
það er bert, að sú óánægja útilokast ekki 
fremnr með því, að afgjaldið sje ákveðið 
600 kr. en 800 kr. En að sjálfsögðu 
er það eðlilegt, að þeir sem hafa stuðlað 
að þessari óánægjn vilji bæta úr henni, en 
þeir, sem ekkert ern að henni valdir, þnrfa 
ekki úr neinn að bæta, og í þeirra flokki 
mnnum við flutningsmenn breyttill.

Flutningsmaður (Outtormur Vigfús- 
son): Þar sem h. þm. Strandam. (ö. GL) 
minntist á þessa óánægjn í söfnnðinnm, get 
jeg fnllvissað hann um, að hún hefur ekki 
áhrif á þetta mál. Óánægja safnaðanna,
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með samsteypu þessa, er jafngömnl presta- 
kallalögnnnm 27. febr. 1880, og mnn halda 
áfram þangað til branðin verða aptnr los- 
nð snndnr.

Háílgrímur Sveinsson: Jeg hefði gjarn- 
an óskað að heyra eitthvað nákvæmar nm 
þessa óánægju „af mannavöldnm1*, sem h. 
þm. hafa minnzt á. Það sæmir ekki fyr- 
ir þingið að koma fram með dylgjur og 
dnlarfnll orð nm óánægjn af manna völd- 
nm, en tala ekki hreint og skýrt nm, hvað 
verið er að gefa i skyn. Mjer þykir það 
slæmt, ef þannig lagaðar dylgjnrgeta ráð- 
ið atkv. þm. Hver er þessi óánægja af 
manna völdnm? Er hún milli prests og 
safnaðar, eða milli þings og veitingarvalds- 
ins, eða milli safnaðar og veitingarvalds- 
ins. Þessar dylgjnr ern nú í dag svo seint 
fram komnar, að jeg tala nú í öðrn sinni 
í þessu máli, og get því ekki svarað síð- 
ar, ef á þarf að halda; jeg held jeg verði 
samt að gefa dálitlar upplýsingar í þessu 
dylgju-máli, Það var imprað á likn á sið- 
asta þingi og sveigt að veitingarvaldinu, 
og gæti maður ímyndað sjer, að hjerværi 
nú um eitthvað líkt að ræða. En sje þetta 
nú svo, þá er sagan nm veiting þessa 
prestakalls þannig: Hallormsstaðnr og 
Þingmúli losnar seint á árinn 1890, en 
Vallanes ekki fyr en nm vorið 1891, og 
veitingarvaldinu er nú legið á hálsi fyrir 
það, að Hallormsstað og Þingmúla var 
slegið upp sem lausu, áðnr en Vallanes 
losnaði, svo að branðið gæti komizt íeina 
heild. En fyrst er nú það, að veitingar- 
valdið gat ómögnlega fyrirfram vitað, hve- 
nær Vallanes mnndi losna, það gat alls 
ekki talið daga sjera Bergs í Vallanesi, 
en í annan stað mátti ekki láta Hallorms- 
stað og Þingmúlaprestakall bíða prests- 
lanst, með þvi að svo var vitaalega ástatt i 
tveimur næstn brauðnin, að prestur ann- 
ars þeirra hlaut að riða til þings nm vorið, 
en prestnr hins prestakallsins, sjera Berg- 
nr i Vallanesi, var mjög heilsntæpnr, svo 
að ekki var útlit fýrir, að neina prests-
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þjónnstn væri hægt að fá snmarlangt hjá 
nágrannaprestum Þingmúla- og Hallorms- 
staðaprestakalls fyrir það branð. Það er 
þvi ómögulegt að ámæla veitingarvaldinn 
fyrir það, að það áleit öldnngis ótilhlýði- 
legt og ógjörlegt, að láta Þingmúlapresta- 
kall vera svona prestsþjónustnlanst allt 
fram á haust. Veitingarvaldið áleit þvi 
skyldn sína aðangiýsa Hallormsstaðar- og 
Þingmúlaprestakall, alveg eins og venja 
er til, þegar fráfall prestsins þar varð 
knnnngt, og sendi síðan nmsóknarbrjef 
sækjandanna söfnnðnnnm austnr til um- 
sagnar. En með þeim sama pósti, sem álit 
safnaðarins kemnrapturað anstan hingað, 
kemnr og tilkynning um andlát sjera Bergs 
í Vallanesi. Hvernig gat nú veitingar- 
valdið, þegar svona langt var komið, slegið 
npp prestakalKnn á ný sem lansn, gabb- 
að þá, sem sótt höfðn nm Hallormsstað og 
Þingmúla, beðið enn á ný í 6 viknr eptir 
umsóknarbrjefum presta, til þess síðan að 
senda þau söfnuðunum anstnr til umsagna, 
fá svör þeirra snðnr, og svo hinn nýi 
prestnr að flytjast til brauðsins? Þessi að- 
ferð hefði verið i alla staði óformleg og 
ómöguleg vegna þess, að með þeim hætti 
var útsjeð um, að söfimðirnir gætn haft 
nokkra prestsþjónnstu allt snmarið og 
langt fram á hanst. Menn knnna að 
segja: það hefði átt að setja eínhvern til 
að þjóna brauðinu á meðan. En slíktvar 
vitanlega öldungis óframkvæmanlegt. Þá 
var engan hjer að fá, sem vildi gefa sig i 
það að taka „konstitution" fyrir ótiltekinn, 
stnttan tíma, og fara þessa löngn leið möð 
miklnm tilkostnaði.

Jeg get því ekki sjeð, að hin minnsta 
ástæða sje til að bera sakir á veitingar- 
valdið í þessu efni; það hefnr í fyllsta 
máta gjört skyldn sína, en ekki gjört neitt 
það, er valdið geti óánægju eða vandræð- 
nm.

Flutningsmaður (Guttormur 'Vigfús- 
son): Jeg hafði aldrei ætlað mjer, að draga 
inn í þetta mál veitinguna á Þingmúla og
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Hallormastað, því mjer þðtti með öllu á- 
stæðulanst að minnast á hana í sambandi 
við snndnrliðan brauðanna, og eins þessa 
óánægju af mannavöldnm, sem svo hefur 
verið kölluð hjer i þingsalnnm. Hafi þessi 
óánægja verið nokknrs valdandi, kann hún 
helzt að hafa ýtt nndir stofnnn þess fríkirkjn- 
safnaðar, sem menn vita að nn er í presta- 
kallinn; — jafnvel þótt jeg álíti, að óánægja 
með stærð prestakallsins og sameining 
branðanna vaidi mestn í þessn efni. Við- 
vikjandi siðnstu veitingn á Hallormsstað 
og Þingmúla vil jeg geta þess, að Valla- 
nessöfnuður mnn þykjast hafa haft rjett 
til að taka þátt í kosningu prests þess, 
er skipaðnr yrði i branðið, úr þvi að all- 
ar sóknirnar: Hallormsstaðnr, Þingmúliog 
Vallanes, vorn óveittar sama dag; þeir mnnn 
yfir höfnð álita, að ekkert Þingmúlapresta- 
kall væri framartil, eptir að Vallanesvar 
lanst, það þvi siðnr sem fregnin nm frá- 
fall sjera Bergs fór suðnr til bisknps með 
sama pósti, eins og yfirlýsing Hallormsstað- 
arsafnaðar og Skriðdæla. Hvort þessi 
skilningur, eða álit manna er á rjettnm 
röknm byggðnr, get jeg ekkert nm dæmt, 
og vil heldnr ekki nm dæma. Jeg skal 
taka það hjer fram, að myndnn fríkirkju- 
safnaðarins í Vallanessókn á ekki rót sína 
að rekja til neinnarpersónnlegrar óánægju 
með prestinn í Valianesi.

ATKVÆÐAGR.: breyt við 1. gr. (C. 
95) felld með 6:3 atkv.; 1. gr. samþ.með 
10 atkv.; 2. og 3. gr. samþ. með 9 atkv. 
hvor. Fyrirsðgn frv. samþ. með 9 atkv. 
Frv. visað til 3. nmr. með 10 atkv.

Frv. tU laga um löggilding verslunar- 
staðar að Hlaðsbót í Amarftrði (C. 81); 
1. nmr.

Flutningsmaöur (Sigurður Stefánsson): 
Jeg hef leyft mjer að koma fram með 
þetta fr v. samkvæmt ósknm og áskornnnm 
frá nokkrnm kjósendnm mínnm, sem hjer 
eiga hlnt að máli. Jeg hef sjálfur ekki

Alþt 1893 A.

komið á þennan stað, en þekki þó nokk- 
nð þar til af sögusögn knnnngra manna. 
Hlaðsbót liggnr að norðanverðn við Arn- 
arfjörð nokknð utarlega, eða milli Álpta- 
mýrar og Stapadals. Við Arnarfjörð er 
útræði mikið og aflasælt, einkum ntarlega 
við fjörðinn; hins vegar liggnr þessi eini 
kanpstaðnr, sem þar er, Bíldndalnr, innar- 
lega í firðinum, og því all-langt þangað 
úr útveiðistöðunum. Á Bíldndal er einn 
kanpmaðnr og því einvaldur og ætla menn, 
að samkeppnin muni aukast, ef annar 
kaupstaður kemnr við fjörðinn. Jeg skal 
játa það, að jeg er ekki kunnugnr höfn- 
inni, en eptir sögusögn kunnugra manna 
kvað hún vera góð, eins og lika almennt 
er á Vestfjörðum.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að tala 
meira á þessu stigi málsins.

ATKVÆÐAGR.: Málinu visað til 2. 
umr. með 10 atkv.

TiR. td þingsál. um að landstjómin 
láti vegfróðan mann rannsáka brúarstœði 
á ám hér á landi (C. 77); hvernig ræða 
skuli.

ATKVŒÐAGR.: Samþ. ein umr.

Ellefti fundur, laugardag 15. júli. Allir á 
fundi nema 1. þm. Húnv. (Þorl. Jónsson), 
sem tilkynnt hafði forseta forföll sín.

Frumv. tillaga um að afmá veðskutd- 
bindingar úr veðmálabókum (C. 89); 3. umr.

ATKVŒÐAGB.: Frumv. umræðulaust 
samþ. í e. hlj. og sent forseta Nd.

Frv. td laga um heiðurslaun handa
Páli sögukennara Melsteð (C. 64,90) 2. nmr.

Jón A. Hjaltalín: Eins og h. deild 
getur sjeð, hefur Nd. breytt í nokkru frv. 
frá því, sem það var upphaflega frá hendi 
stjórnarinnar, og þó ekki væru aðrar á- 
stæður til þess að fara nokkrum orðnm 
nm frv., þá eru það orð flutningsmanns

6 (9. &gúatj.
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þess, sfem breytíng þessa fluttí. Hann 
vildi eigi, að frv. væri orðað svo sakir 
þess, að það væri almenn skoðnn hjá al- 
menaingi — hvort það væri líka hans 
sjálfs, tók hann held jeg ekki fram — að 
eptirlann væri álitíð það sama og sveita- 
styrknr eða ómagameðlag. Jeg er ekki 
viss um, að þeir h. þdm., sem gáfu breyt- 
tíll. atkvæði sitt hafi nógu nákvæmlega 
hugsað um það, að með því að gefa henni 
atkv. sitt, höfðu þeir að nokkru leyti líka 
fallizt á þessi ummæli. Jeg vona að þessi 
deild sje ekki flutningsm. samdóma.

Þá skal jeg snúa mér að efninu, 
hvað orðið „heiðurslaun" snertír. Sumir 
kunna að ætla, að það sje meinlaust gam- 
an að kalla allar sínar gæsir sv&hi, en 
þegar menn athuga það nákvæm&r og 
betur, hljóta menn að sjá, að það getnr 
haft talsverðar afleiðingar og ekki góðar, 
að setja miðlungsskapinn upp í ágæti. 
Hvernig færi ef einhver menntastofnnn 
gæfi ágætlegn fyrir með&l-frammistöðu? 
Hvað á hún að gefa þeim, sem standa sig 
ágætlega? Niðurstaðan yrði sú, að mjög 
fáir mundu keppa að öðru stígi en mið- 
lungsstíginu. Það er ekki óeðliUgt eptir 
okkar fólksfjölda, að því sje svo varið 
hjer á landi og við þvi er að búast, að 
við höfúm ekki marga ágætísmenn. Við 
það, að við köllum miðlungsmennina allt 
of opt ágætismenn, hverfur sá spori eða 
það knýjandi afl, sem þarf til þess að 
menn sýni þá krapta, sem i þeim búa. 
Það er eins og einn ferðamaður, sem viða 
hafði farið, tók fram um okkur, að íalend- 
ingar sýndn ekki, hvað í þeim væri, fyr 
en þeir fengju samkeppni og kæmu til út- 
landa, þvi að hjer vantaði spora tíl fram- 
kvæmdar. Það er þvi mjög varhngavert 
að stuðla að því, að miðlungsskapurinn 
sje settur i ágætissæti.

Mjer vitanlega hafa ekki nema að eins 
einu sinni áður verið veitt slik laun, sem 
þessi af þiuginu, síðan það fjekk löggjaf- 
arvald og það var, eins og allir vita, Jóni

sál. Sigurðssyni. Hvorki þm. nje lands- 
mönnnm blandast hngnr um það, að það 
hafl verið ijett gjört og hvoít setn menn 
hafa verið samdóma honum eðá ekki, hafa 
menn þó viðurkennt, að hann hafi baft svo 
mikla yflrburði fram yflr aðra, að hann 
hafi átt heiðurslaúnin öannarlega skilið.

En þegar vjer nú athugum það, sem 
hjer liggur fyrir, þá neitar enginn því, að 
maður sá, sem hjer ræðir nm, sje mesta 
ljúfmenni og góðmenni og góðviljaður, en 
þrátt fyrir það getum við ekki sett hann 
hærra en á miðlungsstig. Ennfremut hef- 
ur hann haft á hendi ýms embætti, sem 
jeg ekki sje, að hann hafl staðið betur i 
en margir aðrir embættismenn, sem að 
eins fá venjuleg eptirlaun og hafa þar að 
auki tílkall til eptirlauna.

Það er einlægt vísað til bóka þeirra 
sögulegs efúis, sem hann hefur gefið út á 
íslenzku. Fyrir mitt Ieytí verð jeg að 
segja, að jeg álít það enga SÖguritun I 
eiginlegri nlérkingu, heldur eru þaðmeira 
og minna heppilega valdar útlendar sögu- 
bækur, sem hann hefur útlagt á íslenzku, 
opt orð fyrir orð, á lipru og góðu máli. 
En það er ekki sjálfstæð sagnaritun með 
sjálfstæðum dómum eða skoðunum. Þar 
sem jeg sagði, að bækurnar væru opt 
meira eða miður heppilega valdar, þá skal 
jeg taka það fram, að aðalmergur reglu- 
legrar söguritunar á ekki að vera biafdaga- 
listi eða konunga-upptalningar, heldur hið 
innra líf þjóðanna, framför þeirra og apt- 
urför og breytíngar þær, sem á því verða 
án tillits til þess, hvort þessi var þá kon- 
ungur eða ekki.

Það er eitt, sem mjer hefúr þótt 
harla únd&rlegt. Það eru mjög margir 
útlendingar, sem hafa ritað sögn Norður- 
landa og ávallt minnzt á ísland í ritnm 
sinum og ávallt ritað vel um það t. d. 
Munch, en svo fór einn íslendingur að 
skrifa Norðurlandasögu á islenzku og minn- 
ist ekki á ísland einu orði og það var h. 
sögukennari, sem hjer ræðir um. Mjer
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finnst því réttast, að deildin aðhyllist ekbi 
þessa breyting, sem Nd. hefur gjörtá frv. 
heldur iáti frv. haida sjer, eins og það 
kom frá stjórninni. Ýmsir knnna að segja, 
að við flutningsm. breyt.till. hefðum átt að 
fylgja orðnm okkar og setja upphæðina, 
sem ákveðin er í frv., niður í t d. 1200 
kr., sem eru þaa mestu eptirlaun, sem 
mean munu geta fengið i embættum með 
líkmn launum og hans. En þegar mað- 
nr teknr tíllit til þess, hvað hann er orð- 
inn gamall og maklegt er, að hann fái 
að lifa áhyggjulausu lífi það sem eptir er, 
þá höfúm við ekki sjeð ástæðu til annars 
en láta upphæðina halda sjer. Það er 
mikill muuur, hvort maður vaitir eptirlaun 
manni yfir sextngt eða manni yfir áttrætt.

Quðjón QuSlaugsson: Þar eð jeg 
býst við, að atkvæði mitt falli öðruvísi 
en sumra annara þingdm., þá ætla jeg að 
gjöra grein fyrir skoðunum minum íþessu 
máli. Viðvikjandi þvi, hvortkalla á laun 
þeasi heiðurslaun eða eptirlaun, þá er það 
min skoðnn, að hvorugt nafnið sje svo 
æskilegt sem skyldi. Hvað nafninu „ept- 
irlaun" viðvíkur, þá finnst mjer ekki ijett 
eða viðfelldið, að vera að semja sjerstök 
eptirlaun fyrir einstakan mann á sama 
þinginu, sem komið er fram með takmörk- 
un á eptirlaununnm, og það því fremur, 
sem farið er fram á upphæð, sem er hærri 
en eptir gildandi eptirlaunalögum getur 
verið hæst.

Hvað nafnið „heiðurslaun“ snertir, þá 
álit jeg það heldur ekki heppilegt og ef 
til vill lakara en hitt. Það er orð, sem 
maður verður að fara vel með og ekki 
brúka nema þegar það á fullkomlega við. 
Ef það er brúkað i öllum almennum til- 
fellum, þá getur svo farið, eins og h. 5. 
kgk. (J. A. Hj.) tók fram, að það verði 
skoðað sem einskisvirði, án þess að jeg i 
nokkru vilji rýra gildi þess manns, sem 
hjer á í hlut eða hafa á móti því, að hann 
eigi þessi laun skilið í ýmsum greinum.
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Aðalatriðið finnst mjer vera, hver upp- 
hæðin sje og finnst mjer óþarfi að eyða 
mörgum orðum um málið. Þykir mjer 
hún helzt til há, því að laun þau, sem 
hann hefur haft, eru þó hærri en Iaun 
margra annara embættismanna, sem hafa 
þó lægri eptirlaun. Af því að jeg sje ekki 
betur en frv. sje óþarft og hefði aldrei 
átt að koma fram, þar sem það aðeins 
hefur gefið ástæðu til þras og leiðinda 
fyrir þann, sem í hlut á, þá greiði eg 
atkv. gegn frv- Aðalástæðan er sú, að 
það er óþarft frá sjónarmiði masnsins 
sjálfs, og, eins og það er nú komið, sannköll- 
uð hefndargjöf. Það hefði sparað mönnum 
þessar umræður, sem hafa orðið um málið 
og betra hefði verið 1 að komast hjá, ef 

frv. hefði aldrei verið til. Þærhafafrem- 
ur gjört að særa tilfinningar þess, sem á 
að þiggja, heldur en veita honum ánægju. 
Með þeirrí breyting, sem h. Nd. gjörði 
á frv., að eptirlaunum var breytt i heið- 
urslaun, sýndi hún honum svo mikinn 
heiður, að hann gat ekki verið meiriíþví 
tilliti. En þar sem Nd. hefur samþ. 
þessa breyting og það enda með ekki 
miklum atkv. mun— og hjer ersvo stung- 
ið upp á að breyta aptur i það, sem áð- 
ur var, þá er gæsin að eins sýnd en ekki 
gefin.

Jeg greiði sem sagt atkv. á móti frv. 
af þeirri aðalástæðu, að það er óþarft að 
mínu áliti. Ef jeg vissi, að hann fengi 
enga viðurkenningu samt, þá mundi jeg 
ekki greiða atkv. á móti. Það er eðlileg- 
ast að þetta verði tekið upp í fjárlögin 
sem sjerstakt styrktarfje, en ekki sjerstök 
lög samin. Það kostaði minni nmræður 
og væri heppilegra, Það eru engar likur 
til um þann mann, sem hjer á í hlut, að 
þingið ekki viðurkenni ætíð, að hann sje 
viðurkenningarverður, og það er betra 
að þau laun verði veitt stöðugt í hvert 
skipti heldur en að eitt þing taki íram 
fyrir hendurnar á öðrum þingum. Það

6*
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stríðir líka móti mínu „principi", að veita 
strax há eptirlaun, en vilja þó takmarka 
þan að miklu leyti. Jeg álít að með þessu 
verði stigið fyrsta sporið til þess, að á 
hverju þingi komi ný lög nm sjerstök 
eptirlaun fyrir hvern einstakan, ogá end- 
annm gæti orðið svo mikil brögð að því, 
að engin takmörkun á eptirlannnnnm dygði. 
Jeg verð þessvegna að vera á móti frv. 
og einknm af því, að það er ekki hætt 
við því, að þetta vinsæla góðmenni fái ekki 
viðnrkenningn, þó að þetta frv. falli.

Þorkdl Bjamason: Jeg erekki sam- 
dóma h. þm. Strand. (G. G.) nm það, að 
ijett sje að fella þetta frv. og taka npp- 
hæð þess upp í fjárlögin. Jeg vil ekki 
láta mann þann, sem í hlnt á, þnrfa í 
hvert skipti eiga það nndir náð þingsins, 
hvort það vill veita honnm þetta fje. Það 
getnr verið, að það verðigjört, en hanná 
það samt nndir náð þingsins, hvort það 
verði gjðrt.

Jeg er honnm heldur ekki samdóma 
nm það, að fjárnpphæðin sje of há. Mað- 
nr sá, sem i hlnt á, hefnr ekki haft fast 
embætti á lífsleiðinni, heldnr alltaf verið 
settnr í embættnm. Starf hans sem mál- 
færslnmaðnr borgaði sig svo illa, að jeg 
get sagt, að hann hafí haft minna npp nr 
sínn starfi en allir eða flestir verzlegir 
embættismenn.

Hvað fyrirsögn frv. snertir, þykir mjer 
leiðinlegt, að hin fyrri fyrirsögn skyldi 
ekki geta staðið, sem stjórnin hafði. Jeg 
ímynda mjer, að það hafi komið af ein- 
hverjnm óhug í Nd. á orðinn „eptirlaun". 
Jeg skal ekki fara út í það að dæma um 
verðleika þessa manns til þess að fá heið- 
nrslann, en það vil jeg segja, að meðan 
islenzk alþýða les bæknr, er jeg viss nm, 
að sögubæknr hans verða eitt af þvi 
skemmtilegasta og fróðlegasta, sem hún á 
kost á að lesa.

Jeg álít gott til þess að sátt og sam- 
komnlag komist á milli efri og neðri 
deildar í þessu efni, að reyna að sameina

sig við aðra nm að koma með nýja fyrir- 
sögn og kalla lannin „ellistyrk". Jegget 
vel imyndað mjer, að Nd. gangi að því og þá 
er nm leið rntt úr vegi allri þrætn nm 
málið.

Jeg hef svo ekki meira að segja að 
sinni.

ATKVÆÐAGR. Breyt.till. við frv. 
(C 90) samþ. með 6 samhij. atkv. Frv. 
þannig breytt samþ. með 6:1 atkv. Fyr- 
irsögnin samþ. með 7 atkv. Frv. vísað 
til 3. nmr. með 9 atkv.

Frv. tU laga um löggilding verelun- 
arstaðar á Svalbarðseyri (C. 96); 1. umr.

Flutninffsmaður (Einar Ásmundsson): 
Jeg skal leyfa mjer að geta þess, að það 
er eptir áskornn almenns fundar i kjör- 
dæmi mínn, að jeg ber þetta frv. npp hjer 
á þingi. Það kann ef til vill mörgnm ó- 
knnnngnm að virðast nndarlegt, að írv. 
þetta sknli koma fram, sjer í lagi sakir 
þess, að Svalbarðseyri er svo nálægt Ak- 
nreyri; þar á milli er ekki meira en hjer 
nm bil 1 mila. En orsakir til þess, að 
beðið er nm löggilding Svalbarðseyrar, ern 
þær, að í fyrsta lagi er þar mjög góð höfn 
og i öðrn lagi fer þar fram árlega mjög 
mikil verzlnn, bæði á þann hátt að þaðan er 
útskipað sauðnm og nppskipað er þar mikln 
af útlendnm vörnm. Það er hin eina 
höfn i Þingeyjarsýsln, þar sem mögnlegt 
er, eða þar sem hngsa er til að skipa nt 
fje til útflntnings, jafnvel þótt þangað sje 
allerfitt að reka sanði, þar sem bæði er 
yfir illa á að sækja og illan fjallveg. Öll 
Þingeyjarsýsla skipar þaðan nt sanðum 
sínnm, því að ótækt er að heita má, að 
reka sauðina yfir Eyjafjarðará og til Ak- 
nreyrar, ofan á annan hrakning, sem þeir 
hafa fengið, einknm i illri tíð. En þessi 
útskipnn Bauðfjár gæti nú samt farið þar 
fram, þótt höínin værí eigi löggilt, og 
frv. þetta væri eigi komið fram ef eigi 
værn aðrar fleiri ástæðor fyrir þvi. Svo 
er mál vaxið, að skipað er árl. npp á
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Svalbarðseyri miklu af vörum til kanp- 
fjelags Þingeyinga og þar á meðal toll- 
skyldar vörur. Tollgreiðsla af vðrum 
þessum er mjög erfið og bagaleg fyrir fje- 
lagið, með því að skipið, er vörurnar flyt- 
ur, verður að afgreiða sig, að því er toll- 
inn snertir, á löggiltri höfn, og þá er ekki 
um annað að tala en Akureyri, en hún 
er i öðru lögsagnarumdæmi, eða Húsavik, 
sem er innan lögsagnarumdæmisins, og þar 
sem tollinn á að borga eptir þeim reglum, 
sem fylgt er, eu þangað er langur vegur 
að fara fyrir þá, sem borga eiga tollinn. 
Þessi tollgreiðsla er það, sem bakar mönn- 
um mikið ómak og óþægindi og nær því 
vandræði, og er það aðalástæðan fyrir þyí, 
að beðið er um, að löggilda Svalbarðseyri. 
Jeg hygg, að öllum sjeu þannig Ijósar á- 
stæðurnar fyrir frumv. þessu, og vil jeg 
þvi ekki eyða hinum dýrmæta tima þings- 
ins til að orðlengja framar um frv. Jeg 
óska, að h. þingd. taki frv. vel og taki 
málið til nákvæmrar ihugunar.

Þorkdl Bjamason: Jeg er því með- 
mæltur, að kauptún sjeu löggilt þar, sem 
þess er veruleg þörf og nauðsyn, og jeg 
skal ekki neita þvi, að nokkur nauðsyn 
muni bera til þess, að þessi staður verði 
löggiltur, að þvi leyti, sem h. flutningsm. 
(E. Á.) skýrði frá, að vöruflutningaskip til 
kaupfjelags Þingeyinga þyrfti að koma á 
löggilta höfn til þess að greiða toll af 
tollskyldum vörum. En jeg vil samt sem 
áður leita mjer upplýsingar um það, hvort 
þessi löggilding mundi ekki spilla fyrir 
Akureyri, því að mjer virðist það nauð- 
synlegt fremur að hlynna að hinum stærstu 
kaupstöðum landsins, og varast að gjöra 
nokkuð það, er spillt getur fyrir við- 
gangi þeirra. Jeg hef þvi eigi enn þá 
ráðið það með sjálfum mjer, hvort jeg get 
greitt atkvæði með frumv. þessu; jeg vil 
fyrst fá upplýsingar um, hvort þessi lög- 
gilding muni ekki spilla fyrir þrifum Ak- 
ureyrarkaupstaðar; því að það liggur i 
augum uppi, að ekki er þörf á þessari

löggildingu í því skyni, að auka „konkur- 
ranse“ í verzlun, með því að á Akureyri 
mun vera næg verzlunarkeppni.

Jón A. Rjattalín: Það eru orð h. 6. kgk. 
(Þ. B.), sem gefa mjer ástæðu til að tala 
nokkur orð, þar sem hann sagðist vilja 
löggilda þær haínir, er nauðsyn bæri til 
að væru löggiltar, og gefa þá atkvæði með 
frumv. Jeg fyrir mitt Ieyti vil gefa at- 
kvæði með löggilding allra þeirra hafna, 
sem beðið er um. Það er reynslan, sem 
siðan á að skera úr, hvort kringumstæður, 
eðli og ástand staðarins er svo, að löggild- 
ingin kemur að notum eða ekki.

Hvað því viðvíkur, að þessi löggild- 
ing kunni - að draga úr Akureyri eða að- 
sókn þangað, þá getur svo verið að ein- 
hverju leyti, því að nokkur hluti Suðjir- 
Þingeyjarsýslu á bægra með að sækja til 
Svalbarðseyrar en Akureyrar. En ef kaup- 
mennirnir á Akureyri svo vilja, þarf þessi 
Iöggilding alls ekkert að draga úr fyrir 
þeim; þeir þurfa ekki annað en koma sjer 
upp almennilegri ferju yfir Pollinn, til 
þess að greiða fyrir viðskiptamönnum sín- 
um. Og þó að frumv. þetta hefði engau 
annan árangur en þann, þá væri unnið 
þarft verk með löggilding Svalbarðseyrar.

Flutningsmaður (Einar Ásmundsson): 
Með tilliti til spurningar þeirrar, er h. 6. 
kgk. (Þ. B.) beindi til mín um það, hvort 
þessi löggilding mundi ekki verða Akur- 
eyri til hnekkis, skal jeg svara því, að 
jeg hygg, að löggilding þessi muni alls 
ekki gjöra neina stórkostlega breytingu 
fyrir Akureyri; að sönnu mundi verða 
nokkuð hægari kaupstaðarferðir fyrir Þing- 
eyinga þangað, en til Akureyrar, en jeg 
hygg, að eigi muni þar verða stofnaðar 
fastar verzlanir. Aðalástæðan til þess, að 
löggilding þessi er svo nauðsynleg, er, 
eins og jeg tók íram áðan, sú, að Ijetta 
undir með tollgreiðslu af aðfluttum, út- 
lendum vörum.

Jeg get skrifað undir hvert orð, sem 
h. 5. kgk. (J. A. Hj.) talaði, enda talaði
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hann nm mál, sem honnm er vel knnn- 
ngt.

HáOgrímur Sveinsson: Það hljóta 
einhverjar orsakir að vera til þess, að 
frumv. þetta, sem hefur fyrri verið fyrir 
þingi og jafnvel náð samþykki þingsins, 
hefur þó ekki enn þá náð fram að ganga. 
Mjer er það ekki Ijóst, hvort ástæður þær, 
sem áður hafa orðið máli þessu að fóta- 
kefli, eru nú horfnar, eða hvort nú eru 
nokkrar nýjar ástæður fyrir hendi, sem 
ekki hafa áðnr verið til, er gjöri þessa 
löggilding svo æskilega og nauðsynlega. 
Sú ástæða hefur verið tekin fram sem 
meðmæli með löggildingunni, að Ijettist 
fyrir útskipun á sauðfje og uppskipun á 
vörum, en þetta er engin ný ástæða. 
Uppskipun og útskipun á þessum stað 
hefnr fram farið áðnr, enda getnr farið 
fram á ólöggiltum höfnum, svo að það er 
engin ný ástæða. H. flutningsm. (£. Á.) 
tók fram, að löggildingin væri einkum 
nauðsynleg til þess, að gjöra tollgreiðslu 
fyrirhafnarminni, en bæði er það, að toll- 
greiðsla hefur að sjáifsögðu áður átt sjer 
stað af þeim vörum, sem hafa verið 
þangað fluttar, og getur ekki verið orðin 
erfiðari nú, en þá — og svo er mjög stutt- 
ur vegur til Akureyrar, sem er iöggiltur 
kaupstaður. Menn verða að gæta þess, 
að allt eptirlit verður að miklum mun 
erfiðara við það, ef hlaðið er niður kaup- 
túnum hverju við annað. Mjer er því enn 
ekki með öllu ijóst, að yfirgnæfandi ástæð- 
ur sjeu nú fyrir hendi, fremur en verið 
hefur áður, til þess að samþykkja þessa 
löggildingu, auk þess sem það virðist bert, 
að þessi löggilding getur varla annað en 
dregið töluvert frá Akureyri. Jeg verð 
því heldur að vera mótfallinn því, að frv. 
þetta nái fram að ganga.

Jón A. Hjaltalín: Það er öldungis 
rjett, sem h. 2. kgk. (H. Sv.) segir, að á- 
stæðurnar fyrir löggilding Svalbarðseyrar 
eru hinar sömu nú eins og áður. En af- 
staða þingsins hefur mjög breyzt á síðari

árum gagnvart öllum löggildingum. Jeg 
minnist þess, að 1887 voru langar umræð- 
ur um og rekistefna, hvort löggilda skyldi 
þessa eða þessa höfn. 1889 voru þingmenn 
talsvert frjálslyndari í þeim málum, og á 
síðasta þingi var samþykkt löggilding allra 
þeirra staða, sem beðið var um. Á þennan 
hátt hefur afstaða þingsins breyzt gagn- 
vart löggildingum.

Sigurdur Steftimsson: Jeg verð að 
taka undir með h. 5. kgk. (J. A. Hj.ý í því, 
að rjettast sje að skipta sjer eigi svo mik- 
ið af þvi, hverjar ástæður færðar eru fyr- 
ir nauðsyn á löggilding þeirra staða, sem 
beðið er um að löggilda, heldur lofa hlnt- 
aðeigendum sjálfum að ráða í því efni. 
Það er að sönnu rjett, sem h. 2. kgk. (H. 
Sv.) sagði, að tollgæzla verður nmfangs- 
meiri, þvi fleiri sem löggiltar hafhir eru 
i hverju lögsagnarumdæmi; en þegar þess 
er gætt, að lögreglnstjórinn sjálfur getur 
ekki verið í einu nema á einum stað, og 
verður að hafa umboðsmann fyrir sína 
hönd í þeim löggiltu kauptúsum, þar sem 
hann sjálfur er ekki búsettur, þá verður 
ekki svo mikið úr þeim mótbárum gegn 
löggildingunum. Fyrir þessar sakir gjör- 
ir það ekki svo mikið tii, hvort löggilt 
kauptún eru fleiri eða íærri i sama lög- 
sagnarumdæmi.

Að því er Svalbarðseyri snertir, hef- 
ur hún ekki jafnan baft góðan byr. 
Að sönnu hefur löggilding hennar áður 
náð samþykki þingsins, en ekki staðfest- 
ingu stjórnarinnar; varð það henni að 
fótakefli, að kaupmenn á Akureyri böfðu 
prívat-„konferense“ við stjórnina og höfðu 
þeirra nmmæli meira að segja hjá stjórn- 
inni, heldur en vilji alþingis. Jeg hygg 
því, að ekki sje mikil ástæða til að láta 
slikt aptra sjer frá því að greiða atkvæði 
með þessu frumv. Álit og vilji hjeraðs- 
manna á að ráða mestu í þessu máli; lög- 
gildingin getur ekki haft neitt tjón i for 
með sjer fyrir þjóðina og verði kaupstað- 
ur ekki reistur á hinum löggiltu stöðum,
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er löggildingin að vísu þýðingarlítil, en 
gjörir þá heldur ekki neinura baga.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. vísað tíl
2. nmr. með 8 samhlj. atkv.

Frv. tU laga um atvinnu við siglingar 
(C. 76); firh. 1. umr.

Fraznsögumaður (Sigurður Stefánsson): 
Það eru að eins örfáar athugasemdir, sem 
jeg finn ástæðu til að gjöra nú við þessa
1. umr.

H. þingd. sjer það af nefndarálitinu, 
að það er samhuga álit allrar nefndarinu- 
ar, að frumv. þetta sje haganlegt og fari 
í rjetta stefnu. Úr þvi að stýrimannaakóli 
er stofhaður hjer, er eðlileg afleiðing af 
því, að tryggja verður þeim mönnum, er 
á þann skóla ganga rjett til þeirrar at- 
vinnu fremur öðrum mönnum, er eigi hafa 
aflað sjer þekkingar í þvi efni; annars er hætt 
við, að skólinn verði ekki sóttur og menn 
fari þannig á mis við þá þekkingu, sem 
hann veitir, og sem telja verður alveg 
nauðsynlega til tryggingar lífi og eignum 
manna, er sjávarútveg stunda. En samt 
sem áður var það álit nefadarinnar, að 
varhugavert væri og viðurhlutamikið að 
beita lögum þessum atranglega nú fyrstu 
árin, með því að kunnugt er, að þilskipa- 
útvegur vez svo stórum á þessum tímum, 
að svo getur fyrir komið, að ekki sje völ 
á nógu mörgum skipstjórum, er uppfylla 
þau skilyrði, er frumv. setur; í þessa stefnu 
miða þær einu efnisbreytingar, sem nefnd- 
in hefur gjört á frumv. Hinar aðrar breyt. 
eru að eins orðabreytingar, og skal jeg 
ekki fara út í þær nú. Jeg óska, að frumv. 
gangi til 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: Málinu vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Túlftl fundur, mánudag 17. júli. Allir 
á fundi.

Frv. til laga um löggilding verzlunar-

staðar á Búðum í Fáskrúðsfirði (C. 61);
3. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. í e. hlj. 
og síðan afgreitt til Nd.

Frv. til laga um bregting á 1. gr. í 
lögum 87. fébr. 1880 um skipun presta- 
kattu (C. 60, 101); 3. umr.

Flutningsmaður (Guttormur Vigfús- 
son): Síðan mál þetta var til 2. unrr. hjer 
í deildinni hefur mjer og nokkrum h. 
þingdm. komið saman um, að nauðsyölegt 
væri að gjöra viðaukatillögu við frv. nl. 
bæta því inn í, hvenær lög þesai eigi að 
öðlast gildi. Þvi miður urðum við of sein- 
ir með tillöguna til þess að koma henni 
að við þessa 3. umr. Af því að jeg álít 
þetta ákvæði nauðsynlega viðbót, leyfi jeg 
mjer að óska þess, að máliðverði tekiðút 
af dagskrá, svo að tiilögunni mætti koma 
að við 3. umr. fyrir því.

Forseti: Af ástæðum þeim, sem h. 
flutningsm. tók fram, álit jeg ekkert þvi 
til fyriratöðu, að málið verði tekið út af 
dagskrá án sjerstakrar atkv.greiðslu nema 
bennar sje æskt. Var málið svo tekið út 
af dagskrá.

Frv. til laga um löggilding verzlunar- 
staðar að Hlaðsböt í Amarfirði (C. 81);
2. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. með 8 
samhlj. atkv. Fyrirsögn frv. samþ. og 
málinu vísað til 3. umr. með 8 samhlj. atkv.

Frv. til laga um löggilding verzlunar- 
staðar á SvaXbarðseyri (C. 96); 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. með 8 
atkv. Fyrirsögn frv. samþ. og málinu 
vísað til 3. umr. með 8 atkv.

Frv. tH laga um atvinnu við sigl- 
ingar (C. 76, 99); 2. umr.

Framsögumaður (Sigurður Stefánsson): 
Jeg tók það fram við 1. umr. þessa máls, 
að nefndin var samhuga um það, að frv. 
það, sem henni var fengið til meðferðar,
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værí þarflegt og gott og til mikilla bóta 
fyrir þennan annan aðalatvinnuveg lands- 
manna sjávarútveginn.

Hinar einstöku breytingar, sem nefnd- 
in hefur leyft sjer að gjöra á frv. eru mest 
orðabreytingar. Pað ern að eins 4 breyt- 
ingar, sem eru verulegar efnisbreytingar.

Breytingarnar við greinarnar 1—6 
á nefndarálitinu eru mest orðabreytingar.

Jeg skal geta þess samt, að nefndin 
hefur leyft sjer að ieggja til, að felld sjeu 
úr 6. gr. orðin: „eða láta fara frá íslands 
sæ“, af því að henni virtist þetta ákvæði 
segja ekki meira en sagt væri á undan.

Við 7. gr. hefur nefndin lagt til að 
íst.f.: „1 ár“komi: „4 mánuði". Tíminn, 
sem tiltekinn var í stjórnarfrv., þótti nefnd- 
inni nokkuð langur, það er sama sem 
þijár venjulegar þilskipavertiðir. Nefndin 
áleit nóg, að skilyrðið værí bundið við, 
að hafa verið eina vertið til sjós. Þess 
vegna hefur nefndin komið með þessa 
breyting. — Þar á móti hefur henni ekki 
þótt ástæða til að breyta ákvæðunum í 
9. gr., þar sem tekið er fram um skil- 
yrði stýrimanns og tíminn er tiltekinn 4 
mánuðir.

Þá er næsta efnisbreyting við 14. gr., 
þar sem talað er um að veita undanþágur 
frá skilyrðum og prófkröfum. Nefndinni 
þótti ekki ástæða til, að ráðgjaflnn veitti 
þessar undanþágur, heldur virtist henni 
fulltryggilegt, þó að ekki þyrfti að fara 
lengra en til landshöfðingja. Það getur 
vel komið fyrir, að á því verði töluverðir 
vafningar og timatöf, ef leita þyrfti þess- 
ara undanþága út úr landinu, og getur 
opt orðið að baga fyrír hlutaðeigendur.

Ennfremur leggur nefndin til, að seinni 
hluta greinarinnar verði breytt þannig, að 
í st.f.: „Þetta skal einkumeiga sjer stað, 
þegar hlutaðeigandi sannar, að hann hafi 
staðizt samskonar próf erlendis og verið 
þar eins mikið i förnm og tilskilið er“, 
komi: „Þetta skal einkum eiga sjer stað 
fyrstu árin eptir að lög þessi öðlast gildi

og að því er kemur til skilyrðanna, sem 
sett eru í 7. og 9. gr.“ Þessar undan- 
þágur yrðu einmitt fyrstu árin að fara i 
þá átt, að mönnum yrði leyft að vera 
skipstjórar, þó þeir eigi fúllnægðu hinum 
lögákveðnu skilyrðum. Fannst nefndinni 
ekki þörf á að láta ákvæðin um próf er- 
lendis standa, heldur virtist henni heppi- 
legra að gjöra ákvæði um undanþágur 
fyrstu árin, að því er kemur til skilyrð- 
anna i 7. og 9. gr.

Við 18. gr. er sú breyting gjörð, að 
i st.f.: „1. júlí 1893“ komi: „1. júlí 1894“. 
Hún fer í þá átt að koma í veg fyrir, 
að ekki fáist nógu margir skipstjórar; 
það er ekki alveg víst, að aðsóknin á 
stýrimannaskólann verði svo mikil, aðsvo 
margir fáist fyrir skipstjóra, sem þörf er 
á. Nefndin álítur hentugra, að skilyrðin 
nái ekki til þeirra, sem stundað hafa at- 
vinnu þessa fyrir 1. júli 1894, heldur en 
ákvæði það, sem sett er i stjórnarfrv.

Jeg hef svo ekki meira að segja í 
þetta sinn. Jeg skal að eins benda á 
breyt.till. þær (C. 99), sem komið hafa 
fram við frv. frá h. 2. kgk (H. Sv.) og að 
eins eru orðabreytingar. Nefndin álitur, 
að þær sjeu að eins til bóta og ræðnr til 
að samþykkja þær.

Landshöfðingi: Jeg er nefndinni þakk- 
látur fyrir, hvað vel hún hefur tekið frv. 
þessu og viljað styðja að því, aðþað, sem 
stjórnin vildi fáframgengt með þvi, kæm- 
ist á.

Breyt.tiii. þær, sem nefndin hefur gjðrt 
við frv., eru, einsog h. framsögum. (Sig. 
Stef.) gat um, flestar orðabreytingar, en 
efnisbreytingar ekki aðrar en þær, sem 
hann sjerstaklega tók fram.

Af efnisbreytingum er sjerilagi ein, 
sem mjer þykir varhugaverð, nl. breytingin 
við 7. gr. b um skilyrði fyrir því, að öðl- 
ast skírteini sem skipstjóri á innanlands- 
siglingum, að því er snertir það atriði, 
hversu lengi hlutaðeigandi hafi veriðíför- 
um, eptár að hann lauk stýrimannsprófi.
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Stjórnarfrv. fer fram á, að hann hafí verið 
í förnm 1 ár, en nefudin vill breyta því 
í 4 mánnði.

Jeg vil nú leiða athygli að því, að i 
7. gr stendur: „að hann hafi verið í för- 
um“, nl. annaðhvort sem háseti eða sem 
stýrimaðnr. Eins og þessi liðnr er orðaðnr, 
þarf maður þvi ekki að hafa verið i för- 
nm sem stýrimaður til þess að geta orðið 
skipstjóri, heldur er það að eins bnndið 
við, að hann hafi verið í förnm tiltekinn 
tima að afloknu stýrimannsprófi. Ef tíma- 
lengdin er færð niðnr í 4 mánnði fyrir 
skipstjóra, verðnr hnn hin sama fyrir þá 
sem sú, er sett er stýrimðnnnm í 9. gr. b. 
Þeir eiga lika að hafa verið í íörnm 4 mánuði.

Mjer finnst nú ekki eiga vel við, að 
gjðra engan mun i þessn efni á þvi, sem 
útheimtist til þess að verða skipstjóri og 
þvi, sem útheimtist til að verða stýri- 
maðnr. Það vakti fyrir stjórninni, að 
rjett væri að gjöra meiri krðfnr til þess 
að öðlast skírteini sem skipstjóri en sem 
stýrimaðnr. Jeg get þessvegna ekki fellt 
mig við, að 1 ári verði breytt í 4 mán- 
nði og vil skjóta því til h. nefndar, hvort 
hún kynni ekki betnr við, að liðnrinn 
yrði þá orðaðnr þannig: „að hann eptir 
það hafi verið í förnm sem stýrimaðnr að 
minnsta kosti 4 mánnðiu ef hún vill ekki 
láta 1 ár halda sjer. Jeg hygg heppilegra 
bæði fyrir hlutaðeigendur sjálfa og fyrir 
atvinnnna, að sá, sem vill verða skipstjóri, 
hafi áðnr verið stýrimaðnr og hafi lært að 
skipa fyrir. Það er rjettara, aðaðgangnr 
að skipstjórastarfi sje erfiðari en að stýri- 
mennskn. — Vil jeg biðja nefndina að taka 
þetta til athngnnar.

Framsögumaður (Sigurður Stefánsson): 
Það vakti fyrir nefndinni, er hún viidi 
færa tímann niður, að lögin yrðn þvi ekki 
til hindrnnar, að skipstjórar fengjnst fyrstu 
árin. Hins vegar verðnr þvi ekki neitað, 
að eigi er viðknnnanlegt, að sett sjen sömu 
skilyrði fyrir skipstjóra og stýrimenn.

Alþt Á. 1893.

Nefndin mnn þess vegna taka bendingar 
h. hæstv. landsh. til íhngnnar.

ATKVÆÐAGR.: 1. breyt.till. nefnd- 
arinnar (C. 76) við 1. gr. samþ. í e. hlj.;
2. br.till. n. við sömn gr. samþ. í e. hlj.; 
1. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 3. br. 
till. n. við 2. gr. samþ. i e. hlj.; 2. gr. 
þannig breytt samþ. í e. hlj.; 4. og 5. br. 
till. n. (C. 76) við 3. gr. samþ. í e. hlj.;
3. gr. þannig breytt samþ. i e. blj. 
6. br.till. n. (C. 76.) við 4. gr. áður samþ.
4. gr. samþ. í e. hlj.; 7. og 8. br.till. n. 
við 5. gr. áðnr samþ. 5. gr. samþ. í e. hlj.; 
9. br.till. n. við 6. gr. samþ. í e. hlj.; 10. 
br.till. n. við sömn gr. samþ. í e. hlj.; 11. 
br.till. n. við sömn gr. (C. 76.) samþ. í e. hlj.; 
1. br.till. (C 99.) við sömu gr. samþ. í e. 
hlj.; 6. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 
12. br.till. n. (C. 76.) við 7. gr. b. samþ. í 
e. hlj.; 13. br.till. n. við sömn gr. c. samþ. 
í e. hlj.; 14. br.till. n. við sömn gr. f. 
samþ. i e. hlj.; 7. gr. þannig breytt samþ. 
í e. hlj.; 8. gr. samþ. í e hlj.; 15. br.till. 
n. (76.) við 9. gr. d. samþ. í e. hlj.; 9. gr. 
þannig breytt og 10. —12. gr. samþ. í e. 
hlj.; 2. br.till. (C. 99.) við 13. gr. samþ. í 
e. hlj.; 13. gr. þannig breytt samþ. í e. 
hlj.; 16., 17., 18. og 19. br.till. n. (C. 76.) 
við 14. gr. samþ. í e. hlj.; 14. gr. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; 15. gr. sömuleiðis.
3. br.till. (C. 99.) við 16. gr. samþ. í e. 
hlj.; 16. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 
17. gr. sömuleiðis. 20. br.till. n. (C. 76.) 
við 18. gr. samþ. í e. hlj.; 18. gr þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; Fyrirsögn frv. samþ. 
og málinu vísað til 3. nmr. í e. hlj.;

TiO. til þingsál. um að landstjórnin láti 
verkfróðan mann rannsaka brúarstæði á 
ám hjer á landi (C. 77); ein nmr.

Flutningsm. (Einar Ásmundsson): Jeg 
get eigi ætlað, að efni þessarar þingsái. 
geti orðið ágreiningsefni meðal h. þingdm. 
Jeg vona, að öllum háttv. þingdm., öllum 
landsmönnnm yfir höfnð og einnig lands- 

| 7 (10. ágúst).
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stjörniniii sje það ljóst, að mál þetta er 
nauðsynjamái, að nauðsynlegt er að brúa 
helzt allar ár en sjerstaklega stórár lands- 
ins. En þetta getur þó svo bezt fengið 
framgang, að íyrst hafi átt sjer stað nauð- 
synlegur undirbúningur, sá undirbúningur, 
að rannsaka brúarstæði, og áætia kostnað 
við brúargerðirnar. Og verði sjerstakur 
fær maður fenginn til þeirra hluta er 
hyggilegast og kostnaðarminnst, að hann 
skoði sem flestar ár í sömu ferðinni og að 
jafnframt sveitarstjórnir, sem vilja brúa 
smáár á sinn kostnað geti haft aðgangað 
því, að fá ráðleggingar og leiðbeiningar 
hjá honum. Það gæti einnig verið hent- 
ugt, að sami maður liti eptir því um leið, 
hvernig og hvar hentugast sje að leggja 
vegi i hjeruðnm því að jeg er sannfærður 
um, að hjeraða og sveita-vegir gætu víða 
iegið beinna og betur heldur en þeirgera 
nú, en mönnum hættir mjög við að vera 
vanafastir í vegalagningum og halda gömlu 
krókunum.

Að því er brúargerðir snertir, hygg 
eg sjálfsagt, að fyrst beri að brúa hin 
stærstu vatnsföll; fyrir því er það í 
rjetta stefnu að brúa nú fyrst Þjórsá, eins 
og íarið er fram á í frv., sem nú iiggur 
fyrir þinginu. Þjórsá er vist stærsta áin 
á Iandinu og ill yfirferðar. Hjer á suður- 
landi er það sjer í lagi Þjórsá, sem brúa 
þarf, og auk þess er, þegar efnin leyfa, 
nauðsynlegt að brúa Sogið og Hvítá í 
Arnessýslu. Á Vesturlandi munu eigi 
margar eiginlegar stórár; það munu nú 
þegar vera komnar tvær brýr á Hvítá í 
Borgarfirði, sem er stærsta áin, en ýmsar 
ár eru þar að auki í Mýrasýslu, er brúa 
þarf, en sem eigi geta talizt með stórám. 
Áptur á móti eru margar stórár á Norður- 
landi: Blanda í Húnav.s. Hjeraðsvötn i 
Skagafjarðarsýslu, Hörgá og Eyjafjarðará 
í Eyjafjarðarsýslu, Fnjóská og Jökulsá í 
Axarflrði í Þingeyjarsýslu. Á Austurlandi 
virðist mjer þörf að brúuð sje Jökulsá á 
Jökuldal; enda þótt á henni sje brú, ætti

að setja á hana aðra brú, miklu ofar, þvi 
að bæði er þar á henni ágætt brúarstæði, 
og auk þess mundi það styttá mjög veginn 
milli Norðurlands og Austurlands. Með 
því móti, að vegur lægi frá Möðrudal til 
Hákonarstaða á Jöknldal, þar sem er ágætt 
brúarstæði á Jökulsá milli Hákonarstaða 
og Klaustursels, og svo austur yfir Fljóts- 
dalsheiði, og innan við botninn á Lagar- 
fljóti, mundi vegalengdin úr Norðurlandi 
til Austfjarða styttast allt að um tvær 
dagleiðir firá því, sem nú er almennt farið. 
Á Austurlandi er Lagarfljót, sem sjálfsagt 
þarf að brúa. En svo eru þar eigi mörg 
fleiri stór vatnsfÖII, sem hugsanlegt er, að 
brúuð verði í nálægri tið. í Skaptafells- 
sýslu eru sjálfsagt bæði mörg og stór 
vatnsfoll, æm eru hin verstu yfirferðar, 
en ekki er hugsandi til að brúa þau fyrir 
jökulhlanputn og eldsumbrotum.

Jeg hygg, að jeg þurfi eigi margtað 
mæla með þessari þingsál. Jeg vona að h. 
þd. samþ. hana og landsstjórnin taki henni 
vel, ef hún kemur til hennar.

Landshöfðingi: H. flutningsm. þessar- 
ar þingsál. (E.Á.) er öldungis óhætt að 
láta í ljósi traust til iandsstjórnariunar út 
af þvi, að hún gjörir sjer annt um, að 
brýr geti komizt á ár þær sem flestar, 
er nauðsynlega þarf að brúa. Og að því 
er þingsál. þessa snertir, er landsstjórnin 
fús að taka hana til greina, ef hún verð- 
ur samþ., en samt með því sjálfsagða skil- 
yrði, að landsstjórnin fái það fje, er til þess 
útheimtist, að fá það gjört, er þingsál. fer 
fram á. Eins og fjárlagafrv. er nú, er 
ekki farið fram á annað, en fje verði veitt 
einum verkfræðing, er stjórni vegagerð 
þeirri, er árlega á að vinna fyrir lands- 
sjóðinn, en sá maður getur alls engan 
tíma haft til þess að ferðast um og rann- 
saka alit það, er ætlazt er til meðþessari 
þingsál., og það því síður, ef hann verður 
jafnan að vera til taks fyrir sveitarstjórn- 
ir til að gefa þeim leiðbeiningar við brúar- 
gerðir og vega. Það getur ómögulega
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saœeinazt við það, að hafa alla umsjón 
með vegagerð fyrir landssjóðs hðnd.

Verði hið nanðsynlega fje veitt er 
jeg viss um, að landsstjórnin er fús til að 
taka þingsál. þessa til greina, en án þess 
er tilgangslaust að samþ. hana.

ATKVÆÐAGR.: Þingsál. samþ. með 
8 atkv.

Þrettándi fnndnr, þriðjndag 18. júlí. 
Allir á fnndi.

Frv. til laqa um breyting á 3. gr. í 
tilskipun 31. maí 1855 um eptirlaun (G. 
108); frh. 1. nmr.

Framsögumaður (Sigurður Stefánsson): 
Jeg skal leyfa mjer að taka aptnr fyrir 
hðnd okkar flntningsmanna, hið npphaflega 
frnmv. okkar.

Eins og h. þingd. er knnnngt, kom- 
nm við 2 þm. fram með frv. nm að breyta 
tílskipnn þeirri, sem nú gildir um eptir- 
laun. En eptir það, að nefnd sú, er h. 
þingd. kans til að íhnga málið, hefnr hngs- 
að það ítarlega, hefnr hún komizt að þeirri 
niðurstöðn, að það sje eigi að eins þessi 
eina gr. tilskipnnarinnar, sem gjðra verð- 
ur breytingar við, heldnr hún öll, með því 
að allmörg ákvæði hennar eiga alls ekki 
við hjer á landi; vjer höfnm þvitekiðþað 
ráð, að endnrskoða hana alla og komið 
fram með nýtt frv., sem vjer ætlnmst til 
að komi í hennar stað.

Auðvitað verðnr það nú aðalnmtals- 
efnið, hvernig oss hefur hefur heppnazt að 
ákveða eptirlannanpphæðina, þvi að það 
er mestur vandinn, bæði af því, að til- 
skipnnin hefnr verið all-lengi í gildi og 
embættismenn landsins vanir orðnir við að 
byggja eptirlannavonir s’oar á henni. Það 
er þvi mikill vandi að sigla hjer milli 
skers og bárn. Það er knnnugt, að þjóð- 
inni er það allmikið áhngamál að fá breyt- 
ingar á eptirlannareglnnnm; þykja eptir-

lannin ofhá þegar tekið er tillit til efha 
þjóðar vorrar og ástæðna allra.

Það var tekið fram við 1. umr. þessa 
máls, að það væri mjög varhngavert, að 
gjöra stökk eða stóra breyting átilskipnn 
þessari, svona allt i einu; jeg skal játa 
það, að þetta er rjett skoðnn; en þess ber 
þó að jafnframt að gæta, að hjer er nokk- 
uð sjerstaklega ástatt, því að tílskipnn 
þessi er eiginlega dönsk lög, er hafa ver- 
ið lögieidd hjer á landi, án þess að hið 
ráðgefandi þing þá ætti kost á þvi, að 
láta álit sitt íljósi, og þar sem tilskipnn- 
in er búin til fyrir og miðnð við þá þjóð, 
sem stendnr svo langtnm hærra en vjer í 
efnalegn tilliti, þá er eðlilegt, að hún geti 
ekki átt vel við hjá oss. En þótt breyt- 
ingar sjen þannig nauðsynlegar og æski- 
legar, er mikill vandi að fínna meðal- 
hófið.

Við nánari íhngnn hefnr uefndin 
komizt að þeirri niðnrstöðn, að hækka ept- 
lannin úr 'ls, sem til var tekið í hinu 
npphaflega frv. npp i J/4 embættislannanna. 
Þessi hækkun nemnr talsverðu, enda þótt 
eptirlaunaupphæðin verði mikið minni en 
eptir þeim reglum, sem nú gilda. Eptir 
áliti nefndarinnar verða samt eptirlann 
þan, er embættismenn íá, vel viðnnanleg, 
og vegna þess væntir nefndin, að tillögur 
hennar geti fengið góðan byr hjer í h. 
þingd. Af því að eptirlaunin eru svo 
fjarska há eptir þeim reglnm, sem nú gilda, 
gat neíndin ekki látið stökkið vera minna 
en þetta, sem hún hefnr tiltekið.

Það kom fram við 1. umr. bending í 
þá átt, að eptirlannin ættu að ölln leyti 
að miðast við lannin, þannig að þan færn 
jafnt vaxandi eptir lannanpphæðinni. Nefnd- 
in hefur þó ekki getað aðhyllzt þessa 
skoðun; hún álítnr, að það sje ekki óeðli- 
legt, að þeir, sem hafa há lann meðan 
þeir ern í embættnm, geti Iagt eitthvað 
upp tíl ellinnar. Nefndin gat ekki álitið 
þá mótbárn gegn því svo þunga á metnn-
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nm, að þeir sem væru hærra launaðir hefðn 
þeim man erfiðari embætti að jafnaði, því 
að henni var kunnugt, að hjá oss er þvi 
ekki svo varið, að það falli jafnan saman, 
að þeir sem hafi hærri laun hafi erfiðari 
embætti og kostnaðarsamari. Fyrir því 
hefur nefndin haldið því sama sem var í frv. 
að ákveða 20 kr. fyrir hvert Ar í embætti. 
Það liggnr i angnm nppi að þeir, sem mið- 
ur eru launaðir, eiga erfiðara að safna til 
elliáranna, og það er þvi eigi ósanngjarnt, að 
eptirlaun þeirra sjeu tiltölulega ríflegri en 
hinna, er hærri laun hafa á meðan þeir 
eru i embætti. Ank þess virðist oss og 
eðlilegt að miða eptirlannin að nokkrn við 
árafjölda þann, er hver embættismaður 
starfar i embætti, og sá, sem vinnnr í em- 
bætti fyrir litil laun, á engn siðnr endnr- 
gjald skiiið fyrir starf sitt, en sá er 
vinnur fyrir há laun, að öðrn jöfnu.

Jeg finn svo ekki ástæðn til að fjöl- 
yrða meir nm frv. þetta við þessa fyrstu 
umr. Nefndin er þakklát hverri þeirri 
bendingn, erfram kemnr, og miðar til að 
hrinda máli þessn í betra horf, og hng- 
leiðir að sjálfsögðn allar tillögnr; einkum 
knnna að koma bendingar um betra orð- 
færi á frv. eða eitthvað þess háttar.

HaHgrimur Sveinsson: Það mnnvera 
öldungis rjett, sem h. framsögnm. (S. St.) 
tók fram, að það hefur hreyft sjer tals- 
verð óánægja yfir þvi, að eptirlannin sjeu 
ofhá. Það mnn engum blandast hngnr nm 
það, að hjer er vandamálúrað ráða, eink- 
um að þvi leyti, að skoðanir hljóta að 
að vera mjög skiptar um það, hver hin 
hæfilega upphæð er. Það sem einn álít- 
ur ofhátt, álitnr annar hæfilegt, en hinn 
þriðji oflítið. Það er eigi hægt að neita 
þvi, að það er öldungis rjett, að efnahag- 
nr þjóðar vorrar leyfir það eigi, að launa 
embættismönnnm sínum eins yel og þjóð 
sú, er að miklum mnn betnr efnnm búin; 
jeg á við samþegna vora Dani, en samt 
sem áðnr ber oss að varast allar öfgar 
og vera eigi allt of fljótir til að hverfa

gjörsamlega frá því, er svo lengi hefur 
staðið, og hefur við tölnverð rök að styðj- 
ast. Jeg hygg og að óánægja sú, er á sjer 
nú óneitanlega stað, muni að mnnminnka 
þá er hin nýju launalög frá 1889 koma í 
gildi, þvi að það er knnnugt, að nú fyrir 
4 árnm siðan voru að mun lækknð laun 
þau, er hæst vorn, færð úr 7000 kr. og 
6000 kr. niður í 5000 kr., úr 5000 kr. 
niður i 4000 kr. og þannig koll af kolli. 
En eptirlann þau, sem nú ern goldin ept- 
ir hinum eldri launalögum, hafa væntan- 
lega einna mest valdið óánægjnnni með 
eptirlaunabyrðina, en eptirlannin lækka að 
mjög miklum mun, þá er á sínnm tíma 
lannast eptir hinnm nýju lögum. Jeg hygg 
og að það mnni einknm vera eptirlaun þau, 
er tveir menn hafa notið, sem menn hafa 
rekifl angnn í og valdið hafa eptirtekt og 
óánægjn vegna þess, hve há þan værn; 
af þessnm mönnnm er nú annar dáinn en 
hinn nýtur þeirraenn. Jeghyggþví, aðóá- 
nægjan muni að miklu leyti hverfa bæði við 
það, að þessi eptirlaun hverfa og eins við 
hitt, að eptirlaunin fara að miðast við þan 
hin nýjn lannalög, þvi að eptir þeim lög- 
um geta eigi eins há eptirlann komið 
fyrir.

Nú ber að visn þess að gæta, að einn 
flokkur embætta er enn svo ungnr hjá oss, 
að eptirlann fyrir þá menn ern svo að 
segja ekki farin enn að byrja, það ern 
Iæknaembættin. í öðrn Iagi er ekki í frv. 
þessn gjörð nein breyting á eptirlaunnm 
uppgjafapresta, prestekkna og embættis- 
mannaekkna nje nppeldisstyrk barna þeirra, 
og er því eigi nm lækknn á öðrn hjer að 
ræða, en þeim eina lið: uppgjafaembættis- 
mennntan prestastjettarinnar, og ersá liðnr 
að mig minnir nú talinn nm 21,000 kr. Það 
getnr þvi aldrei gjört neina vernlega eða 
stórvægilega breytingu á fjárhag landssjóðs- 
ins, þótt þessi eini liður lækki nm 4—5 
þús. kr., úr því eigi er hreyft við öðru 
en þessnm eina lið. Jeg skal þvi eigi 
telja það alveg ástæðnlanst, að einhver
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breyting væri gjörð á gildandi reglum í 
þessu efni. Nefndin hefur í þessu efni 
valið meðalveg milli frv. þess, er fyrst 
kom fram, og þess, er nú gildir, með því 
að ákveða eptirlaunin */< af laununum, og 
get jeg í því aðhyllzt skoðun nefndarinn- 
ar. Aptur á móti hefur h. nefnd ákveðið 
hina sömu upphæð í viðbót eptirlaunanna 
fyrir hvert þjónustu ár, jafnt íyrir alla, 
hver sem embættislaunin hafa verið. En 
það virðist mjer ekki rjetteða sanngjarnt 
hjá h. nefnd. Mjer sýnist, að eptirlaunin 
eigi að standa í rjettu hlutfalli við laun- 
in. Eptir uppást nefndarinnar verður 
mjög lítill eða nær enginn munur á eptir- 
launum fyrir þau embætti, er lægst eru 
launuð, en aptur á móti er munurinn mjög 
mikiil á því, hve eptirlaunin lækka fyrir 
hin hærra launuðu embætti. Að þessu 
leyti hefur h. nefnd ekki verið hlutfalls- 
lega sanngjörn, en það hefði hún átt að 
vera. Jeg hygg, að h. nefnd hefði gjört 
rjettara í að fyigja þeirri reglu, er kom 
fram í frv. þvi, er síðasta þing hafði hjer 
til meðferðar, að eptirlaunin færu vaxandi 
eptir hundraðspörtum tiltölulega miðað við 
embættislaunin. Jeg fyrir mitt leyti hefði 
helzt hallazt að því, að viðbótin væri1/,^, 
af árslaununum fyrir hvert ár í embættis 
þjónustu, og með það fyrir augum hef jeg 
gjört dáiítinn samanburð við þau lög, sem 
nú gilda og eins reglu þá, er nefndin hef- 
ur stnngið upp á. Jeg skal fyrst taka em- 
bætti með 2000 kr. launum, og sýna fram 
á hvernig eptirlaunin verða eptir vissan 
árafjölda samkvæmt þessum þremurreikn- 
ingsaðferðum.

Eptir 5 ára þjónustu hefur sá em 
bættismaður í eptirlaun samkv. uppást. 
nefndarinnar 600 kr. og jafnraikið eptir 
núgildandi lögum, svo og eptir minni upp- 
ást; eptir 10 ár 700 kr. eptir uppást. 
nefndarinnar og minni, en 1000 kr. eptir 
þvi sem nú er; eptir 20 ár 900 kr. eptir 
uppást. nefndarinnar og minni, en 1030 
kr. eptir því aem nú er; eptir 30 ár 1100

kr. eptir uppást. nefndarinnar og minni, 
en 1330 kr. eptir því sem nú er; eptir 40 
ár 1300 kr. eptir uppást. nefndarinnar og 
minni, en 1330 kr. eptir því sem nú er. 
Þannig er munurinn enginn hjá mjer og 
nefndinni við þetta launatakmark, og yfir 
höfuð lítill munur á því og því, er nú 
gildir. Nú skal jeg aptur á móti taka 5000 
kr. embætti. Eptir uppást. nefndarinnar 
verða eptirlaunin fyrir það embætti eptir 
5 ára þjónustu 1350 kr. eptir minni 1500 
kr. og eptir þvi sem nú er, einnig 1500 
kr; eptir 10 ár 1450 kr. eptir uppást. 
nefndarinnar, en 2500 kr. eptir því, sem 
nú er, en 1750 kr. eptir minni. Eptir 20 
ár verða það 1650 kr. eptir uppást. nefnd- 
arinnar, 2250 eptir minni, en 2583 eptir 
þvi sem nú er. Eptir 30 ár 1850 kr. 
eptir uppást, nefndarinnar, 2750 kr. eptir 
minni og 3400 kr. eptir því sem nú er. 
Eptir 40 ár 2050 kr. eptir uppást. nefnd- 
arinnar, 3250 kr. eptir minni, en 3400 kr. 
eptir því sem nú er. Af þessu sjest, að 
uppást. mín er meðalvegur milli þess, sem 
nefndin stingur upp á og þess, sem nú er, 
þegar launin eru há; eptirlaunin verða þá 
eptir þessari hundraðareglu dálítið hærri 
en eptir þeim reikningi, er nefndin vill 
viðhafa, en þó talsvert lægri en eptir nú- 
gildandi lögum. Jeg vil því skjóta því 
til h. nefndar, hvort hún eigi vill íhuga 
þessa hundraðareglu og hugsa um, hvort 
hún mundi eigi vilja ganga að breyttill. 
í þá átt

Jeg skal svo ekki fara lengra út í 
þetta mál. Að eins skal jeg minnaá það, 
að staða vor, sem nú erum í embættum 
með eptirlaunarjetti eptir hinum gildandi 
lögum, er nokkuð einkennileg i þessu máli, 
þar sem vjer erum að setja lagaákvæði 
um eptirlaunakjör eptirkomenda vorra. 
Þetta mál gengur að vísu eigi nærri sjálf- 
um oss, en vjer verðum að gæta þess 
vandlega, að hve miklu leyti sanngjarnt 
er, viðfeldið og rjett, að skerða stórum



107 Þrettóndi {.-. lfrv. unj eptírlann; frh. 1. nmr.

gagnvart eptirmðnnunum rjett þann, er 
vjer sjálfir njótum að fullu.

Framsöffumaður (Sigurður Stef&nsson): 
Nefndin er að sjálfsögðu þakklát fyrir all- 
ar bendingar, sem gefnar eru í þessu máli, 
því að hún finnnr sjálf til þess, hvilíkt 
vandaverk það er, að finna hér hið rétt- 
látasta.

Þar sem h. 2. kgk. (H. Sv.) benti á 
það, að athuga bæri, að nýlega hefðu 
lækkuð verið hæstn lannin, þá hefnr nefnd- 
in einmitt tekið það til greina og fyrir 
því bækkað nppást. frumv. úr upp í 
^4 — enda þðtt flntningsmenn frumv. hefðn 
þá lannabreytingu einnig í ferskn minni.

H. sami þm. (H. Sv.) tók það fram, 
að óánægjan með eptirlaunin mnndi mest 
stafa af hinnm háu eptirlannum, er fáeinir 
uppgjafaembættismenn njóta, en eg hef þó 
ekki orðið þess var, að óánægjan sé eink- 
nm af því sprottin, heldur mnn alþýðn 
ofbjóða eptirlannanpphæðin i heild sinni, 
því að sú npphæð í reikningi landssjóðs- 
ins er geigvænleg.

Það er rjett og satt, að nefndin hef- 
nr eigi haggað neitt við eptirlannnm npp- 
gjafapresta, prestsekkna nje embættismanna- 
ekkna; en þótt þau eptirlann sjeu látin 
vera óbreytt, getur verið fnll ástæða til 
að lækka nokknð hin hærri eptirlaunin. 
Jeg vildi sem minnst þnrfa að minnast á 
kjör uppgjafaprestanna, einknm af þvi, að 
að jeg er sjálfnr prestnr; þeir geta sann- 
arlega eigi talizt í flokki hinna hálannnðn, 
og það er sannarlega mikið djúp staðfest 
milli eptirlanna þeirra, er enda hinir lág- 
launnðustu eiga von á eptir frumv. þessn, 
og eptirlauna prestanna; mnnn menn þó 
viðnrkenna, að prestarnir eigi að teljast 
með embættismönnnm, en væri talað um 
jafnrjetti í þessn tilliti, þá verðnr varla 
sagt, að það sje mikið, þegar litið er á 
eptirlaun presta og annara embættismanna.

H. 2. kgk. (H. Sv.) kom fram með 
samanbnrð á eptirlannnnnm eptir því, sem 
nú er, og eptir sinni eigin nppástungn.

Jeg get eigi áttað mig svo vel á þeim 
samanburði svona í fljótn bragði, en eptir 
því sem mjer skildist, varð mnnnrinn á 
eptirlannunnm eptir hans eigin nppástnngn 
og lögum þeim, sem nú gilda, harla lítill, 
þegar um 5000 kr. laun er að ræða; eptir- 
lannin komnst þá upp í 3250 kr. eptir 40 
ára þjónnstu í embætti, svo að mnnnrinn 
eða lækkunin frá þvi, sem nú er, verðnr 
ákaflega lítill.

Viðvíkjandi því, að það sje rjettara 
og sanngjarnara að miða eptirlannin að 
ölln leyti við upphæð embættislannanna, 
þá getur nefndin ekki viðurkennt það; 
hún getur ekki álitið það nauðsynlegt, að 
eptirlaunin hækki tiltölnlega meira fyrir 
ár hvert, er embættismaðnr þjónar í há- 
lannnðu embætti, þvi að heldnr má gera 
ráð fyrir, að sá, sem slikt embætti hefnr, 
geti lagt eitthvað upp til elliáranna, og 
út frá því gengnr nefndin, enda verða 
eptirlannin lítil, ef slíkir menn hefðu eigi 
annað á að lifa, en þan einungis. Það 
mnnu og æði margir verða á flæðiskeri 
staddir, ef enginn-hngsaði neitt nm það, 
að reyna að safna sjer dálitln til elli- 
áranna.

Jeg skal játa, að það er nokkuð leiðin- 
legt verk fyrir embættismenn þá, er á 
þingi sitja, að lækka stórkostlega eptir- 
laun þeirra embættismanna, er eptir þá 
koma, þar sem þeir sjálflr eru tryggðir 
fyrir allri eptirlannalækknn, en hjer á við 
sem optar, að fleira verður að gjöra en 
gott þykir; þess ber og líka að gæta, að 
þeir, sem um embættin sækja eptir þann 
tíma, er lækkunin er í lög leidd, vita að 
hverjn þeir ganga og hvers þeir eága að 
vænta, og það er þá fyrst ástæða til að 
ætla, að oflangt hafí verið farið í að lækka 
eptirlaunin, ef svo fer, að nýtdr menn eigi 
fáist í embættin sökum þess, hve eptir- 
lannin eru lág, en þá er innan handar að 
breyta til og kippa í lag því, er reynslan 
sýnir að ábótavant er.

Nefhdin mun að sjálfsögðu taka bend-

íoe
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ingar h. 2. kgk. (H. Sv.) til yfirveg- 
unar.

Guðjón Guðlaugsson: Það er langt frá 
þvi, að jeg geti verið i þessn á sama málii 
og h. 2. kgk. (H. Sv.ý. Jeg hygg, að hann 
sje eins Iangt fyrir ofan nefndina eins og 
jeg fyrir neðan hana, því að eptir skoðnn 
minni máttn eptirlaunin ekki ákveðast 
hærri, en npp á var stnngið í upphaflega 
frumv., og jeg hefði helzt óskað, að nefnd- 
in hefði látið það takmark óhaggað.

H. 2. kgk. (H. Sv.) áleit það, að ó- 
ánægjan með eptirlaunin væri sprottin af 
þvi, að þan miðnðnst nú við hin hærri 
launalög og væri því hærri en þan mnndn 
verða, þá er hin yngri og lægri lannalög 
ern komin í gildi. Jeg hygg þó, að þetta 
sje ekki svo, að óánægjan eigi ekki ein- 
göngu þessar rætnr. Óánægjan hefnr al- 
drei verið meiri en hnn er nú, og stafar 
mest af því, að þjóðin mælir eptirlannin á 
annan mælikvarða en lannin sjálf. Þjóð- 
in hefnr eigi á móti þvi, að lanna em- 
bættismönnnnnm vel á meðan þeir vinna 
verk sitt í þarfir hennar. Við það getnr 
þjóðin sætt sig betur, en við það, að lanna 
þeim gífurlega, eptir að vinnan er hætt.

Jeg hygg, að óánægjan sé ekki sprott- 
in af þessn, þvi að margnr er svo fær í 
reikningi, að hann getnr fnndið út, hver 
eptirlannin eigi að verða eptir hinnm ný- 
nstn lannalögnm. Menn vita það, að 6000 
kr. lann gefa rétt til 4000 kr. eptirlanna 
eptir 30 ára þjónnstu, og menn skilja, hver 
sú npphæð er; það er npphæð, sem flest- 
um alþýðnmönnnm anðnast aldrei að eign- 
ast, og að þan eptirlann ern hærri en Iann 
þan, er margir embættismenn fá á ári.

Jeg skal ekki minnast mikið áprest- 
ana. Það ern þeir menn, er alþýðan á 
mest saman við að sælda og þekkir bezt 
og sem að mínn áliti vinna bezt fyrir em- 
bættislaunum sínnm, þegar þeir standa 
vel í stöðu sinni, og þó eru árslann þeirra 
vanaiegast að eins eptirlauna þeirra, 
sem jeg nefndi.

H. sami þm. (H. Sv.) áleit þessa 20 kr. 
árl. eptirlannahækknn, jafnt fyrir alla em- 
bættismenn, hátt eða lágt lannaða, ósann- 
gjarna, en þar er jeg öldungis þvert á 
móti. Nú gjörir frv. ráð fyrir, að nokknð 
af eptirlaunnnum sje miðað við lannanpp- 
hæðina og þar af leiðir þá, að eptirlannin 
verða töluvert hærri hjá þeim, sem hærri 
hafa lannin, og eptir meirn finnst mjer 
maðnr ekki þurfa að óska í þessn efni. 
En að miða eptirlannin að ölln leyti við 
lannanpphæðina leiðir til hinnar mestu ó- 
sanngirni, og jeg verð að álíta, að flutn- 
ingsmenn frv., hafi fnndið einmitt það 
heppilegasta fyrirkomulag í þessn tilliti, 
að miða nokknð af eptirlannunnm við ára- 
fjölda hvers eins i embættisþjónnstn, og 
úr þvi föst eptirlann ern höfð, er næst að 
skoða þan, sem viðnrkenning fyrir dygga 
þjónnstn, og fyrir því er sanngjarnt, að 
tveir menn, er báðir hafa staðið vel í stöðn 
sinni hafi lík eptirlann, hversn mikill mnn- 
ur sem verið hefnr á lannnm þeirra, meðan 
þeir þjónuðn íembættnm. Hafi báðir þjón- 
að jafn dyggilega, hvað er þá á móti því, 
að báðir nppskeri hina sömn dyggðanna 
ávexti. Annare hefði jeg helzt viljað, að 
nefndin hefði haldið eptirlannatakmarki 
því, er sett var í hinn upphaflega frv. */, 
hlnta lannanna. Ástæða min fyrir þvi, að 
vilja ekki hafa eptirlannin eins bá og á- 
kveðið er i þessn frv. er fyrst sú, að mjer 
virðist með þvi vera hjakkað í sama far- 
inn; eptir mínnm reikningi verðnr breyt- 
ingin nær því engin þegar árslannin ern 
1500 kr. eða 2000 kr. og mjög lítil þegar 
lannin ern allt upp að 3000 kr. Þetta 
virðist mjer ekki rjett og að eptirlaunin 
hefðn orðið nægilega há, þótt hið npphaf- 
lega frv. hefði verið lagt til grnndvallar. 
Sá sem hefnr þjónað 20 ár í embætti með 
2000 kr. lannum fær eptir till. nefndar- 
innar 900 kr. í eptirlann en eptir ákvæð- 
nm hins upphaflega frv. 800 kr. og það 
er hærri upphæð heldnr en margir prestar 
hafa i lann á ári. Jeg vil segja að t. a. m.
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sýslQmaður í Vestmanneyjum, er verið 
hefur 20 ár í embætti hefur eigi annið 
eins vel fyrir 800 kr. eins og prestnr, er 
i 50 ár hefur staðið vel í stöðu sinni og 
fær að eins 500 kr. í eptiriann, að jeg 
ekki beri saman verðieikana, að siíknm 
eptirlannnm, við verðleika skyldnrækins 
prests, sem þó ekki nýtur hærri árslanna 
en 800 kr. Mjer finnst 800 kr. npphæðin 
vera fnllnægileg, ef tekið er tillit til efna 
hags þjóðarinnnar og vilja hennar.

Annar gaili á frv. þessu virðist mjer 
vera sá, að með þvi að ákveða föst eptir- 
iann svo há, að búast megi við, að þau 
verði fnlihá í öllum tiifellum, eða svo há, 
að þjóð eða þingi geti aldrei fundizt. ástæða 
til að fara hærra, þá er með þvi tekið 
fram fyrir hendurnar á þjóðinni síðar meir 
og henni bægt frá því að geta sýntágæt- 
ismönnum sínnm viðurkenningu, nr því að 
eptirlaunin ern ákveðin svona há. Jeg 
skal að sönnn játa það, að þingið getnr 
misbrúkað þetta vald sitt en þótt svo sje, 
er ekki heppilegt að svipta þingið þessn 
valdi, heldnr að það geti haft tækifæri til, 
að sýna þeim manni heiðnr, er þjóðin viður- 
kenndi, að til þess hefði unnið.

Jeg skal svo ekki fara fleiri orðnm 
um þetta mál að sinni. Jeg vona, að h. 
þingdm. skiljist að mín skoðnn er sn, að 
rjettara hefði verið að halda þeim ákvæð- 
um, sem sett vorn í hinn upphaflega frv.

Framsögumaður (Sigurður Stefánsson): 
Það ern aðeins örfáar athngasemdir, sem 
jeg vildi gjöra við ræðu h. þm. Strandam. 
(G. G.). Viðvíkjandi þvi sem hann sagði, 
að með þessn frv. væri hjakkað i sama 
farinn, þá skal jeg játa það, að þegar 
launin ern lág og þjónnstnárin fá, þá er 
eptir frv. þessn ekki mikill munur á eptir- 
laununum og þeim sem nú ern eptir gild- 
andi lögnm. Nú eru það einmitt lækn- 
arnir, er lægst ern lannaðir af embættis- 
mönnnm vornm, er frv. þetta nær til, og 
ern þeir ekki vanir að kemba hærnrnar. 
Eptir þeirri reynsln, sem vjer höfnm end-

ast þeir verst allra embættismanna, er eðli- 
lega liggnr í því, hvernig hjer hagar til. 
Það þarf varla að gjöra ráð fyrir, að þeir 
endist 30 ár í embættisþjónnstn, að minnsta 
kosti ern færri dæmin fyrir því; 15—20 ár 
mnn nógn hátt reiknað. Þetta hafði nefndin 
fyrir angnm, og opt gæti komið fyrir að 
slíkir menn mnndn sakir heilsubrests verða 
að segja af sjer eptir máske fárra ára 
embættisþjónnstn, og að þá mnndi ekki 
veita af eptirlaunanpphæð þeirri, er gjörter 
ráð fyrir í frv. nefndarinnar. Jeg vil sem 
minnst fara út í samanbnrð á kjörnm prest- 
anna, enda hygg jeg, að sá samanbnrðnr 
hafi ekki mikið að þýða í þessn máli.

H. þm. Strandam. (G. G.) vildi annað- 
hvort engin fastákveðin eptirlann hafa eða 
þá mjög lág til þess að alþingi gæti sýnt 
ýmsum mönnum viðnrkenning sína með 
sjerstöknm eptiriannnm. En þetta er ein- 
mitt i mínnm angnm ástæða til að hafa 
eptirlannin fremnr há, þvi að jeg vildi 
helzt, að þan tilfelli yrðu sem fæst, ða 
þingið þnrfi að fjalla um sjerstök heiðnrslann, 
eptirlann, ellistyrk eða hvað sem það á að 
kallast. Jeg held að þess konar eptirlanna 
fyrirkomnlag gjöri ekki þjóðina ánægðari, 
og enda lítil trygging fyrir því að þess- 
konar eptirlann komi niður á þeim, sem 
verðugastir eru, hætt við, að mestn kunni 
að ráða við þessháttar bæði vinátta, ýmsir 
aðstandendnr og aðrar sjerstakar kringnm- 
stæðnr, og að spnrningin geti orðið tals- 
vert vafasöm um sanna verðleika umsæk- 
endanna. Jeg hygg, að heppiiegast væri, 
að hafa eptirlannin svo rifleg og sómasam- 
leg, að viðnnandi geti verið, en freista 
ekki manna til, að senda sífelldar fjárbænir 
inn á þing, enda mikili vandi að gjöra npp á 
milli manna, og flestir þykjast verðngir, 
þegar um þess konar er að ræða. Þetta 
er sem hvetur mig til þess, að hallast fremur 
að því að haía eptirlannin ekki mjöglág; 
jeg álit þjóðina ekki betnr farna með þvi 
að opnaðar sjen dyrnar fyrir sjerstökn eptir- 
lanna- kapphlanpi á hverju einasta þingi.
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Guðjón Guðlaugseon: H. framsögum. 
(S. St.) tók það fram, að ástæða væri til 
að bæta upp eptirlaun hinna lægst laun- 
uðn t. d. lækna tiltölulega og nefndin hefði 
haft það fyrír augura, er hún hefði ákveðið 
eptirlannin þannig, sem hún gjörir 1 frv. 
En eptir því sem mjer hefur reiknazt til, 
þá breyta ákvæðin engn eða litlu eptir- 
launum hinna lægst launnðu embættis- 
manna frá þvi sem þau nú eru eptirgild- 
andi lögum. Ef við tðkum embættismann 
með 1500 kr. í árleg laun, þá verða þau 
eptiríaun, sem bann fær eptir 5 ár nokk* 
uð hærrí eptir frv. nefndarinnar en nú* 
gildandi lðgum. Eptir 20 ár verða þau 
alveg jöfn, hvort sem er tekið frv. nefnd- 
arinnar eða núgildandi Iðg og eptir 30 ár 
þvínær jöfn. Eins þó að maður athugi 
við 2000 kr. árslaun, þá verða eptirlaunin 
alveg jöfn eptir 5 ár, hvort sem farið er 
eptir írv. nefndarinnar eða núgildandi lög- 
um og þegar tekin eru 3000 kr. laun, þá 
er munurinn eptir 5 ár að eins 50 kr. 
Þegar því á allt er litið og tekið er tillit 
til þessarar millislökunar nefndarinnar og 
hún borín saman við núgildandi lög, sýn- 
ist svo, að nefndin hafi æði mikið farið í 
sama farið og áður er, hvað snertir eptir- 
laun af árslaunum allt upp að 3000 kr. 
En jeg stend við það, sem jeg sagði áðan, 
að það væri rjett, að þing 'og þjóð gæti 
sýnt embættismönnum viðurkenningu sina, 
ef það óskaði að sýna þeim heiður með 
styrkveiting. Jeg játa það að vísu, að 
þingið hafi eigi farið eins hyggilega í það 
á þessu þingi og það hefði átt að gjðra, en 
það dugar ekki að hugsa um það, því að þó 
að þingið standi ekki vel í stöðu sinni eitt 
sinn, þá er ekki rjett að dæma af þvi, að 
það verði sama barnið alltaf. Ef þingið 
getur ekki hagað sjer eptir því, sem til 
hagar i hvert skipti, þá geta þannig fastá- 
kveðin lög enn síður leyft það. Það er 
ekki hægt að fastákveða fyrirfram, hvað 
hver er eða verður sjerstaklega verður,

Alþt 1898 A.

en hitt er miklu heldur gjörandi, og það 
er fullkominn mögulegleiki til þess, að 
þingið dæmdi um það á eptir. H. ffam- 
sögum. (S. St.) tókfram, og það rjettiiega, 
að þegar þingið ætti að fara að semja og 
samþykkja sjerstök heiðurslaunalög, þá 
þá muudi víst eins mikið ráða úrslitum, 
hvað góða vini og aðstoðarmenn sá ætti í 
þinginu, sem i hlut ætti, eins ogverðleik- 
ar þess sama. Jeg skal játa það, að það 
getur vel verið, ef semja á sjerstök heið- 
urs- eða eptirlaunalög. En það er ekki 
skylda, að samin sjeu sjerstök lög i þeesu 
skyni i hvert skipti, og þingið tæki þá 
fram fyrir hendurnar á öðrum þingum. 
og þó að menn eigi góða formætendur á 
einu þingi, þá er ekki víst fyrir það, að 
þeir hafi það á öðru. Þó að þingið sje 
ef til vill nú ekki svo þroskað, að það 
geti vísað bænarskrám, sem til þess koma, 
frá sjer, þá ætti það þó síðar, að geta náð 
þeim þroska, að geta neitað ósanngjörn- 
um bænarskrám, sem kynnu aðrigna nið- 
ur frá embættismönnunum seinna meir, og 
með þvi vanið þá af betlinu.

ATKVÆÐAGít.: Málinu vísað til 2. 
umr. með 8 samhlj. atkv.

Frumv. til laga um sjerstök eptirlaun 
handa Páli sögukennara Métsteð (C. 115); 
3. umr.

Þorlidl Bjarnason: Jeg leyfi mjer 
að skýra ffá því, að við, sem komið höf- 
um fram með breyttill. við frv., tökum 
hana aptnr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. með 9 
atkv. og sent aptur til Nd.

Frumv. tii laga um breyting & lögum 
8. janúar 1886 um tduttöku safnaða í tieit- 
iugu brauða (C. 109); 1. umr.

Hdttgrímur Sveinsson: Jeg skal ekki 
neita þvi, að jeg varð hálfhissa, er frv. 
þetta kom fram í Nd. og ekki eingöngn

8 (12. igúit).
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það, heldnr einnig samþ. breytingalaust 
eptir allar umr. í deildinni.

Jeg sje ekki, hverjar ástæður ern til að 
óska þessarar breytingar, sem frv. fer fram 
á. Jeg held, að hjer sannist sem optar, 
að „mikið vill meira“. Þegar töluverð 
rjettarbót er fengin, láta menn sjer það 
ekki nægja, og eru ðánægðir yfir að fá 
ekki svo að segja allt. Mðnnum nægir 
ekki það, sem jeg vildi kalla hóflegt frelsi 
heldur fara menn út i yztn æsar, án til- 
lits til þess, hvort það, sem þeir fara 
fram á, er betra en hið hóflega frelsi. sem 
þeir höfðu áðnr. Maðnr skyldi ætla, að 
á þessnm sjö ára tima, sem lögin hafa 
heimilað söfnnðum að kjósa presta sína, 
þættnst þeir hafa gengið í gegnum þann 
skóla, að þeir værn betur færir en nokk- 
ur annar að veita prestsembættin. En 
jeg held að hjer sje samt farið fram á það, 
sem söfnuðirnir ern engan veginn færir nm. 
Jeg vil leyfa mjer að segja, með allri virð- 
ingu fyrir prestkosningarlögunnm, að veit- 
ing snmra prestsembætta eða kosning 
safnaða til þeirra hefur ekki verið hótinn 
betri en hjá veitingarvaldinu eptir eldra 
fyrirkomulaginu, Ýmislegt hefur átt sjer 
einnig stað við kosningarnar, sem betra 
hefði verið að aldrei hefði komið fram. 
Það hefnr komið fyrir, að heiðarlegir menn 
hafi verið vegnir í hvorumtveggja skiln- 
ingi orðsins, bæði vegnir á vog af kjós- 
endnm, og vegnir eða að velli lagðir, sem 
heiðarlegir menn. Þeir hafa leyft sjer að 
sækja um eitthvert prestakall, og svo hef- 
ur mannorð þeirra, ef til vill, sætt svo 
ómildri meðferð í kosningastælnnni, að 
þeir hafa ekki verið samir eptir og áðnr, 
og jafnvel fengið blett á sig. Sýnist slíkt 
sannariega vera mjög ósanngjarnt, og hafa 
óþægindi í för með sjer fyrir þá, er um 
prestaköll vilja sækja, enda hafa nmsókn- 
ir nm branð stórnm minnkað, siðan veit- 
ingarvaldið komst í hendnr safnaðanna. 
Af þessn mætti ætla, að þeir treystn ann- 
aðhvort ekki núverandi veitingarvaldi til

að taka verðleika sina til greina, eðahik- 
nðn við að leggja sig nndir dóm þess. 
Jeg álít, að veitingaraðferðin, sem nú er, 
sje að mörgn leyti svo óþægileg fyrir nm- 
sækjendur, að þeir hverfl frá að leita 
þeirrar breytingar, semþeir annars kynnu 
að óska, og vilji heldnr sitja kyrrir þar 
sem þeir ern komnir.

Nú er veitingn branða svofyrirkom- 
ið, eins og menn vita, að söfnnðirnir hafa 
vald til að velja úr 2 eða 3 umsækjendur. 
Jeg hjelt, að vald það, sem söfnnðirnir nú 
hafa eptir lögnnnm frá 8. janúar 1886 til 
að kjósa presta sína, væri svo vernlegt, 
að það mundi nægja þeim í meira en 7 
ár. En það nægði þeim ekki einn sinni í 
7 ár, þvi að á síðasta þingi fyrir vist, ef 
ekki þegar á þingi 1889 var farið framá 
rýmknn á veitingarvaldi safnaðanna. Með- 
an menn koma sjer ekki niður á að nota 
frelsið, sem þeir hafa fengið, betnr en 
þeir hafa enn gjört, þá held jeg, að menn 
ættn ekki að hreyfa þessu máli, heldur 
láta fyrst söfnnðina sýna, hvað þeim verð- 
ur úr þessn frelsi, og hve vel þeir nota 
kosningarrjett sinn, og knnna að taka til 
greina verðleika þeirra, sem sækja, áðnr 
en þeir fara lengra og færa kvíarnar 
frekar út..

Við þessa umr. málsins á ekki við 
að fara út i hvert einstakt atriði eða orð 
frv., og skal jeg því ekki gjöra það, held- 
ur einnngis taka það fram aptnr, að mjer 
fínnst mjög óheppilegt, að breyta lögnnum 
í þá átt, sem frv. fer fram á.

Jeg, og margir fleiri, tóknm með við- 
nrkenning fyrir frjálslyndi stjórnarinnar á 
móti þeim vernlegn nýju rjettindnm, sem 
hún með frv. sínu, nm hluttöku safnaða í 
veitingn branða, veitti söfnuðnnnm fyrir 
7 árum. Við eignm nú ekki að vera svo 
óþolinmóðir eða óstilltir, að geta ekki un- 
að við hin fengnn rjettindi lengnr en þessi 
fán ár. Jeg er fnllkomlega sannfærðnr 
nm, að söfnuðirnir hafa ekki lært ennþá 
að fara svo vel með frelsi það, sem þeim
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hefnr verið gefið, að næg ástæða sjetilað 
veita þeim ótakmarkað og fnllt frelsi í 
þeim efnnm. Jeg vona því, að menn skoði 
vandlega hnga sinn áðnr en þeir greiða 
atkvæði með frv. þessu.

Sigurður Jensson: Jeg skai játa það, 
að jeg er ekki neitt sjerlega hrifinn af 
frv. þessn, eins og það hjer kemnr fyrir. 
Frá því fyrsta að farið var að tala nm 
prestakosningalðgin, hef jeg álitið, að ekki 
ætti við, að söfnuðirnir kysu sjer presta, 
úr þvi kirkjan væri i þvi sambandi við 
ríkið, sem hún er hjá oss, og þjóðfjelagið 
lannar prestnnum að miklu leyti.

1 hitt eð fyrra kom fram frv. í Nd. 
i þá sömn átt og frv. það, sem hjer ligg- 
nr fyrir, og var jeg þá einn af þeim fán, 
sem greiddn atkv. á móti frv., enda man 
jeg ekki eptir, að jeg heyrði þá neinar 
sennilegar ástæðnr fyrir þvi. Jeg heyrði 
reyndar færða þá ástæðn fram fyrir frv., 
aðfyrst þjóðin borgaði prestnnum, þáætti 
hún einnig að fá að kjósa þá. Þessi orð 
hljóma kannske mjög fallega, en það er 
ekki mikið sagt með þeim. Eptir því ætti 
þjóðin þá að kjósa alla embættismenn sína 
og þjóðin öll að gjöra það. En það er 
eins nm þetta og annað, sem þjóðin öll á 
að gjöra, að liún getnr ekki gjört það öll, 
heldur verðnr hún að fela það öðrnm á 
hendnr. Það er þá spurningin í þessn 
efni, hvort þjóðin gjöri rjettara í því, að 
fela yfirstjórn kirkjnnnar að skipa prest- 
ana eða láta söfnuðina kjósa þá.

Jeg fyrir mitt leyti hef ávallt verið 
á þeirri skoðnn, að úr því kirkjan er í 
sambandi víð rikið, þá sje bezt, að veit- 
ingarvaldið sje hjá yfirstjórn kirkjnnnar, 
þvi að jeg hygg, að hún sje færust nm að 
vega bezt þarfir safnaðanna, hvers gagn- 
vart öðrnm. Ef kirkjnstjórnin notaði 
valdið vel og beitti því samvizknsamlega, 
þá gæti það líkl. orðið til þess að hvetja 
presta til að standa vel í stöðn sinni, og 
rækja dyggilega embættisskyldu sína, því

að þá getnr kirkjnstjórnin tekið tillit til 
þess, og lannað þeim, sem ern þess verð- 
ngir, með betri embættnm. Það er kirkju- 
stjórnin, sem bezt getnr haft yfirlit yfir, 
hvernig prestar standa i stöðn sinni. En 
það er síður við því að búast af söfnuð- 
nnnm, að þeir skoði það sem meðmæling 
með prestinnm, að hann hefnr slitið sjer út 
í erfiðu prestakalli. Söfnuðirnir þekkja 
þar að ank, opt og einatt, engan af um- 
sækjendum eða ekki nema einn af þeim, 
og viðkynning sú, sem þeir þá hafa af 
þessnm eina, getur þá opt haft allt of 
mikil áhrif á kosningnna.

En nn ernm við komnir af þeim vegi, 
að yfirstjórn kirkjnnnar hafi veitingarvaldið 
og á annan veg; allir vita, hvernig á stend- 
nr, að söfnnðirnir hafa krafizt hlnttökn í 
veitingn branða af óánægjn yfir þvi, að 
þeim þótti kirkjustjórnin misbrúka vald 
sitt. Menn þóttust sannfærðir nm, að 
kirkjnstjórnin væri alls ekki að hngsa nm, 
hvað söfnnðnnum væri fyrir beztn, heldur 
væri hún mjög opt einnngis að hngsa nm 
lífs-framfærslu fyrir skjólstæðinga sína, og 
þeir vorn snmir allt annað en hæfir til að 
vera prestar. Þess vegna heimtuðusöfn- 
uðirnir að fá þetta vald i hendnr, og vildn 
verjast því, að npp á þá væri troðið prest- 
nm, sem þeir álitu ekki hæfa og vildu 
ekki hafa. Og stjórnin Ijet tilleiðast, að 
veita þeim þetta, af því að hún sá, að það 
var nanðsynlegt fyrir þá, til þess að geta 
varið sig fyrir óreglnsömnm prestnm, sem 
þeim vorn sendir af kirkjnstjórninni. Nú 
er málið komið inn á þessa leið, og það 
verðnr ekki snúið aptnr; þó að jeg fyrir 
mitt leyti treysti þeirri yfirstjórn kirkj- 
nnnar, sem nú er, til að fara vel með 
veitingarvaldið, og beita því kirkjnnni í 
hag, þá kemur mjer ekki til hngar,* að 
söfnnðirnir mnni vilja úr þessn afsala sjer 
því valdi, sem þeir hafa fengið. Þeir 
gætn sagt sem svo: Þó að við treystnm 
kirkjnstjórninni nú til þess, til alls hins

8*
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bezta, þá er ekki sú kirkjustjórn eilíf, og 
við vitum ekki, hvað við tekur, er hún 
fer.

Hjer er þvi að eins spurningin, hvort 
stsðar eigi að nema við það sem er eða 
fara lengra og lofa söfnnðnnnm að velja 
nm alla þi, sem sækja. Hvernig er ásig- 
komniagið nú? Það er svo, að það full- 
næglr ekki sðfnuðnnum og yfirstjórn kirkj- 
nnnar hefnr heldur ekki ástæðu til að vera 
inægð með það. Hún ræðnr ekki hver 
embættið fær, og söfnuðirnir riða því held- 
nr ekki. Söfnuðurinn fær opt ekki þann 
prest, sem hann helzt vill. Jeg hygg að 
það eina, sem þessir tveir milsaðilar geta 
gjört eins og lögin nú eru, sje að hindra 
hvorn annan i þvi að fi sinnm vilja fram- 
gengt Þeir eins og tefla nm, hver eigi 
að fi embættið. Þetta er ekki heppilegt 
og það er vel skiljanlegt, að biðir sjenó- 
inægðir. Og nm Ieið að valdinn er skipt 
milli þeirra, er einnig ábyrgðinni skipt, 
eða ábyrgðin er eiginlega hvergi, hvorki 
hji kirkjnstjórninni nje hji söfnuðunum. 
Úr þvi sem komið er, þi held jeg sje 
rjettast að lita söfnuðinn hafa alla ibyrgð- 
ina af koeningnnni; það er hann, sem mest 
i i hættn, ef illa fer og þi getnr hann 
ekki öðrnm nm kennt, þegar hann hefur 
öU riðin sjálfur.

Jeg vildi helzt, að gjörðar verði nokkr- 
ar breytingar i þessu frv. t. d. gefabisk- 
npi vald til að stryka út af nmsækjenda- 
listannm þi, sem að hans áliti eru óhæfir 
til að hafa i hendi prestsembætti. Jeg 
kynni einnig vel við, að bisknp sendi til- 
lögur sinar til safnaðanna og gæfi góð 
ráð og bendingar nm, hvern hann áliti 
hæfastan. Mjer finnst það ekki vera aiveg 
þýðingarlaust; eins og landshöfðingi teknr 
nú«samkvæmt lögnnnm á móti riðnm og 
tiUögnm bisknps, eins finnst mér það geta 
itt vel við, að biskupinn leiðbeini og leggi 
söfnnðunum rið, og jeg er viss um, að 
þan yrðn vel meðtekin, er söfnnðnrinn 
væri sannfærður um, að riðin væru gefin

af velvild og nmhyggjn fyrir sjer, og að 
þan yrðn opt tekin til greina. Jeg sje 
ekki, að það sje til nokknrs að vera að 
berjast móti þessari hreyfingn. Mil þetta 
verðnr úr þessn sótt fastar og fastar, þang- 
að til það nær íram að ganga.

H. 2. kgk. þm. (H. S.) talaði um, að 
menn ættn að lita sjer nægja hóflegt frelsi 
og læra fyrst að nota það réttilega, áður 
en þeir heimta meira frelsi. Jeg held, að 
það sje betra að söfnuðirnir fái fullt frelsi 
heldur en hilfirelsi eða brot úr frelsi, sem 
gefur að eins ástæðn til óánægju. Jeg 
held, að það sje að eins hið fullkomna írelsi, 
sem getur uppalið menn og orðið þeim 
gagnlegur skóli, en ekki hilf-frelsið, sem 
við höfum svo mikið af hjer i landi, og 
engin tilfinning fyrir ábyrgð er samfara; 
þi fyrst verðnr líka ibyrgðin fyllilega hji 
söfnnðnnnm, þegar þeir ráða kosningnnni 
til fnlls, og þá geta þeir engum nm keont 
nema sjilfnm sjer, ef kosningin mistekst.

Þorkett Bjarnason: Jeg get verið 
samdóma h. þm. Barðstr. (S. J.) nm það, 
að það sje óeðlilegt, nr því að hjer er 
ríkiskirkja, að veitingarvaldið skuli þi 
ekki algjörlega vera í höndum kirkjnstjórn- 
arinnar, sem hlýtnr að þekkja bezt verð- 
leika þeirra, sem sækja. Hún hefur betri 
tök i að afla sjer þekkingar i umsækj- 
endum en söfnuðurinn og þekkir betur 
hverjir eru hæfastir. En svo get jeg ekki 
verið samdóma honum lengur. Hann sagði, 
að söfnuðunum hefði verið veitt hluttaka 
í veitingu brauða til þess að þeir gætu 
varið sig því að fi ónýta og óhæfa presta. 
Hafi það verið, þi nægir það frelsi til 
þess, sem þeir hafa fengið. Það getur 
enginn búizt við, að þegar fleiri en 3 
sækja og þrir eru valdir úr, sem söfnuð- 
nrinn i að kjósa um, að þeir þrír sjeu 
allir ófærir eða óhæfir. Miklu fremur 
geta menn búizt við, að valdir sjeu úr þeir, 
sem hæfastir eru og bezt hentir fyrir 
söfnuðinn. Sækji tveir þi er óliklegt að 
biðir sjen óhæfir og sækji einn, þi á
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söfhaðnrinn kost á, ef hann álítur umsækj- 
anda óhæfan, að fá leyfi til að nota prest- 
þjónustu nágrannaprests. Jeg get ekki 
sjeð annað en söfnuðirnir hafi fengið það, 
sem þeir vildu, með prestkosningarlögun- 
um, nl. að verja sig fyrir óhæfum umsækj* 
endum. Nn þarf naumast að óttast, að 
veitingarvaldið, þó það væri einrátt, reyndi 
til að koma óhæfum mönnum inn í em- 
bætti; en fyrrum voru ýms brauð svo 
litil, að enginn vildi sækja um þau og var þá 
opt gripið til þeirra óyndisúrræða að senda 
þangað presta miður hæfa.

H. þm. Barðstr. (8. J.) sagði, að meðan 
söfnuðirnir hefðu ekki ábyrgðina að fullu 
þá gætu þeir opt fengið presta, sem þeir 
væru ekki ánægðir með. Það getursjálf- 
sagt farið svo, þó að söfnuðirnir fái að 
kjósa um alla, er um sækja, að mikill 
hluti safnaðarins verði óánægður með prest- 
inn. Þafi getnr eins komið deila milli 
safnaðarmanna innbyrðis eins og óánægja 
með veitingarvaldið, ef þeir, sem bárn 
hærra hlut við kosninguna, verða berir að 
því að hafa brúkað einhver óleyfileg með- 
ul eða að minnsta kosti á einhvern hátt 
óviðfeldin. Þetta gæti held jeg sannar- 
iega kveykt megna óánægju í söfnuðinum 
engu síður en afskipti veitingarvaldsins.

Jeg skal nú taka fram þágalla, sem 
mjer þykir vera á frv.

Það er þá fyrst og fremst, að jeg get 
hugsað mjer, að kirkjustjórnin eigi óhægra 
með, að koma lítthæfum presti frá em- 
bætti, ef söfnuðurinn hefði einn komið 
honum í embætti; það gæti vel verið, að 
söfnuðurinn vildi þá eigi gefa þær upp- 
lýsingar, sem nauðsynlegar væru til þess 
og þyrftu fram að koma, af því að hann 
þættist gera sjer sjálfum minnkun roeð 
því og vildi því fyrir hvern mun hylja 
galla prestsins.

í öðru lagi gæti svo farið, að með 
því fyrirkomulagi yrðu prestsembætti arf- 
geng og eins og það gæti verið æskilegt 
i sumum tilfellum, gæti þafi verið óæski-

legt í öðrum. Við skulum segja, að sonur 
prests þess, sem frá færi, sækti um brauð- 
ið og væri mjöj* óhæfur til þess. Hafi 
faðir hans verið vel kynntur í söfnuðiuum 
þá mundi í flestum tiifellum hægt fyrir 
hann, er hann „resignerar", að fásöfnuð- 
inn til að kjósa son sinn.

í þriðja lagi getur kirkjustjórnin ekki 
komið í veg fyrir, að nýtir og góðir prest- 
ar verði að sitja lengi, kannske aila æfi 
i rýrum embættum en eptir giidandi lög- 
um er þó mögulegleiki að koma þeim á 
betri eða hægri brauð. Af þessum lögum 
held jeg hljóti að leiða, að bæta verði eða 
að minnsta kosti að jafna brauðin hið 
allra bráðasta. Það væri þá eina ráðið að 
taka kirknagóssið og skipta þvi milli 
prestakallana eptir manntali eða einhverjum 
öðrum mælikvaröa. Mjer þykir ekki gott 
að ungur maður, sem situr í fátæku brauði, 
verði að vera neyddur til að sitja þar alla 
æfi án þess að fá brauðið bætt. Og það 
er skylda kirkjustjórnarinnar, úr þvi að 
hjer er rikiskirkja, að sjá um, að þeir 
sem hafa gegnt erfiðu embætti vel og 
dyggilega, fái síðar betra og hægra em- 
bætti, þegar þeir eldast, en það getur hún 
ekki, ef þetta frv. verður að lögum, — því 
söfnuðirnir fara ekki eptir þvi, heldur taka 
optast þann fyrir prest, sem þeir bezt 
þekkja t. d. ungan mann, sem alizt hefur 
upp í söfnuðinum, og það þó þeir eigi 
kost á margíalt reyndari eldri og ef til 
vill betri presti hafna þeir honum. Þar sem 
söfnuðurinn þekkir engan af umsækjend- 
unum, þá tekur hann venjulega þann, sem 
fyrst kemur til hans, ef hann hefúr lip- 
urt og liðugt tungutak, en tekur ef til 
vill minna tiilit til, hvort hann er hæfur 
i sjálfu sjer. Það er ekki gott fyrir presta, 
sem eiga langt að, að fara og „agiteYa" 
fyrir sjer í söfnuðunura, sem nú sýnist þó 
orðið nauðsynlegt, ef menn vilja eiga vist 
að komast að, anuaðhvort að gjöra það 
sjálíur eða láta eiuhvern náunga gjöra 
það fyrir sig.
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Þá eru til brauð, sem heita fyrir- 
heitsbrauð. Á þeim ern prestar, sem hafa 
fengið fyrirheit um betra brauð hjá kirkju- 
stjórninni, t. d. Pjetur i Grímsey. Eins 
og nú á stendur, er nokkur mögulegleiki 
fyrir kirkjustjórnina að uppfylla þessifyr- 
irheit, en ef frv. þetta verður að Iögum, 
verður það ómögulegt fyrir hana að efna 
þau loforð, sem gefin hafa verið, og er 
það ísjárvert að gjöra kirkjustjórninni 
þetta ómögulegt. (Sigurðwr Jensson: Það 
er ómögulegt nú). Nei, eptir þetta er það 
ómögulegt, ef frv. þetta verður að lögum, 
en nú er ekki alls hendis ómöguleiki fyr- 
ir því. Það getur komið fyrir, að ef 
margir sækja, verði fyrirheitsprestarnir 
fremur teknir á listann, og þá erþóheld- 
ur mögulegleiki fyrir því, að þeir fái ann- 
að betra brauð.

Þar sem þetta er 1. umr., skal jeg 
ekki fara fleirum orðum um málið. Jeg 
hygg, að nienn ættu ekki fyrst um sinn, 
að stíga lengra eu búið er, heldur láta 
söfnuðina fyrst sýna, að þeir hafl lært að 
nota kosningarrjett sinn, og jeg held, að 
menn megi láta þá bíða tvisvar 7 ár og 
jafnvel kannske þrísvar 7 ár, áður en það 
fyUilega ásannast.

Quðjón Guðlaugsson: Þótt jeg reyndar 
ekki sje á sama máli og h. 2. kgk. (H. Sv.) 
og 6. kgk. (Þ. B.), get jeg þó vel sett mig 
inn í það, sem þeir færðu til síns máls. 
Jeg get mjög vel litið á málið, frá sjón- 
armiði kirkjustjórnarinnar og fundið, að 
það er í ýmsum greinum óviðfelldið fyrir 
hana, að sleppa frá sjer öllu valdi á veit- 
ing brauðanna í hendur saínaðanna, en 
nú hefur kirkjustjórnin þegar sleppt all- 
miklu af valdi sinu, með tilliti til veitingar 
brauða, og að mínu áliti er lítið nema 
tillátssemi fyrir hana, að sleppa því sem 
eptir er.

Þegar 2 sækja um brauð verður 
þessi rjettur hennar að engu, en sækji 
fleiri, þá kemur fyrst til hennar kasta, þá 
fyrst kemur fram rjettur hennar til þess

að skera úr, hverjir af umsækjendunum 
eigi að takast til greina, og það er þessi 
litli rjettur, sem nú kemur til mála að 
svipta kirkjustjórnina.

En þó er nú fyrir sig, hvað þetta 
vald er lítið sem kirkjustjórnin nú hefur, 
viðvíkjandi veitingum brauða, en það er 
verra trá hennar sjónarmiði, að það er 
hvorki heilt nje hálft, ogoptarmeira kom- 
ið undir tilviljan. Það er opt og tíðum 
tilviljan ein, sem ræður því, hvað margir 
sækja um sama brauðið. Menn munu nú 
máske segja, að um smábrauðin sæki vana- 
lega að eins 1 eða 2, og þar fái söfiauðirn- 
ir að ráða, en það sjeu stærri brauðin, 
sem kirkjustjórnin fái ávallt að ráða nokkru 
um. Væri þetta ávallt tilfellið, væri nokk- 
ur ástæða fyrir kirkjustjórnina að vilja 
halda i það sem eptir er, eu nú er mönn- 
um það kunnugt, að opt sækja fáir um 
þau brauð, sem hingað til hafa verið í 
góðu áliti, af þvi að á þeim livílir árgjald 
í landssjóð, afborgun af láni, eptiriaun 
uppgjafaprests eða prestsekkna, einnar eða 
fleiri o. fl., sem má kallast tilviljan í þessu 
sambandi, en sem sviptir kirkjustjórnina 
ölln valdi sínu til veitingarinnar.

Hvað viðvíkur þroska saínaðanna að 
nota þennan rjett, sem núgildandi lög 
veita þeim, þá skal jeg fúslega játa það, 
að margt það hefur komið fyrir á undan 
kosningum þeim, er hjer ræðir um, sem 
virðist benda á, að söfnuðina hafi vantað 
nauðsynlegan og æskilegan þroska til 
þeirra verka, en slíkt hefur verið að færast 
i lag, og mun færast i lag með timanum 
og reynslunni. Við vitum mjög vel, að 
megn óánægja hefur þó nokkrum sinnum 
risið út af því, hvernig kirkjustjórnin 
hefur beitt valdi sínu, tekið menn 
inn á skrárnar, sem söfnuðir alls ekki 
æsktu eptir, en sieppt öðrum, er menn 
vildu fá.

Jeg ætla ennfremur að leyfa mjer, að 
minna kirkjustjórnina á það, að leggja 
ekki allt of mikla áherzlu á það, að halda
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mjög fast í þetta vald, sem hún enn hefnr, 
og jeg vil leyfa mjer að minna hana á 
tímana, sem vjer lifum á, hverjir þeir eru. 
Vjer verðum að muna eptir, að tíminn 
sem vjer nú lifum á, er í ýmsum grein- 
um mjög hættulegur fyrir kirkju og krist- 
indóm. Vjer sjáum daglega og það jafn- 
vel á þinginu, að verið er að finna upp 
ýmislegt nýtt, sem er ekkert annað en 
fleygur til þess að reka inn í hverja holu, 
sem hægt er að finna til þess, að glenna 
og spenna kirkju og kristindóm í sundur, 
og tvístra hvorttveggju víðsvegar svo að 
engu verði.

En þessum og þvilíkum fleygum verð- 
ur hvergi komið að, þar sem sátt og sam- 
lyndi ríkir milli prests og safnaðar, en 
bezta ráðið til þess að halda í þessa sátt 
og samlyndi er að lofa söfnuðunum sjálf- 
um að velja sjer presta sína óhindrað, og 
það ætti kirkjustjórnin að vilja vinna til, 
vinna það til, að sleppa þvi minna, til 
þess að geta haldið i það meira, vinnatil 
að sleppa þessum leifum veitingarvaldsins, 
til þess að geta haldið í kirkju og krist- 
indóm.

Eins og eðlilegt er, getur komið fyr- 
ir, að menn verði óánægðir með prest sinn, 
þó þeir hafi kosið hann sjálfir, en af því 
að þá hafa þeir ekki öðrum um að kenna 
en sjálfum sjer, þá má búazt við, að þeir 
fari skynsamlegar að, en þegar þeir geta 
kennt veitingarvaldinu um, að þeir ekki 
heri ómannlega út bresti prestsins, heldur 
sýni umburðarlyndi við hann og reyni að 
ráða bótá þvi, sem miður fer.

HaUqrimur Sveinsson: H. þm. Strand. 
(G. G.) vildi gefa í skyn, að kirkjustjórn- 
in mundi stundum hafa kosið frá menn, 
sem hefðu átt að komast að, en jeg held 
að þetta sje ekki svo, og jeg veit ekki til 
þess; þvert á móti hefur hún gjört sjer 
allt far um að haga aðgjörðum sínum, eins 
og hún áleit rjettast og söfnuðinum til 
mestra heilla; hún hefur viljað taka allt 
það til greina, sem taka átti til greina,

og því sleppt öllu persónulegu. H. 6. kgk. 
þm. (Þ. B.) tók fram í ræðu sinni mörg 
veruleg atriði þessa máls, og kann jeg hon- 
um miklar þakkir fyrir, en þó fannst mjer 
það fremur leiða að því hjá honum. að 
sötnuðirnir aldrei hefðn átt að fá svo mik- 
ið vald, sem þeir nú þegar hafa fengið; 
en hjer sem annarstaðar á þetta við: Oss 
mönnunum munar annaðhvort aptur á hak 
eða þá nokkuð á Ieið“.

Vjer hefðura líklegast haft betra af. 
að fá ekki þessi lög, og værum eptir 
minni sannfæringu bezt farnir án þeirra, 
og að allt væri við hið gamla, hvað snert- 
ir veitingu brauða, en nú hafa lög þessi 
einu Binni, reyndar ekki án mótmæla, 
komizt gegnnm báðar deildir alþ. ogfeng- 
ið staðfestingu konungs, og mun því ekki 
greitt aðgöngu að fá þau úr gildi numin; 
vjer verðum því að sitja við það, sem 
komið er, en eins og jeg hef sagt, og mun 
betur taka fram, álit jeg allskostaróheppi- 
legt, að fara nú enn þá lengra í sömu átt 
og menn hafa farið með þeim núgildandi 
lögum.

Mjer fannst h. 6. kgk. þm. (Þ. B.) tala 
um þennan rjett safnaðanna, eins og þeir noti 
hann á bezta hátt, en við kosningu presta 
koma svo mörg atriði fyrir, sem alls ekki 
ættu að koma fyrir. Jeg gæti tilgreint mörg 
dæmi hjer, án þess að ganga nokkrum of- 
nærri. Það getur komið fyrir, að ýmis- 
leg atvik hafi áhrif á kosningu sumra 
manna, sem alls ekki ættu að gjöra það. 
Jeg vil setja svo, að prestsetrið sé góð 
jörð og landmikil, en einhverjir nágrannar 
hafi þörf á slægjum eða beit, og hugsuðu 
nú á þessa leið: Okkur er hagfelldast að 
fá þann af sækjendunum, sem hvort sem 
er þarf ekki á öllum þessum gæðum að 
halda handa sjálfum sjer, en getur miðlað 
okkur því, sem við þurfum. Þess vegua 
er ungi, einhleypi og efnalitli kaudídatinn 
ákjósanlegri heldur en sá prestur, sem vel 
er kominn undir efni og hefur mikið um sig, 
og þarf sjálfur að nota alla jörðina.
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Slíkar og þvilíkar athuganir ættu alla 
ekki áð eiga sjer stað hjá mðnnnm, er 
þeir kjósa prest sinn. Svo er enn þá eitt. 
Skyldleiki kemur of mikið til greina i 
þessum atriðum; frændalið og skyldmenni 
ganga um og biðja menn og binda atkvæði 
þeirra með svo íelldum orðum: „Jeg vona 
og treysti því, að þú gjörir það fyrir mig 
að kjósa þennan“.

Mönnum getur víst ekki blandazt hug- 
ur um, að veitingarvaldið er ekki notað 
rjett, þegar þessu líkt er að farið, og þegar 
þetta getur átt sjer stað undir núgildandi 
lögum, þá er hætt við að þessi nýja við- 
bót mundi ekki bæta úr skák.

H. þm. Strandam. (G. G.) talaði um 
að mönnum stundum þætti sárt, að ein- 
hver umsækjandi væri tekinn undan, sem 
þeir óskuðu eptir að fá; en til þess að 
sýna að þeirri ósk manna eptir einhverjum 
vissum ekki ávallt er samfara fnllkomin 
þekkingáeða vissa fyrir, að sáhinn sami 
verði þeim hentugur eða hollur, vil jeg 
nefna dæmi.

Söfnuður einn, sem misst hafði prest, 
er vel var látinn, skrifar kirkjustjórn brjef 
þess eínis, að í söknuði sínum væri það 
hin bezta raunabót, ef prestsefni eitt, sem 
til var nefnt, fengi að verða í kjöri. En 
svo hörmulega tekst samt til, að búið er 
að velja umsækjendur til kosninga, þegar 
brjefið berst hingað og hinn umbeðni maður 
hafði einmitt verið frá kosinn. Söfnnður- 
inn hlaut því annan mann fyrir prest 
sinn, og þegar hann kynntist honum leizt 
sóknarmönnum mætavel á hann, enda 
var hann, eptir sannfæringu veitingarvalds- 
ins, míklu álitlegri og efnilegri heldur en 
hinn. Hjer hafði þvi kirkjustjórnin ráðið 
betur en söfnuðuriun ætlaði að gjöra, sjálf- 
sagt sökum ónógrar þekkingar á mönn- 
unum.

H. þm. Strandam. (G. G.) bað kirkj- 
ustjórnina að muna eptir á hvaða tíma 
hún væri; en ætti þá ekki aptur á móti 
við að áminna menn um að iíta í kring-

um sig og sjá, hvernig ástandið væri hjá 
öðrum þjóðum í þvílíkum efnum. Ef dæmi 
eru sönn, sem jeg nefndi áðan uppá mis- 
jafnlega heppilega notkun kosníngarjettar- 
ins, ætti jeg þá að kalla það eða þvilíkt 
kröfu tímanna. Jeg ímynda mjer, að kirkju- 
stjórnin sje engu síður á sig komin með 
að taka tillit til þess, sem ber, heldur 
en söfnuðirnir; þá vantar þá þekkingu á 
aönnum, sem kirkjustjórnin í flestum til- 
fellum hefur.

Sami h. þm. (G. G.) áleit heppilegt, að 
kirkjustjórnin sleppti öllu valdinu, þar sem 
hún þegar hefði orðið að sleppa nokkru, 
en jeg er alls ekki þeirrar skoðunar. 
Eirkjustjórnin þarf að hafa vald til þess, 
og kost á því að leiðbeina söfnuðunum, 
velja menn þeim til handa, þegar með þarf, 
sem ekki svo sjaldan kemur fyrir, oghún 
er líka fús til þess og vill gjarna gjöra 
það, en það virðist svo, sem söfhuðirnir 
ekki sjeu svo fiknir í að þiggja ráð af 
henni, þar sem þeir stundum hafa lagt 
kapp á að kjósa þann mann, sem þeir 
vissn að kirkjustjórnlnni var á mótiskapi 
að þeir kysu, og það jafnvel komið fyrir, 
að sagt hefur verið, að söfnuðurinn gjörði 
slíkt einungis til að erta kirkjustjórnina.

Jeg er fastur á þvi, að hin núgild- 
andi lög gefl nægilegt tilefni til ótilhlýði- 
iegra æsinga, sem ekki myndu batna við 
þessa breytingu, sem hjer er fariðfram á. 
Menn vita hveruig það hefur gengið sum- 
staðar til; óðara en presturinn er fallinn 
frá fer einhver, sem ætlar að sækja, eða 
maður fyrir hann, að leita eptir atkvæð- 
um sóknarmanna og reyna að binda þau, 
áður en þeir vita hverjir muni sækja.

Söfnuðiruir hafa enn þá ekki sýnt 
nægilegan þroska og því engin orsök til 
þess að veita þeim meira vald en nú er. 
Eirkjustjórnin hefur miklu betra tækifæri 
til þess að kynna sjer presta en söfnuð- 
irnir, en hún getur ekki neytt þessarar 
þekkingar sinnar, sem hún hefúr fram yflr 
þá, af því þeir ráða svo miklu og eptir
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þessu frv. getur kirkjustjórnin ekki einu 
sinni tekið frá menn, sem alls ekki eru 
hæfir að þjóna kirkjulegu embætti.

H. þm. Strandam. (ö. G.) Ijet, að mjer 
skildist, orð falla nm, að menn hafi van- 
traust á kirkjustjórninni, en jeg hef ekki 
trú á þvi að það sje mjðg almennt, og 
það segi jeg hiklanst, að væri svo, væri 
ekki æskilegt að vera i kirkjnstjórn, og 
er það von min, að ekki þnrfi að gjöra 
ráð fyrir þessn.

Hvað vilja safnaðanna snertir, þá er 
hann opt nokknð á reiki, einn í dag og 
annar á morgnn; menn þekkja til, hvernig 
gengnr á nndan kosningum; menn ern 
ekki á einn máli, einn vill þennan annar 
hinn, og opt er það tóm tilviljnn, sem 
ræðnr nrslitnm kosninga, atkvæðamnnnr 
opt sáralítíU. Það hefur komið fyrir, að 
kirkjnstjórn veitti öðrnm en söfhnðnr vildi 
en hann þakkaði brátt kirkjustjórninni 
fyrir ráð hennar og svona getur það geng- 
ið enn

Jeg held þvi fastlega fram, að frv. 
þetta sje með ölln óþarit og mjög isjár- 
vert og ræð frá þvi að samþykkja það.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg verð að 
leyfa mjer að gjöra athngasemd við það 
sem hinn h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) sagði i 
ræðn sinni, að jeg hefði viljað gefa í skyn, 
að kirkjnstjórnin mnndi hafa dregið frá 
menn, sem hefðu átt að komast að, en jeg 
held að hjer komi fram æðimikill mis- 
skilningnr hjá þm. á orðum mínnm. Jeg 
hef aldrei sagt það, að kirkjnstjórnin hafi 
áþreifanlega vikið frá skyldn sinni i þessn 
efni af persónnlegnm ástæðnm, eða persónu- 
legu vinfengi við þann, er veitingnna hefði 
hlotið, og vona jeg, að skrifararnir bæði 
geti og gjöri, að sýna það svart á hvítn, 
hvort svo hefnr verið. Það var nokknð 
annað, þótt jeg segði á þá leið, að einstaka 
söfnuði mnndi hafa fundizt eitthvað óvið- 
feldið við slíkar veitíngar af hálfn veiting- 
arvaldsins, og að þessir söfnuðir hefðn þá

Alþt A. 1893.

þótzt finna einhverjar persónulegar á- 
stæður hjá veitingarvaldinu ábakviðveit- 
ingnna, en þar sem þessar ástæðnr hafa 
jafnan verið meira eðnr minna órökstndd- 
ar getgátnr, þá befur mjer aldrei komið til 
hngar, að staðhæfa það, að slíkt hafi komið 
fyrir, en jeg ímynda mjer, að hinum h. 
2. kgk. þm. (H. Sv.) sje ölln knnnara en 
mjer, að óánægja hefur þó komið meðal 
safnaða út úr veitingu branða; að minnsta 
kostí gjöri jeg ekki ráð fyrir, að hann sje 
svo minnislaus að mnna ekki eptirValla- 
nesveitingnnni, fyrst ekki er lengra siðan 
en er, að hún kom til nmræðn hjer í 
deildinni; en það er eins og fyr, að jeg 
segi alls ekki, að sú óánægja, sem þar á 
sjer stað, sje á rökum byggð. Enkirkju- 
stjórninni má koma það fyrir sama, af 
hverjn óánægjan er sprottin, eða á hve 
miklum röknm hnn er byggð, nr þvi hnn 
einn sinni kemst inn og söfnnðnrinn getnr 
kennt kirkjnstjórninni nm komn hennar; og 
þegar óánægja kemst inn hjá söfnnði nndir 
eins við veitingnna, þá þarf vanalega ekki 
að búast við neinu góðu úr því í trúar- 
eða kirkjnlegum efnum safnaðarins, þegar 
hinnm lítt knnna presti er nndir eins tekið 
með fæð og ólempni, sem opt mnn eiga 
sjer stað, þegar svona stendur á, og með 
því vakinn í byrjuninni sá mótþrói, sem 
hann kann að hafa til.

H. 2. kgk. þm. (H. Sv.) sagði á þá 
leið, að hann mundi helzt óska, að lögin 
nm hlnttökn safnaða í veitingu brauða 
væru úr Iögnm numin. Vegurinn til þess 
væri anðvitað sá að fá þingið til þessa 
verks og setjum nú svo, að það takist; 
en þá liggnr sú spnrning næst: Hverjnm 
mnndi mestnr óhagur í sliku verki?; og 
því skal jeg verða fyrstur til að svara, 
að það væri kirkjustjórninni og þá jafn- 
framt þjóðkirkjn landsins, það væri bana- 
tilræði fyrir hvorutveggja, og því nndrar 
mig, að hinn h. 2. kgk. þm., sem er biskup 
landsins sknli óska eptir slíku.

9. (14. ágúst).
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Þá gaf hinn h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) 
það í skyn, að söfnuðunum væri ekki trú- 
andi fyrir þessu valdi, vegna eigingjarnra 
hvata, sem optætta sjer stað meðal safn- 
aðarlimanna t. d., að bændurnir, sem næstir 
værn prestsetrinu og þyrftu að ná sjer i 
slægjublett, reyndu að koma i veg fyrir 
það, að vel efnum búinn prestur kæmist 
í brauðið, en reyndu þar á móti til að fá 
óefnilegri mann, sem vænta mætti, að gæti 
lánað slægjnr og beit. Að geta slíks til 
um söfnuðina almennt verð jeg að áh'ta 
getsakir og það jafnvel lúalegar getsakir, 
eða svo mundi þm. hafa kallað það af mjer, 
hefði jeg getið slíks til um kirkjnstjórnina 
og auk þess er þetta ekki byggt á miklum 
líkum, því það munu meiri líkur til þess, 
að söfnaðirnir á stundum hafi ekki eins 
fyrir augum og æskilegt væri hið and- 
lega ástand umsækjandans, sem það, að 
hann verði sveitafjelaginu fremur til upp- 
byggingar en byrðar. Að menn ekki vilji 
fá góðan bómann í sveitarfjelagið, til þess 
eru vist fá dæmi og litlar likur.

Dæmið, sem hinn h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) 
tilfærir og sem mjer finnst hann vera 
mest hróðugur af, um það að veitingar- 
valdið hafi þó sjeð betur fram í veginn í 
einu tilfelli nýlega, heldur en hlutaðeig- 
andi söfnuður, er víst svo einstakt, að 
það sannar ekkert, hvað almennt gjörist 
í þeim efnum enda, ekki til neins að koma 
með svo einstök dæmi, þvi það er svo 
sem við þvi að búast að söfnaðnnnm geti 
orðið það á, að villast af rjettustu leið í 
þessu tilliti, en hins sama geta menn einn- 
ig búizt við af kirkjastjórninni af þeirri 
ástæðu, að hún samanstendnr eins og söfn- 
uðirnir, af syndngum mönnum, sem einnig 
geta hent yfirsjónir.

Þá gat hinn h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) 
þess til, að frændsemi manna í söfnuðin- 
um við einn nmsækjandann rjeði og stand- 
um æði miklu í tilliti til kosningarúrslita 
og skal jeg ekkert taka söfnnðina í for- 
svar frá því, en jeg leyfi mjer jafnframt,

að minna þingmanninn á, að menn 
hafa líka á stundum haldið, að kirkju- 
stjórnin ætti frændar, sem þyrftu að kom- 
ast í prestsembætti.

Viðvíkjandi þroskaleysi safnaðanna til 
þess að nota þetta frelsi, þá verðor þess 
að gæta, að hjer er ekki nægilega tilreynt 
enn, og svo verð jeg að vera á sama 
máli og h. þm. Barðstr. (S. J.) Af því frels- 
ið i þessari grein hefir hvorki verið heilt 
eður hálft, og í mörgnm tilfellum hef- 
ur hver getað kennt öðrum um, þá hafa 
menn síður lært að nota sjer þessa rjett- 
arbót, sem veitt er með lögnm um hlut- 
töku safnaða í veitingu brauða og eins og 
það hefur nú verið viðnrkennt hjer í þing- 
salnum, að kirkjnstjórnin hafi síður vikið 
frá skyldu sinni nú í seinni tíð, en átt 
hafi sjer stundum stað áður, og að þetta 
eru ávextir langrar reynslu, eins má bú- 
ast við, að söfnuðunum lærist æ betur og 
betur við reynsluna, að fara hyggilega 
að ráði sínu í þessn efni, og það því frem- 
ur, sem þeim sjálfam en engum öðrum 
kemur í koll, ef þeir hafa farið iila með 
þetta mikilvæga frelsi.

Þótt kirkjustjórniu sleppti nú þessn, 
sem hún enn heldur eptir af veitingarvald- 
inu, þá heldur hún þó eptir inikilsverðu 
valdi fyrir það, þvi valdi að geta sett alla 
þá presta af, sem ekki rækja svo skyldu 
sína i embættisfærslunni, að við sje unandi, 
og væri Uka bezt ásáttur með, að 
kirkjnstjórnin hefði þegar í npphafi vald 
til að strykaþá menn út sem umsækjend- 
ur, sem slíks mætti vænta af, allt að einu 
þótt umsækjendurnir væru að eins 2 og 
annar þeirra væri á þennan hátt mjög 
ólíklegor, en nú hefur kirkjustjórnin eins 
og stendur ekkivald til slíks, ef umsækj- 
endurnir eru að eins 2, nema annar sje 
með reynslnnni búinn að sanna, að hann 
sje með öllu óhæfur og rækur úr allri 
kirkjulegri þjónustu. Jeg er því samdóma 
h. þm. Barðstr. (S. J.) um, að rjett væri 
að bæta þvílíku ákvæði inn i frumvarpið.
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Bendinguþá, er jeggaf kirkjnstjórninni 
(HaUgrímur Sveinsson: Hvaða bending?) 
nm að hún yrði að mnna eptir á hvaða 
tíma við lifðnm, má h. 2. kgk. þm. (H. 
Sv.) taka, hvernig sem honum þóknast, 
en jeg verð enn að álíta það heilræði til 
hinnar íslenzku kirkjustjórnar, en ekki 
skil jeg, hvernig þingmaðnrinn hefnr far- 
ið að því, að taka þetta sem ráðleggingn 
til allra kirkjnstjórna heimsins, því hún 
náði þó alls ekki svo langt, enda kemnr 
088 hjer á löggjafarþingi íslendinga ekki 
við, að tala nm aðrar kirkjustjórnir en vora, 
og íe& Þykist viss nm, að euginn annar 
hjer í deildinni en h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) 
hafi tekið orð mín öðruvísi.

Jeg hef aldrei taiað það, að söfnuð- 
irnir bærn almennt litið transt tii kirkjn- 
stjórnarinnar; mér hefnr aldrei komið 
til hngar að segja það, en hitt veit jeg 
fyllilega, að þó menn treysti kirkjustjórn- 
inni vel, þá treysta menn þó sjálfnm sjer 
ölln betnr, þvi menn vita það, að hver er 
þó sjálfhm sjer næstnr.

Það sem h. 6. kgk. þm. (Þ. B.) sagði, 
að kirkjnstjórnin væri að jafnaði knnnng 
öllnm nmsækjendnnnm en söfnnðirnir stnnd- 
nm engnm, og gætu því ekki sagt, hvað 
þeir viidn, þá verð jeg að benda mönnnm 
á ráð, sem lögin sjálf gefa í þessum til- 
fellnm, og það er, að söfnnðurinn getnr 
þá yfirlátið öll ráðin tii kirkjustjórnarinn- 
ar, sem veit betnr, með því að neita ekki 
kosningarrjettar síns.

Þá sagði h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) á 
þá leið, að ekki bæri að taka vilja þjóðar- 
innar fnllkomlega til greina, einkum af því, 
að hann mnndi eitt í dag og annað á 
morgun, en jeg leyfi mjer að mótmæla því 
að svo sje. Það er alknnnngt, að þessi 
ósk kom fram á mörgnm þingnm, áðnr 
en þjóðin fjekk þá tilslökun, sem henni 
er veitt í lögnnnm nm hlnttökn safnaða í 
veitingu branða frá 8. jan. 1886, og að 
þá í npphafi var óskað hins sama og nú

er farið fram á, enda þótt þjóðin tæki það 
með þökknm, sem hún fjekk, af þvi þá var 
ekki kostnr á meirn, en nær því ávallt 
siðan hafa þó heyrzt raddir nm það, hvað 
þessi ijettarbót var meingnð, og margar 
óskir komið fram nm, að fá þetta sem 
upphaflega var óskað eptir, og þar á með- 
al á siðasta þingi var frumvarp til með- 
ferðar samhjóða þessn, sem hjer liggnr fyr- 
ir, svo jeg held það ástæðnlanst, að bregða 
þjóð vorri nm hviknlleik í þessn atriði.

Jeg man svo ekki fleira athngavert 
við ræður þeirra, sem talað hafa og flöl- 
yrði svo ekki ffekar nm þetta mál að 
sinni.

ATKVÆÐAGB. Frv. vísað til 2. 
nmr. með 6 atkv. gegn 4.

Frv. til laga um gjaldþrotaskipti (C. 
98); frh. 1. nmr.

Framsögumaður (Kristján Jimsaon): 
Jeg þarf ekki að vera margorðnr nm þetta 
frv. nn við ffh. 1. nmr. Nefndin álítur, 
að það sje mikilsverð rjettarbót boðin með 
þvi og að þessvegna sje þvi rjett, að sam- 
þykkja það, enda hefnr hún ráðið tilþess 
Þangað til skiptilögin frá 12. apríl 1878 
vorn útgefin var öll skiptalöggjöf hjá oss 
í molnm. Skiptaráðendnr fórn og urðu 
að fara eptir „praris“, sem byggð var á 
dönskum Iögnm, er all-opt voru hjer ólög- 
gilt. Úr þessn bættn nýnefhd lög 12. 
apr. 1878 það semþauná. Þauinnihalda 
nokknr ákvæði nm þrotabúa-meðferð, t. d. 
nm niðnrröðnn sknlda; annars hafa hjer 
á landi eigi verið nein lög nm meðferð 
þrotabúa. Þessi skiptalög vor 12. apr. 1878, 
sem sniðin voru eptir dönskn skiptalögun- 
um frá 30. nóv. 1874, hafa fengið mjög 
gott gengi hjer á landi og almenningi 
likað vel við þau; fyrir því hef jeg eigin 
reynslu. En þó að þan innihjeldn einstök 
ákvæði með þrotabúa-skipti, eins og jeg 
hefi minnzt á, vantaði þó í löggjöf vora 
sjerstaklega ákvæði nm 3 atriði. ífyrsta

9*
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lagi um, hvenær og með hveijum skilyrð- 
am skuldheimtumaður getur heimtað bú 
skuldunauts tekið til skiptameðferðar sem 
þrotabú, þegar skuldunautur er & lífi, eo 
eptir núgildandi lögum getnr skuldheimtu- 
maður eigi komið því til leiðar, að bú 
skuldunauts verði tekið til skiptameðferð- 
ar sem þrotabú. meðan hann er á lifi og 
gegn vilja hans. Honum má og verða 
svarað því, að hann skuli Iðgsækja skuldu- 
nant á venjulegan hátt. í öðrn lagi um, 
hverjum þvingunarmeðulum megi beita 
við skuldunaut sjálfan, og í 3. lagi nm, 
hvenær og með hverjum skilyrðum megi ó- 
nýta ráðstafanir þær, er skuldunautur hef- 
nr gjört yfir fjármunum sínnm ákveðnum, 
skömmum tíma, áður en hann varð gjald- 
þrota. Úr þessari vöntun í löggjöfinni bæt- 
ir frv., verði það að lögum. Það er í 
öllu verulegu sniðið eptir samsvarandi 
köflum í Iðgnm þeim fyrir Danmörku, 
sem nú gilda nm gjaldþrotaskipti, útgefn- 
nm 25. marz 1872, sem mjer er kunnugt 
um, að vorn svo vel undirbúin og svo vel 
vöndnð sem ítrast mátti verða; má þvi 
ganga að því visn, að grnndÝöllnrinn fyr- 
ir lagafrv. því, sem hjer er til meðferðar, 
sje góður. Skal jeg svo ekki fjölyrða frek- 
ar um málið á þessu stigi þess. Að eins 
skal jeg geta þess, að nefndin hefnr leyít 
sjer að koma fram með mjög margar orða- 
breytingar við frv., sem seinna mun verða 
rætt um.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Fjórtándi fundur, miðvikudag 19. jnli. 
Allir á fundi.

Frumv. til laga um löggtiding verel- 
unarstaðar að Hlaðsbót í Amarfirði (C. 
81); 3. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. nmræðnl. 
samþ. með 9 atkv., og siðan afgr. til Nd.

Frumv. til laga um Vóggflding verelr

unarstaðar & Svalbarðseyri (C. 96); 3. 
nmr.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. nmr.Ianst 
samþ. með 9 atkv. og siðan afgr. til Nd.

Frumv. td laga um atvinnu við sigl- 
ingar (C. 123, 142); 3. umr.

Framsögumaður (Sigurður Stef&nssom): 
Samkvæmt bendingum hæstv. landsh. við 2. 
nmr. þessa máls, hefur nefndin komið fram 
með þeasa tillögn til breytingar á þingskj. 
142. Nefndinni þótti sjálfsagt að taka þess- 
ar bendingar til greina, og henni kom líka 
saman nm, að betur færi, að skilyrði það, 
sem nm ræðir í 7. gr. stafl. b, væri ekki 
alveg einskorðað, og því væri hreytt í 8 
mánnði úr 1 ári stjórnarfrv. og áieit nefnd- 
in, að það væri nægnr timi fyrir þann, 
sem skipstjóri vildi verða, að hafa verið í 
förnm svo lengi. Nefndin gjörði þessa 
breyting í sama tilgangi og margar aðrar 
breyt. sinar, að lögin, er þau yrðn lög- 
leidd, yrðn ekki til þess að stemma stign 
fyrir því, að nægir skipstjórar fáist fyrst 
í stað á þiiskip hjer, þar sem þilskipaút- 
vegnrinn vex óðnm.

Jeg hef svo ekki meira að segja að 
sinni.

ATKVCEÐAGR.: Breyttill. nefndar- 
innar (C. 142) við 7. gr. b. samþ. í e. hlj. 
Frnmv. þannig breytt samþ. i e. hlj., og 
afgr. síðan til Nd.

Frumv. til laga um breyting á lögum 
um kosningar til alþingis 14. sept. 1877 
(C. 92); frh. 1. umr.

Framsögumaður (Jbn A. Hjaltaíín): 
Þegar nefnd sú kom saman, sem hjer hef- 
ur komið fram með nefhdarálit í þessn máli, 
varð hún þess fljótt vör, að fleiri breyt- 
ingar en þær, sem stjórnin hefnr lagt til, 
að gjörðar værn við kosningarlögin, mnndn 
koma fram á þessn þingi, og þess vegna 
áleit nefndin rjettast að taka öll kosning- 
arlögin fyrir til meðferðar, því að aliir 
þeir, sem nota lög, kannastvið, að þaðer
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óþægilegt, að hinar ýmislegu breyt. við 
sömu lðg sjeu á ýmsum stöðum, og illt 
að þurfa að leita að þeim bingað.og þang- 

'að. Það er betra að afnema hin eldri 
lög með öllu, og koma öllum breytingun- 
um á einn stað, og gjöra úr þvi eina 
heild.

Þess vegna hefur nefndin leyft sjer, 
að ráða h. deild til að fella stjórnarfrumv. 
í þeirri mynd, sem það er i; en nefndin 
er ekki fyrir það ósamdóma ákvæðum 
þeim, sem i frv. standa, heldur eru þau 
öli tekin upp úr stjórnarfrv. og inn í þetta 
síðara frv. — Að svo stöddu sje jeg ekki 
ástæðu til að fara fleirum orðum um 
málið.

ATKVŒÐAGB.: Frumv. fellt með 6 
samhlj. atkv.

Frumv. til laga um kosningar tU alr 
þingis (C. 93); 1. umr.

Framsögumaðwr (Jón A. Hjdttalín); 
Jeg skal eigi að sinni fara Iangt út í frv. 
þetta; aðalbreytingu þá, er það gjörir á 
á hinum núgildandi kosningarlögum munu 
margir kannast við. Það er óviðurkvæmi- 
legt, að löggjafarvaldið gefi það með ann- 
ari hendinni, sem það svo að segja tekur 
aptur með hinni. Að nafninu til mun það 
vera um 7000 manns, er veittur hefur 
verið kosningarrjetturinn, en eptir því sem 
hagar til hjá oss, er svo erfitt fyrir allan 
þorrann að nota þennan rjett, að reynsl- 
an hefur sýnt, að vart meira enþriðjung- 
ur kosningarbærra manna h$fur haft tæki- 
færi til að neyta hans, þegar kosið hefur 
verið til alþingis. Jeg get ekki trúað því, 
að það sje vilji manna, að það ástand 
haldist, að svona lítill hluti kosningar- 
bærra manna geti láðið úrslitum á lands- 
málum og stjórn þess. Þess ber og að 
gæta, að þyki mönnum þeir agnúar á, að 
ofmikið sje að hafa kjörstað í hverjum 
hreppi, þá er sjeð við þessari mótbáru í 
frv. sjálfu, með því að þar er kveðið svo 
á, að tveir eða fleiri nábúahreppar geti
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slegið sjer saman um einn kjörstað. Hjer 
er því sjeð svo vel fyrir frelsi manna og 
óskum sem bezt má verða.

Að svo stöddu máli skal jeg ekki fara 
nú lengra út í einstök ákvæði frv., jeg 
vona að það verði tækifæri til þess við 
2. umr.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg greiddi 
hvorki atkv. með nje mót, þá er næsta 
frumv. á undan á dagskránni var borið 
undir atkv. og fellt. Jeg greiddi eigi at- 
kv. á móti því, að það væri fellt, aí því að 
ákvæði þess eru tekin upp í þetta frumv., 
og í öðru lagi eru ákvæði þess frv. svo 
litilsvirði, að eiginlega má standa á sama, 
hverju megin hryggjar það liggur. Jeg 
greiddi heldur ekki atkv. með því, að það 
væri fellt, af því að það eru kafiar í þessu 
frumv., 8vó sem kaflinn um fjölgun kjör- 
staðanna, sem spilla því svo mjög, eða 
eru að mínu áliti svo varhugaverðir, að 
jeg get ekki gefið því atkv. mitt. Þessi 
aðferð, að hafa kjörstaði í hverjum hreppi, 
sundrar og dreifir allri pólitiskri samheldni 
i kjördæmunum, eykur hreppapólitík, sem 
er hin versta pólitik þjóðarinnar og henni 
til vanþrifa ogminnkunar. Löggjafarvald- 
ið ætti fremur að reyna að koma í veg 
fyrir, að slík pólitik ætti sjer stað, en 
hvetja ekki þjóðina til að halda henni á- 
fram. Jeg get ekki sjeð, hvernig nokkur 
samheldni er mögulegi pólitiskum efnum, 
ef kosningar eiga að fara fram í öllum 
hreppum landsins. Umræðurnar hljóta að 
verða á sundrungu og ályktanirnar eins 
að sama skapi. Vjer höfum sjeð dálítið 
sýnishorn af þessum einveruskap á fund- 
argjörð einni, er liggur fr.immi á lestrar- 
salnum, frá Skeggjastaðahreppi, moð því 
að hreppsbúar hafa ekki nennt á þingmála- 
fund með öðrnm kjósendum kjördæmisins. 
Þeir leggja til: „að Ijetta tollum á þjóð- 
inni með því, að stijála alþingi" o. fl. En 
samt sem áður leggja þeir til, að lands- 
sjóður skuli styrkja ýms fyrirtæki, er hafa 
ákaflega byrði í fðr með sjer fyrir hann.



139 Ejórtandi f.: lfrv. nm kosningar til alpingÍB; 1. nmr. 140

Þetta er gott sýnishorn af því, hvernigfer, 
þegar einn einstakur hreppur tekur sig 
út úr og gjörir ályktanir. Ef nú t. a. m. 
svona hreppur ætti einn fyrir sig að kjósa 
þingmann? Hvernig mundu atkv. hafa 
fallið? Auðvitað mundi kosinn hafa verið 
einhver hreppsbúa, er verið hefði á því 
máli, að alþingí ætti ekki að komasaman 
nema fimmta hvert ár. Og hugsi maður 
sjer nú, að þessi hreppur hefði flesta kjós- 
endur af hreppum kjördæmisins, og sinn 
hreppurinn hefði kosið hvern mann, þá 
gat þessi hreppur ráðið kosningunni og 
komið sínum manni að, og inn á þing. 
Af þessu fyrirkomulagi getur þannig hæg- 
lega Ieitt það, að sá sem kosinn er á þing, 
hafi ekki nema ’/ð, x/g eða jafnvel af 
þeim atkv. sem greidd eru, og þá þvi 
minni hluta allra kjósenda með sjer, og 
svona lítill partur af kjósendunum getur 
þannig ráðið kosningunni, og máske af- 
drifum ýmsra af landsins málum. Jegget 
ekki betur sjeð, en að með þessari kosn- 
ingaraðferð muni þeir menn geta komizt að, 
er aldrei hafa áður jafnvel látið sjer slíkt i 
hug koma. Setjum t. a. m. að einhver 
maður sje í svona hrepp, sem iaginn er á 
að iaða menn að sjer með hjálpsemi eða 
einhverju þess háttar, er fáfróð alþýða met- 
ur mikils. Slíkur maður væri sjáifsagður 
að gcta komið sjer að í sínum hreppi. 
Þetta fyrirkomulag, að hafa kjörstað í 
hverjum hreppi, er auk þess mjög torsótt 
og erfitt fyrir þingmannaefnin, ekki fyrir 
þingmannaefni einstaks hrepps, heldurfyr- 
ir þá, er ætla sjer að fá fylgi í fleirum 
en einum hreppi. Pyrst og fremst verð- 
ur þingmannsefnið að hafa meðmælanda í 
hverjum hreppi. í öðru lagi verður það, 
að ferðast um til þess að gjöra kjósendum 
kunnugar skoðanir sínar, og getur þannig 
orðið torsótt fyrir hin færustu þingmanns- 
efniaðkomast á þing, en óbilgjörnum mönn- 
um verður öllu hægra fyrir eptir þessu frv. 
Jeg get heldur ekki álitið, að hreppstjór- 
ar og hreppsnefndir sjeu fær um það,

að vera í kjörstjórn. Jeg hef verið á svo 
mörgum hreppafundum og veit, hvernig 
þar gengur opt til. Og þegar kosningar 
til hreppsnefnda geta ekki fram farið án’ 
stórra formgalla, hvernig halda menn þá 
að fari, þegar um kosningar tii alþingis 
er að ræða. Vjer skulum setja það 
dæmi, að tveir sjeu í kjöri í einum hrepp, 
og .annar sje þar mættur, en flest atkvæði 
fái hinn, sem ekki er viðstaddur. Ætli að þá 
sje ekki hugsanlegt, að þetta þingmanns- 
efni, sem undir verður, ef það er óbilgjarnt 
eða miður vandlátt að meðulum, velji ekki 
vandlega öll meðul til þess að rugla kjör- 
stjórnina, og gjöra kosninguna ólögmæta í 
þeim tilgangi, að koma sjálfum sjer að.

Orsakirnar til þess, að kjörfundir eru 
svo illa sóttir, eru ekki eingöngu erfiðleik- 
arnir að sækja á kjörfundarstaðinn, þótt 
þeir kunni að eiga dálítinn þátt í þvi. 
Orsakirnar eru fleiri, og sönnunin fyrir 
því er glögg í þeim kjördæmum, þar sem 
ekki er um neina erfiðleika að ræða. Jeg 
skal benda á Beykjavík; ekki er það erfið- 
leikunum um að kenna, að þar eru ekki 
sóttir kjörfundir betur en svo, að einn 
þriðji hluti kjósenda mætir. Sama er að 
segja um Vestmannaeyjar. Vegalengdin 
þar er eigi meiri en svo, eptir því sem 
skýrt er frá, að nemur 100 föðmum í all- 
ar áttir til heimilanna. Á þessum stöð- 
um, og þá að sjálfsögðu víðar, er eiuhverju 
öðru en erfiðleikum og vegalengd að kenna 
um, hve fáir sækja kjörfund. Áhugaleysi 
mun engu síður vera ástæðau til þess, og 
sá sjúkdómur læknast varla með lögum 
eins og þessum. Það þarf fleira og meira 
tii, þar á meðal betri samgöngur og ýmis- 
legt fleira. >

Síðasti kafli frumv. er um þingfarar- 
kaup. Jeg skal játa það, að jeg er heldur 
hlynntur því, að þingfararkaupið sje fast- 
ákveðið, einkum ef jeg sæi einhvem veg 
til þess að finna þann rjetta meðalveg, svo 
að hvorki landssjóður nje þingmenn hefðu 
halla af, En jeg efast stórum um, að það
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heppnist að finna rjettlátlegar tölur; að 
minnsta kosti ern npphæðir þær, sem sett- 
ar ern í frumv. þessu víða mjög athnga- 
verðar. Jeg vildi helzt, að þetta frnmv. 
yrði samferða frnmv. því, sem næst var 
á nndan. Jeg vil helzt ekki, að gjörðar 
sjeu aðrar breytingar á kosningarlögnnnm 
en þær, að þeim kjördæmum sje skipt i 
tvennt, sem nú eiga að kjósa 2 þingmenn 
á þing, og að kjörfnndirnir verði hafðir í 
jnni, en ekki í september, því það er 
hentngra fyrir allflesta landsmenn, en víst 
ekki óhentngra fyrir neina.

Jeg skal svo ekki orðlengja meir um 
frnmv. þetta að sinni.

Frams'ógumaSur (Jbn A. Hjaltalín): 
Jeg er þakkiátur h. þm. Strand. (G. G.) 
fyrir ýmislegt, sem hann tók fram í ræðn 
sinni, en þó einknm fyrir dæmi það, sem 
hann tók: að fjölmennur hreppnr gæti ráð- 
ið alveg kosning þingmanna. Jeg hefði 
ekki getað fnndið eins gott dæmi sjálfhr. 
Þessi fjölmenni hreppnr gæti eins og nú 
er ástatt, ráðið kosningu, ef hann væri 
nálægt kjörstaðnum, en það er ekki því að 
heilsa, ef kosið er á fleiri stöðnm og fleiri 
hreppar gætu neytt kosningarrjettar síns 
eins vel og þessi hreppur.

Jeg þóttist flnna, að það eins og á- 
vallt hitti hansinn á naglannm, þegar farið 
var að tala nm þingmannaefnin. Það er 
rjett, að þan þnrfa að gjöra meira en þan 
hafa gjört og vekja áhnga kjósenda fyrir 
málunnm. Þeir þurfa auðvitað að ferðast 
nm allt kjördæmið og halda fnndi í hrepp- 
nnum, og jeg tel það ekki eptir þeim, þó 
að þeir ef til vill gjöri það sjálfir.

Jeg hef heyrt opt áðnr talað um 
hreppapólitík og það hræðir ekki mig. Er 
það ekki rjett, að hjer á þessari allsherjar- 
samkomu íslendinga sameinist og komi 
fram flestar skoðanir á landinu og renni 
saman í eina heild? Jeg skil ekki hverja 
hngmynd menn hafa þá um þing og hvern- 
ig fram eigi að koma vilji landsmanna 
þar. Á þessu þingi eru menn úr flestnm

hjernðnm landsins, og jeg sje ekki betnr, 
en þar eigi að koma fram misjafhar skoð- 
anir landsmanna og ólíkar.

Frá sjónarmiði h. þm. Strand. (G. G.) 
getnr verið að það hafl verið íásinna — og 
svo var að heyra á honnm — að þessi þing- 
málafnndnr á Skeggjastöðnm skyldi koma 
fram með sinar tillögnr nm landsmál, að 
strjála alþingi þannig, að það verði ekki 
haldið nema 5. hvert ár og þar fram eptir 
götnnnm. Jeg segi ekki, að jeg sje sömn 
skoðnnar, en að ekki sje rjett, að láta 
þess háttar skoðanir í ljósi, skil jeg ekki. 
Það er ætlnn hjá flcirnm en íslendingnm 
einnm, að því sjaldnar og skemnr, sem 
þing kemnr saman, því mínna illt gjöri 
það. Jeg held að sú skoðnn sje ekki mjög 
útbreidd hjer hjá oss, en hún er til, og 
hefnr þá rjett til að koma fram, en þá 
geta aðrir kæft hana niður. Það er bezt 
að þingmenn sjen sannarlegir fnlltrúar 
landsmanna og endnrskin af skoðnnnm 
þeirra.

Hvað þingíararkanpið snertir, skal 
jeg ekki fara neinnm orðum nm það núna, 
þar sem ekki er leyfilegt að fara út í 
einstakar greinir firnmv.

GuSjón Guðlaugsson: Jeg verð að 
játa, að jeg skildi ekki fyllilega athuga- 
semdir h. framsögum. (J. A. Hj.) viðvíkj- 
andi dæmi því, er jeg tók til, og því síðnr 
skil jeg í, að hann geti tekið þetta dæmi 
til þess að sanna sinn málstað. Með dæmi 
mínu vildi jeg sýna fram á, hvernig einn 
hreppnr, ef hann er íjölmennur og allir 
íbúarnir koma sjer saman um einn mann, 
getnr komið þessum manni sínnm inn á 
þing, þótt enginn hinna hreppanna i kjör- 
dæminu sje honnm hlynntnr eða vilji kosn- 
ingn hans. Á þennan hátt getnr einn 
hreppnr kjördæmisins komið þeim skoðnn- 
um inn á þingið, sem engan veginn þnrfa 
að vera i samræmi við skoðanir alls kjör- 
dæmisins yfir höfnð að tala. Nokkrir 
hreppar geta þannig orðið út nndan og 
vilji þeirra að vettngi virtnr.
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Vitaolega getnr það átt sjer stað, að 
næstu hreppar við kjörstað, geti, eins og 
kosningnm nú er háttað, allopt ráðið miklu, 
en bæði er það, að einmitt þeir hreppam- 
ir, sem næstir eru kjörstöðnnnm og þvi 
hafa optast bezt tækifærin til, að taka 
þátt i hinn pólitiska lífí, að þeir hafa 
vanalega af þessn leiðandi meiri pólitíska 
þekkingu og ern því betnr færir um að 
velja sér þingmann, en menn úr hreppnm, 
sem vegna hnattstððn og erfiðleika geta 
sjaldan sem aldrei fengið tækifæri tii að 
taka þátt i almennum samkomnm, og ern 
því í raun og veru fyrir utan heiminn, 
og þá mestar líkur til, að hafí ekki þær 
skoðanir, sem geti vel samrýmst skoðnn- 
um skynberandi manna, sem eru innan 
heims. í öðrn lagi ern miklu minni líkur 
til, að einn hreppur, þótt næstnr sje kjör- 
staðnum, geti npp á sitt eindæmi ráðið 
kosningnnni eptir gildandi lðgnm, heldnr 
en ef frumv. þetta yrði að lögum. Setjum 
nú svo, að næsti hreppur við kjörstaðinn 
væri fjölmennasti hreppur kjördæmisins og 
að hann hefði eindregið ákveðið sig til að 
kjósa sama þingmannsefnið, en sem engir 
aðrir vildu hafa, og setjnm svo, að fram- 
bjóðendurair sjen margir og að atkvæði 
hinua hreppanna skiptist milli hinna þing- 
mannaefnanna, en þegar kosningin er úti, 
fær að vísn þessi vildarmaðnr nágrann- 
anna flest atkvæði, en þó ekki svo mörg, 
að nóg sje til þess, að kosning hans sje 
gild eptir núgildandi lögnm, svo kjósa 
verður upp þá þegar, þá geta hinir allir 
samlagað sig um eitt þingmannsefni,sem öll- 
nm yfir höfnð geðjast bezt að, og með því 
borið þennan eina hrepp ofurliða, svo 
hann líður skipbrot á allri sinni hreppa- 
pólitík, en eptir frnmv. færi þetta allt 
öðmvisi; þar geta dngað atkvæði eins 
hrepps, ef hann er fjölmennur, að eins ef 
þingmannsefnið getnr náð sjer i einhverj- 
ar meiningarlausar rolur sína úr hverjum 
hreppi af meiri hlnta hreppanna, til þess 
að skrifa sig sem meðmælendnr.

H. framsögum. (J. A. Hj.) hafði ekki 
mikið að setja út á pólitik Skeggjastaða- 
manna og sagði, að þeir hefðu leyfi til þess, 
eins og aðrir, að koma fram raeð sína 
meiningn, og er það rjett; þeir höfðn leyfi 
til að senda þinginu þetta skjal, og með 
því gjöra skoðanir sínar knnnar sjer til 
hugfróunar og þingmönnnm til fróðleiks, 
en annað mál er, hvort það hefði verið 
heppilegt, að þeim hefði gefizt kostnr á 
að taka ráðin af öðrnm hreppum.

Ef hver hreppnr kysi sinn mann, þá 
væri öðrn máli að gegna, þá væri sjálf- 
sagt, að hver hreppur hefði kjörstað fyrir 
sig, og þá kæmust skoðanir alJra hrepp- 
anna inn á þingið í gegnum þingmanninn, 
en nú er að eins einn fyrir marga hreppa 
og er því ekki rjett, að nokknr sjerstakur 
hreppur geti haft tögiin og hagldirnar við 
kosningarnar.

Með því jeg ekki man fleira úr ræðn 
h. framsögum. (J. A. Hj.), læt jeg hjer 
með lokið að sinni.

Sigurður Jensson: Jeg stend npp til 
þess að lýsa gleði .minni yfir þessu frv., 
og óska mikillega eptir, að það nái fram 
að ganga. Jeg álít, að h. 5. kgk. þm. (J. 
A. Hj.) eigi lof skilið fyrir, hvað hann 
hefur barizt óþreytandi fyrir þessn máli, 
sem hingað til liefur átt svo erfitt npp- 
dráttar. Jeg játa það, að í fyrstu (1887) 
veitti jeg þessu frumv. lítinn ganm, en 
seinna hef jeg athugað það, og sjeð, hve 
það er nauðsynlegt, að gjöra mönnum ljett- 
ara fyrir að nota kosningarrjettinn, eða 
réttara sagt, gjöra þeim mögulegt að nota 
hann. í mínn kjördæmi er það fullur helm- 
ingnr kjósenda, sem ekki getur notað 
kosningarrjett sinn, vegna þess, hve örð- 
ngt er að komast á kjörstaðinn, og ef svo 
vill til, að ófært er yfir sjó að fara, þá 
er það eiginlega að eins íbúarnir í einum 
hreppi, sem geta tekið þátt i kosningunni. 
Jeg kalla það sama sem ómögulegt að 
sækja kjörfnnd, þegar bændnr verða að 
eyða til þess mörgum dögum, þvi að tim-
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inn er peningar, ekki sízt fyrir þá — tím- 
inn og vinnan eru hinir einu peningar, 
sem þeir hafa sér til lífsframfæris. Jeg 
játa, að betra væri að ná öllnm kjósend- 
nm saman á einn stað, ef nnnt væri, en 
þar eð það ekki er hægt, finnst mjer þó 
heppilegra, að láta kosningn fram fara í 
hverjnm hrepp fyrir sig, heldur en að haga 
því svo, að fáeinir ménn geti ráðið úr- 
slitnm á kosningn. Jeg vildi sem þing- 
mannsefni jafnvel heldnr falla eptir þess- 
nm kosningalögnm, heldnr en vera kosinn 
með fáeinnm atkvæðnm og vita ekki neitt 
nm það, hvort þorri kjósenda hafa nokk- 
nrt transt til min sem þingmanns.

Jeg leyfi mjer þvi að mæla sterklega 
fram með þessn frnmv., og get ekki sjeð, 
að nein hreppapólitík þurfi fremnr að kom- 
ast að fyrir það, þótt svona verði hagað 
kosningnm; mikln fremnr má tala nm 
hreppapólitík, þegar það er að eins einn 
hreppnr, sem kýs þingm. fyrir alla sýslnna.

Jeg álít reyndar, að nanðsynlegt sje 
að lagfæra nokknr atriði i frumv. Til 
dæmis vil jeg benda á, að frnmv. talar 
nm, að nágrannahreppar megi slá sjer 
saman nm að kjósa. Jeg vildi helzt, að 
öll sýslan gæti slegið sjer saman, og hald- 
ið einn fnnd, þar sem svo hagar til, að 
hægt er að koma saman öllum á einnm 
stað án mikillar fyrirhafnar, eins og t d. 
er í Bangárvallasýsln. En þar sem það 
er ómögnlegt, ætti að halda kjörfund i 
hverjnm hreppi. Einnig finnst mjer nokk- 
nð athugavert við það, að kjörtíminn sknli 
vera ákveðinn i jnnimánnði; með þvi er mörg- 
nm gjört ómögnlegt að nota kosninganjett 
sinn, t d. þar sem menn stnnda fiskiveið- 
ar á þilskipnm, því þar ern menn almennt 
ekki heima þann tíma. Þar sem jeg þekki 
til mnndn mjög margir missa kosningar- 
rjettinn fyrir það, að kjörtíminn yrði i júni, 
í staðinn fyrir í september, en það er ein- 
mitt gagnstætt tilgangi nefndarinnar að 
svipta nokknrn kosningarrjettinnm.

Álþt 1893 A.

Jeg vil því biðja nefndina að athnga 
bæði þetta og annað, sem kann að þnrfa 
lagíæringar við, og vanda þessi lög, sem 
bezt, svo að þan geti nú náð fram að 
ganga, og vildi jeg mikillega óska, að 
næstn kosningar tíl alþingis gætn farið 
fram eptir þessnm lögnm.

Guttormur Vigfússon: Af því að jeg 
var einn í nefnd þeirri, er sett var til þess 
að athnga frnmv. stjórnarinnar, og var 
samþykknr því, að fella frnmv., þá verð 
jeg að tala nokknr orð um málið og gjöra 
grein fyrir skoðun minni á því.

Eins og h. framsögnm. (J. A. Hj.) tók 
fram, áleit nefndin rjettast, að fella frumv. 
stjórnarinnar, ekki af þvi, að nefndin væri 
mótfallin þeim breytingum á kosningar- 
lögnnnm, sem frumv. fór fram á, heldnr 
vegna þess, að nefndinni var knnnngt um, 
að margir þingmenn höfðu í hnga ýmsar 
fleiri breytingar við lög þessi.

Nefndin tók þvi það ráð, að draga 
saman í eitt allar þessar breytingar og 
endnrskoða kosningarlögin i heild sinni, 
eða með öðrnm orðnm, að semja nýtt frv. 
til kosningarlaga, enda er sú aðferð að 
mínn áliti mikln réttari, heldur en að 
gjöra ýmsar smábreytingar við lög þessi, 
sem jafnopt þarf að nota, og hafa þau 
þannig í smámolum.

Viðvíkjandi fjölgun þeirri á kjörstöð- 
nm, sem frumv. fer fram á, vil jeg geta 
þess, að jeg hafði að vísu hngsað mjer 
fjölgun kjörstaða nokknð á annan hátt, 
en frnmv. fer fram á, og að mjer geta 
alls ekki dulizt ýmsir gallar á hreppa- 
kosningnm; en þrátt fyrir það get jeg eigi 
annað en mælt með frumv., þar eð það 
í aðalatriðunnm stefnir í þá átt, sem jeg 
hafði hngsað mjer, nefnil. að fjölga kjör- 
stöðum í kjördæmunnm.

H. þm. Strand. (G. G.) vildi strax 
drepa frnmv., og þykir mjer hann taka 
þar of djúpt í árinni, því eins og jeg tók 
fram, er frv. í aðalatriðunum gott og tals-

10 (16. ágúst).
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verð rjettarbót, þótt það farí máske lengra 
í sumum breytingum, en jeg hafði hugsað 
mjer, að hollt væri fyrst um sinn.

Mjer finnst ein mikilsverð breyting 
koma fram í frumv. þessu frá því sem 
áður var, og það er viðvíkjandi tímanum, 
sem kjörfundir skuli haldnir á. H. þm. 
Barðstr. (S. J.) sagði, að sú breyting mundi 
ekki heppileg við sjávarsiðuna, því þá 
væru menn almennt ekki heima, en jeg 
held, að þetta hafi ekki við mikil rök að 
styðjast. Jeg vil geta þess, að þótt nefnd- 
in fengi nú rnálið aptur til frekari íhug- 
uuar, tel jeg sjálfsagt, að hún ekki mundi 
gjöra frekari breytingar, hvað þetta atriði 
snertir. Nú eru kosningar lögskipaðar í sept- 
embermánuði, og standa þá yfir heyannir. 
Er þá hinn siðasti tími heyskapar og menn 
hafa þá opt mjög mikið að gjöra; mönn- 
um þykir sárt að verða að fara frá björg- 
inni einmitt seinustu daga heyskaparins, 
og er þetta opt aðalorsökin til þess, að 
menn ekki hafa sótt kjörfundina. Septem- 
bermánuður er lika opt, einkum norðan og 
austanlands, mesti óþurkamánuður, opt 
rigningar og snjóbleytur; dagur er þá far- 
inn að styttast, en næturnar orðnar dimm- 
ar og yfir höfuð að tala allt orðið svo illt 
til ferðalags, að menn verða að setjast að 
til gistingar á næstu bæjum við kjörstað- 
inn og komast ekki áleiðis heim til sin 
fyr en næsta dag eptir kjördag, og er það 
eingöngu opt DÓg ástæða til þess, að menn 
heldur hlífa sér við að fara á kjörfúnd- 
ina.

Á hinn bóginn eru menn í júnimánuði 
venjulega búnir að Ijúka af öllum helztu 
vorverkum; nóttin er björt, svo menn geta 
verið á ferð eius nótt sem dag; þá geta 
menn tafarlaust haldið heim til sin strax 
og kjörþingi er lokið, óg er það ekki lítila- 
vert fyrir bændur, sem ekki mega vera nema 
hinn allra skemmsta tíma frá búum sín- 
um. Þetta gjörir menn fusari á að sækja 
fundina, enda er það alkunnugt, að þeir 
málfundir, sem haldnir eru um þann tíma,

eru margfallt betur sóttir en kjörfundir 
venjulega, þótt áhugi manna á þeim ætti 
að vera miklu meiri. Þetta ákvæði frv. 
er að minu áliti til bóta, og það svo mik- 
illa, að jeg álít þörfina á að fjölga kjör- 
stöðum miklu minni einasta fyrir þetta 
eina ákvæði.

Hvað viðvíkur föstn þingfararkaupi 
skal jeg ekki vera langorður en að eins 
geta þess að nefndin byggði atkvæði sin, 
nm upphæð þingfararkaupsins úr hverju 
kjördæmi, á einum og sama grundvelli, 
en mun samt alls ekki gjöra að neinu 
kappsmáli, þótt tölunum yrði breytt, enda 
liklegt, að þeim þurfi að breyta hjer og þar. 
Ennfremur skal jeg benda þeim, sem kann 
að þykja þingíararkaup það, sem hjer er 
stungið upp á of lágt, að dagpeningar 
þingmanna, meðan þeir eru á ferðinni, eru 
ekki taldir með þingfararkaupinu, enda er 
sú aðgreining að mínu áliti miklu rjettari 
og sanngjarnari, bæði gagnvart þingmönn- 
um og landsjóði, heldur en að hafahvort- 
tveggja í einni upphæð.

Hattgrímur Sveinss&n: Jeg verð að 
geta þess, að jeg ekki hef haft nægilegan 
tima til þess í öllum greinum að bera frv. 
þetta saman við hin núgildandi lög um 
þetta efni, en engu að siður finnst mjer, 
að frv. gangi í rjetta stefnu ogaðrjettar- 
bót sje mikil að þvi; jeg er nefndinni mjög 
þakklátur fyrir það, að hún tók lögin um 
þetta efni i heild sinni tit athugunar en 
ekki einstakar greinar út af fyrir sig; 
það var einnig mjög rjett og heppilega 
hugsað af nefndinni að taka tillit til á- 
lits eða meininga þm. bæði hjer úr deild- 
inni og eins úr Nd., er henni voru kunnar, 
því, eins og eðlilegt er, greiðir það mikið 
fyrir góðum gangi málsins gengum þingið.

Hvað viðvíkur þvi að setja kjörstaði 
í hvern hrepp, eins og frv. fer fram á, þá 
er þar máske nokkuð langt farið, en hugs- 
unin, sem liggur til grundvallar fyrir því 
er í sjálfu sjer alveg rjett, en í einstökum 
atriðum getur það verið nokknð viðsjár-
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vert, og lögin gera einnig ráð fyrir, að 
vikja megi frá aðalreglnnni; þegar óskir 
koma frá einstökum hreppum, sem saman 
Hggjft, nm að mega kjósa i sameiningn 
og sýslunefndin styðnr þan tilmæli með til- 
lögnm sínnm, má amtmaður gjöra þá að 
einn kjördæmi.

Þótt þetta trv. nái fram að ganga 
getam við ekki búizt við, að öll vandræði 
eða misfellur, sem hafa átt sjer stað nndir 
hinnm núgildandi kosningarlögnm, falli 
burt eða hverfi, enda þnrínm við ekki að 
hugsa til að geta nokknrntima búið til 
þan lög, að slíkt hverfi. Aðaltilgangnr 
laganna er sá, að sem flestir kjósendur 
geti látið vilja sinn í Ijósi, og þó menn 
ekki ávaHt geti það, þá þarf það alls ekki 
að vera af slóðaskap, eins og h. þm. Strand. 
(G. G.) talaði nm, því að margt getnr orðið 
til tálmana; satt að segja bjóst jeg varla 
við að heyra slík orð frá mnnni hins h. 
þm.; mig minnir ekki betnr, en að sami 
þm. fyndi að við mig í gær fyrir það, 
hvað jeg væri vandlætingasamnr, og kemnr 
það sjer þá illa að falla á hinn sama dag- 
inn eptir; mjer fannst hann taka sjer 
nokknð stór orð í mnnn, er hann talaði 
um hreppapólitikina, sem hann valdi mörg 
hörð orð. Það er að jeg beld, ekki mjög 
fjarri því að vera hálf lúalegar getsakir að 
tala um meiningarlausar rolur, og að menn 
ekki sækji kjörfundi vegna leti. Jeg bið 
menn að athnga að þetta er sagt nm háttvirta 
kjósendur til löggjaíarþings þjóðarinnar.

H. þm. talaði nm hreppafjelög, sem 
værn svo út úr heiminnm, að skoðanir þeirra 
gætu ekki samrýmst skoðunum skynber- 
andi manna. Þetta finnst mjer nokkuð 
djúpt tekið í árinni.

Við samsteypu nefndarinnar á þessn 
frv. hafa slæðzt inn i nokkrar villnr t. d. 
tilvitnunin í lög frá 14. sept. 1877, sem 
í þessu frv. getnr ekki átt við, þótt hún 
hafi átt við í frv. stjórnarinnar, þar sem 
siðasta gr. í frv. nefndarinnar nemnr þessi 
bg úr giidj.

Sömuleiðis vil jeg biðja nefndina að 
athnga 13. gr. og 17. gr., þar sem rang- 
ar tilvitnanir hafa slæðzt inn; það getnr 
vel verið fleira að athuga í þessn frv. en 
að sinni ætla jeg ekki að fara fleirnm 
orðnm nm það.

Framsögumaður (Jim A. Hjaltalín): 
Menn skulu ekki vera lengi hræddir við 
þetta stóra skjal. Jeg skal benda þeim 
á, að þeir þurfa ekki að byrja fyr en á 
9. gr., þvi að greinirnar á nndan eru alveg 
þær sömn og i stjórnarfrv. Svo getaþeir 
iesið lauslega allt til 19. gr.; þá fyrst 
mega þeir fara að setja npp gleraugn og 
verður það þó ekki neitt voðalegt til lest- 
urs. — Jeg er þakklátur þeim, sem hafa 
talað i málinu og mnn nefhdin taka þakk- 
látlega öllnm góðum bendingnm, svo að 
frv. verði lagað og sem bezt úr garði 
gjörL

ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Frv. tU laga um breytingu á 1. gr. í 
lögum 87. febr. 1880 um skipun presta- 
katta, (G. 101, 125); 3. umr.

Flutningsmaður (Guttormur Vigfússon): 
Þar sem þetta litla frv. hefur gengið svo 
greiðlega gegnum h. þingd. og viðanka- 
tiQ. frá okknr 3. þm. gjörir enga breyt- 
ing á frv. aðra en þá að taka nákvæmar 
fram það atriði, hvenær lögin eigi að öðlast 
gildi, þá hef jeg ekkert nm frv. að tala, 
en óska, að það megi njóta sömn hylli 
deildarinnar við þessa siðnstu nmr. þess 
og áðnr.

ATKVÆÐAGR.: Viðaukatill. (C. 125) 
við frv. samþ. í e. hlj.

Frv. þannig breytt samþ. í e. hlj. og 
síðan afgreitt til Nd.

Fimmtándi fundur, fimmtudag 20. júli. 
Allir á fundi.
Frv. tU laga um eptirlaun (C. 108, 

153, 159); 2. nmr.
10*
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Lcmdshöfíingi: Það mun hafa verið 
tekið fram við 1. umr. þessa máls af fram- 
sögum., að það væri almenn óánægja meðal 
alþýðu yfir því, hve eptirlaunabyrði sú, 
sem á landsjóði hvíldi, væri mikil. Jeg 
skal ekki neita þvi, að svo hefur atvik 
azt síðustu árin, að eptirlaunabyrðin er 
tiltölulega mikil. Af þessári óánægju hefur 
sprottið, að komið hafa fram á hinum 3 
síðustu þingum frv. um breyting á hinum 
gildandi lögum um eptirlaun. Það er mein- 
ing manna, að það sje beinlínis að kenna 
hinum núgildandi lögum um eptirlaun, hve 
eptirlaunabyrðin nú sje há og eptir þeirri 
reglu að teppa skuli á að upptökum, hefur 
mönnum þótt ráðin bót á þessu með því 
að breyta eptirlaunalögunum, því að þá 
gjöra menn sjer vissa von jrm, að eptir- 
launaupphæðin muni fara niður.

En jeg er ekki fullkomlega á því, 
að svo muni reynast. Ef það væri eptir- 
launalögunnm frá 31. maí 1855 aðkenna, 
hve eptirlaunabyrðin nú er há, þá yrðu 
menn að geta sýnt, að eptirlaun hafi hækkað 
mjög mikið við það, að þau iög komu í 
gildi. Menn geta sjeð, hvemig var áður 
en tilsk. 31. maí 1855 kom í gildi; þá 
voru eptiriaunin, er goldin voru úr ríkis- 
sjóði tii íslenzkra embættismanna og ekkna 
þeirra allt að 14—15000 kr. árlega. Ef 
maður fer svo niður eptir og tekur eptir- 
launaupphæðina kringum 1870, þegar lögin 
eru búin að vera um 15 ár í gildi og af- 
leiðingarnar af þeirn komnar í ljós, þá 
hafa eptirlaunin að vísu hækkað, en þó ekki 
meira en svo, að upphæðiu er um 20000 kr. 
nokkru fyrir 1875, þegar alþingi fjekk hlut- 
deild í fjáríorræðinu. En þegar svo kemur 
fram um 1890 kemst upphæðin upp í 
46—47000 kr. og hefur þannig tvöfaldazt 
á 15 ára timabilinu frá 1875. En er það 
þessum lögum að kenna? Jeg held að 
það sje ekki hægt að staðhæfa það, þvi 
að það má sýna fram á mörg önnur atvik, 
sem hafa valdið því, að eptirlaunabyrðin

hefur aukizt svo mjög á árunum frá 1870 
til 1890.

Það er þá fyrst það, sem mönnum 
mun kunnugt, að það eru flokkar manna, 
sem á þessu tímabili hafa fengið rjett til 
eptirlauua úr landsjóði, en sem höfðu ekki 
þann rjett áður, fyrst prestar með eptir- 
launalögunum frá 27. febr. 1880, svo prests- 
ekkjur með lögum frá 3. október 1884. 
Þessi eptirlaun presta úr landsjóði nema nú 
rúmum 5000 kr. og eptirlaun til prests- 
ekkna um 4000 kr. Þetta verður þá til 
samans nær 10000 kr., sem bæzt hefur 
yið með nýjum eptiriaunalögum.

Ennnfremur skal jeg geta þess, að 
tilraunir þær, sem gjörðar eru i þessu frv. 
til að færa niður eptirlaunaupphæðina, ná 
ekki til ekkna embættismanna eða barna 
þeirra. Eptirlaun til embættismannaekkna 
og barna þeirra hafa eptir siðasta lands- 
reikningi numið um 10000 kr. Þarna eru 
þá komnar 20 þúsundir, sem þessi lög að 
minnsta kosti hreyfa ekki við. Einnig eru 
það nokkrir embættismenn, sem heyra ekki 
undir þessi eptirlaunalög t. a. m. dómarar, 
þegar þeir eru leystir frá embætti fyrir 
elli sakir. Það er þannig takmarkað svið, 
sem ákvæði frv. þessa ná yfir og þvi eðli- 
legt, þó það reynist svo, að þau hafiekki 
eins mikil áhrif og menn gjöra sjer 
von um.

H. framsögum. (S. St.) gat þess við 
1. umr. þessa máls, að lögin um eptir- 
launin frá 31. maí 1855 væru sniðin eptir 
dönskum eptirlaunalögum og áieit ekki 
rjett, að lög okkar um það efni færu eptir 
lögum, sem gildu í Danmörku, þar sem 
við værum svo miklu fátækari þjóð en 
Danir. En jeg verð að gjöra við það þá 
aths., að í tilsk. frá 1855 eru eptirlaunin 
ekki ákveðin með neinum vissum upphæð- 
um, heldur eptir hlutfalli við launin.

Ef Danir — og jeg ber ekki á móti 
því — eru betur efnum búnir en vjer svo 
að þeir geti lagt ineira fje til embættis-



163 Fimmt&ndi t: lfrv. nm eptíriann; 2. nmr. 164

manna en vjer, þá á það að koma fram og 
kemur fram i lannunnm. En á hinn bóginn 
verðnr þvi ekki mótmælt, að þó að við 
sjenm fátækari en Danir, þá leiðir alls ekki 
þar af að embættismenn hjá okkur eigi 
ekki siðferðislegt tilkall til' að halda til- 
tölulegnm hluta af launum sínum, þegar 
þeir vegna elli eða lasleika geta ekki 
gegnt þeim lengur, eptir sama hlntfalli 
og embættismenn i Danmörkn. Og jeg 
get ekki sjeð annað, en að sje það sann- 
gjarnt í Danmörku, að embættismenn fái 
sem eptirlann í mesta lagi */8 hluta lanna 
sinna, þá sje það eins sanngjarnt, að em- 
bættismenn hjer fái það einnig, sjerstak- 
lega vegna þess, að lann allra æðri em- 
bættismanna ern lægri hjá okknr en í 
Danmörkn.

Fyrsta stigið, sem stigið var til að koma 
þvi til leiðar, að eptirlaunabyrðin minnk- 
aði var gjörtmeð þeim lögnm, sem samin 
vorn fyrir nokkrum árnm nm lækknn á 
lannnm hinna æztn embættismanna, þó 
að með sömn lögnm væri stigið fet i gagn- 
stæða átt, með því að hækka lann snmra 
hinna lægri embættismanna og gjöra þau 
hærri en samsvarandi lann í Danmörku.

Jeg sje þvi ekki neina sjerstaka á- 
stæðn til að breyta eptirlaunalögnnnm 
fyrir þá sök, að eptirlannabyrðin nn sem 
stendnr sje í mesta lagi. Jeg skal ekki 
fullyrða, en jeg er hræddnr nm, að snmir 
þeir, sem klifa mest á niðurfærslu eptir- 
launanna knnni að ímynda sjer, að þegar 
búið sje að samþykkja lög nm lækknn 
þeirra, þá sjái þess strax stað i lands- 
reikningnnm. En jeg hygg, að það sje 
h. nefnd og öllnm þeim Ijóst, sem ihnga 
málið, að þar sem slik lög ekki geta 
náð til neins þess manns, sem nú er i 
embætti, þá megi ekki búast við, að þan 
hafi nokkra þýðingn í reikningslegn til- 
liti fyr en eptir 20—30 ár; þangað til 
verðnr eptirlaunaupphæðin iík og hingað til.

Það var tekið fram af h. framsögnm. 
(S. St.) viðvíkjandi þeirri breyting á eptir-

launalögnnnm, sem hjer er farið fram á, 
að eptir henni fái þeir, sem hafa lág lann 
og neyðast til að fá lansn eptir skamm- 
an tíina, fullt eins mikil eptirlaun og ept- 
ir núgildandi lögum; breytingin værisjer- 
staklega sú, að hinir hálaunnðn fengjn 
minni eptirlaun, þó að þeir værn í em- 
bættinn langan tíma, og ástæðan til þess, 
var tekin fram sú, að það væri minni 
vorkunn fyrir þá, þó að þeir fengju lægri 
eptirlaun, því að þeir gætu fremur hngsað 
fyrir eili sinni, og lagt eitthvað til hliðar 
af launnm sínnm.

Þetta hefði vel mátt segja fyrir þrem- 
nr, fjórum árnm, en þegar búið er að færa 
niðnr talsvert lann allra hinna hæst lannuðn 
embættismanna, þá efast jegnm, að búast 
megi við, að þeir getilagt mikið til hliðaraf 
þessum lannum. Jegskal takatildæmis just- 
itiarius í landsyfirdóminum, sem hefur eptir 
núgildandi lögum 4,800 kr.í laun. Jegefast 
um, að nokkrum blandist hugur nm, að 
hann vildi heldur kjósa sýslumannsembætti 
í Árness- eða Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 
hvað tekjnrnar snertir, þvi þó að laun 
þessara embætta sjeu ekki nema 3,500 
kr., þá eru þeim samfara tekjnr af toll- 
heimtn, dagpeningar og endnrgjald ferða- 
kostnaðar i opinberum málnm og einka- 
máium, og opt gott bú, sem ailt saman- 
lagt getnr gefið miklu meiri afrakstur en 
4800 kr. Jeg get ekki ímyndað mjer, að 
maður, sem er í hárri stöðu hjer í Reykja- 
vík, geti lagt mikið fje til hliðar, þó að 
hann hafi 4,800 kr.

Jeg verð, eptir þvi sem jeg heftekið 
fram, að álíta, að ekki beri brýna nanð- 
syn til breytinga á eptirlaunalögunum, 
sumpart af því, að það hlutfall, sem í þeim 
er lagt til grundvallar, milli launa og 
eptirlauna, er að minni hyggju sanngjarnt, 
og sumpart vegna þess, að breytinganna 
mun ekki gæta fyr en eptir mjög langan 
tíma. í annan stað verður að hafa það 
hugfast, að þó ekki sje breytt nú, hlýtur 
eptirlannabyrðin að fara minnkandi smátt
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og smátt, vegna þess, hve hæstu launin 
hafa verið lækkuð. Og loks má geta þess, 
að það er sjerstakleg óheppui, ef jeg má 
svo að orði kveða, sem hefur valdið því, 
að eptirlaunabyrðin varð svo þung um 
1890, þar sem svo hefur hitzt á, að svo 
margir af þeim embættismönnum, sem 
höfðu notið hæstu launa, hafa verið á 
sama tíma á eptirlaunum, og einn þeirra 
jafnvel á fullum launum.

Eins og sjá má á fjárlagafrv. þvi, sem 
Iagt er fyrir þingið, er eptirlaunaþunginn 
að smáfærast niður, og hann hlýtur að 
að fara siminnkandi, að því er til embætt- 
ismanna og ekkna þeirra kemur, eptir því 
sem launalækkunin kemur til fram- 
kvæmdar.

' Það ber þvi að minni hyggju enga 
brýna ástæðu til að gjöra breyting á þeim 
lögum, sem gilda um þetta efni; það er 
óhætt að láta þau standa óhögguð, þvi að 
það má ganga að því vísu, að eptirlauna- 
þunginn minnkar smátt og smátt af sjálfu 
sjer.

Hattgrímur Sveinsson: Jeg ætla að 
eins að leyfa mjer að gjöra grein fyrir 
breytingum þeim, sem jeg hef leyft mjer 
að stinga upp á.

Hæstv. landsh. hefur þegar tekið fram, 
mörg atriði, sem hafa stórvægilega þýð- 
ingu í þessu máli, og leitt sannfærandi 
rök fyrir því, að ekki er eins mikil þörf 
á að breyta eptirlaunalögunum og menn 
ætla, og í öðru lagi leitt athygli að því, 
að breytingin mundi eigi koma i ljós, fyr 
en eptir æðilangan tíma. Engu síður býst 
jeg við, að ekki munu allir láta sannfær- 
ast um það að sinni, og þess vegna ætla 
jeg að leyfa mjer að taka fram, hvað jeg 
hef hugsað mjer með breyt.till. þeirri, sem 
jeg hef kornið fram með.

Aðalbreytingin er í stafl. 1 á breyt. 
till. við 2. gr. Eins og jeg tók fram við 
1. umr. þessa máls, gjöri jeg þá tillögu, 
að hinn fasti stofn eptirlaunanna standi 
óhaggaður, en sting upp á, að ekki sje,

eins og i tillögum nefndarinnar og í frv., 
ákveðin ein föst upphæð fyrir hvert þjón- 
ustuár, jöfn fyrir há laun sem lág, held- 
ur sje sú upphæð ákveðin i rjettu blut- 
falli við embættislaunin, og þá l°/0 af 
embættislaunaupphæðinni fyrir hvert ár, 
sem embættismaðurinn hefur þjónað em- 
bætti með eptirlaunarjettí. Til þess samt 
að mæta nefndinni á miðri leið, og 
fara ekki lengra en hún gæti fylgt með, 
þá er þó ekki talað um lengri þjónustu- 
tíma en 35 ár. Þó að embættismaður 
þjóni í 50 ár, þá fær hann enga viðbót 
fyrir þau ár, sem eru umffam þau 35.

Til þess að sýna, að þetta er veruleg 
tilslökun, sem er gjörð hjer, skal jeggeta 
þess, að á frv. því, sem lá fyrir á siðasta 
þingi 1891, var gjört ráð fyrir, að þjón- 
ustuár væru talin 42, en gjaldið var að 
visu lægra, 1/s°/o; en var Hka gjört 
ráð fyrir ellistyrk til viðbótar eptirlaun- 
unum. Það var min skoðun, að ef tekin 
væri af embættislaunaupphæðinni,
þá gæti það engan veginn nægt til þess, 
að gjöra eptirlaunin sómasamleg eða við- 
unanleg.

Jeg skal ekki taka fram aptur þann 
samanburð, sem jeg gjörði við 1. umr. á 
því, hver eptirlaunin verða eptir núgild- 
andi lögum, eptir frv. nefndarinnar og 
eptir minni tillögu. En jeg skal geta 
þess, að ef tekin eru 5000 kr. laun, sem 
eru þau hæstu eptir núgildandi lögum, þá 
verða eptirlaunin, sem sá maður fær, er 
hefur þjónað með þeim launum í 35 ár, 
eptir nefndarinnar frv. 1950 kr, minna 
en x/a af laununum og meira en en 
eptir minni tiilögu verða 3000 kr. þau 
hæstu eptirlaun, sem nokkur geturfengið. 
Ef menn hafa það jafnframt hugfast, að 
formaður minn i embættinu naut 5000 kr. 
eptirlauna, þá sjá menn, að það er æði- 
mikið millibil milli 5000 kr. og hinna 
hæstu, sem fyrir geta komið eptir minni 
tillögu, 3000 kr. Eptir þeim núgildandi 
lögum eru þau hæstu eptirlaun 3400 kr.,
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sto að jeg vona, að þvi verði ekki neitað, 
að jeg hafi reynt að fara milliveg til sam- 
komulags með breyt.till. minni.

Viðvíkjandi hinum öðrum uppástung- 
um, sem jeg hef leyft mjer að komafram 
með, skai jeg ekki orðlengja mjög. Það 
eru mest orðabreytingar, sem jeg hef á- 
titið að færi betur á.

StafL 3 á breyt.tilh, er ef til vill dá- 
titið meira en orðabreyting, að í staðinn 
fyrir: „hinn tiltölulega hluta eptirlaun- 
anna“ komi: „eptirlaunin". Mjer virtist 
hjer eigi rjett komizt að orði, því hjer er 
ekki talað um tiltölulegan hluta eptirlaun- 
anna, heldur eptirlaunin öll, og þótti 
því rjettara að stæði að eins: „eptir- 
launin".

Það hefur verið tekið fram, viðvikj- 
andi eptirlaununum, að altir aðrir embætt- 
ismenn hefðu hærri eptirlaun en prestarnir 
og eptirlaun þeirra hafa verið notuð fyr- 
ir mælikvarða, og af því verið leitt, hve 
sanngjarnt væri að lækka eptirlaun ann- 
ara embættismanna. Jeg hef ekki minuzt 
á eptirlaun presta, en hver maður verður 
að játa, að einar 10 kr. fyrir hvert þjón- 
ustuár, sem þeir hafa stundað embættisitt, 
og stundað það vel og rækilega, er hörmu- 
lega lítið. En það kemur ekki af því, að 
menn kannist ekki við, að þau sjeu of 
lítil. En af því að þeir geta opt einnig 
stundað búskap, jafnvel eptir að þeir hafa 
sleppt brauði, hafa þeir getað komizt bæri- 
lega af, einkum hafi þeir verið einhleypir, 
og haft nokkur efni sjálfir. En það er 
auðsætt, að ef þeir ættu að tifa í kaup- 
stað með þeim eptirlaunum, sem þeir nú 
hafa, og hafa ekki neitt í aðra hönd, þá 
nægja eptirlaunin ekki nema ef til vill 
alveg einhleypum mönnum. (Jm það, sem 
prestsekkjur hafa, má það sama segja, að 
það er hörmulega lítið. En aðalatriðið, 
sem veldur því, að eptirlaun presta eru 
svo lág, er það, að vegna þess aðflokkur 
þeirra er svo fjölmennur, mnndi það verða 
æðiþung byrði á landssjóð, ef þeim væri

veitt eptirlaun í hlutfalli við aðra embætt- 
ismenn, svo sem menn annars viðurkenna, 
að þeir hafa þörf fyrir að fá. Jeg hef 
ekki viljað minnast á laun þessi, af þvi að 
jeg hef ekki getað búizt við, að nein von 
væri nú sem stendur, til að fá þau bætt, 
og þá eigi heldur viljað að menn beittu 
þeim ofmikið sem ástæðu fyrir niðurfærslu 
á eptirlaunum hinna annara embættis- 
manna.

Það er ekki meining mín, að vilja 
spilla fyrir prestsekkjunum, en jeg hygg, 
að eins og 7. gr. frv. er orðuð, geti það 
náð til þeirra, sem þar stendnr: „Hver 
kona, sem verður ekkja eptir embættismann, 
er hafði eptirlaunarjett eða eptirlaun, skal 
hafa rjett til að fá eptirlaun úrlandssjóði 
o. s. frv.“. Enginn neitar, að prestsekkj- 
ur eru ekkjur eptir embættisraenn, sem 
hafa eptiriaunarjett, og geta því heyrt 
undir þessa grein, en af því að jeg þyk- 
ist vita, að það hafi ekki verið tilgangur 
nefndarinnar, þá vildi jeg skjóta því til 
hénnar, hvort ekki væri rjett að koma 
með viðbót við greinina t. a. m. ’þessi á- 
kvæði ná ekki til prestsekkna', svo að 
byggt verði fyrir allan misskilning.

Breyt.till. á þingskj. 159, frá 2 h. þm. 
fer fram á, að færa % af hinum fasta 
stofni niður í Vs- Þeir vilja taka aptur 
þá rýmkun, sem nefndin fann ástæðu til 
að gjöra frá því á síðasta þingi. Jeg á- 
lít óheppilegt, að þessi breyttiil. hefur 
komið fram, og efast ekki um, að miklu 
betra sje til samkomulags, að x/4 fái að 
standa, heldur en ef x/# yrði settur í 
staðinn.

Framsögumaður (Sigurður Stef&nsson): 
Nefndinni þótti gott að íá að heyra álit 
hæstv. landsh. um þetta frv., þar sem það 
er líka nýmæli. Athugas. hans voru mest 
almenns efnis, en fóru ekki inn á nein 
einatök ákvæði frv. Hann tók það fram, 
að það hefði verið óánægja undanfarin ár 
yfir því, hvað eptirlaunaupphæðin væri 
há, og kvað, að hún mundi eiga rót sína
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í því, að hún hefði hækkað af sjerstökam 
ástæðum, en leiddi ekki af eptirlaunalög- 
tmnm beinlínis. Almenningur þekkir auð- 
vitað ekki svo vel þessar ástæðar, og þess 
vegna mun óánægjan ef til vili hafa verið 
meiri en hún hefði átt aðvera. Hann talaði 
um, að nefndin hefði valið sjer nokkuð 
takmarkað svið, en hún hugði, að það 
mundi verða fremur til bóta, og vildi ekki 
hreyfa við prestsekkjum eða uppgjafa- 
prestum.

Hæstv. landsh. tók fram, að tilsk. 
31. maí 1855 væri að visu sniðin eptir 
lögum, sem gilda i Danmörku, en ekki 
vær i þeim tiltekin nein viss talnaupphæð, 
heldur viss upphæð af laununum. En 
nefndin áleit að það væri of hátt, og að 
við værum ekki færir um, að launa em- 
hættismönnum okkar eins hátt og Danir, 
og gefa þeim t. d. helming launa í eptir- 
laun eptir 10 ára þjónustu.

Það má annars þrátta um það fram 
og aptur, hvað sjeu hæfileg eptirlaun, úr 
þvi að þau eru ekki afnumin með öllu, 
sem jeg held ekki frarn að sje rjett. Jeg 
hygg, að taka verði tillit til efnahags 
þjóðarinnar, og sníða sjer eptir honum 
stakk eptir vexti, og þar sem við værum 
fátækir, gætum við ekki goldið eins há 
laun og ríkari þjóðirnar. Emb^ettismenn- 
irnir hjá okkur mega ekki gjöra eins mikl- 
ar kröfur og hjá auðugu þjóðunum. Jeg 
held það sje ekki hægt að segja annað, 
en við launum embættismönnum vorum 
eins vel, og enda-betur en þær þjóðir, sem 
auðugri eru.

Hæstv. landsh. sagði, að eptirlauna- 
upphæðin myndi minnka, og er það rjett 
athugað, en frá mínu og nefndarinnar 
sjónarmiðj er ekki komið svo mikið und- 
ir því, hvort upphæðin er mikil eða lítil, 
heldur hvort eptirlaunin sjálf eru há eða 
lág. Þó að upphæðin væri ekki hærri en 
10,000 kr., þá væri eins mikil ástæða til 
að breyta eptirlaununum, eins og þó hún 
væri 70—80,000 kr., ef mönnum á annað

borð kemur saman um, að eptirlaunin sjeu 
of há í hinum einstöku tilfellum. Jeg 
álít að embættismenn verði að finna sig í 
þvi, þó að eptirlaunin sjeu ekki einsháog 
hjá öðrum rikari þjóðum og verði að sníða 
sjer stakk eptir vexti og haga lifnaðar- 
háttum sínum eptir þvi fje, sem þjóðin 
getur veitt þeim.

Hæstv. landshöfðingi tók fram, að sjer 
sýndist engin nauðsyn á breytingu á þess- 
nm lögum, en jeg get ekki verið á þvi 
máli; jeg er sannfærður um, að eptirlaun 
eru of há í mörgum tilfellum. En hitt 
er það, að það er vandi að finna það rjetta 
og ákveða, hvað hæfilegt sje, að þau sjeu 
færð niður.

Auðvitað kemur ekki verkun laganna 
í Ijós fyr en eptir langan tíma og svo 
hlýtur það jafnan að verða, hvenær sem 
breytt er, að verknnin kemur ekki í ljós 
fyr en hálfum eða heilum mannsaldri ept- 
ir að lögin koma í gildi, og þess vegna 
er engin ástæða til að fresta breytingunni, 
ef hún á annað borð er nauðsynleg.

Hæstv. landsh. tók fram, að laun em- 
bættismanna hjer væru lægri en laun em- 
bættismanna í Danmörku, og þesa vegna 
finnst mjar líka sjálfsagt, að eptiriaunin 
verði lægri

Þetta var það helzta, er hæstv. landsh. 
minntist á og skal jeg svo snúa mjer að 
breyt.till., sem fram hefur komið frá h. 
2. kgk. þm. (H. Sv.). Nefndin virðir við- 
leitni þá, sem þar kemur fram til að mæta 
henni á miðri leið, í alla staði, en hefúr 
ekki sjeð sjer fært að ganga inn á til- 
lögu hans, en verður að halda þvi föstu, 
að eptirlaunaupphæðin sje ekki svo lág 
eptir frv. nefndarinnar, að ekki sje viðunandí

Eptir breyt.till. hans verður ekki 
mikill mismunur á eptirlaunum hinna lægri 
embættismanna og eptir frv. nefndarinnar, 
en úr því að kemur yfir 2000 kr. upp í 
3000, þá fer að verða mikill munur. Ept- 
irlauu geta eptir hans uppástuugu komizt 
allt upp i 3000 kr. Sje 3000 kr. hæfileg
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eptirlaun fyrir embættismann, sem er hætt- 
ur að þjóna embætti, þá væri 3000 kr. 
embættislann sannarlega allt of Iág. Auð- 
vitað sleppa menn ekki embætti fyr en á 
elliárnm; þá er kostnaði af börnnm og 
uppeldi þeirra optast lokið, og í mörgnm 
tilfellum þarf embættismaður þá að eins 
að sjá fyrir sjálfnm sjer einnm. Það er 
öll von, að mönnum þyki það óviðkunn- 
anlegt að sjá nppgjafa-embættismenn hafa 
svo mikil eptirlaun, að þeir leggja npp 
fje á elliárnm. Það er auðsætt, að em- 
bættismaður sem hefnr 3000 kr. eða meira 
i eptirlaun og þarf litln til að kosta, get- 
nr árlega lagt npp tölnvert fje en það á 
þó ekki að vera tilgangnr eptirlannalag- 
anna, að nppgjafaembættismenn geti safn- 
að fje handa erfingjnm sínnm síðnstu æfi- 
árin, heldur að þeir geti lifað sómasam- 
legu lifi.

H. 2. kgk. (H. Sv.) vill miða við 
annað en nefndin, og vill Ieggja helzt 
lannanpphæðina til grnndvallar, en nefnd- 
in verðnr að halda því föstn, að ijettara 
sje að miða við þjónnstnárin en launanpphæð- 
ina og jeg skal taka aptnr fram, að meiri 
líkindi ern til, að þeir, sem hafa góð lann 
geti fremur lagt upp, meðan þeir ern í 
embættnm.

H. 2. kgk. þm. (H. Sv.) nefndi eptir- 
lann presta. Jeg er samdóma honnm nm 
það, að þan ern ekki samanberandi. Þan 
ern svo óheyrilega lág, að ef ætti að sniða 
eptirlann annara embættismanna eptir þeim, 
þá væri það harla ósanngjarnt En þá 
langar mig að spyrja, hversvegna þan ern 
svo lág. Það er ekki af þvi, að þingið 
eða löggjafarvaldið viðurkenni ekki, að þeir 
ættn að fá hærri eptirlann, heldnr kemnr 
það til af því, að efnahagnr þjóðarinnar 
leyfir ekki að ákveða þan hærri. Og þeg- 
ar efnahagnr þjóðarinnar ræðnr svo mikln 
í þessn tilfelli, þá ætti hann lika að ráða 
mikln, þegar ákveða á eptirlann annara 
embættismanna.

Alþt. 1898 A.

Aths. h. 2. kgk. (H. Sv.) við 7. gr. 
er á röknm byggð, þó að ekki sje gjörð 
breyting á öðru en sagt er í 11. gr. 
Þessi lög ern að eins fyrir þá, sem fengið 
hafa konnngsveitingu fyrir embætti og fá 
lann úr landssjóði, en þar sem það má 
segja Iíka nm snma presta, þá er jeg þakk- 
látnr honnm fyrir bendingnna og mnn 
nefndin taka hana til greiua.

Viðvíkjandi breyttill. á þingskj. 159 
skal jeg ekki fjölyrða, en jeg tók það fram 
við 1. nmr., að nefndinni hefði þótt rjett 
að færa föstn upphæðina npp, og getnr 
hún því ekki gengið að því, að þessu á- 
kvæði sje breytt aptur og verður að álíta, 
að fasta npphæðin sje ekki of há.

Jeg skal geta þess að endingu, þó 
að það ef til vill hafi ekki mikla þýðing, 
að á þingi 1883 var frv. um lækknn á 
eptirlaunum samþykkt i efri deild og íór 
það þó lengra en þetta frv. Eptir því 
fjekk embættismaður með 5000 kr. laun- 
nm eptir 35 ára embættisþjónnstn nm 1400 
kr. í eptirlaun, en hjer eptir þessn frv. 
verða sömn eptirlann allt að 2000 kr. Jeg 
vona að menn sjái, að sú upphæð er svo 
sómasamleg, að hnn nægir fyrir embættis- 
mann, þegar kraptar hans ern þrotnir og 
að það sje sómasamleg viðurkenning fyrir 
starfa hans.

Landshófðingi: Jeg skal leyfa mjer 
að vekja athygli h. framsögum. (S. St.) á 
þvi, að eptir því sem 2. gr. frv. þessa er 
orðnð, getnr afleiðing hennar orðið allt 
önnnr en h. nefnd hefur víst ætlazt til, 
þar sem sagt er: „og auk þess 20 kr. 
fyrir hvert ár, sem hann hefur þjónað em- 
bættínn með eptirlauna-rjetti“. Það erþó 
víst ekki meining nefndarinnar, að það 
sjeu að eins þjónnstnár í hinu síðasta em- 
bætti, er embættismaðurinn hefur haft, er 
hann á að fá 20 kr. í eptirlann fyrir? 
(Sigurður Stefánsson: Nei).

Jeg minntist á það áðan, að óánægja 
sú, sem mælt er, að nú eigi sjer stað, og

11 (16. ágúBt).
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sem víst á sjer stað út af þeirri miklu 
eptirlaunabyrði, sem uú hvilir á lands- 
sjóði, mundi ekki hverfa, . þótt þetta 
frv. næði fram að ganga og yrði staðfest, 
þar sem verkanir þess mundu ekki sjást 
fyr en eptir svo og sxo langan tíma, 
þá vakti það fyrir mjer, aðjegóttast fyr- 
ir, að þegar menn, þrátt fyrir lög um nið- 
urfærslu á eptirlaununum, sæu enga breyt- 
ingu á eptiriauna-upphæðinni í fjárlögun- 
um og reikningum landssjóðs, mundi sama 
óánægjan koma upp á ný, og þingmenn 
verða neyddir til, að koma fram með ný 
og ný frv. um nýja lækkun. Jeg hygg 
því, að það muni vera skammgóður verm- 
ir fyrir þingið að samþ. svona lagað frv. nú, 
því að eptir sem áður muni koma frv. 
fram á hverju þingi um sama efni. Ef 
menn kenna núgildandi eptirlaunalögum 
um eptirlaunabyrðina, og eptirlaunabyrð- 
in minnkar ekki þrátt fyrir það, þótt þetta 
ftv. verði að lögum, er ógn líklegt, að ó- 
ánægjan minnki ekki, heldur haldi áfram, 
og menn heimti ný og ný breytingalög. 
Ef jeg gæti treyst mjer til að mæta h. 
neínd á miðri leið í þessu máli, þá vildi 
jeg helzt skirskota til frv. þess, er samþ. 
var hjer í þessari þd. á síðasta þingi um 
breyt. á tilskipuninui 1855. í því frv. var 
gengið hið ýtrasta í lækkun eptirlaunanna, 
er jeg get álitið tiltækilegt að ganga. 
Þar var ákveðið, að eptiriaunin skyldu 
aldrei geta orðið meiri en helmingur laun- 
anna, en svo hlutfallslega minni eptir því 
sem embættisárin hefðu verið færri. Þetta 
er hið ýtrasta, sem jeg get hugsað mjer 
að tiltækilegt sje að fara fram á. Ept- 
ir því fyrirkomulagi yrðu eptirlaunin nokk- 
uð iægri heldur en eptir uppást. h. 2. kgk. 
þm. (H. Sv.) en dálftið hærri en eptir frv. 
nefndarinnar. Eptir uppást. h. 2. kgk. 
þm. (H. Sv.) verða hæstu eptirlaun fyrir 
þann mann, er hefur 5000 kr. embætti 
3000 kr., eptir frv. frá síðasta þingi 2500 
kr., og eptir frv. þessu um 2000 kr. Þetta 
frv. frá 1891 er þannig mitt á milli beggja

og það fer líka i rjetta átt að því leyti, 
að það er almennt víða, að eptirlaun yfir 
höfuð sje helmingur af laununum. Jeg á- 
lít þvi, að ekki sje tiltækilegt að fara 
lengra að þessu sinni eu það, að eptir- 
launin geti hæst orðið helmingur laun- 
anna og sjeu svo ákveðin eitthvað hlut- 
fallslega eptir þjónustu ára fjölda samkv. 
þvi, sem mönnum gæti komið saman um.

Þorleifur Jónsson: Breyttill. min og 
annars h. þm. (C. 159) het'ur ekki átt upp 
á háborðið hjá þeim h. þm., sem á hana 
hafa minnst, hvorki 2. kgk. (H. Sv.) nje 
heldur framsögumanni (S. St.) og þó fer 
húu ekki fram á neitt annað en það, sem 
upphafiega stóð í frv. því, er h. framsögu- 
maður (S. St.) kom sjálfur með hjer inn i 
deildina.

Skoðanir manna eru mjög skiptar í 
þessu eptirlaunamáli; sumir vilja afnema 
eptirlaunin með öHu, aðrir vilja það ekki, 
heldur setja þau þetta eða þetta — og 
hvað þau skuli ákveðin kemur mönnum 
ekki saman um. Það dugar ekki að ein- 
blína á það, að eptiriaunin sjeu svo há, að 
þau nægi einsaman fyrir uppgjafaembætt- 
ismanninn að Iifa á þeim, heldur eiga þau 
eptir eðli sínu að vera styrkur fyrir hann 
til að ljetta undir með öðrum eignum hans; 
því að til þess að geta lifað á þeim ein- 
um þyrftu þau að vera gífurlega há.

Þegar eptirlaunin eru ákveðin er það 
þrennt, sem að minni ætlun á að taka til 
greina 1. launaupphæðin, 2. árafjöldi sá, 
er embættismaðurinn þjónar og 3. efna- 
hagur þjóðarinnar. ÖU þessi þijú at- 
riði eru tekin til greina í þessu frv. og 
mjer finnst breyt.atkv. mitt vera nær 
því, sem efni þjóðarinnar leyfa heldur en 
frv. Jeg skal benda á, hvernig eptirlaun- 
in verða samkvæmt breyt.till. minni. Jeg 
skal taka til dæmis embætti, sem er laun- 
að með 3000 kr. Eptir 20 ára þjónustu 
fær sá maður í eptirlaun 1000 kr., sem 
er talsvert meira heldur en margur heim- 
ilisfaðir hefur árlega fyrir sig að leggja og
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og heinili sitt Það er margur heimilis- 
faðir, sem ekki hefur 1000 kr. á ári til for- 
sorgunar sjer og sinni fjölskyldu. Og ept- 
ir 30 ár fær sami embættismaður í eptir- 
laun 1200 kr. sem sýnist vera allgóður 
styrkur fyrir hann að lifa af.

Það hefur verið minnzt á uppgjafa- 
prestana, en jeg vii benda á prestana 
sjálfa og laun þeirra. Þessi eptiriaun, sem 
jeg tók til dæmis eru hærri en laun flestra 
presta. Að meðaltali munu prestar ekki 
hafa í laua meira en 1000 kr., ef tekjnr 
þeirra eru miðaðar við peningagjald. Þeg- 
ar laun prestanna eru höfð fyrir augum 
held jeg, að menn sjái, að þau eptirlaun, 
sem jeg held fram, sjeu ekki sett oflágt.

Það verða allir að sníða sjer stakk 
eptir vexti, og sjerhver verður að haga 
sínum lifnaðarháttum eptir þeim tekjum, 
sem hann hefur; alþýða verður að gjöra 
það, og slikt hið aama ættu bæði embætt- 
ismenn og uppgjafaembættismenn að gjöra. 
Jeg verð því að halda fast víð breyttilL 
míua.

Jeg get ekki verið samdóma h. 2. 
kgk. (H. Sv.) nje breyttill hans, þvi að 
þar er miðað mest við upphæð launanna. 
H. þm. (H. Sv.) tók það fram, að það ætti 
einmitt að miða eptirlannin mest við em- 
bættisiannia, en jeg heyrði hann ekki færa 
neina ástæðn fyrir þvi, hvers vegna það 
þyrfti endilega svo að vera. Það sýnist 
þó liggja i augum nppi, að sá, sem notið 
hefur i embætti hæstra iauna, að hann 
hafi átt hægast með að leggja dálítið upp 
til elliáranna, svo að hann þyrfti síðnr en 
aðrir, að hafa mjög há eptirlaun. Eptir 
breyt.till. h. 2. kgk. (H. Sv.) eru hæstu 
eptirlaunin meir en þrefalt hærri heldur 
en hin lægsta. Tökum til dæmis eptir- 
laun læknanna og þess embættismanns, 
sem hefur 5000 kr. í laun; ef læknirhef- 
ur verið í embætti í 20 ár fær hann ept- 
ir tillögu h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) 675 kr. 
eptirlaun, en sá sem fær eptirlann frá
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5000 kr. embætti eptir jafnlanga þjónustu 
í embætti fær eptir sömu tillögu 2250 kr. 
sem er meira en þrefalt meira, og með þessum 
mikla mismun á eptirlaununum get jeg 
með engu móti verið.

Hæstv. landsh. sagði, að laun þeirra, 
er hæst laun hefðu, væru ekki svo há, að 
þeir mundu geta lagt upp af þeim, og 
hann hugðí, að justitiarins í yfirrjettinum 
mundi vilja skipta, að því cr launin snert- 
ir, við sýslumann í Árnessýslu eða Borg- 
arfjarðarsýslu. Þetta hygg jeg að sje 
fjarri sanni, og mundi ekki koma fyrir, 
þótt justitiarius stæði slíkt til boða.

Það er og i sjálfu sjer óskiljanlegt, 
að ef 2000 kr. i embættislaun þykjahæfl- 
leg og nokkurn veginn sómasamleg laun 
fyrir suma embættismenn, að þá skuli ekki 
þykja viðunanleg eptirlaun fyrir þann sem 
hefur setið í hálaunuðu embætti minni 
upphæð en 3000 kr.

Hattgrímur Sveinsson: Mjer hefur 
skilizt svo á ræðu h. þm. Húnv. (Þ. J.) 
að hann alls ekki vilji, að eptirlaun manna 
standi i ijettu hlutfalli við launaupphæð- 
ina og liggur þá næst að halda, að hann 
vilji hafa þau jöfn hjá öllum (Þorleifur 
Jbnsson: Nei) eða hjer um bil það. Hann 
talaði mikið um það, að embættismenn- 
irnir ættu að leggja upp af launum sín- 
um, geyma og spara til elliáranna og 
taidi hann þeim það sízt vorkun. Menn 
hafa opt minnzt á þetta, að embættismenn- 
irnir sjeu ekki nægilega sparsamir, gleymi 
fátækt þjóðarinnar o. s. frv., en um það 
má vist segja eins og margt annað, að 
það er hægra sagt ea gjört. Hjer er 
margt, sem menn þurfa að taka til greina. 
Það er máske stundum ekki ástæðulaust 
af mönnum að halda, að þeir, sem há laun 
hafa geti lagt upp, en í flestum atvikum 
held jeg að það sje hugsmiði tóm; þarf- 
irnar eru miklar ekki eínungis til hinna 
sjálfsögðustu nauðsynja: fæðis, klæða og 
húsnæðis, ekki sízt sje um barnamann að

ll*
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ræða, sem óskar að veita börnum sínum 
gott uppeldi. Margir af þeim, sem góð 
laun hafa, komast ekki af um þann tíma, 
sem útgjöldin eru mest, meðan þeir eru 
að manna börn sin o. s. frv., og hleypa 
þeir sjer þá opt i sknldir, sem þeif ekki 
geta borgað fyr en þeir eiga fyrir færr- 
um að sjá, og jafnvel eru farnir frá em- 
bætti og komnir á eptirlaun. Hægt væri 
að sýna fleiri en eitt dæmi upp á þetta. 
Jeg játa það, að það er alls ekki tilgang- 
ur eptirlaunanna, að menn leggi upp af 
þeim, og ef svo væri, þá væri veruieg á- 
stæða til að lækka þau og takmarka; 
meiningin með eptirlaununnm er, að menn 
að eins geti sómasamlega dregið fram lífið. 
Stundnm hefur eptirlaunamaðurinn að eins 
að sjá fyrir sjer og konn sinni, og geng- 
ur þá allt hægra, en það er ekki allsjald- 
an, að töluverður þnngi af ómegð liggur á 
embættismanninum, jafnvel eptir að hann 
er hættur að geta gegnt embætti sinu; 
hann hefur þá stundum mörg börn ófram- 
komin. Jeg tek sem dæmi mann með 
5000 kr. launum, sem eru hin hæstu laun, 
sem um verður talað í þessu atriði; hann 
hefur hlotið að hafa dýrt húsnæði og ár- 
lega að kosta miklu fje til þess; hann hef- 
ur máske byggt sjer kostnaðarsamt hús 
sjáifur. En þá er spurningin: Getur hann 
nú ávallt minnkað stórnm útgjöldin i þessa 
átt, þótt hann leggi niður embætti sitt? 
Ætli hann eigi ávallt svo hægt með að 
byggja af og minnka kostnaðinn? Þeir 
sem kunnugir eru embættismönnum yfir 
höfuð að tala, sem búa í kaupstöðum og 
þá einknm hjer í Reykjavík, vita það, að 
ekki er greitt aðgöngu fyrir þá að minnka 
útgjöldin að nokkrnm verulegum mun, þótt 
þeir komist á eptirlaUn. Þar að auki má 
taka það fram, að jafnvel lögbundnar 
kvaðir iiggja á þeim, sem alls ekki minnka 
þótt þeir sleppi embætti og taki við eptir- 
launum. Jeg vil taka til dæmis, að mað- 
ur einn, sem var í háttlaunuðu embætti, 
verðnr að svara út árlega til framfærslu

konu sinnar eptir sinn dag nálægt 1100 kr., 
og þetta gjald minnkar ekki, þótt hann 
komist á eptirlaun. Það er ekki ávallt 
svo gott að minnka stakkinn og draga 
saman seglin, þótt menn fúslega vildu.

H. þm. Húnv. (Þorl. J.) vildi ekki gjöra 
mikið úr mismuninum, sem ætti að vera 
á eptirlaununum. Það er alveg satt, að 
eptirlaunin mega aldrei fara niðnr fyrir 
vist takmark, þvi að vissa upphæð þarf þó 
maður ávallt til þess að geta dregið fram 
lífið sómasamlega, og niður úr henni verð- 
ur ekki farið. 1600—1800 kr. geta verið 
bjargvænlegur styrkur fyrir mann, ef hann 
er i góðum kringumstæðum, eða ef svo 
stendur á, að hann þarf litlu til að kosta, 
eins og ef um karlæga menn er að tala. 
En þess verður að gæta, að allar þarfir, 
nauðsynjar og tilkostnaður mannsins breyt- 
ist eigi ávallt stórvægilega, þótt hann láti 
af embætti. Geta menn almennt haldið, 
að maðnr, sem haft hefur 5000 kr. lann, 
geti vel látið sjer nægja með 16—1800 kr.? 
Tökum til dæmis sögukennara Pál Mel- 
steð, sem á að fá 1800 kr. i eptirlaun, 
jafnt laununum, sem hann hafði; ætli það 
þætti sanngjörn eptirlaun handa manni, 
sem áður naut tvöfaldra eða þrefaldra 
launa við það? Menn gjöra langt of lítið 
úr þörfum embættismannsins, eptir að hann 
er kominn á eptirlaun.

Framsöffumaður (Sigurður Stefánsson): 
Það eru að eins fáar athugasemdir, er jeg 
ætla að leyfa mjer að gjöra.

Hæstv. landsh. sagði, að þótt hinum 
núgildandi eptirlaunalögum yrði breytt, þá 
mundu bænarskrár um lækkun eptirlauna 
koma til þingsins ár frá ári, með því að 
menn mundu ekki sjá verkanir laganna fyr 
en eptir svo langan tíma. Þetta hygg jeg 
að ekki muni koma fyrir, þvi að almenn- 
ingur er þó ekki svo skyni skroppinn, að 
hann ekki sjái, að slik lagabreyting, sem 
hjer er nm að ræða, getur ekki farið að 
verka fyr en eptir mörg ár.

Jeg get ekki verið h. 2. kgk. (H. Sv.)
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samdóma í þvi, að rjettara sje, að 
eptirlaunin eigi að öllu leyti að standa i 
hlutfalli við hin föstu embættislaun, eins 
og hann í breyt.till. sinni við frv. nefnd- 
arinnar fer fram á. H. 2. kgk. (H. Sv.) 
gat þess, að kostnaður sá, er embættin 
heföu í för með sjer, væri mjög misjafn 
fyrir hina ýmsu embættismenn meðan þeir 
gegndu stöðu sinni. Það er rjett, embætt- 
in eru misjafhlega kostnaðarsöm og mis- 
jafnlega erfið og þess vegna þurfa launin 
lika að vera misjöfn, en þetta á að minu 
áliti ekki að ráða svo miklu, þegar ræða 
er um eptirlaun; þegar embættismaðurinn 
segir af sjer embættinu, þá hverfur og sá 
kostnaður og fyrirhöfn, sem hann varð að 
hafa sem embættismaður, og að þvi leyti 
verða þarfir uppgjafaembættismanna næsta 
líkar, hverau ólík sem embættin hafa verið. 
Embættin hafa misjafnar þarfir og kröfur 
þær, sem gjörðar eru til þeirra, eru all- 
ólíkar; en einnig þessi mismunur hverfur 
að mestu leyti, er embættinu er sleppt. 
Þetta leiðir til þess, að eptirlaunin geta 
verið tiltölulega miklu jafnari eu embættis- 
launin.

H. 2. kgk. (H. Sv.) kallaði það hug- 
myndir og hugsmíðar einar, að embættis- 
menn legðu upp af launum sínum; þetta 
kann vel að vera, en það er engin sönn- 
un gegn þvi, að ekki megi lækka eptir- 
launin. Þess ber sem sje að gæta, að 
þegar eptirlaunin eru ákveðin mjög há, 
svo að embættismaðurinn getur átt von á 
að fá nær þvi full laun, eptir að hann 
hættir að þjóna embættinu, þá hefur hann 
miklu minni hvöt til að leggja nokkuð til 
hliðar af launum sinum, heldur en ef eptir- 
launin eru miklu lægri en embættislaunin. 
Hann er með hinum háu eptirlaunum al- 
gjörlega tryggðnr fyrir öllum skorti, hvern- 
ig sem hann ver launum sínum — lands- 
sjóður veitir honum rikulegt uppeldi alla 
æfi.

H. 2. kgk. (H. Sv.) gat þess enn frem- 
ur, að kostnaði þeim, er embættismenn

yrðu að hleypa sjer í, væri opt svo varið, 
að þeir ekki með góðu móti gætu dregið 
saman seglin, þótt þeir fegnir vildu, svo 
sem með húskostnað; margir væru neydd- 
ir til að koma sjer upp góðum og dýrum 
hýbýlum, sem þeir síðar meir, er þeir ekki 
þurfa þeirra með, geta ekki losnað við. 
En jeg fæ eigi sjeð, að hús þeirra þurfi 
að verða þeim arðlaus, þó að þeir ekki 
geti selt þau; þeir geta leigt þau út eða 
á annan hátt haft upp renturnar af höfuð- 
stól þeim, sem í þeim liggur.

Til dæmis um, að háttlaunaðir em- 
bættismenn yrðu að hafa hærri eptirlaun 
en aðrir, minntist h. 2. kgk. (H. Sv.) á 
frumv., er verið hefur hjer fyrir deildinni, 
um að veita sögukennara Páli Melsteð 
1800 kr. í eptirlaun, og talaði um, hversu 
lítil þessi upphæð mundi hafa þótt fyrir 
mann, sem hefði t. d. haft 5000 króna 
laun. Jeg álít, að t. d. 80 ára gamall 
amtmaður væri allt eins vel sæmdur af 
1800 króna eptirlannum eins og hr. Páll 
Melsteð, og þessi öldungur þarf þessara 
eptirlauna því fremur, sem hann hefúr um 
langan aldur unnið fyrir þjóðfjelagið fyrir 
mjög lítil laun og því allsendis ómögulegt 
fyrir hann að leggja nokkuð til muna upp 
af launum sínum.

Ummælum hæstv. landsh. um tilslök- 
un af hendi nefndarinnar i lika átt og 
frumv. 1891, get jeg eigi svarað að svo 
stöddu.

Þorleifur Jónsson; Jeg ætla að eins 
í stuttu máli að svara h. 2. kgk. (H. Sv.)« 
H. þm. sagði, að jeg hefði viljað hafa 
eptirlaunin jafnhá eða hjer um bil jafuhá 
hjá öllum embættismönnnm, en þetta er 
misskilningur. Jeg held því einmitt fram, 
að eptirlaunin sjeu höfð misjöfn, en ekki 
eins stórkostlega eins og h. 2. kgk. (H. Sv.). 
Eptir minni tillögu yrði hlutfallið þannig, 
að sá maður, sem í 30 ár hefði gegut 
embætti sínu og baft 1500 kr. í laun, fengi 
í eptirlaun 900 kr., maður með 2000 kr. 
launum 1000, maður með 3000 kr. 1200
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o. a. frv. Embættismaðnr sá, er hefði haft 
5000 kr. í laun, fengi eptir þessu 1600 kr. 
í eptirlann. Jeg vona, að hinn h. þm. (H. 
Sv.) geti á þessn sjeð, að mismnnnr sá, er 
jeg vil hafa, sje talsverður, og að mínn 
áliti er hann hæfiiegnr.

Ef við aptnr á móti lítnm á þann 
mismun, er h. 2. kgk. (H. Sv.) vill gjöra, 
þá verðnr hann svo stórkostlegnr, að ó- 
gjörningnr er að fallast á hans tiliögur. 
Eptir minni tiiiögn fengi maðnr með 5000 
króna lannnm, er þjónað hefði embætti 
35 ár, 1700 kr., en eptir tillögn h. þm. (H. 
Sv.) 3000 kr. Hversu mikill mnunr er á 
tillögum vorum vona jeg öllum geti skil- 
izt a þessu.

ÁS sá, sem há lann hefnr, eigi hægra 
með að leggja npp, en hinn, er lítil lann 
fær, er min fasta sannfæring, sem jeg á 
engan hátt get fallið frá.

Quðjón Quðlaugsson: Það hafa svo 
margir tekið til máls í þessn máli, og flest 
af því tekið fram, er jeg ætlaði mjer að 
segja. Það verða því að eins fáeinar at- 
hugasemdir, er jeg mun gjöra.

H. 2. kgk. (H. Sv.) sagði, að eptir 
frumv. nefndarinnar yrðu öll eptirlann ná- 
lega jöfn, en þetta er engan veginn ijett, 
heldur verður mismnnnrinn tölnverðnr, eins 
og hægt er að sjá, þegar menn gæta ná- 
kvæmar að, þar sem eptir frumv. nefndar- 
innar ern eptirlannin eptir 30 ára þjón- 
nstn með 1500 kr. lannnm 975 kr., en 
roeð 5000 kr. lannnm 1820 kr.

Að eptirlannin eigi að standa í beinu 
hlntfalli við embættislaunin fínnst mjer 
eigi rjett. Eptirlaunin eiga að mínn áliti 
að vera æði miklu minni en lannin. Hvern- 
ig háttar til hjer í Beykjavik er mjer 
ekki knnnngt, en jeg veit, að upp í sveit 
er sá maður eins vel eða betnr haldinn, 
sem hefur 1000 kr. í eptirlann, heldur en 
embættismaður með 3000 kr. lannnm. Þetta 
er einnig mjög aogljóst, þegar gætt er 
nánar að. Það má gjöra ráð íyrir 1000 kr. 
feostnaði við að reka slík embætxi til sveita,

eins og t. d. sýslumannaembættin. Verða 
þá eptir 1-2 þús. kr., sem borgnn iyrir 
allt verkið, fyrir það, að embættismaðnrinn 
verður, hvort honum er Ijúft eða leitt, að 
vera bnndinn við þennan starfa. Hvor skyldi 
nú eptir þessu standa betur að vigi, em- 
bættismaðnrinn, er hefur 2—3000 kr. í laun, 
eða eptirlaunamaðnrinn með 1000 kr.: 
embættismaðnrinn, sem, ef hann er skyldu- 
rækinn, hefur nóg með að gegna embættis- 
skyldnm sínnm og engan tíma tii að gefa 
sig að mnn við neinu öðrn, eða eptirlanna- 
maðnrinn, sem, eins og jeg sýndi fram á, 
í rann rjettri hefnr eins mikil laun og 
engum skyldum eða kvöðum hefur að 
gegna, nema þeim, er hann leggnr sjer 
sjálfur á herðar? Auk þess kemur það, að 
embættismaðnrinn hefnr optast þyngra hús 
og óframkominn barnafjölda, þar sem hinn 
aptnr á nppkomin börn, sem, þótt þan ef 
til vill ekki styrki hann, þá að minnsta 
kosti ekki þnrfa að vera honnm kostnaðar- 
anki.

Þar sem h. 2. kgk. (H. Sv.) sagði, að 
eptirlannin ættn að standa i rjettn hlut- 
falli við hin föstn embættisiann, og hafði 
það á móti tillögu h. þm. Húnv. (Þorl. J.), 
að hnn ekki tæki tillit til þess, þá vil jeg 
að eins benda hinnm b. þm. (H. Sv.) á hin 
núgildandi eptirlaunalög. Eptir þeim fær 
sá maðnr, er í 30 ár hefur gegnt embætti 
með 5000 kr. launum, 3333 kr., en mað- 
ur með 2000 kr. launum að eins 1333 kr. 
Að 3333 kr. ekki standa í sama hlutfalli 
við 1333 kr., sem 5000 við 2000, geta 
allir sjeð, þar sem eptirlaun hins betur 
lannaða embættismanns eru einmitt óhlnt- 
fallslega há, borin saman við eptirlann 
hins ver lannaða.

Jeg vil að þessn sinni ekki fjölyrða 
meira nm þetta mál.

Quttormur Vigfússon: Jeg vil ekki 
tefja timann með löngnm nmræðnm. Það 
er að eins eitt atriði, sem mjer finnst 
hafa verið gengið fram hjá, það sem sje, 
að eðlilegt er, að hin vandasömu og
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ábyrgðarroestu embætti sjeu hæst launuð. 
Það var þetta atriði, sem mjer þótti vanta 
í ræðu h. 2. kgk. (H. Sv.). Jeg vil þó 
ekki með þessu segja, að þessum ernbætt- 
um ávallt fylgi mest erfiði eða kostnaður, 
heldur er það einmitt hin mikla ábyrgð, 
er á þeim mönnum hvilir, er þessum em- 
bættnm gegna, er gjörir það að verkum, 
að þau hljóta að vera vel launuð, til þess 
að sem duglegastir og áreiðanlegastir menn 
fáist í þau. En aí þessu leiðir þó ekki, 
að þessir menn þurfi að sjálfsögðu meiri 
eptirlaun, þegar þeir eru hættir að gegna 
embættinu, heldur þvert á móti er það 
líklegt, að þeir hafí getað safnað einhverju 
til elliáranna, fremur en ýmsir aðrir em- 
bættismenn í lægra launuðum, en máske 
fúllt eins erfiðum embættum.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg gleymdi 
að geta þess áðan, er talað var um, að 
eptirlaunin yrðu of jöfii eptir frv. nefndar- 
innar, er reiknað væri 20 kr. fyrir hvert 
embættisár, eða að þjónustuárafjöldinn hefði 
of mikil áhrif á eptirlaunaupphæðina, að 
þetta getur í vissum tilfellum átt sjer stað, 
og það i enn stærri stýl eptir gildandi lögum. 
Þetta kerour einkum fyrir, þegar embættis- 
maður er fluttur úr lálaunuðu embætti 
sem hann hefur lengi þjónað, og í annað 
hálaunað og segir svo af sjer í því em- 
bætti. Tökum t d. mann, sem í 25 ár 
hefur gegnt sýslumannsembættinu í Vest- 
mannaeyjum, en hin 5 síðustu amtmanns- 
störfum í öðru hvoru amtinu. Ef hann í 
öll þessi 30 ár hefði verið sýslumaður í 
Vestmannaeyjum fengi hann að eins 1333 
kr. þar sem hann nú fyrir þessa 5 ára 
vinnu fær 3333 kr. eða jafnmikið eins og 
hann hefði gegnt því öll þessi 30 ár. Þetta 
er að mínu áliti stórkostleg ósamkvæmni 
i gildandi eptirlaunalögnm, þau sem vilja 
svo litið tillit taka til þjónustutímans, en 
mikið til launaupphæðarinnar, en þarna 
er það þó þjónustutíminn, sem gjörir það 
að verkum, að maðurinn fær svona há 
eptirlaun, og það miklu hærri eptirlaun

en annar sem hefur verið t. d. amtmaður 
í 20 ár, og ekki í öðru embætti, sem eptir- 
launarjettur fylgir. Með þessu fær maðor 
þessi 1333 kr. meira í eptirlaun en hann 
hefur mestan hluta æfí sinnar haft í laun. 
Er þetta sanngjarnt?. Er þetta eðlilegt, 
eða er það nauðsynlegt?.

Mjer er því óskiljanlegt, hvi menn 
vilja halda við svona ósanngjörn lög og 
sem eru þar eptir ósamkvæm sjálfum sjer, 
og að menn skuli endilega vilja stappa i 
sama farinn ef nokkur breyting er gjörð.

ATKVÆÐAGB.: 1. gr. frv. samþ. með 
9: 1 atkv. Breyt.till. (C. 159) við 2. gr. 
felld með 7 : 4 atkv.; 1. br.till. (C 153) við 
sömu gr. felld með 8:3 atkv.; 2—4. br.till. (C. 
153) við sömu gr. samþ. með 10 samhlj. 
atkv.; 2. gr. þannig breytt samþ. með 8 atkv. 
3. og 4. gr. samþ. með 9 atkv. hvor;
5. br.tili. (C. 153) við 5. gr. samþ. i e. hlj.;
5. gr. þannig breytt samþ. með 9 atkv.;
6. gr. samþ. með 9 atkv.; 6. br.till. (C. 153) 
við 7. gr. samþ. í e. hlj.; 7. gr. þannig 
breytt samþ. með 10 atkv.; 8. og 9. gr. 
samþ. með 9 atkv. hvor; 7. og 8. br.till. 
við 10. gr. (C. 153) samþ. með 6 atkv.;
10. gr. þannig breytt samþ. með 9 atkv.
11. gr. samþ. með 9 atkv. Fyrirsögn frv. 
samþ. með 9 atkv. Málinu vísað til 3. 
umr. með 8 atkv. gegn 3.

Frv. til laga um gjaldþrotaskipti (C. 
98, 154); 2. umr.

Framsögumaðwr (Kristjá/n Jónsson): 
Jeg talaði nokkur orð almennt um mál 
þetta við frh. I. umr. þess og skal jeg því 
ekki orðlengja um það nú. Jeg gat þess 
þá, að nefndin hefur í heild sinni fallizt 
á frv. og telur það vera sannarlega og 
verulega rjettarbót, og leggur því eindregið 
til að h. deild samþ. það. Jeg gat þá ekki 
um neinn verulegan galla á frv. þessu, en 
hann er þó sá, að málið á þvi er ekki 
nærri því eins gott eins og æskilegt væri 
og hefur þvi nefndin neyðzt til að gjöra
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allmargar breytíngar við orðfærið á því. 
Þess’ar breytingar ern taldar upp á þingskj. 
98 og ern það sem sagt að mestu leyti 
að eins orðabreytingar. Jeg akal leyfa 
mjer að fara stuttlega gegnum hinar helztu 
af breytingum þessum, einkum þær, er 
miða til þess að skýra efni frv. eða breyta 
því eitthvað lítilsháttar. Undir tölul. 1—4 
eru að eins orðabreytingar. Við tölul. 5. 
stingur nefndin upp á að i stað orðsins 
„þrýtur“ sje sett „nægir". Nefndinni virt- 
ist orðið „þrýtur" vera í þessu sambandi 
markleysa.

Orðinu „verzlunarmaður" í 4. gr. vill 
nefndin breyta í „kaupmaður", því að hún 
verður að álíta, eins og líka skýringin í 
greininni sjálfri ber með sjer, að hjer sje 
ekki átt við þjóna kaupmanna, heldur 
þann mann, er rekur sjálfstæða verzlnn. 
Orðin „svarakröfu" á 2 stöðum í sömu 
grein vill nefndin og breyta í „svarkröfu" 
og skilur við það orð þá kröfu, er svars 
er heimtað með. Orðið „svarakröfu" mundi 
nefndin ekki eptir að hafa fyrri sjeð nema 
i frv. um aukatekjur, sem einnig er nú 
fyrir þinginu. Að sjálfsögðu er það undir 
tilfinningu komið, hvort orðið menn heldur 
velja. Síðan eru tómar orðabreytingar allt 
tíl 12. liðs. Br. við þann lið er gjörð að 
eins til skýringar, en er ekki efnisbreytíng. 
Til 19. tölul. eru svo orðabreytingar. Við
19. tölul. vill nefndin breyta orðinu „hyski“ 
í „heimamenn“. Það orð virtist nefndinni 
tæma betur hugmyndina. 20. liður er 
orðabr. Við 21. lið var vist eptir frv. 
prentvilla: „einkayfirlýsingu ákvæði“ istað 
„einkayfirlýsingar ákvæði“, sama sem á- 
kvæði einstakra manna, eptir þvi sem 
nefhdinni skildist, og vtll hún því setja 
þau orð inn í staðinn. 22.—26. tölul. eru 
orðabr. Síðasta málsgr. 17. gr. er svo i 
frv. „Þetta gildir þó eigi um það, er 
honum áskotnast með talnaspili eða á 
annan þvílíkan hátt af tilviljun". Með 
orðinu „talnaspil" hugði nefndin væri átt 
við „hasard“. Nefndin vill halda orðinu

„talnaspil" og bæta svo við: í spilum eða 
á annan hátt; með þvi hugðist nefndin 
skýra betur það, sem átt er við i gr. Síðan 
eru tómar orðabr. tíl tölul. 33. þar vill 
nefndin láta nokkur orð i 20. gr. falla 
burt, þvi að þau eru óþörf. Málsgreinin 
er fullskýr án þessara orða. 34.—39. tölul. 
ern orðabr. Undir tölul. 39. vill nefndin 
að breytt sje orðinu „skal“ i 24. gr. í 
„má“, þvi að hún áleit ekki sjálfsagða 
skyldn að gruna skuldheimtumann um 
það, að hann hafi vitað af þrotí skulda- 
nauts, þó að gruna mættí hann um það 
eptir atvikum. 26. og 27. gr. er talsvert 
mikið breytt, en allar þær breytingar eru 
að eins orðabreytíngar, til skýringar gjörð- 
ar. Hið sama má segja um breyt. við 
28. 30. og 34. gr., það eru að eins orða- 
breytíngar. 36. gr. vill nefndin heldur 
orða eins og hún stíngur upp á og sömu- 
leiðis fyrirsögn 5. kap.

Eins og h. þd. nú hefur sjeð eru 
breyt. þessar yfirhöfuð orðabreyt. Að eins 
á atöku stað smá- efnisbreyt. Það var i 
íundarbyrjun útbýtt hjer breyt.till. frá h. 
2. kgk. (H. Sv.) á þingskj. 154. Jeg hef 
litið yfir þær, og virðist mjer þær flestar 
vera að eins orðabreyt. 1. 2. og 3. breyt. 
hef jeg ekkert á mótí. 4. breyt. er í þvi 
fólgin að setja orðið „skýrslur“ í stað 
„upplýsingar". Það kom einnig tíl umr. 
í nefndinni, en nefndarmönnum virtist 
ekki sjerleg ástæða tíl þess. Það virtist 
standa nokkurn veginn á sama, hvort orð- 
ið er haft 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. breyt 
hef jeg ekkert á mótí, enda eru sumar 
þeirra í samræmi við breyt.till. nefndarinn- 
ar. 13. breyLtill. er einnig mjög lik eíns 
og 36. breyt.tiU. nefndarinnar og 14. eins 
og nefndarinnar 45.

Jeg sje svo eigi ástæðu tíl að fjölyrða. 
Breyt. snerta yfir höfuð málið en miður 
efnið.

HaUqrimur Sveinsson: Eins og h. fram- 
sögum. (Er. J.) hefur tekið fram, var það 
tilgangur minn með breyt. þessum að gjöra
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að eins orðabreyt. við frv. þetta, því að. 
bæði var það, að jeg treysti mjer ekki nt 
i það, að gjöra við það neinar efnisbreyt- 
ingar, enda hugði jeg þess enga þörf.

Jeg kann betur við orðið „skýrslur“ 
heldur en „upplýsingar“, enda hefnr nefnd- 
in sjálf breytt þannig í 3. gr., og þessi 
breyt. getnr ekki i minnsta máta raskað 
þýðingnnni, því að skýrslur þurfa alls ekki 
að vera skriflegar, heldnr er skilið við það 
orð: npplýsingar í einhverju máli, hvort 
heldnr sem þær ern mnnnlegar eða skrif- 
legar.

Undir tölnl. 7. vil jeg bæta inn í setn- 
ingnnni i 16. gr. orðinn: „slíkum mun- 
nm“, því að hún verðnr við það mikln 
skýrari.

Að öðrn leyti ern þessar breyt.till. mínar 
að eins lítilQörlegar orðabreytingar.

ATKVÆÐAGR: 1. breyt. nefndar- 
innar (C. 98) samþ. í e. hlj.; 1. gr. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; 2. gr. samþ. í e. hlj.; 
2. br. n. (C. 98) við 3.gr. samþ. með 10 atkv.; 
3—5. br. n. við sömu gr. samþ. í e. hlj.; 3. gr. 
þannig breytt samþ. i e. hlj.; 6. br. n. við 
4. gr. samþ. með 10 atkv.; 7—8. br. n. 
við sömn gr. samþ. í e. hlj.; 4. gr. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; 9. br. n. við 5. gr. 
samþ. með 10 atkv.; 1. br. (C. 154) samþ. 
í e. hlj.; 5. gr. þannig breytt samþ. í e. 
hij.; 10. br. n. (C. 98) við 6. gr. samþ. í 
e. hlj.; 6. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.;
7. gr. samþ. í e. hlj.; 2. br. (C. 154) við
8. gr. samþ. með 9 atkv.; 8. gr. þannig 
breytt samþ. með 10 atkv.; 11. br. n. (C. 
98) við 9. gr. samþ. með 10 atkv.; 9. gr. 
þannig breytt samþ. með 10 atkv.; 12. br. 
n. við 10. gr. samþ. í e. hlj.; 13. br. n. 
við sömn gr. samþ. með 10 atkv.; 3. br. 
(C. 154) við sömn gr. samþ. með 8 atkv.; 
10 gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 14. 
br. n. (C. 98) við 11. gr. samþ. með 10 
atkv.; 4. br. (C. 154) við sömu gr. samþ. 
með 6: 5 atkv., að viðhöfðn naínakalli 
og sögðn

Alþt. A. 1803.

já:
Jón A. Hjaltalín 
Einar Ásmnndsson 
Hallgr. Sveinsson 
Signrðnr Jensson

nei:
Þorleifur Jónsson 
Guðj. Guðlaugsson 
Gutt. Vigfússon 
Kristján Jónsson

Sigurður Stefánsson L. E. Sveinbjörnsson 
Þorkell Bjarnason.

15. breyt. n. (C. 98) við sömu gr. samþ. í 
e. hlj.; 16. breyt. n. við sömn gr. samþ. án 
atkvæðagr.; 11. gr. þannig breytt samþ. 
með 10 atkv.; 17. breyt. n. við 12. gr. 
samþ. með 9 atkv.; 18. breyt. n. við sömn 
gr. samþ. í e. hlj.; 19. breyt. n. við sömu gr. 
samþ. með 10 atkv.; 12. gr þannig breytt 
samþ. í e. hlj.; 20. breyt. n. við 13. gr. 
samþ. með 10 atkv.; 21. breyt. n. við sömn 
gr. samþ. í e. hlj.; 13. gr. þannig breytt 
samþ. í e. hlj.; 22. br. n. við 14. gr. samþ. 
með 10 atkv.; 14. gr. þannig breytt samþ. 
með 10 atkv.; 23. breyt. n. við 15. gr. 
samþ. með 10 atkv.; 5. breyt. (C. 154) 
við sömn gr. samþ. með 10 atkv.; 24. 
breyt n. þar með fallin; 15. gr. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; 6. breyt. (C. 154) 
við 16. gr. samþ. með 9 atkv.; 25. breyt. 
n. við sömn gr. samþ. án atkvæðagr.; 7. 
breyt. (C. 154) við sömn gr. samþ. með 10 
atkv.; 8. breyt. (C. 154) við sömugr. felld 
með 6:5 atkv.; 16.gr. þannig breytt samþ. 
með 10 atkv.; 26. br. n. við 17. gr. samþ. 
með 10 atkv.; 17. gr. þannig breyttsamþ. 
með 10 atkv.; 27. breyt. n. samþ. án at- 
kvæðagr.; 28. breyt. n. við 18. gr. samþ. 
án atkvæðagr.; 18. gr. þannig breytt samþ. 
i e. hlj.; 9.—11. breyt. (C. 154) viðl9 gr.. 
samþ. í e. hlj.; 19.gr. þannig breytt samþ. 
með 10 atkv.; 29.—30. breyt. n. við 20. 
gr. samþ. án atkvæðagr.; 31. breyt. n. við 
sömu gr. samþ. með 10 atkv.; 32. breyt. 
n. við 8ömu gr. samþ. án atkvæðagr.; 33. 
breyt. n. við sömn gr. samþ. með 10 atkv.;
20. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 34. 
og 35. breyt. n. við 21. gr. samþ. án at- 
kvæðagr.; 21. gr. þannig breytt samþ. í 
e. hlj.; 12. breyt. (C. 154) við 22. gr. samþ.

12. (18. ágtist).
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með 9 atkv.; 36. breyt. n. við sömn gr. 
þar með fallin; 37. breyt. n. við sömu gr. 
samþ. með 10 atkv.; 22. gr. þaanig breytt 
samþ. í e. hlj.; 38. breyt. n. við 23. gr. 
samþ. i e. hlj.; 23. gr. þannig breytt samþ. 
i e. hlj.; 39. og 40. breyk n. við 24. gr. 
samþ. í e, hlj.; 24. gr. þannig breytt. saroþ. 
f e. hij.; 41. og 43. breyt. n. við 25. gr. 
samþ. án atkvæðagr.; 42. breyt. n. og 13. 
breyt. (C. 154) við sömu gr. samþ. með 10 
atkv.; 25. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 
44. breyt. n. og 14. breyt. (C. 154)við26. 
gr. samþ. með 10 atkv.; 45. og 47.-49. 
breyt. n. við sömu gr. samþ. í e. hlj.; 46. 
breyt. n. við sömu gr. samþ. án atkv.gr.; 
26. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 50. 
—51., 53. og 54. breyt. n. við 27. gr. samþ. 
án atkvæðagr.; 52. breyt. n. við sömu gr. 
samþ. í e. hlj.; 27. gr. þannig breyttsamþ. 
í e. hlj.; 55. og 56. breyt. n. og 15. breyt. 
(C. 154) við 28. gr. samþ. in atkvæðagr.; 
28. gr. þannig breytt samþ. með 10 atkv.;
16. breyi. (C. 154) við 29. gr. samþ. án 
atkvæðagr.; 29. gr. þannig breytt samþ. i 
e. hlj.; 57. breyt. n. og 17. breyt. (C.154) 
við 30. gr. samþ. í e. hlj.; 58. og 59. breyt. 
n. við sömu gr. samþ. án atkvæðagr.; 30. 
gr. þannig breytt samþ. með 10 atkv.; 
31.—33. gr. samþ. i e. hlj.; 60. breyt. n. 
samþ. í. e. hlj.; 18. breyt. (C. 154) og 61. 
og 62. breyt, n. við 34. gr. samþ. án at- 
kvæðagr.; 63. breyt. n. við sömu gr. samþ. 
í e. hlj.; 34. gr. þannig breytt. samþ. i e. 
hlj.; 35. gr. samþ. með 10 atkv.; 64. breyt. 
n. á 36. gr. samþ. í e. hlj.; 36. gr. frv. þar 
með fallin. Fyrirsagnirnar með áorðnum 
breyt. samþ. í e. hlj. Frumv. vísað til 3. 
umr. í e. hlj.

Frumv. til iaga um breyting á 1. gr. 
laga 27. febr. 1880 um skipun prestakada 
(C. 124); 1. umr.

Flutningsmaður (Sigurður Jensson): 
Eins og kunnugt er, er svo ákveðið í lög- 
um 27. febr. 1880, að 400 kr. árgjald skuli 
greiða af Stað á Reykjanesi í Barðastrand-

arprófastsdæmi. Jeg hef nokkur undan- 
farandi þing komið með frv. þess efnis, að 
iækka þetta árgjald, en það hefur ávallt 
verið fellt af h. Nd., hún hefur aldrei vilj- 
að sinna því hið minnsta. Nú kem jeg 
enn með frv. um þetta atriði, og er þar i 
farið fram á, að afnema allt afgjaldið. 
Þingmönnam þykir máske nokkuð uudar- 
legt, að jeg kem með þetta frv. þiageftir 
þing, og fer það nú lengra en nokkurn- 
tíma áður, og imynda sjer ef til vill, að 
jeg sje að gjöra að gamni mínu, eða að 
það sje af virðingarskorti fyrir alþ., að 
jeg er að koma með þetta mál aptur og 
aptur, og eyða tima þingsins. Jeg get full- 
vissað þm. um, að það er ekki; það er 
þvert á móti meining mín, að virðing þings- 
ins muni vaxa, ef það sýnir rjettsýni og 
sanngirni í þessu máli. Þingið hefúr 
hingað til ekki viljað virða þetía mál 
þess, að kynna sjer rækilega méiavexti. 
Þegar jeg á síðasta þingi fór fram á 200 
kr. lækkun á árgjaldinu, vakti einn þm. 
andmæli gegn því, en gat þess þó jafn- 
framt, að sjer væri ekki málið fuilkomlega 
kunnugt, og að hann hefði ekki átt kost 
á, að kynna sjer það, en ef svo væri sem 
jeg akýrði frá, þá væri sjálfsagt rjettara, 
að afnema allt árgjaldið heldur en að eins 
helming þess. Þegar jeg bað þm. að kynna 
sjer málið, eða gefa mjer kost á, að sýna 
honum, hvernig í ölln lægi, lofa mjer að 
sýna honum það af brauðamatinu, að þetta 
gjald væri óhæfilega hátt, og af alþingis- 
tíðindunum, að það var aldrei meining 
þingsins, að teggja þetta gjald á Staðar- 
prestakall, þá svaraði hann svo, að hann 
ásamt 11 öðrum þm. felldi málið frá 2. 
umr. Jeg get ekki gjört mig ánægðan 
með þessi dómsúrslit, eða þessa frávísun 
málsins. Jeg kem apur með málið, tíl 
þess það verði rannsakað, og jeg fer fram 
á, að allt árgjaldið sje afoumið, bæði af 
þvi mjer finnst það sjálfum rjettast, og 
mjer var líka i hitt eð fyrra beut á, að 
það væri eðlilegast, af þeán eina þm., sem

180

atkv.gr


181 FimartAndi í.: lfirv. nm skipun pmstakaUa; 1. nmr. 182

minntist & þetta mál. Jeg kem í þetta 
skipti mefi málifl hjer í deildinni, og jeg 
veit, afl hjer eiga sæti svo margir sann- 
sýnir menn, að jeg ber engan kvíðboga 
fyrir, að því mnni ganga vel i gegnum 
þessa deild, hvað sem svo teknr við.

Jeg skal nú stntttega drepa á hið 
helzta, sem jeg hef fram að færa, þessu 
máK til stnðnings og skýringar.

Nefnd sú, sem sett var á alþ. 1879 
til þess að aithuga prestakallalögin, rjeð 
til að sameina Staflar- og G-arpsdaispresta- 
kall, og leggja 400 kr. árgjald á hið sam- 
einaða branð, en þetta mætti mikilli mót- 
stöðu, eins og fleiri branðasameiningar, og 
var það einknm þm. Dalam., sem færði rök 
að því, að siik samsteypa væri ógjörningur, 
og stakk hann nppáþví, í breyt.ttil., sem 
Iesa má í alþ.tíðindunum, að Staðnr skyldi 
vera prestakall út af fyrir sig, og ekkert ár- 
gjald af því greiða; þessi tillaga var sam- 
þykkt af þinginn. En eptir á sjest það, 
að prentvilla hefur komizt inn i lögin, 
þar sem stendnr, afl 400 kr. árgjald sknli 
greiða frá Staflarprestakalli, þótt það sjá- 
ist greinilega af tíðindunnm og gjörðabók- 
inni, að það hefar aldrei legifl fyrir tillaga 
í þá átt, og því síður verið samþ. En 
þetta var ekki athngað fyr en of seint, 
og var ekki leiðrjett, svo lögin vorn stað- 
fest aí kon-nngi með þessari prentvillu í.

Nokkrn seinna iosnafli branðið; prest- 
nrinn, sera sóttí nm það, þekkti ekki til, 
hvernig branðið var, en imyndaði sjer, að 
árgjaldið væri á skynsamlegnm ástæðnm 
byggt. Hann gat fyrst framan af nokk- 
nrn voginn staðið í skilnm með að borga 
árgjaidið, meðan hann þjónaði öðru branði 
ásamt Stað, og fékk 200 kr. uppbót, og 
meðan dúnninn var í háu verði, en stð- 
ustn árin hefur hann átt mjög erfitt með 
það; hann hefnr hleypt sjer í stórsknldir 
til þess að geta ataðið í skilnm við lands- 
sjóð, og nú er ekki ntlit fyrir annað, en 
að hann verði að fara frá branðinn, ogaf

honnm verði tekið það sem hann á til. Hann 
iiefur nú látið skoða jörðina og meta branð- 
ið af dómkvöddum mönnnm; þessir menn 
álita samkvæmt skýrslu, er liggur' fyrir 
þinginu, brauðið rjettilega metið á kr. 
989,86. og af þessn brattði á að greiða 
400 kr. í árgjald, svo eptir verða sem 
laun prestsins kr. 589,86.

Jeg hef heyrt á mörgum þm., að þá 
furðar á því, hvað lágt þetta mat er, og 
jeg skal játa, að mjer fannst það lika, 
þegar jeg fyrst feit á matsgjörðina. En 
jeg bef kynnt mjer það nákvæmar, og jeg 
hef enga ástæðu til að ætla, að það sje 
samið öðruvísi eu eptir beztn vitund, og 
það er mjer óhætt að segja, að það er 
mikln nær sanni, en hið fyrra matifl, sem 
fram fór fyrir 1879.

Jeg hef gjört það fyrir bæn prestsins, 
að flytja þetta frnmv. hjer á þinginn, enn 
einn sinni, og jeg er viss um, að þm. mnnu 
sjá, að hjer þarf lagfæringar við, ef þeir 
einungis fást til að rannsaka þetta mál 
kostgæfilega. Jeg hef stnngið upp á að 
afnema allt árgjaldið, og ætla mjer að 
fylgjsa því fram, en þingið ræðnr því nátt- 
úrlega, hvort það vill taka það alit af 
eða að eins nokknrn hlnta þess. Eins og 
nú stendnr á, álít jeg brýna nanðsyn til, 
að Ijetta þessn gjaldi af prestinnm, eí það 
er ekki meiningin að hrekja hann bnrt aí 
branðinn.

ATKVŒÐAGE.: Málinu vísað til 2. 
nmr. í e. hlj.

Frumv. til laga um breytinq & lögum 
27. jébr. 1880 wm stjóm safnaðarmála og 
um skipun sóknarnefnda oq hjeraðsnefnda 
(C. 134); ein umr.

ATKVÆÐAGR.: Frurav. samþ. með 
9 samhlj. atkv. og afgr. til landshöfðingja 
sem lög frá alþingi.

Frumv. til laga um verndun Safar- 
mýrar í RangárvaHasýslu (C. 130); 1. nmr.
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ATKVÆÐAGR.: Frnmv. vísað tíl 2. 
umr. í e. blj.

Fyrirspurn tíl landshöfðvngja (C. 1(12); 
hvort leyfa skuli.

ATKVÆÐAGR: Samþykkt með 10 
atkv.

Sextándi fundur, fóstudag 21. júli. AU- 
ir á fundi.

Frumv. til laga um viðauka við lög 9. 
janúar 1880 um sveitastjórn & Islandi 4. 
maí 1872 (C. 102); 1. umr.

Flutningsmaður (Jón A. Hjaltalin): 
Jeg vil þá fyrst geta þess, að þetta frv. 
er ekki nýtt, heldur er það samhljóða frv. 
þvi, er að lögum varð 9. ágúst 1889, en 
þó með litlum viðauka.

Þegar íarið var að breyta þessum 
lögum kom ágreiningur upp milli manna 
um það, hvernig'skilja ætti orðið „ábúð“. 
Það komst til dómstólanna, landsyfirrjett- 
ur fjekk það til meðferðar, og ágreining- 
urinn minnkaði ekki um skilning þessa 
orðs. Það eru margir sem flnna til þess, 
að hjer þarf lagfæringar við, og frekari 
útskýringar. Það þarf að lagfæra þetta, 
því það er ekki gott, að svo mikil óvissa 
liggi í orðum eða orðavali í lögunum, að 
einn geti skilið þau á þennan hátt og ann- 
ar á hinn.

Jeg hef þvi leyft mjer að koma með 
viðauka við lögin, til skilnings þessu orði, 
og ætla jeg ekki að mæla fleiri orð að 
sinni, og bíða átekta h. þingdm.

Þorkéd Bjarnason: Jegermjög þakk- 
látur h. flutningsmanni (J. A. Hj.) fyrir að 
hann kom fram með frv. þetta; það á- 
kveður og skýrir orðið „áhúð“, og gjörir 
þannig að vonum enda á miklum ágreiningi, 
sem af því hefur stafað, að ágreiningur 
hefur verið um það, hvað ábúð væri. En 
fyrBt talað er um niðurjölnun útsvars, eru 
nokkur ákvæði sem jeg óska að kæmust 
inn í frv., og sem jeg held að yrðu

til hóta, ef þau kæmust að. Við vitum 
allir, að niðurjöfnun útsvara er mjög mik- 
ið vandaverk, og það kemur ekki all- 
sjaldan fyrir, að megn óánægja ris út af 
henni.

Stundum eru menn í niðuijöfnuninni 
máske miður vandvirkir, en vera skyldi, og 
hafa heldur ekki ávallt nægilegan tíma til 
hennar. Það kemnr líka fyrir, og það 
ekki allsjaldan, að hreppsnefndarmenn 
vantarþá þekkingu, sem þarf til þess starfa, 
svo að hann geti verið vel af hendi leyst- 
nr; menn þekkja ekki ætíð sem skyldi 
gjaldþol þeirra, sem þeir eiga að jafna 
niður á. Það væri. þvi nauðsynlegt, að 
minni ætlun, í frv. þessu að ákveða, að 
sýslunefnd hverri skuli skylt, að búa til leið- 
arvisi, sem hreppsnefndarmenn gætu far- 
ið eptir við niðurjöfnunina; auðvitað væru 
þeir ekki fast bundnir við hann, heldur 
væri hann þeim til leiðbeiningar; hann 
væri til að minna hreppsnefndina á tekj- 
ur og gjöld hreppsbúa, og á ýmislegt það, 
sem bættí eða rýrði hag þeirra. Þessi 
leiðarvisir ætti t. d. að taka fram, hverju 
eitt, tvö eða þrjú hundruð kr. í atvinnu- 
tekjum samsvaraði í lausafje, eða hvemik- 
ið af embættistekjum ætti að koma á 
móti einu hundraði kr. í eignatekjum o.s. 
frv. Jeg játa að það er vandasamt að 
búa slíkan leiðarvisi til, en jeg veit, að 
ein sýsluneínd hefur gjört það, og þótt 
bót að, og þá ættu aðrar sýslunefndir einn- 
ig að geta gjört hið sama. Jeg hugsa þvi 
til, að koma með breyt.till. í þessa átt við 
aðra umr. málsins.

Gudjón Guðlaugsson: Jeg hef ekki 
mikið að athuga við frumv. þetta; það 
tekur að eins nákvæmar fram það, sem 
hefur verið misskilið af mörgum. Jeg haíði 
nú helzt hugsað mjer, að vera ekki með 
neinni smábreytingu á sveitarstjórnar- eða 
fátækralöggjöfinni, af því, eins og jeg hef 
skýrt frá, álít það eina rjetta, að taka 
hana fyrir i heild, og hcf nú von um, að 
ekki verði langt að biða þar til, að það
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getnr gengið, en þar eð þetta að eins er 
útskýring á viðaukalögunum frá 9. ágnst 
1889, en íer ekki fram á neina breyting 
á sveitarstjórnarlöggjöfinni, þá hef jeg 
hngsað að gefa atkv. mitt með frv.

Þótt gott sje að fá skýringá þessnm 
stað í lögnnnm, má þó geta þess, að þar 
með sje ekki lokn skotið fyrir það, að 
menn ekki komist í kringnm lögin, ef þeir 
annarsvegar setja sig nt til þess, enda 
vill það verða erfitt að semja slik lög, en 
samt er jeg ekki frá þvi, að enn skýrara 
mætti taka fram um þetta efni, en gjört 
er í frumv..

Af þvi að þetta er 1. nmr. málsins 
vil jeg ekki fara frekar nt i það, en 
jeg vil geta þess, að ef mjer dytti eitt- 
hvað i hng, er gæti verið þessn máli til 
skýringar, þá er jeg fns á þvi, að leita 
samkomnlags við h. flutningsmann (J. 
A. Hj.)

Hvað viðvikur leiðarvisi þeim, sem 
h. 6. kgk. þm. (Þ. B.) talaði nm, að heppi- 
legt sje, að gjörðnr væri mönnnm til Ieið- 
beiningar við niðurjöfnun, þá get jeg ekki 
hngsað mjer, að það verði svo greitt að- 
göngu. Hann hlyti að verða mjög svo lang- 
nr, og breytingin yrði mjög mikil og stórt 
spnrsmál, hvort þingið væri fært nm að 
gjöra hann svo nr garði, að bót væri að 
honnm; það mnndn sjálfsagt ýmsir agnn- 
ar verða á þeim breytingnm; að minnsta 
kosti get jeg ekki géfið þeirri breyt.till. 
atkv. mitt, ef hnn kemur fram.

Jeg er að eins með betri útskýring- 
nm á þessum lögnm, en vil ekki nýjar 
breytingar á neinu í sveitarstjórnar- eða 
fátækralögjöf vorri á þessu þingi, af þeim 
ástæðnm, sem öllum þingdm. eru knnnar.

Þorkett Bjarnason: H. þm. Strand. 
(G. G) hefur misskilið orð mín; það var 
ekki meining mín, að þingið gjörði þennan 
leiðarvísi heldur skyldn sýslunefudir 
gjöra hann.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg játa að jeg 
hef misskilið orð h. 6. kgk. þm. (Þ. B.) en

jeg verð þó að halda við það, að þessi 
breyting ekki mnni heppileg, af því að 
sýslunefndirnar margar hverjar alls ekki 
ern færari um að semja þennan leiðar- 
visi en snmar hreppsnefndir.

Mælikvarðarnir við tilbúning hans 
mnndu verða eins margir og sýslunefnd- 
irnar; breyting þessi mundi því jafnó- 
heppileg, hvort sem þingið eða sýslunefnd- 
irnar ættn að semja leiðarvísirinn.

ATKVÆÐAGE.: Málinn vísað til 2. 
umr. með 10 atkv.

Frv. tU laga um breytingu & lögum 
8. janúar 1886 um bluttöku safnaða í 
veitingu brauða (C. 109, 148, 149); 2. 
nmr.

Sigurður Jensson: Jeg hef leyft mjer 
ásamt h. þm. Strand. (G. G.) að koma fram 
með breytingar- og viðaukatillögnr við 
frv. þetta og álít jeg, að ef þær komast 
að, verði það til mikilia bóta bæði fyrir 
frv. þetta og líka á þeim prestakosningar- 
lögnm, sem nú ern i gildi. Tilgangnrinn 
með þessnm tillögnm er sá, að fá hverj- 
nm af þeim, sem hjer eiga hlut að máli, 
það vald í hendur, sem þeir eiga með 
rjettn að hafa. Það er þá fyrst bisknp- 
inn; það er eðlilegt að hann hafi vald til 
þess þegar nm veitingu prestsembætta er 
að ræða að bægja þeim frá, sem hann á- 
litur óhæfa til þess að hafa prestsembætti 
á hendi. Hann fær því, komist þessar 
tillögur að, vald til að hrinda þeim frá 
kosningu, er hann álítnr líklega til að 
verða til að niðurbrjóta fremur en að upp- 
byggja í kirkjunni. Meðan kirkjan, eins 
og nú er, stendur i fjárhrgslegu tilliti i 
sambandi við ríkið, þá hlýtur landsstjórn- 
inni að vera annt um, að þjóðfjelagið og 
kirkjan ekki biði neinn hnekki í Qárhags- 
legu tilliti við það, að þeir menn komist 
að embætti, sem ekki geta álitizt trúan- 
legir til þess að standa í skilum með gjöld 
þau, er greiðast skuln af embættinu t. d. 
árgjöld brauða eða afborganir af lánum.
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Landshöfðingi fær því eptir tillögnm okk- 
ar vald til þess að koma í veg fyrir, að 
þeir menn fái embættið, sem hann ekki á- 
lítnr trnandi til, nð greiða á rjettum tíma, 
það sem í landssjóð á að renna frá brauð- 
inu.

Að endingu er það þriðji hlutaðeig- 
andi, söfnuðurimr, úr þvi að hann hefnr 
fengið það vald að mega kjósa nm nokkra 
af umsækjendum, þá er það eðlilegt, að 
hann fái að kjósa nm alia þá, sem lands- 
stjórnin og kirkjustjórnin hafa ekkert nt 
á að setja, og álitnir ern heiðariegir og 
áreið&nlegir prestar. Þetta vald viljum 
við nú veita söfnuðunum. Svo viljum vjer 
gjöra þá breytingu á fyrirkomulaginu, eins 
og það er nú, að biskup sendi meðmæli 
8Ín með þeim af umsækjendum, sem hann 
álítur hæfastan og verðugastan til að fá 
embættið. Jeg álít þessa breytingu hafa 
talsverða þýðiagu; ef söfnuðurinn fær að 
sjá meðmæli biskups fyrirfram, og þannig 
veit með vissu, hverjum kirkjustjórnin ætl- 
ar að veita embættið, ef hún fær að ráða, 
þá mnn opt sparast við það fyrirhöfn og 
kostnaður, þegar söfnuðurinn hefur ekk- 
ert á móti að fá einmitt þann umsækj- 
andana, og það er þó einlægt dálítil fyrir- 
irhöfn og kostnaður við prestkosningar, sem 
gott væri að komast hjá, þegar hægt er. Þar 
að auki trúi jeg ekki öðru, en að meðmæli 
bisknps muni megna mikila hjá söfnuðin- 
um og koma sjer vel, einkum þegar söfn- 
uðurinn þekkir lítið til umsækjendanna. 
Svo er það enn þá ein breyting, sem við 
viljum gjöra; hún er við 9. gr. laga 8. 
jan. 1886 um hluttöku safuaða í veitingu 
brauða. Þar er svo ákveðið, að einn um- 
sækjandinn verði að fá að minnsta kosti 
helming atkvæða þeirra, sem greidd hafa 
verið, til þeas að honum verði veitt em- 
bættið; nú viljum við breyta þessu, svo að 
i staðinn fyrir helming atkvæða komi tveir 
þriðju. hlutar. Ef söfnuðurinn vill ekki 
sinna meðmælum biskups, heldur fá ein- 
hvern annan af umsækjendum en þann,

sem biskup bendir á, þá viljum við að i 
þessu komi fram eindreginn vilji hjá söfn- 
uðinum. Eins og nú er, getur rúmur fjórði 
hluti sóknarmanna ráðið úrslitum við kosn- 
ingar, en við hyggjum, að söfnuðunum sje 
það engu kærara, að lítili hluti safnaðar- 
arins ráði veitingunni, heldur en biskup- 
inn ráði henni. Við viljum, að það komi 
greinilega i ljós, að söfnuðurinn vilji ann- 
an, ef sá á að vikja, sem biskupinn álít- 
ur hæfastan og verðugastan. Jeg vil svo 
ekki fjölyrða meira um breytingartillögu 
okkar. H. þnx ísf. (S. St.) hefur einnig komið 
fram með breytingartillögur við frv. og 
mun hann sjálfur mæia með þeim. Jeg 
álít náttúrlega, að okkar tillögur sjeu 
heppiiegri. Ef hans tillögur verða sam- 
þykktar, verður fyrirkomulagið líkt því 
sem nú er, og jeg er hræddur um, að 
menn verði engu ánægðari en áður. Það 
er hætt við, að þess konar breyting, sem 
hann fer fram á, þyki skammgóður verm- 
ir, og menn komi straz aptur með óskir 
um, að prestakosningalögunum verði enn 
breytt.

Einar Ásmundsson: Eins og mál 
þetta nú er komið, eru 4 vegir til að velja 
um að fara. Fyrst og fremst þeir tveir 
breiðu vegir, annaðhvort að samþykkja frv. 
óbreytt eða fella það. Þriðji vegurinn er 
að samþykkja það með breytingum þeim, 
er h. þm. ísf. (S. St.) stingur upp á og 
fjórði vegurinn að* samþykkja það með 
breytingum h. þm. Barðstr. (S. J.) og þm. 
Strand. (G. G.). Jeg get ekki verið á 
því að fara fyrsta veginn, og gengur mjer 
það til þess, að enginn varnagli verður þá 
sleginn við 'því i frv., að gjörsamlega ó- 
hæfir menn komist á kjörskrá. Þetta lýt- 
ur helzt að mönnum, sem enn þá ekki 
hafa prestskap, en síður að þeim, sem 
áður hafa þjónað embætti, því ef þeir eru 
álitnir hæfir á einuni stað i víngarðinum 
þá má að öllum líkindum færa þá yfir í 
annað beð. Umsækjenduv geta auðvitað 
opt verið misjafnir, og er þá eðlilegast, að
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söfnuðurinn sjálfur meti og dæmi um verð- 
leika þeirra, því hver er sjálfum sjer nsest- 
ur, og ætti bezt að vita, hvað honnm hag- 
ar bezt. Eptir núgildandi lögnm á lands- 
höfðingi með ráði biskups að nema burt 
svo eða svo raarga nmsækjendur, ef fleiri 
en þrír eru; en það ætlunarverk er víst 
dnatt mjög vandasamt og vanþakklátt. 
Það getnr verið, að einir 10 sæki nm eitt 
prestakali, og allir sjen viðlíka hæflr og 
verðugir til að fá það. Þegar svo stend- 
nr á, hlýtnr það að vera, eins og jeg 
sagði, bæði vandasamt og vanþakklátt 
verk að verða að stryka nokkra nt aí 
omsækjendaskránni.

Jeg get heldnr ekki lagt það tii, að 
frv. sje felit, þótt mjer ekki líki það í aila 
staði. Jeg hefði sjálfsagt ekki neitt verið 
áfram nm að breyta hinnm gildandi lögnm, 
ef áskoranir hefðn ekki komið frá mörgum 
kjördæmnm í þessa átt, sem leiddi þetta 
frv. af sjer. Jeg ímynda mjer jafnvel, að 
ekkert hefði verið á móti því og engn til 
spillt, þótt hin ára 7 gömln prestakosninga- 
lög sem nú giida, hefðn enn fengið að 
standa óbreytt næstn 7 ár eða öldina út, 
en nr þvi frv. þetta er komið fram og 
þjóðin ekki er ánægð með það frelsi, sem 
hún nú hefnr í þessn efni, þá vii jeg að 
frv. þetta sje samþykkt með nanðsynleg- 
um breytingum. Þriðji vegurinn, sem jeg 
minntist á, að samþykkja frv. með breyt- 
ingartill. h. þm. ísf. (S. St.), get jeg ekki 
álitið að sje nægjandi; hann breytir 
svo litln, að jeg álít, að þjóðinni mnndi 
þykja það litilsvirði, þótt hún fengi það, 
og mnndi þá jafnvel kvikna af þvi enn þá 
meiri óánægja, en nú á sjer stað. Jeg 
held fyrir mitt leyti, að fjórði vegurinn 
mnndi beztnr, að samþykkja breytingar- 
tillögn h. þm. Barðstr. (S. J.) og Strand. 
(GL GL). Það er ómótmælanlegt og eðli- 
egt freisi safnaðanna, að mega kjósa nm 
lalla, sem óska að verða prestar þeirra og 
með breytingnm þessnm er varnagli sleg- 
inn við þvi, að óverðngir og óhæfir nm-
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sæXjendnr komist að. Jeg er alveg á sömn 
skoðun og h. þm. Barðstr. (S. J.) og Stir.m. 
(ö. G.), að bisknp eigi að hafa vald til að 
útiloka þá nmsækjendnr, er hann álítnr 
óhæfa til þess að hafa prestsembætti á 
hendi.

Orsakirnar til þess, að þeir ekki ern 
hæflr geta verið ýmislegar, bæði siðferðis- 
legar og svo þær, að trnarskoðanir eiu- 
hvers þeirra ern frábrugðnar þjóðkirkjn- 
trúnni. Það getur ekki verið heppilegt, 
og dngar ekki að leyfa að kjósa menn, 
sem ern frábrugðnir þjóðkirkjnnni f trúar- 
atriðnm. Jeg skal þá ekki tefja tímann 
lengur, svo að xðrir, sem betnr eru falln- 
ir til þess en jeg, geti sagt álit sitt nm 
málið.

Súyurður Stefánsson: Jeg get tekið 
nndir með b. þm. S.-Þing. (E. Á.) mn það, 
að jeg hefði verið eins vel ánægðnr, þó 
að engin breyting á lögum þessnm hefði 
komið fram á þessn þingi. En jeg er einn- 
ig samdóma honnm nm það, að úr því að 
hún er komin fram, þá sje ekki rjett, að 
hún sje þegjandi felld, beidur sje tekið 
það tiilit til henmar sem hægt er.

Þegar máiið var fyrir á þingi síðast, 
og samþykkt, var það talinn eðlilegur 
rjettnr, sem söfnnðunum væri veittur með 
þeim lögum. Jeg skal lika fyliilega játa, 
að svo sje. En þó að svo sje i gjálfu sjer, 
þá Verða menn þó að gæta að, að hverjn 
leyti þetta kemnr saman við ástand það, 
sem nú er. Þá kemnr margt til greina, 
sem verðnr að athnga. Jeg vil alls ekki 
draga nr þeim rjetti, sem söfnnðirnir hafa 
í þessn efni. Menn verða að gá að því, 
að þó að söfnuðirnir hafi kannske ekki 
farið vel með vald það, sem þeim hefur 
verið fengið í hendur, þá hlýtnr þeim að 
iærast það með tímanum, eptir því, sem 
lögin verða lengnr í giidí. Það er ekki 
von, að barnlð iæri undir eins að ganga, 
og það reynir það. Þar sem löggjöfln 
hefur gjört svo stórkostlega breyting frá 
þvi sem áðnr var, þá þætti mjer vel við
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eiga, að lögin hefðu fengið að standa óbreytt 
nokkur ár enn, svo að söfnuðunum gæfíst 
kostnr á, að læra að nota þennan rjett eða 
frelsi, sem þeirn er veitt með lögum þess- 
um. En úr því tillaga til breytingar er 
fram komin, þá álít jeg það þó skyldu 
þingsins að reyna eitthvað við það og 
kasta málinu ekki alveg fyrir borð, held- 
ur leitast við að koma því i það horf, 
að allir máisaðilar verði nokkurn veginn 
ánægðir.

Jeg skal játa, að þó jeg viðurkenni 
að frv. gangi i rjetta stefnu, þá er jeg 
þó ekki ánægður með það, og hef þess 
vegna komið fram með breyt.till. við frv., 
en eptir þeim orðum að dæma, sem hafa 
fallið um það, má ráða, að hún hafi ekki 
mikinn byr í deildinni.

Jeg skal játa það, að í fljótu bragði 
sýnist breyt.tili. min ef til vill ekki mikil 
breyting frá því, sem nú er. H. þm. S,- 
Þing. (E, Á.) gat þess, að ekki mundi vera 
nauðsyn á breyting á þessum lögum; hefði 
jeg því heldur búizt við, að hann hefði 
mælt fram með hinni minni fremur en 
hinni meiri, en hann hefur nú fært sínar 
ástæður fyrir því.

Eins og h. þingdm. geta sjeð, fer 
breyt.till. mín fram á, að í stað þess, að 
veiting kirkjulegra embætta er í höndum 
hins verziega valds, vil jeg’ að veitingar- 
valdið sje sem mest í höndum biskupsins,

Eptir prestakosningalögunum, sem nú 
gilda, er það landshöfðingi með ráði bisk- 
ups, sem semur umsækjendalistann. Það 
mun auðvitað vera optast ofan á, að iands- 
höfðingi taki mikið tillit til ráða biskups, en 
þó er engin trygging fyrir því, að hann taki 
tillit til tillaga biskups fremur en hann vill.

Eirkjan er andlegt fjelag, sem á að 
leiða manufjelagið til fullkomnunar og 
hefja þjóðfjelagið á hærra stig í trú og 
siðgæði, en til þess að kirkjan geti leyst 
þetta helga hlutverk sitt sem bezt af hendi, 
álít jeg, að hún eigi að hafa sem frjáls- 
astar hendur og vera sem óháðust annar-

legu valdi. í þessu tilliti er veiting kirkju- 
legra embætta mjög þýðingarmikið atriði 
fyrir kristilegt safnaðarlíf, en að mikiu 
leyti undir því komið, að þessi embætti sjeu 
skipuð nýtum mönnum, er hafí einlægan 
áhuga á að glæða og efla allt gott og fag- 
urt hver í sínum verkahring. Veiting 
þessara embætta á þvi, að mínu áliti, ein- 
göngu að vera í höndum kirkjunnar sjálfr- 
ar, að svo miklu leyti, sem samrýmst get- 
ur við samband hennar við ríkið.

Eins og nú er, skipar valdstjórnin 
biskupinn, sem er yfirhirðir safnaðanna, 
en biskupinn og söfnuðirnir eiga svo, að 
mínu áliti að hafa veitingarvald prests- 
embættanna, án tilhlutunar hins verzlega 
valds. Það er kunnugt hver áhrif hið 
verzlega vald hefur haft á málefni kirkj- 
unnar. Sagan sýnir, að þau hafa ekki jafnan 
verið heillavænleg. Jeg kann ekki vel við 
að t d. landshöfðingi, sem annars má vera 
hverrar trúar sem vill, eða hin æzta lands- 
stjórn, hver sem hún nú er, hafí veiting 
embætta i þjóðkirkjunni á hendi. Það er 
vanalega einn hinn bezti klerkur þjóðar- 
innar, sem situr á biskupsstólnum, maður, 
sem hefur helgað kirkjunni krapta sína 
og gjört það að sínu lífsstarfi að efla hana 
og styrkja, og það er næsta liklegt, að 
þessi maður, bæði með veiting hinna and- 
legu embætta og öðru, kappkosti að gjöra 
ekkert annað en það, sem miðar kirkjunni 
til gagns og góða. En jeg verð að álita, 
að veiting hinna andlegu embætta sje eitt 
hið mikilsverðasta atriði í þessu efni. Trú- 
arlíf safnaðanna er kornið undir því, hvern- 
ig prestarnir gæta stöðu sinnar. Frá sjón- 
armiði þeirra, sem ekkert kæra sig um 
það, stendur á sama, hvar veitingarvaldið 
er. Það er ekki meining mín, að hið 
verzlega vald hafí i nokkru misbeitt valdi 
sínu i þessu efni, síðan prestakosningalögin 
komu í gildi, en hið verziega vald hefur miklu 
minni eiginhvatir til að hugsa um ástand og 
hag kirkj unnar en biskup, sem beinlinis er til 
þess settur.
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Þess vegna hef jeg komið fram með 
þá breytingu á lögnnum, að biskup einn 
velji úr flokki umsækjenda þá, sem hann 
álitur hæfasta, og þó að það í fljótu bragði 
virðist ekki vera mikil breyting, þáerþað 
þó talsverð breytiug frá því sem nú er. 
N6 er svo ástatt, að veitingarvaldið við 
prestkosningar er hjá þremur, biskupi, 
landsh. og söfhuðunum, en bisknpinn er 
að eins ráðgjafi landshðfðingjans, sem hann 
þarf ekki að taka meira tillit til en hon- 
um gott þykir. Jeg vil láta fækka þessum 
liðum i veitingarvaldinu, svo að að eins 
biskup og söfnuður veiti embættin en ekki, 
eins og nú er, biskup, landsh og sðfnnður 
í sameiningu.

Frá safnaðanna sjónarmiði verður 
þetta ef til villekki talin mikiisverð breyt- 
ing, en jeg er viss um, að frá þeirra sjón- 
armiði í söfnuðinum, sem láta sjer annt 
um velferð safuaðarins, sje hinum andlegu 
þörfum kirkjunnar betnr borgið. Hvað 
sem sagt er um afnám biskupsembættisins 
þá er það ekki aimennur vilji þjóðarinnar. 
Vegur þess er meiri en svo, að fyrir þvi 
fáist mörg atkvæði hjá hinni íslenzku þjóð. 
Jeg ímynda mjer, að söfnuðirnir tækju 
allflestir vel þessari breytingu og samvinn- 
an gengi eins vel og jafnvel betur en 
hingað til. Jeg skal ekki neita þvi, að 
þetta, sem frv. fer fram á, er eðliiegur 
rjettnr, sem söfnnðirnir -eiga að hafa og 
því vandi að segja: hingað og ekki lengra. 
En þar sero kirkjan er enn bundin hinu 
verzlega valdi eða sameinuð rikinu, þá 
kemur fleira til athugunar, sem líta verður 
á. Þá kemur til greina, hvernig þessi 
rjettur á við ásigkomulag það, sem nú er. 
Maður verður einnig að lita á þetta mál 
frá sjónarmiði prestanna. Því neitar víst 
enginn, að prestarnir eru til fyrir söfn- 
uðinn, en ekki sðfnuðirnir fyrir prestana. 
En það er sanngjarnt, að yfirstjórn kirkj- 
unnar og í þessu tilfelli biskupinn háfi 
nokkuð að segja, þegar um veitingar er
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að ræða. Söfhuðurinn litur eðlilega á 
kosninguna frá sínu sjónarmiði, en yfir- 
stjórn kirkjunnar gjörir það frá beggja 
sjónarmiði, bæði safnaðanna og prestanna. 
Það er ekki rjett, að prestar verði að vera 
kannske alla æfi á sama brauðinu, hve 
aumt sem það er og hve sómasamlega og 
dyggilega þeir hafa staðið í stöðn sinni. 
Meðan brauðin eru ekki jafnari en þau 
eru, þá er það ekki rjettlátt. En söfnuð- 
irnir taka ekki ávallt svo mikið tillit til 
þessa ' sem skyldi og er það eðlilegt frá 
þeirra sjónarmiði. En jeg hygg að með 
góðri samvinnu gæti þetta vankvæði horfið. 
Jeg álít, að söfnuðiruir geti borið það traust 
til biskups, að hann gjöri það, sem bæði 
prestunum og söfnuðunum er fyrir beztu. 
Það dugar ekki að vera allt af að „citera“ 
í það, þó einhverntíma hafi þótt mistak- 
ast val á umsækjendalistann; það getur 
komið fyrir hjá öllum, hvar sem veitingar- 
valdið er og söfnuðunum getur skjátl- 
azt lika.

Jeg álít þvi eigi ástæðn til að fara 
lengra en uppástunga mín fer fram á. 
Jeg hygg, að valdi því sem jeg vil veita 
bisknpinum i þessu efni verði ekki beitt 
svo, að ekki megi vel við una og því ekki 
ástæða til að gjöra meiri breyting frá því 
sem er. Jeg hef þó rýmkað rjett safnað- 
anna, er til þess kemur, að að eins þrír 
sækja um brauðið; þá má söfhuðurinn velja 
um þá alla, nema ef biskup af einhverjum 
sjerstökum ástæðnm álítur einhvern þeirra 
alveg óhæfan í embættið.

Jeg álít miður heppilegt, að söfnuðirnir 
sjeu jafnan einir i ráðum. Það er kunn- 
ugt, að opt sækja ungir og alveg óreyndir 
kandídatar um prestseinbætti, og ef þeir 
eru jafnframt framhleypnir og djarfir, þá 
gætu þeir vel komið svo ár sinni fyrir 
borð, að söfnuðirnir, ef þeir mættu einir 
ráða, kysu kannske þann, sem síztnr væri 
af umsækjendum og sízt skyldi kjósa, 
auðvitað ekki af því, að þeir vilja hafa

13 (19. ágfat).
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slæman prest, heldur af ókunnugleika. En 
biskupinn þekkir langbezt þessa ungn menn. 
Hann situr í Reykjavík og er kunnugt 
um hegðun þeirra á námsárnnum, og á 
því betra með að dæma um hæfilegleika 
umsækjenda en söfnuðir, sem opt hafa 
engankost átt á að þekkja þá og renna 
því blint í sjóinn í vali sínu.

Jeg hef heyrt þessu opt svarað með þvi, 
að það sjeu söfnuðirnir, sem hjer eigi mest 
í hættunni og þeir geti ekki ððrum um 
kennt en sjálfum sjer, þótt kosningfn mis- 
heppnist. Þetta er ekki allskostar rjett, 
þvi að það er ekki betra fyrir söfnuðinn 
að hafa óuppbyggilegan eða ónýtan prest, 
af þvi að hann hefur sjálfur kosið hann, 
heldur en .þó veitingarvaldið hefði útnefnt 
hann. Ef presturinn rífur það niður, sem 
hann á að uppbyggja, þá er tjónið jafn- 
mikið, hvernig sem hann hefur komizt að 
embættinu.

Við 1. umr. þessa máls var það tekið 
fram, að umsóknirnar um prestsembætti 
hefðu fækkað, . síðan prestakosnicgalögin 
komu i gildi. Þetta mun vera rjett at- 
hugað, en jeg get þó ekki fallizt á það, 
sem við var bætt, að prestar mundu vera 
hálfhræddir við lögin eða þessar kosning- 
ar. Að vísu getur þetta verið í sumum 
tilfellum, en sjerilagi hygg jeg það koma 
af því, að prestaköllin eru nokkuð jatnari 
en áður og menn vilja ekki vera að hafa 
fyrir því, að rifa sig upp af brauðum, 
þegar svo lítill er munurinn, og álit jeg 
það kost, að flutningur presta hefur farið 
minnkandi. En úr þvi að umsóknunum 
heíur fækkað, þá er líka minni þörf á, 
að veitingarvald safnaðanna nái til allra 
umsækjenda, þvi að þá koma færri tilfelli 
fyrir, að fleiri en þrír sæki og þá hefur 
söfnuðurinn fullkomið vald til að velja 
nm þá alla.

Viðvikjandi því að talað hefur verið 
um raddir frá þjóðinni í þá átt að æskja 
þessarar breytingar, þá hef jeg gjört 
mjer far um að leita þær uppi og fundið

lika á lestrarsalnum raddir úr einum 6 
kjördæmum. í þingmálafúndargjörðum úr 
öðrum kjördæmnm er ekki minnzt á neina 
breyting. Ástæðurnar til þess, að þessar 
fáu raddir hafa látið til sin heyra eru 
sprottnar af þvi, að á þingi 1891 kom fram 
frv. likt þessu. En af umræðunum um það 
frv. hafa þessar raddir komið fram; það 
er því enn eigi almennur vilji þjóðarinnar 
að breyta lögnm þessum og dregur það 
töluvert úr mjer, þó að jeg álíti rjett að 
söfnuðurinn hafl sem mest atkvæði um 
það, hverja presta þeir fái.

Jeg skal taka fram, að mjer er ekki 
neitt kappsmál að þessari breyttill. minnj 
og jeg get vel fallizt á breyt.till. h. 2 
þm. (G. ö. og S. J.) og greitt atkv. með henni.

HáHgrímw Sveinsson: Jeg skal fús- 
lega játa, að frv. þetta yrði mjög mikið 
aðgengilegra, ef breyt.till. þær, semkomn- 
ar eru hjer fram við það, kæmust að. 
Jeg skal viðurkenna það með mestn ánægju, 
að uppástungur þessar jafna úr misfelium 
þeim, sem bæði eru á frv. þessu og hafa 
verið á hinum núgildandi lögum, með því 
að ákveða nákvæmar um ýmisleg atriði í 
þeim, er áður hefur verið of lauslega skip- 
að fyrír um. Jeg get verið samdóma þeim 
aðalskoðunum, sem komið hafa fram við 
þessa umr. í þessarí h. þingd. þvi að h. 
þm. hafa talað með stillingu þeirrí og al- 
vöru, er sæmir þessu vandasama máli, þar 
sem um það er að ræða, að skipta niður 
á hagfeldasta hátt veitingarijettinum milli 
þessara þriggju málsaðila: safnaðanna, 
kirkjustjórnarinnar og landsstjórnarínnar. 
Jeg skal lýsa yfir þvi, að mjer virðist 
breyt.till. á þingskj. 149 aðgengilegri en 
hin á þingskj. 148, af því að hún gjörir 
minni breytingu á lögunum. Jeg er sam- 
dóma h. þm. S.-Þing. (E. Á.) og þm. ísf. 
(S. Sk) um það, að rjettast muni vera að 
gjöra eigi að sinni stórvægilegar breyting- 
ar á lögum þessum, sem eru svona nng 
og sem menn eigi hafa haft nema stuttan 
tíma til að læra að hagnýta sjer. Breyt.till.
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þessi bætir mjög úr þeim bresti, sem er á 
frumv.; komist hún í gildi, verðnr hægt 
að koma í veg fyrir þær óheppilegu af- 
leiðingar, sem hlotizt gætn af því að í 
kjöri væri sá nmsækjandi, er aðeinhverju 
leyti eigi væri vel til fallið að kosinn yrði. 
Það getnr opt og einatt verið mjög erfitt 
fyrir söfrinði, að afla sjer sannrar þekk- 
ingar á öllnm nmsækjendunnm, svo að 
þeir geti kosið með frillri sannfæringu á 
milli þeirra, sem í kjöri ern. Að vísn er 
svo ákveðið i lögnm nn, að bisknp, nm 
leið og hann sendir umsóknarbrjef nm- 
sækjendarina, geti gjört athngasemdir, ef 
honnm virðist ástæða til; en það er mjög 
óvíst, hvort slikar athngasemdir eða til 
lögur frá bisknpi mnndi hafa hin tilætl- 
uðn áhrif, ef t. a. m. svo væri ástatt, að 
einhver annar af umsækjendnm heldur en 
sá, er bisknp mælti fram með, ætti sjer 
ötnlan meðhaldsmann meðal safnaðarins, 
er gæti fengið hann til að kjósa eptir sín- 
nm vilja, en ganga fram hjá hinnm, er 
bisknp legði með. — Báðar þessar breyt. 
till. heimila bisknpi að halda eptir nm- 
sóknarbrjefnm þeirra, er hann álítnr ó- 
hæfilega til að hafa á hendi prestsembætti. 
Þessi sama takmörknn er í báðnm till. En 
hjer gæti þó verið nm 2 stig að ræða. 
Það getur verið, að einhver nmsækjandi 
sje óhæfnr í öll prestsembætti, og fyrir því 
sje sjálfsagt að ntiloka hann, en svo get- 
nr verið annar, sem hefrir einhvern þann 
galla, er gjörir hann óhæfan til prestsem- 
bættis á vissnm stöðnm, jafnvel þótthann 
sje alls ekki óhæfnr á öllnm stöðum. Mjer 
virðist því ákvæði þetta vera of einskorð- 
að, en skeð getnr, að það þnrfi ekki að 
verða til tjóns i framkvæmdinni.

í breytingartill. 149 er bætt inn á- 
kvæðunnm úr lögnnnm, sem jeg við l. 
nmr. tók fram, að fallið hefðn út úr frv. 
nm, að þeir sem i kjöri megi vera, sknli 
allir fullnægja hinum almennu skilyrðum 
fyrir því, að geta haft embætti á hendi í

þjóðkirkjnnni. Það er mjög til bóta, að 
þessi viðbót sje tekin upp í frv.

Breyt.till. á þingskj. 148 stefnir anð- 
sjáanlega i sömn átt sem hin, þá átt, að 
ráða bót á göllnm frv. og gjöra það að- 
gengilegra. Jafnvel þótt það sje mjög 
viðnrkenningarvert, að vilja jafria milli 
þessara þriggja hlntaðeigenda nm veiting- 
arrjettinn, virðist mjer þó þessnm lofs- 
veiða tilgangi eigi ver.t fyllileganáð með 
þeirn ákvörðunnm, sem þar ern settar. Það 
er þá fyrst, að landshöfðingja er áskilið 
vald til þess, fjárhagsins vegna, að krefj- 
ast þess, að haldið sje eptir nmsóknar- 
arbrjefnm, þá er honnm virðast ástæðnr 
til þess eptir atviknm. Jeg skal viðnr- 
kenna, að þetta er í sjálfu sjer ijett huga- 
nn, og veit jeg, að landshöfðingi mnni álíta 
hana allrar viðnrkenningar verða. En 
spurningin er, hvort þetta verðnr svo anð- 
velt í framkvæmdinni. Hjer er svo eptir 
greininni, að ef landsh. eigi telnr nmsækj- 
andann trúanlegan til að standa í skilnm 
með gjöid af prestakallinn, þá getnr nm- 
sækjandi þó komizt að, með því móti „að 
setja nægilega tryggingu". Þaðgetnropt 
og tíðnm verið ekki svo auðvelt fyrir um- 
sækjanda að vita það, hvort hann verður 
álitinn af landsh. trúanlegnr fyrir gjöld- 
unum af prestakallinu, án þess að hann 
þurfi að setja tryggingn, og setjnm nú 
svo, að hann verði hræddnr nm, að hann 
verði eigi álitinn skilsamari en svo, að 
heimtuð verði af sjer trygging, en þá verð- 
nr hann líka að senda þessa tryggingn 
um leið og nmsóknarbrjef sitt; en áþessn 
geta orðið annmarkar, vegna nanms tima, 
því að þessi 6 vikna frestnr, frá því að 
brauð er anglýst laust, og þangað til það 
er aptnr tekið niður, mnndi reynast harla 
stnttnr tími, ef umsækjandi væri úr fjar- 
iægnm landsfjórðungi. Þótt póstgöngnr 
hafi nokknð batnað á síðari tímnm, þá ern 
þær eigi svo fljótar enn á öllnm tímum 
árs, að hægt sje að koma brjefnm fram

13*



199 Sext&idi f.: Ifirv. nm hluttðku s&fhaða í Teitingu taaufe; 2. umr. 900

og til baka á þeim tíma frá fjarlægum 
landsfjórðungum. Svo er það og kunnugt, 
að það hefur jafnan verið, og er jafnvel 
enn venja þeirra presta, sem æskja eptir 
að skipta um prestakall, að hafa umboðs- 
mann hjer í Reykjavík, er þeir hafa gefið 
aðalumboð til að sækja fyrir sína hönd, 
ef viðunanlegt prestakall kynni að losna. 
Pessi umboðsmaður mundi nú alls eigi 
geta sett þessa tryggingu um leið og hann 
sækti fyrir umbjóðanda sinn, jafnvel þótt 
hún yrði heimtuð, til þess að blutaðeig- 
andi prestur gæti fengið að verá í kjöri. 
Það er heldur ekki svo auðvelt fyrir fá- 
tækan umsækjanda, að hafa tryggingu á 
reiðum höndum. Um verðbrjefer naumast 
að ræða, heldur annaðhvort fasteign eður 
ábyrgð manna, sem landsh. tæki gilda. 
Jeg hygg, að þetta ákvæði mundi reyn- 
ast mjög etrfitt og óhentugt í framkvæmd- 
inni, hversu vel sem það er meint.

Annað atriði í þessum breyttill. (C. 
148) er það, að svo er mæltiyrir, að biskup 
skuli senda til safnaðarins meðmæli sín 
með einum af umsækjendunum, og gefa í 
skyn: þessum og engum öðrum verður 
brauðið veitt, ef jeg má ráða; jeg vil ráða 
ykkur til að kjósa hann. Þetta getur nú 
verið mikið gott, ef söfnuðurinn fer eptir 
þessu, og gefur þessum umsækjanda af 
frjálsum vilja atkvæði sitt. En setjum nú 
svo, að einhver ólga sje í söfnuðinum og 
æsingur, svo að hann hafi ekki nóga still- 
ingu til að gefa gaum hollura og vel 
meintum ráðum biskups, svo að söfnuður- 
inn kýs ekki þennan umsækjanda, heldur 
einhvern af hinum, þá getur þetta orðið 
talsvert óþægilegt fyrir biskupinn, aðhafa 
óbeinlínis lagt á móti þeim, sem söfnuður- 
inn þó kýs. Jeg finn þetta töluvert at- 
hugavert við þessar breyt.tiil., jafnvel þó 
jeg játi, að þær eru mjög til bóta fyrir 
f'rumv. ef þær komast að, og gjftra það 
aðgengilegri heldur en áður.

Á þessu sama þingskj. 148 «r nýr við- 
auki frá sömu h. þm. Jeg er þeiin mjög

þakklátur fyrir þennan viðauka. Það er 
töluverð trygging í þvi, að það sje ein- 
dreginn vilji safnaðarins, sem lýsir sjer, 
þegar svo mikill hluti hans er á sama 
máli, og það er fyllilega á rökum byggt, 
að komi það fyrir, að söfnuður kjósi á 
annan hátt, heldur en biskup hefur bent 
til, þá þurfi talsverðan meiri hluta safn- 
aðarins, til að geta sameinað sig um ann- 
an umsækjanda, tii þess að kosningin sje 
bindandi fyrir veitingarvaldið. Jeg hygg 
því, að þessi viðauki sje mjög til bóta, og 
vil sem bezt mæla með því, að hann nái 
samþ. h. þingd. Jeg skal að lokum benda 
á það, að það mun eigi vera allskostar 
rjett á þessu sama þingskj. (148), þar sem 
að eins er vitnað í 8. gr. laga 8. janúar 
1886 — auk þess er prentvilla 1866 í stað 
1886 —; það ætti vístað standa 4.—8. gr., 
þvi að í öllum þessum greinuai eru ákvæði 
um kosninguna, en ekki í 8. gr. einni. 
Það má að likindum skoða þetta sem prent- 
villu, og leiðrjetta það án sjerstaks breyt. 
atkvæðis.

Jeg skal leyfa mjer að benda á eitt 
orð i frumv., sem getur valdið misskiln- 
ingi. Það er orðið „þeir“ í setningunni: 
„ef þeir eru komnir til lögaldurs". Eptir 
sambandi orðasana liggur næst, að þetta 
„þeir“ eigi við umsækjendurna, en á sð 
sjálfsögðu við kjósendurna. Þettaþarf að 
sönnu ekki að valda hættulegum misskiln- 
ingi, en jeg minnist á þetta, af þvi að á þingi 
1885 urðu miklar umræður og mikil reki- 
stefna út úr þessu orði, sem þá. eins og 
nú, var sett á rangan stað í málsgreininni, 
og þetta varð þess valdandi, að frv. komst 
í sameinað þing. Þá var þessu að lokum 
kippt i lag, á þann hátt, að setningunni 
var snúið við, og byrjuð þannig: „Um um- 
sækjendur þá“ o. s. frv.

Jeg get ekki sezt svo niður nú, að 
jeg eigi víki frá mjer orðum þeim, er til 
min voru töluð við 1. umr. þesaa frumv. 
H. þra. Straad. (G. G.) viðhafði þau orð 
um mig, að jeg gerði söfnuði „lúalegar
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getsakir“, og hann endurtók þessi ummæli 
sin. Jeg álít, að orð mín við þá umr., 
hafi alls ekki gefið þeim h. þm. minnsta 
tilefni til, að viðhafa þessi orð, og jeg 
mótmæli þeim kröptuglega, og visa þeim 
frá mjer, sem meiðandi fyrir mig. Ef sú 
gjörð, sem þá var um aðræða, verðskuld- 
ar ámælisorð, þá liggur sökin hjá þeim, 
sem hana hafa framið, en eigi hjá þeim, 
sem um hana talar. Jeg mótmæli þvi, að 
jeg hafi viðhaft þan orð, er hafi getað 
gefið þm. rjett til, eða tilefni, til þessara 
orða.

Forseti áminnti mennum aðhaldasjer 
fast við dagskrána í dag, og ekki fara út 
fyrir hana, en kvaðst þó mundi leyfa ör- 
stutt svar.

Guðjbn Guðlaugsson: Jeg hef eigi 
fnndið ástæðu til að Btauda upp i þessu 
máli, og heldur ekki haft neitt sjerstakt 
að athnga við það, sem sagt hefur verið, 
en knúður af hinum h. 3. kgk. þm. (H. 
Sv.) til að standa upp, ætla jeg um leið 
að mota tækifærið til að gjðra fáeinar at- 
hugasemdir.

Viðvíkjandi umræðum h. þm. ísf. (S. 
St.) um að breyt.till. okkar h. þm. Barð- 
str. (S. J.) gengi í allólíka stefnu og hans, 
þá vil jeg geta þess, að þetta er ekki alls- 
kostar rjett, því um báðar þessar breyt- 
ingartill. er það að segja, að þær auka 
vald biskups, þótt okkar tillaga gangi ekki 
eins langt og tillaga h. þm. ísf. (S. St.), 
af því að söfnuðunum er ætlaður meiri 
rjettur eptír okkar breyttíll., en h. þm. 
ísf. (S. St).

Það var einnig litið í ræðu h. 6. kgk. 
þm. (Þ. B.) við 1. umr. hjer í deildinni, 
og sem h. þm. ísf. (S. St.) minntist einnig 
á, en það var viðvikjaudihinum svo nefndu 
fyrirheitsbrauðum, er mjer þykir athuga- 
vert, eg þess vegna ætla jeg stuttlega að 
leyfa mjer að svara með fáeinum orðum. 
H. 6. kgk. þm. (Þ. B.) kvað frumv. það, 
er hjer liggur fyrir daildinii, vera því til 
fynntöðú, að hægt væri að efna þessi lof-

orð, og minntist um leið á sjera Pjetur í 
Grimsey. En hvernig sagt verður, að þetta 
frumv., er hjer liggur fyrir, firemur sje 
þessum fyrirheitum til fyrirstððu, en nú- 
gildandi prestakosningalög, fæ jeg eigi sjeð. 
Eptir þessum lögum er það jafnómögulegt, 
að kjósendum að eins gefist kostur á ein- 
um manni, ef fleiri gefa kost á sjer, eins 
og eptir þessu frumv. Sjera Pjetur getur 
alveg eins vel fengið annað branð, þó það 
nái fram að ganga sem lög, eins og hann 
getur nú. Sje hann t. d. einn af mörgum, 
sem sækir um eitt brauð, þá getur lands- 
stjórnin að eins látið hann vera einn af 
þremur, sem kjósa á um, og þá getur söfn- 
uðurinn eins vel tekið annanhvorn hinna, 
en sje hann einn af 2—3 umsækjendum 
þá hefur hann þó ávallt keppinaut hjá 
söfnuðinum, sem getur orðið honum hættu- 
legur. H. h. þm. ísf. (S. St.) hafði það á 
mótí þessu frumv., að þjóðinni væri það 
ekkert áhugamál að fá prestakosningarlög- 
unum breytt, og færði því til sönnunar, 
að óskir um breytíngar þessu aðlútandi, 
hefðu komið frá sex þingmálafundum. Hann 
taldi þessar sex raddir Ijóst merki þess, 
að þjóðin yfir höfuð ekki kærði sig um 
neinar breytingar. Þetta álít jeg þó eng- 
anveginn rjetta röksemdaleiðslu hjá h. þm. 
Að ekki komu fnam fleiri bænaarskrár til 
þingsins í lika stefnu er ef til vill sum- 
part að kenna áhugaleysi manna í kirkju- 
legum málum, en þó einkum kemur það 
«ð minni hyggju til af því, að menu al- 
mennt eru ánægðir með þá presta, sem 
þeir nú hafa, og finna þvi ekki ástæðu til 
að kvarta yfir lögum, sem hafa stnðlað til 
þess, að þeir fengju þá. — Mjer er einnig 
kunnugt um, eptir því sem orð fjölda 
manna hafa fallið, sem einmitt eru úr 
þeim sóknum, sem enga ósk hafa sent, að 
þetta er eindreginn vilji manna yfir höfuð 
að fá sem frjálslegust prestakosningalög 
sem auðið er. Jeg held því, eins og jeg 
hef sagt, að orsökrn tíl þess, að svo fáar 
raddir hafa heyrzt þetta mál áhrærandi
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sje fremur sú, að menn síður gefa þeim 
göllum, er á kosningarlögunum eru gaum, 
þar eð þeir eru ánægðir með presta sína, 
heldur en sú, að þeim geðjist avo vel að 
sjálfum kosningarlögnnum. Áhuginn mun 
vakna bjá hverjum söfnuði þegar að því 
kemur, að hann sjálfur þarf að fara að 
hagnýta sjer (ögin.

H. 2. kgk. þm. (H. Sv.) fór vægum 
orðum um breytingartillögu okkar, og verð 
jeg að játa, að jeg get ekki þakkað honum 
það, þar sem breytingar- og viðaukatillaga 
okkar h. þm. Barðstr. (S. J.) fer að eins 
í þá stefnu að auka biskupsvaldið og að 
öðru leyti til að mæta h. 2. kgk. þm. (H. 
Sv.) og öðrum andmælendum frv. á miðri 
leið. Breytingartillaga okkar eykur vald 
biskupsins með því að veita honum vald 
til að útiloka óverðuga menn frá því að 
komast á kjörskrá, og er það, eins og h. 
þm. ísf. (S. St.) tók fram, eðlilegt að þetta 
vald heyri honum til. Ennfremur tekur 
tillaga okkar tillit til, að fjár landsins sje 
gætt og sje eigi falið á hendur óráðsöm- 
um mönnum. Með því að setja það á vald 
landshöfðingja að bægja þeim frá, er að 
hans áliti ekki er skilsamur maður, ef 
eigi er sett veð, er sú mótbára, sem af 
þessu hefur stafað, með öllu horfin.

H. 2. kgk. (H. Sv.) sagði, að þessi 
varnagli okkar væri meira á orði en á borði; 
það væri efasamt um það, hvort hann væri 
framkvæmanlegur, og það mundi verða 
hinn mesti bagi fyrir fátæka menn, ef 
þeir þyrftu að vera sjer út um veð. Þetta 
er að sönnu satt, en h. þm. gætir eigi 
þess, að veð mundi alls ekki heimtað af 
manni, sem kunnur er að skilvisi, þótt 
hann væri fátækur, eða að minnsta kosti 
ætti að vera óhætt að bera það traust til 
landsstjórnarinnar.

Jeg hef svo ekki fleira að athuga 
við það, sem talað hefur verið mál- 
inu viðkomandi, en þá er eptir að svara 
viðauka þeim, er h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) 
bætti við ræðu sína og sem var máliuu

óviðkomandi, og vil jeg verða við tilmæl- 
um forseta að verða ekki fjölorður um 
þetta.

Að jeg taki orð mín aptur er enginn 
vegur, af því þau voru byggð á skoðun 
minni, sem stendur óhögguð enn, þeirri 
skoðun, að það væru getsakir, jafnvel lúa- 
legar getsakir að geta þess til, að söfn- 
uðirnir settu ef til vill tímanlega og eilífa 
velferð sína í veð móti lítilfjörlegum slægju- 
bletti.

Það sjest á þingræðum okkar, hvað 
hver okkar hefur sagt, og hann getur 
sjálfur sjeð í ræðu sinni, ef hann vill, að 
honum fórust þau orð, að kjósendur litu 
meir á stundarhagnað og kysu þann prest, 
er þeir ef til vill alls ekki vildu hafa, ef 
þeir að eins sæju sjer einhvern veraldleg- 
an hagnað i þvi. Út af þeim ummælum 
mínum, sem raunar ekki koma þessu máli 
neitt við, að menn, með því að fá einhverjar 
lítilfjörlegar og meiningarlausar rolur fyrir 
meðmælendur, gætu náð kosningu til al- 
þingis, dregur h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) þá 
ályktun, að jeg ekki geri mönnum minni 
getsakir, en jeg segi að hann hafi gjört, 
og slettir því fram í umræðum við óvið- 
komandi mál. En hvernig getur það ver- 
ið blettur á heilum hreppi, þó einhver 
einn finnist í honum, sem er lítilmenni og 
jafnframt meiningarlítill og jeg held fáa 
hreppa svo vel skipaða, að þeir eigi 
ekki einn slíkan mann. Þessar get- 
sakir mínar, er hann kallar svo, eru 
ekki ólikar þeim, er hann hefnr látið sjer 
um munn fara, getsakir, sem, ef þær væru 
sannar, væru nægar samkvæmt kenningu 
kirkjunnar til þess, að koma eí til vildi 
bæði þeim sjálfum, er gjört hefðu og hlut- 
aðeigandi söfnuði, norðnr og niður, þang- 
að sem jeg veit ekki, hvort jeg má nefna 
hjer í þessari heiðruðu þingdeild. Slíkt er 
þó sannarlega sá þungbærasti slægju- eða 
beitartollur, sem jeg hef heyrt getið um.

ATKVÆÐAGB.: 1. br.till. (C. 149) 
við 1. gr. samþ. með 7:4 atkv.; 2. br.till.
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(C. 149) við sömu gr. samþ. með 9 samhij. 
atkv.; 1. gr. þannig breytt samþ. með 8 sam- 
hlj. atkv.; 3. br.till. (C. 148) samþ. með 6 atkv.; 
4. br.till. (C. 148) samþ. með 6 atkv. Fyrir- 
sögnin samþ. með 10 atkv.

Málinu vísað til 3. umr. með 7 atkv. 
gegn 4 að viðhöfðu nafnakalli og

Já: Nei:
Þorleifur Jónsson, Jón A. Hjaltalin, 
Einar Ásmnndsson, Eristján Jónsson, 
öuðj. Guðlaugsson, L. E. Sveinbjömsson, 
Gntt. Vigfússon, Þorkell Bjarnason. 
Hallgr. Sveinsson,
Sigurður Jensson,
Sigurður Stefánsson.

Frv. tii laga um samþykktir til að friða 
skóg oq mel (C. 131); 1. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. 
umr. með 10 samhlj. atkv.

Frv. til laga um rjett þeirra manna, 
er hafa þjoSkirkjutrú tU að ganga í hvrgara- 
legt hjónaband (C. 132); 1. umr.

RaUgrímur Sveinsson: H. Nd. hefur 
sent oss frv., er heitir „frv. til laga um 
rjett þeirra manna, er hafa þjóðkirkjutrú, 
til að ganga í borgaralegt hjónaband*; tezti 
þess er ekki langur og mergurinn sá, að 
þjóðkirkjumönnum skuli jafnheimilt að nota 
borgaralegt hjónaband, sem utanþjóðkirkjn- 
mönnum. Frv. þetta hefur tekið æðimikl- 
um breytingum frá þvi, er það fyrst var 
lagt fyrir alþingi að þessu sinni, bæði til 
þess að gjöra það aðgengilegra og form- 
legra. Þegar vjer lítum á þetta frv., verð- 
ur sú spurning fyrst fyrir, hvort nokknr 
þörf sje á því. Er nokkur nauðsyn á að 
útvega mönnum, sem í þjóðkirkjunni eru, 
þennan rjett, er frv. fer fram á? Jeg 
sje engar þær ástæður, að þingið geti fund- 
ið sig knúð til að veita því fylgi sitt, eng- 
ar óskir af hendi þjóðarinnar, er benda í 
þá átt. Og jafnvel þótt frv. þetta öðlaðist 
hylli þingsins og næði staðfestingu konungs 
þá er jeg þó fullviss um, að það mundi

enga verulega þýðingu hafa, af þeirri ein- 
íöldu ástæðu, að menn mundu ganga fram- 
hjá og eigi færa sjer í nyt leyfi það, er 
frv. þetta heimilar, nema ef til vill örfáir 
menn. Aðalástæðan til, að frv. þetta hef- 
ur komið fram, mun vera, að einstakir 
menn hafa kvartað yfir þeim ritningarlestri 
og helgisiðum eða „serimonium“, erkirkju- 
legri vigslu er samfara og sagt þær spilla 
ánægju þeirri og gleði, er vígslunni á að 
fylgja; spurningar þær og ritningargrein- 
ar, sem prestinum með lögum er skipað 
að hafa um hönd og lesa við þetta tæki- 
færi, væru sjer ógeðfeldar og jafnvel hneyksl- 
uðu sig. Jeg vil alls ekki gera lítið úr 
þessum ástæðnm, og mönnum kann að ein- 
hverju leyti að vera nokkur vorkunn, þótt 
þeim þyki svo, en sje þetta aðalástæðan 
til, að frv. hefur komið fyrir þingið, þá 
hygg jeg, að hún falli fljótt um sjálfa sig, 
þegar menn gæta að því, að öll líkindi eru 
til, að handbókin innan skamms tima verði 
endurskoðnð og lagfærð. Takist endur- 
skoðun þessi vel, sem engin ástæða er tii 
að efa að óreyndu, og öðlist staðfestingu 
stjórnarinnar, þá er engin ástæða til að 
ætla, að sönnum þjóðkirkjutrúarmönnum 
þnrfi iengur að þykja óviðfeldið að nota 
þessa kirkjulegu athöfn, þvi meðal breyt- 
inganna á handbókinni verða óefað breyt- 
ingar á hjónavígslu-rítúalinu, og það i þá 
átt, sem óskir manna hafa bent til. Eða 
hvers vegna skyldi mönnum þykja þessi 
kirkjulega athöfn óviðfeldnari en allar aðr- 
ar? Vitanlega stendnr þessi athöfn í 
nokkru öðru sambandi við lög og lands- 
stjórnarreglur en ýmsar aðrar kirkjulegar 
athafnir, t. d. hin heilögu sakramenti; 
hjónabandið hefur vissulega sina borgara- 
legu hlið, sem sakramentin hafa eigi, eða 
miklu síður; en hjer á landi er sú skoð- 
un að minnsta kosti almenn, að sáttmáli 
sá, sem maður og kona gera sín á milli, 
sje annað, meira og helgara, heldur en hver 
annar sáttmáli manna á meðal. Menn hafa 
opt í þessu sambandi hengt hatt sinn á



þau orð Lúters, að hjónavígsla væri 
borgaraleg athöfn og ekki kirkjuleg; en 
sjaldnast eða aldrei hafa menn þá athngað 
við hvaða tækifæri og í hvaða sambandi 
þessi orð vorn töinð. Þau vorn tölnð móti 
kaþólskn kirkjnnni, er setja vildi hjóna- 
vígsluna í tölu hinna heilögn sakramenta. 
Jeg þykist skilja svo vel anda Lúters, 
að jeg óhikað þori að segja, að ef einhver 
þá hefði beint þeirn orðnm að honnm, hvort 
kirkjan hefði þá ekkert með hjónavígsluna 
að gera, að hann hefði svarað því með 
beinhörðn „já“. Kirkjan á einnig eptir 
skoðnn Lúters að „sanktionera“ og lýsa 
blessnn sinni yfir þessum helga sáttmála, 
sem hefur svo víðtæka þýðingn fyrir alla 
siðferðislega fjelagsskipnn.

Ef menn gætu bent mjer á einhvern 
verniegan hagnað, sem af frv. þessn gæti 
leitt, eða vernlega þörf, sem það bætti úr, 
væri öðrn máli að gegna, og jeg mnndi þá 
ekki stnðla til að fella þetta frv.

Lög 19. febr. 1886 veita utanþjóð- 
kirkjnmönnnm leyfl til að ganga í borg- 
aralegt hjónaband, svo þeir ekki þnrfi að 
fara á mis við þan borgaraleg rjettindi, 
er þeir hafa sanngjarna kröfn tii, sem og 
ern tryggð þeim til handa með sjálfri stjórn- 
arskránni, og geti fengið vigsln án hjálpar 
klrkjnnnar. Þetta er rjett og sjálfsagt, en 
siðar hafa menn viljað rýmka þetta frelsi, 
er kailað er, og láta það einnig ná til 
þjóðkirkjumanna, sem alls enga þörf hafa 
á því; menn hafa á fyrri þingnm haldið 
fyrir því langar og snjallar ræðnr, án 
þess þó að geta sannfært hina háttvirtu 
deild, og vona jeg eins verði í þetta sinn, 
þar eð jeg frá kirkjnlegn sjónarmiði ekki 
enn þá get sjeð neina ástæðn til að halda 
þessn máli fram.

Onttormur Vigfússon: Jeg stend ekki 
npp til þess að mæla þessn frv. bót, enda 
virðist mjer þess eigi þurfa. Jeg get ekki 
sjeð, að þan mótmæli, sem fram hafa kom- 
ið móti því hafi við mikil rök að styðjast 
eða geti skaðað framgang þess. Það hef-
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nr að visn verið sagt, sem aðalmóitbára 
gegn frv., að það sje óþarft og ónauðsyn- 
legt, en enginn hefur sýnt fram á, að það 
væri skaðlegt á nokknrn hátt. Mjer virð- 
ist nú frv. þetta vera mikil rjettarbót og 
jeg er þakklátnr h. Nd. fyrir að hafa 
komið fram með það. Bjettarbót kalla jeg 
það, að sjerhverjnm hjónaefuum, þótt þau 
sjen i þjóðkirkjunni, er heimilað að ganga 
í hjónaband hjá verzlegu yfirvaldi, sýslu- 
manni eða bæjarfógeta, án þess að þnrfti 
að fara til prests. Jeg hygg, að það geti 
opt komið fyrir, að hjónaefni, þótt þan 
sjeu vel kristin, og hafi hreina þjóðkirkjn- 
trú, kjósi þessa aðíerð, og hafi sínar á- 
stæður fyrir því. Jeg segi ekki þar með 
að jeg búist við því, að þetta verði almennt 
gjört. Jeg heyrði það á ræðu h. 2. kgk. 
(H. Sv.) að hann áleit það vorknnnarmál, 
þótt einstöku maðnr, nndir ýmsnm kring- 
umstæðum, vildi koma sjer hjá að þnrfa 
að taka vigslnna i kirkjnnni, ef honnm t. 
a. m. þætti óviðfeldnar reglnr og setning- 
ar, sem viðhafðar ern við það tækifæri o. 
fl. Jeg segi fyrir sjálfan mig, að jeg hefði 
verið þakklátnr, þá er jeg giptist, ef slík 
lög, sem þessi hefðn þá verið til, því satt 
að segja eru í handbókinni ýmisleg ákvæði 
sem mjer eins og mörgnm fleirum þykja 
ógeðfeld, og miðnr viðeigandi á þessnm 
tíma. Jeg vil því mæla með því, að frv. 
þetta fái að ganga sinn veg, bæði til 2. 
nmr. og svo í gegnnm þingið.

Landsh'ófðingi: Stjórnin lagði fyrir 
alþingi 1877 frv. um borgaralegt hjóna- 
band til þess að fullnægja þeirri gr. í stjórn- 
arskránni, sem h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) 
nefndi. Þá var frv. felt á þinginn, af þvi 
að þm. höfðn hina mestu óbeit á borgara- 
legn hjónabandi. 1885 var aptnr fyrir 
þinginu frv. nm likt efni og var það þá 
samþykkt með hangandi hendi, en þá mátti 
það ekki heyrast, að borgaralegt hjóna- 
band skyldi leyfast öðrnm en ntanþjóð- 
kirkjnmönnnm. Siðan erunúliðin að eins 
7 ár og 16 ár síðan hið fyrra firv. var fyrir

að ganga í borgaralegt hjónaband; 1. unrf. 208
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þinginn. En að skoðanir landsmanna hafi 
breytzt svo mjög, að það sem ekki mátti 
nefna á nafn fyrir 16 árnm síðan, og 
jafnvel ekki fyrir 7 árum síðan, að það 
sknli nn hafa eins mikinn byr og þetta 
frv. — það er mjer mjög svo óskiljanlegt.

H. þm. S.-MÚI. (ö. V.) sagði, að frv. 
þetta væri rjettarbót. Því get jeg alls 
ekki samsinnt. Jeg get ekki fnndið það 
í neinn mætara, að sýslnmaðnr eða bæjar- 
fógeti gefi i hjónaband heldnr en að prest- 
nr gjöri það. Jeg hef ekki svo fínar til- 
finningar, að jeg þoli ekki að heyra lesin 
upp nokknr orð úr gamla testamentinu, 
jafnvel þó jeg finni að þau orð eigi bet- 
ur við þann tíma, sem þan vorn ritnð á, 
en við vora daga.

Jeg heyrði þær ástæðnr vera færðar 
fyrir frv. þessn i h. Nd., að hjónabandið 
væri eigi annað en samningur, og því 
væri það gamaldags kreddur, að skylda 
menn til að fara endilega til prests til að 
gera þennan samning. En hví er mönn- 
nm þá ekki heimilað að upphefja þennan 
samning eins og hvern annan samning? 
Mjer finnst það eðlileg afleiðing af þessu 
frv. að tekið sje skrefið út, og hjónnm sje 
leyft að fara til sýslnmanns eða bæjarfó- 
geta og aegja lausnm þessum samning, 
þegar þeim svo lízt Þan geta komið sjer 
saman nm það fyrir fógetannm, hvernig 
þan vilja ráðstafa bfti sínn og börnnm, ef 
þan eiga þan. Þetta mnndi víst h. þm. 
S.Múl. (G. V.) þykja æskilegt frelsi. Vill 
ekki h. þm. (G. V.) bæta ákvæðnm nm 
þetta inn í frv.

Outtormur Vigfússon: Það ern að 
eins örfá orð, sem jeg ætla að tala, ftt 
af ræðn hæstv. landsh. Viðvíkjandi því, 
sem hann sagði, að Nd. hefði byggt á því 
að álíta bæri hjónabandið að eins sem 
samning, svo að rjettast væri að taka 
skrefið ftt og fá heimild til að fara til 
sýslnmanns eða bæjarfógeta til að rjftfa 
þann samning, þegar manni sýndist. Jeg

Álþt 1893 A.

skal nft ekkert verja eða sækja um það, 
hvaða meiningar Nd. hefnr nm þetta; en 
hitt get jeg sagt, að jeg skoða ekki hjóna- 
bandið sem hvern annan samning. Jeg 
hef allt of mikla virðingn fyrir hjónaband- 
inn til þess; jeg álít það helgan samning, 
helgari en alla aðra samninga, sem jeg 
þekki. En samt sem áður virðist mjer 
engin brýn nauðsyn bera til að fastbinda, 
að það sknli endilega stofnað fyrir presti, 
ef hlutaðeigendur, af einhverjnm sjerstök- 
nm ástæðnm, vilja heldnr að valdsmaður 
gipti sig, enda álit jeg þann samning 
engu helgari eða fastbnndnari fyrir það, 
þótt prestnr sje við, þegar þessi samning- 
ur er gjörðnr, heldnr en einhver verzlegur 
valdsmaðnr.

Jón A. Hjaltálín: Það voru orð hæstv. 
landsh., er komn mjer til að standa npp 
Hann furðaði á því, að hugir landsmanna 
skyldn hafa breytzt svo, að það sem menn 
vildu ekki sjá 1877 og gengu að að nokkru- 
leyti 1885, að það værn menn svo fíknir 
í að fá nú í gegn. En þetta er alls ekki 
nndarlegt; það hafa farið fram tvennar 
alþingiskosningar siðan, svo að andinn 
hefur mikið breytzt frá þvi sem þá var. 
Vjer erum framfaramenn.

Hæstv. landsh. stakk upp á, að bætt 
væri inn í frv. ákvæðum um, að hjón gætu 
líka skilið hjá bæjarfógeta eða sýslumanni. 
Jeg get ekkert sjeð á móti því fyrirkomu- 
lagi. Jeg get ekki skilið, að neitt geti 
verið á móti því, að hjón geti eius vel 
skilið hjá sýslnmanni eða bæjarfógeta eins 
og hjá amtmanni.

Orð Lftters styðja og einmitt þetta 
mál. Það ern hans bein orð, að hjóna- 
bandið sje verzleg athöfn. Það þarf því 
allmikið hugrekki til, að gjöra Lftter upp 
þau orð, sem h. 2. kgk. (H. Sv.) gjörði 
honnm npp, ef sft spurning hefði lögð verið 
fyrir hann, er sami h. þm. (H. Sv.) 
bar npp.

Það getnr vel skeð, að Lftter hafi 
14 (22. ágúat).
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komizt á þessa skoðun, af þvi aö hann átti 
í höggi við kenningn kaþ.kirkjunnar á 
hjónabandinu, en það er engin minnsta á- 
stæða til að halda, að hann hafi ekki talað 
þessi orð i fnllri meiningn.

Hatigrímur Sveinsson: Jú jeg þori 
að segja það. Jeg hef fullkomna dirfsku 
til að segja, &ð Lnter hefur ekki viljað 
hrekja hjónabandið bnrt nr kirkjnnni. Jeg 
er sannfærðnr nm, að minn skilningnr á 
anda Lúters er rjettnr, svo að hann er 
að minnsta kosti ekki fjarri aðalskoðnn 
hans á þessu efni.

Jeg get yfirhöfuð ekki sjeð, hvað gjör- 
ir það að verknm, að mönnum, sem á ann- 
að borð hafa þjóðkirkjntrú, veitir svo erfitt 
að fara i kirkju og þiggja þjónustn af 
presti. Sá, sem er sannarlegnr þjóðkirkju- 
maðnr, hlýtur að eins að hafa ánægjn og 
nppbyggingu af að koma í kirkjn. Ef 
menn bera virðingu fyrir prestinnm, ekki 
að eins sem manni, heldnr og vegna em- 
bættisins, má þeim vera það ljúft að heyra 
hann og nota hans þjónustu við stofnun 
hjúskaparins, ekki síðnr en til að fá hjá 
honum barn sitt skírt eða láta það stað- 
festa sitt skírnarheit fyrir honnm i gnðs- 
húsi. Hafi maðurinn þjóðkirkjutrú meira 
en að nafninn, og það má gera ráð fyrir 
þvi hjá allflestum, þá á honnm ekki að 
vera neitt ógeðfellt að nota kirkjnlegar 
athafnir, eins og þær hingað til hafa verið 
skipaðar með lögnm og venjnm kirkj- 
nnnar.

Á þingi 1885 var hjer í Ed. gamall 
og æruverðugnr þingmaðnr, sem ekki er 
nú hjer eða jafnvel meðal lifenda, því 
hann er kominn nndir græna torfu. Tal- 
aði hann þá mjög hjartnæmnm orðnm og 
innilegum, hve hátiðleg honum hefði þótt 
sú stund, er hann var gefinn í hjónaband 
og lýsti því yfir, hve ógeðfellt sjer mnndi 
hafa verið, ef athöfn sú hefði farið fram 
á nokkrnm öðrnm stað en i guðahúsi. Jeg 
ímynda mjer, að það sjeu margir og jafn- 
vel flestir, sem hugsa eins og þessi maður,

og það er ætlnn min, að þeir, sem hafa 
sannarlega þjóðkirkjutrú, þnrfi ekki að 
láta á móti sjer að fara i kirkju og nota 
þessa kirkjnlegn athöfn.

Það hefnr verið sagt og i sambandi 
við orð Lúters, sem menn nota nógn 
rösklega i þessu efni, að það sje ófrelsi 
að geta ekki gengið í hjónaband nema með 
því móti að ónáða prestinn og nota „sere- 
moninr“, sem sjen óþægilegar og óviðknnn- 
anlegar. Jeg held að það sje nokknð 
djarft sagt af mönnnm, sem ern í kirkjn- 
fjelaginu að setja sig til dóms yfir þvi og 
álita hneykslanlegt að taka þátt í athöfn- 
nm þess. Þó að þeir kynnn að hafa á 
móti prestinura, sem manni, þá á það ekki 
að hafa áhrif á skoðun þeirra á þeirri 
þjónnstu, sem prestnrinn framkvæmir. í 
kirkjunni kemnr hann ekki fr&m eingöngn 
sem maður, heldnr sem nmboðsmaðnr kirkj- 
nnnar, er á að framkvæma kirkjulegar at- 
hafnir eptir þeim reglum, sem i kirkjnnni 
gilda. — Það getnr eins komið fyrir, að 
einhver, sem vill fá hjónavígsln, hafi á 
móti þeim bæjarfógeta eða sýslumanni, sem 
gefa á saman og svo getur komið fyrir í 
öllnm samböndnm, en þess háttar smámuni 
mega menn ekki láta hafa áhrif á sig eða 
ráða miklu. Jeg gjöri ekki mikið úr þeim 
ástæðum, að prestar sjen tilkomnlitlir og 
óskemmtilegir; það kann að vera að snm- 
ir sýslumenn sjeu tilkomumeiri, en ekki 
eru það þó allir. Jeg verð að veraþeirr- 
ar skoðnnar, að þeim, sem ern vernlegir 
þjóðkirkjntrúarmenn, geti ekki verið það 
áhngamál að losast við kirkjnlega vígslu. 
Það er heldur ekki rjett, sem snmir láta 
í veðri vaka, að kirkjan hafi ranglega 
sölsað undir sig þetta vald, heldur hefnr 
landsstjórnin og borgaralegt fjelag falið 
kirkjnnni þetta vald. í vigslunni samein- 
ast „funktion" þess borgaralega valds og 
„funktion" hins kirkjulega valds, ogprestnr- 
inn, sem umboðsmaðnr kirkjnnnar og þjóð- 
fjelagsins, staðfestir þetta samband, sem 
er annars eðlis en öll önnur borgaraleg
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Gntt. Vigfnsson, 
Signrðnr Jensson,

sambönd. Það á að standa nm langan 
tíma og hefnr meiri þýðingn, dýpri og 
varaniegri en önnur. Það getnr því eng- 
inn sagt, sem vill vera sannsýnn, að það 
sje ástæðulaust, að kirkjan vill gjöra þessa 
athöfn eins hátíðamikla og alvörnmikla og 
hægt er, og leggja hátíðlega blessnn sína 
yfir þennan helga sáttmála. Nú getnr 
verið, að einhver segi, að hjönabönd hafi 
ekki öll blessazt fyrir það, en það er sann- 
arlega ekki hinni kirkjnlegn vígsln að 
kenna, þött stnndnm hafi farið á annan hátt. 
Þessi hjönabönd bafa ekki vanblessazt af 
því, að prestnrinn hefnr gefið hjónin saman 
eða að lesnar hafa verið yflr þeim ritningar 
greinar, heldnr af því að þan hafa sjálf 
eigi getað lifað kristílega saman, þó að 
kirkjan hafi reynt að hafa helgandi og 
betrandi áhrif á hjónabandið bæði í byrj- 
nninni við stoíhnn þess og einnig í fram- 
haldi þess.

Þessi athöfn er of þýðingarmikil til 
þess, að ekki sje allt gjört til þess að brýna 
fyrir mönnnm, sem stiga það stig, að hún 
sje ekki litilsvirði nje ijettvæg, heldnr al 
varleg og áhrifamikil athöfn, eigi að eins 
fyrir sjálfa þá, heldnr einnig niðja þeirra 
og vandamenn og íjelag það, sem þeir lifa 
í, fyrir sóknarfjelagið, kirkjufjelagið og 
yfir höfnð borgaralegt Qelag, og hefnr 
meiri þýðing en nokknr annar fjelags- 
skapnr.

Jeg verð þvi að vona að menn leggi 
svo mikla áherzln á kirkjnlega vígsiu, að 
menn greiði atkv. móti þessu frv.

ATKVÆÐAÖR.: Frv. fellt frá 2. 
nmr. með 6 atkv. gegn 5 að viðhöfðu 
nafnakalli og sögðn;

J&: Neiz
Jón A Hjaltalin, Guðjón Guðlangsson,
Þori. Jónsson, Hallgrímur Sveinsson,
Einar Ásmnndsson, Kristján Jónsson,

L. E. Sveinbjörnsson, 
Sig. Stefánsson, 
Þorkell Bjarnason.

Frv. til laga um kjöraengi kvenna. 
(C. 133); 1. umr.

LandshöfSingi: Þeim, sem hafa borið 
frv. þetta upp, hefnr eflanst gengið það 
til að gjöra konnm þeim, sem frv. nær til, 
mikinn greiða með því að veita þeim mikil 
rjettindi, sem ættn að vera mikilsverðfyr- 
ir þær.

Jeg er ekki á móti því, að konnm sje 
veitt öll þan rjettindi, sem þær getatekið 
á móti og geta orðið þeim til góðs.

En það er sjerstaklega ástatt með 
þessi rjettindi, sem hjer er farið fram á 
að konnr fái, að því fylgir nokknr agnúi, 
þvi að nndireins og konnr fá kjörgengi til 
sýslnnefndar, hreppsnefndar og bæjarstjórn- 
ar. þá er þeim nm leið gjört að skyldn 
að taka á mótí kosningn. En menn vita, 
hve mikill fengnr það þykir vera að verða 
kosinn í þessar nefndir, sjerstaklega í 
hreppsnefnd. Jeg þori að fullyrða, að hver, 
sem getnr hjá því komizt, reynir að nota 
öll nndanbrögð til þess að losast við það. 
Það sýnir að það þykir ekki neitt happ 
að komast í þessa stöðn. Þess vegna 
skyldn menn halda, að konnr, sem fengjn 
rjett tíl kjörgengis, mnndn líta á þetta 
líkt og karlmenn og þeim koma það illa, 
að verða settar i þessar nefndir. En ef 
þær fá rjettindin, fá þær nm leið skyld- 
nna, og það yrði harla tílgangslanst að 
veita þeim kjörgengi, ef þær svo aldrei 
yrðu kosnar. Menn vita, að ýms störf í 
þessnm nefndum, sjerstaklega í hrepps- 
nefnd, eru fullerfið og ekki má ætlast til 
að konnr vilji komast í þessháttar t a. m. 
ríða út á vetrnm og koma fyrir ómögnm. 
Jeg ímynda mjer, að flestar vildu heldur 
vera lansar við það. Jeg vona því, að 
þeir, sem vilja konnnnm vel, felli þetta 
frv.

HdUgrimur Sveinsson: Hæstv. landsh. 
hefur þegar tekið fram margar veruleg- 
ar ástæðnr með því, að frumv. þetta verði 
fellt og er jeg honnm alveg samdóma.

14*
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Konum er ekki veittur með því neinn sjer- 
stakiega tiikomnmikill rjettur. Mjer er 
heldur ekki kunnugt um að þær, sem hjer 
eiga hlut að máli, hafi sótzt eptir þessum 
rjetti eða beðið um hann, og hafi þær ekki 
gjört það, finnst mjer ástæðulaust afþing- 
inu, að fara að skenkja þeim þetta svona 
að fyrra bragði, sem þó ekki er annað en 
sann-neínd hefndargjöf. Þingið hefur einnig 
mörg önnur mikilsverð mál til meðferðar, 
sem verða að sitja i fyrirrúmi.

Við vitum einnig, að mönnum þykir 
það byrði ein ,að vera í hreppsnefnd eða 
sýslunefnd, og mundi eins vera með konur; 
þær mundu að eins álíta það byrði fyrir 
sig, og verða ófúsar að takast það á hend- 
ur, en ef frumv. þetta verður að lögum, 
hljóta þær eins og aðrir, að taka við 
starfanum, ef þær verða til hans valdar; 
það getur verið mjög laglegt ápappirnum 
að sjá það, að konur hafi kjörgengi, en 
meðan rjettur sá, sem þeim veitist, er þeim 
að eins til byrði, sem þær munu ófúsar að 
taka við, er það ástæðulaust af þinginu 
að leggja þeim þvílíkt á herðar.

Eitt er og að athuga við frv. þetta; 
það hefur verið samið orðrjett eptir lög- 
um 12. mai 1882 um kosningarrjett kvenna, 
að eins með þeim breytingum, að í stað 
orðsins „kosningarrjett" komi „kjörgengi". 
í frumv. stendur því, að þær skuli hafa 
kjörgengi i hreppsnefnd, .... og „á safn- 
aðarfundum"; það er þó víst ekki mein- 
ingin, að þær skuli hafa kjörgengi til prest- 
skapar, því það er vel hugsandi, að þær 
geti fullnægt þeim náuisskilyrðum, eins 
og nú hagar til hjá oss. Það getur ekki 
verið meiningin, að með þessu litla frumv. 
eigi, án þess á beri, að lauma inn i lög- 
gjöfina ákvæðum, jafnþýðingarmiklum og 
þeim, að konum sje opinu aðgangur jafnt 
sem körlum að prestsstöðunni, heldur mun 
hjer einungis vera óheppilega að orði kom- 
izt. Þegar menn orðuðu frv. þetta, hafa 
menn ekki gætt nægilega hins mikla mis- 
munar á kosningarrjetti og kjörgengi.

ATKVtEtlAGR: Frumv. visað til 2. 
umr. með 7 atkv. gegn. 3..

Frumv. til laga um fuglaveiðasamþykkt 
í Vestmannaeyjum (C. 144); 1. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. vísað til 2. 
umr. með 11 atkvæðum.

Seytjándi fundur, laugardag 22. júli. 
Allir á fundi.

Frumv. til laga um breyting á lögum 
um kosningar tU álþingis, 14. sept. 1877 
(C. 45); 1. umr.

Flutningsmaður (Jim A. Hjáltalín): 
Eins og hinir h. þm. sjá, stendur mál þetta 
fyrst á dagskrá í dag, og það að eins til 
þess, að mjer gefist kostur á að taka það 
aptur. Jeg lýsi því hjer með yfir, að jeg 
tek frumv. aptur.

Forseti spjirði, hvort nokkur h. þm. 
vildi taka frumv. að sjer, og tók það þvi 
næst út af dagskrá, er enginn varð til 
þess.

Frumv. til laga um kosningar tíl al- 
þingis (C. 93, 162, 176); 2. umr.

Framsögumaður (Jón A. Hjáltalín): 
Prumv. þetta mætti svo góðum undirtekt- 
um, er það síðast var hjer íyrir deildinni, 
að jeg ekki finn ástæðu til að vera lang- 
orður i þetta sinn, og býst við því af 
svo frálslyndri samkomu, sem þessari h. 
deild, að hún leyfi þjóðinni á eðlilegan og 
frjálslegan hátt, að taka þátt í löggjöf 
landsins, bg ekki láta kosningarrjett henn- 
ar að eins vera nafnið tómt. Þó get jeg 
eigi neitað þvi, að ein rödd hafi heyrzt 
anda á móti þessu frv., og vil eg þvi beina 
þeirri spurningu að henni, hvort hún álíti 
kjósendum ljúft að geta notað kosningar- 
rjett sinn eða ekki. Ef það er vilji kjós- 
endanna, hvort á þá löggjöfin ekki að gjöra 
sitt til, að þeir geti notað þennan rjett, 
eða á hún heldur að leggja þeim allar 
mögulegar og ómögulegar tálmanir í veg-
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inn. Þessi sami h. þm. hafði það einnig 
á mótí frv. minn nfl., að það eigi, eins og 
hin núgildandi kosningarlög, gæfl mönnnm 
tækifæri eða kost á að koma fjölmennum 
saman á einn stað, en í frv. okkar stend- 
nr með skýrnm orðum, að ef tilmæli koma 
fram frá einnm eða fleirnm nágranna- 
hreppnm, og sýslnnefndin gefnr þeim með- 
mæli sín, þá megi amtmaðnr leyfa þeim 
að kjósa í fjelagi saman. Eptir okkar 
frv. gefst svo mörgnm nágrannahreppnm 
sem vill, kostnr á að koma sjer saman 
nm einn kjörstað, en neyðir ekki eins og 
hin núgildandi kosningarlög menn úr fjær- 
liggjandi hreppum til að ferðast margar 
dagleiðir, ef þeir vilja njóta kosningarrjettar 
síns. Hjer með álít jeg nægilega svarað 
öllnm mótbárnm, er komið hafa fram móti 
því, að hafa kjörstað i hverjnm hreppi. .

Þá kemnr hitt aðalatriði frv., sem er 
að ákveða fast þingfararkanp. Um þetta 
atriði hafa menn ekki getað komið sjer 
saman, snmir hafa ■viljað hafa það fastá- 
kveðið, snmir ekki. Eins og sjest á frv. 
neíndarinnar, þá hefnr nefndin komið sjer 
saman nm, að ákveða fast þingfararkaup 
eitt skipti fyrir öll, enda sje jeg ekki, að 
sá eðlismnnnr sje á dagpeningum, sem 
fastákveðnir ern með lögnm, og þingfar- 
arkanpinn, að það eigi mætti vera í líku 
horfi. Nefndin hefnr tekið meðaltalið af 
þingfararkanpi því, er þingm. sjálfir hafa 
reiknað sjer til handa frá árnnum 1867— 
1891 að báðnm meðtöldnm og byggt á þvi. 
Það er að sönnn satt, að mikill mnnnr 
er á því, að ferðast sjóveg eða landveg, 
en allólíklegt þykir mjer, að vjer, sem 
höfnm svo mikinn áhnga á að efla sam- 
göngnr landsins, gjörnm það á þann hátt, 
að mönnnm eptirleiðis verði óhægra að 
nota sjóferðirnar, sem ern að mnn hægri 
og ódýrari heldnr en áðnr. Jeg sje enga 
ástæðn til að óttast þetta. heldnr hygg 
jeg, og mnnn fleiri vera mjer samdóma í 
þvi, að sjóferðir mnni hjeðan af fara í 
vöxt ár frá ári. Þessar npphæðir eru þó

nefndinni ekki neitt kappsmál, ogjeg er því 
viss nm, að hún fúslega mnn styðja að því, 
að koma að einhverjnm breytingnm i þá 
átt, ef einhverjir yrðn til að bera þær 
fram. Viðvíkjandi breytingum þeim, sem 
komið hafa fram, hef jeg að eins lítið að 
athnga; þær eru flestar orðabreytingar. 
Viðvíkjandi breyt.till. h. þm. Barðstr. (S. 
J.) á þingskj. 176 nm: að í stað júnim. 
komi septemberm. hefi jeg lítið að segja. 
Það kann vel að vera, að júním. sje óhent- 
ngur fyrir Barðstrendinga og aðra, er sjó 
þnrta að stnnda, en á hinn bóginn er mjer 
kunnngt nm, að september er ákaflega 
óhentngur tími fyrir menn á ýmsnm stöð- 
nm í landinu, og yfir höfuð alla þá, er 
miklar heyannir hafa, og hvernig þessn 
verður rýmt saman fæ jeg eigi sjeð. Þó 
vildi jeg gjarnan, að menn tækjn þetta til 
nákvæmari hugleiðsln, áður en frv. verðnr 
afgreitt frá deildinni. Hvað snertir síð- 
ustu breyt.tiil. h. þm. við 33. gr., þá játa 
jeg, að mjer sjálfum datt eitthvað líkt í 
hug, er jeg var að semja frumv., en mjer 
fannst það nokknð hart, að skylda odd- 
vita kjörstjórnarinnar, eins og h. þm. vill 
hafa, til að sjá um, aö afskript kjörbók- 
arinnar og hið annað, er senda á til odd- 
vita yfirkjörstjórnarinnar sje komið þang- 
að (til oddvita yfirkjörstjórnarinnar) innan 
vikn, þar eð óvæntar tálmanir geta gjört 
honnm það ómögnlegt, heldnr fannst mjer 
það nægilegt, að hann næsta dag hefði 
sent það á stað. Þetta vakti fyrir mjer, 
er jeg samdi frv. Jeg vil þó eigi gjöra 
þetta að neinu kappsmáli.

Sigurbur Jensson: Jeg þarf ekki 
að vera margorðnr um þessa breyt.till. 
mina. Jeg fer þar fram á, að kosningar 
skuli fram fara í septembermánnði, eins og 
nú er, en ekki í júní, eins og nefndin vill, 
því mjer finnst það mjög svo óeðlileg breyt- 
ing, er hún þar vill gjöra við hin núgild- 
andi lög, og húu er ekki samkvæm aðal- 
stefnn nefndarinnar, sem einmitt er sú, að 
gjöra mönnnm mögnlegt að neyta kosn-
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ingarrjettar síns. Ef kosningarnar ættn 
að fara fram í júnímánuði mundu marg- 
ir með því verða sviptir kosningarrjetti 
sínum; þeim mnndi ómöguiegt að sækja 
kjörfundinn. Um það leyti ern allmarg- 
ir kjósendur bnrtn frá heimilum t. d. 
allir þeir, sem stnnda fiskiveiðar á þilskip- 
nm, eða ern við sjó i veiðistöðnm. Að 
minnsta kosti hagar svo til í mínu kjör- 
dæmi og víðar á Vesturlandi; það getnr 
verið, að annarstaðar hagi öðrnvisi til, svo 
að þar sje hentngra að hafa fundinaí júní. 
Einn h. þm. talaði nm, að veðnráttan væri 
svo ill í september, að mönnnm væri þá 
svo erfitt að sækja kjörfnndi, en jeg held 
að úr því sje mikið bætt í frv. nefndarinnar 
með því, að kjörstaðir eiga að vera í hverj- 
nm hreppi, þvi með þvi móti er mönnnm 
gjört mikið hægra fyrir með ferðalag. 
Sömuleiðis vil jeg gjöra breytingn á 33. gr.; 
jeg skil svo ákvæði þeirrar greinar, að 
hver oddviti eigi að senda mann af stað til 
oddvita yfirkjörstjórnarinnar nndir eins eða 
eigi siðar, en næsta dag eptir kjörþingið. 
Þetta mnndi víða hafa óþarfa kostnað í 
för með sjer, og þessi kostnaðnr lenda á 
sýslusjóðnnum, sem þegar hafa nóg að 
bera; breyt.till. mín fer því fram á að 
spara þennan óþarfa kostnað, og í stað 
þess, að t. d. 10 menn væru sendir af stað 
með skrárnar, mætti nægja að senda að 
eins 1 eða 2 að afreka það erindi. Það 
hagar snmstaðar svotil, að margir hrepp- 
ar liggja hver við hliðina á öðrum, og 
mætti þá koma þessn fyrir á mikln ódýr- 
ari hátt, heldnr en fyrirskipað er í frv. 
nefndarinnar, og kjörskrárnar þó komið í 
tima til oddvita yfirkjörstjórnarinnar, eða 
áðnr en vika væri Iiðin frá kjörþinginn.

Þvrkétt Bjarnason: Jeg hef nokkrar 
athngasemdir að gjöra við frnmv. þetta. 
Jeg játa fúslega, að nefndinni hefnr geng- 
ið gott til, að koma með þessar breytingar 
á núgildandi kosningarlögum, og hún hef- 
nr viljað gjöra mönnnm hægra fyrir að 
nota kosningarrjett sinn, en mjer finnst

hún fara nokknð langt, er hún ákveðnr 
að hafa kjörstaði í hverjum hreppi; að 
vísu gjörir hún ráð fyrir, að gjöra megi 
2 eða fleiri hreppa, sem saman liggja, að 
kjördæmi, eða að hafa í þeim einn kjör- 
stað, ef það er sameiginlegur vilji manna, 
en jeg er hræddnr nm, að það verði ekki 
margir hreppar, sem gefi nm að sameina 
sig við aðra; fiestir hreppar mnnn óska 
að hafa kjörstaðinn heima hjá sjer. Menn 
segja að örðugt sje að sækja kjörfnndi, 
eins og nú hagar til, en jeg ímynda mjer, 
að það sje ekki örðugra en svo, að ef á- 
hnginn væri nógu mikill hjá mönnum, 
mundi allt fara vel, og fundirnir yrðn vel 
sóttir.

Með þessnm breytingnm er mönnnm 
að visu gjört hægra fyrir að nota kosn- 
ingarrjett sinn og sækja fnndi, en er þá víst 
að allt sje með því unnið? Það hafa ekki 
allir jafnt vit á að nota kosningarrjett 
sinn; fleiri mnndn með þessn móti en nú 
á sjer stað kjósa, senr ekki ern nógn sjálf- 
stæðir, eða hafa næga þekkingu, og yrðu 
þá við þessa kosningaraðferð fleiri menn 
en áðnr verkfæri i höndnm annara og Ijetn 
leiðast af þeim.

Það gæti máske verið æskilegt, að 
skipta kjördæminn i tvennt, þar sem 2 þing- 
menn á að kjósa; á þvi er jeg, og með 
því hefði jeg viljað vera; það er líka 
spnrsmál, hvort allir hreppar muni enn svo 
skipaðir mönnnm, að þeir gætu fengizt í 
kjörstjórn, sem færir væru nm að takast 
það starf á hendnr svo i fullu lagi færi. 
í 19. greininni stendur, að með hrepps- 
stjórannm sem oddvita skuli vera 2 menn 
í kjörstjórn, annan kýs hreppsnefndin úr 
sínum flokk, en hinn kjósi hreppsbúar, 
sem atkvæðisrjett hafa í sveitarmálnm. 
Hjer er ekki talað nm, hvort þessi siðari 
sknli vera maðnr, sem atkvæðisrjett hefur 
eða ekki, og finnst mjer því vanta ákvæði 
um það. Það kemur opt fyrir nú, siðan 
alþýðumenntunin fór að aukast, að margir 
nnglingar nm tvitngt eru svo vel að sjer,
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að þeir eru færari um að sitja í kjörstjórn 
en eldri bændurnir, því eldri kynslóðin 
nant minni uppfræðingar á yngri árum 
sínum en almennt gjöristnú. Erþámein- 
ingin að kjósa megi slíka unglinga, þótt 
ekki hafl þeir enn fengið atkvæðisrjett?

í 23. gr. stendnr, að þingmannsefnið 
sknli senda framboð sitt og meðmæli til 
oddvita yfirkjörstjórnar og beri maðnr það 
saman við 34. gr. þar sem segir, að sá 
sknli rjettkjörinn þingmaður, sem eldri er 
eða elztur, ef 2 eða fleiri fá jöfnatkv. og 
ef 2 ern jafngamlir þá sknli hlutkesti 
ráða. Þá finnst mjer hjer vanta lítilshátt- 
ar ákvæði, sem þó hefur talsverða þýð- 
ingn. Það getnr verið, að kjörstjórnin 
þekki ekki nákvæmlega aldur hlutaðeig- 
andi manna og örðugt sje fyrir hana að 
kveða á nm það, hver elztur sje eða eldri 
og sjerstaklega hlýtnr það að vera örðng- 
leikum bundið fyrir hana að ákveða, hvort 
2 af þeim, sem hlotið hafa kosningu sjen 
alveg jafngamlir. Til þess þarf hún að hafa 
skirnarseðil þeirra. Annars verðnr hún í 
vandræðum.

Jeg álít því nanðsynlegt, að þing- 
mannsefnið sje skylt að senda skírnarseðil 
sinn jafnframt framboðinu til yfirkjörstjórn- 
aroddvitans. Þetta ákvæði vantar því í 
23. gr., og jeg vil skjóta því til nefndar- 
innar, hvort það ekki muui heppilegt að 
koma þessn ákvæði þar að.

Jeg er nefndinni samdóma í því, að 
rjott sje að ákveða fast þingfararkaup, ef 
hægt er að gjöra það með sanngirni; hvort 
henni hefur heppnazt það fyllilega alstað- 
ar efast jegnm, því jeg held, að ýmislegt 
sje að athnga við tölunpphæðirnar. Þar 
er ákveðið þm. úr Rangárvallasýslu 130 kr. 
en þm. Barðstr. að eins 100 kr. og hefur 
hann þó víst helmingi lengri veg að fara 
en þm. Rangvellinga. Til Vestmannaeyja 
eru ákveðnar 100 kr. í þingfararkaup, 30 
kr. minna en til Rangárvallasýsu, en þó 
verðnr þm. Vestmanneyinga fyrst að fara 
landveg anstur i Rangárvallasýsln, og það-

an kanpa sjer sjóvegsferð út í eyjarnar 
og eins úr eyjunum til lands, þegar hann 
fer á þing, því það er engin vissa fyrir 
því, að þm. á Vestmannaeyjnm komist 
sjóveg til Reykjavíkur. Það er alkunnugt, 
hve örðugt það allopt er að komast úr 
eyjnnura eða út í þær þegar illa viðrar 
og að þær ferðir hafa talsverðan kostnað 
í för með sjer.

Þm. ísfirðinga eru ákveðnar 160 kr. 
og hið sama er þm. Strand. ákveðið og er 
þó stór munur á vegalengd til ísafjarðar, 
sjálfsagt helmingi lengra en norður í 
Strandasýsluna.

Jeg vildi benda h. nefnd á þetta til 
frekari íhugnnar.

Sigurður Stef&nsson: Jeg finn mjer 
skylt, að gjöra grein fyrir atkv. mínn í 
þessu máli. H. framsögnm. (J. Hj.) tók 
það fram við 1. nmr. þessa máls, að sjer 
fyndist óviðurkvæmilegt, að löggjafar- 
valdið tæki það með annari hendinni, sem 
það gefur með hinni. En jeg get nú 
reyndar ekki sjeð, að svo sje að farið með 
hinum nngildandi kosningarlögnm. Jeg 
skal ekki neita því, að sum kjördæmin sjeu 
viðlend og þvi all- örðngt að sækja kjörfnndi 
úr fjarlægustn hreppunnm, en hefðu kjós- 
endur almennt tilhlýðilegan áhnga áþing- 
kosningum og þjóðmálum, þá myndu þessir 
örðugleikar ekki tálma því verulega, að 
kjörfnndir væru sóttir af öllum fjölda 
kjósenda. Aðalmeinið okkar er áhuga- 
leysið og þess vegna eru kjörfundir opt 
illa sóttir af kjósendnm. Þótt við tökum 
stærstn kjördæmi í landinu, tekur ferðin 
á kjörstaðinn aldrei meir en einn dag og 
annar dagurinn gengur þá til að komast 
heim aptur, og það cinnngis úr fjarlæg- 
ustn hreppunum; það getur sannarlega 
ekki talizt mikill tilkostnaður, þótt nokkr- 
ir kjósendur eyði tveimur dögum á 6 ár- 
um frá öðrum störfum sínum og varla 
ástæða til að vorkenna þeim það.

Reynslan sýnir einnig, að það ern 
ekki ætið næstu hreppar við kjörstaði,
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sem bezt sækja fundina, heldur einmitt 
þeir hreppar, þar sem áhnginn er mestnr 
á þjóðmálnm. Jeg skal geta þess að 
við Biðuatu kosningar i kjördæmi minn 
mættn helmingi fleiri kjósendnr úr Sljettn- 
hreppi en Hólshreppi, þótt hinn siðarnefndi 
liggi rjett við kjörstaðinn en hinn langt 
i bnrtn frá honnm; af þvi má marka, að 
það er ekki vegalengdin heldur áhugaleysið, 
sem hjer er til fyrirstöðn. Jeg skal ekki 
neita því, að þessi fjölgun kjörstaða gjörir 
hægra fyrir, en jeg held að það verði alls 
ekki til að vekja áhnga hjá mönnnm, heldnr 
þvert á móti til að auka mönnnm pólitiska 
leti; menn hngsa minna um þessa hreppa- 
fundi, álíta þá svo þýðingarlitla og lítil- 
fjörlega að ekki taki að ómaka sig á þá. 
Jeg sje reyndar að h. framsögnm. (J. Hj.) 
hristir höfnðið, en hann hreknr ekki með 
þvi orð mín.

Almennir hjeraðsfnndir hafa mjög 
mikla þýðingn i þessn efni; þar koma beztn 
menn hjeraðsins venjnlega saman, kynn- 
ast hver öðrnm, og ólíkar skoðanir eru 
þar ræddar og athngaðar og við það fá 
menn skýrara yfirlit yfír mál þan, sem 
helzt ern á dagskrá, geta samlagað skoð- 
anir sínar og yfirhöfuð lært hver af öðr- 
nm. Af þessn eykst aptnr politisknr þroski 
kjósendanna. Jeg tel það því einmitt mik- 
inn kost, að mönnnm nr heilnm hjeruðnm 
gefist þannig færi á að koma saman á 
einn stað og ræða þar málsín. Beynslan 
sýnir, að þessir fnndir hafa mjög mikil 
menntandi áhrif á menn; jeg vil taka t. d. 
verzlunarfjelagafundina. 1 kanpfjelagi ís- 
firðinga eru árlega haldnir margir fnndir, 
þar sem fnlltrúar mæta úr flestnm hrepp- 
um sýslnnnar og get jeg af eigin reynsln 
borið um það, að mönnnm hefur ankizt bæði 
menntnn og þroski af fnndnm þessum og 
það er mjög ólikt að heyra, hvernig mönn- 
um farast þessi fundarhöld nú, eða fyrst 
eptir að fjelagsskapnr þessi hófst, ekki 
einungis það, er kemnr til verzlnnarmála, 
heldur og þegar um önnnr mál er að ræða,

er á einhvem hátt snerta fjelagið. Eptir 
frv. nefndarinnar þarf ekki nema mjög 
lítinn hlnta atkv. þeirra, semgreidd ern 
til að vera íjettkjörinn þingmaðnr; það 
nægir að eins að hafa flest atkv. Þetta 
álít jeg mjög varhugavert. Það er og á 
að vera tilgangnr kosningarlaganna að 
tryggja það sem bezt, að sem nýtastír 
menn verði kosnir á þing og er þessa gætt 
i hinnm nngildandi kosningarlögum með 
því ákvæði, að til þess að verða rjettkjör- 
inn þingmaður útheimtist að minnsta kosti 
helmingur þeirra atkv., er greidd eru. Þessi 
regla mnndi alveg nmturnast, ef frv. þetta 
yrði að lögnm. Jeg vil taka t. d. sýslu 
roeð 12 hreppnm og 20 kjósendnm að með- 
altali í hverjum hreppi, og tala allra kjós- 
enda sje þvi 240; jeg set svo, að 6 þing- 
mannaefni bjóði sig fram og fengjn nú tveir 
af þessnm þingmannaefnnm eindregið fylgi 
allra kjósenda í svo sem 3 hreppnnnm og 
yrðn kosnir þar með t. d. 60 atkv., en 
hinir hrepparnir dreifðn atkvæðnm sínnm 
nm hin þingmannaefnin, þá gæti svo farið 
að þessir tveir yrðn þingmenn, enda þótt 
allir hrepparnir nema þessir 3 væru á 
móti þeim, og þeir hefðn ekki með sjer nema 

kjósendanna í kjördæminu, sem gjöra má 
ráð fyrir að flestallir sæktn þessa hreppa- 
fnndi. Þetta get jeg alls ekki álitið heppi- 
legt og er jeg sannfærður um, að fyöldi 
myndi fara að verða óánægðnr með slik 
kosningarúrslit, og það er fjarri því, að 
það yki áhngann á kosningnnnm, heldur 
myndn menn hngsa svo í næstaskipti, að 
ekki væri vert fyrir þá að vera að ómaka 
sig á þessa hreppafnndi, sem engn rjeðn 
nm kosningarnar. Það er líka aðgætandi, 
að þó menn sæki illa fundi, eptir þvi sem 
nú hagar til, þá geta þeir engnm nm 
kennt nema sjálfnm sjer, þótt kosningin 
fari öðrnvísi en þeir vildu helzt á kjósa 
en þarna verða menn að ómaka sig fyrir 
ekki neitt og ern svo óánægðir með allt 
saman; en komi menn frá öllnm hrepp- 
um á einn fnnd, gefet þeim kostnr á að
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tala sig saman, og sætta menn sig þá 
stundum við að fylgja þeim, sem þeir ekki 
höfðu i fyrstu hugsað sjer, er þeir sjá það 
hentar bezt; fara þeir þá ánægðir heim til 
sín, og það getur orðið þeim hvöt til að 
sækja betur næsta fund.

Þótt þessi breyting, sem frumv. fer 
fram á, hafi sína kosti, held jeg samt, að 
hún verði til þess að auka pólitiska deyfð 
og dofa. Mönnum þykir iika eitthvað há- 
tíðlegt við að sækja almenna sýslufúndi, 
þar sem það þykir aptur á móti ærið til- 
komulítið að koma á hreppafundina. Það 
var tekið fram við 1. umr. málsins, að þetta 
mundi verða til þess að efla hreppapólitik- 
ina, og fannst mjer menn fara að. „defin- 
era“ hana á ýmsa vegu. Sú hreppapólitík, 
sem hjer kemur helzt til greina, og sem 
að mínu áliti er niðurdrep fyrir allar sann- 
ar framfarir, er póiitik þeirra manna, er í 
þjóðmálum hugsa fyrst og fremat um 
hreppinn sinn; hinn pólitiski sjóndeildar- 
hringur þeirra nær ekki út yfir þeirra 
eigin sveit eða sýslu. Ef eitthvað kann 
að vera gott eða heppilegt fyrir hreppinn, 
þá telja þessir menn sjálísagða skyldu 
sína að berjast fyrir þvi, hversu óheppi- 
legt, sem það kann að vera fyrir aðra. 
Eins og allir sjá, er þetta mjög skaðlegt 
og ætti 8Ízt að komast að í almennum 
landsmálum. En jeg hygg, að meiri hætta 
sé búin af þessari pólitik, ef þetta frumv. 
verður að lögum, heldur en eptir núgild- 
andi lögum. Þetta mál hefur verið rætt 
mikið á undanfarandi þingum; það er orð- 
inn gamall gestur hjer í þinginu, og 
skyldu menn þá ætla, að það hefði slegið 
svo á hjartastrengi þjóðarinnar, að hún 
hefði öll sem einn maður risið upp til að 
verða þessa hnoss aðnjótandi, en mjer 
er ekki kunnugt um, að svo sje, og jeg 
held, að þjóðinni sje þetta alls ekkert á- 
hngamál. Jeg hef gengið í gegnum skýrsl- 
ur frá öllum þingmálafundum, sem framrni 
liggja á lestrarsalnum, í 10 af þeim er
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ekki minnst á þetta einu orði, 3 fundir 
eru algjörlega mótfalinir breyting á kosn- 
ingalögunum í þessa átt, 5 fundir vilja 
hreyfa máiinu, biðja tveir af þeim um 
fjölgun kjörstaða eptir ákvæðum amtsráða, 
3 vilja fjölga kjörstöðum, en óákveðið, hve 
mikið, og einn vill fjölga kjördæmum. Jeg 
hygg, sem sagt, að fámenni kjörfundanna 
stafi ekki af erfiðleikunum, heldur öllu 
fremur af áhugaleysinu.

Jeg skal samt ekki leggja þungan 
dóm á þessar breytingar, þær eru komnar 
fram af góðum hug, en jeg get samt ekki 
gefið atkvæði mitt með þeim. Jeg vil enn 
taka það fram viðvíkjandi þessari breyt- 
ingu á kosningalögunum, að nú er á ferðinni 
frumv. til stjórnarskrárbreytingar, sem 
ekki er óhugsandi, að komist svo langt, að 
það geti orðið að lögum á næstu árum 
og mundi það að likindum hafa í for með sjer 
allmiklar breytingar á kosningarlögunum, 
og fyrir því mætti vel bíða að breyta þeim 
nú. Svo kemur til annars atriðisins, þing- 
fararkaupsins. Um það atriði get eg ekki 
farið eins mjúkum höndum. Jeg verð að 
játa, að jeg er alveg á sömu skoðun og 
jeg áður hef verið i því efni, þótt þaðsje 
hálfleiðinlegt, að þurfa að vera taka upp 
aptur sömu ástæðurnar þing eptir þing. 
Skoðun mín er, að hjer sje ekki nauðsyn- 
legt að gjöra breytingu á. Þjóðin á að 
bera það traust til þingmanna sinna, að 
þeir ekki fari í vasa hennar eða fjefletti 
hana með röngum ferðakostnaðarreikning- 
um; það væri enda sorgleg játning frá þing- 
manna hálfu, ef þeir álitu slíkar ákvarð- 
anir nauðsynlegar. Jeg hef aldrei sjeð svo 
háa reikninga um þingfararkaup, að jeg 
ekki hefði ástæðu til að halda, að þeir 
væru gjörðir af samvizkusemi og sanngirni. 
Sumir þingmenn hafa viljað setja þessar 
ákvarðanir til þess, að þeir ekki væru tor- 
tryggðir, en það er vist ekki almennt, að 
kjósendur gruni þingmenn sína um græzku 
í þessu efni. Þessar tölur eru líka fjarri

16 (24. ágúst).



SeytJ&ndi £.: lfrv. nm kosningar til aiþingis; 3. nmr.

öllum sanni. Ef nm sjóferðir einar er að 
ræða ern þær ofháar en aptur á mótí allt 
oflágar ef nm Jandferðir er að taia. 
Löggjafarvaldið má ekki Jögleiða ákvarð- 
anir, er anðsætt er að geta orðið til þess, 
að þingmenn bíði beintínis skaða af þing- 
förinni. Þeir eiga aldrei að þnrfa að 
Jeggja fram fje úr sínum eigin vasa til að 
komast á eða af þingi og það er mjög 
sanngjarnt, að þeir fái endurgoldinn allan 
þann kostnað, er þeir verða út að Jeggja. 
Það væri að vissn leyti mikið gott að 
hafa þingfararkaupið fastákveðið, en þá 
yrði það að vera svo hátt, að þau tilfelli 
yrðu sem sjaldgæfust, er þingmenn hefðn 
beinan peningalegan skaða af þingferðinni, 
en á því fyrirkomulagi myndi landssjóður 
mikln fremur tapa en græða. Það er 
fjarska mikill munur í þessu tílliti, hvort 
þingmenn ferðast sjóveg eða landveg. Úr 
sumum kjördæmunum á VesturJandi kost- 
ar sjófirðin báðar leiðir ekki nema 40— 
50 krónur, en landferð 3—400 krónur. 
Enginn getur talið það rjettlátt að setja 
þær ákvarðanir í lög, er neyði þingmenn 
til að ferðast á einhvern vissan hátt t. a. 
m. setja þingfarakaupið svo lágt, að þing- 
menn geti ekki nema sér tíl stórskaða far- 
ið landveg til þings; það verður að vera 
komið undir kringumstæðum þingmanns- 
ins, hvort hann fer sjóveg eða landveg. 
Löggjafarvaldið á hvorki beintínis ué ó- 
beinlínis að setja þingmönnum nokkrar 
reglur um það, hvernig þeir ferðist til 
þings eða af þingi. Það er örðugt og 
mjög mikið vandaverk að gjöra hjer þau 
ákvæði, að ekki verði annaðhvort oflágt 
kaup þingmanna og ekki oíhár kostnað- 
urinn á þjóðinni. Hér rekur sig hvað á 
annað og það er lítt mögulegt að ákveða 
þetta fasta þingfararkaup, svo að við sje 
unandi; sé það miðað við sjóferðir þá er 
það ailt oflágt fyrir þingmenn þá, er 
landveg fara, og sje það miðað við land- 
ferðir einar, þá er það allt ofhátt og 
Jandssjóðurinn tapar í mörgum tilfelium;

227

að fara meðalveg er að hafa slumpareikn- 
ing við landssjóð, sem jeg áJít alls ekki 
við eiga. Ferðirnar, hvort farið er á sjó 
eða landi, breytast ár frá ári, hvað kostn- 
aðinn snertir; eptir því sem samgöngurnar 
komast í betra horf bæði á sjó og landi 
verður kostnaðarminna að íerðast og þar 
af leiðandi getur það þingfararkaup, sem 
um eitt skeið er hæfllegt, orðið óhæfilegt 
annað tímabilið. Það hefur verið tekið 
fram, að þótt þingmaður tapaði eitt árið 
á þingförinni, þá gæti h&nn unnið það upp 
hitt árið, svo að allt jafnaði sig, en þetta 
er mjög óvíst, þvi að það er óvíst, að sá 
þingmaður, sem i ár biður skaða af of 
lágu þingfararkaupi, komi á næsta þing. 
En eitt er tíklegt, að orðið gætí afleiðing 
þessara laga, og það er, að óvissan um það, 
að fá kostnað sinn endurgoldinn i fullum 
mæli, leiddi til þess, að ríkismenn einir 
rjeðust í að bjóða sig tii þingkosningar, en 
hvort það væri til verulegs gagns fyrir 
þjóðfjelagið, verð jeg að efast um, þótt 
jeg beri mikla virðingu fyrir ríkismönnum.

Jeg hef athugað, hve dýrt er að ferð- 
ast Jandveg til þings úr ísafjarðarsýslu; 
jeg gjöri ráð fyiir, að þingmaðurinn eigi 
heima á ísafirði, sem er í miðju kjördæm- 
inu; frá ís&firði inn á Langadalsströnd 
verður að fara sjóveg og getur sú ferð ekki 
kostað minna en 40 kr.; af Langadals- 
ströndinni þarf 5 hesta, hver þeirra fæst 
varla fyrir minna en 25 kr., fylgdarmann 
reikna jeg á 30 kr., sem reyndar er hið 
Iægsta; eptir þessu kostar öil ferðin:

Flutningur frá ísafirði inn á Langa-
dalsströnd..........................40 kr.

5 hestar á 25 kr........................125 —
Fylgdarmaður á 30 kr. . . . 30 —

Samtals 195 kr. 
eða báðar Jeiðir 390 krónur. En hvað á 
nú þessi þingmaður að hafa eptir frum- 
varpi nefndarinnar: segi og skrifa 160 kr. 
Það er með öðrum orðum, að þingmaður- 
inn verður að borga 230 kr. úr sínum 
eigin vasa, ef hann af einhverjum ástæð-
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nm ekki getur farið sjóveg, en geti hann 
farið sjóveg, þá græðir hann* eptir frumv. 
nefhdarinnar nm 100 kr., en væri þing- 
fararkanpið eingöngu miðað við landferð- 
ina, þá græðir hann yfir 300 kr. Hverjnm 
getur nú þótt þetta rjett eða eðHlegt? 
Svona veit jeg, að hagar líka til i Barða- 
strandarsýsln og liklega eins á Austfjörð- 
nm. í þeim hjernðnm, þar sem jafnan er 
farið landveg, er mnnnrinn minni.

Það dngar ekki að taka meðaltal af 
þingfararkaupi þingmanna nm ákveðið tima- 
bil og ákveða eptir því þingfararkanpið, 
því að það meðaltal getnr, eins og jeg hef 
sýnt fram á, komið mjög ranglátlega nið- 
nr á einstöknm mönnnm, eptir því sem 
hjer hagar til.

Jón A. HjaLtalín: H. 6. kgk. þm. 
(Þ. B.) kom með ýmsar mótbárnr á móti 
þessn frv. og þar á meðal var sú, að af 
þvi mnndi leiða, að öllnm kjósendnm gæf- 
ist kostur á að greiða atkv. og áleit það 
óheppilegt. Jeg var satt að segja hissaá 
þessnm orðnm hans, að það væri háski, 
að öllum kjósendnm gæfist færi á að njóta 
kosningarrjettar síns. Ef það er háski, 
þá held jeg, að það geti verið eins mikill 
háski, að allir, sem kosnir ern, komi til 
þings. Hann sagði, að það lægi í því, að 
allir heíðn ekki jafngott vit á að kjósa. 
Þetta kann mikið satt að vera. En sjer 
h. þm. (Þ. B.) sjer sjálfnm fært, að búa 
til kosningarlög, þar sem ekki mega aðrir 
kjósa en þeir, sem vit hafa á? Jeg get 
ekki skilið það. En það er fleira, aem 
Uggnr til grnndvallar fyrir þess konar mót- 
bárn, og það er, að þeir vilja ekki láta 
alla kjósa — það er sannleiknrinn. H. þm. 
ísf. (S. Sk) má gjarnan hrista höfnðið. 
Það getnr vel verið, að hann kæri sig 
ekki nm, að allir hreppar eigi jafnhægt 
með að kjósa.

Það var annað, sem h. 6. kgk.. (Þ B.) 
tók fram, að ekki mnndn fást nógu marg- 
ir hreppsmenn, sem værn færir til að sitja í

kjörstjórn. Það getnr verið; jeg skal ekki 
segja nm það, þar sem hann þekkir til, 
en þar sem jeg þekki til, er jeg ekki órór 
fyrir því, að ekki fáist færir mennhæfirtil 
að taka á móti atkvæðnm við kosningn; 
það er ekki sá vandi, og menn hafa einnig 
fengið æfingn í nokkur ár við hrepps- 
kosningar, svo að það ætti ekki að koma 
mönnnm á óvart.

Hvað ræðu h. þm. ísf. (S. St.) snertir, 
þá hefði jeg fuUkomlega skilið, hvað hann 
vildi, þó að hann hefði ekki farið eins 
mörgnm orðnm um það og hann gjörði. 
Hann sagði, að kjörfundir værn illa sóttir 
af því, að menn hefðn ekki nægan áhnga 
á kosningunum. Jeg get vel verið á sama 
máli. En hvers vegna er þetta áhuga- 
leysi? Það kemur víða til af því, að örð- 
ngleikarnir á að geta neytt kosningar- 
ijettar síns ern of miklir. Þingmanna- 
efni halda ekki fundi á nógn mörgnm 
stöðnm i kjördæmnnnm og útbreiða ekki 
áhnga hjá kjósendnm. Það er því ekki 
að búast við, að áhugi sje mikill. En jeg 
veit, að í hjeraðinn, sem jeg er, er það 
einungis fjarlægðin, sem hindrar menn í 
að sækja kjörfnnd.

í öðrn lagi var h. 6. kgk. (Þ. B.) hrædd- 
ur nm, að þingmaðnr yrði álitinn rjett- 
kjörinn, þó að hann fengi ekki helming 
allra atkvæða. En það er víst, að sá yrði 
kosinn. sem upprnnalega hafði fylgi flestra 
kjósenda í kjördæminn. En hitt kemur 
opt fyrir, að þegar kosið er nm aptnr til 
þess, að einhver nái meira en helming at- 
kvæða, þá kemet sá að, sem upphaflega 
hafði fæst atkvæði. Það á ekki að eins 
stað hjer, heldur víða annarsstaðar. Eg 
hef sjeð það opt og verið við þessháttar 
kosningar, og þetta hefnr orðið niðnrstað- 
an, svo að meiri hlnti kjósenda hefurorð- 
ið að fara óánægðnr heim.

Það var minnst á hreppapólitik hjer 
nm daginn. Einu h. þm. minntist á hana 
aptnr núna, og það er von, að þm. taU
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um hana, þar sem mörgom hreppi í kjör- 
dæmi hans mun ekki hafa líkað svo vel 
frammistaða hans i einu máli, að þeir 
mundi kjósa þm., ef þeir fengju að neyta 
kosningarrjettar síns, sem frv. þetta fer 
fram á að gjöra þeim hægra. En jeg hafði 
sízt hugsað, að þessi þm. vildi neita kjós- 
endum um, að þeim sje gjört hægra fyrir 
að nota kosningarrjett sinn, þar sem það 
kom fyrir, eins og menn vita, að menn 
drukknuðu, sem sóttu kjörfund í hans um- 
dæmi siðast. Þó að það auðvitað geti 
lika komið fyrir á öðrum ferðum, þá er 
þó samt ekki að vita, nema að þeirbefðu 
lifað enn, ef þeir hefðu ekki þurít að 
sækja kjörfund inn á ísafjörð.

H. þm. ísf. (S. St.) sagði, að þetta 
væri mönnum ekkert áhugamál, og vitn- 
aði í þingmálafundi. Það getur verið, en 
áhugi á málinu er mikið að aukast. Jeg 
skal játa, að hugsun sú, að láta kosning 
fram fara í hverjnm hreppi, er ekki kom- 
iu upp hjer á landi, heldur er hún inn- 
flutt, og nú eru sumir, sem fyrst í stað 
voru henni mótfallnir, komnir á þá skoð- 
un, að hún sje ekki óheppileg. Jeg voua 
að við lifum það allir, að sjá það, að það 
sje áhugamál. Og fyrst h. þm. er að tala 
um áhuga, þá verður gaman að vita, hvað 
hann metur þá vilja og áhuga, þegar eittvist 
mál, sem hann ber mjög fyrir brjósti ogkall- 
ar vist áhugamál, kemur fyrir þessa deild. 
Jeg vona, að jeg geti sýnt, að landsmenn 
hafí eigi á síðustu þingmálafundum sýnt 
meiri áhuga á því máli eu á þessu.

Það datt yflr h. þm. ísf. (S. St.), þeg- 
ar hann sá, að þingfararkaup hafði verið 
fastákveðið í frv. En til grnndvallar fyr- 
ir þingfararkaupi í ísafjarðarsýslu höfum 
við lagt reikninga þingmannsins sjálfs. 
Hafa þeir verið settir ofháir eða lágir? 
Eru þeir ekki sanngjarnir? Ef þeir eru 
sanngjarnir, þá er ástæða til að spyrja, 
hvort það muni verða meiri erflðleikar á 
að ferðast þaðan eptirleiðis, en verið hef- 
ur. Eins og allir vita, erum viðaðreyna

að gjöra samgöngur greiðari, og jeg vona 
að það takist, og fari ekki svo ólögulega 
með þetta mál, eins og á síðasta þingi, 
að samgöngurnar minnki, þá verður þessi 
upphæð þiugfararkaupsins nægileg og þess 
vegna finnat mjer rangt að segja, að hún 
sje ósanngjörn. Við höfum tekið meðal- 
talið eptir reikningum þingmannsins sjálfs. 
Það má þá líka segja, að ósanngjarnt sje, 
að hafa fastákveðna dagpeninga. Það er 
ekki hægt að sjá fyrir svo nákvæmlega i 
almennum lögum, að ekki komi fyrir eitt 
tilfelli á hundrað árum, að þingferð al- 
þingismanna kosti meira eða minna en á- 
kveðið er. Jeg held, að h. þm. hafi verið 
á þessari skoðun í gær, að óþarfl væri að 
gefa lög um það, sem ekki kæmi fyrir 
nema í einstöku tilfellum. H. þm. var að 
tala um almennings óskir í þessu efni, og 
að þær hefðu ekki komið fram nemaáfá- 
um kjörfundum. En það er alls ekki það, 
sem hefur komið mjer til þess, að gjöra 
þessi ákvæði. En mjer fyrir mitt leyti 
þótti það eins viðkunnanlegt, að vita að 
hverju maður hefúr að ganga. Ef mönn- 
um þykir þingfararkaupið of lágt, þástend- 
ur mönnum frjálst fyrir, að fara ekki á 
þing. Það getur hver gjört í því efni það 
sem honum sjálfum bezt líkar. H. þm. 
sagði, að það mætti ekki koma fyrir, að 
þingmenn biðu halla af að fara til þings. 
En jeg er þó viss um, að sumir þingm. 
hafa af því fremur óhag en hag, þó að 
þeir fái ferðakostnað eptir reikningi og 
dagpeninga.

Jeg skal svo ekki þreyta lengur h. 
þingdm., þó að mjer þyki illt að hafa var- 
ið færri orðum til að verja rjettindi kjós- 
endanna, en hinn frjálslyndi framfaramað- 
ur til að traðka þeim.

Þorleifur Jónsson; Eins og menn 
geta sjeð, er í frumv. þessu farið fram á 
tvær stórar breytingar. Önnur er sú, að 
gjöra kjósendum hægra að sækja kjörfundi, 
og hin sú, að þingfararkanp er fastákveð- 
ið. Hvað hinni fyrri breyting viðvikur,
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þá verð jeg að halda því fram, að henn- 
ar er fyllsta þörf. Það eru óneitanlega 
mjög margir af kjósendnm, sem eiga því 
nær eða algjörlega ómögnlegt með að sækja 
kjörfnndi, eins og nú er ástatt. Úr því 
að kjörfundir ern haldnir nm hábjargræð- 
istimann, þá geta ýmsir ekki farið að 
heiman nema sjer til stórtjóns. Dæmi til 
þess eru fleiri en eitt við síðustu kosning- 
ar. Þá höfðn víða gengið miklir óþnrk- 
ar á nndan kjörfnndi, en svo nm kjör- 
fundarleytið komn þurkar, og þá er eins 
og menn þekkja þörf á hverri hönd við 
heyþurk, og þvi ekki von, að menn vilji 
yflrgefa heimili sín og fara á kjörfnnd, 
þó að þeir hafi mikinu áhnga á að kjósa. 
Jeg verð að neita þvi, að það sje ein- 
göngn aí áhngaleysi, að kjörfnndir ern 
ekki sóttir. Jeg verð að halda því fast 
fram, að það er af því, að örðngleikarnir 
ern svo miklir.

En til þess að bæta úr því er ekki 
annað sýnt en fjölga kjörstöðnm. Engnm 
hefnr að minnsta kosti komið annað ráð 
í hng.

En það hafa nú komið fram ýmsar 
mótbárur. H. þm. ísf. (S. St.) kom fram 
með þá mótbárn meðal annars, að það 
væri mjög óhagkvæmt ákvæði, áð sá sje 
kosinn þingm., sem fengið hafiflest atkv., 
þótt hann hafí ekki fengið meiri hlnta at- 
kvæðaþeirra, er greidd hafa verið. Jeg 
skal játa það, að þetta hefnr við talsverð 
rök að styðjast En jeg sje ekki, að það 
sje verra en nú er ástatt. Það kemur 
opt fyrir, af þvi að margir eiga ómögn- 
legt með að sækja kjörfundi, að þingm. er 
opt kosinn með örfánm atkvæðum, og því 
af litlnm hlnta af kjósendnm kjördæmis- 
ins, sem er alls ekki heppilegt. Jeg sje 
því ekki, að það verði verra en nú er.

Sami h. þm. lagði mikla áherzln á, 
hvað kjörfnndir hefðn menntandi áhrif á 
hugi manna, og ykjn pólitiskt líf. En jeg 
held, að það dragi ekki all-lítið úr þess- 
ari ástæðu, að kjörfnndirnir eru ekki haldn-

ir optar en sjötta hvert ár, og áhrifin 
verði þá minni en menn ímynda sjer. En 
ef almennir málfnndir væru haldnir einu 
sinni á ári eða optar, þá mætti fyrst segja, 
að þeir mnndn vernlega glæða pólitiskt 
lif, en meðan það er ekki nema 6. hvert 
ár, þá mun það hafa minni þýðing, því 
fremnr, sem, eins og jeg hef tekið fram, að 
eins lítill hluti kjósenda getnr sótt kjörfnndi.

í sambandi við þetta skal jeg minn- 
ast á orð h. þm. ísf. (S. St.), er hann vildi 
sýna, að menn sæktu kjörfund betnr úr 
fjarlægari hjeruðum. Það getnr anðvitað 
komið fyrir einstaka sinnnm, eins og í ísa- 
fjarðarsýslu seinast, sem hann nefndi 
sjerstaklega, en alstaðar er ekki hægt að 
koma því við. Jeg ímynda mjer líka, að 
í ísafjarðarsýslu hafi við síðnstu kosning- 
ar verið meiri áhngi en ella, þar sem
nokkuð sjerstaklega var ástatt.

Þegar verið er að tala um, að ýms- 
ir kjósendnr, sem ekki hafi gott vit á að 
kjósa, ráði úrslitnm og komi mönnnm að, 
þá kemnr það einmitt nú fyrir, eins og 
nú er ástatt. Venjnlega er það sá hrepp- 
ur, þar sem kjörfnndnrinn er haldinn, 
sem ræðnr úrslitum, og það geta eins 
verið ýmsir í þeim hreppi, sem hafa mið- 
nr vit á kosningnnni, ekki síðnr en í hin- 
nm hreppnnum.

Hvað því næst þingfararkanpið snert- 
ir, þá verður því ekki neitað, að það er 
almenn ósk landsmanna, að fá það fast- 
ákveðið, og má í þvi efni vísa til fnndar- 
gjörða frá þingmálafundnm í vor. Ef á- 
herzla er lögð á það móti einhverjn máli, 
að óskir hafi ekki komið fram af lands- 
manna hálfn, og menn þess vegna ern á 
móti málinu, þá má eins taka hitt fram 
til stnðnings einhverjn máli, þegar almenn- 
ar óskir liggja fyrir nm það, og þegar 
til þessa máls kemur, þá hafa þær komið 
fram á nærri hverjnm einasta fnndi. Því 
verðnr ekki neitað, að opt hefnr borið á 
óánægjn meðal almennings yfir ferðakostn- 
aðarreikningum alþingismanna, endahefnr
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það opt komið fyrir, að þeir hafa verið 
misjafnir. Þeir sem hafa átt lengra hafa 
stundum haft lægri ferðakostnað en þeir 
sem hafa átt skemmra, og þeir, sem hafa 
átt jafnlangt, hafa stundum haft misjafn- 
an ferðakostnað. Jeg segi ekki, að það 
sje af þvi, að þingmennirnir hafi ekki 
kostað því til ferðar sinnar, sem þeir hafa 
gjört reikning fyrir. En þess háttar veknr 
tortryggni og óánægju yfir þingm., og bak- 
ar þeim opt álas. Og þess vegna sýndist 
það eiga að vera hverjnm þingm. ljúfast 
að losast við þá tortryggni og óánægju. 
Það er ómögulegt að segja, að það sje 
ranglátt. Það veit hver, sem býður sig 
fram til þings, að hverju hann gengnr og 
verður því að sætta sig við það. Ef þing- 
fararkaupið er ekki fastákveðið, þá er 
heldur ekki þörf eða rjett, að dagpening- 
ar sjeu fastákveðnir. Það geturvel kom- 
ið fyrir, að vera þingm. í Eeykjavík um 
þingtímann kosti meira en dagpeningar 
hans nema. Það getur komið fyrir, að 
hann verði veikur og dagpeningarnir dugi 
ekki til. Úr því að dagpeningar eru fast- 
ákveðnir, þá má eins hafa þingfararkaup- 
ið fa8tákveðið.

H. þm. ísf. (S. St.) sagði, að ef þing- 
fararkaupið yrði fastákveðið, þá yrði það 
að vera svo bátt, að þingm. biðn aldrei 
neinn skaða af. En eptir því sem nú er, 
þá getnr eins komið fyrir, að þeir bíði 
skaða af. Þegar þeir fara heim aptur 
frá þingi, þá eru ferðakostnaðarreikning- 
ar þeirra að eins áætlaðir fyrir þá leið, 
og það gæti komið það fyrir, að kostnað- 
ur yrði meiri en áætlað var, og það því 
ekki fyrirbyggt, að þingm. kosti meiru til 
ferðar sinnar, en hann hefur gjört reikn- 
ing fyrir og íær í ferðakostnað. Jeg sje 
því ekki, að ástæða þessi hafi svo mikla 
þýðingu, þó að þingm. geti biðið halla í 
einstöku tilfellum. Það hefur komið fyrir, 
að þingmenn, sem hafa átt heima i Reykja- 
vík, hafi farið í kjördæmi sitt og haldið 
fundi þar á undan hverju þingi, þótt

langan veg hafi þurft að fara. Á sama 
hátt ímynda jeg mjer, að þm. sætti sig 
við, þótt það kunni að koma fyrir, að 
þeir einstaka sinnum kosti einhverju lítil- 
ræði meiru til en þeir fá. Hitt er annað 
mál, að hjer er vandi að ákveða, hvað hæfi- 
legt þingfararkaup er. Jeg get ekki fellt 
mig við allar upphæðirnar í frv. og þess 
vegna vildi jeg gjarnan sameina mig við 
einhvern h. þingdm. og koma með breyt- 
ingar því viðvíkjandi fyrir næstu umr.

Guðjón Guðlaugsson: H. framsögum. 
(J. A. Hj.) tók það fram i byrjun fyrri 
ræðu sinnar, að frv. þetta hefði fengið 
góðar undirtektir við 1. umr.; að eins 
hefði heyrzt ein rödd, er andæft hefði móti 
því. Jeg þykist vita, að hann hafi átt við 
mig, þar sem hann talaði um þessa einu 
rödd, en nú i dag hafa heyrzt fleiri raddir, 
sem hljómað hafa móti frv. þessu. Það 
er samt ekki svo að skilja, að jeg hefði 
nokkuð blygðast mín, þótt eigi hefði and- 
mælendum frv. fjölgað, því að jeg ímynd- 
aði mjer, að sumpart orsakaðist það af því, 
að frv. var þá fyrir til 1. umr. og sum- 
part af því, að menn bera virðing og hlýj- 
an hug til h. framsögum. og flutningsm. 
frv. (J. A. Hj.) fyrir þann áhuga, sem hann 
hefur sýiit í því að gjöra þessa tilraun 
til að bæta kosningarlögin. Jeg er líka 
þakklátur h. framsögum. (J. A. Hj.) fyrir 
þessa tilraun hans til að bæta úr þeim 
agnúum, sem eru á kosningarlögunum og 
að nokkru leyti valda því, að almenningur 
notar þau ver en skyldi. En hann má 
þó ekki misvirða það við aðra, þótt þeir 
geti ekki fylgst með honum alla leið eða 
orðið honum samferða, því að það er alls 
eigi sprottið af neinni óvild til hans. Að 
jeg get ekki orðið flutningsm. samferða, er 
sprottið af þeirri sannfæring minni, að ef 
þetta frv. verður samþ., sje með því gjört 
hið óþarfasta verk, er jeg veit til, að gjört 
hafi verið á þingi, siðan alþing fjekk lög- 
gjafarvald og jafnvel áður meðan það var 
að eins ráðgjafarþing, á þann hátt og með
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því að snndnrdreifa nauðsynlegri sam- 
heldni í pólitiskum efnum.

H. framsögum. (J. A. Hj.) sagði, að ef 
það væri viiji manna, að neyta kosningar- 
rjettar síns, þá væri það og vilji þeirra, 
að þeim væri gjört sem hægast fyrir að 
geta notíð hans. Það getur vel verið, að 
ef jeg vil neyta kosningarrjettarins, þá 
þættí mjer æskilegast að geta r.eytt hans 
í bólinu minn. En ef jeg sæi nú, að þessn 
fyrirkomulagi væri samfara sá agnúi, að 
jeg fengi siðnr framgengt vilja minum, að 
jeg fengi ekki tækifæri til að sannfæra 
aðra og að sannfærast sjálfnr, af þvi að 
jeg væri út úr öllnm pólitiskum fjelags- 
skap, þá væri þetta svo mikill agnúi í 
angnm mínnm, að jeg mundi ekki vilja 
það fyrirkomulag — þá mnndi jeg heldnr 
kjósa að koma á fnnd með hjeraðsmönnum 
mínnm til að heyra skoðanir þeirraogtíl- 
lögnr, og jafnframt láta þá heyra minar 
skoðanir.

Þó að kosið yrði í hverjum hreppi, 
þá verðnr viða samt sem áður eigi svo 
mikili hægðarmunurinn við að nota kosn- 
ingarrjett sinn. Svo hagar víða til, að 
við það mnndi eyðast að minnsta kosti einn 
dagur, og mörg kjördæmi ern þan nú, þar 
sem kjósendnr úr flestnm hreppunnm þnrfa 
eigi að eyða rneiru en einum degi tíl kosn- 
ingarferðarinnar, að undanskiidu úr út- 
kjálkahreppnnnm, sem þnrfa vanalega 2—3 
daga til allrar ferðarinnar. Það er því 
eigi svo fjareka mikið gjörandi úr hægðar- 
mnninnm.

H. framsögum. sagði, að menn þyrftn 
eigi að nota þennan rjett, að kjósa í hverj- 
um hreppi, heldur gætn fleiri hreppar 
slegið sjer saman. Svo er það að vísn, að 
menn geta þetta, en er nokknr von til að 
þeir gjöri það? Það er ætíð hægra að 
snndurdreifa en samansafna. En úr því 
að það eru þingmennirnir sjálfir, er þjóðin 
hefnr kosið, sem beztu og hæfustn menn 
sína, — úr þvi að þeir verða til þess að

snndurdreifá er hætt við því, að litlar lík- 
ur sjen til, að alþýðumennirnir verði til 
þess að sameina sig. Það ættí fremnr að 
vera stefha þingsins, að sameina kraptana 
til þess að aðrir læri hið sama.

Það er eitt atriði i frv. þessn, sem 
jeg er samþykknr sem sje það, að kjör- 
fnndir sjen haldnir í júnímánuði í st.f. i 
september. Að sönnu hefur einn h. þm. 
orðið til þess, að hafa á móti þessari 
breytingn og kotnið fram með br.till. um að 
breyta þessu á ný, en jeg er ekki því 
samþykknr. Það eyknr mjög mikið á 
hægð að sækja kjörþing, ef það er haldið 
í júnímánnði. Vjer sjáum t. a. m. hvað þing- 
málafnndir ern að jafnaði betnr sóttir heldnr 
en kjörfnndir, og kemnr það einmitt til 
af því, að þeir eru haldnir á hentngri tíma 
nl. í júnímánnði. í september eru enda- 
lok heyskaparins og endir heyanna er 
opt erfiðari en byrjnn þeirra, ef óhagkvæm 
tíð er og hey manna liggnr undir skemmd- 
um. Dæmi það, er h. þm. Húnv. (Þ. J.) 
kom með, sýnir það berlega, hve mikið er 
undir því komið, að kjörþingin fari fram 
á hentngum tíma, en dæmi þetta átti aiis 
ekki við í tilliti til fjölgunar kjörstaða, því ef 
að eins þessn eina atriði væri breytt, kosn- 
ingartímanum, þá er ráðin bót á því, sem 
dæmið sýndi, að væri óheppilegt við gild- 
andi kosningarlög. En þessi breytíng er 
aptur þýðingarminni í tilliti tíl þessa frv. 
í þessari botnleysu — því að ef kjósa á 
í hverjum hreppi stendur öldnngis ásama 
á hvaða tima kosið er'.

H. þm. Barðstr. (S. J.) bentí á það, 
að í sjóplássnm væri mönnnm erfitt að 
sækja kjörfnndi í júnímánnði. Það getnr 
mjer þó ekki fnndizt, — að minnsta kosti 
ern þeir erfiðismunir ekki eins miklireins 
og fyrir sveitabóndann að sækja kjörfund 
um heyskapartímann. — í sjóplássum mnn 
allvíðast haga svo til, að ekki er erfitt að 
sækja til kjörstaðar; svo er t. a. m. við 
ísafjarðardjúp, að þar er ekki örðugt að
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sækja til kjörstaðar, sem er jafnan á ísa- 
firði, sízt í samanburði við örðugleika víða 
í sveitum.

Jeg tók það fram við 1. umr. þessa 
frv. hvernig sundurleitar skoðanir gætu 
komið til greina, ef kosið væri í hverjum 
hreppi, og hvernig ein skoðnn gæti bolað 
allar aðrar undir sig, þótt meiri hlnti 
kjósenda væri á móti og þannig einráðið. 
Vjer skulnm nú taka eitt dæmi og velja 
til þess kosningarlögin: Það mnn nú 
ekki íjarri, að á þingi sjeu 5 flokkar. 
Einn flokkurinn vill alls ekki breyta þeim. 
Annar flokkurinn villfjölgakjörstöðum eptir 
því, sem sýslunefndir álíta æskilegt. Þriðji 
flokkurinn vill, að kosið sje í hverjnm 
hreppi. Fjórði flokkurinn vill, aðviðhafð- 
ar sjeu tvöfaldar kosningar. Fimmti, að 
sýslnm þeim, er 2 þm. eigi að kjósa, sje 
skipt í tvö kjördæmi og kosningartíminn 
sje í júnímánnði. Ef nú væru eins margir 
hreppar eins og þessar skoðanir ern marg- 
ar, og kosið væri svo eptir því, þámnndi 
sá hreppnr ráða kosningn, sem flesta hefði 
kjósendnr, og hans skoðnn verða ofaná. 
Allir hinir hrepparnir yrðu nndir, þótt 
þeir til samans hefðu meira en tvöíalt 
meiri kjósendafjölda heldur en þessi eini 
hreppur. En allt annað mundi koma út, 
ef kjósendurnir úr öllum hreppnnnm kæmn 
saman á einn kjörfund. Við fyrstu kosn- 
ingu mundi að visu fara svo, að sá fengi 
flest atkvæði, er fjölmennasti hreppurinn 
kysi, en atkv. þau, sem hann hlyti væru 
samt ekki nógu mörg til þess að hann 
væri þegar kosinn. Það yrði að kjósa 
um aptur. En þá mundu þeir, sem lík- 
asta skoðun hafa, slá sjer saman. Þeir 
slá sjer t. a. m. saman, sem að eins vilja 
skipta vissum sýslum i 2 kjördæmi, þeir 
sem engu vilja breyta og þeir sem vilja 
hafa tvöfaldar kosningar. Þá yrði sá flokk- 
urinn fjölmennastur, og sá flokkur allur gæti 
líka orðið ánægður.' Jeg, sem engu vildi 
breyta, gæti sætt mig við það, að sá 
flokkug varð ofan á, sem næstur var minni

skoðun, þvi að jeg gæti vel sætt mig við 
tvöfaldar kosningar með vissnm skilyrðum 
og eins við sundurskipting vissra kjör- 
dæma, og færi jeg því ánægður af þingi, 
þótt jeg hefði ekki fengið það, sem jeg helzt 
óskaði i fyrstu.

Það er einn vegur enn tíl að ljetta 
nndir með að sækja kjörfundi og gjöra 
kjördæmin víðáttuminni; það er sú aðferð 
að jafna kjördæmin að sínu leyti eins og 
læknishjeruðin og skipta þeim niður eptir 
landslagi og afstöðu. Þetta er vel hugs- 
anlegur vegur. Að sönnu er eigi um það 
að tala að gjöra þetta nú svona undir- 
búningslaust; það þarf að sjálfsögðu ræki- 
legan undirbúning.

Sá er og annar vegnr að innleiða tvö- 
faldar kosningar. Að sönnu getur sú að- 
ferð heldur ekki komið til greina nú; jeg 
kem ekki með þá uppástungu, af þvi að 
jeg hafi nógu marga með mjer, sem vilja hafa 
þá aðferð, jafnvel þótt jeg ætíi, að eins margir 
mundu aðhyllast það, sem fyrirkomulag 
það, sem h. 5. kgk. (J' A. Hj.) vill innleiða. 
Jeg vil í stnttu máli lýsa skoðun minni á 
tvöföldum kosningum. Jeg get ekki sjeð 
neitt á mótí þvi, að menn velji svo eða 
svo marga menn til að mæta fyrir sig á 
kjörfunditil kosninga; þeir, sem hafasömu 
skoðanir, slá sjer saman, og velja þá, er 
atkvæði munu greiða eins og þeir sjálfir. 
Sje jeg fjarri kjörstaðnum er þetta fyrir- 
komulag til mikils hægðarauka fyrir mig 
og um leið loku skotið fyrir það, að þeir, 
sem næstir kjörstað búa, geti einir ráðið 
úrslitum kosninga, þar sem þeim er 
fækkað og einmitt fyrir það teldi jeg ein- 
hverja von um árangur af för minni. Með 
prófkosningn má ganga úr skugga um það, 
að kjörmenn kjósi eptir ósk kjósenda þeirra 
svo að hættan er engin fyrir þá. H. fram- 
sögum. (J. A. Hj.) sagði, að engin kosn- 
ingarlög gætu tryggt það, að þeir einir 
kysu, er vit hefðu á að gjöra það. Jeg 
er líka sannfærður um, að engin lög gefa 
slíka trygging, ef Iög um tvöfalda kosning
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gjöra það ekki og bið jeg menn að athuga 
það. Menn kunna að segja, að þess kon- 
ar lög sjeu ekki nógu frjálsleg, og það er 
að því leyti satt, að þan leyfa ekki þeim 
að ráða mestu, sem næstir ern kjörstaðn- 
nm, en allir fá þó beinlinis eða óbeinlínis 
að taka þátt í kosningnnni, og eP/ghelm- 
ings kjósenda mættn vera kjörmenn, þá 
feugju í flestnm hreppnm eins margir að 
greiða atkv. sjálfir og ósknðn þess, en að 
kjörmennirnir værn margir væri minnst 
breyting frá því sem er, og því hyggileg- 
ust, þvi menn verða að gæta þess, að þetta 
væri rjettnr en engin skylda að nota hann, 
nfl. engin skylda fyrir neinn hrepp að senda 
svona marga kjörmenn.

Það hefnr verið tekið fram, að það 
sjen yflr höfnð fáar raddir, sem heyrzt 
hafí, er breyta vilji kosningarlögnnnm. 
Þetta er satt og jeg verð að leggja tals- 
verða áherzln á það. Að sönnn knnna 
menn að kalla það ósamkvæmni af mjer, 
að leggja i þessn máli áherzln á það, þar 
sem jeg ekki vildi byggja mikið á áliti 
almennings eða raddafæðinni í einn máli 
á siðasta fnndi. En í því máli var svo 
ástatt, að það kemnr ekki til, nema við 
einstök tækifæri, að menn sjen minntir á 
þörflna, en hjer er nm mál að ræðs, sem 
menn ern minntir á af erfiðieiknnnm sjálf- 
nm við að sækja sjerhvern pólitiskan 
fund. Menn koma saman á kjörfnndunnm 
og aptnr á vorin á þingmálafnndi; þannig 
eru menn ávallt minntir á þetta mál af 
erflðleiknnnm, en samt þegja menn. Það 
ern svona miklir agnnar á móti þessari 
breytingn. H. framsögnm. (J. A. Hj.) sagði í 
ræðn sinni, að eptir því sem nú værilög- 
nm háttað, væru þeir kosnir á endanum, 
er við fyrstn kosningu fengjn fæst atkv. 
Jeg hygg, að hann hafi sagt þetta i at- 
hugaleysi, því að, eins og menn vita, er 

I kosið á eptir bnndnnm kosningnm milli 
þeirra, er flest fá atkv., en þeir, sem færri 

latkv. fá, falla. Anðvitað getur það komið
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fyrir í einstöku tilfellnm, að maður, sem 
fær fæst atkv. við fyrstn kosninguua, kom- 
ist að, en þá er það af því, að kjósend- 
urnir sjá sig um hönd og kvarta til hans 
viljugir og er þá ekki nm neina nauðnng 
að tala. Ef t. a. ra. kjósendur úr einum 
hreppi hafa lofaðeinhverju vissu þingmanns- 
efni atkv. sínn, en ef þeir sjá, þegar á 
kjörfnnd er komið, að þeir eigi geta kom- 
ið honnm að, eða það reynist svo við fyrstu 
kosningu, og svo hafa þeir ef til vill 
kynnzt skoðunnm annars þingmannsefnis, 
sem þeim fellur betnr i geð, þá segja þeir 
við hann: Vjer getum ekki komið þjer að, 
nú er okkar skyida úti, þn mátt ekki 
misvirða það við okknr, vjer verðnm að 
samlaga oss við aðra kjósendur nm annað 
þingmannsefhi. Þetta er allt annað en að 
banka hver í sínnm hreppi, hver meðsitt 
þingmannsefni. Jeg er þvi öldnngis sam- 
dóma, sem h. þm. ísf. (S. St.) sagði, að 
fjölmennir ínndir hafa mjög mikil mennt- 
andi áhrif. Það er mjög þýðingarmikið, 
að menn kynnist hver öðrum eigi að eins 
innbyrðis í einu kjördæmi heldnr úr fleiri 
kjördæmnm. Jeg hef sjálfur reynslnfyrir 
mjer í þessu efni. Það var einmitt heppi- 
legt dæmi, sem h. þm. tók af verzlnnar- 
fjelögunum; jeg er þvi kunnugur, að þess 
konar fundir hafa haít menntandi áhrif á 
marga. Hið sama er að segja um kjör- 
fnndi og þingmálafnndi. En áhrifln verða 
því nær engin, ef kjördæmin verða brytjuð 
niður i lireppa, auk þess sem það verður 
ómögnlegt fyrir þingmannaefnin að ferðast 
nm alla hreppa kjördæmisins til þess að 
prjedika fyrir mönnnm.

H. þm. Húnv. (Þ. J.) talaði um, að 
eptir kosningarlögnm þeim, er nú gilda, 
gæti einn hreppur ráðið kosningunni. Þetta 
hefur verið svo greinilega hrakið, aðjeg 
þarf ekki að svara því.

Þegar ekki koma aðrir á kjörfnnd 
en þeir, sem næst búa kjörstaðnum, þá er 
það vanalegast af því, að hinnm, sem fjær

16. (25. ógóat).
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bna þykir ekki þörf á að sækja fundinn, 
fyrir þá skuld, að allir ern sammála, því 
opt hefnr það komið fyrirj að skoðanir 
kjósenda eru alls ekki neitt skiptar nm 
það, hvern eða hverja kjósa skuli, og eins 
hitt, að ekki sje í kjöri nema eitt þing- 
mannsefni. Þegar svo er ástatt, sjá kjós- 
endur, að tilgangslanst er að fjölmenna á 
kjörfundi, og þá ráða þeir, sem næstir búa 
kjörstað, en samkvæmt allra vilja, og er 
þá ekki um neitt að tala.

Þá er að minnast á fast þingfarar- 
kaup. Þvi betur sem jeg skoða það mál, 
því sannfærðari verð jeg um, að þvi verð- 
ur varla ráðið svo til lykta á þessu þingi, 
að setja fast þingfararkaup, að það verði 
ekki betra og ábatasamara fyrir þingmenn- 
ina, en verra og kostnaðarmeira fyrir þjóð- 
ina. Jeg dirfist að koma opinberlega fram 
með þessa skoðun, þótt mjer sje það full- 
kunnugt, að það er vilji kjósenda minna, 
að sett sje með lögum fast þingfararkaup; 
— þótt jeg viti, að þeim, sumum hverjum, 
er það eins mikið áhugamál, og bæði þeim 
og mjer er að koma í veg fyrir þessar 
hreppakosningar. Jeg er hjer um bil 
sannfærður um það, að hjer á þingi kemst 
ekki fram frv. um fast þingfararkaup, sem 
ekki verður til stórkostlegs skaða fyrir 
landssjóðinn, og því greiði jeg atkvæði 
móti þessum hluta frv., enda þótt jeg vilji 
ekki segja, hvað jeg mundi gera, ef þetta 
kæmi sem sjerstakt frv., og jeg sæi það 
gæti gengið án stórskaða fyrir iandssjóð- 
inn, sem jeg því miður býst ekki við; en 
jeg vil ekki taka þátt í að samþykkja það 
frv., sem reynist gagnstætt vilja lands- 
manna, og nær alls ekki tilgangi sínum, 
og verður því sanukölluð hefndargjöf til 
þeirra. Jeg held, að mjer geti tekizt, að 
sannfæra kjósendur mina um það, að þeirra 
skoðun sje ekki fullkomlega rjett í þessu 
efni, og ekki byggð á nægri þekkingu á 
málinu og öllum kringumstæðum.

Sigurður Stefánsson: Það eru að eins 
örfáar athugasemdir, sem jeg ætla að gjöra.

Jeg vil leyfa mjer að s'kjóta því til 
h. forseta, hvort jeg hafi haft nokkur þau 
orð i umræðum minum er gæfu h. frams.m. 
(J. A. Hj.) tilefni til að segja, að jeg 
traðki rjettindum þjóðarinnar.

H. framsögum. (J. A. Hj.) gat þess 
sjálfur í ræðu sinni áður, að þessi kosn- 
ingaraðferð væri útlend og aðflutt. Þetta 
er alveg rjett, og hann hefur sjálfur flutt 
hana hingað. En þótt þetta fyrirkomulag 
geti verið heppilegt i útlöndum, þá er hjer 
allt öðru máli að gegna; hjer er allt svo 
ólikt því, sem er i öðrum iöndum, þar sem 
menn geta talað saman, þótt sinu sje á 
hverjum landsenda, og því engin þörf eins 
og hjer á að stefna sem flestum kjósendum 
saman á einn fund

Jeg hef aldrei sagt, eða mjer dottið í 
hug að vera á móti öllum breytingum á kosn- 
ingarlögunum, af því mjer þætti þau svo 
ágæt, en hitt hef jeg sagt, að jeg gæti 
vart gefíð þessu frv. atkv. mitt.

Hvað þingfararkaupið snertir, þá hef 
jeg áður tekið fram, að jeg þvi að eins 
vil vera með því að ákveða fast þingfarar- 
kaup, að jeg sje viss um, að þingm ekki 
beri skaða af því. H. íramsögum. (J. 
A. Hj.) sagði, að þegar þingfararkaup- 
ið værí ákveðið, þá vissu þm. þó, að 
hverju þeir gengju og þyrftu ekki að fara 
á þing fremur en þeir vildu. En það er 
ekki nema í sumum tilfellum, að hægt er 
að segja, að þeir viti að hverju þeir ganga, 
því ís og ýmsar aðrar óvæntar tálmanir 
geta gert fátækum bændum ferðina svo 
kostnaðarsama, að þeim verði ókleyft að 
fara til alþingis, og verða því á þennan 
hátt auðmennirnir þeir einu, er sótt geta 
þing, og get jeg þó eigi, án þess jeg á 
nokkurn hátt vilji lasta þá, álitið, að þeir 
sjeu jafnan greindarí menn og færari um 
að vera alþingismenn en margir aðrir efna- 
minni bændur.

H. þm. Húnv. (Þ. J.) hjelt fram 
hæfilega ákveðnu þingfararkaupi; en 
hvað er hæfilegt þingfararkaup? Það, sem



Seytj&ndi t.: lfrv. nm koeningar til alþingfa; 2. umr. 246

þetta ár er álitið hæfilegt, er ef til vill 
næsta ár talið með öllu óhæfilegt. Jeg 
vil að öðru leyti ekki fjölyrða meir nm 
þetta frv., en vona til þess, að menn geti 
talað um það hita- og stóryrðalanst, og 
h. framsögnm. (J. A. Hj.) stryki því yfir 
stóru orðin, er hvergi fer vel á, og allra 
minnst hjer.

Forseti: Hinn heiðraði þm. hefnr eigi 
átalað orð þessi fyr en nú, og skal jeg taka 
fram, að þingmenn verða að gæta þess í 
ræðnm sinnm, að ganga eigi of nærri virð- 
ingn annara, eða að ætla þeim það, er 
skerði sóma þeirra. Til frekari áminning- 
ar finn jeg ekki ástæðn að þessn sinni.

Framsögumaður (Jón A. Hjaltalín): 
Það sem jeg sagði var, að jeg hefði ekki 
varið eins mörgnm orðnm til að verja 
rjettiudi þjóðarinnar, eins og hann til að 
traðka þeim niðnr, og þessi orð tek jeg 
ekki aptnr. Jeg hef aldrei sagt, að h. 
þm. viljandi hafi traðkað rjettindum þjóð- 
arinnar, en getnr hann neitað því, að 
hann traðki þeim niðnr, er hann vill banna 
kjósendnnnm að njóta þess rjettar, er þeim 
eðlilega ber. Öllnm þeim ímynduðu, npp- 
hngsnðn og skáldnðn dæmum, er menn 
hafa komið með á móti þessn frv., svara 
jeg ekki einn orði; að eins vil jeg leyfa 
mjer að sýna h. þm. Strandam. (6. G.) 
fram á, að honnm dngir ekki að neita 
því, að það hafi komið fyrir, að einn 
hreppnr hafi ráðið kosningn heils kjör- 
dæmis. Jeg skal ekki nefna eitt, heldnr 
tvö dæmi; það hefnr bæði komið fyrir í 
Skaptafells- og Barðastrandarsýslu.

Mönnnm þykir lítið koma til þess hjer 
í deildinni, að taka dæmi frá ntlöndnm, 
en þó ætla jeg að gera það í þetta sinn. 
í Skotlandi, þar sem samgöngnrnar víða, 
eins og hjer á landi, ern mjög örðugar, 
einkum á vestnrströndinni og fyrir þá, er 
eyjarnar fram með henni byggja, er hið 
sama fyrirkomulag, sem frv. þetta fer fram 
á, og er það svo langt frá, að það þar
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þyki deyfa eða dreifa áhnga manna í póli- 
tisknm málnm, að það fremur þykir styrkja 
hann og efla. Mjer þykir nndarlegt, ef 
við íslendingar erum að öllu svo ólíkir 
öðrnm þjóðum, að stórkostlegir agnnar sjen á 
því fyrir oss, er aðrar þjóðir i mörg ár 
hafa notað og látið vel yfir.

Jeg á lítið þakklæti skilið hjá h. þm. 
Strandam. (G. G.) fyrir frv. þetta, ef það 
ekki gæti orðið þjóðinni að meiri notnm 
en h. þm. heldnr. Ekki hygg jeg það 
heldur rjett hjá h. þm., aðmenntakist langar 
ferðir á hendnr til að breyta skoðnn sinni, 
heldnr mun hitt ölln almennara, að menn 
þegar fyrir kjörfund hafi ráðið með sjálf- 
nm sjer, hvernig þeir mnndn gefa atkv., 
enda veit jeg eigi til, að menn hafi sann- 
færzt stórkostlega á þeim ræðnm, er á 
kjörfnndnm ern venjulega haldnar.

Jeg vil að endingu geta þess, að jeg 
með ánægjn tek á móti breytingnm 
hvað þingfararkanpið snertir, bæði frá þm. 
ísf. (S. St) og öðrum.

ATKVÆÐAGR: 1. gr. frv. (C. 93) 
samþ. með 7 atkv.; 2. gr. samþ. með 9 
atkv.; 3—7 gr. samþ. með 8. atkv.; 8. gr. 
aamþ. með 6 atkv.; 1. br.till. nefndarinnar 
(C. 162) við 9. gr. samþ. með 8 atkv.; 9. 
gr. þannig breytt samþ. með 8 atkv.; 10. 
gr. saraþ. með 8 atkv.; 2. br.till. n. (C. 162) 
við 11. gr. samþ. með 8 atkv.; 11. gr. 
þannig breytt samþ. með 8 atkv.; 12. gr. 
samþ. með 8 atkv.; 3. br.till. n. (C. 162) 
við 13. gr. samþ. með 9 atkv.; 13. gr. 
þannig breytt samþ. með 7 atkv.; 14.—16. 
gr. samþ. með 8. atkv.; 4. br.till. n. (C. 162) 
við 17. gr. a og b samþ. með 8 atkv.; 17. 
gr. þannig breytt samþ. með 8 atkv.; 18. 
gr. 8amþ. með 8 atkv.; 5. br.till. n. (C. 162) 
við 19. gr. a samþ. með 8. atkv.; við 19. 
gr. b samþ. með 7 atkv.; 19. gr. þannig 
breytt samþ. með 7 atkv.; 20. gr. samþ. 
með 6 atkv.; 6. br.till. n. (C. 162) við 21. gr. 
samþ. með 8 atkv.; 21. gr. þannig breytt 
samþ. með 6 atkv.; 7. br.tilll. n. (C. 162)
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við 22. gr. samþ. án atkv.gr.; 22. gr. þann- 
ig breytt samþ. með 7 atkv.; 8. br.till. n. 
(C. 162) við 23. gr. samþ. með 8 atkv.;
23. gr. þannig breytt samþ. með 6 atkv.;
24. gr. samþ. með 8 atkv.; 25. gr. samþ. 
með 7 atkv.; br.till. (C. 176) við 26. gr. 
felld með 6:2 atkv.; 26. gr. samþ. með 
7 atkv.; br.till. (C. 176) við 27. gr. íallin 
við atkv.gr. um br.till. á sama þingskj. 
við 26. gr.; 27.—31. gr. samþ. með 7 atkv. 
hver; 9. br.till. n. (C. 162) við 32. gr. 
samþ. með 8 atkv.; 32. gr. þannig breytt 
samþ. með 6 atkv.; br.till. (C. 176) við 33. 
gr. samþ. með 7 atkv.; 33. gr. þannig 
breytt samþ. með 7 atkv.; 34. og 35. gr. 
samþ. með 7 atkv. hvor.; 36. gr. felld með 
5 atkv. gegn 5 að viðhöfðu nafnakalli og 
sögðu:

já: nei:
Jón A. Hjaltalín, Gnðjón Guðlaugsson,
Þorleifur Jónsson, Hallgr. Sveinsson,
Einar Ásmandsson, Kristján Jónsson, 
Gutt. Vigfússon, L. E. Sveinbjörnsson, 
Sig. Jensson. * Sig. Stefánsson.

37.—39. gr. samþ. með 7 atkv. hver. 
Fyrirsögn frv. samþ. og málinu vísað til 
3. umr. með 7 atkv. gegn 2.

Frv. til laga um breytingu á 1. gr. 
laga 27. febr. 1880 um skipun prestakalla 
(C. 124); 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. í e. hlj. 
Fyrirsögnin samþ. og málinu visað til 3. 
umr. í e. hlj.

Frv. til laga um gjaldþrotaskipti (C. 
170); 3. umr.

Málið var tekið út af dagskrá.

Frv. til laga um aukatekjur, er renna 
í tandssjoS (C. 128); 1. umr.

Framsögumaður (Kristján Jónsson): 
Þar eð þetta er framhald 1. nmræðu máls- 
ins, og fyrir því ekki verður farið út í 
hinar einstöku greinar frumvarps þess, er 
hjer um ræðir, læt jeg mjer nægja að leggja

það til fyrir hönd nefndarinnar, sem hef- 
ur haft frumv. til meðferðar, að samþykkt 
verði að málið gangi til 2. umr.

ATKVCEÐAGR.: Frumv. vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Frumv. til laga um aukatekjur, dag- 
peninga og ferðakostnað sýslumanna (C. 
129); frh. 1. umr.

Framsögumaður (Kristj&n Jónssori): 
Það er af minni hálfu hið sama að segja 
um þetta mál, eins og mál það, sem sið- 
ast var til umr., að mjer þykir eigi til- 
eíni til þess að útlista það nákvæmar eða 
að ganga gegnum einstök ákvæði frumv. 
á þessu stigi málsins. Nefndin hefur ver- 
ið samhuga um það, að leggja það til, að 
málið væri látið ganga til 2. umr., en allt 
að einu hefur nefndin eigi getað orðið 
sammála um einstök atriði í frumv., og 
munu þau koma til ítarlegri yfirvegunar 
og athugunar við 2. umr. — Jeg legg það 
nú til, að samþykkt verði aðfrumv. gangi 
til 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. vísað til 2. 
umr. i e. hlj.

Títtaga til þingsályktunar um sveita- 
stjómar- og fátækralöggjöf (C. 120); hvernig 
ræða skuli.

ATKVÆÐAGR.: Ein umr. samþykkt 
í e. hlj.

TiUaga tit þingsályktunar um frímerki 
(C. 152); hvernig ræða sknli.

ATKVÆÐAGR: Ein umr. samþykkt 
í e. hlj.

Áfjándi fundur, mánudag 24. júlí. Allir 
á fundi.

Frumv. tíl laga um eptirlaun (C. 171, 
177, 185); 3. umr.

L. E. Sveinbj'órnsson: Jeg er einn 
með tveimur öðrum þingdm., sem á breyt. 
atkv. við frumv. þetta. Ekkihef jeg samt

atkv.gr
atkv.gr
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skrifað undir það, af því að jeg sje ánægð- 
ur með frv., þótt breytingartillögurnar verði 
samþykktar samt sem áður, heldur af því, 
að það breytir þó dálitið ákvæðum þess, 
eins og það nú liggur fyrir.

Það, sem einkum þarf að líta á í þessu 
máli, er að minu áliti þetta tvennt: i 
fyrsta lagi, hvort eptiriauna upphæðin sje 
ákveðin svo, að hægt sje að lifa aí henni 
nokkurn veginn þolanlegu lífi, ogþótt fá- 
tæklega væri, og í öðru lagi, hvort Iand- 
sjóður er fær um að bera hana eða ekki. 
Jeg legg minni áherzlu á fátækt þjóðar- 
innar, þvi að jeg hef tekið eptir því, að 
menn eru ekki að hugsa um fátækt þjóð- 
arinnar opt og tíðum, þegar verið er að 
leggja á hana nýjar álögur, og það opt 
gífuriegar álögur. En þegar verið er að 
tala nm eptirlaun, þá hljómar altaf þetta 
viðkvæði: fátækt þjóðarinnar. Mjer dettur 
ekki í hug að kasta þungum steini á 
flutningsmenn þessa frumv.; þeir hafa 
reynt að synda milli skers og bárn, milli 
kröfú þjóðarviljans, sem svo er nefndur, 
og þess, sem þeir þó verða að viðurkenna 
sem sannsýnilegt. Jeg býst ekki við því, 
að breyt.atkv. okkar verði samþykkt, en 
verði frumv. samþ. óbreytt af þessari deild, 
þá lifi jeg þó í þeirri von, að það falli í 
Nd., þvi jeg hygg, að hún geti alls ekki 
fallizt á frumv., en skyldi sú von mín bregð- 
ast, þá ætla jeg. þó að kveða upp með þá 
ósk, að írumv. ekki nái konungsstaðfest- 
ingu, og er það þó sú ósk, sem enginn 
þingm. ætti að láta sjer um munn fara, 
nema í ítrustu neyð.

HaUgrímur Sveinsson: H. meðflutn- 
ingsmaður minn að breyt.till. þeirri, er 
hjer liggur fyrir, hefur gjört grein fyrir, 
hvernig á henni stendur. Hún er dálítil 
tilraun til miðlunar milli ákvæða þeirra, 
er í frumv. standa, og breyt.till. þeirrar, 
er jeg kom fram með við 2. umr. frumv., 
en sem þá ekki náði hylli h. þingd. Þessi 
breyt.till. hefur í sjer fólgin 2 atriði. Fyrri 
liður hennar heldur fast við þá stefnu

nefndarinnar, þá er þingd. samþykkti við 
2. umr. að halda óbreyttum binum ákveðnu 
20 kr. fyrir hvert þjónustu-ár, það er að 
segja fyrir þá, er iægra eru launaðir, eða 
allt upp að 2500 kr. Við treystum okk- 
ur ekki til að minnka eptirlaun þessara 
manna, sem lægra eru launaðir, frá því, 
sem stungið er upp á í frumv.; en okkur 
virtist bin reglan, sú að tiltaka viðbótina 
fyrir þjónustuárin í ákveðnum hundruð- 
ustu pörtum af laununum, ætti betur við 
þá, er hafa hærri launin. Þótt h. þingd. 
gæti ekki sætt sig við það um daginn, 
að ganga að því, að ákveðið væri 1% 
fyrir hvert þjónustuár, þá vona jeg þó, að 
að hún taki til yfirvegunar, hvort hún get- 
ur ekki orðið með til að samþykkja a/s%, 
þvi jeg vona, að allir hljóti að sannfærast 
um, að með því sjeu þó ekki ofháarkröf- 
ur gerðar.

Til skýringar þessari breyt.tilL, skal 
jeg leyfa mjer að taka dæmi, og sýna 
mismuninn á eptirlaununum eptir henni í 
samanburði við breyt.till. mína við 2. umr. 
Jeg ætla að taka eptirlaun, sem miðuð 
eru við hæstu laun, 5000 kr. Sá em* 
bættismaður, er verið hefur í slíku em* 
bætti í 5 ár, fengi í eptirlaun eptir till. 
minni þá — 1500 kr., eptir þessari till. 
1417 kr., eða 83 kr. lægra, eptir 10 ár 
eptir hinni 1750 kr., eptir þessari 1585 
kr.; eptir 20 ár eptir fyrri tillögunni 
2250 kr., en eptir þessari 1920 kr.; eptir 
30 ár eptir hinni fyrri 2750 kr., en eptir 
þessari 2250 kr. Af þessu sjá menn, að 
munurinn er tölnverður orðinn, 500 kr. 
fyrir 30 ára þjónustu, svo að þessi tilhliðr- 
un er æði mikil. Eptir 35 ára þjónustu 
yrðu eptirlaunin eptir þessari till. 2417 
kr., en eptir hinni 3000 kr. Munnrinner 
þar nær því 600 kr. Við stungum og upp 
á, að gjöra einnig þá breyt. á áratölunni 
frá þvi, sem jeg stakk upp á um daginn, 
að reiknuð sje viðbótin fyrir 38 embættis- 
ár, en ekki lengur, jafnvel þótt embættis- 
maðurinn hefði þjónað í 50 áreða lengur.

250
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Hæstu eptirlaun verða þannig eptir þess- 
ari breyttill. fyrir 38 ára þjónustu eða 
meira 2525 kr. eða sem allra næst 
launanna, og kemur það heim við það, er 
hæstv. landsh. lýsti yfir 'hjer í þingd. við 
2. umr., að væri hin ítrasta lækkun, sem 
hann gæti lagt með við stjórnina.

Við höfum þannig farið meðalveg 
milli frv. og uppást. minnar við 2. umr., 
en það er bert, að eptirlaunin yrðu eptir 
breyt.tili. okkar stórum lægri heldur en 
eptir núgildandi lögum, en litlu hærri en 
eptir frumv. nefndarinnar. Jeg get ekki 
sjeð neina ástæðu fyrir því, að hyggilegt 
sje, að fara stórum neðar i þessu máli, 
heldur en hæstv. landsh. hefur lýst yfir, 
að hann treysti sjer til að mæla með, að 
staðfest verði af stjórninni. Vjer getum 
ekkert vitað um það, hvað h. Nd. gjörirí 
þessu máli; slíkt er enn hulinn leyndar- 
ardómur. Vjer getum því eigi farið eptir 
öðru en því, er bæði vjer álitum tiltæki- 
legast og sanngjarnast, og sem jafnframt 
væri hið ítrasta, sem vjer getum haft von- 
ir um, að nái staðfestingu stjórnarinnar.

Framsögumaður (Sigurður Stef&nsson): 
Jeg hef engu eða litlu að bæta við það, 
sem jeg hef tekið áður fram við undan- 
farnar umr. málsins. En það er komin 
fram breyt.till. frá 3 h. þm., sem íer fram 
á töluverða breyting frá því, sem stendur 
i frumv. Jeg skal fyililega viðurkenna, 
að það er allrar virðingar vert, að h. 3 
þm. hafa leitazt við að mæta nefndinni, 
ef svo má segja, á miðri Ieið, enþví mið- 
ur hygg jeg, að nefndin geti ekki fallizt 
á þessa breyt.till. Nefndin hefur sem sagt 
ihugað málið rækilega, og niðurstaðan heí- 
ur orðið, að henni sýndist, að hún gæti ekki 
farið skemmra i þessu efni, en hún fór, 
og virtist eptirlaunaupphæðin vera ákveð- 
in svo há, að hún gæti ekki hækkað hana 
meir. Það er ekki rjett að koma með 
neinar getgátur eða spádóma um það, hvað 
Nd. gjörir i þessu efni; menn múnu gjöra 
í þvi efni, hver eptir því, sem honum virð-

ist vera sanngjarnt og hæfilegt. H. l.kgk. 
þm. (L. E. Svbj.) tók fram, að eptirlaun- 
in þyrftu að vera svo há, að unnt væri 
að lifa af þeim, og því hæfilega hátt sett. 
En einum getur þótt það hæfilegt, sem 
öðrum þykir ekki, og um það getur allt- 
af orðið ágreiningur. Nefndin hefur álitið, 
að það sem hún hefur lagt til, væri hæfi- 
legt og hefur, hygg jeg, fært töluverðrök 
fyrir því.

Beynslan sýnir líka, að embættismað- 
ur með lágnm launum kemst stundum 
betur af en hinn, sem meira hefur, að öðr- 
um ástæðum jöfnum; það er svo mjög 
komið undir embættismanninum sjálfum, 
hve vel honura tekst að fara með laun 
sín; það er og verður einlægt álitamál, 
hvað er nægilegt. Einn getur komizt af 
með það, sem öðrum nægir ekki, af því að 
annar kann ekki eins vel að haga efnum 
sínum eins og hinn.

Jeg skal þó í þessu tilliti taka það 
fram, sem jeg hef reyndar áður tekið fram, 
að taka verður tillit til efnahags þjóðar- 
innar. Jeg álít rjett, að öll gjöld þjóðar- 
innar sjeu miðuð við efnahag hennar, og 
nú eru eptirlaunin eitt af hinum verulegu 
útgjöldum hennar. Getur verið, að stund- 
um sje ekki tekið sem skyldi tiilit til fá- 
tæktar þjóðarinnar, þegar verið er að 
leggja á hana nýjar álögur. Enafhverju 
verður að leggja á menu þessar álögur? 
Af því, að gjöldin sem greiða þarf, eru 
svo mikil, og þar á meðal eptirlaunin, ekki 
þau minnstu.

Jeg hygg, að almenningur hafi enga 
ástæðu til að óttast afleiðingarnar af þessu 
frumv. nefndarinnar. Þá fyrst þegar menn 
sjá, að menn vilja ekki lengur ganga em- 
bættisveginn, sakir þess, hve eptirlaunin 
eru lág, þá fyrst er að óttast afleiðingar 
þeirra. En meðan það er ekki, þá er 
engin ástæða að óttast, að eptirlaunin sjeu 
oflág.

Það er kunnugt eins og nú á stend- 
ur, að það sýnist vera eitthvert hið
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mesta hnoss að geta gengið embættisveg- 
inn, og það er svo að segja kapphlaup 
hjá þjóðinni nm þetta hnoss, svo að næst- 
nm hver tómthúsmaðnr og bóndi telnr það 
hin æztn gæði, sem hann geti veitt syni 
sínnm, að koma honnm í laiínuskólann og 
þann veg áfram tii embætta. Það er anð- 
vitað gott, að hafa alltaf nóg embættis- 
mannaefni, en það er ekki gott, að em- 
bættin sjen svo feit, ef jeg má svo að orði 
komast, að þan freisti landsmanna til að 
láta syni sína ganga embættisveginn, án 
tillits til þess, hvort þeir eru til þess hæf- 
ir eða ekki. Það er kominn sá hngsnn- 
arháttnr inn hjá þjóðinni, að þegar menn 
sjen komnir í embætti, þá sjen menn komn- 
ir i höfn fyrir lífstið, þar sem að engin 
óveðnr eða stormar lífsins geti grandað 
skipi þeirra, þeir sjeu, sem maðnr segir, 
tryggðir fyrir öllum skorti upp á lifstíð. 
Og það er mikið þessi hugsunarháttur, 
sem hefur komið því til leiðar, að þjóð- 
inni virðist, að laun embættismanna henn- 
ar sjen helzt til há.

Jeg verð að álíta, eins og jeg hef 
tekið fram, þessa npphæð, sem nefndin 
hefnr ákveðið, svo sæmilega og sennilega, 
að hún geti ekki fælt neinn frá að ganga 
í embætti, og ef nýtir menn fást í em- 
bætti, eins eptir sem áðnr, þá er. ekki 
nein ástæða til frá nefndarinnar sjónar- 
miði, að ganga inn á meiri hækkun á 
eptirlannnnnm, en hún fer fram á í frv. 
Jeg skal svo ekki fara fleiri orðum nm 
málið. Að eins skal jeg benda á breyt.- 
till., sem nefndin hefnr leyft sjer að koma 
fram með við frumv., en ern að eins orða- 
breytingar. Jeg vona, að h. þingd. samþ. 
þessar breyt. og frumv., eins og það ann- 
ars liggnr fyrir.

ATKVCEÐAGR.: 1. breyt.till.(C.177) 
samþ. í e. hlj.; 1. breyt.till. (C. 185) felld 
með 8 atkv. gegn 3.; 2. breyt.till. (C. 177) 
samþ. með 9 atkv.; 3. breyt.till. (C. 177) 
samþ. með 9 atkv.; 2. breyttill. (C. 185)

samþ. án atkvæðagr. Frumv. samþ. með 
8 atkv. gegn 3, og afgr. til Nd.

JVmotíj. til laga um verndun Safar- 
mýrar í RangárvaUasýslu (C. 130); 2. nmr.

ATKVÆÐAGR.: Hinar einstöku gr. 
frumv. samþ. í e. hlj. Fyrirsögn frv. samþ. 
og málinn vísað til 3. nmr. í e. hlj.

Frumv. til laga um viðauka vtö lög 9. 
jan. 1880 um sveitastjórn & Islandi 4. 
maí 1872 (C. 102); 2. nmr.

Þorkell Bjarnason: Það er knnnngt, 
hversu sveitarþyngslin eru mikil, og hve 
almenningnr er óánægðnr út af sveitar- 
þyngslnnnm, og er það ekki ástæðnlanst. 
Ankaútsvörin ern einhverjar hinar þyngstn 
álögnr, sem til ern á almenning, en það 
er og önnnr sjerstök óánægja yfír sveitaá- 
lögnnnm, það er óánægja almennnings yfir 
þvi, hvernig þeim er jafnað niðnr. Þessi 
óánægja er auðvitað ekki ætíð á röknm 
byggð, því blindur er hver í sjálfs síns 
sök. En eptir því sem niðnrjöfnnn anka- 
útsvara er víða varið, þá er það það flýt- 
isverk, jeg vil ekki segja handahófsverk, 
að það getnr nanmast farið svo, þótt hver 
hreppsnefnd vilji gjöra ijett, — um það er 
jeg sannfærður, — að ekki verðimisfellnr á. 
Það getnr t. d. alls ekki verið rjett, þegar nm 
svo mikla álögn sem sveitarþyngslin er að 
ræða, að reyna ekki áðnr en gjaldið er 
lagt á, að gjöra tilrann til áætlnnar yfír 
tekjnr og gjöld hvers gjaldþegns, og ef 
menn vita, að þetta er ekki gjört, það 
held jeg sje meðfram orsök til óánægjn 
hjá hinnm einstökn yfir útsvari þeirra. 
Aðferðin að jafna niðnr mnn á snmnm 
stöðnm eitthvað svipnð þessu. Menn leggja 
til grnndvallar síðasta árs útsvar, breyta 
svo til eptir því, hvort þeir halda, að hag- 
nr mannsins hafl batnað eða versnað á sið- 
astliðnu ári. Þótt þessi aðferð sje að 
vissn leyti rjett, getur hún samt ekki á- 
vallt leitt fnllkomlega til hins rjetta.
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Þegar menn t. d. gleyma svo og svo roikl- 
um tekjum, sem raaðurinn hefur fram yflr 
bú sitt o. s. frv., og lagt er útsvarið á, ef 
tii vill á 4—5 klukkuatundum á 50 menn, 
þá má geta nærri, hversu hagurinn er 
itarlega skoðaður. Jeg hef því komið fram 
með viðaukatillögn við frumv., þá nefnil., 
að á eptir 1. gr. komi 2. gr. svo hljóð- 
andi:

„Skylt skal sýslunefndum að semja 
leiðarvísi fyrir hreppsnefndir sýslunnar til 
leiðbeiningar fyrir þær við niðurjöfnun 
aukaútsvara“. Og leiðir svo þar af sú 
breyting, að 2. gr. frumv. verður 3. gr. 
Það er ekki meining mín, að hreppsnefnd- 
irnar skuli alveg bundnar við, að fara ná- 
kvæmlega eptir þessum leiðarvisi, því slik- 
an leiðarvísi er ómögulegt að setja, þar 
sem talað er um gjöld eptir efnum og á- 
stæðum, svo að reikna megi gjöldin út 
eptir honum, eins og t. d. tíund. Jeg vil 
að eins, að leiðarvísirinn minni hreppsnefnd- 
irnar á tekjur og gjöld manna, minni 
menn á, að sá eða sá hafl þessar tekjur, 
og sömuleiðis hvaða gjaldþol tekjurnar hafa 
innbyrðis að öðru jöfnu; þess vegna hef 
jeg lika orðað það svo: „leiðarvísir fyrir 
hreppsnefndir til leiðbeiningar*.

Jeg veit um, að ein sýslunefnd hefur 
tekið þetta upp hjá sjálfri sjer, nefnilega 
sýslunefndin i Skagafirði. Hún mundi ekki 
hafa gjört þetta, ef hún ekki áliti regluna 
góða og gilda. Það er ekki meining mín, 
að koma með ákærur gegn hreppsnefndum 
um, að þær jafni vísvitandi ójafnt niður á 
hreppsbúa sína aukaútsvarinu, en það 
stendur ekki á sama, hvernig að er farið; 
það hlýtur að vera rjettara, að menn hafi 
ljóst yfirlit yfir tekjur og gjöld þeirra, 
sem jafna á niður á, og þetta Ijósa yfirlit 
ætti leiðarvísirinn að geta gefið. Fyrtjeð 
sýslunpfnd hefur álitið, að hún með tjeðum 
leiðarvísi gæti gjört hægra fyrir og væri 
æskilegt, að aðrar sýslunefndir gjörðu slikt 
hið sama, en það er ekki vist, að þær gjöri 
það, nema það qje lögskipað. Jeg þykist

viss nm, að slíknr leiðarvísir mundi gjöra 
gagn, og þótt það sje mikið verk að búa 
hann til, þá hafa sýslunefndirnar að minni 
ætlun ekki svo mikið að starfa, að þær 
eigi geti gjört það.

Flutningsmaður (Jón A. Hjaltalín): 
Jeg skal geta þess, að í síðustu linu 1. gr. 
frumvarpsins hefur gleymzt að tilfæra, hve- 
nær lög um bátfiski á fjörðum voru gefin 
út, nfl. orðin: „19. júní 1888“, og vona 
jeg, að það verði lagað þegar til 3. umr. 
kemur.

Hvað viðaukatiliögu h. 6. kgk. (Þ. B.) 
snertir, þá er það auðvitað mikið gott, ef 
menn gætu gefið reglur við niðurjöfnun, og 
jeg skal ekki bera brigður á það, sem 
hann sagði, að hreppsnefndimar fari stund- 
um nokkuð af handahófi í þvi. En jeg er 
hræddur um, að ef hreppsnefndirnar ekki 
gjöra áætlanir, sem þó eru lögboðnar, 
muni þær lítið hugsa um leiðarvísirinn og 
ekki gæta hans mikið. Það er kunnugt, 
að sýslunefndm í Skagafjarðarsýslu hefur 
gjört leiðarvísi í þessa átt, og það er vel 
þekkt í næstu sýslu, Eyjafjarðarsýslu, en 
þó hafa hreppsnefndirnar þar ekki sjeð 
sjer fært að fara eptir honum; þær hafa 
og sjálfar gjört sjer leiðarvísi, en hafa 
ekki getað farið eptir honum.

Yfir höfuð að tala held jeg, að þetta 
bæti lítið úr, en skaða getur það engan 
veginn gjört.

ÞorkeH Bjarnason: Það er annað- 
hvort, að h. 5. kgk. (J. A. Hj.) hefur mis- 
skilið mig, eða jeg sagt annað, en jeg vildi 
sagt hafa og meinti. Meining mín var, að 
hreppsnefndirnar gjörðu ekki ávallt áætl- 
anir yfir tekjur og gjöld hvers einstaks 
manns, en það er ekki lögboðið, heldur er 
að eins ákveðið, að þær skuli gera áætl- 
un um allar tekjur og gjöld alls hrepps- 
ins í heild sinni. Eins og jeg tók fram, 
vildi jeg að eins, að þessi Ieiðarvísir væri 
til þess, að áminna menn, svo að þeir ekki 
gieymdn svo eða svo mikln af gjöldum 
manna eða tekjum; þótt sumir færn ekki
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eptir honum, mundu aptur á móti aðrir gjöra 
það. Það gæti orðið til þess, að hrepps- 
búar yrðu miklu síður óánægðir með út- 
svör sin, er þeir vissu, að hreppsnefndirn- 
ar hefðu leiðarvísinn sjer til leiðbeiningar. 
Jeg held, að óánægja komi opt af því, 
að menn renni grun i, að hreppsnefndirn- 
ar gjöri niðurjöfnunina stundum af meira 
handahófi en vera skyldi.

Flutningsmaður (Jim A. Hjaltalín): 
Jeg játa, að annaðhvort hef jeg misskilið 
orð h. 6. kgk. (Þ. B.) eða hann hefur sagt 
annað en hann ætlaði að segja um áætl- 
anirnar; jeg skrifaði þessi orð hans ekki eptir 
honum og skildi þau svo, sem hann meinti 
til hinna lögboðnu áætlana, en ekki til á- 
ætlana um hvern einstakan gjaldanda.

Þvrleifur Jimsson: Með Iögum 9. ágúst 
1889, sem þetta frumv. á að breyta, var 
meiningin, að leggja mætti útsvar á utan- 
sveitarmenn, sem hefðu með jörð eða jarð- 
arpart i öðru sveitarfjelagi, en lög þessi 
hafa ekki náð tilgangi sínum. Þar er 
sagt, að leggja megi gjald á „ábúð“, en 
orð þetta hefnr verið skilið mjög mismun- 
andi, og er jeg hræddur um, að með þessu 
frumv., sem hjer liggur fyrir, sje heldur 
ekki svo tryggilega eða glögglega umbúið, 
sem skyldi, og hver maður geti farið i 
kringum það eptir vild sinni. Þar stend- 
ur: ... „en ábúð er það, ef maður hefur 
umráð og afnot jarðar eða jarðarparts, sem 
metinn er til dýrleika" ... En jeg þekki 
jarðir, sem metnar eru til dýrleika, þar 
sem alls engin byggð er á eða hús, en sá, 
sem hefur afnot þeirra, sendir þangað 
fólk að eins dnstöku sinnum á ári; þetta 
á sjer stað um ýmsar eyjar. Nú er spurn- 
ingin, hvort þvílíkar jarðir geta heimfærzt 
undir frumv. og hvort þær eiga að heim- 
færast undir það. Svo koma orðin: ... „og 
greiði öll skyldugjöld, sem á jörð þeirri 
eða jarðarparti hvíla“.... Hvað er hjer 
meint með orðnnum „öll skyldugjöld“ ? Jeg 
sje ekki betur, en að eitt af skyldugjöld-

Álþt 1828 Á.

unum sje einmitt aukaútsvarið, sem hjer 
er ágreiningurinn um. Með þessu finnst 
mjer ekki, að það, sem tryggja á, sje hjer 
svo tryggt, að eigi verði komizt í kringum 
það. Sá, sem hefur í verunni jarðarpart- 
inn með, gæti t. d. látið annan hafa jarð- 
arpartinn undir sinu nafni, látið hann 
greiða öll gjöld, en haft þar sjálfur slægj- 
ur og önnur afnot og í verunni búið 
á partinum, án þess að hægt væri að leggja 
á hann aukaútsvar. Svo er eitt í frumv., 
sem jeg skil aldrei, og það eru orðin: „en 
samsvari útsvarinu eptir efnum og ástandi“. 
Hvaða út8var er hjer meint?" Er það 
útsvar mannsins í heimiiishreppi hans eða 
útsvörin í þvi sveitarfélagi, þar sem jörð- 
in er? Þetta ákvæði stendur að vísu í 
lögunum, sem nú gilda, en það er jafn- 
óskiljanlegt fyrir það. Jeg held það veitti 
varla af að setja nefnd í mál þetta, en 
jeg vil samt ekki stinga upp á henni, fyr 
en jeg hef heyrt skýringar h. flutningsm. 
(J. A. Hj.) á þessum atriðum, sem jeg hef 
nefnt.

FlutningsmaSur (Jím A. Hjaltálín): 
Við skyldugjöld hef jeg skilið gjöld, sem 
goldin eru landssjóði, og hafði jeg sjer- 
staklega fyrir augum ábúðarskattinn. Jeg 
get ekki skilið í, hvernig ábúðarskattur 
ætti að gjaldast af öðru en ábúð.

Orðin: „útsvarinu eptir efnum og á- 
standi" hafa menn skilið svo, að þar væri 
meintur arður sá, sem menn hafa af því, 
er þeir störfuðu að eða hefðu handa á 
milli i því eða því sveitarfjelagi. Annars 
veit jeg ekki til, að þetta hafi nokkurn tíma 
verið misskilið.

Jeg yrði manna fegnastur, ef menn 
hjálpuðust til þess að skýra lögin svo, að 
jafnvel ekki hinir lærðustu gætu misskilið 
þau.

Þorleifur Jimsson: Það er einmitt 
áríðandi, að gjöra lögin svo úr garði, að 
þau ekki verði mísskilin, og þess vegna

17 (28. ágúst).
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vil jeg stinga npp á, að 3 manna nefnd 
verði sett í málið.

ATKVÆÐAGR.: Samþ. 3 manna nefnd 
og í hana kosnir:

Jón A. Hjaltalín með 7 atkv. 
Þorleifnr Jðnsson — 7 —
Kristján Jónsson — 5 —

Frumv. til laga um breytingu á lögum 
8. jan. 1886 um hluttöku safnaða í veit- 
ingu brauða (C. 109, 178); 3. umr.

Sigurður Jensson: Jeg þarf ekki að 
orðlengja inikið um þessar breyt.till., sem 
jeg hef komið með ásamt 2 ððrum h. þm.; 
Par er að eins farið fram á, að laga orð- 
færið síðast í 1. gr., svo að það verði ekki 
misskilið, að orðin: „ef þeir era ekki 
komnir til lögaldurs" o. s. frv. eigi við 
kjósendur, en ekki við umsækendur. Hin 
breytingin er á 2. gr., að í stað orðanna: 
„og 8. gr. laga 8. jan. 1886“. komi: „og 
4.—8. gr. laga 8. jan. 1886“. Svo vil jeg 
geta þess, að prentvilla hefur slæðzt inn 
í milli 2. og 3. umr. í 3. gr. stendur: 
„Með lögum þessum er úr lögum numin 
3. og 9. gr.“ o. s. frv., en á að vera: „2., 
3. og 9. gr.“

Forseti kvaðst mundu sjá um, að það 
yrði leiðrjett.

ATKVÆÐAGR.: Breyt.till. stafl. 1 
við 1. gr. samþ. í e. hlj.; breyttill. stafl. 2 
við 1. gr. sömuleiðis samþ. í e. hlj. Frv. 
samþ. með 9 samhljóða atkvæðum og sent 
aptur til Nd.

Frumv. til laga um samþykktir til að 
friða skóg og md (C. 131); 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: 1. gr. samþ. með 
7 atkv.; 2.—7. gr. samþ. með 9 atkv. hver. 
Fyrirsögn frv. samþ. og málinu vísað til 
3. umr. með 9 atkv.

Frumv. til laga um kjörgengi kvenna 
(C. 133, 184); 2. umr.

ÞorkeH Bjarnason: Petta ffv., sem 
hjer er til umræðu, er eitt af þeim svo

kölluðu kvennfrelsisífumv. eða kvennfrelsis- 
málum. Orðið kvennffelsi er orðið mjög 
almennt og opt um hönd haft, en þó miklu 
optar í munni karla en kvenna. Að visu 
hefur orðið nokkur árangur af þessum 
kvennfrelsishreyfingum. Með lögum 12. maí 
1882 fengu. konur ijett til að kjósa í 
hreppsnefnd, sýslunefnd og bæjarstjórn; en 
eptir því, sem jeg þekki til, hygg jeg þó, 
að þau lög hafl ekki verið timabær burð- 
ur. Ekkjur, sem er heimilaður þessi rjett- 
ur, hafa mjög lítið notað hann, að þvi sem 
mjer er kunnugt. Með tilskipun 4. desbr. 
1886 hefur kvennfólki einnig verið heim- 
ilaðnr töluverður rjettur. En um það er 
hið sama að segja, að örfáar konur hafa 
neytt þessa rjettar. Jeg hygg því, að 
þessar rjettarbætur, sem kveunfólkið hef- 
ur fengið, sjeu meira í orði en á borði. 
Kvennfólkið telur þennan rjett að minnsta 
kosti ekki svo dýrmætan, að það sækist 
mjög eptir að nota hann. Allir frelsis- 
menn hjer á landi setja samt kvennfrelsis- 
málin á fána sinn, og menn hafa gengið 
svo langt, að einn þingmaður lýsti þvi 
yflr opinberlega i blaði í sumar, að á þing- 
málafundum hans skyldu kvennmenn hafa 
jafnt atkvæðiaijett sem karimenn. Jeg 
skal ekki kasta steini á hann fyrir það, 
þetta hefúr auðvitað verið hans skoðun á 
málinu. Jeg held þó, að menn almennt 
kynnu illa við, ef svo margar vinnukonur 
flykktust á þingmálafund, að þær bæru 
kjósendurna ofurliði við atkvæðagreiðslu 
um málin. Petta frumv., sem hjer iiggur 
fyrir, er eitt af kvennífelsismálunum, og 
jeg held, að það sje ekki heppilegt og að 
það sje fremur kvennóffelaismál en hitt

Hæstv. landsh. hefur sýnt fram á, að 
þessi ijettur, sem konum er hjer veittur, 
verði þeim til svo þungrar byrði, að naum- 
ast sje hægt að kalla það frelsi. Þeir, 
sem þekkja til í sveit, vita, að enginn má 
siður missa sig frá heimili en húsmæður, 
og það eru margar, sem ékki gefa sjer einu 
sinni tima til að fara í kaupatað eða veizlu
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fyrir annríki og ðnnnm. Það mánúnaerri 
geta, hvort ógiptar konnr eða ekkjur, sem 
standa fyrir búi, eiga hægra með að yfir- 
gefa heimili sín en giptar konnr, til að 
vera á hreppsfnndum og sýslnfnndnm o. 
s. frv. Ef ætti að neyða ekkjnr eða hús- 
konnr, sem verða að verja hverri stnnd- 
inni tál vinnn í hreppsnefnd, þá yrðiþeim 
hinn mesti óleiknr gjörðnr. En af því að 
jeg sje, að frv. mnni ná fram að ganga, 
þó að jeg greiði atkv. á móti því, þá hef 
jeg komið fram með breyttill. við það, sem 
gjörir það, að því er jeg hygg, nokknð 
betra. Jeg fer fram á, að aptan við frv. 
sje bætt: Þó er þeim heimilt að skorast 
nndan kosningn. Þá er þeim konnm í 
þeirri stöðn, sem tiltekið er í frv., veitt 
kjörgengi í hzeppsnefnd, sýslunefnd o. s. 
frv., sem þær einar nota, sem óska eptir 
að komast í nefndir þessar; þessi viðanka- 
tiU. gjörir það að verknm, að ekki er hægt 
að neyða neina konu tii þess að takast hina 
þnngn byrði á hendnr.

Jeg skal lýsa þvi yflr, að jeg er mál- 
inn í heild sinni mótfallinn; enefþað nær 
fram að ganga, þá er þesri breyting tíl 
bóta.

Jeg sje ekkert á móti þvi, að þær 
konur, sem vilja, komist í þessar nefndir. 
En jeg er aptnr á mótí þvi, að þær, sem 
ekki vilja það, sjen neyddar tít þess.

HaUgrímur Sveinsson: Við 1. nmr. 
þessa máls vaktí jeg athygli á því, að 
frnmv. væri á einnm stað óljóst orðað, og 
menn gætn vel haldið, að veittnr væri í 
frnmv. rjettnr eða byrði, sem ekki væri 
ætlazt tíl að veita. Það ern orðin „og á 
safnaðarfundnm", sem koma svo nndarlega 
við, að maðnr skyldi ætla, að hjer lægi 
fisknr nndir steini, og hngsað væri fyrir 
þvi, að ef konnr færn prestamenntnnar- 
veginn, þá gætn þær eptir þessnm lögnm 
fengið kosningn til prestsembætta; því á 
safnaðarfundnm ern prestar nú kosnir.

Það hygg jeg samt, að ekki mnni
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vera tilgangurinn, en þessn mnn hafa 
valdið orðalagið í lögnm nm kosningar- 
rjett kvenna frá 12. mai 1882. Það er 
sitt hvað kosningarrjettnr og kjörgengi og 
þess vegna verðnr aðhafa hjer annaðorða- 
lag, ef fyrirbyggja á misskilning. Til 
hvers eiga konnr að hafa kjörgengi á safii- 
aðarfnndum eptir þessn frumv.? Til alls 
þess, sem kjósa má til á safnaðarfnndnm, 
og þar á meðal þá sjálfsagt einnig til 
prestsembætta.

Ef frumv. þetta verðnr að lögnm, þá 
fá konnr kjörgengi í sóknarnefnd, og jeg 
skal ekki neita því, að mjer þætti koma 
nndarlega við, að sjá konnr t. d. veita 
prestnm aðstoð í kirkju sem meðhjálpari, 
sem er skylda þeirra, sem í sóknarnefnd 
ern. Snmir knnna að segja, að það sje 
hjegómamál að knana ekki við, að kon- 
nr skrýði presta, en jeg get ekki að því 
gjört, að það særir tilfinningu mina. Jeg 
skal geta þess, að það hefnr komið fyrir, 
að kona, sem sjálfsagt hefnr verið álitin 
fær til að gegna þeim störfhm, hefnrver- 
ið korin í sóknarnefnd. En jeg veit ekki 
betnr, en að svo hafi farið, að hún hafi 
skorazt nndan, eða hliðrað sjer við, að 
verða meðhjálpari. Jeg vérð að benda á, 
að það, sem hjer nm ræðir, er ekki kom- 
ið inn i meðvitund þjóðarinnar. Það get- 
nr ekki samrýmzt mínnm tilfinningnm; getnr 
verið að það falli öðrnm betur. En jeg ef- 
ast nm, að þjóðin í heild sinni knnni við 
að láta konnr gegna meðhjálparastörfnm.

Jeg álít að sjálfsögðn, að frumv. sje 
komið fram og sprottið af fögrnm og góð- 
nm hngmyndnm, kannske nokkuð háfleyg- 
nm, en ekki til þess að fnUnægja neinni 
vernlegri þörf, eða eptirkalli þarfa, þvi að 
eigi er knnnngt, að konnr hafi óskað, að 
lög, sem þessi, kæmu fram. En þó kast- 
ar nú fyrst tólfnnnm, þegar jeg sje við- 
ankatill. eins h. þm. 6. kgk. (Þ. B.). Hann 
stingnr npp á, að aptan við frv. bætist: 
„þó er þeim heimilt að skorast nndan

17*
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kosningu". Hinnm h. uppástnngumanni 
gengur gott eitt til; hann sjer að hjer á 
að veita konum mjög viðsjárverð ijettindi, 
og hann finnur upp ráð til aðbjargaþeim 
frá vandræðunum. Ef þetta ekki sýnir, 
að frv. er gagnfúið;og getur ekki staðið eina 
stund, þá veit jeg ekki, hvað sýnir það 
betur. Ef það er ekki meiningin, að rjett- 
ur og skylda fylgist að, jafnt hjá konum 
sem körlum, þá er harla iítið í frumv. 
varið. Jeg tek það upp aptur: jegerviss 
um, að h. þm. hefur ekki gengið annað 
en gott eitt tii, með þessari viðaukatill., 
eins og öllum öðrum, sem komafram með 
eitthvað hjer á þingi, að þeir gjöra það 
af góðum og hreinum hvötum, og vilja að 
það verði landsmönnum að gagni. Það heyr- 
ist líka opt, að þm. hafi gengið gott eitt 
til, og jeg efast því síðnr um það, í þessu 
tilfelli, sem sá maður á hlut að máli, er 
jeg þekki að sanngirni og velvild. H. þm. 
hefur ekki sjeð önnur ráð til þess að bjarga 
þessu frumv., og veita konum hiu um- 
ræddu rjettindi, en að gjöra þessa undan- 
tekning, sem annars er óheyrð, og sem 
leiðir til þess, að þó kjósendur kjósi kon- 
ur i þessar nefndir aptur og aptur, þá 
geta þeir hvað eptir annað orðið gabbað- 
ir. Þegar búið erað kjósa þær, getaþær 
sagt: Þakka ykkur fyrir kosninguna, en 
jeg tek ekki á móti henni; lögin heimila 
mjer það.

Ekkert sýnir betur en þessi viðauka- 
till., hvað þetta frumv. er byggt á laus- 
um sandi, og jeg vona, að h. þingd. sjái 
það og láti frumv. ekki verða allt of 
gamalt.

Þorkett Bjamason: Jeg hygg, að þessi 
viðaukatill. mín sje samt ekki eins slæm 
og h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) taldi hana vera. 
í sveitarstjórnarlögunum er gjört ráð fyr- 
ir undanþágum fyrir þá, sem sitja í hrepps- 
nefnd. Þar er það í einstökum tilfellum, 
en hjer eru þau dregin saman i eitt. Mjer 
finnst eins megi vera í þessum lögum, al- 
gjörð og full undanþága um kvennfólkið,

að það megi skorast undan óþægilegum 
starfa, — sem kosningin hlýtur opt að verða 
því, — ef það vUl. Það er rjett hermt hjá 
h. 2. kgk. þm (H. Sv.), að jeg vil bjarga 
konum undan þeirri byrði, að takast hrepps- 
nefndarstörf á herðar, ef þær ekki vilja 
sjálfar. Jeg er viss um, að flestar skor- 
ast uudan, og þakka fyrir, að sleppa írá 
jafn óþægilegum störfum, og þá er sann- 
gjarnt, að þær fái lausn, en jeg sje ekkert 
á móti, að þær, sem hafa brennandi löng- 
un til þess að gegna þessum störfum, fái 
það þá líka, og einmitt til þessa miðaði 
breytingaratkvæði mitt, sem jeg vona, að 
kvennfólkið verði mjer þakklátt fyrir, kom- 
ist það að.

Jím A. Hjaltatín: Mig langar til að 
skora á h. 6. kgk. þm. (Þ. B.)í jafnrjettis- 
ins nafni, að koma því til leiðar, að- við 
karlmennirnir getum líka skorast undan 
að komast i þessar nefndir, þvi að jeg i- 
mynda mjer, að mörgum mundi koma það 
engu síður vel en konunum.

ATKVÆÐAGR.; Frumv. samþ. með 
6. atkv. gegn 5. Viðaukatill. (C. 184) 
felld með 7 atkv. gegn 4. Fyrirsögn firv. 
samþ. með 8 atkv. Málinu vísað til 3. 
umr. með 6 atkv. gegn 5.

Frumv. tíl stjórnarskipunarlaga um 
hin sjerstöku málefni Islands (C. 145); 
1. umr.

Háttgrímur Sveinsson: Mjer virðist 
það óviðfeldið, þegar svona stórt og merki- 
legt mál er sent oss hingaðtil deildarinn- 
ar, að enginn skuli heilsa þvi, nema h. 
lorseti einn, með því að setja það á dag- 
skrá, og bjóða mönnum að ræða það.

Jeg játa það að sönnu, að það er 
vandhæft að segja, hvernig h. þingd. á að 
taka þessu máli, svo að vel sje. Jeg ætla 
mjer ekki að rifja upp alia sögu þessa 
máls, en jeg vil þó minnast stuttlega á, 
hvað fram hefur farið, að þvi er sjálf- 
stjórnarkröfur vorar snertir, nú á síðari 

lárum.
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Eins og knnnugt er, hðfnm vjer ís- 
lendingar átt í sjálfsstjórnarbaráttu nm 
vor sjerstöku mál í all-langan tíma. Saga 
þessarar baráttn virðist skiptast i tvo að- 
alkafla, annan fram að 1874, það ár sem 
vjer fengnm hina núgildandi stjórnarskrá, 
og hinn eptir þann tíma. Það er full- 
knnnngt, hversn það reyndist erfitt fyrir 
ísland, að ná þeim sjálfstjórnarrjettindnm, 
sem vjer áttnm fulla heimting á, eptir það 
er H. Hátign konungnr vor hafði afsalað 
sjer einveldinn, og veitt samþegnnm vor- 
nm hlntdeild í löggjöfinni. H. Hátign kon- 
nngnr vor, sem sýnt hefnr þessu landi 
svo mikinn ástarhng, og sæmdi það með 
návist sinni á þúsnnd ára afmæli þess, 
notaði þá þetta tækifæri, og kom með 
„frelsisskrá í föðurhendi", eins ogopthef- 
nr verið að orði komizt. Gjörðist þá nm 
hrið hlje á sjálfstjórnar-baráttnnni, hlje á 
hreyfingnm þeim og æsingnm, er áðnr 
höfðn átt sjer stað, nt af því, að mál 
þetta eigi varð til lykta leitt, því að aldrei 
verðnr þvi neitað, að þessi stjórnarskrú 
vor veitir oss mikil rjettindi, er mjög 
mikil breyting til batnaðar frá því, sem 
áðnr var, jafnvel þótt margir sjen þeir 
enn, er ekki ern ánægðir, en sjá á henni 
allmikla annmarka, og sáu þá reyndar 
nndir eins. En þrátt fyrir það, varð þó 
nm hrið hlje á sókninni eptir 1874. Vjer 
verðnm og að játa það, að eptir það, er 
vjer fengnm þessa stjórnarskrá, hefur lands- 
stjórn vor breytzt mjög til batnaðar, land- 
ið tekið framförnm og blómgast á marg- 
an hátt. En þetta hlje varð ekki nema 
skammvinnt. Eptir sjö ár eða 1881 var 
þegar farið að hreyfa því, hvort eigi mnndi 
kominn tími til, að fá frekari bætnr þess, 
er enn þótti ábótavant, og sem eptirþótti 
vera skilið, þá er stjórnarskráin var gefin. 
Þessi hreyfing komst loks svo langt 1885, 
að þá var af báðnm deildnm alþingis sam- 
þykkt frnmv. til stjórnlagabreytingar og 
sent hinni konnnglegn stjórn. Eins og 
lög gjöra ráð fyrir og sjálfsagt var leysti

266

konnngnr þá npp þingið, og efhdi til 
nýrra kosninga. Kom þá út hin alknnna 
konnnglega anglýsing 2. nóv. 1885, ertók 
glögglega fram afstöðn stjórnarinnar ímáli 
þessu. Samt sem áðnr álitu þó hinir ný- 
kjörnn þingm., er komn saman á anka- 
þinginn 1886, eigi annað við eiga, en að 
leiða málið til fnllra lykta, svo að það 
var samþykkt af 2 þingnm í röð. En 
eins og við var að bnast, eptir nóvember- 
auglýsingnnni, náði frnmv. ekki konnng- 
legri staðfestingn, og máli þessn hefhr eigi 
miðað neitt áfram síðan.

Hin konunglega stjórn hefhr lýst því 
yfir skýrt og skorinort, að eigi væri til 
neins samkomulags að hngsa á þeim grnnd- 
velli, sem byggt var á 1885. Jeg veit nú 
eigi til, að siðan hafi nokknð breytzt af- 
staða h. konungl. stjórnar gagnvart máli 
þessn. Málinn hefnr siðan verið haldið 
vakandi, þótt nokknð hafi misjafnlega ver- 
ið glatt yfir því. Ýmsir hafa viljað fara 
hægt, bíða og sæta lagi, en flestar og 
sterkastar hafa þær raddir hljómað, er 
hafa viljað halda fram sleitulanst, óskert- 
nm sjálfstjórnarkröfnm. Skoðanir manna 
hafa verið nokknð skiptar í þinginn, og 
sín skoðnnin stundum orðið ofan á í hvorri 
deild. En nú er þessn máli svo komið, 
að það virðist ekki hafa vakið snndnrleitar 
skoðanir í h. Nd., með því að það 'hefnr 
gengið þar i gegn nær því nmræðnlanst, 
og verið að loknm samþ. með öllnm eða 
nær því ölinm atkv. Ef af þessn mætti 
hú draga þá ályktnn, að frnmv. þetta, 
eins og það liggnr nú hjer fyrir, samsvari 
að ölln leyti ósknm og kröfnm h. þm. í 
Nd., þá er mikil spnrning nm, hvort þessi 
h. þingd. ætti eigi líka að Ijúka þessn máli 
og gefa samþ.atkv. sitt með því. En jeg 
hygg, að það geti engnm dnlizt, að þótt 
á yfirborðinu sje kyrt, þá sje þó tölnverð- 
nr nndirstranmnr, og að allir þingm. sjen 
ekki að ölln leyti samþykkir frv. þessn. 
Jeg er hræddnr nm, að í h. Nd. sitji ein-



Áljftndi f: Ifrv. nm stjórnuriripanoriög íriandg; 1. w. 268

hverjir þeir þingm., sem ekki ern fullkom- 
iega ánægðir með írnmv.

Það er þvi talsvert alvarleg spnrn- 
ing nm það, hvað þessi h. þingd. á að 
gjðra við þetta frumv. Eða er von á 
nokkrnm minnsta árangri af því, þótt frv. 
þetta verði nn samþ. óbreytt af þessari 
þingd., og komi svo til álits hinnar kgl. 
stjórnar? Eptir þvi sem mjer skilst er 
anglýsing stjómarinnar frá 2. nóv. 1885 
enn í fullu gildi; hún er hið síðasta ófrá- 
vikjanlega svar stjóraarinnar. Jeg get 
ekkert gagn sjeð í því nje skynsamlega 
meiningn, að halda fram því frumv., sem 
hlýtnr að fá einbert nei. En setjnm nn 
svo, að h. þingd. vilji ekki samþ. frumv. 
þetta, af því að vonlanst er, að það fái nú 
staðfestingn. Ern þá h. þingm. með því 
horfnir frá öllum vonnm nm frekari sjálf- 
stjórn heldnr en vjer höfnm nú? Eru þeir 
menn, sem slíkt atkv. gefa, fyrir það orðn- 
irslæmir synir fóstnrjarðarinnar? Jeghika 
ekki við að svara báðnm þessnm spnrn- 
ingnm með nei. Þeir hinir sömn óska eins 
eptir fnlikomnara sjáifsforræði og hag- 
kvæmara stjórnarfyrirkomulagi fyrir því, 
þótt þeir, þegar svona stendnr á, sjen á 
móti þesau frumv. Það er engin minnsta 
ástæða til fyrir það, að kalla þá slæma 
syni fóstnrjarðarínnar, hverjar sem skoð- 
anir þeirra hafa áðnr verið í þessn máli.

Það er venja á þingi við stór og 
merkileg mál, sem vel þarf að athnga, að 
velja til þess nefnd, og mætti því virðast 
sjálfsagt, að setja nefnd í þessn máli, og 
það þvi fremur, sem snmir i þessari h. 
þingd. hafa eigi setið fyr á þingi, og gætu 
ef til vill gefið góðar bendingar málinu 
til framgangs eða bóta. En hverja þýðing 
gæti það haft? Að sönnn er það eigi ó- 
mögulegt, að sú nefnd kynni að gjöravið 
það breytingar þær, er hrnndið gætnmál- 
inn áfram, en samt er jeg vondanfnr nm 
það. Jeg skil svo atkv. h. Nd., að það 
sje þetta frumv., eins og það liggnr nn 
fyrir, en ekkert annað firnmv. sem hún
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aðhyllist, og ef farið verðnr að breytaþvi 
hjer i þessari h. þingd., þá sje það sama 
sem að búa til frv., sem litil líkindi sjen 
til, að h. Nd. geti fallizt á. Það er og 
mikil spnming, hvort þessn frumv. verð- 
nr svo breytt, að samkomnlag náist við 
stjórnina. Nei, jeg sje það, og jeg get 
vel bætt því við, sje það mjer til sorgar, 
að anglýsingin frá 2. nóv. 1885 sýnir ljós- 
lega, að vjer getnm ekki gjört framv. 
þetta svo úr garði, að stjórnin geti að- 
hyllzt það. Hið eina ráð er þvífyrir óss, 
að taka á þoiinmæðinni, og bíða betri 
hentngleika. Jeg segi það ekki, að engin 
von sje nokkumtima á því, að vjer fánm 
nmbætnr á stjómarhögnm landsins, en 
hitt segi jeg, að það er ekki til nokknrs 
skapaðs hlntar, að samþykkja þetta frv. 
nú, þvi að það er i öllum meginatriðnm 
samhljóða firnmv. því, er stjórain hefnr áð- 
nr sagt nei við, og það því fremur, sem 
öllnm er knnnngt nm, að engin breyting 
hefnr síðan 1885 orðið á skipnn stjórnar- 
innar í Danmörku; þar ern því nær sömn 
ráðherrar nú, sem þá; sjerstaklega er nú 
hinn sami ráðherra, er ræðnr íslandsmál- 
nm, sem þá var; hinn sami konungursit- 
nr og enn að völdnm, sem sett hefnr nafn 
sitt nndir anglýsingnna 2. nóv. 1885, og 
það er konnngur, er sýnt hefnr íslandi svo 
margt og mikið gott, og margan Ijósan 
vott konnnglegrar hylli sinnar. Það gæti 
því kallast miður viðeigandi, að vjer ónáð- 
nm hann á elliárum hans með því að 
krefjast þess, sem hann hefnr einn sinni 
áðnr sagt, að vjer gætnm ekki fengið.

Þó að jeg óski að sá tími komi, og 
komi innan skamms, að ísland geti feng- 
ið fyllrí sjálfstjórnarlög en vjernú höfum, 
þá álít jeg þó tilgangslaust og vonlaust, 
fyrir góðan framgang þessa máls nú, að 
framfylgja þessu frv. Jeg gef því þess 
vegna ekki atkv. mitt.

Sigurður Stefánsson: Jeg ætla mjer 
eigi að halda langa ræðn nm þetta mál;
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það hafa heldur ekki komið fram neinar 
breyt.till., er geti gefið tilefiu til þess.

H. 2. kgk. (H. Sv.) skýrði stuttlega 
fiá sögu þessa máls, frá þvi það fyrst 
kom inn & þing árið 1881 og þangað til 
nú; það hefúr verið samþ. á tveimur þing- 
um, og er, ef jeg má svo að orði komast, 
orðið sameiginleg eign þings og þjóðar, 
er þau hafa komið sjer saman um að halda 
til streitu. H. þm. sagðist ekki ætla að fara 
neitt út í galla þá, er á frv. þessukynnu 
að vera og er það mjðg skiljanlegt, þar 
eð hann hefur sjálfúr verið með til að 
samþ. það í einmitt sama eða mjög líku 
formi, eins og það nú kemur fram. Það 
var einkum eitt í ræðu h. þm., er jeg ekki 
skildi glögglega. Hann játaði, að h. Nd. 
hefði verið nálega samhuga um að gefa 
þessu frv. fylgi sitt, en sagðist þó vita 
af einhverjum undirstraumum, er ekki 
gesgju í sömu átt og sagðist hyggja, að 
sumir h. þingdm. væru ekki svo allskost- 
ar ánægðir með það. Jeg verð að játa, 
að ef jeg hefði verið einn af þessum h. 
þingdm. Nd., þá hefði mjer þótt æði óvið- 
kunnanlegt að heyra þessi orð, enda er 
jeg lika sannfærður um, að h. þm. er mjer 
fullkomlega samdóma í þvi, að h. þm. ekki 
greiði atkv. á móti sannfæringu sinni eða 
gefi því frv. atkv. sitt, er þeir eigi eru 
sannfærðir um, að sje til gagns fyrir þjóð- 
ina. Jeg er lika viss um, að þó eitthvað 
kunni að vera til í þessum undirstraum- 
um, þá eru þeir þó algjörlega í minni hluta 
bæði hjá þingi og þjóð.

Þetta mál er og á að vera efst á 
dagskrá þjóðarinnar, og þótt eigi allir sjeu 
jafnötulir í framsókninni og einhverjir 
kunni að digna, þá er það sannarlega eng- 
in undur, eins og hjer er ástatt, þar sem 
hinn málsaðillinn, stjórnin, gjörir að sínu 
leyti það, sem í hennar valdi stendur til 
að hindra íramgang þessa máls, og hefur 
hingað til ekki gefið þjóðinni annað svar, 
en ástæðulaust eða ástæðulítið „nei“. H. 
þm. benti á hina alkunnu auglýsingn stjórn-
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arinnar frá 2. nóv. 1885 og að stjórnin 
með auglýsingu þessari hefði gefið svo 
ótvírætt svar i þessu máli, að ekki væri 
um að villast, hver vilji hennar væri. En 
þess ber lika að gæta, hvernig synjunar- 
ástæður stjórnarinnar eru lagaðar; ef þær 
virðast góðar og gildar, þá væri mikil á- 
stæða til að taka þær til greina, en jeg 
held, og er enda viss um, að h. þm. er 
mjer samdóma í því, að þessar ástæður 
sjeu enganveginn svo lagaðar, að þær 
eigi að draga úr framsókn þjóðarinnar i 
þessu máli, og enda ólíklegt, að stjórnin 
sjálf geti látið sjer lynda að beita þessu 
til langframa gegn sjálfsstjórnarkröfum 
íslendinga.

Það hefur optlega verið tekið fram 
áður og nú siðast af h. 2. kgk. (H. Sv.), 
að það væri eigi svo að skilja, að menn 
ekki vildu stjórnarbót, þótt menn greiddu 
atkv. á mótiþessu frv. Það má velvera, 
að sumum líki ekki þetta frv., en á þá að 
hætta við svo búið? Eru ekki enn minni 
líkur til þess, að vjer fáum stjórnarbót, 
ef vjer nú hættum i miðjn kafi og látum 
ekkert til vor heyra, heldur en ef vjer 
höldum áfram og krefjumst rjettinda vorra 
með þreki og stillingu, enda þótt í fyrstu 
ekki liti sigurvænlega út? Sje það ekki 
þessi vegur, sem vjer eigum að ganga í 
þessu máli, þá veit jeg ekki, hvar veg- 
urinn er. Jeg skal ekki svo mjög liggja 
stjórninni á hálsi, þótt hún sje sein til sam- 
þykkis í þessu máli, en hitt væri henni 
láandi, ef hún þrátt fyrir margitrekaðar 
óskir vorar og kröfur ekki vill einu sinni 
virða O8S viðtals. Þótt því stjórnin hafi 
einu sinni svarað oss með þessu ástæðulitla 
nóvember-neii, þá er engin ástæða til að 
draga þar af þá ályktun, að stjórnin muni 
jafnan sitja við þann sama keip, heldur 
hygg jeg miklu fremur, að hún muni slaka til, 
að minnsta kosti eigi synja okkur viðtals, 
er hún sjer, að þjóðin ár eptir ár heldur 
fram sjálfstjómarkröfúm sínum.

H. 2. kgk. (H. Sv.) sagði, að hið eina
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ráð væri að bíða með þolinmæði betrí tíma 
i þessu máli. En skyldum vjer ekki lengi 
mega bíða eptir „þeim betri tima“ á þenn- 
an hátt. 86 þolinmæði er að mínu álití 
miklu væhlegri til sigurs, að þreytast 
ekki að bera fram óskir sínar, þrátt fyrir 
ýmislegan andróðnr og ítreknð „nei“ stjórn- 
arinnar, í þeirri von, að stjórnin mnni þó 
að lokum láta sannfærast nm nauðsyn 
þessa máls. Það er ekki líklegt, að stjórn- 
in bjóði okknr að fyrra bragði stjórnarbót, 
þótt vjer í allri þolinmæði bíðum þegjandi 
hins „betri tíma“; hitt er mikln liklegra, 
að hún eins og „manneskjunnar barn“ sjái 
sig nm hönd, og synji oss ekki nm aldur 
og æfi allrar áheyrnar, ef vjer sýnnm þol- 
inmæði og þrautseigju í kröfum vornm.

Hvað því viðvíkur, að viðeigum að 
taka tillit tíl þeirra ástæða, er stjórnin 
gefnr i skyn, að hún hafi á mótí þessn 
frv., þá vil jeg að eins segja, að þá íyrst 
er tíminn kominn fyrir oss, að sýna alla 
þá tillátsemi, sem oss er auðið að óskert- 
nm aðalkröfum vornm, er hún hefar látið 
svo litið að tala við okknr, þá fyrst er 
timi, segi jeg, fyrir okkur að slá nndan 
og mæta henni á miðri leið, er hún að 
sínn leyti hefur sýnt oss svo mikla til- 
hliðrnnarsemi, að hún vilji mæla við oss 
eitt „einasta" orð nm þetta mál, annað 
en blábert og ástæðulaust nei.

Hvað það snertír, að h. Nd. hafi Iátið 
mál þetta frá sjer fara nálega nmræðulaust, 
þá er bert af því, að hún hefur álitið það 
svo rætt á alla vegn, sem framast er nnnt, 
og því eigi ástæðn til að eyða hinum dýr- 
mæta tíma þingsins tíl að ræða það frek- 
ar, jafnvel þótt það sje eitt af mestn vel- 
ferðarmálnm þjóðarinnar; jeg sje heldnr 
ekki, að hjer sje um nema tvennt að velja, 
annaðhvort aðsamþykkja frv., eins ogþað 
er, eða að fella það. Sjálfur mnn jeg nú 
sem áðnr óhikað gefa þessu frv. atkvæði 
mitt, án þess jeg á nokkurn hátt vilji 
bregða mönnnm nm, að þeir eigi sjen sam-

ir vinir og synir fósturjarðarinnar, þótt 
þeir greiði atkv. á annan hátt.

HaHgrimur Sveinsson: Jeg vil ekki 
nú gjöra neina grein fyrir eða fara út í 
þær ástæðnr, er jeg kann að hafa haft 
fyrir mjer, er jeg sagðist hyggja, að allir 
h. þm., er Nd. skipa, mnndn ekki vera 
svo allskostar ánægðir með frv. eins og 
útlit væri fyrir, því það mundi að eins 
leiða til langra og ef til vill óheppilegra 
nmræðna, er fremnr spilltu fyrir málinu, 
en hitt; en hvað það snertir, að jeg hafi 
hvatt menn til þoiinmæði, þá er það eigi 
svo að skilja, að jeg biðji menn um að 
hafa biðlund nm aldnr og æfi, heldnr að 
eins meðan hinir sömu menn sitja við stýrið. 
Þegar annar konnngnr, — því vor ástkæri 
gamii konnngur á eins og vjer aliir eitt 
sinn fyrir höndnm að deyja, — og annar 
ráðgjafi er seztnr að völdum, þá getum 
vjer ef til vill bnizt við að fá gleðilegra 
svar, en við fengum 1885. — Hjer er að 
eins nm það að ræða, að hafa þolinmæði 
í nokknrn tíma, já ef tii vill fremnr stntt- 
an tíma. Vissnlega eignm vjer ekki að 
vera aðgjörðalausir, þar sem nokkurs á- 
rangnrs er von af starfseminni, og það er 
lofsvert að hvetja menn til starfsemi. En 
sú starfsemi er til, sem engan ávöxt ber, 
og hún kallast „að vinna fyrir gýg“. Hana 
vil jeg hvorki lofa nje hvetja aðra til 
hennar. Það má að vísu kallast vinna, 
að halda fram þessu máli, eins og nú horfir 
við, en hún er arðlans og þess vegna gagns- 
laus og ónýt. Mjer dettnr í hng einn 
gamall og góðnr málsháttnr, er segir: 
„Geymt er ekki gleymt". Þegar sú breyting 
er á orðin, að sennileg von sje nm ein- 
hvern árangur og að málinn þoki nokkuð 
áfram, sje því fylgt fram, þá erfyrsttím- 
inn kominn fyrir okknr til að fara að eins 
og hinir góðn sjómenn að leita lags og 
grípa hið hentnga tækifæri.

Jeg játa það fúslega, að mjer þóttn 
og þykja enn ástæður stjórnarinnar engan
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veginn fullkomnar eða óaðfinnanlegar; en 
hvað stoðar það oss, og hvað ávinnum 
vjer, þótt vjer getnm sagt viðhana: þetta 
er ekki rjett hjá þjer, þú hefar ályktað 
rangt og verður þvi að hafa aptur á. 
Hún hefur greinilega sagt, að hún láti 
ekki haggast. Jeg þekki að vísu söga 
eina um fögar laun þolinmæðinnar; enjeg 
er meir en hræddur um, að hún reynist 
ekki að eiga hjer við.

Það var einu sinni maður, er bað sjer 
stúlku, og fjekk nei; árið eptir í sama 
mund kom hann jafnrólegur og bað hennar 
á ný, og fær aptur jafnrólegt nei. Þessu 
heldur hann áfram einu sinni á ári i 10 
eða 15 ár og íær alltaf hið sama rólega 
svar, þangað til loks i siðasta sinni, að 
hann fær það svar, er hann lengst hafði 
þráð. Ef þolgæðin ávallt mætti leiða til 
þessara loka, skyldi jeg ekki hvetja menn 
til að láta mál þetta liggja niðri; en hjer 
álít jeg öðrn máli að gegna; jeg er 
hræddur um, að sá maður, sem hjer er 
við að eiga, muni eigi láta sigrast afhin- 
um viðkvæmu tilfinningum, eins og stúlkan, 
heldur halda áfram að gefa hiðsamaneit- 
andi svar, sem vjer þekkjnm.

ATKVÆÐAÖR.: Málinu vísað til 2. 
nmr. með 7 atkv. gegn 4.

Níijándi fundur, þriðjudag 25. júlí. 
Allir á fundi.

Frv tU laga um gjcddþrotaskipti (C. 
170); 3. umr.

Framsögumaður: (Kristj&n Jbnsson): 
Frv. þetta gekk fram bjer í deildinni við 
1. og 2. umr. nær þvi umræðulaust og 
alveg mótmælalaust og var samþ. með 
öllum atkv. Nú hafa engar breyt.till. kom- 
ið fram við það og býst jeg því við, að fr v. 
verði nú samþ. umræðulitið og sent h. Nd. 
Eins og h. forseti hefur bent til eru all- 
margar prentvillur nú í frv., sem nanð-

Alþt A. 1898.

synlegt er að verði lagaðar, þá er frv. 
verður prentað upp aptur.

HaUgrímur Sveinsson benti einnig á 
allmargar prentvillur og skort á aðgrein- 
ingarmerkjum í frv. eins og það lægi 
nú fyrir.

ATKVÆÐAGR:: Frv. samþ. í e. hlj. 
og þvi næst afgreitt til Nd.

Frv. til laqa um breyting á 1. gr. laga 
27. febr. 1880 um skipun prestakaila (C. 
J24); 3. umr.

Flutningsmaður (Siqurður Jensson): 
Þessu frv. hefur verið svo vel tekið í þess- 
ari h. þingd. við báðar fyrri nmr., að jeg 
finn ekki ástæðu til að fara um það mörg- 
um orðum. Jeg vil minnast að eins á 
eitt atriði og er það, fyrir hví, að jeg hef nú 
í þessu frv. farið fram á, að algjörlega 
sje afnumið árgjaldið frá þessu presta- 
kalli, þar sem jeg á nndanfarandi þingum 
hef að eins farið fram á lækkun þess.

Jeg hef heyrt það á sumum h. þm., 
að þeir undrast þessa aðferð mína, því 
að þeir segja, að máli þessu hafi ekki 
verið svo vel tekið á undanfarandi þing- 
nm, að ástæða sje fyrir mig að færa mig 
upp á skaptið, og ganga lengra í kröfum 
mínum. Þessu svara jeg svo, að undan- 
farin þing hafa alls ekki viljað sinna þessu 
máli, og hafa alls ekki látið uppi neitt 
álit sitt um það, hvort nokkurt árgjald 
skyldi greiða af Staðarprestakalli eða ekki, 
og eins, hvert árgjald væri hæfilegt. Jeg 
álit þvi, að i hið eina skipti, sem málið 
hefur eiginlega legið fyrir þinginu, ogþað 
látið i ljósi vilja sinn um það, sjc þegar 
prestakallalögin voru samin, og þá var það 
atkv. þingsins, að alls ekkert árgjald ætti 
að greiða af þessu brauði, og eins og jeg 
tók fram við 1. umr. var það að eins 
fyrir tilviljun eða óhapp, að ákvæðið um 
árgjaldsskylduna komst inn í lögin. Jeg 
verð því að fara eingöngu eptir því, sem 
jeg hygg rjettast, og jeg álít að presta-

18. (29. ágúflt).
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kall þetta þoli ekkert árgjald. Þetta álit 
mitt styrkist við það mat á brauðinn, 
sem nýlega hefur fram farið, og sam- 
ið er af dómkvöddum mönnum, sem eru 
reiðubúnir að staðfesta skýrslu sína með 
eiði. Þetta mat ber það Ijóslega með sjer, að 
það nær engri átt, að heimta nokkuð ár- 
gjald af þessu prestakalli og allra sízt 
svona bátt.

Jeg hef nú þá föstu von, að frv. þetta 
verði samþ. í þessari h. þingd. nú eins og 
við fyrri umr. og jeg hef líka ástæðu til 
að vona þess, að það verði í þetta skipti 
tekið til nákvæmrar yfirvegnnar í h. Nd.; 
og ef sú von mín rætist, þá þykist jeg viss 
um, að allir sannsýnir menn komist að 
þeirri niðnrstöða, að nanðsyn beri til að 
breyta þessn ákvæði prestakallalaganna, 
sem komið er inn í lögin án vilja og vit- 
nndar þingsins.

Þorkell Bjarnason: Það hlýtur að 
vera rjett, sem h. flntningsm. þessa frv. 
(S. J.) hefur sagt, að það getnr ekki hafa 
verið með vilja þingsins, að þau ákvæði 
komust inn í prestakallalögin, að árgjald 
skyldi greiða frá þessu prestakalli, heldur 
mnn það vera komið inn fyrir óhapp. 
Jeg hef dálítið rannsakað þetta mál, og 
jeg byggi þessa skoðnn mína á samanburði 
á mati Staðarprestakalls, og mati nokk- 
urra annara brauða, sem þessi sömn lög 
ætlast ekki til, að nokknrt árgjald greið- 
ist af. Staðnr á Reykjanesi er metinn 
eptir nýjasta brauðamati 1415 kr., Arn- 
arbæli 1708 kr., Útskálar 1696 kr., Garðar 
á Álptanesi 2522 kr., Helgafell 2309 kr., 
Selárdalur 1424 kr., Holt í Önnndarfirði 
1748 kr., en af engum af þessum brauð- 
um er ætlazt til, að nokkurt árgjaldsknli 
greiða frá. Það hlýtur því, að liggja í 
augum uppi, að það getur ekki hafa verið 
tilætlun þingsins, þá er lögin vorn samin, 
að leggja 400 kr. árgjaldsskyldn á Staðar- 
prestakall á Heykjanesi, brauð sem að eins 
er metið 1415 kr. Sum af þeim branðnm, 
sem jeg hef tekið tíl samanburðar hafa

góð hlnnnindi af sjávarútveg, svo sem 
Garðar á Álptanesi og Útskálar. Jeg get 
því ekki efast nm, að þessi h. þd. sýni 
prestí þeim, sem hjer á hlnt að máli, sann- 
girni, og nemi burtu árgjaldið. Það sem 
Uka mælir ennfremur með því er það, að 
þau hlnnnindi, sem tekjur branðsins ern 
mestar af, svo sem æðarvarp og selveiði, 
hafa rýrnað mjög á siðnstu árnm við það, 
að bæði æðardúnn og selslýsi hafa falliðí 
verði. Jeg vona, að þessi h. þd. samþ. 
þetta frv. og að h. Nd. gjöri það líka, 
jafnvel þótt prestur eigi hjer hlut að máli.

HaHgrimur Sveinsson: Eins og jeg 
greiddi atkv. með þvi á þingi 1885, að 
beiðni prests þess, er hjer á hlut að máli, 
væri tekin til greina, eins greiði jeg nú 
atkv. með frv. þessn. Það er sannfæring 
mín, að ákvæðið nm þetta árgjald er kom- 
ið inn í prestakallalögin, án þess að þing- 
ið ætlaðist til þess eða greiddi atkv. með 
þvi, og er það því hin mesta ósanngirni 
að láta þetta árgjald hvíla á svona litlu 
brauði. Beynslan hefnr og orðið sú, að 
erfiðlega hefnr gengið að innheimta ár- 
gjaldið, án þess þó viljaleysi prestsins sje 
nm að kenna, heldur hinu, að hann hef- 
nr beinlínis átt bágt með að geta staðið 
i skilum, eins og líka gefnr að skilja. Þó 
að hann hafi getað innt árgjaldið af hendi 
í eitt og eitt skipti, hefur þó orðið reynd- 
in á, að árgjaldið hefnr safnazt í sknld, 
af því að hann hefur eigi haft efni tíl að 
fullnægja árlega þessnm þnngn kröfum. 
Jeg vona því, að þingið sýni þá sanngirni, 
að afnema árgjaldið að fullu.

ATKVÆÐAGB.: Frv. samþ. í e. hlj. 
og afgreitt til Nd.

Frv. til laga um aukatékjur, sem renna 
í landssjóð (C. 128); 2. nmr.

Framsögumaður (Kristján Jónsson): 
Þangað tii lög 14. des. 1877 nm laun 
sýslumanna og bæjarfógeta komu út, rnnnn 
ankatekjnrnar yfir höfnð til gjaldheimtu- 
manna sem lann. En með þeim lögum
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var sú breyting gjörð, að sýslumenn og 
bæjarfógetar voru settir á föst laun, en 
allar aukatekjur skyldu greiðast í lands- 
sjóð nema innheimtugjald af aðflutnings- 
tolli. Þrátt fyrir þessa mikilsverðu breyt- 
ingu með tilliti til aukateknanna, nfl. 
þá: að þær nórenna í landssjóð, en genga 
áður til gjaldheimtumanna sem laun 
þeirra, hefor að öðru leyti því nær engin 
breyting verið gjðrð á aukatekjureglu- 
gjðrðinni 10. sept. 1830, sem því að mestu 
leyti gildir enn. Þó er það einn kafli 
hennar, er breytt hefur verið með lögum 
13. jan. 1882, þar sem settar eru nýjar 
reglur um borgun til hreppstjóra og ann- 
ara sýslunarmanna. Það er því mjög 
æskilegt, að aukatekjureglugjörðin sje end- 
urskoðuð í heild sinni, enda hefur stjórn- 
in nú gjört það, og er ávöxturinn af þess- 
ari endurskoðun þau 2 frv., sem liggja hjer 
fyrir í dag. Sá greinarmunur hefur ver- 
ið gjörður, að safnað hefur verið saman 
í eitt frv. aukatekjum þeim, sem eiga að 
renna í landssjóð, og þaðer það frv., sem 
hjer liggur fyrir, en upp í frv. það, sem 
næst er á dagskránni er aptur á móti 
safnað þeim hluta aukateknanna, er renn- 
ur til embættismannanna sjálfra.

Jafnframt og aukatekjureglugjörðin 
var endurskoðuð var og sjálfsagt að taka 
til greina önnur lðg, er komið hafa út, 
sem sje lögin um peningabreytinguna, svo 
að aukatekjurnar eru nú reiknaðar eptir 
krónumynt.

Nefndin hefur í heild sinni fallizt á, 
að frv. þetta sje þarft og fari í rjettaátt. 
Hún óskar þvi, að h. þd. samþ. það, en 
hefur stungið npp á æði mörgum breytingum, 
sem þó að mestu eru orðabreytingar. Jeg 
skal leyfa mjer að minnast stuttlega á 
hinar helztu aí þessum breytingum. Breyt. 
við 1. gr. er að eins orðabreyt. Við 2. 
gr. er sú breyt. gjörð að fella burtu nokk- 
ur orð, er nefndin álíturóþörf. Úr 6. gr. 
vill nefndin fella burtu síðari málsgrein.

Nefndinni fannst ekki ástæða til, að halda 
ákvæðum þeim, sem áður hafa gilt um 
það, að ekkert skuli greiða fyrir virðing- 
argjörðir þær, sem hjer er um að ræða. 
Að vísu er það ákveðið í 8. gr. tilskipun- 
ar 18. febr. 1847, en til þess að gjöra 
breyting á þessu áleit neíndin nægja 6. gr. 1* 
málsgr- Við 9. gr. vill nefndin gera þá 
breyt. að setja orðið „hjúamál" í stað 
heillrar setningar. Nefndin áleit, að það 
orð grípi yflr eins mikið og orð þau, sem 
í gr. eru viðhöfð, en er styttra. Síðan 
eru að eins orðabreyt. aptur að 24. gr. 
Þar stingur nefndin upp á, að numin sje 
burtu 6. liður þeirrar gr.; hún áleit hann 
óþarfan. í 31. gr. vill nefndin bæta inn 
orðunum: „eða skiptaforstjóri án dómsvalds"; 
við það verður 34. gr. óþörf, og ræður því 
nefndin til að fella hana burtu. Við 37. 
gr. vill nefndin gjöra þá breyt. að setja 
orðið: „jarðir" í stað orðanna: „grunnar, 
jarðagóz". Hún hugði, að hugmyndin, sem 
felst í orðinu „grunnar" gæti heimfærzt 
undir orðin: „aðrar fasteignir“, en „grunn- 
ar“ er alveg óíslenzkt orð. Við sömu gr. 
vill hún og gjöra þá br. að setja: „þilskip" 
í stað: „skip“, þvi að hún áleit, að að 
eins ætti að setja þilskip á borð við fast- 
eignir, en skoða báta fremur í flokki með 
lausafje. Úr 38. gr. vill nefndin fella síð- 
ustu málsgr.; virtist ekki þurfa frekari 
ákvæði en tekin eru fram í undanfarinni 
gr. 46. gr. er um undirboðsþing. Nefhd- 
in áleit, að erfitt mundi í framkvæmdinni 
að beita við undirboðsþing ákvæðum þeim, 
sem i gr. er vísað til, einkum ef um eitt- 
hvert stórvirki væri að ræða, svo sem brúa- 
eða vega-gjörð. Hún ræður því til 
að ákveða fast verð í þeim tilfellum og 
stingur upp á 4 kr. Að sjálfsögðu er það 
álitamál, hversu hátt það skuli sett. Fyr- 
ir „notarial“-vottorð, sem ræðir um í 51. 
gr. áleit nefndin 1 kr. nægilegt gjald. Svo 
ræður nefndin til að fella burtu 62. gr. 
Þar er um nýtt gjald að ræða, sem nefnd-

18*
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in áleit enga ástæðn til að innleiða. 67. 
gr. vill nefndin einnig fella úr frv.; hún 
áleit, að ef gjöldin eigi eru borgnð þegar 
i stað, o: þegar þau ern komin i gjalddaga, 
þáverði þaðað vera áábyrgð gjaldheimtn- 
manns, eins og hver önnnr gjöld, er hann 
á að heimta. Svo álítnr og nefndin 68. 
gr. óþarfa. Það er hætt við, að henni 
verði ekki hlýtt, enda sýnist nægilegt, að 
lögin sjeu eins og hver önnnr lög birt í 
Stjórnartiðindunnm.

Loks er prentvilla i 1. og 2. gr. frv. 
14. ágást á að vera 15. ágúst.

Lanishöfðingi: Jeg er h. nefhd mik- 
ið þakklátur fyrir, hvað hún hefnr tekið 
vel í þetta mál og kannast við þá nanð- 
syn, er hvatti stjórnina til að leggja þetta 
frv. fyrir þingið. Jeg get yfir höfuð fellt 
mig vel við breyt.till. h. nefndar; það ern 
að eins fáeinar þeirra, er jeg hef nokknð 
að athnga við. Það er þá fyrst 4. stafl. 
við 6. gr. b. Jeg hef í sjálfu sjer ekk- 
ert á móti þessari breyt.till., jafnvel þótt 
stjórnin hafi ekki sjeð sjerstaka ástæðn 
til að vikja frá þeim ákvæðnm, sem nú 
eru í gildi nm virðingar á fasteignnm til 
veðsetningar fyrir lánnm af fje ómynd- 
ugra. En mjer getur eigi skilizt betnr 
en svo, að þan ákvæði, sem sett ern nm 
þetta atriði í tilsk. 18. febr. 1847, 8. gr., 
en sem nefndin sjálfsagt hefnr ætlazt til 
að breyttill. þessi óbeinlinis ætti að npp- 
hefja, standi óhöggnð, þótt sá málsliðnr i 6. 
gr. frv., sem breyt.till. beinist að, væri felld- 
nr bnrt. Jeg álit þvi bezt tii fallið að skjóta 
inn í nýrri grein, er skilmerkilega nemi þessi 
ákvæðibnrtn, jafnvel þótt það ef tilvillsje 
óþarfi, þar sem nú virðast vera horfnrá, 
að tilskipnnin nm fjárforráð ómyndngra 
eigi að fá gagngjörða endnrskoðun. Þá er 
stafliðnr 6 við 9. gr., að i staðinn fyrir 
orðin: „í lögreglnmálnm hjúa“ í npphafi 
greinarínnar komi: „í hjúamálnm". Jeg 
álit mjög vafasamt, hvað skilið verði við 
þetta orð, hvort undir það heyrí öll þan 
lögreglnmál, er hjú er annar málsaðili i,

án tillits til, hvort það er á milli húsbænda 
og hjúa eða milli hjúa innbyrðis eða milli 
hjúa og annara út i frá. Jeg skalbenda 
á eitt dæmi. í tilskipnn nm vinnnhjú frá 
26. jan. 1866 er bannað að ráða annars 
manns hjú; hvort á nú að álita mál það, 
er af broti móti banni þessu getnr rísið, 
heyra undir þetta orð „hjúamál" eða ekki? 
Mjer finnst eigi gott að sjá, hvað meint 
er með þessnm orðnm i 14. gr. frv., þeg- 
ar npþhæðin er hærri en 25 kr. en minni 
en 50 kr., hærri en 50 en minni en 100. 
Það er eigi hægt að sjá, hvort átt er að 
eins við þær tölnr, er liggja á milli 25 
og 50, eða þær taldar með; þetta hefnr 
h. nefnd einnig sjeð, og viljað bæta úr því 
með því i staðinn fyrir orðin „hærri en“ 
og „minni en“ að setja „frá“ og til“, en 
þetta er heldur ekki fnllkomlega ljóslega 
orðað. Það er t. d. ekki hægt að sjá, þeg- 
ar sagt er frá 100 til 200, hvort báðar 
endatölurnar eigi að reiknast með eða 
að eins önnnr. Af 1. tölnlið má rannar 
sjá, að meiningin er, að lægri talan í þessu 
tilfelli 100 ekki á að teljast með, heldnr 
að eins sú hærri, en þetta ætti þó heldnr 
að vera ljósara orðað.

Hvað orðinn „grunnar" í 37. gr. frv. 
viðvíknr, þá gekk stjórninni að eins það 
til, að hún ekki var viss nm, hvort lóðir 
i kanpstöðum gætn falizt i orðinn jarðir, 
en með þvi h. nefnd álítnr það nægilegt, 
þá skal jeg ekki hafa neitt á móti því. 
Breyttill. við 38. gr. um að fella bnrtu 
svigana og bæta inn í orðinn „en* hef 
jeg heldnr ekki neitt á móti, þótt mjer finn- 
ist fnllt eins Ijóslega tekið til orða i frv. 
stjórnarinnar; við breyt.tiH. við 46. gr. um 
að greiða sknli jafnt af öllnm nndirboðs- 
þingnm get jeg vel fellt mig, og að gjald 
þetta sje ákveðið 4 kr. sje jeg heldur 
ekkert á móti, en hvað viðvíknr að fella 
bnrtn 62. gr. þá get jeg ekki veríð h. 
nefnd samþykknr um það. Fyrir störf 
þan, sem hjer er um að ræða hefnr verið 
heimtað gjald að nndanförnn eptir 22. gr.
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ankatekjnreglngjörðarinnar, og mjer finnst 
mjög sanngjarnt, að þeir, er vanrækt hafa 
að láta tilgreina á tollseðlinnm styrkleika 
þess vínanda eða þess brennivíns, er þeir 
flytja inn í landið og fyrir þá sök þnrfa 
aðstoðar lögreglnstjóra til að bæta nr van- 
ræksln sinni, borgi fyrir það eins og aðr- 
ir, sem leita aðstoðar lögreglustjórnarinn- 
ar og hið sama er það, þegar þeir, sem 
flytja inn áfenga drekki, vilja fá vottorð 
lögreglustjóra nm, að eitthvað af þeim 
hafl lekið niðnr á leiðinni. Vildi h. deild 
samt ekki faUast á gjald þetta, þá vil 
jeg ekki gjöra það að neiuu kappsmáli.

Breyt.till. h. nefndar nm að fella bnrtn 
67. gr. frv. vil jeg heidur ekki setja mig 
á móti, en get þó eigi neitað því, að mjer 
flnnst nokknð hart. að láta það lenda á 
baki viðkomandi embættismanns, þótt hann 
eigi nái inn einhverjn ankatekjngjaldi 
fyrir landssjóð, ef hann ekki sýnir neina 
vanræksln í að innheimta það, einknm þeg- 
ar nm þan gjöld er að ræða, sem ekki 
er skylt að greiða fyrir fram. Vilji þingd. 
þó ekki fallast á þennan 4 vikna frest er 
gr. frv. fer fram á, þá skal jeg ekki 
leggja neina áherzln á það.

Framsögumaður (Kristján Jímsson): 
Hæstv. landsh. hefur tekið svo vel í breyt.- 
till. nefndarinnar, að jeg ekki flnn neina 
ástæðn til að fjölyrða um þær. Hvað snert- 
ir breyttill. okkar við 6. gr. b., þá var 
það eins og hæstv. landsh. gat til, til- 
gangur nefndarinnar, að hin fornn ákvæði 
nm þetta efni óbeiulínis væru úr lögnm 
nnmin með breyt.till., og hlýtnr það að 
minni ætlnn að skiljast svo. En nefndin 
mnn ekki hafa neitt á móti því, að taka 
þetta skýlaust fram, og koma með beina 
breyttill. í þá átt. Hvað orðið „hjúamál“ 
snertir, þá var það skoðnn nefndarinnar, 
að nndir það hlytu að heyra öll þan lög- 
reglumál, sem hjú eru annar málspartnr 
í, og risin ern af stöðu þeirra, sem hjúa, 
og ekki einnngis þau mál, er stæðn milli 
hjúa og húsbænda. Viðvíkjandi breyt.till.

við 14. gr., að í stað „hærri“ og „minni 
en“ komi „frá“ og „til“ þá finnst mjer 
ekki hægt að misskilja það; það verður 
að skilja það „exclusive" fyrir lægri tölnna, 
en „inclusive" fyrir hina hærri. Þetta verð- 
ur fullljóst, þegar athuguð er fyrsta línan 
í npptalningunni. Eins og jeg hef áðnr 
tekið fram, þá gekk nefndinni ekki 
annað til að setja „jarðir" í stað „grnnna 
og jarðagóz“, en að henni þótti orðið 
„grunnar“ mjög óviðfeldið. Viðvíkjandi 
breyt.tíll. vorri um að fella bnrtn 62. gr., 
þá vil jeg aUs ekki gjöra það að neinn 
kappsmáli, en að eins leyfa mjer að geta 
þess, að eptir því, sem mjer er knnnngt, 
þá munn fæstir sýslnmenn hafa tekið 
nokknð gjald fyrir að gefa þess háttar 
vottorð, er hjer ræðir nm.

Ef landsstjórninni er nokknð áhnga- 
mál að veita þennan 4 vikna frest, er hún 
fer fram á í 67. gr., þá hygg jeg, að nefnd- 
in setji sig ekki á móti því, en hins vegar 
verð jeg að játa, að ræða hæstv. landsh. 
ekki gat sannfært mig nm, að nefndin færi 
fram á neitt ósanngjarnt. Mjer finnst eigi 
nein ósanngirni í því, þó að embættismenn 
þeir, er láta hjá liða, að innheimta tekjur 
landssjóðs þegar í stað, er þær falla i gjald- 
daga, sjálfir verði að bera skaðann, 
ef gjöldin síðan eigi nást. Það er kemur til br. 
till. okkar nm að nema burt 68 gr., þá 
er nefndinni hún ekkert kappsmál.

ATKVÆÐAGR.: 2. br.till. við 1. 
gr. samþ. í e. hlj.; 1. gr. þannig breytt 
samþ. í e. hlj.; 3. br.till. við 2. gr. samþ. með 
10 atkv.; 2—5 gr. samþ. í e. hlj.; 4. br.till. 
við 6. gr. samþ. í e. hlj.; br.till. b. við sömn 
gr. samþ. i e. hlj.; 6. gr. þannig breytt 
samþ. í e. hlj.; 5. br.till. við 7. gr. samþ. 
í e. hlj.; 7. gr. þannig breytt samþ. í e. 
hlj.; 8. gr. samþ. í e. hlj.; 6. br.till. við 
9. gr. samþ. með 9. atkv.; 7. br.till. við 
sömu gr. samþ. með 10 atkv.; 9—13 gr. 
samþ. i e. hlj.; 1. br.till. við fyrirsögn 1. 
kapítnla samþ. i e. hlj.; 8. br.till. við 14. 
gr. samþ. með 10 atkv.; 9. br.till. við sömu
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gr. samþ. í e. hlj.; 14. gr. þannig breytt 
samþ. í e. hlj.; 15. gr. samþ. í e. hlj.; 10 
—12. br.till. við 16. gr. samþ. i e. 
hlj.; 16. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 
17—21 gr. samþ. í e. hlj.; 13. br.till. við22 
gr. samþ. án atkvgr.; 22. gr. þannig breytt 
samþ. í e. hlj.; 14. br.till. við 23. gr. samþ. 
í e. hlj.; 23. gr. þannig breytt samþ. í e. 
hlj.; 15—16 br.till. við 24 gr. samþ. í e. 
hlj.; 17. br.till. við sömu gr. samþ. með 
10 atkv.; 18—19 br.till. við sömn gr. samþ. 
í e. hlj.; 24 gr. þannig breytt samþ. í e. 
hlj.; 25—30 gr. samþ. í e. hlj.; 14. br.till. 
við fyrirsögu 3. kapítula samþ. i e. hlj.; 
21—22 br.till við 31. gr. samþ. i e. hlj.; 
31. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 32. 
—33 gr. samþ. í e. hlj.; 23. br.tiil. við 34. 
gr. samþ. með 10 atkv. 34. gr. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; 24. br.till. við 35 gr. 
samþ. áður; 35. gr. þannig breytt samþ. í 
e. hlj.; 20. br.till. við fyrirsögn4. kapítula 
samþ. i e. hlj.; 36. gr. samþ. í e. hlj.; 26 
—27 br.till. við 37. gr. samþ. í e. hlj.; 28. 
br.tíll. við sömn gr. samþ. með lOatkv.; 
37. gr. þannig breytt samþ. i e. hlj.; 29— 
30. br.till. við 38. gr. samþ. i e. hlj.; 38. 
gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 39—45 
gr. samþ. í e. hlj.; 31. br.till. við 46. gr. 
samþ. í e. hlj.; 46. gr. þannig breytt samþ. 
i e. hlj.; 47. gr. samþ. í e. hlj.; 25. br.till. 
við fyrirsögn 5. kapitula samþ. i e. hlj.; 
33—35 br.till. við 48 gr. samþ. í e. hlj.;
48. gr. þannig breytt samþ. með lOatkv.; 
36. br.till a ogb við 49. gr. samþ. í e. hlj.;
49. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 50. 
gr. samþ. í e. hlj.; 37. br.tiU. við 51. gr. 
samþ. með 10 atkv.; 51. gr. þannig breytt 
samþ. í e. hlj.; 38. br.tiU. við 52. gr. samþ. 
í e. hlj.; 52. gr. þannig breytt samþ. í e. 
hlj.; 32. br.till. við fyrirsögn 6. kap. samþ. 
í e. hlj.; 53.—56. gr. samþ. í e. hlj.; 39. 
br.till. við 57. gr. samþ. án atkvgr.; 57. 
gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 40. og 
41. br.till. við 58. gr. samþ. í e. hlj.; 58. 
gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 59. og 60. 
gr. samþ. í e. hlj.; 42. br.till. við 61. gr.
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samþ. með 10 atkv.; 61. gr. þannig breytt 
samþ. með 10 atkv.; 43. br.tiU. við 62. gr- 
felld með 6 atkv. gegn 4.; 62.-64. gr. 
samþ. í e. hlj.; 38. br.tiU. við fyrirsögn 7. 
kap. samþ. í e. hlj.; 65.-66. gr. samþ. í 
e. hlj.; 44. br.tiU. við 67. gr. samþ. með 
7 atkv.; 67. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 
45. br.till. við 68. gr. samþ. með 6 atkv. 
gegn 5.; 68. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.. 
69.—70. gr. samþ. í e. hlj.

Fyrirsögn frv. samþ. og málinu vísað 
til 3. umr. í e. hlj.

Frv. til laga um aukatékjur, daqpen- 
inqa og ferðakostnað sýslumanna, bœjarfó- 
geta o. fl. (C. 129.); 2. umr.

Framsögumaður (Kristján Jónsson): 
Jeg minntist áðan einnig að nokkru 
leyti á þetta frv., þegar hitt frv., sem nú 
hefur verið samþ., lá fyrir. Eg gat þess, 
að greinarmunur hefur verið gjörður á þeim 
aukatekjum,semrennaílandssj. ogþeim, sem 
nú eru ætlaðar hlutaðeigandi embættismönn- 
nm, sem endnrgjald fyrir ómök þeirra. Hitt 
frumvarpið var um aukatekjur landssjóðsins.

Þetta frv., sem nú er til umræðu, er 
nm þær ankatekjur, sem lagðar ern em- 
bættismönnum i endurgjaldsskyni fyrir ómök 
þeirra. Auk þess eru í því ákvæði nm 
dagpeninga og ferðakostnað embættismanna.

Það eru tvö veruleg og eiginleg ný- 
mæli, sem frv. þetta inniheldur. Annað 
er það, að ritlaun fyrir útskript úr em- 
bættisbókum sýslnmanna og bæjarfógeta og 
gjöld fyrir eptirrit af skjölum í skjala- 
söfnum embættismanna skuli eptirleiðis 
renna í sjóð embættismanna sjálfra, en 
síðan lög 14. des. 1877 komu í gildi, hafa 
þessi gjöld runnið í landssjóð.

Hitt nýmælið er það, að eins og sýslu- 
menn og bæjarfógetar hingað til hafa 
fengið dagpeninga og ferðakostnað í dóms- 
málnm, þá skuli þeir eptirleiðis einnig fá 
dagpeninga ogferðakostnað, þegar nm skipta- 
uppboðs- og notarialgjörðir er að ræða, en 
þetta hefnr hingaðtil eigi verið goldið nema

■em renna í landsqjðð; S. nmr.
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kannske í nótarialgjörðum og að nokkru 
leyti í fógetagjörðum. í frv. er farið fram 
á, að þegar embættismaður þarf að fara 
ferð í þessum erindagjörðnm, svo að nemi 
ákveðinni vegalengd frá heimili hans, þá 
fái hann dagpeninga og ferðakostnað fyr- 
ir það, eptir þeim reglnm, sem hingaðtil 
hafa gilt nm venjnleg dómsmál. Það var 
eðlilegt, að embættismenn fengjn ekki end- 
nrgoldinn ferðakostnað nje dagpeninga i 
þessnm málnm, þangað til launalagabreyt- 
ingin komst á 1877, því að þangað til 
fengn þeir sjálfir gjöld þan, sem greiða 
átti fyrir þessar embættisgjörðir, það er 
skipta-nppboðs-fógeta og nótarialgjörðir, og 
þan vorn vanalega svo há, að embættis- 
menn fengn mjög ríflegt endurgjald fyrir 
ómök sín, og ferðakostnað. En þegar 
gjöld þessi vorn með lögnm 14. des. 1877 
tekin frá embættismönnnnnm og látin 
renna i landssjóð, þá var þess ekki gætt, 
að láta hlntaðeigandi embættismenn fá i 
endnrgjaldsskyni dagpeninga og ferðakostn- 
að, sem þó virtist liggja beint fyrir. Frv. 
vill nn ráða bót á þessn og fer fram á, 
að skiptaráðendnr, uppboðshaldarar, fógetar 
og notarii publici fái endnrgjald fyrir ferða- 
kostnað og dagpeninga. Jeg ersamþykk- 
nr þessn ákvæði frv., en h. meðnefndar- 
menn minir ekki, og hafa því komið fram 
með breyt.till., sem íer fram á að fella 
niðnr dagpeningana, en halda endnrgjaldi 
fyrir ferðakostnað. En jafnframt hafa þeir 
farið lengra og lagt það til að felia niður 
dagpeninga þá til dómenda, sem nm ræðir 
í 4. gr. frv. og breyta hinni eldri löggjöf 
í því efni, þar sem dómarar hafa haft í 
sakamálum og öðrnm opinbernm málnm 
2 kr. í dagpeninga síðan om síðnstn alda- 
mót.

Að öðrn leyti vill öll nefndin ráða til 
þess að samþykkja frv. Fyrir ntan breyt- 
ingar meiri hlntans ernaðeins lítilfjörleg- 
ar orðabreytingar, sem nefndin hefur leyft 
sjer að koma fram með til skýringar. Enn- 
fremnr hef jeg leyft mjer að stinga npp

á, að ef 4. og 5. gr. frv. ná fram að ganga, 
sem jeg er eindreginn með, þá sknli í 5. 
gr. fyrri málsgr. orðið „eiginleg“ falla 
bnrt og í stað „skiptis* komi „skiptingar", 
sem mun vera skýrara til orða tekið, þar 
sem danska orðið mnn vera „delingsfor- 
retning".

LandshöfSingi: Eins og h. framsögn- 
m. (Er. J.) tók fram, er það ein aðalbreyt- 
ing, sem nefndin hefnr stnngið npp á, að 
gjörð væri á frv., og er hnn fólgin í því, 
að dagpeningar, sem stnngið er npp á í 
frv., að sýslnmenn og bæjarfógetar fái, 
þegar þeir verða að fara bnrt frá heimili 
sínn til nppboðs-skipta-fógeta eða notarial- 
gjörða, falli bnrt og um leið, að dagpen- 
ingar dómara í sakamálnm og öðrnm opin- 
bernm málnm líka falli burt.

Hvað hið fyrra snertir, að dagpening- 
ar ern ekki reiknaðir sýslnmönnnm og 
bæjarfógetum, þegar þeir eru heiman að 
við skipta-uppboðs-fógeta eða notarialgjörð- 
ir, þá er ekki hægt að segja, að það sje 
óbilgjarnt, þar sem þeir fá ferðakostnað 
endurgoldinn, sem þeir hafa ekki fengið 
hingaðtil fyrir þessháttar gjörðir. Jegget 
ekki sagt, að jeg sjerlega finni til þess, 
þó h. þingd. hafi ekki viljað halda hvort- 
tveggja ákvæðinu, þó að jeg hefði helzt 
óskað þess. En hitt er ísjárverðara að 
taka af dagpeninga fyrir dómaraverk i 
sakamálnm, sem dómarar hafa hingað til 
notið alla þessa öld og einnig í öðrnm 
opinbernm málnm, 2 kr. á dag í sakamál- 
nm og 3. kr. á dag í einkamálnm. Það 
gæti hngsazt, að það hefði óheppilegar af- 
leiðingar fyrir fyrirtekt þessara mála. Jeg 
vil ekki gjöra sýslnmönnum eða öðrnm 
neinar getsakir, að þeir mnndn leggjast 
nndir höfnð að taka fyrir mál, þó að þeir fái 
ekki dagpeninga, en það væri eðlilegt, að 
þeir fengjn að halda þeim, þar sem þeir 
hafa notið þeirra svo lengi.

Það er einnig að athnga, ef frnmv. 
þetta verðnr að lögnm og 4. og 5. gr. 
þess verða felldar bort, hvort ákvæðin i
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opnu brjefi 21. marz 1800 sjeu um leið ó- 
beinlinis felld burtu. Það er æfinlega hæp- 
ið að afmá lög óbeiniínis. Mjer finnst, að 
þessi lög geti ekki, eingöngu með því að 
nefna ekki dagpeningana, tekið af dómurum 
dagpeninga, sem þeim ern heimilaðir í 
öðrum lögum. Ef það hefur verið vilji 
nefndarinnar að afnema alla dagpeninga, 
þá hefði hún um leið átt að afnema opna 
brjefið 1800 og önnur ákvæði, sem heim- 
iia þessa dagpeninga.

Svo er einnig annað atriði, sem kem- 
ur til greina, hvort þau ákvæði, sem gjörð 
væru um afnám dagpeninga til dómara, 
gætu náð til þeirra embættismanna, sem 
nú eru í embættum. Það er ekki hægt 
að gjöra breyting á launakjörum þeirra 
fyrir þeirra embættistíð. Rjettast væri 
því, að 4. og 5. gr. væri haldið, þó að h. 
deild þyki ef til vill ástæða til, að sýslu- 
mönnnm og bæjarfógetum sjen veittir dag- 
peningar, þegar þeir eru fjærverandi frá 
heimilum sinnm við önnur embættisstörf 
en dómstörf. En jeg vil biðja menn að 
athuga vandlega, að þó að 4. og 5. gr. 
sje felld burt nr frv., að álíta verður, að 
rjettur til þess að fá 2 kr. á dag í dag- 
peninga i sakamálum og 3 kr. á dag i 
einkamálum standi óhaggaður, meðan op- 
ið brjef 1800 er við líði, og i öðru lagi, 
að þó að það verði afnumið, þá er spurs- 
mál, hvort frumv. það, sem hjer iiggur fyr- 
ir, ef það verður að lögum, getur náð til 
embættismanna þeirra, sem sitja i sömn 
embættum og þeir nú eru í.

Þorleifur Jónsson-. Jeg skal ekki 
minnast á þær breyt.till., sem öll nefndin 
hefur komið sjer saman um, heidur á þá 
breytíngn, sem ágreiningur varð um i 
nefndinni, og h. minni hluti gat ekkifall- 
izt á. Hún er í því fólgin að vilja af- 
nema dagpeninga þá, sem getið er um i 
4. og 5. gr. frv. Aðalástæðan til þess er 
sú, að ef dagpeningum er haldið ogferða- 
kostnaður leggst líka á, þá verður kostn- 
aðurinn við málin og þær rjettargjörðir,
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sem hjer er um að ræða svo mikill, að 
hann verðnr stórkostleg og tilfinnanleg 
byrði fyrir þá, sem hlut eiga að máli, og 
það verður ekki sjeð, að sú byrði sje ijett- 
lát eða sanngjörn, og meiri hluta nefnd- 
arinnar þótti þvi eðlilegt, að hún væri 
numin burtu. Það vita allir, að mjög 
mikill kostnaður getur failið á í þessum 
málum, sem hjer ræðir um. Við skulum 
t. a. m. taka eitt dæmi af mörgum, að 
sýslumaður hefur tekið 35 kr. fyrir ferð 
úr Hafnarfirði upp í Kjós; þessa upphæð 
varð hlutaðeigandi málsaðili að borga, auk 
rjettargjaldanna. Jeg nefni ekki þennan 
reikning, af því að hann hafi verið ofhár, 
eptir því sem lög leyfa; þvert á móti var 
hann að öllu leyti lögum samkvæmur, og 
einmitt þess vegna sýnir hann bezt, hversu 
dagpeuingar og ferðakostnaður sýslumanna 
getur orðið þung byrði fyrir þá, sem 
greiða þurfaþennan kostnað. Jeghefþetta 
eptír einum h. þingdm., sem hefur sagt 
mjer það. Þetta dæmi og mörg önnur, 
sem jeg gæti nefnt, sýna bezt, að þegar 
um smáupphæðir er að ræða, er ekki til- 
tækilegt eða tilvinnandi að láta fram- 
kvæma rjettargjörðir þær, sem hjer er 
um að ræða, ef borga þarf sýslumanni 
ferðakostnað og dagpeninga og verðurþvi 
eðlilegast að afnema alla dagpeninga.

En þá er að athuga á hina hliðina, 
hvort embættismönnum þeim, sem hlut 
eiga að máli, sje gjört rangtmeð því. En 
það er alls ekki. Þegar þeir fá ferða- 
kostnað fyrir ferðir sínar í erindagjörð- 
um þessara mála, þá verður ekki sjeð, að 
það sje ranglátt, þar sem maður verður 
að skoða þess háttar verk sem skylduverk 
embættismanna, og borgunina fyrir þau 
fólgna í launum þeim, sem þeir fá úr 
landssjóði. Eins og þeir fara manntals- 
þingferðir, og fá ekki neina sjerstaka 
borgun fyrir, þá sýnist það ekkert rang- 
læti, þó að þeir fari þær ferðir, sem hjer 
er um að ræða, án þesg að fá dagpeninga, 
og það því síður, sem bætt er ýmsum tekju-
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greinum við tekjur þeirra með þessn frv. 
í fyrsta lagi bætir frumv. við þá borgnn 
fyrir eptirrit nr embættisbókunum og ept- 
irrit af skjölum í skjalasöfnum embætt- 
anna, en borgnn fyrir það rennnr nn í 
landssjóð. Jeg veitekki, hvort þetta nem- 
nr miklu, en nokknð er það þó. í öðru 
lagi fá þeir eptir 8. gr. 6 kr. i dagpen- 
inga hvern dag á strandnppboðnm, meðan 
uppboðin standa yflr, en eptir 21. gr. laga 
14. jan. 1876 nm skipströnd fá þeir dag- 
peninga að eins fyrir þá daga, sem þeir 
eru á ferðinni til nppboðsins og frá þvi, 
svo að hjer er bætt við þá dagpeningnm 
fyrir nppboðsdagana. í þriðja lagi fá þeir 
6 kr. fyrir hvern dag, sem þeir ern að 
heiman degi lengnr, vegna tiisjónar með 
útflntningnm. í útflntningalögunnm er 
ekkert gjald ákveðið fyrir þetta. Að eins 
ern 20 kr. ákveðnar fyrirnmsjónina alla, og 
renna þær í landssjóð. í fjórða lagi er 
bætt við þá dagpeningnm og ferðakostn- 
aði, þegar þeir takast ferð á hendnr ítil- 
efni af rannsóknnm og vottorðnm, sem 
getið er nm i 2. og 3. gr. laga nr. 10, 
11. febr. 1876, og er það nýtt gjald í 
þeirra vasa. Og loks í 5. lagi fá þeir borg- 
nn fyrir ferðakostnað í skipta- nppboðs- 
og notarialgjörðum, sem er einnig viðbót 
við lann þeirra.

Þegar þá litið er á, að við tekjnr 
þeirra bætast ýmsar tekjnr, sem þeir hafa 
ekki áðnr haft, þá sýnist það ekki vera 
ranglátt að nema ákvæðinnm dagpeninga 
bnrtn, og þegar verkin, sem á að greiða 
þá fyrir, ern skyldnverk, sem þeir fá borg- 
nn fyrir í lannnm sínnm úr landssjóði.

Viðvíkjandi þvi, sem hæstv. landsh. 
tók fram, skal jeg vera stnttorðnr. Hann 
gat þess, að það væri eðiilegt, að dag- 
peningnnnm væri haldið. Dm það má auð- 
vitað þrátta án þess að komast að nokk- 
nrri niðnrstöðu; einnm getnr sýnzt það 
eðlilegt og öðrnm óeðlilegt, og mjer sýn- 
ist óeðliiegt að halda dagpeningnnum. Jeg
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get ekki lagt mikla áherzln á það, sem 
hæstv. landsh. sagði, að það geti orðið ó- 
heppilegt fyrir fyrirtektir máia, ef dag- 
peningar verða afnnmdir. Jeg get ekki í- 
myndað mjer, að embættismenn láti það 
fremur dragast með mál, þó að þeir fái 
ekki borgnn fyrir það, úr því að þeir fá 
ferðakostnað endnrgoldinn.

Jeg er þakklátnr hæstv. landsh. fyrir 
þær bendingar, sem hann gaf viðvíkjandi 
opnn brjefl 21. marz 1800. Minni hlnti 
nefndarinnar mnn taka það til íhngnnar, 
og væri rjettast, eins og hæstv. landsh. 
benti á, að það kæmn skýlans ákvæði nm, 
að opna brjefið væri afnnmið.

Viðvíkjandi því, hvort lögin nái til 
embættismanna, sem þá sitja í embættnm, 
er lögin öðlast gildi, sje jeg ekkert á móti 
því, að svo geti verið. Það getnr aldrei 
nnmið stórri npphæð, og líka er það bætt 
npp með nýjnm tekjnanka í frv. þessn.

Landshöfðingi: Jeg gleymdi að geta 
þess áðan, að mjer fínnst 3. breyt.till. við 
3. gr. frv., ekki koma vel við. Jeg hef 
ekkert á móti því, að hjúamál sje sett i 
staðinn fyrir mál, sem rísaút af viðskipt- 
nm húsbænda og hjúa, heldnr er orðalag- 
ið óviðfeldið, þegar maðnr les greinina, 
svo að jeg kynni betur við, að lagfært 
yrði við 3. nmr., svo að „bjúamál“ kæmi 
fram fyrir: „lögreglumál". Það er betra 
formsins vegna.

ÞorkéH Bjarnason: Það mun hafa 
verið jeg, sem skýrði h. þm. Húnv. (Þ. J.) 
frá ferðakostnaði sýslnmanns úr Hafnar- 
firði npp í Kjós, sem hafi orðið 35 kr. 
eða 33 kr.; hvort heldur var man jeg ekki, 
þvi að langt er liðið frá. En jeg skal 
taka það fram, að það var ekki svo að 
skilja, að reikningnrinn væri ofhár eða 
ósanngjarn, og að hann er ekki nefndur 
til ákærn við sýslumann (Þorl. J.: Nei, 
alls ekki), heldnr gat hann vel sett jafn- 
vel hærri upphæð fyrir ferðina, þar sem 
hann hafði sig sjálfan, skrifara og 3 hesta,
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i 3 daga. En það sýnir, hvað háar þess- 
háttar gjaldupphæðir geta orðið. Við 
skulum taka t. d. bú, sem á að bjóða upp 
og hleypur 2000 kr. Svo ganga t. d. 1500 
kr. upp í skuldir. Þá Ieggjast á 500 kr. 
sölulaun 4% af allri upphæðinni og þvi 
næst dagpeningar og ferðakostnaður sýslu- 
manns, og ef vegalengdin, sem haun verð- 
ur að fara, er talsverð, þá getur kostnað- 
urinn orðið æði mikill og tilfinnanlegur 
og svo getur farið i fleiri gjörðum en 
uppboðsgjörðum.

ATKVCEÐAGB.: 1—2. gr. frv. samþ. 
í e. hlj.; 1., 2. og 4. breyttilL við 3. gr. 
samþ. í e. hlj.; 3. br.till. við sömu gr. samþ. 
með 10 atkv.; 3. gr. þannig breytt samþ. 
í e. hlj.; 5. br.till. við 4. gr. samþ. með 8 
atkv.; 4. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 
6. br.till. við 5. gr. samþ. með 8 atkv.; 5. 
gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 7. br.till. 
við 6. gr. samþ. með 8 atkv.; 6. gr. þann- 
ig breytt samþ. i e. hlj.; 7. gr. samþ. með 
10 atkv.; 8. br.till. við 8. gr. samþ. í e. 
hlj.; 8. gr. þánnig breytt samþ. í e. hlj.; 
9.—11. gr. samþ. í e. hlj.; 9. br.till. við 12. gr. 
samþ. i e. hlj.; 12. gr. þannig breytt samþ. 
í e. hlj.; 13.—15. gr. samþ. í e. hlj.

Fyrirsögn frv. samþ. og málinu vísað 
til 3. umr. í e. hlj.

Frv. til laqa um fuqlaveiðasamþylckt 
í Vestmannaeyjum (C. 144); 2. umr.

ATKVÆÐAGB.: 1—7. gr. frv. samþ. 
í e. hlj.

Fyrirsögn frv. samþ. án atkvæðagr. 
og frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Frv. til fjáraukalaqa fgrir árin 
1892 og 1893 (C. 186); 1. umr.

ATKVÆÐAGB.: Frv. visað til 2. 
umr. í e. hlj,

Till. til þingsðlyktunar um sveitar- 
stjórn (C. 120); ein umr.

Framsögumaður (Guðjón Guðlaugsson): 
Nefndin, sem kosin var til þess að at-

huga tillögu mína til þingsályktunar um 
skipun 5 manna nefndar milli þinga, til 
að yfirskoða sveitarstjórnar- og fátækralög- 
gjöí landsins og semja frv. tál nýrra laga 
í þá átt, er á sínum tíma væri lagt fyrir 
þingið, komst að þeirri niðurstöðu, að láta 
þá þíngsályktunartillögu hverfa en taka 
aptur upp aðra, sem byggð er á sama 
grundvelli en mismunar að því leyti frá 
hinni, að ekki skuli setja nefnd milli þinga 
heldur skuli landsstjórninni falið áhendur 
að leita álits sveitarstjórnarvalda landsins 
um breytingar á sveitarstjómar- og fátækra- 
löggjöfínni og semja frumvarp um það 
og leggja það fyrir þingið. Nefndin var 
einhuga á því, að nauðsyn bæri til að 
yörvega og athuga nákvæmlega sveitar- 
stjórnar- og fátækralöggjöfina, en hún á- 
leit það hafa allt of mikinn kostnað í för 
með sjer, að skipa til þess nefnd milli þinga 
og rjettarbót sú, sem við það kæmi, mundi 
ekki samsvara kostnaðinum. Jeg er á 
sama máli, að æskilegt væri, að nefnd 
hefði fjallað um málið, því þá mundi það 
betur undirbúið, ef nefndin væri skipuð 
góðum mönnum, en þar sem það ekki er 
á þingsins valdi heldur stjómarinnar að 
velja menn i þessa nefnd, þá er óvíst, 
hvernig það tækist. En þótt jeg álíti, að 
betra væri, að nefnd milli þinga fjallaði 
um málið, þá gæti það samt gengið og 
orðið að gagni með þessu fyrlrkomulagi, 
sem nefndin stingur upp á; að minnsta 
kosti verður ekki kostnaðurinn við það 
mikill með þessu móti.

Jeg vil þvi ráða h. deild til þess, að 
samþykkja þessa þingsályktunartillögu og 
vil jeg svo ekki fara fleirum orðum um 
hana fyr en jeg heyri andmæli koma fram 
gegn henni.

Landshöfðingi: Jeg sje, að h. nefnd 
sem sett var til að íhuga þingsályktunar- 
tillögu h. þm. Strand. (G. G.) um skipun 
nefndar miili þinga til að athuga sveitar- 
stjórnar- og fátækralöggjöf vora, hefúr 
ekki fallizt á þá tillögn, heldor komið
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fram með aðra í þá átt, að alþingi skori 
á landsstjórnina að leita álits sveitarstjórnar- 
valda landsins nm þessar breytingar; jeg 
get ekki fallizt á þetta hjá nefndinni eða 
verið henni samdóma, því jeg álít miklu 
heppilegra, að nefnd verði skipuð milli 
þinga, sem athngi mái þetta og sendi svo 
stjórninni áb’t sitt; stjórnin íhngi ítarlega 
það álit hennar, breyti þar, sem henni 
þyki breytinga við þurfa og leggi svo frv. 
fyrir þingið. Jeg álít þetta heppilegra, 
heldnr en að stjórnin leiti álits sýslnnefnda, 
hreppsnefndaog amtsráða, sjóði svo saman 
í einn grant allar þessar tillögur, búi til 
nýtt frv. og sendi þinginu. Jeg álít, að 
það yrði mjög vandasamt að finna nt nr 
öllum þessnm tillögum og bna til úr þeim 
eitthvað, er frambærilegt þætti. Mjer er 
heldur ekki kunnugt, hverjar breytingar 
menn helzt óska eptir, að gjörðar sjen á 
sveitarstjórnarlögnnnm, og í nefndarálit- 
inn ern engar bendingar gefnar þar að 
lútandi. Jeg getbúiztvið, að hver hrepps- 
nefnd, er hennar álits er leitað, áliti sjer 
skylt að leggja sig í líma til þess að finna 
eitthvað athngavert við hin núgildandi lög 
og þá jafnvel, að sú þykist bezt, sem flest- 
ar breytingartillögur kemnr með. Það er 
líka mjög hæpið, að stjórninni takist, að 
hitta einmitt þær breytingar á sveitar- 
stjórnarlöggjöfinni, sem alþingi álítnr nanð- 
synlegastar.

Eins og knnnngt er hefnr opt verið 
hreyft við fátækralöggjöf vorri, og gjörðir 
margir viðankar og breytingar á henni 
og allar fengið staðfestingn stjómarinnar; 
þrátt fyrir það heyrist enn sama óánægjan 
með hana og jeg er hræddnr nm, að hjer 
megi ekki kenna löggjöfinni nm, heldnr 
þeim, sem eiga að framfylgja lögunum; 
það er anðvitað ekki nægilegt að hafa 
lög á pappírnnm, þegar þeim er ekki fram- 
fylgt með þeim krapti, sem nauðsynlegt 
er eða þan sjálf heimta. Það er trn mín, 
að þótt gjörð værn ný fátækralög, mnndi

sama verða ofan á, að menn værn óánægð- 
ir með stjórn fátækramálefnanna af því, 
að þeir, sem ættn að framfylgja lögnnnm, 
mnndn ekki framfylgja hinnm nýjn iögnm 
með meira fylgi en þeim lögnm, sem nú 
gilda. Jeg er því mótfallinn þessari breyt- 
ingn nefndarinnar og álít, að ef breyta 
ætti fátækralöggjöfinni, þá ætti að gjöra 
nppástnngnr nm breytingarnar af þeim 
mönnnm, sem knnnngir værn i öllnm lands- 
fjórðungum, eins og til er tekið í tillögn 
h. þm. Strandm. (0-. ö.) og þeir sætn í nefnd, 
er starfaði að þessn milli þinga.

Þorkétl Bjamason: Jeg er að mörgn 
leyti samdóma hæatv. landsh. Það er 
vanalega meir að kenna þeim, sem eiga 
að framfylgja lögnnnm, heldnr en sjálfu 
löggjafarvaldinn, að hjer fer eigi allt að 
ósknm. Þó álit jeg, að heppilegt væri að 
endurakoða ýms atriði laga þessara t. d. 
ákvæðin nm sveitfesti; þar er tiltekið, 
að menn verði að vera 10 ár samfleytt í 
sama hreppi til þess að vinna sjer þar 
sveit; en jeg álít, að þetta ákvæði gjöri 
opt mikxnn skaða. Eins og menn vita er 
sn skoðun mjög almenn, að sá sje dng- 
legastnr sveitarstjóri, sem beztnr er að 
hrinda byrði af simii sveit á aðrar. Þegar 
menn því hafa dvalið 8—9 ár í einni 
sveit gjörir sveitarstjórnin stnndnm allt, 
sem í hennar valdi stendnr, til þess að 
bola þeim bnrtn, ef nokknr likindi eru 
til, að þeir einhverntíma gætn orðið sveit- 
arfjelagi hennar til byrði, og er þetta þá 
ekki ávalit gjört með sem beztnm meðnlnm. 
Jeg gæti komið með mörg dæmi þessu 
til sönnnnar, en jeg vil að eins geta eins 
dæmis, hvernig menn reyna að losast við 
ímyndaða byrði. Einu sinni kom maðnr 
til mín og bað mig um að skrifa barn 
fætt í mínnm hreppi, sem fæddist í öðrum 
hreppi og var það tilrann til hreint og 
beint að fá mig til að falsa embættisbók- 
ina. Jeg vil geta þess, að síðan þetta 
var ern 20 ár, en maðnrinn, sem fór fram
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á þetta, er nú fallinn frá, en var álitinn 
merkismaður í sinni sveit.

Það mnndi ekki vera óheppilegt að 
stytta þennan sveitfestistima og máske hafa 
hann að eins 1 ár; með því móti mnndn 
menn miklu síðnr geta komið brögðum 
við til að flæma menn í bnrtn frá sjer 
söknm ótta fyrir sveitfesti þeirra.

Hæstv. landsh. sagði, að leita ætti 
álits allra sveitanefnda landsins, en jeg 
get ekki sjeð, að tillagan gefi ástæðu til 
þess. Það mnndi nóg að leita álits helztu 
sýslnmanna (Landsh.: Sýslnmanna?) eða 
sýslunefnda; það mundi taka of mikinn 
tíma, ef fara ætti til allra hreppsnefnda.

Jeg vil þá ekki fara fleirnm orðnm 
nm þetta, en að eins taka það fram apt- 
nr, að meiri sök mun hjer hvíla á þeim, 
sem framfylgja eiga lögnnnm en löggjöf- 
inni, en það kynni samt að vera bót að 
endnrskoða fátækralöggjöfina, eins og til- 
lagan fer fram á; reyndar þyrfti endnr- 
skoðnnin ekki að ganga svo fljótt fyrir 
sig, að henni væri lokið fyrir næsta þing. 
Það er liklegt, að stjórnin þyrfti lengri 
tíma til þessa starfa, enda liggnr ekki 
svo mikið á, að mínn áliti.

Landshöfðingi: Jeg vil geta þess, 
að þar sem h. 6. kgk. (Þ. B.) sagði, að 
það væri ekki meining nefndarinnar, að 
leitað væri álits allra sveitarstjórnarvald- 
anna, heldnr að eins til nokknrra og þá 
einknm til sýslnnefnda, þá held jeg, að 
sýslnnefndirnar mnni ekki bezt fallnar til 
þess starfa, því þær mnnn víst fjarskalítið 
hafa með fátækramál að gjöra, og mnn það 
því vera að fara i geitarhús að leita sjer 
ullar, að fá álit þeirra nm breytingar á 
fátækralöggjöflnni. Jeg held að hrepps- 
nefndirnar mnni hafa mikln betra vit á því, 
og að fara til sýslnnefnda viðvikjandi þessn 
mnndi ekki betra en að fara til sóknar- 
nefnda eða hjeraðsnefnda.

Þar sem h. 6. kgk. (Þ. B.) talaði nm 
sveitfesti og vildi láta breyta hinnm á- 
kveðna 10 ára tíma í 1 ár, þá er nm það

að segja, eins og margt annað, að örðngt 
mnn þar að koma öllum höfðnm nndir einn 
hatt. Snmir vilja, að hver eigi þar hrepp, 
sem hann fæðist, aðrir vilja miða sveitfesti 
við 6 ára tíma og enn aðrir við 10 ár, 
og svo vilja nokkrir hafa þan ákvæði, að 
sá, sem sveitarstyrka þarf, sknli sveitlæg- 
nr þar sem hann er, þegar hann þarf 
styrksins við. Það má ekki ætlast tii, að 
stjórnin mnni flnna það, sem öllnm geðjast 
að i þessn efni, þegar svo margar ern 
skoðanir manna.

Guðjbn Gwflaugsson: Jeg get ekki 
fallizt á, að mjög erfitt sje fyrir stjórnina 
að leita álits sveitarstjórnarvaldanna. Erflð- 
leikarnir liggja ekki í öðrn en þvi, að 
gjöra sveitarstjórnnnnm knnnngt, að þær 
sknli senda stjórninni athnganir sínar á 
þessnm lögnm. Það hefnr líka átt sjer 
stað, að landsstjórnin hefnr, að minnsta 
kosti óbeinlínis, leitað ráða til hreppsnefnd- 
anna. Þótt hjer væri skilið svo, að allar 
hreppsnefndir legðn fyrst álit sitt á mál- 
ið og svo sameinnðn sýslunefndir álit allra 
þeirra, eða bærn það saman, þá mnndi 
ekki allnr sá grantnr, eins og hæstv. 
landsh. tók til orða, komast til landsstjórn- 
arinnar, heldnr mnndi hann smáminnka og 
þá jafnframt þykkna, svo þar yrði að eins 
kjarninn eptir, sem landsatjórninni yrði 
sendnr. Hæstv. landsh. sagði, að sýslu- 
nefndirnar mnndn ekki færar að fjalla 
nm fátækramálefni, en jeg álít þvert á 
móti, að það sje einmitt verksvið þeirra, 
því flestar sýslunefndir samanstanda af 
hreppsnefndarmönnum og hafa fleiri eða 
færri af þeim í liði sinn. Jeg þekki að 
minnsta kosti ekki þær sýslnnefndir, sem 
ekki ern skípaðnr hreppsnefndarmönnum.

Hæstv. landsh. sagði enn fremnr, að 
hver hreppsnefnd mnndi þykjast bezt, sem 
mest gæti breytt, og að stjórnin ekki sjái 
þörf á svo miklum breytingnm, en jeg vil 
geta þess, að aðaltilgangurinn er ekki 
hjer, að breyta, heldur mikln fremur að 
stöðva breytingar, sem ekki værn heppi-
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legar, eða að loku sje skotíð fyrir, að mið- 
ur heppilegar breytingar komist aðogsvo 
að safha öllum þeim lagaákvæðum um 
þetta efni, sem nú eru á við og dreif, í 
eina heild. H. 6. kgk. þm. (P. B.) talaði 
um ákvæði um sveitíesti, sem eitt, er 
breyta þyrfti í hinum núgildandi lögum.

Jeg ætla mjer ekki að telja hjer upp 
allar nauðsynlegar breytíngar á lögum þess- 
um; hugur minn stefnir ekki í þessu máli 
að breytíngum, heldur að því að sameina, 
eins og jeg sagði, hin ýmsu ákvæði í eina 
heild, og þá yrði náttúrlega nokkur breyt- 
ing að vera samfara. Menn munu máske 
segja, að jeg hafi vísað veg tíl breytínga 
með þessari tillögu, en jeg álit ekki, að svo 
sje; þvi það er einmitt helzti vegurinn 
til breytínga, þegar einstakir þingm. taka 
þær upp og bera þær fram. H. 6. kgk. 
þm. (Þ. B.) vildi láta færa sveitfestítim- 
ann úr 10 árum niður í 1 ár, en jegheld 
að slik lagabreyting væri mjög varhuga- 
verð. Þingmaðurinn talaði um hrakning 
á fólki þar sem það fengi sjaldan að vera 
nema 9 ár í sveit, ef nokkur líkindi væru 
tíl að það brystí heilsu eða efni, en ef 
þessi breytíng kæmist á, þá yrðn það ekki 
9 ár, sem það mættí vera með ró, heldur 
að eins eitt ár, og hrakningurinn ámönn- 
um yrði þvi ekki minni við það; það væri 
þá varla óhætt að taka mann í vist ár- 
langt. Þessi breytingaruppástunga, sem 
heyrzt hefur nú reyndar frá fleiri stöðum 
en h. 6. kgk. þm. (Þ. B.) sýnir það bezt, 
hve nauðsynlegt það er, að taka málið fyr- 
ir í heild, en þó einkum, að það verði ítar- 
lega rætt af landsmönnum, að það sje 
reynt að koma í veg fyrir það, að ein- 
stakir þingmenn komi jafnglæfralegum 
breytingnm inn, öllum óafvitandi og eftil 
vill öllum nauðugt, nema að eins meiri 
hluta þingsins, sem af fijótræði og þekk- 
ingarskortí kynni að gefa því atkvæði sitt, 
einkum ef flutningsmaðurinn væri ötull. 
Eins og jeg hef sagt, vill nefndin ekki 
neina verulega breytingu, heldur að allt
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sje sameinað og þá nauðsynlegar breyt- 
ingar samfara því, og jeg skil ekki í, að 
stjórnin getí ekki þetta. Jeg er samþykk- 
ur hæstv. landsh. um, að enn þá æskileg- 
ar væri að skipa nefnd milli þinga til þess 
að íhuga þetta, en viðvíkjandi erfiðleikunum, 
sem hann talaði um, þá álít jeg þá ekki svo 
fjarska mikla, þar sem ekkert er hjer tekið 
tíl um tímann. Við erum ekki að hugsa hjer 
um skjótar og bráðar breytíngar og með- 
an málið væri í undirbúningi væri síður 
hætt við, að þá kæmust fram á meðan 
margar eða miður heppilegar breytingar, 
sem kæmu, sem kölski úr sauðarleggnum, 
þjóðinni einungis til ama og andstreymis.

Quttormur Vigfússon: Þegar þings- 
ál. sú, er þessi þingsáLtilI. er sprottin af, 
kom fyrst hjer fyrir deildina, þá hafðijeg 
hugsað mjer að gefa henni ekki atkvæði 
mitt, og var það þó ekki af þvi, að mjer 
þættí ekki nauðsynlegt að endurskoða 
sveitarstjórnarlögin, og sameina allar þær 
mörgu breytingar og viðauka við breyt- 
ingar, er hvað eptir annað hafa verið gjörð- 
ar á þeim, heldur var það sökum þess, 
að jeg þóttíst viss um, að árangurinn af 
þessari fyrirhuguðu milliþinganefnd mundi 
verða sáralitill, og naumast samsvara þeim 
kostnaði, er af henni leiddi fyrir landssjóð. 
Nefndin hefði að sönnu getað fengið upp- 
lýsingar hjá sveitarstjórnunum, eins og til- 
lagan fór fram á, en jeg er hræddur um, 
að þær tillögur hefðu orðið á meirareit- 
ingi og ekki eins greinilegar, eins og ef 
stjórnin sjálf gengist fyrir þessu, og því 
frekar var jeg hræddur um, að árangur- 
inn yrði lítill af nefnd þessari, en kostn- 
aðurinn mikill, sem nefndarmenn áttu að 
vera sinn af hverju landshorninu. Nefnd- 
inni hefur að mínu álití tekizt að koma 
þessari þingsál. í mikið betra horf, en 
hún upphaflega var, og vil jeg þess vegna 
gefa henni atkvæði mitt, og mæla með 
því, að hún nái fram að ganga. Það er 
einkanlega þrennt, er kemur mjer til þess. 
Fyrst og fremst það, að ef þingsál.tillögu
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þeesari yrði gaumur gefinn, þá verða öll 
hin mörgu ákvæði, er að sveit&rstjórnar- 
lögnm lúta, sameinuð í eina heild, til mik- 
ils hægðaranka fyrir þá, sem lög þessi 
þnrfa að nota. í öðrn lagi af því jeg á- 
lit, að stjórnin eigi mikln hægra með, 
vegna þekkingar á lögnnnm, að draga 
þessi ákvæði saman í eina heild, heldur 
en nefnd, máske ólögfróðra manna, og í 
þriðja lagi er jeg viss nm, að stjórnin á 
mikln hægra með að fá hinar nanðsyn- 
legn npplýsingar, heldur en nokkur nefnd 
og það landssjóði að kostnaðarlitlu eða al- 
veg kostnaðarlansu. Það ern einkum 
þessar tvær síðnstu ástæðnr, er hafakom- 
ið mjer til að gefa þingsályktnn h. nefnd- 
ar atkvæði mitt, en ekki hinni npprnna- 
legn. Jeg skil ekki, að nokknr nauðsyn 
sje, eins og sagt hefur verið, til að leita 
npplýsinga hjá öllum sveitarstjórnarvöld- 
nm, hreppsnefndum, sýslunefndum ogamts- 
ráðnm, heldur álít jeg sýslunefndirnar ein- 
ar fnllfærar nm að gefa þær, og það þvi 
fremnr sem flestar eða allar sýslunefndir, 
eptir því sem mjer er knnnngt, munu 
vera skipaðar eins mörgnm, ef ekki fleiri 
hreppsnefndar en utanhreppsnefodarmðnn- 
nm.

ATKVÆÐAGR.; Þingsályktnnin sam- 
þykkt með 7 samhlj. atkv.

Titt. tH þingsályktunar um frímerlei 
(C. 152); ein nmr.

Landshöfðingi: Það er eins með 
þessa. till. og þá á nndan, að mjer er ekki 
Ijóst, í hveijn nauðsynin á till. er fólgin. 
Jeg sje ekki, hvað er að þeim frímerkj- 
nm, sem nn ern notnð, eða hvaða gallar 
það eru, sem tillaga þessi fer fram á að 
bæta, svo að þörf sje á nýjnm frimerkj- 
nm. Það hafa engar nmkvartanir komið 
fram yfir, að eigi sje nnandi við þan 
gömln, eða þeir gailar sjeu á þeim, að 
breytingar þnrfi, og ef það er ekki, hvaða 
ástæða er þá til að búa til ný frímerki?

Það kostar alltaf peninga, og hvi á að 
fara að demba þeim kostnaði á landssjóð?

Gubjón GuSlaugsson: Jeg er málinu 
alveg óknnnngnr, og skal þvi ekki 
svara hæstv. landsh. En jeg vildi leyfa 
mjer að beina þeirri spurningn að hon- 
um, hvort það sje ekki á röknm byggt, 
sem jeg hef heyrt ntanþings, að það gæti 
verið gróðavegnr fyrir landssjóð að skipta 
nm frímerki, þvi að þá hækknðn hin 
gömln í verðí. En ekki mnn hitt hafa 
verið ástæðan, að nokknð væri fondið að 
frímerkjnnum sjálfhm, heldnr mnn það 
hafa verið aðalástæðan, að þetta mnndi 
vera gróðavegnr fyrir landssjóð. Jeg veit 
ekki hvort svo er, en treysti hæstv. landsh. 
til að skýra það. Jeg vildi að eins fá að 
heyra, hvort gróðinn mnndi vega móti 
kostnaðinnm við að bna til ný frímerki.

Lamdshöfðingi: Jeg skal játa það, 
að jeg þekkti ekki til þess háttar „finan- 
siella" bragða, að meno mnndu fara að 
„speknlera“ í óskiljanlegri og heimsknlegri 
fordild hjá fólki, til að safna gömlum, nr 
gildi gengnum frímerkjum. Jeg get ekki 
annað en álitið slíkar „speknlationir" óverð- 
ugar fyrir heilt land, sjerstaklega fyrir 
land, sem ekki stendnr sig illa. Jeg hef 
heyrt, að einhver smáriki á Þýzkalandi, 
sem jeg ekki einu sinni kann að nefoa, 
brúki það bragð, þegar þeim liggnr á 
peningnm, að fara þá að pranga á göml- 
nm frímerkjnm. En það er í alla staði 
óverðngt okkar alþingi, og þó að boðið 
yrði meira í gömnl frímerki en hingað 
til, ef skipt yrði nm, þá getnr alþingi eða 
fjárveitingarvaldið ekki verið þekkt fyrir 
að brúka þess háttar fjárhagslega pretti, 
ef jeg má svo að orði kveða.

ATKVÆÐAGR.: Till. felld með 6 
atkvæðum gegu 1.

Tuttugasti fundur, miðvikndag 26. júlí. 
Allir á fnndi.
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Frumv. til laga um verndun Safa- 
mýrar í BamgárvaHasýdu (C. 130); 3. umr.

ATKVÆÐAGUL: Frumv. samþykkt 
með 10 samhlj. atkv. og afgreitt til lands- 
höfðingja sem lög frá alþingi.

Frumv. til laga um samþykkt tU að 
frvSa skóg og md (C. 131); 3. umr.

Guðjón Quðlaugsson; Jeg ætlaði með 
fáeinum orðum að gjöra grein fyrir atkv. 
minu í þeasu máli. Jeg álít, að það sje 
ekki rjett, að þingið sleppi valdi sínu, sem 
það hefnr til þess að gjöra ákvæði um 
það, sem hjer ræðir um; mjer finnst það 
ekki rjett, að heil hjeruð taki sjer vald 
yfir fáum mönnum, eins og hjer er farið 
fram á, þannig, að allir hjeraðsbúar þeir 
sem kosningarrjett hafa til alþingis, eigi 
að ráða yfir einstakra manna eign og gjöra 
ákvarðanir þar um. Það er oímikil skerð- 
ing á eignanjettinum. Hjer er öðru máli 
að gegna en t. d. um verndun Safamýr- 
ar, því þar er ákveðið, að þeir sem land 
eigi þar að, sknli ráða úrslitum, og að 
þeir Gýálfir gjöri ákvarðanir um notkun 
þess; en hjer er farið fram á, að allir, sem 
kosningarrjett hafa til alþingis skuli gera 
ákvarðanir, þótt þeir alls ekki eigi nokkr- 
ar jarðireða land, þar sem um skóg eða 
mel er að tala; hefðu að eins þeir, sem 
hjer áttu hlut að máli, átt að skera úr, 
þá var það öðru máli að gegna. Það er 
alls ekki láandi, þótt bæði þjóð og þing 
vildu gjöra ákvarðanir gegn eyðing skóga 
og mels, en jeg álít alls ekki rjett að 
gjöra það á þennan hátt, heldur fjalli eig- 
endurnir um það en ekki aðrir. Jeg vil 
sjerstaklega taka það fram um skógana, 
því þetta ákvæði mundi sjerstaklega miða 
til gjörræðis gegn einstökum örfáum mönn- 
um, sem skóg eiga í landi sínu.

Landshöfðingi: Það, sem vakti fyrir 
h. Nd., er hún samþykkti frumv. þetta, 
var, að hún áleit það viðurhlutamikið að 
semja gildandi lög fyrir allt landið í þess- 
um efnum, þar eð svo úlikt hagar til í

mörgum sveitum, og kaus þvi heldur að 
gefa sýslunefndum vald til að gjöra sam- 
þykktir til að friða skóg og mel á þeim 
stöðum, er þær álitu slikt nauðsynlegt.

H. þm. Strandam. (G. G.) sagði, að 
frumv. þetta væri takmörkun á eignarrjetti 
einstakra manna og skerði hann. En að 
því er til skógarins kemur, þá er hann 
ekki að eins hlunnindi fyrir þá einstöku 
menn, er það og það skiptið hafa eignar- 
rjett yfir honum, heldur einnig fyrir allt 
hjeraðið. Öll sveitin getur verið „interes- 
seruð" í, að skógurinn sje friðaður, ogþá 
er ekki nema sanngjarnt, að hún fái að 
hafa atkvæði um það. Það er ekki held- 
ur rjett, að allir sýslubúar, er hafa kosn- 
ingarrjett til alþingis eigi samkvæmt frv. 
atkvæðisrjett um samþykktir þessar, held- 
ur er sýslunefndinni í sjálfsvaid sett, hvort 
hún heldur vilji friða skóg í öllu hjerað- 
inu yfir höfuð, eða að eins í nokkrum 
hluta þess, og koma þá þeir að eins til 
að eiga atkvæði um það efni, er búa í 
þeim hluta sýslunnar, sem friðunin nær 
til.

Jeg fyrir mitt leyti álít, að skógur 
og melur til samans hafi svo mikla þýð- 
ingu fyrir landið allt í heild sinni, að 
nauðsynlegt sje að friða það, og veginn — 
sem þingið hefur valið til að koma þessu 
á, sem sje, ekki að búa til ein lög fyrir 
ailt landið, sem af fyrnefndum ástæðnm 
er mjög svo varhugavert, heldur að fela 
það á hendur sýslunefndunum að búa til 
samþykktir, og síðan bera þær undir at- 
kvæði sýslubúa og staðfesting amtmanns, — 
álít jeg hinn heppilegasta, er fyrir hönd- 
um var.

Guttormur Vigfússon: Jeg skal stutt- 
lega gjöra grein fyrir atkvæði mínu í þessu 
máli. Jeg hafði upphaflega ekki ætiað 
mjer að tala um frumv. þetta, eða reyna 
til að vinna móti því, vegna þess að jeg 
þóttist ekki svo kunnugur, sem vera skyldi, 
hverja þýðingu það hefði fyrir sýslufjelag 
það, sem frumv. einkum er miðað við, nfl.
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Rangárvallasýsln, heldur hafði jeg ráðið 
það þegjandi með sjálfum mjer að greiða 
atkvæði móti því, en þar eð h. sessnnant- 
ur minn þm. Strandam. (G. G.) hefurhaf- 
ið umraeðurnar og lýst yfir skoðnn sinni á 
málinu, þá skal jeg einnig í fáum orðnm 
gjðra grein fyrir atkvæði mínn. Jeg gef 
atkvæði móti þessn frumv., ekki af þvi, 
að jeg álíti óheppiiegt, að sýslunefndir hafi 
vald til að semja samþykktir um hjeraðs- 
mál, heldnr af því að mál þetta er að 
mínn áliti nokkuð sjerstaks eðíis. Þegar 
nm samþykktir sýslunefnda er talað, þá 
finnst mjer þær að eins eiga við nm þan 
mál, er varða allan almenning, eða eins 
og hæstv. landsh. komst að orði, þegar 
allur almenningur er „interesseraður", en 
ekki í þeim málnm, er að eins snerta ör- 
fáa einstaklinga í byggðarlaginu. Frumv. 
fer fram á tvennt, sem sje, að friða skóg 
og mel. Að þvi er til melsins kemnr, þá 
er það gras, sem hefnr svo mikla þýðingu 
jafnvel fyrir heil sýslnfjelög, að nauðsyn- 
legt getnr verið að vernda það á allan 
mögulegan hátt. Það má óhætt fnilyrða, 
að velferð heilla sveitarfjelaga getnr ver- 
ið komin nndir því, að vel sje farið með 
gras þetta, því ekki þarf nema óvarkára 
yrking, svo að jeg ekki nefni hið skaðlega 
og heimskulega melrif, til þess að heiinm 
sveitnm, eða jafnvel sýslnm, geti verið 
mesta hætta búin af nppblæstri og sand- 
foki. En með skóginn er öðrn máli að 
gegna. Víðast hvar á þeasum 10—20 
stöðnm, sem skógur er talinn vera, er það 
víðast hvar að eins ofurlítið kropp. í 
Múlasýslnm, þar sem skógar munu vera 
einna verulegastir á ölln landinu, er það 
þó ekki nema á þremnr eða fjórnm bæj- 
nm svo að nokkrn nemi, annars eru það 
að eins einstaka víðibnskar á stöku stað. 
Mjer er nú spurn: Er það rjett að sýsln- 
nefndirnar semji og samþykki reglnrfyrir 
þessa einstökn menn? Er yfir höfnð hægt 
að bnast við, að þeir menn geti búið tíl 
heppilegar samþykktir nm að friða skóg,

er ekkert þekkja til hans, sem aldrei hafa 
haft nokknr nmráð yfir svo mikln, sem einni 
viðarhrísln, og yfir höfnð að tala, skiptir 
málið mjög litlu; nm þetta verð jeg al- 
gjört að efast. Öðrn máli væri að gegna 
nm það hefðu ákvæði nm yrking og frið- 
nn skóga almennt, samin af fróðum mönn- 
um í þeirri grein, legið hjer fyrir þinginu 
tíi samþykktar, því þá mnndi jeg hafa 
orðið fyrstí maðnr til þess að gefa þeim 
atkv. mitt, en eins og nú tilhagar, þá get jeg 
ekki treyst hjeraðsfundunum til að leysa 
þetta verk svo af hendi, að vel fari.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. samþ. með 
6 atkv. gegn 2, og afgreitt tíl landshöfð- 
ingja sem lög fr& atyingi.

Frumv. til laga um kjörgengi kvenna 
(C. 133); 3. umr.

Sigurður Jensson; Jeg kann ekki 
við, að frnmv. þetta gangi i gegnum þessa 
deild, án þess nokknr verði tíl að tala 
með þvi, þar sem það þó hefnr mætttals- 
verðnm andmælnm. Jeg hef reyndarekki 
fundið hjá mjer neina hvöt til að halda 
nppi vörn fyrir þessn máli, þvi að jeg verð 
að segja það eins og er, að jeg þekki 
engan kvennmann, sem hefur látíð í Ijósi 
löngnn til að komast í hreppsnefnd, sókn- 
arnefnd eða sýslunefnd. En það getnr 
vel verið, að þessi löngnn sje vöknnð hjá 
kvennfólkinn annarstaðar, en þar sem jeg 
þekki til, og þótt það ekki væri nema 1, 
2 eða 3 á öllu landinn, sem það vildn, 
þá álít jeg það virðingarvert, og ósann- 
gjarnt að banna þeim það, svo framar- 
lega sem þær hafa traust kjósenda. Jeg 
gætí vel trúað þvi, að í þeim iandshlnt- 
nm, þar sem meira er gjört fyrir mennt- 
nn kvennfólksins, heldnr en á Vestnrlandi, 
þar sje þessi löngnn vöknnð, eða tilfinning- 
in fyrir því, að kvennfólkinn sje sýnd ó- 
virðing, með því að láta ekki konnr hafa 
kjörgengi jafnt og karlmenn. Og þegar 
jeg nú heyri, að þetta frv. er samþ. af 
nálega öilum atkvæðnm í h. Nd., þá get
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jeg ekki efast um, að einhverstaðar í Iand- 
inu er þó vaknaðnr áhngi hjá kvennfólk- 
inn í þessa átt. Það kann vel að vera, 
að þessi áhngi sje enn danfnr, en því er 
ómögulegt að neita, að meðvitnndin er 
vðknnð hjá fhlltrúnm þjóðarinnar nm, að 
sanngjarnt sje að gefa konnm jafnrjetti við 
karlmenn; það sjánm vjer af þessn og fleiri 
frv., sem fram hafa komið á siðustnþing- 
nm. Snmir hafa reyndar sagt, að frv. 
þetta veiti konnm ekki mikil, glæsileg eða 
eptirsóknarverð rjettindi, heldnr að eins 
leggi þeim óþægilegar og þnngar byrðar 
á herðar, en mjer finnst það alveg ijett, 
að þegar þær fá hlntdeild í rjettindnnnm, þá 
fái þær einnig sinn hlnta af skyldnnnm. 
Jeg get ómögnlega sjeð, að nokkuð sje 
þvi til fyrirstöðu, að konnr fái kjörgengi 
það, er hjer ræðir nm. Jeg þekki ekkjur, 
sem hafa eins vel staðið fyrir búi sínuog 
karlmenn, og getað talað alveg eins skyn- 
samlega nm sveitarmál og þeir, jafnvel 
þótt þær aldrei hafi átt neinn kost á að 
taka vernlegan þátt í nndirbúningi sveit&r- 
málefna og aldrei verið með á sveitar- 
fnndnm og heyrt þar tillögnr og ráðagerð- 
ir manna nm þess konar mál. Þó þetta 
frv. verði að lögnm, þá er svo sem ekki 
þar með hverri konn opnaður aðgangnr 
til þessara nefnda; þær verða að hafa 
transt kjósenda, eins og hver annar kjör- 
gengnr maðnr. En ef þær haía transt 
kjósenda fram yfir karlmenn, hvað er þá 
á móti þvi, að þær megi kjósa?

Skyldi ekki t. d. nmsjóninni með mnn- 
aðarlansnm börnnm vera eins vel borgið 
í þeirra höndnm, sem karlmannanna? Það 
er lika svo gott að vita, að eins og nú 
er, þá er það mikið nndir konnnnm kom- 
ið, hvernig sveitarómögnm er ráðstafað 
og hvar þeim er komið fyrir, því að eng- 
inn almennilegnr bóndi teknr sveitarómaga 
á heimili sitt án þess að hafa ráðfært sig 
við konn sína og fengið samþykki hennar. 
Það eina, sem hægt er að segja móti þessn

Alþt A. 1833.

frv., er það, að engar óskir hafi komið 
frá konnm nm þetta, en það hafa heldnr 
engar komið á móti því, en setjnm svo, 
að þetta frv. verði að lögum, og konnm 
þyki þessi rjettindi eða skyldur allt annað 
en girnilegar, þá geta þær afbeðið þær. 
Og ef þær gjöra það, þá væri ekki ein- 
nngis ástæða til, að afnema þessi lög aptnr, 
heldur jafnvel ástæða til, að hætta við 
alla þá lagasmíði nm rjettindi kvenna, 
sem nú er svo mikið rætt nm.

HáUgrimur Sveinsson: Fyrr má nú 
vera að menn hngsi nm rjettindi kvenna, 
en að menn gangi svo langt eða svo nærri 
þeim, að þær þnrfi að senda bænarskrá 
nm að verða lansar við þau rjettindi, er 
vjer viljum troða upp á þær.

Menn mega ekki halda, að þessi mót- 
mæli min sjeu sprottin af óvild til kvenna 
eða af því jeg vilji rýra rjett þeirra eða 
á nokknrn hátt ganga of nærri þeim, 
heldnr ern þan þvert á móti komin af 
innilegri velvild, af þvi jeg ekki vil setja 
npp á þær þan rjettindi, sem að eins 
mundn verða þeim til byrði, og sem sann- 
arlega mega kallast hefndargjöf.

Mjer finnst nokknð mikið ætlazt til 
af h. þm. Barðstr. (S. J.) að búast við, 
að konnr að fyrra bragði biðji sig lans- 
ar við rjettindi, er menn ætla að veita 
þeim. Jeg hef aldrei heyrt, að heil stjett 
hafi sent bænarskrá nm, að einhver rjett- 
indi verði ekki veitt henni, heldnr einmitt 
hið gagnstæða. Mjer finnst nokknð mikið 
sagt, að þingið í tveimur deildnm eigi að 
semja lög, sem í orði kveðnn eiga að ná 
til mikils hlnta þjóðarinnar, en verða þó 
í ranninni að eins fyrir 2 eða 3 persónnr 
á ölln landinn, og hefur það vist ekki 
áðnr komið fyrir. Það getur vel komið 
fyrir, «ð lög sjen samin fyrir einstaka 
menn, svo sem nú lögin nm eptirlaun handa 
Páli Melsteð sögnkennara, er nýlega vorn 
hjer fyrir i deildinni. En hjer er nm lög- 
gjöf að ræða, er á að ná eða getnr með

20. (4. aeptbr.).
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tímannm náð til helmings þjóðarinnar, 
og er þó að minni ætlun svo á sig kom- 
in, að svo sem enginn óskar eptir eða 
hefur not af. Jeg greiði þvi atkv. móti 
þessu frv., því jeg áht það mjög 
óþarflegt, að jeg ekki segi hjegómlegt, 
og muni meira byggt á hugmyndaflugi, 
jafnrjettis- og frelsispostula en á sönn- 
um þörfum. Jeg hef áður tekið fram, 
að stórir formgallar eru á frv. þessu, 
sem lagfæra þyrfti, ef það ætti fram að 
ganga, en jeg hef ekki viljað koma fram 
með breytingartillögu, af því jeg vil það 
feigt, en enginn hefur viljað sinna bend- 
ingum minum eða taka þær til greina, 
og finn jeg því enn meiri hvöt til að mæia 
móti frv., þar sem það í þvi formi, sem 
það nú er, í alla staði er, að mínu áliti, 
óþarft, ólöglegt og ástæðulaust.

Landshöfðingi ; H. þm. Barðstr. (S. 
J.) byrjaði ræðu sína með þvi, að sjer 
þætti það óviðfeldið, að ekki kæmu nein 
meðmæli með þessu frv., er það gengi í 
gegn um deildina, nje grein fyrir ástæð- 
unum til að samþykkja það. Þegar jeg 
heyrði það, bjóst jeg við, að heyra ein- 
hverjar sláandi ástæður íyrir nauðsyn frv., 
og að jeg mundi sannfærast um, að rjett 
væri að samþykkja það. Jeg bjóst því 
við að heyra eitthvað málinu tii styrking- 
ar, en við ræðu h. þm. Barðstr. (S. J.) 
styrktist jeg einmitt í því, að frv. þetta 
væri, eins og h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) tók 
fram, ekki annað en tildur, og að mein- 
ingin með frv. væri alls ekki að efla sanna 
heill og þroska þess flokks í þjóðfjelaginu, 
sem i hlut á, heldur væri það að eins 
veifa til þess að láta í veðri vaka, að 
þeir, sem samþykktu frv., væru miklu 
hlynntari kvennfólkinu en aliir aðrir lands- 
menn.

Sigwrður Jensson: Jeg ætla mér 
ekki að fara í neitt orðakast við h. 2. kgk. 
þm. (H. Sv.) nje hæstv. landsh. út af 
þessu frv. Hæstv. landsh. gat ekki tekið 
neina af Tninnm ástæðum til greina, en

færði heldur ekki neinar á móti. (Landshs 
Það er búið að gera það). Mjer skildist 
svo á h. 2. kgk. þm. (H. Sv.), að í lög- 
gjöf, sem snerti kvennfólkið ættu menn að 
leiðast af kvennhollustu, og hafa ekkert 
það í lögunum, er kvennfólkinu geti verið 
byrði að eða óþægindi, en jeg get alls 
ekki verið honum samdóma um það.

í máli því, sem hjer h'ggur fyrir, er 
alls ekki að ræða um að veita konum 
neitt framyflr það, sem karlmennirnir 
hafa, heldur er hjer að eins gengið út frá 
því, að kvennfólkið er menn, eins og vjer, 
sem hafa tilkall til sömu rjettinda og vjer, 
og um leið og þær fá þessi rjettindi verða 
þær eðiilega að gangast nndir sömu skyld- 
ur. Það er ekki hægt og ekki rjett að 
gefa þeim þessi rjettindi, nema þær 
fái um leið hlutdeild í sömu skyldun- 
um.

Hvað það snertir, sem h. 2. kgk. þm. 
(H. Sv.) tók fram, að frv. væri ómynd að 
því leyti, að kvennfólk hefði kjörgengi á 
safnaðarfundum, þá man jeg ekki eptir 
annari mótbáru frá hendi hans i þvi til- 
liti, en þeirri, að óviðkunnanlegt væri að 
sjá konur gegna meðhjálparastörfum. Jeg 
get ekki sjeð neitt á móti því, þó að 
konur gerðu það. Jeg held, að þær sjeu 
okkur karlmönnunum svo opt hjáiplegar 
í þvi, að færa okkur í fötin, og sjá um að 
þau fari okkur vel, að jeg get ekki áhtið 
annað, en að þeim sje vel trúandi fyrir 
því að hjálpa prestunum í measuklæðin 
og úr þeim svo að vel færi; jeg er jafh- 
vel viss um, að messuklæðin færu þá opt 
betur á prestunum en nú hjá mörgum 
gömlum og stirðhentum meðhjálpurum, 
sem ekki kunna að skrýða almennilega 
prestinn.

Mjer er raunar ekkert kappsmál, að 
frv. þetta fái fram að ganga, en þar sem 
verið er að tala um, að það sje engin 
þörf á þessum lögum, og að enginn óski 
þeirra, þá áht jeg því bezt svarað með 
því að benda á, að neðri deild samþykkti
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þetta frv. nærri með öllum atkv. og ekki 
að eins nú, heldur líka á síðasta þingi.

LandshöfSingi: Jeg skal leyfa mjer 
að taka fram, þar sem h. þm. Barðstr. 
(S. J.) sagði, og anðvitað hafði mikið til 
síns máls, að það væri skylda löggjafar- 
valdsins að veita kvennfólkinn sem mest 
jafnrjetti við karlmenn, þá virtist mjer 
vera rjettast, að byrja á því, sem helzt 
ber á, að mikill rjettarmunur er á. Jeg vildi 
þvi Öska, að hinn h. þm. gæti fnndið ein- 
hver ráð til að sjá svo nm, að kvennfólk, 
sem gengnr í vinnn og afkastar alveg 
sömn vinnn, eins og karlmenn, fengi þá 
einnig sömn borgun og karlmenn; ef h. 
þm. gæti komið því til leiðar, þá væri 
það sannariega þarflegt og gagnlegt. 
(Þorl. Jónsson: Heyr!). Og eins er með 
árskanp. öjöra ekki margar konnr eins 
mikið gagn og karlmenn? Hversvegna 
fá þær þá lægri laun? Jeg hygg, að þetta 
sje eitt af þvi fyrsta, sem þarf að leið- 
rjetta, og eins að kvennfólk sje ekki brúk- 
að tíl vinnn, sem alls ekki er því sam- 
boðin. Þó að h. þm. Barðstr. (S. J.) tal- 
aði nm, að kvennfólkið ættí að fá sömn 
rjettíndi og nm leið gangast nndir sömu 
skyldnr og karlmennirnir, þá kann jeg 
aamt ekki við að sjá kvennmann bera 
kolapoka npp bryggjurnar hjer í Reykja- 
vik og fá svo ekki nema hálfa borgnn á 
við karlmenn. Gætí h. þm. lagað þetta, 
þá gæti það sannarlega orðið kvennþjóð- 
inni að gagni, en hitt held jeg að minna 
gagni, að vera að bisa við að útvega 
kvennfólki kjörgengi í sveitarnefndir.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg skal játa 
það, að jeg hef verið mjög i efa nm, 
hvernig jeg ætti að snúast í þessu máli. 
Þegar jeg fyrst leit á frv., þótti mjer það 
ekki mikil rjettarbót og heldnr ekki sá 
jeg neitt við frv., sem sjerstaklega fældi 
mig frá þvi. En þegar jeg heyrði ræðu 
hæstv. landsh. í þessn máli, sem hann hjelt 
- neðri deild, þá komst jeg á þá skoðnn,

að rjettast væri að láta frv. fara, og 
sannfærði hann mig að því leyti. En 
það er þó aðgætandi, að þá skoðaði 
jeg málið að eins frá annari hliðinni og 
sneri hann mjer þá á sitt mál. En með 
ræðu þeirri, er hann hjelt áðan, hefnr 
hann snúið mjer aptnr og gjört það að 
verknm, að jeg nn verð að greiða atkv. með 
frv. Mjer fannst hann og h. 2. kgk. þm. 
(H. Sv.) leggja nokkuð mikla áherzln á 
þær getgátnr, að frv. þetta væri fram 
komið af þvi, að snmir þingmenn vildu 
veifa því sjer tíl frægðar og frama, og 
skrifa það þvi á sinn frelsisfána, þó að 
frv. yrði fremnr til skaða en til gagns. 
Jeg vil ekki styðja þessar getgátnr með 
atkvæði mínn, en það gjöri jeg, ef jeg 
greiði atkv. á mótí frv.

Jeg álít eðlilegt, að kvennfólkið fái 
nm leið og það fær þessi ijettindi, einnig 
skyldnr, svo að það fói að vita, hvað það er. 
Þær óska allt af eptir rjettindnm, og er 
það mjög eðlilegt, en þær þnrfa að mnna 
eptir, að skyldnr fylgi með. En mjer 
þykir ijettast að gjöra þeim aðvart um 
það og koma þeim i skilning nm, að skyld- 
nr sjeu samfara rjettindnnnm. Það verð- 
nr að gá að því, að tilgangnrinn með 
frv. þetta getnr engu að síðnr verið af 
velvild til þjóðarinnar og á jafnrjettiskröf- 
nm hennar, og þvi er það ekki rjett 
gagnvart þjóðfjelaginu, að konur hafi rjett 
til kosningar i hreppsnefnd, en hafi þá 
ekki nm Ieið þær skyldnr, sem þeim er 
samfara. Jeg verð að leggja áherzlu á 
þetta, og get vel trúað, að þeir, sem kom- 
ið hafa fram með frv., hafi gjört það einn- 
ig, þeir hafi sjeð, að konnr ættn ekki ein- 
göngu að hafa rjettindi, heldur lika skyld- 
ur, sem af þeim leiða. Kvennfólkið gæti 
þá lika komizt npp á, að hngsa sjer allt 
af til hreyfings, að fá ein og önnur rjett- 
indi, án þess að hngsa um, að þeim fylgja 
líka skyldnr.

Jón A. Hjaltalín: Jeg hugði, að jeg 
20*
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mnndi ekki þnrfa að gjöra grein fyrir 
atkv. mínn í þessu máli, en ræðnr h. 
landsk. og h. 2. kgkj. þm. (H. Sv.) höfðn 
rjett komið mjer til að greiða atkv. með 
þessn frv., þar sem mjer þótti þær báðar 
á engum röknm byggðar. Jeg býst samt 
við, að jeg sitji fyrir því i þetta sinn, af 
því jeg álít, að ekki sjen komnar nægi- 
Iegar beiðnir ntan að i þá átt, að lög 
fengjnst nm þetta efni. En haldi menn 
þessn málefni áfram, og komi það í ljós, 
að það er ósk bæði kvenna og karla, þá 
mnn jeg gefa atkv. mitt með þessu frv., 
ef það kemnr fyrir þingið aptnr.

Þorkell Bjamason: Jeg er mjög 
þakklátur hæstv. landsh. fyrir hina síð- 
nstn ræðn hans og álít ástæðn til fyrir 
þingið að gjöra, ef það gæti, meiri jöfnuð 
milli karlmanna og kvennfólks, hvað arð 
af vinnn snertír. En það mnn ekki vera 
svo anðvelt, að koma því i kring með lög- 
nm. En það er líka annað, sem er mikln 
nauðsynlegra að fá framgengt fyrir kvenn- 
fólkið en kjörgengi kvenna, og það er að 
fá betnr tryggðan rjett giptra kvenna 
gagnvart eiginmönnnm sínum, en nn á 
sjer stað. Jeg álít, að þetta tvennt sje 
hin helztu rjettindi, sem kvennfólkið þnrfi 
að fá. Þær þnrfa að fá meiri rjettíndi 
gagnvart karlmönnnm, hvað kanp snertir 
og rjettur giptra kvenna þarf að verða 
betur tryggður gagnvart þeim eiginmönn- 
nm, sem fara miðnr en skyldi með konnr 
sínar, og sem því miðnr finnast of mörg 
dæmi til. Jeg vil spyrja h. deild, hvort 
kvennfólk í nágrannalöndnnnm, t. d. í 
Englandi, Danmörku og Noregi hafi feng- 
ið kjörgengi til hreppsnefnda, sýslnnefnda 
og bæjarstjórna. Mjer vitanlega er það 
ekki. Sannarlega ætti þar þó að vera 
hægra fyrir kvennfólkið að nota þan rjett- 
indi, og hægra að sækja hreppsnefndar- 
fnndi o. s. frv., þar sem samgöngur ern 
svo hægar, en hjer, t. d. á vetrnm í snjó 
og illviðri. Menn vita, að þessar þjóðir 
ern þó á nndan okknr í flestu, bæði í and-

legn og líkamlegu tilliti, og þegar þær 
hafa ekki sjeð ástæðn til að veita kvenn- 
fólkinn þennan ijett, sem fylgir svo mikil 
byrði, en sem vjer viljum þó veita því, 
því að hann er sannköllnð hefndargjöf, þá 
virðist mjer ekki vera ástæða tii fyrir 
okknr að vera á nndan þeim i þessu, sem 
ekki er svo þýðingarmikið, þegar við 
erum langt að baki þeim í svo mörgn 
öðrn. Kjettara væri sjálfeagt að reyna að 
feta í fótspor þeirra i verklegnm fram- 
kvæmdnm heldnr en vera á nndan þeim 
í þessn smáræði.

Hattgrímur Sveinsson: Mjer heyrðist 
h. 5. kgk. þm. (J. A. Hj.) tala um, að 
einhverjar óskir hefðn framkomið frá kvenn- 
mönnnm nm það, að frumv. í sömu átt, 
sem þetta fer, yrði gjört að lögnm, en að 
þær raddir værn ekki enn svo margar, að 
hann þeirra vegna þættist hafa næga á- 
stæðu til að greiða atkv. með frv. þessn. 
En jeg vil leyfa mjer að spyrja. Hafa 
nokkrar raddir fram komið í þessa átt? 
Liggnr nokknr yfirlýsing fyrir þinginn 
írá kvennfólkinn nm, að það óski þeirra 
laga, sem hjer er nm að ræða? Satt að 
segja, hef jeg hvergi sjeð það. Skeð get- 
nr, að það sje af óaðgætni minni. Enskyldi 
það nú vera svo, að engar óskir hafi 
komið fram frá þeim, sem hjer eiga hlnt 
að máli, nm það, er frumv. þetta ræðir 
um, hví á þingið þá, að vera að troða 
npp á kvennfólkið þeim rjettindnm, sem 
það sjálft (o: þingið) viðnrkennir, að hafi 
þær skyldnr í för með sjer, sem ern þnng- 
ar og ekki æskilegar fyrir kvennfólkið 
sjálft. Það er öldnngis rjett, sem h. þm. 
Barðstr. (S. J.) sagði, að sje rjetturinn 
veíttur, þá eigi og skyldnrnar að fylgja 
með, en ef frnmv. þetta leggnr þyngri 
skyldnr á herðar konnm, en samsvara 
rjettíndum þeim, er það veitir, er það þá 
rjettlátt, að þingið láti hefndarhönd sina 
falla svo þnngt á konnrnar, hafi þær ekki 
óskað þess, að þessi rjettindi værn þeim 
veitt. Ef engar áskoranir hafa komið fram
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um þetta, þá eignm vjer eigi að vera svo 
ómannúðlegir að láta heíndina skella á 
þvi; það er alls engin ástæða til þess. 
Það væri sök sjer, ef kvennþjóðin væri í 
undirokaðri stöðu, en jeg hygg, að kon- 
nrnar almennt talað, sæti ekki þeim bn- 
sifjum aí hálfn manna þeirra, að þær 
geti ekki komið öllu því fram, er eindreg- 
inn vilji þeirra er fyrir, og eptir því sem 
menntnn kvenna eykst, og þar af leið- 
andi djörfnng og sjálfstæði, þvi meiri lík- 
nr ern til þess, að óskir þeirra komi fram, 
nm öll þan mál, er þær hafa áhnga á, og 
óska að fá framgengt. Þetta gildir því 
fremur, sem forstöðukonur kvennaskólanna 
mnndn bæði fúsar og sjálfkjörnar til, að 
bera fram óskirþær, erlægjn innanbijósts 
hjá námsmeyjum skólanna. H. þm. Barð- 
str. (S. J.) gat þess, að hann þekkti 
ötnlar og ráðdeildarsamar konnr, er lagt 
hefðn gott og nytsamlegt til kennslnmála 
og nppeldismála, og þetta skal jeg fylli- 
lega játa, að þær konnr ern eigi svo fáar, 
en jeg hygg að staða þeirra sje svo nú 
sem stendnr yfir höfnð að tala, að þær 
geti beitt þessnm hæfilegleiknm sínnm 
sem ráðanantar manna sinna, með þvi að 
blása þeim í brjóst ýmsn því, er betnr má 
fara. Nú hafa konnr fengið kosningarrjett 
í mörgnm mikilsverðnm málnm, og jeg 
skal geta þess, til að sýna, að jeg er líka 
kvennhollnr, að jeg varð til þess fyrir 8 
árnm síðan, að bera npp tillögu ásamt 
öðrnm h. þm. nm það, að konnr fengjn 
þann kosningarrjett, sem þær nú vantar, 
og þann, sem einnig mikið er í varið, sem 
sje til alþingis, og til þess væri jeg enn 
fús. Jeg vil heldur vera með til að sam- 
þykkja að konnr fái kosningarrjett til al- 
þingis, en að frnmv. þetta, sem nú liggur 
fyrir fái framgang. Jeg gæti heldur verið 
með h. 6. kgk. (Þ. B.) í því, að gjörðnr 
væri sjerstakur lagabálknr nm rjettindi 
kvenna í einni heild, en þó því að eins, 
að það væri skynsamleg en ekki nein hje- 
gómleg löggjöf.

ATKVÆÐAGB.: Frnmv. samþ. með 
6 atkv. gegn 4 og afgreitt til landshöfð- 
ingja sem lög fr& alþingi.

Frumv. til laga um dagpeninga og þing- 
fararkaup alþingismanna (C. 197); 1. umr.

Jón A. Hjaltalín: Frumv. þetta hefúr 
eiginlega verið áðnr fyrir h. þingd., en 
fjell þá „injuria tempornm". Okknr flntn- 
ingsmönnum hefnr því komið saman nm, 
að rjettara mundi að koma fram með það 
sem sjerstakt og sjálfstætt frnmv., tilþess 
að það gæti staðið eða failið eitt fyrirsig, 
án þess að hafa áhrif á frnmv. það, sem 
það var upphaflega partnr af. Upphæðir 
þær, sem ákveðnar eru í þessu frv., eru 
nær því hinar sömn, sem til vorn teknar 
í hinu fyrra frnmv., að eins ern einar tvær 
npphæðir lítið eitt hækkaðar.

Landshöfðingi: Jeg vil leyfa mjer, 
að gjöra til h. flutningsmanna frnmv. þessa 
fyrirspnrn nm samband þess og ann- 
ars frnmv. nfl. frnmv. nm kosningar til 
alþingis — sem liggur nú einnig fyrir h. 
þingd. Eptir því sem mig minnir, ern 
komnar fram við það frnmv. þær breyt.- 
till. sem gjöra það að verknm, að ef þær 
verða samþ. kemur það frv. í bága við 
þetta frnmv.

Jón A. Hjaltalín: Við flutningsmenn 
þessa frnmv. höfum hngsað okknr, aðþetta 
frnmv. sknli rætt sem sjálfstætt frv., án 
þess, að það sje nokknð bundið við afdrif 
þau, er frumv. til kosningariaganna kann 
að fá.

Lamdshöfðingi: Jeg hef ekki með 
þessu fengið neina skýringu á því, hvern- 
ig uppástungumenn hugsa sjer, að frumv. 
þetta geti sameinazt við kosningariagafrv. 
ef það skyldi verða samþykkt með breyt.- 
till. þeim, sem h. nefnd hefnr við það 
gjört.

Jón A. Hjaltalín: Uppástnngumenn 
frnmv. þessa hugsa sjer að gjöra breyt.- 
till. við það í þá átt, að fyrstu grein sje 
breytt svo, að hún komist í samræmi við



315 Tnttngasti 1.: lfrv. nm aðfBr i minni sknldunilnm; frh. 1. nmr. 316

kosningarlagaffumv., en að 2. gr. sje num- 
in burt.

Landshöfðingi: Úr því að í breyt- 
till. við kosningarlagafrumv. stendnr, að 
alþingismenn skuli fá ferðakostnaðinn end- 
urgoldinn „eptir reikningiu, get jeg ekki 
sjeð, hvernig það getur samrýmzt við 
þetta frumv., ef sú breytingartill. verður 
samþykkt.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. vísað til 2. 
umr. með 8 atkv.

Frumv. til laga um úrskurðarvald 
s&ttanefnda, rjettarfar og aðför i minni 
sktddamálum (C. 48, 174); frh. 1. umr.

Framsögumaður (Þoríeifur Jónsson): 
Við byrjun þessarar 1. nmr. leiddi jeg rök 
að þvi, að nanðsynlegt væri, að innheimta 
á smásknldum yrði greiðari en nn væri, 
og ef frumv. þetta yrði að lögum, myndi 
fást það, sem jeg vildi, að innheimtan 
í smáskuldamálum yrði greiðari. Nefndin 
hefur komizt að sömn niðurstöðu, eins og 
sjá má af nefndarálitinn, þar sem segir, 
að hún hafi komizt að þeirri niðurstöðu, 
að það geti orðið góð rjettarbót, ef frv. 
yrði að lögum með þeirri breytingu, sem 
hún stingur upp á.

Af því að hjer liggur ekki fyrir að 
fara út í einstök atriði frumv., skal jeg 
ei gjöra það að þessu sinni, og óska að 
eins, að málið megi fá að ganga til 2. umr.

Landshöfðingi: Mál þetta er mjög 
þýðingarmikið og þarf íhugnnar, en vegna 
þess, hve nú er mikið rekið eptir málnm 
í þinginu, hef jeg ekki haft tima til að í- 
huga það, og get því ekki sagt neitt um, 
hvort jeg get lagt með því eða ekki. Jeg 
vil taka þetta fram, til þess að h. þm. 
skoði það ekki svo, að jeg sje samþykk- 
nr frumv., þó jeg ekki tali á móti því, 
því að þegar málin ern rekin svona áfram, 
eins og nú er gjört á þinginu í báðum 
deildum, þá get jeg ekki haft nægilegt 
yfirlit yfir hvert einstakt mál.

ATKVÆÐAGR.: Frnmv. vísað til 2. 
nmr. með 10 atkv.

Fyrirspurn til landshöfðingja (C. 112). 
Jón A. Jljáitalín: Eins og þm. er 

kunnngt, var á síðasta alþingi samþykkt
sú tillaga, að skora á stjórnina að sjá um:

1., að gagnfræðakennsla komist á við 
lærða skólann

2., að latína verði ekki heimtuð til 
inntökuprófs í lærða skólanum og að Iæri- 
sveinar Möðruvallaskólans, er tekið hafa 
burtfararpróf í þeim skóla, fái rjett til að 
verða teknir próflaust i lærða skólann.

Þinginu var þá mikið áhugamál að 
fá þessu framgengt, og er það að likind- 
indnm enn þá; að minnsta kosti er það 
fyrir nijer hið sama áhngamál sem fyr.

í neðri deild alþingis var fyrir nokkr- 
um dögum drepið á þetta í sambandi við 
frv. um kennslu latínu og grísku í lærða- 
skólannm, og kom þá hæstv. landsh. með 
nokkrar skýringar i máli þessu, en jeg 
kom þó ffarn með þessa fyrirspurn hjer 
til þess að fá frekari skýringu og svo til 
þess, að menn vissu, að áhugi beggja þingd. 
væri hinn sami i þessu máli sem fyr.

Landshöfðingi : Eins og tekið hefnr 
verið fram vorn á síðasta alþingi samþ. 
2 tillögur til þingsályktnnar, viðvikjandi 
gagnfræðakennslu i latínuskólannm, önnnr 
i efri deild, og hin í neðri, og voru þær 
báðar samhuga í því:

1. að gagnfræðakennsla komist á við
Iærða skólann;

2. að latína verði ekki heimtuð til inn- 
töknprófs i lærða skólanum, og að 
lærisveinar Möðruvallaskólans, er tekið 
hafa burtfararpróf í þeim skóla, fái 
rjett til að verða teknir próflaust í 
lærða skólann.

En neðri deild bætti þvi við tillögnna
3. að reglugjörð lærða skólans verði end- 

urskoðuð, svo sem nauðsynlegt er, til 
þess, að gagnfræðakennslnnni verði 
við komið, sjerstaklega í þá átt, að
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keDnsIa í latínu og grísku verði tak* 
mörkuð.

Það sem mjer fannst fyrst tiltækilegast 
að gjöra í máli þessu var að gefa þeim, 
sem mest afskipti bafa af kennslunni, 
tækifæri til þess að segja álit sitt um 
þetta. Jeg skrifaði því stiptsyfírvöldunum 
brjef 16. marz i fyrraog fór þar fram á, 
að þau leituðu álits kennendanna við hinn 
lærða skóla og sendu mjer síðan álitsskjöl 
þeirra ásamt ummælum þeim, sem þau 
fyndu þörí á að gjöra. í þessu brjefi 
mínu, sem lesa má i B deild Stjómartíð- 
andanna 1892 bls. 99, gat jeg um hina 
ýmsu vegi, sem fara mætti til þess að 
koma á gagnfræðakennslu í latínuskólan- 
um, svo sem að bæta við lærða skólann 
nýjum bekkjum, sem eingöngu væru fyr- 
ir gagnfræðakennslu, en kennsla í hinum 
bekkjunum væri að öðru leyti hin sama og 
áður, eða að gagnfræðisnámið og lærða 
námið færi saman i þvi, sem sameiginlegt 
er fyrir hvortveggja, en í gagnfræðabekkj- 
unum væri kennt það, sem sjerstakt er 
fyrir gagnfræðanemendur. En tiltækileg- 
ast áleit jeg þó, að gagnfræðakennslunni 
væri steypt aaman við lærðu kennsluna, 
þannig að gagnfræðakennslan væri iægra 
stig en lærða kennslan æðra stig i sama 
skólanum og að gagnfræðamenntunin auk 
þess að vera sjerstakt menntunarstig væri 
jafnframt undirbúningsstig undir hina æðri 
lærðu menntun. Jafnframt tók jeg það 
fram, að til þess að koma þessn fyrirkomu- 
lagi á, mundi þurfa að bæta við skólann 
einum eða 2 nýjum bekkjum, og auka 
kennslukraptana að þvi skapi, en þá ætti 
ekki að heimta önnur skilyrði fyrir inn- 
töku i skólann, en þau, sem heimtuð eru í 
reglugjörð Möðruvallaskólans (sbr. reglugj. 
28. júlí 1882, 3. gr. d. og e.) fyrir inntöku 
á þann skóla og fjelli þá undirbúnings- 
kennsla undir lærða skólann burtu. Ef 
með þessu móti yrði bætt við lærða skól- 
ann 2 bekkjum, ætti þá að kenna nokkuð 
sama i 4 neðstu bekkjunum og á Möðru-

vallaskólanum og ætti svo að taka 4. 
bekkjar próf, sem sumpart væri burtfarar- 
próf frá gagnfræðakennslunni og sumpart 
skilyrði fyrir uppflutning í 5. bekk, fyrir 
þá, sem vildu halda náminu áfram, og 
ættu þá eins þeir, sem tekið hafa burt- 
fararpróf við Möðruvallaskólann, að geta 
komizt próflaust inn í 5. bekk.

Stiptsyflrvöldin leituðn álits kennend- 
anna við latínuskólann, en þeir settu 3 
manna nefnd í málið úr sínum flokki og 
sú nefnd Ijet nppi álit sitt 28. apríl 1892.

Nefndin vildi í öllum aðalatriðum að- 
hyllast það fyrirkomulag, sem jeg haíði 
stungið upp á í brjefl mínu 16. marz, og 
gjörði ítarlegar uppástungur um ýms ein- 
stök atriði, t. a. m. um það, hvað hún á- 
Iiti að kenna ætti í hverjum bekk og hve 
mikið í hverri grein. Þetta nefndarálit 
var 8vo rætt á fundi i skólanum, og mjer 
er ekki ljóslega kunnugt, hverjar i|ndir- 
tektir það fjekk þar, en aptur á móti 
hafa komið athugasemdir við nefndarálitið, 
undirskrifaðar af rektor, yfirkennara og 
3 af föstum kennurum skólans. Athuga- 
semdir þessara 5 manna fara í allt aðra átt 
en álit nefndarinnar; þeir fundu alls ekki 
ástæðu til að koma gagnfræðakennslu á 
við lærða skólann, meðan við hefðum þá 
gagnfræðaskóla, sem við höfum, því að 
þá yrðu gagnfræða-stúdentarnir svo marg- 
ir, að aðeins fáir þeirra mundn fá hjerat- 
vinnu eptir þvi sem tilhagar hjá oss. Þeir 
voru einnig alveg mótfallnir þvísambandi 
milli skólanna, að taka pilta frá Möðru- 
vallaskólanum próflaust inn í latínu skól- 
ann. Sjerstaklega voru þeir mótfallnir 
takmörkun á latínu- og griskukennslunni. 
Leiddu þeir margar, frá þeirra sjónarmiði, 
mjög ítarlegar ástæður fyrir þvi, hve allt 
þetta fyrirkomulag, sem jeg hafði stungið 
upp á, væri óheppilegt, og álitu, að kunn- 
átta og þekking manna frá lærða skólan- 
um mundi fyrir það verða miklu rýrari 
en hún þó nú er.

Stiptsyfirvöldin sendu mjer því næst
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i vetur er leið bæði álitsskjalið og athuga- 
semdirnar og tóku fram, að hverri niður- 
stððu nefndin að einu leytinu og hinir 5 
að ððru leytinu hefðu komizt og svo segja 
þau: „Þar sem eptir hinu framanskrifaða 
5 af hinum föstu kennurum við latínu- 
skólann og þar á meðal rektor og yfir- 
kennarinn, hafa tjáð sig gjörsamlega mót- 
fallna hinni fyrirhuguðu breytingu á skóla- 
fyrirkomulaginu en einir 2 af föstu kenn- 
urunum eru henni meðmæltir, þykir okk- 
ur, þegar af þessari ástæðu, mjög var- 
hugavert, að mæla með, að hún verði lög- 
Ieidd, beint á móti atkvæði og vilja þeirra, 
sem sjerstaklega verða að hafa það hlut- 
verk, að koma henni til framkvæmdar, 
enda getur okkur ekki dulizt, að þrátt 
fyrir ákvæði núgildandi reglugjörðar í 18. 
gr., sjeu mjög verulegir erfiðleikar á því, 
að sameina gagnfræðakennslu við klassisku 
kermsluna í sama skóla, svo að vel fari“. 
Þvi næst ljetu þau í Ijósi athuganir sinar 
á hinum einstöku atriðum, sem rædd höfðu 
verið bæði í nefndarálitinu og svo í at- 
hugasemdum hinna 5 kennendanna og 
komust svo að þeirri niðurstöðu, að þótt 
þau fúslega kannist við ýmsa kosti hins 
fyrirhugaða skipulags, þá geti þeim eigi 
dulizt, að svo margir og verulegir ann- 
markar sjeu á hinni umræddu samsteypu 
lærðrar kennslu og gagnfræðamenntunar i 
hinum sama skóla, að harla ískyggilegt 
sje, að ráðast í hana, eptir þvi sem hjer 
hagar til. Þau telja það ráðlegt að fresta 
verulegum breytingum á skólanum að svo 
komnu og bíða heldur þesstíma, aðgagn- 
gjörð endurskoðun hans kynni að verða 
nauðsynleg, fyrir þá sök að vjer, að dæmi 
annara þjóða, yrðum að taka alveg nýja 
stefhu, að því er kemur til hinnar um- 
þráttuðu klassisku menntunar.

Jeg leitaði sömuleiðis álits kennar- 
anna við Möðruvallaskólann og fjellust þeir 
í öllum aðalatriðum á upppástungur mín- 
ar og kennaranefhdarinnar.

Öll skjöl þessa máls voru ekki kom-

in til mín fyr en í febrúar, og afgreiddi 
jeg svo í marzm. máliðtil ráðgjafans, svo 
að hann gæti kynnt sjer það og lagtsinn 
úrskurð á, hvort æskilegt væri að halda 
málinu í sömu stefnu, sem jeg og kennara- 
nefndin fer fram á, eða að fara eptir á- 
liti stiptsyfirvaldanna og hinna 5 kenn- 
enda. Jeg hef enn þá ekki fengið svar 
frá ráðgjafanum, en jeg veit, að málið 
verður tekið til nákvæmrar yfirvegunar 
og leitað mun álits þeirra manna i Dan- 
mörku, er gott vit hafa á þeim málum og mik- 
ið gefa sig við þeim. Þar sem nú hefur 
verið samþykkt rökstudd dagskrá í neðrí 
deild alþingis og sú þingd. hefur lýst því 
yfir, að hnn haldi fast við þá skoðun i 
þessu máli, sem báðar þingd. ljetu í ljósi 
á alþingi 1891, þá er ekki hætt við, að 
þetta mál verði lagt til hliðar, heldur 
verður það vandlega íhugað; og hvaðsem 
stjórnin nú gjörir í þessu máli mun hún 
gjöra grein fyrir stefnu þeirri, sem hún 
ætlar sjer að fylgja i því, sjerstaklega, hvort 
henni er hugarhaldið að framkvæma á- 
kvæðið í 18. gr. í reglugjörð skólans um 
að koma á gagnfræðakennslu við hann.

Að svo komnu get jeg ekki gefið frek- 
ari upplýsingar í þessu máli.

Jón A. Hjaltalín: Jeg er mjög þakk- 
látur hæstv. landsh. fyrír skýringar hans, 
og kannast við, að hann hafi gjört allt, 
sem í hans valdi stóð, til að fullnægt 
verði óskum þingsins i því efni og álit að 
þetta verði nægilegt til þess að stjórnin 
sjái, að þingið ekki hefur gleymt ályktunun- 
um frá 1891, og gæti þá málið máske orð- 
ið Ieitt til Iykta í þá æskilegu átt. Jeg 
hef ekki fleira að segja í þetta sinn og 
er fyrirspurninni lokið.

Tuttugasti og fyrsti fundur, fimmtudag 
27. júli. Allir á fundi.

Frv. til laga um fuglaveiSasamþykkt í 
Vestmannaeyjum (G. 144, 244); 3. umr.

Hattgrimur Sveinason: ÁaaaA með 2
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öðrnm h. þingdm. hef jeg leyft mjð&g|£ 
koma fram með breyt.till. við frv. þelfí, 
en það ern að eins orðabreytingar. Við 
stingum npp á, að orðinu „svo“ sjeþ®tt 
inn í 1. málsgr. 2. gr. á nndan orðinn 
nsem“, víð álítnm það skýrara mál; enn 
fremnr viljum vjer fella burt úr siðari 
málsgr. sömn gr. orðin „þar til“, því að 
þan virðast ðldnngis óþörf. Loks viljum 
vjer breyta einni setningn i 4. gr. Setn- 
ingin byrjar svo: „Ef breyta skal eða 
fella úr gildi samþykkt, sem samþykkt 
hefnr verið" o. s. frv. í stað þess að hafa 
þessa setningn svona, viljum viðlátahana 
vera svo: „Ef breyta skal eða fella úr 
gildi staðfesta samþykkt"; það er ekki eins 
stirt mál og óviðfeldið eins og hitt. Jeg 
vona að h. þingdm. sje það angljóst, að 
þetta ern engar efnisbreytingar, heidur 
að eins lítilfjörleg lögnn á málfærian.

ATKVÆÐAGR.: 1., 2. og 3. breyt. 
(G. 244) samþ. í e. hlj.

Prv. samþ. með 10 atkv. og sent 
aptnr til Nd.

Frv. tU laga um kosningar tilalþing- 
is (C. 189, 214); 3. umr.

Einar Áamundsson: Eins og h.þingdm. 
er knnnngt er þetta stóra frv., sem hjer 
er til umræðn, sprottið af tiltölnlega litlu 
frækorni. Fyrir deildina var fyrst lagt 
frv. frá stjórninni í þá átt, að breyta að 
eins einn ákvæði í kosningarlögnnnm, sem 
nú gilda. Það var gjört samkvæmt ósk- 
nm margra landsmanna í þeim hjernðum, 
þar sem menn eiga hægra með að sækja 
kjörfnndi í júni, og stjórnarfrv. var til 
þess að fnllnægja þessnm ósknm meiri 
hluta kjördæmanna. H. deild kaus svo 
nefnd i þetta mál, þvi að það var kunn- 
ngt, að enn fleiri óskir mnndn fram koma 
nm að breyta ýmsu öðrn í kosningarlög- 
nnnm. Nefndin, sem var knnnngt nm 
þessar óskir, vildi þá. reyna að gjöra sitt 
bezta til, að óskir þessar yrðn nppfylltar

Álþt. 1833. ▲

Tnttngastí og fýreti f.: linuíwm

að svo’ínSJÉ- leyti, sem verða mætti. 
Óskirnav-ía^^1 að því þrennu, fyrst að 
breytt v^iþti, sem stjórnin hafði fallizt 
á með stóíU.frY., að færa kjörþingin frá 
haustina tíl vorsins.

I anBM^ máta var það ósk mjög 
margra, að kjörstöðnm í hverju kjördæmi 
væri fjölgað meiraeða minna. Allir vita, 
hvað mörg kjördæmi á voru stóra og 
strjálbyggða landi eru erfið yflrferðar og 
að fjöldi kjósenda á bágt með að sækja 
fund á eitt sameiginlegt kjörþing. Nefnd- 
in komst að þeirri niðurstöðn, að rjett 
væri að líta sem mest á nanðsynjamái 
þetta, og henni kom saman um, að hafa 
það fyrir aðalreglu, að hver hreppnr mætti 
kjósa út af fyrir sig, en hún bætti úr 
fyrir þeim,sem ekki vildn dreifa þannig 
kosningn, með þvi að taka upp í frv. á- 
kvæði nm, að svo margir hreppar, sem 
vildu í sama kjördæmi og jafnvel allir, 
mættn sameina 'sig á einu kjörþingi og 
kjósa í einn lagi. Þetta ákvæði, sem ef 
til vill ekki öllnm líkar, sýnist mjer samt 
fyrir mitt leyti vera svo frjálslegt, sem 
hægt er, þar sem það er lagt öllnm i 
sjálfsvald, hvort þeir vilja nota sjer að 
kjósa i smádeildnm og hafa einn kjörstað 
í hverjnm hreppi, eða sameina sig og hafa 
færri kjörstaði cða loks jafnvel að hafa 
ekki nema einn kjörstað, eins og nú er. 
Yrði þetta ákvæði þannig að lögnm, þá 
virðist mjer það svo frjálslegt, sem menn 
framast geta hugsað sjer.

En þegar nefndin athngaði, að það 
þnrfti svo mikilla breytínga við, þá áleit 
hún hreinlegast, að endnrskoða kosningar- 
lögin frá npphafí til enda, og reyna að 
semja nýtt frv., svo að út yrði gefln ný 
og endnrskoðuð útgáfa af kosningarlög- 
unum, þvi að almenningur á opt bágt með 
að átta sig, ef gjörðar ern margar breyt- 
ingar og viðankar við lög hvað eptirann- 
að. Þetta getur sjálfsagt ekki verið tíl 
neins baga eða óþæginda fyrir Iögfróða

21 (6. wpt.)
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menn, en þeir verða þá aéð vorkenna al- 
þýðn, sem ekki getur daglega blaðað í 
lögum, þó að hún eigi erfitt með að átta sig, 
þegar lögin ern i mörgum smámolum.

í þriðja lagi höfðn komið fram ósk- 
ir frá mönnnm víða um land, að i stað 
þess að ferðakostnaðnr þingmanna hefnr 
hingaðtil verið goldinn eptir reikningi, sem 
þeir sjálfir hafa gjört, þá væri nú þing- 
fararkanp þeirra fastákveðið eptir þvi í 
hvaða kjördæmi þeir ættn heimili. Nefnd- 
inni virtist hjer hægra nm að tala en í 
að komast, þegar setja ætti fast þingfarar- 
kaup handa þm. úr öllum kjördæmnm. — 
Það er öllum knnnngt, að þegar nm fast- 
ar tölur er að ræða og ekki er hægt að 
fara eptir neinum vissnm eða ákveðnnm 
reglum, er optast vandhæfi á að ákveða 
þær svo að öllum líki. Það kemnr opt 
fram meðal annars þegar ákveða á sann- 
gjörn iann embættismanna og eptirlann 
þeirra og ekkna þeirra eða sveitarútsvör 
á að ieggja á og í ótal öðrum tilfellum. 
Nefndin vildi reyna að gjöra allt sitt bezta 
með því að stinga upp á einhverjnm fast- 
ákveðnnm tölnm, sem ekki vorn þó gripn- 
ar úr lansn lopti, heidnr var farið eptir 
reikningnm yfir ferðakostnað þingmanna 
nm mörg nndanfarin ár og tekið meðal- 
talið af þessum reikningnm með lítilshátt- 
ar lagfæringnm í þá átt, að þingfarar- 
kanpið stæði á heilum tugum. Við2. umr. 
þessa máls fjell hjer í deildinni, sem knnn- 
ugt er, grein sú i frv., er hafði inni að 
halda tillögur um npphæð þingfararkaups- 
ins, og við það kom stórt skarð í frv., 
ekki svo mjög, þóttþessi ákvæðifjelln úr, 
heldnr af því að í sömu gr. vorn fleiri 
ákvæði nm allan kostnað til þinghalds.

Ef það væri nú meiningin, að ekki 
ætti neinn kostnaðnr að greiðast og þing- 
menn ættn hvorki að fá dagpeninga eða 
ferðakostnað og engan skrifara ætti að 
hafa og engin þingtíðindi prenta, þá væri 
ekkert skarð í þetta frv. En nefndin 
hngði, að þetta .væri ekki meining deild-

arinnar, heldur ættn þm. eptir sem áðnr 
að fá lann fyrir starfa sinn, dagpeninga 
og ferðakostnað, hvernig sem ferðakostn- 
aðnrinn svo yrði ákveðinn. Þessvegna 
hefnr nefndin leyft sjer að koma með 
breyt.till. og stnngið npp á, að ný gr. 
bætist inn í frv, þar sem hin fjell úr. 
En nefndinni virtist ekki, að hún ætti að 
taka npp í hana tölnr um fast þingfarar- 
kanp, en tók að eins ákvæði úr kosningar- 
lögnnnm, sem nú gilda, svo að enginn laga- 
breyting yrði gjörð í þessn tilliti. — Apt- 
nr hafa tveir úr nefndinni komið sjerstak- 
lega fram með lagafrv. nm fast þingfarar- 
kanp. Snmnm gæti virzt við fyrsta álit, 
sem þetta stóra frv., sem hjer iiggnr fyrir 
og hitt sjerstaka frv. h. 2 þm. ræki 
sig hvort á annað, með því að i breyttill. 
okkar við frv. er ákveðið, að þm. fáiend- 
urgoldinn ferðakostnað eptir reikningi, en 
í hinn er hann fast ákveðinn.

En fyrst og fremst er ekki víst, að 
bæði frv. geti fengið samþykki þingsins 
og þó svo væri, þá get jeg ekki sjeð, að 
menn þnrfi að óttast nokknrn árekstnr. 
Hjer segir, aðþm. fái ferðakostnað endur- 
goldinn eptir reikningi og þá helzt að 
skilja eptir aundurliðuðum reikningi, þar 
sem þeir telja kostnað fyrir hesta, fyigdar- 
menn, ferjnr o. fl., ef þeir fara landveg, 
en fargjald og annað smávegis, ef þeir 
fara sjóveg. En þó að það haldist i frv. 
og þar standi „eptir reikningi“, þá segir 
sig sjálft, að þó að hitt frv. verði samþ., 
þá gefa þeir samt reikning fyrir ferða- 
kostnaði eða þingfararkanpi. Mnnnrinn 
verðnr að eins sá, að ef þetta frv. eitt 
fær gildi, verðnr hann sundnrliðaðnr, en 
ef hitt frv. nær jafnframt gildi, þáverðnr 
hann ekki nema ein lína og ekki snndnr- 
liðaðnr.

Min till. er, að h. deild samþ. breyttill. 
nefndarinnar á þingskj. 214; en aðra 
breyt.till., sem nefndin hefur áðnr komið 
fram með, mnn framsögnm. taka aptur, 
áðnr en atkv. verða greidd. Jeg hygg
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því, að þetta frv. geti gengið i skaplegn 
formi til h. systurdeildar, svo aðhún geti 
samþ. það, annaðhvort hafið það á líknar- 
lófúm óbreytt, eða þá farið um það sín- 
um mjúku og bætandi hðndum eða þá 
breytt því, ef hún kynni að finna á því 
einhverjar misfellur með sínum tilfinning- 
arnæmu fingurgómum.

Framsögumaður (Jim A. Hjaltalín): 
Jeg skal lýsa því yfir fyrst, að jeg tek 
aptur fyrir hönd nefndarinnar breyttill. 
á þingskj. 192.

Jeg þarf ekki að segja nú hið sama, 
sem jeg sagði við 1. og 2. umr. þessa 
máls, að þvi hafi verið tekið vel, því að 
við 2. umr. ljet einn h. þm. hjer í deild- 
inni þau orð sjer um munn fara, að frv. 
þetta væri eitthvert hið óþarfasta verk, 
er þingið hefði gjðrt, síðan það fjekk iðg- 
gjafarvald, og jafnvel einnig á ráðgjafar- 
þingnnum. Jeg tek orð þessi nú upp 
aptur til maklegs heiðurs fyrir þann mann, 
er þau hefur viðhaft Hann færði það 
sem ástæðu fyrir þessari skoðun sinni, að 
þetta frv., sem gjörir kjósendum hægra 
fyrir að nota kosningarrjett sinn, ali með 
þvi upp áhugaleysi; deyfð, ódugnað og-leti 
meðal alþýðu. En jeg held h. þm. hafi 
ekki athugað það nógu vandlega, hvert 
svona skoðun getur leitt hann og hlýtur 
að leiða, ef teknar eru „consequenser" 
hennar. Eða þá, að h. þm. er ekki alvara, 
þegar hann kemur með svona ástæður. 
Það liggur þó i augum uppi, að sje það 
að efla leti og dugleysi að gjðra mönnum 
hægra fyrir að nota kosningarrjett sinn, 
þá er það líka að efla leti og dugleysi að 
gjöra mönnum hægri aðflutninga t. a. m. 
með vegagjörð og gufuskipaferðum. Það 
væri því hið mesta tjón fyrir Strandam., 
að gufuskip kæmi á Borðeyri, þeir yrðu 
við það latari og dugminni. Maður getur 
varla hugsað sjer, að h. þm. hafi talað 
svona orð í alvöru.

Menn hafa og komið með þá ástæðu

gegn frumv. þessu, sem heldur er merg- 
ur í, að með því fyrirkomulagi, er gjört 
er ráð fyrir í frumv., þá aukist erfiðis- 
munir fyrir þingmannaefni, fyrir þá menn, 
er finna hjá sjer krapt og köllun til að 
gjöra þjóð sinni gagn með því að taka 
þátt í löggjöf landsins. Það er þessi 
hræðsla, það er viljaleysið að leggja nokk- 
uð í sölurnar til þess, að vinna þjóðsinni 
gagn. Það er hin sama ástæðán, er bor- 
in var fram á móti þeim hluta frumv. 
þessa, er feilt var úr við 2. umr., óttinn 
fyrir því, að einhvemtíma kynni svo að 
fara, að það tilfelli gæti komið fyrir, að 
1 þingm. af 10 má ske skaðaðist um nokkr- 
ar krónur. Jeg get ekki sjeð neina sam- 
kvæmni í því af þeim mönnum, sem hafa 
þessa skoðun, og vilja þó í ýmsum öðmm 
atriðum leggja talsvert mikið í sölurnar 
fyrir ættjörð sína.

Einn h. þm. talaði um, að fjölda marg- 
ir af kjósendunum væru bjánar, er ekki 
væru færir um, að nota kosningarrjett 
sinn rjettilega. En hverjum stendur það 
nær, en einmitt þingmönnunum eða þing- 
mannaefnunum að uppfræða alþýðu í þessu 
efni.

Jeg skal ekki' fjölyrða um breyt.till. 
okkar á þingskj. 214; h. þm. S.-Þing. (E. 
Á.) hefúr útlistað þær svo rækilega, að 
óþarft er að gjöra það framar.

Quðjón Quðlaugsson: Jeg verð að 
segja það, að í þetta sinn stend jeg nauð- 
ugur upp til að tala í máli þessu, en jeg 
verð þó að gjöra það, þvi mjer finnst að 
h. framsögumaður (J. A. Hj.) hafi riðið hjer 
á garðinn, þar sem hann var lægstur, og 
í því líkzt þeim, sem honum er þó ólikur. 
Hann sleit orð mín, sem jeg talaði við 2. 
umr. málsins, svo úr sambandi sínu og 
samnengi, sem þau atóðu í, að jeg get eigi 
látið það standa mótmælalaust. Hann 
lagði mjer þau orð í munn, að leti og 
deyfð mundi vaxa hjá mönnum, ef ljett 
væri þannig undir með þeim með fjöigun

21*
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kjörstaða. Þingritararuir manu bezt geta 
borið um, hvað jeg hef talað, og það sem 
þeir hafa ritað er til sýnis og mun það 
bera það með sjer, að aðaláherzlan var 
ekki lögð á þetta, heldur hitt, að lítill 
hluti kjördæmisins gæti bælt alla hina 
undir sig, og látið sinn vilja verða ráð- 
andi. Það var þetta, sem jeg lagði aðal- 
áherzluna á við þetta fyrirkomulag. Að 
vísu neita jeg ekki, að meðal til þess að 
gjöra menn Iata, er að elta hvern ein- 
stakan inn á heimili sitt, en eini og aðal- 
gallinn á frumv. þessu er þetta ekki, því 
þeir eru miklu fleiri og stærri, en samt 
get jeg alls ekki sannfærzt um hið mót- 
setta af dæmi h. framsögumanns (J.A. Hj.) 
um Borðeyri. Eins og nú er ástatt, dett 
ur Strandamönnum ekki í hng að nota 
strandferðirnar, en væri þessu breytt svo, 
að þeir gætu það, færu þeir sjálfsagt að 
hugsa um það, eða yrðu hugsunarsamari 
og ötulari til þess að hafa not af þessnm 
ferðum. En þetta dæmi getur alis ekki 
samrýmzt við það, sem hjer er um að 
ræða. H. framsögumaður (J. A. Hj.) tók 
það íram, að sumir hjer í deildinni heíðu 
borið mönnum á brýn vitleysu og fáfræði, 
að menn kynnu ekki að nota rjett sinn, 
og þess vegna væri engin þörf á að ljetta 
fyrir þeim aðgang að kjörfundum, en jeg 
vil geta þess, að jeg hafði aldrei þessi um- 
mæli og jeg held enginn nema h. fram- 
sögumaður (J. A. Hj.) en með tilliti til 
þess, að þingmenn eiga að uppfræða og leið- 
beina almenningi, þá er það ekki rjett að 
gjöra þeim það ómögulegt með þvi að láta 
þá þurfa að elta hvern inn í sinn kofa. 
Eins og menn vita eru kjörfundirnir helztu 
fundir, sem menn koma saman á, og ef 
þeir allir ættu að haldast sama dag i öllu 
kjördæminu, gætu þingmannaefnin ekki 
verið alstaðar og gætu þannig tiltölulega 
fáir fengið tækifæri til þess að heyra skoð- 
anir þeirra, því ekki geta menn ætlazt til 
þess að þeir geti elt menn uppi um há- 
sláttinn rjett fyrir kosningarnar, enda ó-

víst, hve míkið gagn af því hlytist, að þau 
töluðu við menn svona sinn á hverjum 
stað; ef að einhver þingmannaefni hefðu 
miður heppilegar skoðanir á landsmálum, 
þá álít jeg einmitt rjefctast, að gefa þeim 
ekki kost á að prjedika fyrir kjósendum 
sinum, nema á almennum fundi. Jeg tók 
það fram um daginn, að jeg blygðaðist 
min alls ekki fyrir að vera á móti þessu, 
þar sem það væri hið óþarfasta verk, er 
þingið hefði gjört, síðan það fjekk löggjaf- 
arvald og jafnvel áður, og mjer er mjög 
annt um, að sú skoðun mín móti þessu 
glapræði verði heyrum kunnug.

Jeg mun verða með til þess að sam- 
þykkja breyt.till. þá, sem nú síðast hefúr 
komið frá nefndinni, ekki af því, að mjer 
þyki hún frá hennar sjónarmiði sjeð heppi- 
leg, heldur af hinu, að komist hún að, þá 
mun stjórnin ekki staðfesta frnmv., ög er 
það þó hið síðasta neyðarúrræði að óska 
þess. Reyndar hef jeg ekki mikla laga- 
lega þekkingu, en jeg ímynda mjer samt, 
að það muni ekki allskostar lagalega 
rjett að álíta, að sá maður fái borgaðan 
ferðakostnað eptir reikningi, sem hefur 
fastákveðinn ferðakostnað i lögunum. Mjer 
finnst stjórnin ekki geta samþykkt frv. 
með þessu móti, jafnframt og frumv. um 
fast þingfararkaup; annaðhvort verður að 
falla, og þá eru þó meiri likur til, að þetta 
verði fyrir því, ef það kemst svo langt, 
sem jeg nú i rauninni vona að ekki verði, 
því jeg treysti svo h. Nd. að hún afmái 
axarskapt þetta.

Jón A. Hjaltalín: Mjer finnst h. þm. 
Strandam. (G. G.) aldrei vera heppinn með 
dæmi sín. Hann sagði, að þeir Stranda- 
menn ekki hugsuðu um strandferðir, af 
því þeir gætu ekki náð til þeirra. Alveg 
eins er t. d. með þá í Trjekyllisvík, þeim 
detta ekki í hug kosningar, af þvi þeir 
ekki komast á kjörstað, en ef nú lögin 
væru svo úr garði gjörð, að þeir kæmust 
á kjörfundi, þá mundu þeir fara aðhugsa 
um kosningu, eins og aðrir, og áhuginn hjá
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þeim vakna. Dæmið mun því miðnr heppi- 
lega valið.

Jeg er ðsköp ánægður yflr þvi, að 
hinn h. þm. er ánægðnr með frammistöðu 
sína í málinn, en þetta er hans sannfær- 
ing, og jeg skal ekki að henni finna.

Jeg ætla að sleppa því að svara orð- 
nm hans om breyt.till. nefndarinnar, því 
mjer fannst breint og beint ekki nokknrt 
vit í því, sem hann þar sagði.

Breytingartill. á þingskj. 192 er tekin 
aptnr.

ATKVÆÐAGfi.: Breyt.till. nefndar- 
innar (C. 214) samþ. með 10 samhlj. atkv. 
Frumv. samþ. með 7 atkv. gegn 3, og því 
næst afgreitt til Nd.

Frumv. til fjáraukalaga fyrir árin 
1892 og 1893 (C. 186, 250); 2. nmr.

ÞorkeU Bjarnason: Jeg ætla að leyfa 
mjer að fara nokkrum orðnm nm breyt.- 
till. á þingskjali 250, sem komið hefnr frá 
3 h. þingdm.

í frumv. stendnr, að borga sknli út- 
gefanda safnsins upphæð þá, allt að 600 
kr., er veitt var fyrir árið 1893, þegar 
handritið er tilbnið nndir prentun, en í 
breyt.till. er ekki að eins gjört að skil- 
yrði, að handritið sje tilbúið nndir prent- 
nn, heldur einnig, að því hafi verið skilað, 
og er það anðvitað alveg rjett i sjálfn sjer 
þvi handritið erekki eign útgefandans, en 
hjer stendnr nokknð sjerstaklega á. Út- 
gáfa Fornbrjefasafnsins heidnr ávallt á- 
fram ár frá ári, og kemnr opt fyrir að 
bera þarf saman það, sem nú er verið að 
safna, við það, sem búið er, og ef hand- 
ritið er tekið frá útgefandannm, getnr 
hann ekki gjört hinn nauðsynlega saman- 
bnrð, svo fljótt sem honum þætti æakilegt, 
þvi opt gæti orðið iangnr dráttnr fyrir 
hann að nálgast handritið, ef það væri 
geymt einhverstaðar langt frá heimili hans. 
Jeg get ekki sjeð, að það sje nein 
útlátssemi að lofa honum að haida hand- 
ritinu, þar til það verðnr prentað, því

opt getur komið fyrir, að hann fynni forn- 
brjef, er skylt eigi við þau, sem á nndan 
eru komin, og sem hann því þarf aðbera 
saman við. Jeg hef sjálfnr fengizt dálítið 
við sagnastörf og veit hversu iðnlega 
þarf að bera saman, þegar verið er að 
semja slík rit, og áleit mjer skylt aðbenda 
á þetta, svo. að ekki yrði gjörð manni þeim, 
sem starfar að útgáfu Fornbrjefasafnsins, 
óþægindi að nanðsynjalausu.

Þorleifur Jónssan: Það er alveg 
rjett hjá h. 6. kgk. þm. (Þ. B.), að breyt.- 
tili. fer að eins 'fram á, að útgefandi skuli 
skila handritinu til þess að fá styrkinn út- 
borgaðan í stað þess, að í frumv. stendur, 
að það sje nóg að handritið væri tdbúið. 
Það sem okkur gekk til að koma með 
breyt.till. var, að við vildum tryggja það, 
að handritið væri komið í hendnr þeirra, 
sem ættu að sjá um prentunina, því ann- 
ars gæti komið fyrir, að útgefandi neitaði 
að skila þvi, þegar á því þyrfti að halda 
til prentnnar. Það getnr og verið spurn- 
ing um það, hvers eign handritið er, þeg- 
ar styrkurinn hefnr verið veittur og út- 
borgaður, ef því er ekki skilað. Jeg get 
ekki sjeð, að þetta ákvæði, sem breyt.till. 
fer fram á, yrði til nokkurra óþæginda, 
fyrir útgefandann, enda er það heldnr 
ekki meiningin. Eins og menn vita fær 
bókmenntafjelagið handritið, og þar getur 
hann fengið það lánað, þótt hann skili því, 
eins og önnnr skjöl fjelagsius, ef hann 
þarf á þvi að halda. 1 athngasemdnm við 
fjárlagafrumv. bls. 34 neðst má sjá, að 
útgefandinn dr. Jón Þorkelsson, hefnr far- 
ið fram á það við ráðaneytið, að það eigi 
verði gjört að skilyrði fyrir útborgun á 
styrknnm, að tiltekinn arkafjöldi sje prent- 
aður á ári, heldur að eins, að svo mikln 
handriti albúnu undir prentnn verði skilað 
árlega, sem samsvari arkafjölda þeim, sem 
hann er miðaður við. Þar sem hann sjálf- 
•ur hefur ekki farið fram á annað en að 
„skila" handritinu, til þess að fástyrkinn 
útborgaðan, kemur ekki til mála, að hon-
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um sje gert öokkuð rangt til, þótt breyt.- 
till. sje samþykkt; með því yrði og bók- 
menntafjelaginu tryggð eign handritsins, 
en annars gæti verið vafasamt, hver ætti 
það, eins og jeg hef áður tekið fram.

Þorkett Bjarnason: Mjer kom ekki 
til hugar að segja, að manni þeim, sem 
hjer á hlut að máli, sje órjettur gjör með 
þessu ákvæði, heldur að eins óþægindi og 
lagði jeg sjerstaka áherzlu á það. Jeg 
hef, eins og jeg áður sagði, dálítið fengizt 
við að skrifa sögu, og þekki þvi nokkuð 
til, hvers hjer þarf með. Menn þurfa dag- 
lega að hafa mörg skjöl og bækur við 
hendina, og gæti þá orðið óþægiiegt, ef 
menn þyrftu að fá allt eða flest að láni ann- 
arstaðar frá, sem brúka þyrfti í hvert skip- 
ið. Ef menn vilja tryggja það eða fyrir- 
byggja, að hann haldi handritinu, þá má 
orða þessa grein frnmv. á þann hátt, að 
honnm sje það ómögulegt, án þess þó, að 
með því sje honum þau óþægindi gjörð í 
starfi hans í vísindanna þarfir, að taka af 
honum handritið, fyr en á þvi þarf að halda.

ATKVÆÐAGR.: 1.—3. gr. frumv. 
samþ. í e. hlj. Breyt.till. (C. 250) við 4 gr. 
b. samþ. með 7 atkv. gegn 4. 4. gr. þanuig 
breytt samþ. í e. hlj. Pyrirsögn frv. samþ. 
og málinu visað til 3. umr. i e. hlj.

Frv. til laqa um brúargjörð á Þjórsá 
(C. 212); 1. umr.

ATKVÆÐAGR: Frumv. vísað um- 
ræðuiaust til 2. umr. í e. hlj.

Frumv. tíl laga um viðauka við lög 
4. nóv. 1881 um útflutningsgjald á fiski og 
lýsi o. fl. (C. 215); 1. umr.

Flutningsmaður (Sigurður Stefá/nsson): 
Jeg hef ásamt öðrum h. þm. leyft mjer að 
koma fram með þetta frumv., meðfram 
sökum þess, að jeg hef fengið áskorun i 
þá átt frá kjósendum mínum. Þegar iög- 
in 4. nóv. 1881 voru samin, voru þessar 
vörur, er við í frumv. okkar förum fram 
á að tolla, ekki til sem útflutningsvara,

en síðan hefur þetta breytzt svo, að nú er 
óhætt að segja, að töluvert sje flutt út af 
þeim, og höfum við af þeirri ástæðu kom- 
ið með þennan viðauka. Þar eð þetta er 
1. umr. máisins, þá skal jeg ekki fara út 
í hina einstöku liði frumv., en jeg vil að 
eins geta þess, að hvað hvalskíði snertir, 
þá höfum við verið í nokkrum vafa um, 
hversu háan útflutningstoll ætti að leggja 
á þau. Mjer er eigi sjálfum vel kunnugt 
um verð á þessum skiðum, en eptir þvi 
sem hef heyrt, þá munu vera til þrjár 
mismunandi tegundir af þeim. Verðið á 
hinni ódýrnstu mun vera 35—40 aurar 
fyrir pundið, þeirri næstu 1 kr. og á hinni 
þriðju, sem er lang dýrust og fágætust frá 
16 og upp að 20 krónum. Það er vitan- 
legt, að hægt hefði verið að ákveða mis- 
munandi háan útflutningstoll á hinum ýmsu 
skiðategundnm, en við álltum það mundi 
verða til að freista manna til að fara í 
kringum lögin. Viðvíkjandi upphæðunum 
þá vil jeg geta þess, að við höfum haft 
hliðsjón af lögunum 4. nóv. 1881 um út- 
flutningsgjald af fiski, en við viljum eng- 
an veginn halda fast við þær, og tökum 
með þakklæti á móti breytingum í þá átt, 
og það því fremur, sem jeg hygg þær 
helzt til oflágar.

Landshöfðingi: Jeg er h. flutningsm. 
(S. St.) samdóma um, að ákvæði frumv. 
þessa fylli út í eyður, sem reynslan hefur 
sýnt, að eru í lögunum frá 4. nóv. 1881 
um útflutningsgjald af fiski, lýsi o. fl., en 
mjer hefur um leið komið til hugar, að 
æskilegt væri, að ef til vill fleiri breyt- 
ingar á tjeðum lögum væru teknar inn i 
ffumv. Það vantar þannig ákvæði um 
ýmsar vörutegundir, sem fluttar eru út til 
annara ianda, t. d. um fisk, sem útfluttur 
er í tunnum, skorinn sundur í stykki. Það 
hefur verið leitað útskurðar um, hvaða 
gjald eigi að greiða af fiski, sem svo er 
farið með, en lögin ákveða að eins, að 
tollur á fiski, sem er útfluttur hálfhertur 
eða saltaður, skuli reiknast eptir fiskatali,



en því ákvæði verður eigi beitt, þegar 
flskurinn er ekki látinn niðnr í tunnnr i 
heilu lagi, og þessvegna hefur ekkert út- 
flntningsgjald verið tekið af slíkum fiski. 
Ákvæði hjer að lútandi værn því æskileg. 
Sömnleiðis hefnr því verið hreyft, að á- 
stæða mundi vera til að færa niðnr toll á 
útfluttri síld, sem mðrgnm finnst allt of- 
hár, eptir því verði, sem er á síld í saman- 
bnrði við toll á saltfiski og harðfiski. Sam- 
kvæmt hinnm núgildandi lögum á að gjalda 
25 a. fyrir hverja síldartnnnn (108 potta), 
hvort sem síldin er flntt út í stærri eða 
smærri ílátnm, en af skippnndinn af salt- 
fiski og harðfiski að eins 32 a., og er þó ölinm 
vitanlegt, að hvert skippnnd af fiski selst 
fyrir mörgnm sinnnm meira verð en sildar- 
tnnnan. Það hafa opt orðið vafningar út 
af útreikningnum á útflutningsgjaldi af 
síld, þvi hún er venjulega ekki flntt út 
í 108 potta tnnnnm, eins og ráð er gjört 
fyrir í lögnnnm, heldnr í 120 pt, og þess 
vegna hafa snmir reikningshaldarar ávallt 
tekið að eins 25 a. af hverri 120 potta 
tnnnn, sem þó ekki verðnr samrýmt við 
lögin.

Ef h. flutningsm. vildu taka þessi nm- 
mæli mín til greina til 2. umr., þá skal 
jeg leyfa mjer að benda þeim á, að hinn 
nmboðslegi endnrskoðandi er allra manna 
kunnngastnr þessnm tollmálum, og mnn 
liann fúslega gefa þeim allar þær npplýs- 
ingar, er þeir kynnn að óska nm þan 
atriði, sem jeg hef bent á.

Flutningsmaður (Sigurður Stefánsson): 
1 sambandi við orð hæstv. landsh. skal jeg 
geta þess, að við munnm taka til greina 
þær bendingar, er hann hefnr gefið okkur, 
jafnframt því, sem við munnm leita þeirra 
upplýsinga, er hann benti til.

Outíormur Vigfússon: Jeg skal leyfa 
mjer að geta þess, að jeg hef fengið beiðni 
frá nokkrum kjósendnm mínum nm að 
fara þess á leit við þingið, að útflutnings- 
tollur á sild yrði lækkaðnr og jafhframt 
um, að ákvæðin nm þessar 108 potta
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tnnnnr, sem víst hvergi eru til, yrðn lag- 
færð, og síldartunnan ákveðin 120 pottar, 
eins og hún í rann rjettri er. Jeg hafði 
npphaflega hngsað mjer að koma með frv., 
er lyti að þessu, en muir nú láta mjer 
nægja að sameina mig við hina h. flntn- 
ingsm. þessa frumv. nm að koma þessnm 
viðanka inn í frumv. þeirra til 2. nmr.

ATKVÆÐAGR.: Prumv. vísað til 2. 
nmr. í e. hlj.

Frumv. tíl laga um viðauka við lög 
12. júlí 1878 um lausafjártíund (C. 216); 
1. nmr.

Flutningsmaður (Sigurður Stefánsson): 
tlm þetta frnmv. er að nokkrn leyti sama 
máli að gegna eins og hið fyrra. Lögin 
frá 12. júlí 1878 segja, að leggja skuli 
í lausafjártinnd hvert þilskip, er notað er 
til flskiveiða, á 3 hndr. Þetta þótti okk- 
nr allt of lítið, þegar nm gnfnskip er að 
ræða; það er mikill mnnnr á þilskipi, er 
kostar 4—5000 kr., eða gnfuskipi, er kost- 
ar 60—80,000 kr., og því eðlilegt, að þau 
sjen hærri í tinnd en þiljubátar, með þvi 
líka arðnrinn af þessnm hvalveiðagnfubát- 
nm er margfalt meiri, en eins og knnnngt 
er þekktust ekki þessir gnfnbátar eða 
hvalveiðar hjer á landi, þá er tínndarlög- 
in vorn samin og samþykkt. Okkur heí- 
ur jafnvel þótt við fara ofvægt í sakirnar, 
og mnnum koma með breyt.till. í þá átt, 
að hækka tínndina á þessnm skipnm. Öll 
þan hvalaveiðaskip, er fyrir vestan ganga, 
ern minni en 50 smálestir og heyra því 
undir fyrri liðinn í frnmv. okkar. Jeg 
vona að þetta frumv., eins og hið undan- 
farandi, fái að ganga til 2. nmr.

Landshöfðingi: Jeg skal leyfa mjer 
að gjöra nokkrar athngasemdir við þetta 
frnmv. Á þan fjelög, sem stnnda hvala- 
veiðar hjer við land, er lagt svo hátt gjald 
til sveitar, að jeg álít það óþarft og mjög 
varhugavert að bæta nokkrn hjer við. 
Þetta nýja gjald mun heldnr ekki koma 
sveitinni svo mjög að haldi, þar sem taka

um útflutningigjald af fiski og lýsi o. fl.; 1. umr. 334
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verður tillit til þess við niðurjöfnnn sveitar- 
útsvarsins, og verðnr það þá sjer i lagi 
til gróða fyrir prest og kirkjn. Sam- 
kvæmt tíundarlögunum frá 12. júlí 1878 
ern að eins þilskip lögð i tínnd, og mjer 
virðist það fiví ekki vera í sem beztn 
samræmi við tjeð lög, að leggja nú gjald 
á þau gnfnskip, sem ganga tii flskiveiða 
eða hvalveiða, en engin önnnr skip, og það 
því siður, sem fjelög þan, sem eiga hval- 
veiðaskipin, borga, eins og jeg hef tekið 
fram, svo hátt sveitartillag og ern slík 
sveitarstoð, að jeg verð að álita ísjárvert 
að leggja þeim nokkrar nýjar kvaðir eða 
gjöld á herðar.

Flutningsmaður (Sigurður Stef&nsson): 
Hæstv. landsh. tók fram, að af skipnm 
þessum væri goldið svo hátt sveitartillag, 
að varhugavert væri að hæta nýjum gjöld- 
nm við, en aðgætandi er, að atvinnuvegur 
þessi er mjög arðsamur, en þetta gjald 
getur aldrei orðið hvalveiðamönnum mjög 
tilfínnanlegt, þar sem þeir ern stórríkir 
menn. Það er mikið rjett, eins og hæstv. 
landsh. tók fram, að tíundin verðnr til- 
tölnlega litil í samanbnrði við sveitarút- 
svarið og að því leyti munar fátækrasjóð- 
inn ekki svo mikið nm hana, en eins og 
hann benti á, greiðist tinnd þessi einnig 
til prests og kirkjn, og jeg get ekki sjeð, 
að ástæða sje til að hlífa þessnm rikn út- 
vegsmönnnm fremnr en öðrnm við að gjalda 
tíund af skipum sinnm, þótt til prests og 
kirkjn sé.

Jeg skal ekki þrátta uin, hvort frv. 
sje i samræmi við 3. gr. í lögnnnm frá 
12. júli 1878, en svo mikið er vist, að 
þótt orðið i greininni ekki beinlinis nái til 
gnfnskipa, þá hafa þó sveitastjórnir í ísa- 
fjarðarsýslu álitið báta þessa heyra nndir 
ákvæði laganna um tíund af þilskipum. 
Ankaútsvarið er, eins og allir vita, lagt á 
eptir efnum og ástæðnm, og það er lagt 
hátt ankaútsvar á menn þessa, af þvi þeir 
ern álitnir velstandandi menn, en þar 'af 
leiðir ekki, að nokkuð gje órjettlátt í því,

að þeir gjaldi tíund af skipnm sinnm, eins 
og aðrir þilskipaeigendnr, sem flestir líka 
bera hærra útsvar, en útvegsmenn almennt. 
Jeg áiít því eigi rjett að fella þetta frumv., 
en hitt er álitamál, hvað hátt gjald hver 
vill hafa; jeg fyrir mitt leyti er nú á 
þeirri skoðnn, að við höfnm tiltekið allt 
of lágar tölnr, þegar miðað er við önnnr 
skip.

ATKVÆÐAGfi.: Frumv. vísað til 2. 
nmr. í e. hlj.

Tuttugastl og annar fundur, föstudag 
28. júlí. Allir á fundi.
Frv. til laga um aukatékjur, dagpen- 

inga og ferðakostnað sýslumanna o. s. frv. 
(C. 228, 231); 3. umr.

Framsögumaður (Kristján Jónsson): 
Við 2. nmr. þessa máls fjell atkvæða- 
greiðslan svo, að 4. og 5. gr. vorn felldar 
úr frnmv. Þetta var samkvæmt tillögn 
meiri hlnta nefndar þeirrar, sem sett var 
til að athnga málið. En jafnframt komn 
ekki tillögnr til breytinga, sem nýnefnd 
aðalbreyting gjörir nanðsynlegar, við aðrar 
greinar frumv., þar sem talað er nm dag- 
peninga, t. d. i 9. gr., þar sem stendnr: 
„dagpeninga og“, og verðnr þvi nanðsyn- 
legt, að málið verði tekið út af dagskrá, 
svo að nefndin geti komið fram með breyt- 
ingartillögn viðvíkjandi þessn i venjulegu 
formi. Jeg vil því leyfa mjer að leggja 
til, að frv. verði tekið út af dagskrá.

Forseti tók því næst málið út af dag- 
skrá.

Frv. til laga um að leggja jarðimar 
Laugarnes og Klepp undir lögsagnarumdœmi 
og bœjarfjelag Keykjavikur (C. 213); 1. umr.

Sigurður Stefánsson: Þetta frv. hefur 
áður verið fyrir á þingi. Það var borið 
upp 1891 í neðri deild af þáverandi þm. 
fieykvikinga. Jeg var þá einn af þeim, 
sem greiddu atkv. móti þessu firv. og 
reyndar mikið til af þvi, að þá lá ekki
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fyrir neitt álit, hvorki viðkomandi hrepps- 
nefndar eða sýslnnefhdar, heldnr að eins 
álit þm. og bæjarstjórnarinnar. En nú 
hafa roenn einnig fengið till. sveitarstjórn- 
ar þeirrar, sera á hlut í máli, bæði hrepps- 
nefndar og sýslunefndarinnar í Gullbringu- 
og Kjósarsýslu, og ef þingið vill taka til- 
Ut tíl þeirra, þá getur þvi ekki blandazt 
hngnr um að fella frv. þetta þegar ístað. 
Þegar jeg sje, að þeir menn, sem mál 
þetta skiptir mestn, ern því mótfallnir, 
þá dregnr það úr mjer að greiða atkv. 
með frv. Eptir gildandi lðgnm er ekki 
hægt að gjðra nein hreppaskípti, nema 
málsaðilar eða hlntaðeigandi hreppsnefndir 
sjen með því. í 23. gr. sveitarstjórnar- 
laganna stendnr, að breytíngar á hreppa- 
skipnn megi ekki gjöra án samþykkis 
nefnda þeirra, sem í hlnt eiga, þótt þar 
sje átt við nmboðsvaldið. Lðggjafarvaldið 
verðnr þvi að fara mjðg eptir tillðgum 
hlntaðeigandi hreppsnefnda i þess konar 
málnm, sjerstaklega þegar taka á frá hreppi 
og leggja öðrnm. Þess vegna ern þetta 
ærnar ástæðnr tii þess. að jeg skoði vel 
hnga minn, áðnr en jeg greiði atkv. með 
frv. Jeg mnndi samt, ef til vill, hneigj- 
ast að þeirri skoðnn, að rjett væri að taka 
jarðir þær, sem nm er að ræða, ef þær 
værn hreppnnm til iítilia nota, en bæjar- 
fjelaginu væri mikill hagnr að fá þær, 
svo að það biði stórtjón við að fá þær 
ekki. En það er knnnngt, að jarðirnar 
ern eign Beykjavíknrbæjar og getnr hann 
byggt þær, eins og hann vill og haft þau 
not, sem hann viU af þeim. En jafnframt 
hefur auðvitað sveitarfjelag Seltjarnarnes- 
hrepps gott af jörðnnnm, þar sem það 
nýtnr opinberra gjalda af þeim, og frá 
þessn sjónarmiði hefnr það ekki mikið við 
að styðjast að samþykkja frv. Jeg hef 
ekki heyrt þær ástæðnr frá formælendum 
þessa frv., sem hafl getað sannfært mig. 
Jeg hef heyrt, að Reykjavík þyrfti á þess- 
um jðrðnm að faalda til þess að geta fært

Alþt 1808 A.

út kvíamar og geta ræktað land með hægu 
móti; en eins og jeg viðurkenni, að það 
er i alla staði lofsvert af Reykvíkingnm 
að gjðra tilraunir í þá átt, eins get jeg 
ekki sjeð, að það hindri þá í nokknrn máta 
frá jarðabótnm í landi þessara jarða, sem 
nm er að ræða, þó að þær sjen í Sel- 
tjarnarneshreppi. Jeg hef heyrt því barið 
við, að Seltjarnarneshreppnr mundi straz 
leggja hátt gjald á þá, sem gjðrðn þessar 
jarðabætnr og fengjn arð af þeim, en jeg get 
ekki sjeð, að það eigi að ráða atkv. Hvers- 
vegna má ekki Seltjarnarneshreppnr eins 
njóta góðs af dngnaði þeirra manna, sem 
nota land í hreppnnm? Það er frv. hjer 
fyrir deildinni, sem h. ð. kgk. (J. A. Hj.) 
hefnr komið fram með, og þar er skýlanst 
farið fram á, að menn borgi ankaútsvar, 
ef menn hafa nokknr afnot af jðrðnm eða 
landi í öðrnm hreppi; það þykir honnm 
eðlilegt. En það er ekki ástæða til, að 
taka þessar jarðir, sem hjer er um að ræða, 
frá Seltjamarneshreppi, þó að Reyk víking- 
ar kynnn að þurfa að borga útsvör til Sel- 
tjarnarneshrepps af jarðabótum þeim, er 
þeir kunna að gjðra þar. Frá mínu sjón- 
armiði er því meiri ástæða til að halda í 
þessar jarðir fyrir Seltjarnarneshrepp, þar 
sem bnast má við, að dugnaðnr og fram- 
taksemi Beykvikinga muni koma hreppn- 
nm að góðu. En væri samt eitthvað í 
húö eða óttast mætti, að sveitarnefndin í 
Seltjarnarneshreppi mundi leggja meiri 
gjöld en hófi gegndi á Beykjavíkurbúa, 
þá væri ððrn máli að gegna. En það er 
ekki svo, heidnr að eins hugarbnrður og 
getsakir, að hreppsnefndin mundi leggja 
meira gjald en rjettlátt væri á þá, sem 
gæfn sig að ræktnn lands i hreppnum. 
Þá fyrst væri ástæða til fyrir Beykvik- 
inga að fá þessar jarðir, þegar það er bert, 
að hreppsnefndin í Seltjarnarneshreppi og 
sýsluneíndin í Kjósar- og Gullbringusýslu 
sýnir þeim órjettlæti og leggnr ofhá gjðld 
á viðkomandi menn. En meðan þetta er
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að eins ótti og hugarburður, aem framtíð- 
in á eptir að sanna, þá er engin ástæða 
til að taka þessar jarðir. Sje það hagur 
fyrir Beykvíkinga að rækta land þessara 
jarða, þá sje jeg ekki, að það raegi ekki 
líka vera til hags fyrir Seltjarnarnes- 
hrepp. Það kimur opt fyrir, að menn 
hafa jarðir til ábnðar og afnota i öðrum 
hreppnm og þá er það i alla staði eðlilegt, 
að þeir hinir sömn gjaldi til sveitar í þeim 
hrepp, sem jörðin liggnr i, og jeg sje ekki 
neina ástæðn til að gjöra nndantekningar 
í þessn efni, þö að Beykjavík eigi i hlut

Jeg sje þvi ekki ástæðn til að gefa 
frv. atkv. mitt, og það þvi siðnr, sem 
fram hafa komið skýlans mótmæli hlutað- 
eigandi hreppsnefndar og sýslunefndar. 
Jeg hygg líka, að í þessu máli bafi verið 
beitt meiri stífni en hefði þurft að vera. 
Jeg skii ekki i öðrn, en að hreppsnefnd 
og bæjarstjórn hefðu getað komið sjer 
betur saman nm þetta mál, ef neytt hefði 
verið meiri lipnrðar og tilhliðrunarsemi, 
og þá hefðu málsaðilar getað komið sjer 
saman um málið áfriðsamlegan ogbróður- 
legan hátt, og ef samþykki þeirra beggja 
fæst til þessarar breytingar, þá skal jeg 
hvenær sem er glaðnr greiða atkv. með 
málinu.

Jón A. Hjaltalín: Jeg er ekki neinn 
talsmaður Reykvíkinga, en get þó ekki 
verið samdóma h. þm. ísf. (S. St.) nm að 
íella þetta frv. Þar sem hann vitnaði 
til sveitarstjórnarlaganna í þessu efni, þá 
á það alls ekki við þetta mál. Þegar 
allir málsaðilar koma sjer saman nm breyt- 
ing á hreppnm, þá er hún leyfð; en þegar 
þeir koma sjer ekki saman um það, þá 
er löggjafarvaldið til þess að skera úr. 
Það er fráleitt í þessu efni, að löggjafar- 
valdið hafi bnndið sjálft sig.

Af hverjn Beykvíkingar vilja ná í 
þessar tvær jarðir, skal jeg ekki segja; 
hvort það er af ótta fyrir ntsvörum, veit 
jeg ekki, en í enda ræðn sinnar gat h. 
þm. ísf. (S. St) þess, að kapp mnndi hafa

átt sjer stað á báðar hliðar og af þvi að máls- 
aðilar hefðn ekki getað komið sjer saman, 
þá hefðu þeir orðið að fara með málið til 
löggjafarvaldsins, og þá er það hinn eini 
rjetti hlutaðeigandi til að skera úr málinn. 
Að það geti verið til skaða fyrir Seltjarn- 
arneahrepp, sje jeg ekki. í þessu frv., er 
gjört ráð fyrir, að Beykjavíkur lögsagn- 
arnmdæmi gjaldi fnllt fyrir. Jeg get vel 
skilið, úr þvi að þetta kapp er komið í 
menn, að Beykvíkingar gjöri lítið til að 
gjöra eign sína arðsama, meðan á þessari 
þrætn stendnr, og væri þeim innanhandar 
að koma því svo fyrir, að þó að Seltjarn- 
arneshreppnr gæti haldið jörðnnnm í sínu 
nmdæmi, þá yrði það enginn hagnr fyrir 
hann. En jeg get vel hngsað, að þeir gjörðn 
miklu meira og reyndn, að gjöra eign aína 
mikln arðsamari, ef hún lægj nndir lög- 
sagnarnmdæmi Beykjaviknr. Þeir gætn 
komið þar á fót verksmiðjnm og mörgn 
öðrn gagnlegn, sem þeir gjöra ekki, eins 
og nú er á statt með þessar jarðir, af þvi 
að þeir vilja það ekki og það er nóg. Jeg 
sje ekki betnr, en að Beykvíkingar hafi 
meiri hag af að fá þessar jarðir til sin en 
Seltjarnarneshreppnr óhag við að missa 
þær og þess vegna gef jeg þessn frv. at- 
kv. mitt.

Sigurður Stef&nsson: H. 5. kgk. (J. A. 
Hj.) gat þess, að frv. þetta gjörði ráð fyrir, 
að Beykjavik bætti Seltjarnarneshreppi 
þennan jarðaraissi. Jeg skalfúslega játa, 
að í frv. eru ákvæði nm þetta, og þaðer 
heldnr alls ekki neitt þakklætisvert, held- 
nr öldungÍB sjálfsagt, að nppbót eða endur- 
gjald komi í staðinn hreppnnm til handa 
af hálfn Beykjavikur. En mjer virðast þó 
þessi ákvæði í frv. óljóst orðnð; það er 
ekki tekið fram, hvort þessi hluttaka af 
hálfu Beykjavíknr sknli vera að einseinn 
sinni i eitt skipti fyrir öll eða þá árlega. 
Jeg gæti vel ímyndað mjer, að það mundi 
eyða mótspyrnn hreppsnefndar Seltjarnar- 
neshrepps i þessn máli, ef Beykjavik byðist 
til að taka árlega tiltölulegan þátt í skyld-
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um hreppsins, en aptur á móti eru það 
engin stór hlunnindi, þótt Reykjavík bjóð- 
ist til, að taka upp & sig þessa hlutdeild 
að eins i eitt skipti fyrir öll; jeg hygg að 
slíkt muni ekki draga mikið, hvorki Sel- 
tjarnarneshrepp nje Reykjavík.

Jeg gat þess i fyrri ræðu minni, að 
jeg gæti ekki gefið frv. þessn atkv. mitt, 
en það er þó ekki svo að skilja, að mjer 
sje það nokknrt kappsmál, að frv. verði 
felL En jeg álít málið mjög varhngavert, 
og að ekki megi láta það ganga íhugun- 
arlaust og hvatvíslega, þvi að það getnr 
hæglega dregið dilk eptir sjer; má vel vera 
að aðrir komi á eptir og heimti samskon- 
ar fyrir sig, sem Reykjavík á að fá í frv. 
þessn. Jeg hygg því, að rjettast væri að 
setja nefnd til að ihuga frv. við lokþess- 
arar nmr. Jeg vil ekki, að frv. verði felt 
nú þegar, því að jeg hef von nm það, að 
nefnd, sem í þvi væri sett af greindnm og 
ráðsettnm mönnnm, mundi ef til vill geta orðið 
nokknrs konar sáttanefnd, fhndið eitthvert 
ráð til þess að miðla svo málnm, að báðir 
partar gætn orðið sáttir og sammála, og 
8Ú stífni og stirðleiki gæti liðkazt, sem 
hefnr þvi valdið, að frv. þetta er fram 
komið.

BaHgrimwr Sveinsson: H. þm. ísf. 
(S. St.) talaði nm það í ræðn sinni, að ef 
frv. þetta yrði samþ. þá gæti það dregið 
dilk eptir sjer. Út af þessnm nmmælnm 
skal jeg taka það fram, að það mun með 
ölln óþarft að hera nokknrn kvíðboga í 
þessn efni. Hjer stendnr svo öldnngis sjer- 
staklega á, að þetta tilfelli getnr alls ekki 
„praejndicerað" eða haft fyrirfram bindandi 
áhrif á svona lögnð mál, er siðar kynnn 
fram að koma á þingnm. Svona lagað 
mál getnr ekki komið fyrir nema þar sem 
kanpstaðnr á i hlut annars vegar og hrepp- 
nr hins vegar, og það varla á öðrnm stað 
en hjer í Reykjavík; Reykjavik er svo 
langsterkasti kaupstaðnr landsins, að hún 
fremnr öðrnm kanpstöðum þarfnast lands

til notknnar. Það er anðsætt, að þetta 
mál hefnr stórkostlegaþýðingnfyrirReykja- 
vik. Það er og anðsætt, að hagnaðnrinn 
af þvi er svo langsamlega mikln meiri 
fyrir Reykjavík heldnr en óhagnrinn fyr- 
ir Seltjarnarneshrepp. Um hvern óhag get- 
nr nú eiginlega verið hjer að ræða fyrir 
hreppinn? Væntanlega engan annan en 
þann, að hreppnrinn missir oínrlitlar tekj- 
nr, missir gjald það til hreppsfjelags síns, 
sem lagt hefur verið árlega á ábúendnr 
þessara jarða. En skoðnm nú ábúð þessara 
jarða nm undanfarín ár, ætli hjer sje nm 
mikinn missi að ræða. Kleppnr er lítil 
jörð, og þar hefnr búið og býr enn efna- 
lítill bóndi, sem að sönnn ekki hefnr verið 
hrepp sínnm til þyngsla, en mnn heldur 
ekki hafa veríð honum mjög til stórvægi- 
legrar nppbyggingar. Á Laugarnesi hefur 
varla verið ábúð hinn siðasta mannsaldnr 
nema með höppnm og glöppnm. Hreppnr- 
inn hefnr þvi ekki getað haft neinar veru- 
legar tekjnr af hvorngri þessari jörð nú 
nm langan tíma og eru engar líkur til, að 
það mnndi breytast, þótt hreppnrinn fengi 
að halda jörðnm þessum framvegis. Ank 
þess er tekið fram í 2. gr. frv. þessa, að 
Reykjavík taki á sig tiltölnlegan hluta af 
byrðnm hreppsins fyrir þann hnekki, sem 
hreppurinn bíður við það að sleppa þessnm 
tveimur jörðnm. H. þm. ísfirðinga (S. St.) 
var það ekki Ijóst, hvort gert væri ráð 
fyrir í frv., að þessi greiðsla af hálfu 
Reykjavíkur ætti að innast árlega af hendi 
eða þá að eins í eitt skipti fyriröll. Mjer 
virðist að með því að leggja til grnndvall- 
ar 5 ára meðaltal skyldnanna til þess að 
finna út sanngjarnan mælikvarða, eins ög 
frv. gjörir, þá sje með því bert, að þókn- 
nn þessi eigi að vera í eitt skipti fyrir 
öll, því að það var tilgangslanst að taka 
S ára meðaltal, ef nm það var að ræða, 
að Reykjavík skyldi greiða árlegt gjald, 
sem þá að sjálfsögðu væri breytilegt eptir 
mismunandi árlegn ástandi hreppsins.
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npphvatning og nppörfhn til eptirbreytni. 
Þegar einn eðhr annar sjer, hvað gjört 
hefnr verið við mýraruar, holtin og rael- 
ana hjer i kringum Reykjavfk, hngsar hann 
sem svo: hvað getnm við bændnrnir gjört 
við jarðir okkar, við, sem höfnm svo langt- 
nm frjófsamari jarðveg; ef þessar jarða- 
bætnr á svona hrjóstrngum og mögrnm 
jarðvegi geta borið góða vexti, hversn mikln 
fremur mætti jeg vænta þess, að jarðabæt- 
nr, sem jeg gjörði á jörðinni minni gætn 
gefið mjer góða ávexti. Hjer liggnr þvi 
fyrir svo vernlegt velferðarmál, að jeg ber 
þá vissn von til þ.d., að hnn samþ. frv. 
þetta, hvort sem sett er nefnd í það.eða 
ekki.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg verð fyrst 
að taka það fram, að jeg er alveg 
á sama máli og h. þm. ísf. (S. St), 
að það eigi alls ekki við að svo komnu, 
að breyta hinum gildandi lögnm í þessn 
efni, sem sje lögnnnm frá 4. maí 1872, 
þar sem stendnr, að breytingar megi ekki 
gjöra á hreppaskipnn án samþykkis nefnda 
þeirra, sem hlnt eiga að máli. Að gjöra 
þvílíkar breytingar er heldnr ekki sam- 
kvæmt stefnn timans nú. Við höfhm nú 
á hverjnm degí til meðferðar frnmvörp nm 
að auka vöid hjeraðanna, og væci það þá 
að taka með annari hendinni, sem gefið 
er með hinni, að fara að gjöra nndan- 
þágur frá þessn, enda mundi sú breyting 
eða undanþága, að minn áliti, ekki hafa 
góð eptirköst; jeg álít það siðferðislega 
skyldu þingsins að gangasemmest á snið 
við slikar óskir, sem þessi fer fram á. 
Jeg álít það ekki rjett, að löggjafarvaldið 
skakki leikinn, þegar eins stendnr á og 
hjer, því jflg er sannfærður um, að það 
getur það ekki án þess að bera annan- 
hvorn hlntaðeiganda ofnrliða og kveykja 
npp með því megnan óánægjneld. Jeg get 
bezt sett mig ina í þetta með því að skoða 
mig sem hreppsnefndarmann þeirra Sel- 
tjarnarnesamanna, og mundi jeg þá ekki 
geta álitið rjett af þinginu að sletta sjer

H. 5. kgk. (J. A. Hj.) hefnr tekið 
glöggt «g greinilega fram, hvað það eig- 
inlega er, sem hjer er í efhi. Það er ber- 
sýnilegt, að það er stórkostlegt atriði fyr- 
ir Reykjavík, að geta fengið þessaa tvær 
eignarjarðir sínar inn í lögsagnarumdæmi 
sitt og bæjarfjelag, til þess að geta haft 
hin fyllstu not þeirra. Það er kunnugt, 
að jarðabætur fara sívaxandi hjer i Rvík- 
nrlandi, en bæjarlandið er takmarkað að 
víðáttu, svo að heita má, að það sje lífs- 
spnrsmái fyrir Rvík, að fá fullkomin yfir- 
ráð yfir eigin landi sínu. Að sjálfsögðn 
hefur Reykjavík fullkominn eignarrjett og 
þar af leiðandi notkunarrjett jarðanna, en 
það liggur hverjum einum i angnm nppi, 
hvilík tálmnn það er á notarjettinnm, aðeiga 
það yfir höfði sjer, að gjöld til annars sveita- 
fjelags verði lögð á ábúð og afnot jarð- 
anna, en vita ekki, hver eða hve mikil. 
Það ern eðlilegar og sanngjarnar kröfnr 
af hverjn svoitarfjelagi að vilja nppskera 
arðinn af þeim fyrirtækjnra, sem það sjálft 
hefur stofnað til, og það mnndnm vjer og 
allir vilja, ef vjer værum í sveitarfjelagi 
Seltjarnarness. En hjer er allt öðrn máli 
að gegna. Hjer er nm það að ræða, að 
nppskera það, sem annar hefur sáð tifi 
Fyrir því er það byggt á gildnm röknm, 
að löggjafarvaldið taki málið til yfirvegnn- 
ar og skeri úr, þegar raálinu er svofarið, 
að hlutaðeigendur geta ekki orðið á eitt 
sáttir. Krafa Reykjavíkur virðist eigi vera 
óeðlileg; N.d. hefnr viðurkennt þetta með 
því að samþ. frv. þetta. Jeg er eínnig sann- 
færðnr nm það, að við skynsamlega og 
óhlntdræga yfirvegun hlýtnr hver maður 
að sanníærast urn, að hjer er um sanngjarn- 
ar og eðlilegar kröfur að ræða; hjererog 
nm það að ræða að gjöra fyrir Reykjavik 
mögulegt og fýsilegt að auka jarðabætut 
sínar, sem bæði miðar til gagns fyrir borg- 
arana sjálfa og einnig miðar til almenaings 
heiUa. Þær jarðabætuv, sem hjer eru gerð- 
ar, þær liggja svo öllnm til sýnis, er tii 
bæjarins koma, að þær verða mönnnm

I
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hjer fram í, meðan ekki væri timi til, og 
hlutaðeigendur hefðu ekki talað sig betur 
saman í þessn máli, en þeir enn hafa gjðrt, 
og ef löggjafarvaldið gjörði það í þetta 
skipti, mnndi það einnig finna ástæðn til 
að gjöra slíkt hið sama við önour tæki- 
íæri, sem byðnst lik þessn. En þetta gæti 
orðið npphaf mikils elds, eins og jeg áðnr 
sagði. Jeg hef talsverða reynslu fyrir 
mjer, hvernig það gengnr til, þegar æðri 
stjettir hrifsa til sín völdin frá hlntaðeig- 
endnm í þenrra eigin málnm.

Ef þingið nú sinmti þessarí ósk, 
mnndu þeir, sem hærrí hlat bærn, færa 
út kvíarnar og æskja eptir nieiru ogsvo 
hitt, && aðrir, sem líkt stæði á fyrír, 
mnndu æskja hins sama, og yrði þá þing- 
ið að taka óskir þeirra til greina til þess 
að gjöra þeim ekki feegra nndir höfði en 
hinnm og halda þeirri stefnu, sem það 
hetði tekið. Nú hafa bráðnm 4 eða 5 
bæir fengið kaupstaðarrjettindi, og mnndu 
þeir þá eins vilja færa út kviarnar og 
Beykjavik' fer fram á, og hvernig gæti 
þá þingið snúið aptnr á þeirri leið, sein 
það er byrjað á? Svo mnndu sveitirnar 
koma á eptir og krefjast sliks hins sama 
og mundi allt þetta leiða til þess, að hlutað- 
eigendur síður mnndn hngsa um að koma 
sjer saman á skynsamlegan hátt, er þeir 
hefðu von nm, að löggjafarvaldið nppfyUti 
ósk sina. H. 2. kgk. þm. (H. Sv.), tók 
það fram, að hjer stæði nokkuð sjerstakt 
á, að Beykjavik væri stærrí en aðrir bæ- 
ir, en jeg get ekki fallizt á að taka eigi 
tiliit til þess, nema að þvi leyti að láta 
þá þann, sem meiri máttar er, alltaf verða 
ofan á og ráða meiru. (Hallffrímur Sveins- 
son: Hver segir það?) Úr því svo er að 
Beykjavík er mikln stærri en hreppuf 
þeirra Framnesmanna, sem jeg veit að er, 
og ef bjer er sá mesti mannamunnr á, sem 
hægt er að tala nm, þá finnst mjer það 
ekki falleg grundvallarregla að leggjnst á 
lítilmagnann, en rjetta þeiin hjálparhönd, 
sem meira má sin. (Hallffrianur Sveinsson:

Hver talar um að leggjast á lítilmagnann?) 
H. 2. kgk. (H. Sv.) talaði um, að skaðinn 
værí ekki mikill fyrir hreppinn, þótt hann 
yrði þannig viðskila við þessar 2 jarðir, 
þar sem svo að segja engin ábáð hefði 
verið á þeim undanfarin ár, en með því 
er ekki sagt, að svo verði ávallt; við lif- 
nm nn á miklum framfaratíma og erekki 
ólíklegt, að Seltjarnarnessmenn, sem búa 
rjett við Beykjavík og hinar mikln fram- 
farir í búnaði þar, mnni feta í fótspor 
þeirra og fara að bæta jarðir sínar og 
ganga þannig á eptir þeim í góðri eptir- 
breytni. Beykjavík vill að vísn taka að 
sjer að bæta hreppnum þann skaða, sem 
hann biði við skiptin, og er það ekki nema 
sanngjarnt og eðlilegt. En spnrsmál er, 
hvort hnn getur það með þvi móti, sem 
faríð er fram á í frnmvarpinn, því allt 
breytist eins og við vitum. Vitanlega* 
segja menn, að skipting hreppa verði að> 
fara fram eptir þessum mælikvarða eptir 
því, hvernig þá á stendnr, en það má þó bn- 
ast við, að annarhvor hafi halla í þessn 
tilliti, þegar fram i sækir, en þegar allir 
hlntaðeigendnr hafa óskað þess, þá er nm 
ekkert að tala, en það er hætt við að sá, 
sem fyrír hallanum verður, gjöri sig ekki 
eins ásáttan, ef skiptin hafa veríð keyrð 
í gegn með 'valdi og yfirgangi án hans 
vilja. Slík skipti eru mjög vandasöm, ogþótt 
löggjafarvaldið sje æzti liðnr i allri lög- 
gjöfinni, mnn það ekki ávallt vera kunn- 
ugast, hvernig á stendur fyrir hlntaðeig- 
endnm þeim, sem það á að dæma miUi, 
og mnn því réttast, að þeir knnnngn gangi 
á nndan og segi sina meiningn. Þegar 
samkomulag eigi fæst um skipti er það 
varasamt, að þingið bindi fast, hvernig 
skipta eigi, heldur er það eðlilegt, að sýslu- 
nefndin gaugi á nndan og segi fyrst sína 
meiningn en hjer er hún einnig á móti mál- 
inn. H. 2. kgk. (H. Sv.) sagði, að rjett- 
ast væri að Beykjavík fengi að öUu yfir- 
ráð yfir jörðum þessum^ svo að ekki værn 
lögð nein bönd á jarðabætur þær, sem
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hefðu verið gjðrðar þar og kynnu að vera 
gjörðar þar, því þær miðuðu til iandsins 
heilla, þar sem menn gætu sjeð þær og 
tekið sjer þær til fyrirmyndar, og játa jeg 
það svo framarlega, sem þvi er slegið 
föstu, að Seltjarnarnessmenn bæti aldrei 
þessar jarðir. En ekki álít jeg, að þessi 
landsheill mundi svo mikil, sem óánægjan 
er af því leiddi, og þar af leiðandi margt 
miður æskilegt. Reykjavík getur auðvit- 
að gjört allt við þessar jarðir, sem hnn 
vill, þó þær sjeu í Seltjarnarnesshreppi. 
Það er líka óviðfeldið að gjöra slíka und- 
anþágu nú, þegar síðasta þing samþykkti 
lög, sem fóru i þá átt að geta lagt útsvar á 
menn, ef þeir byggju á jörðum í hreppnum, 
þóttþeir ættu heimili í öðrum hrepp, ognú er 
einmitt verið að skýra og skerpa þessi lög, 
og þó er sama daginn verið að berja þetta 
frumv. fram, einmitt til þess að losa 
Reykjavík undan þéirri skyfdu, sem allir 
aðrir hafa, er búaá jörðum íöðrum hrepp- 
um, nfl. að borga tiltölulega til sveitar við 
aðra hreppsmenn. (HaUgrimur Sveinsson: 
Þau lög koma að sínum fullu notum fyr- 
ir það). Það er að vísu satt, að jarða- 
bæturnar hjer eru miklar og álitlegar, en 
samt er ekki víst, að allir, sem sjá þær, 
geti tekið sjer þær til fyrirmyndar, enda 
væri það heimskulegt, ef menn hugsuðu 
sjer að kosta eins miklu til þeirra og hjer 
er gjört, því hjer er allt öðru máli að 
gegna en víða annarstaðar; hjer eru pen- 
ingamennirnir safnaðir saman og hjer er 
markaðurinn mestur. Jeg ber það traust 
til Seltjarnarnesshrepps, að hann innan 
skamms feti i fótspor Reykjavikur, hvað 
jarðabætur snertir, því hann er næstur til 
að taka Reykjavík sjer til fyrirmyndar, 
og hann heíur markaðinn við hendina, eins 
og Reykjavík, fyrir afurðir þær, sem jarð 
ræktin gefur af sjer.

Sigurður Stef&nssvn: Jeg sting upp 
á, að 3 niíinna nefnd verði sett í málið.
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Frumv. til laga um fjárforrœði ómynd- 
ugra og lögaldur (C. 221); frh. 1. umr.

Framsögumaður (L. E. Sveinbjörnsson): 
Eins og nefndarálitið ber með sjer, gat 
meiri hluti nefndarinnar ekki falliztá það, 
að frumv. það, sem hjer ræðir um, væri 
til nokkurra verulegra bóta, með því til- 
skipun 18. febrúar 1847 um fjárforræði 
ómyndugra sje i heild sinni gott og hent- 
ugt lagaboð, og hafl reynzt þeim fúllnæg- 
jandi, sem áttu að beita þvi. Við höfum 
því ráðið h. þingd. til þess að fella frv.; 
en með því vera kynni, að tilskipun 18. 
febr. 1847 gæti tekið einhverjum umbót- 
um, leyfum við okkur að koma með til- 
lögu til þingsályktunar í þá átt, að lands- 
stjórnin leiti álits yfirvaldanna um, hverju 
og hve miklu þurfi að breyta i lögum 
þessum, og semji svo írumv. þar að lút- 
andi og leggja fyrir þingið. En jeg vil 
fyrir hönd meiri hluta nefndarinnar lýsa 
þvi yflr, að við munum ekki tárfella, þótt 
tillaga okkar til þingsályktunar ekki verði 
samþykkt.

Quðjón Quðlaugsson: Eins og h. deild 
getur sjeð á nefndarálitinu, þá heíur nefnd- 
in ekki getað orðið sammála og klofnað í 
tvennt. Ástæður meiri hlutans hafa enn 
þá ekki getað sannfært mig um, aðbreyt- 
ingar þær, er jeg fer fram á, að gjörðar 
sjeu á hinum núgildandi lögum um fjár- 
forræði ómyndugra, sjeu ekki heppilegar.

Frumv. er alveg nýtt á þingi, en menn 
mega eigi álíta sögu þess eins þýðingar- 
litla, eins og hún er stutt í nefndina
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voru valdir þeir menn, er þingd. átti að 
geta og gat haft traust til, og sýndi h. 
framsögumaður meiri hlutans, að það ekki 
var að ástæðulausu, að hann var kosinn, 
þar sem hann við 1. umr. ljet sjer svo 
annt nm þetta mál, að hann varaði mig 
við, að halda fast við þær breytingar, er 
stjórnin ekki gæti gengið inn á, nfl. nm 
lögaldurinn, og tók jeg þeim bendingnm 
mikið vel. Hingað og ekki lengra náði 
nú áhnginn, því þegar til nefndarinnar 
kom varð reyndin önnnr. Heila vikn þnrfti 
h. meiri hlnti til að hngsa sig nm, hvort 
hann ætti að svæfa frumv. eða drepa; 
jeg get ekki álitið þetta eptirbreytnisvert 
dæmi, eða hvað skyldn menn segja nm 
slíkt háttalag hjá hjúum, ef þan í heila 
vikn værn að hngsa nm, hvort þan skyldn 
vinna það, er þeim væri boðið, og síðan 
kæmnst að þeirri niðnrstöðn, að gjöra ekki 
neitt, og ef það þykir miður heppilegt af 
algengnm verkamönnnm, þá er það þó þvi 
síðnr lofsvert af fulltrúum þjóðarinnar. 
Ræðu h. ffamsögumanns meiri hlntans(L. 
E. Svbj.) skal jeg ekki svara, þvi hnn 
var hvorki löng nje merkileg. Aðalástæða 
meiri hlntans til að ráða frá að fallast á 
frumv. mitt er, að tilskipnnin frá 18. febr. 
1847 sje góð og giid, en jeg hef áðnr 
sýnt fram á galla, er á henni eru, og með- 
an það ekki er hrakið, þá verð jeg að 
halda fast við það, er jeg hef sagt. Það 
er þá fyrst sá galli á henni, að hafa þennan 
fastákveðna frændsemisrjett, sem svo opt 
getnr og hefhr orðið til mikils ógagns fyr- 
ir hina ómyndngn. Lögin binda með þvi 
hendnmar á yfirvaldinn, svo það ekki 
getnr falið eignr hins ómyndnga þeim 
manni til forráða, er það álítur bezt fær- 
an til að gæta þeirra, þegar ættingjar ern 
á lífi, því þeir hafa rjett til að krefjast 
þess, að bajnið sje falið þeim á hendur, 
ef engin sjerstök ástæða bannar. Þá er 
reikningsfærslan. Fjárhaldsmenn ómynd- 
ngra em engan reikning skyldir til að 
sýna, ef eigur bams þess, er þeir hafa

nmráð með, ekki nema 20 hundruðum á 
landsvísn; sýsiumaður hefur að sönnn rjett 
til að heimta reikning, ef honnm þykir á- 
stæða til þess, en það er engin skylda. 
Þetta er engu samkvæmara en þvi, að 
telja rjett vera, að halla á þann, sem minni 
máttar er, en snnast í lið með þeim, sem 
meira má sín; það er i samræmi við þetta 
en ekkert annað, að telja þau lög heilla- 
rík, sem reyna að eins að vernda hinn 
ríka gagnvart órjettindum, én gefa þar á 
móti óbeinlínis í skyn, að menn megi fara 
með hinn fátæka, hvernig sem þeim lízt, 
eða hvernig á að skilja það öðrnvísi, 
þegar lögin segja við yfirfjárráðandann: 
ef fjárhaldið er 20 hnndrnð, þá heimtaðn 
árlega reikniug, til þess að geta vitað, 
hvernig fer nm fjeð, en ef það er aðeins 
19 hundrnð, þá máttn gjöra, hvort þn vilt 
að líta eptir því eða ekki. Þá er það mun- 
aðarlans fátæklingnr sem íhlnt á, ogþarf 
því ekki að hafa fyrir honum, nema sjer- 
stök atvik gjöri það nauðsynlegt.

Að telja þetta rjettlát lög er varla 
samboðið neinum skynsömum manni, og 
því síðnr sannsýnnm.

Jeg hef ennfremur sýnt fram á, að 
það væri ekki heppilegt ákvæði, að leyfa 
að geyma lausaije ómyndngra óselt nm 
lengri tíma, og með því, ef til vill, eiga 
það á hættu, að meira eða minna af því 
tapist fyrir ýms óhöpp, sem komiðgeta fyrir.

Þá verð jeg lika að telja það ekki 
æskilegt, að fje ómyndngra sje lánað nt 
og snður, þó það eigi að vera móti trygg- 
ingn, þvi með þeirri aðferð er mjög erfitt 
allt eptirlit frá hálfn hins opinbera.

Þó tel jeg öllu hættnlegra, ef til vill, 
að nálega öllum sparisjóðnm sknli vera 
leyft að njóta þeirra hlunninda, að takaá 
móti ómyndngra fje. Samkvæmt tilskipnn 
5. jan. 1874 hefnr landshöfðingi leyfi til 
að veáta hverjum sparisjóði slik hlunnindi, 
og það gjörir hann tafarlanst; þaðerleyft 
að leggja fleiri þúsund kr. ómyndugrafjár 
í sjóði, sem áðnr, ef til vill, hafa ekki
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nema 1—2 þús. kr. sem stofnfje. Þeim 
er þannig leyft, að taka við stórum npp- 
hæðum, sem þeim, ef til vill, getur orðið 
ómögulegt að borga út, ef sá ómyndugi 
þarfnast fljótlega fyrir að fá hanaútborg- 
aða, og ennfremur er það athugavert með 
smásparisjóði, einkum upp til sveita, að það 
getur vel komið fyrir, að þeir lifi að eins á 
1 eða 2 mönnum, sem hafa stofnað þá, og 
hafa svo alla reikningsfærsiu þeirra á 
hendi, en þegar þessara manna missir við, 
sje enginn, sem fær sje nm að taka við 
verkum þeirra, og þá getur svo farið, að 
allt lendi í óreglu og vanskilum, og það 
því fremur, sem veltufje þeirra er meira 
og er það varasamt að hætta þannig fje 
ómyndugra barna.

Að endingu eru ákvæðin um þóknun 
tii fjárráðamanna einkar ósanngjörn, eins 
og jeg hef áður tekið fram, þar sem fjár- 
haldsmaður, sem ef til vill verður að hafa 
mjög mikið fyrir fjárhaldinu, á alls enga 
þóknun áð fá fyrir starfa sinn, ef sá ó- 
myndugi eyðir sjálfur vöxtunum, en ann- 
ar, sem aptnrá móti þarf ekkert fyrir að 
hafa, getur fengið töluvert fje fyrir ekkert, 
Þótt tilskípnn þessi knnni að hafa verið 
góð og gild á sínum tírna, þá er þess að 
gæta, að hún er orðin svo gömul, að 
ekki er hægt að búast við, að hún geti 
átt við þann tima, er nú er, það því síð- 
ur, sem kringumstæðurnar hafa í þessum 
efnum breytzt meira en í flestum öðrum; 
þá voru t. d. engir sparisjóðir til, og eng- 
ar stofnanir aðrar en jarðabókarsjóðurinn, 
sem hægt var að ávaxta ómyudugrafje í. 
Þótt h. raeiri hluti nefndarinnnr gefi helzt 
i skyn, að löggjöfin nm fjárforræði ómynd- 
ugra sje gallalans, þá get jeg einmitt fyr- 
ir eigin reynslu sagt og sannað, að svo 
er ekki. Jeg veit til þess, að fje hefnr 
tapazt frá ómyndugu barni, einmitt sök- 
um þess, að lögin voru ekki svo tæmandi 
og góð, sem þau eiga að vera. Jeg skal 
gjarnan láta h. deild heyra söguna eins 
og hún gekk. Sýsiumaður gjörir samn-

ing við manu um að taka fjárhald 4 ára 
gamals barns, og nota arf þess því til 
framfæris, eins og lögin gjöra ráð fyrir. 
Sjárhaldsmaður tekur við arfinum, sem var 
lítill jarðarpartur, og selur hann fyrir 
nokkuð hærra verð en hann var virtur. 
Þegar barnið svo er komið til lögaldurs, 
og Qárhaldsmaðurinn er krafinn um reikn- 
ing fyrir gjörðnm sínum, þá fær það reikn- 
ing yfir úttektina, sem var i þorskhöfðum 
og fleiru þess konar, og er barnið eptir 
reikningnum orðið skuldugt, það er að 
segja, þegar hann var borinn saman við 
lóðseðilinn, því það sem jarðarhundruðin 
höfðu selzt við hærra verði vantaði. Jeg 
hef að gamni mínu reikuað, hvað barnið 
var nærri búið að tapa á þessu fjárhaldi. 
Það var fyrst 40—50 kr. af jarðarverðinu 
sem það fekk nú að mestu aptur, og svo 
næstum annað eins í rentum,. bæði af 
þessum 40 eða 50 kr., og svo af virðing- 
arverðinu meðan það var að eyðast. Hvað 
átti sýslumaður nú að gjöra, eða hvað gat 
hann nú gjört, þegar hann vissi ekkert 
um þetta? (Kristján Jónsson: Heimta 
reikning). Hann hafði enga skyldu til 
þess, þar sem ekkert tilefni var fyrir hendi 
og honum var þetta allt hulið, og fjár- 
haldið að líkindum gleymt. Hann hafði 
einu sinni sleppt frá sjer fjárhald- 
inu og það á löglegan hátt, vissi ekki 
annað/en fjeð hefði verið brúkað barninu 
til framfæris, og hafði ekki minnstu á- 
stæðu til að grnna fjárhaldsmann nm neitt 
misjafnt, og það þvi síður, sem þetta var 
maður, sem ávallt hafði fullan munninn 
af mannkærleika og öllu þess konar, enda 
alveg ósagt, hvort ásetningur hans hafi 
verið að „snuða" barn þetta. Einfeldni 
og þekkingarleysi getur eins vel hafa ver- 
ið orsök þessa samfara athugaleym.

Það var að eins af tilviljan, að þetta 
komst upp, því eigandi fjárins hafði sjálf- 
ur ekki rainasta grun um þetta, og bjóst 
ekki við að eiga neitt eptir óeytt. Það
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var annar maður sem rjetti hluta hans, 
því sjálfur var hann ekki fær um það.

Þetta kom fyrir einungis af því, að 
fjárhaldsmaðúr hafði ekki skyldu til að 
gefa yfirfjárráðanda neina árlega skilagréin, 
því að hefði svo verið, þá hefði þetta 
trauðlega kemið fyrir.

Tilskipunin 18. febr. 1847 gefnr yfir- 
fjárráðendum að eins leyfi til, að heimta 
árlegan reikning af fjárhaldsmanni, ef fjár- 
baldið er fyrir neðan 20 hnndr., þegar sjer- 
lega „ískyggilegt" ráðlag 'fjárhaldsmanns 
gefur tilefni til þess. Hann þarf helzt að 
hafa grnn á sjer um einhverja óráðvendni, 
til þess að sýslnmaðnr geti verið þekktnr 
fyrir, að heimta af honnm reikning, því 
það kemnr annars fram sem tortryggni 
gapivart fjárhaldsmanni. Þótfc ástæður 
hins ómyndnga i npphafi sjeu svo, að nt- 
lit sje fyrir, að allt fjeð gangi í eyðsin- 
eyri, þá geta þær breytzt; hinn ómyndngi 
getnr hætt að þurfa að eyða fje sínn, t. 
d. barn — sem hefur verið á fullri meðgjöf, 
þegar arfurinn tilfjell, svo að þá hafiyfir- 
fjárráðandi samið svo nm, að fjeð skyldi 
ganga því til framfæris,— er síðartekið af 
einhverjnm fyrir ekkert. Þetta er ekki 
hægt að vita nm iöngn fyrir, og nm þetta 
er óvíst, að sýslumaðnr viti nokkurntíma, 
og líkast að hann gleymi slíku fjárhaldi, 
sem hann fær aldrei neina skilagrein nm, 
og sem hann hefur ekki bóizt við að þnrfa 
neitt að skeyta nm framar.

H. framsögumaðnr (L. E. Svbj.) gat 
þeas þó við byrjun 1. umr., að þótt lög 
þessi værn allgóð, þá væri þeim ekki vel 
hlýtt, og hið sama hefnr h. 3. kgk. þm. 
(Kr. J.) sagt við mig, og iátizt vita til, að 
svo hafi verið. En er það ekki einmitt 
opt aðalástæðan hjá oss tíl að breyta eldrí 
lögnm, að þeim er illa hlýtt, og að þess 
vegna þykir ástæða til að breyta þeim 
svo, að búast megi við, að þeim verði 
betnr hlýtt framvegis.

Hvernig sem h. þingd. kann að taka 
Álþt 1893. A

i mál þetta, þá vona jeg að hún yfirvegi 
það vandlega og hngsi sig um, áðnr en 
hún felli það. Þótt h. meðneíndarmenn 
mínir ekki hafi sýnt ffv. néina sjerstaka 
föðurlega umönnun, þá veit jeg þó að 
þeir og allir hinir h. þingdm. eru svo góð- 
ir og ræktarsamir feður barna sinna, að 
þeim mundi finnast sárt, ef þeir vissu, að 
þan innan skamms, mnndu verða svift öll- 
nm sínum vandamönnum, og að þau með 
þeim efnnm, sem þau áttu að hafa sjer til 
lífsframfærslu, kæmnst undir umráð ein- 
hverra óþekktra manna, sem ef til vill 
hefðu hvofki vit nje vilja til að leysa það 
verk vel og samvizkusamlega af hendi. 
Og þóþeir, sem hjer sitja, ekkibúist yið, 
að þvílíkt komi fyrir þefrra börn, þá er 
fyrst og fremst ómögnlegt, að segja neitt 
nm það með vissu, og svo ættum vjer, 
sem skynsemi gæddar verur og sem sam- 
vizknsamir menn, eins að geta sett oss 
inn i ástand annara fjarskyldra barna og 
mnnaðarleysingja, og ekki sjá eptir oss til 
þess, að gjöra vorar ítrustu tiirannir, til 
þess að vernda rjett þeirra, að svo miklu 
leyti, sem það er mögulegt með lögum.

Jeg ímynda mjer, að hverjum hugs- 
andi og samvizkusömum manni, er alvar- 
lega íhugar þettamál, ekki fiunist ofgjört, 
þótt nokkrum klukkustundum sje varið til 
nákvæmar að yfirvega það, og að þeim 
mnni þá finnast heppilegra að rjetta því 
hjálparhönd með viturlegum bendingum, 
en að fella það. Þeir munu varla eptir 
viku umhugsun komast að þeirri niður- 
stöðu, að rjett sje að gjöra ekki neitt.

Frams'Qgumaðnr (L. E. Sveinbjörnsson): 
Jeg veit ekki, hvort h. deild hefur þótt 
mikii nppbygging að ræðu h. þm. Strand. 
(ö. ö.); mjer þótti það ekki. Hann veitti 
oss hinum nefndarmönnunum þungar átöl- 
ur fyrír það, hvað lengi nefndin hefði dreg- 
ið að ræða málið. En jeg hygg, að við 
hefðum heldur átt þakkir skilið fyrir, að 
við notnðnm heila viku til að bera saman
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þetta ómyndar- frv. hans við eldri lög, 
heldur en að við eptir einn dag hefðum 
flanað að þvi, að segja álít vort um frv. 
Þess háttar ákúrur og h. þm. kom með, 
hefur hann hvorki ástæðu nje leyfi til. 
Það var svo langt frá, að nokkuð í ræðu 
hans væri til uppbyggingar, að jegheyrði 
ekki eitt einasta atriði, sem væri svara- 
vert. Þó að h. þm. hafi sagt, að við höf- 
um ekkert gjört í þessu máli, þá sjer þó 
h. deild, að við höfum lagt til að skora á 
stjórnina að taka þetta mál að sjer og jeg 
sje ekki, hvað er betra en það. Það get 
skilið, að h. þm. Strand. (G. G.) taki það 
sárt, að þetta vanburða fóstur hans fái 
ekki greiðlega fram að ganga.

Sigurður •Stef&nsson: Jeg játa það 
fyllilega, að þetta mál er mikið vanda- 
mál, og get ekki legið nefndinni á hálsi, 
hvorki h. meiri hluta eða minni hluta, 
fyrir afskipti hennar af þessu máli, sem 
er svo mikilsvert og snertir hin helgustu 
rjettindi þeirra, sem mega sín minnst i 
mannfjelaginu. Það er þvi rjett, að málið 
sje vandlega athugað. Hjer liggja tveir 
vegir fyrir hendi. Meiri hluti nefndar- 
innar leggur til, að stjórninni sje falið 
málið á hendur, en minni hlutinn, að frv. 
sje samþ. með viðaukum og breytingum. 
Jeg játa, að mjer þykir till. minni hlut- 
ans tiltækilegri, því að málið á það skil- 
ið, að deildin ræði og athugi það sem bezt, 
og þó að frv. kynni ekki að verða svo 
úr garði gjört, að stjórnin gæti ráðið til 
staðfestingar á þvi, þá er ekki annað en 
hún leggur það aptur fyrir þingið með 
þeirn breytingum, sem henni þykja nanð- 
synlegar. Hygg jeg því, að tilgangi meiri 
hlutans verði eins náð með þessu móti 
eins og að fara þingsályktunarveginn. 
Með þessari aðferð er athygli hennar á 
þessu máli eins vel vakin, eins og með 
þingsályktun. Þess vegna verð jeg að 
greiða atkv. með frv. til 2. umr. og styðja 
að því, að það nái fram að ganga, án

þess, að mjer komi til hugar að lá h. meiri 
hluta afskipti hans af málinu.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg vil leyfa 
mjer að spyrja háttv. •framsögumann 
(L. E. Sv.): Hvar sjest það, að h. meiri 
hlutinn hafi íhugað frv. þetta og þetta 
mál í heild sinni rækilega? Nefndarálit 
hans ber það alls ekki með sjer og heldur 
ekki hefur það komið í ljós af ræðum h. 
framsögum. (L. E. Sv.), og jeg býst heldur 
ekki við, að ræður hans framvegis muni 
sýna það. Til þess að geta sagzt hafa 
íhugað það rækilega þnrfti að gjöra sam- 
anburð á ákvæðum frv. og tilskipuninni, 
á kostum beggja og ókostum. Jeg veit 
ekki til þess, að neinum verulegum atrið- 
um sje sleppt úr í frv. og að það sje svo 
mikil ástæða til að kalla frv. þetta 
„ómyndar- frv.“ eins og h. þm. (L. E.’Sv.) 
komst að orði. Meiri hlutinn bendir á 
það, að það sje varúðarvert að afnema 
dönsku laga 3. bók 17. kap. Það er nú 
að visu svo, að gjört er ráð fyrir því í 
frv., en þó að jeg yrði að semja álit mitt 
áður þó jeg væri í minni hluta, af þvi 
jeg sá að álit meiri hlutans mundi annars 
aldrei koma, tók jeg samt upp i álit mitt 
till. um að gjöra breyt. á þessu, þannig 
að eigi skuli nema úr gildi nema 1—13 
gr. af d. 1. 3. b. 17. kap. Þessi breyt.till. 
min var meiri hlutannm kunnug, þegar 
hann samdi sitt álit, svo að mjer finnst 
þessi aðfinning hans vera að eins högg 
slegiðút í vindinnog sanna, að hann hafi 
ekki íhngað málið rækilega. Það þýddi 
ekkert, að koma fram með þessa aðfinn- 
ingu við frv., úrþví að það var augljóst, 
að jeg lagði til að þessu yrði breytt. Það 
var því á valdi þingd., að gefa atkv. um 
þetta, og ef hún hefði ekki samþ. breyt.till. 
þá var það henni að kenna en ekki mjer.

H. þm. ísf. (S. St.) sýndi ljóslega fram 
á það, að mál þetta vekur fúllt eins vel 
athugun stjórnarinnar, ef það kemur til 
hennar í frv.-formi, eins og ef það kæmi
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í þingsáL formi. Þá fær stjórnin tækifæri 
tíl að sjá og yfirvega, hverjar þær breyt. 
eru, sem þingið álitur nanðsynlegastar, 
svo að það er frá mínn sjónarmiði heppi- 
legra, að málið komi frá þinginu í frv., 
heldnr en sem þingsál. f»ví er líka komið 
svo fyrir í þingsál. meiri hlntans, að 
stjómin á „að leita álits yfirvalda þeirra, 
sem hlnt eiga að máli“. Jeg hygg að 
yfirvöldin hafi ekki opt og tíðnm betri 
þekkingn á, hvað gjðra þarf i þessu máli, 
og á þessn þingi er einmitt dæmi þess. 
Það ern einmitt miklar liknr til þess, að 
stjórnin mnndi helzt bera þetta mál nndir á- 
lit amtmannsins í Snðnr- og Vestnramtinn 
og máske einnig háyfirdómarans. En jeg ber 
ekki það transt til þessara yfirvalda, að 
þeir mnni nndirbúa þetta mál, eins og 
nanðsyn krefnr; það er ekki svo að skilja 
að mjer detti í hng, að þeir breyti á móti 
betri vitnnd, en jeg er sannfærðnr nm, að 
þeir vita ekki, hver þörfin er. Þó aðjeg 
beri fnllt transt tíl stjórnarinnar, þá get 
jeg ekki ætlað, að þessi aðferð, sem farið 
er fram á að viðhafa í þingsál. geti orðið 
þessn máli til góðs og greiðs framgangs.

ATKVÆÐAGR.: Málinn vísað tíl 2. 
nmr. með 6 atkv.

Frv. til laga um afnárn kbngsbœna- 
dagsins sem hdgidags (C. 236); 1. nmr.

ATKVÆÐAGR.: Málinn visað til 2. 
nmr. í e. hlj.

Tid. id þingsðdyktunar um meðferð á 
líkum (C. 209); hvernig ræða sknli.

ATKVÆÐAGR.: Samþ. ein nmr.

Frv. til laga um bann gegn þvi, að 
utanríkismenn megi eiga jarðeignir á ís- 
landi (C. 248); 1. nmr.

ATKVÆÐAGR.: Málinn vísað tii 2. 
nmr. með 7 atkv. gegn 4 að viðhöfðn 
n&fnakalli sakir óljósrar atkv.greiðsln og 
sögðn

já: nei:
Þorleifnr Jónsson, J. A. Hjaltalín,
Einar Ásmnndsson, Kr. Jónsson,
Gnðjón Gnðlangsson, L. E. Sveinbjörnsson, 
Gntt. Vigfnsson, Þorkell Bjarnason. 
Hallgr. Sveinsson
Signrðnr Jensson,
Signrðnr Stefánsson.

Tuttngasti og þriðji fnndur, laugardag 
29. júli. Allir á fundi nema 1. kgk. 
þm. (L. E Svbj.), sem hafði tilkynnt 
forföll.

Frumv. til fjáraukadaga fyrir árin
1892 og 1893 (C. 260, 266); 3. umr. 

Þorked Bjamason: Jeg vona, að
breyt.till. okkar sje svo úr garði gjörð, að 
allir hlntaðeigendnr geti nnað vel við. Það 
sem breyt.till. fer fram á er, að útgefandi 
Fornbrjefasafnsins fái 600 kr. útborgaðar 
þegar handritið, er ætla má að nemi 24 
prentnðum örknm, er albúið tíl prentnnar, 
í stað þess, að hann eptir írv. eigi fjekk 
þær útborgaðar, fyrr en hann hafði látíð 
handritíð af hendi. Mnnurinn er því sá, 
að honnm verðnr ekki synjað nm að haía 
handritið hjá sjer, ef breyt.tili. kemst að. 
Það er sjeð fyrir, að enginn vafi geti leik- 
ið á, hver hafi eignarrjettinn, því að í 
breyt.till. stendnr, að honum sknli skylt 
að láta það af hendi jafnskjótt, sem þess 
þnrfi til prentunar.

Bókmenntafjelagið hefur ákveðið, að 
gefa að eins út 12 prentaðar arkir á ári 
af Fornbrjefasafninu; það líða þvi tvö ár 
áður allt það er komið út, er hann hefur 
safnað, og getnr hann iðnlega þnrft á 
því að halda til að bera saman við þan 
fombrjef, er hann saínar til; þegar honnm, 
eins og jeg áður hef sýnt fram á, er skylt 
að láta af hendi handritíð, þegar þess 
þarf með, þá er þetta engin hætta, heldur 
að eins tillátsemi. Jeg hef einnig heyrt, 
að handritíð ætti að geymast upp á ein-
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hverju lopti. er bókmenntafjelagið hefur 
leigt til að geymæ liandrit sin í, þar sem 
ómögulegt er að sitja sakir kulda. Fyrir 
vísindaraanninn er hver stundin dýrmæt, og 
ekki sízt þegar svo er ástatt eins og hjer- 
er, að hann þarf að lifa aí starfa sinum. 
Jeg vona því, að h. þingd. sjái, að þetta 
er að eins lítil tilhliðrunarsemi, semengin 
hætta er samfara.

GuSjón Gufflaugsson: Það er að eins 
lítil athugasemd* við fjáraukalögin 1892— 
93, er jeg ætla að leyfa mjer að gjöra. Mger 
fínnst nfl. mönnum hafa gleymzt að athuga 
að lítinn viðauka vantar, er hefði átt að 
vera við þetta fjárankalagafrv. Sam- 
kvæmt fjárlögum 1892—1893 áPállsögn- 
kennari Melsteð að hafa i lann. sem 
kennari við latínuskólann 1800 kr. hvort 
árið, en samkvæmt lögum um eptirlaun 
handa hinum sama manni, er samþykkt 
voru fyrir skömmu af þingiuu, þá ber 
honum að fá 1800 kr. í eptirlaun frá 1. 
okt. 1893. Hann kemur því eptir því 
sem mjer skilst til að hafa tvöfold 
laun í 3 mánuði, og veit jeg þó að það 
hvorki hefur verið meining þings nje 
stjórnar, heldur að eins orðið af athuga- 
leysi. Mjer hefði því fundizt vel hlýða, 
að einhver ákvæði hefðu komið, er breyttu 
þessu. Vitanlega er of seint að koma nú 
fram með breyt.till. nema því að eins að 
málið yrði tekið út af dagskrá, eða þá 
h. Nd. gjörði einhverja breyt. í þessa átt 
Mjer hefði sem sagt þótt viðkunnantogra, 
að einhver ákvæði hefðu komið fram, þetta 
áhrærandi.

Landshöfðingi; Út af orðum h. þm. 
Strand. (G. G.) skal jeg leyfa mjer að geta 
þess, að þetta sama einmitt kom tit tals 
í h. Nd. og gat jeg þess þá, að óhætt væri 
að hafa það traust til stjórnarinnar, að 
hún ekki mundi borga sama manninum 
bæði laun og eptirlaun. Það er auðvitað, 
að ef Páll Melsteð fær lausn frá sýslun 
sinni írá 1. okt. næstk. og eptÍRlaunin

verða samþ., sem jeg vona, þá verða hon- 
frá 1. okt. 1893 að eins borgnð út eptir- 
lann, enda ern launin veitt honnm í fjár- 
lögnnnm, „sem kennara í sögu“, en nndir 
eins og hann fær lausn, er hann ekki 
lengnr kennari í sögn. Jeg mundi þvi 
álíta öldungis ófyrirgefanlegt, ef stjórnin 
Ijeti borga honnm bæði lann og eptirlaun, 
og það væri ekki einungis hið mesta gjör- 
ræði, heldnr beinlínis rangt H. þm. Strand, 
(G. G.) getur því verið rólegur fyrir því, 
að Páli sögnkennara Melsteð ekki mnn 
verða borgað meira en honnm ber.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg læt mjer 
fullkomlega nægja yfirlýsing hæstv. landsh. 
og jeg var heldur ekki hræddnr nm, að 
stjórnin mnndi borga út þessi lann nema 
vera kynni af athugaleysi, en mjer þótti 
þetta ekki formlegt, og vildi þvi koma 
með þennan viðanka. Jeg hef að sönnn 
eigi sjálfnr heyrt á umr. um þetta mál 
i h. Nd., en einn h. þm. úr þeirri deild 
sagði mjer, að hæstv. landsh. hefði sjálfnr 
helzt verið á því að koma líknm viðauka 
að, og hngði jeg þetta hafa gleymzt mönn- 
um, og vildi því að eins vékja athygli á 
þvi. Það var sem sagt ekki af því, að 
mjer þætti neitt hætt við, að stjórnin mundi 
borga þessi tvöföldu laun, að jeg fór að 
vekja, nmr. nm þetta, heldur að eins af 
því mjer þótti það ófoemlegt.

Landshöfðingi: H. þm. Straud. (G. G.) 
hefur ekki verið skýrt allskostar rjett frá 
umr. minnm í Nd. Það sem talið kom út 
af var, að einn h. þm. ljet í Ijósi efa um 
að eptirlannin yrðn formlega borguð’ út, 
fyr en frá 1. jan. 1893, og því væri rjett- 
ara að taka launin fyrir okt. - des. þ. árs 
upp i' fjáraukalögin fyrir 1892 —93, og 
gat jeg þess' þá, að ekki gæti átt vei við, 
að taka fjárveitingu þessai upp> ífjátranka- 
lögin fyr en hún væri samþ, af þinginn, 
en sagði ef menn endilega vildu það forms- 
ins vegna, þá mætti taka þessi ársfjórð- 
nngslann npp á fjáraukalögin, er frv. hefði
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náð staðfestingn en fyr ekki. En að nokk- 
nr hætta væri á, að launin yrða borguð 
tvívegis kom ekki til tals.

ATKVÆÐAGE.; Breyt.till. (C. 266) 
var samþ. með 7 sarohlj. atkv.; frv samþ. 
í e. hlj. og sent aptnr tii Nd.

Frv tU laga um dagpeninga og þing- 
fararkaup álþingismanna (C. 197, 246, 
263); 2. nmr.

Guðjón GuSlaugsson: Mjer finnst, að 
hjer liggi næst að spyrja, af hverjn frv. 
þetta sje komið inn á þingið, og hvers 
vegna þetta sje ítrekað svona hvað eptir 
annað, og allir vita, að þá liggur beinast 
við að svara því á þá leið, að það'sje af 
því, að allmargir út nm landið æski eptir 
því. En hversvegna óska þá landsmenn 
eptir, að ferðakostnaðnr þm. sje fastákveð- 
inn? Það hlýtnr að vera af því, að þeir 
ekki bera traust til þess, að þeir gefi 
rjetta reikninga og það vantranst þeirra 
getur ekki átt rót sína að rekja til ann- 
ars, en að landsmenn hafa rekið sig á það, 
að snmir þm. hafa gefið hærri reikninga 
en góðn hófi gegndi. En þá er að spyrja, 
hvers vegna landsmenn treysta okkur til, 
að semja fost Iög fyrir þá að fara- eptir, 
en treysta okknr ekki til þess að semja 
rjettiáta og sanngjarna reikninga fyrir 
ferðakostnaði okkar, og þeirri spnrningn 
ímynda jeg mjer, að hvorki jeg eða nokk- 
ur annar geti svarað. Ef mjer er ekki 
treyst til þess að gjöra rjettlátan reikning 
fyrir ferðakostnaði mínnm eitt ár, hvernig 
i danðannm væri mjer þá treystandi til, 
að fastákveða ferðakostnaðinn fyrir mörg< 
komandi ár, svo að hann yrði rjettlátnr.

Það er vitanlegt, að þessar óskirern 
komnar fram hjá landsmönnnm, af því þeim 
hafa fundizt reikningarnir of háir, en þeir 
þurfa ekki að hugsa til þess, að byrðin 
verði Ijettari á Iandinn við að fastákveða 
þingfararkanpið, heldnr miklu fremnr 
þyngri. Það getur ekki verið meiningin, 
að fastákveða ferðakostnaðinn svo, að það

geti komið órjettlátlega niðnr á einstöknm 
þingmönnnm; en nr því menn nn vilja 
hliðra til við kjósendnr sína, sem ekki er 
neinnm láandi, því það er aldrei nema 
rjett, að reyna til þess, að verða við ósk- 
nm þjóðarinnar, en þá verðnr að athnga 
það nákvæmlega, hvað það er, sem hnn 
óskar, og hvað það er, sem maðnr getur 
gjört fyrir hana, því það er naikln drengi- 
legra að segja nei, heldnr en að segja já 
við þvi, og gajjga svo i allt aðra stefnn, 
en landsmenn byggja óskir sínar á, þvi 
slíkt mnndi verða þeim hefndargjöf, og 
ekki gjöra þá til lengdar ánægða. Nokk- 
uð er víst, að eptir- þessn frnmv. er ó- 
mögulegt að komast hjá því, að það verði 
eigi halli fyrir landssjóð. Vilji menn því 
verða við ósk Iandsmanna og jafnframt 
komast hjá því, að hafa ranglega fje af 
landssjóði, þá verða menn að synda milli 
skers og báru; en jeg skal játa, að það 
er vandasamt og nanmast áfæri þingsins, 
að gjöra þetta svo úr garði, að allt fari 
vel. Mestur skakkinn við fastákveðinn 
ferðakostnað hlýtnr að koma þar fram, 
sem bæði verðnr farið sjóveg og landveg. 
Það getur ekki átt sjer stað að qettlátt 
sje, að setja kostnaðinn ávallt jafnan fyrir 
þann, sem getnr farið bæði sjóveg og land- 
veg, og ósamkvæmnin í því verður að lík- 
indnm mikln meiri í framtíðinni, því mað- 
ur hefur ástæðn til að vona, að samgöng- 
ur fari batnandi hjá oss, eða verði að 
minnsta kosti heldnr betri en verri eptir- 
Isiðis en að nndanförnn.

Jeg> hef borið það saman, hvað lands- 
sjóðnr mundi hafa grætt við það eða tap- 
að, ef samskonar frumv. hefði orðið að lög- 
um 1881, og sett upp 2 dálka, annan fyr- 
ir ábatann en hinn fyrir tap, en jeg hef 
ekki getað orðið svo heppinn að fá annað 
í ábatadálkinn en púnkta, en aptnr á móti 
hef jeg fengið tölur í skaðadálkinn, og 
þær ekki svo lágar.

Jeg ætla þá að láta h. deildarmenn
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heyra yfirlit yfir ferðakostnað þingmanna 
frá 1881 til 1891.

Ár. Samkv. reikn. Faat&kv. Skaði. Ábatí.
1881 3,380 4,290 910 n
1883 3,052 3,800 748 n
1885 2,887 4,190 1,303
1886 3,602 4,840 1,238
1887 4,158 4,770 612
1889 4,596 4,660 64 w
1891 5,171 5,480 309

5,184 n
Skaðinn á þessu tímabili er þá meiri en
ferðakostnaðnrinn nokkurntíma á sama 
tímabili, og nærri helmingi meiri en minnsti 
kostnaðurinn; en þó get jeg ekki sagt, að 
tölurnar í frumv. þessn sjeu ósanngjarnar, 
að því leyti, sem þær eru miðaðar við land- 
ferðir; en misfellurnar, sem koma fram við 
fastákveðinn ferðakostnað stafa að mestu 
af sjóferðunum, sem þó hingað til hafa 
opt verið í ólagi, en munu að vonum 
batna þegar frá Iíður.

Árið 1881 hefði þingm. úr Múlasýsl- 
um getað stungið í vasa sinn 235 kr. 
fyrir ekkert, ef slík Iög hefðu verið til, 
þar sem hann að eins reiknar sjer 135 kr. 
í stað 370, eptir frumv. Sama ár gat 
þingm. úr Eyjafirði stungið á sig 124 kr. 
ogannarþm. úr Stykkishólmi 186 kr. Árið 
1883 gat þm. úr Húnavatnssýslu stungið 
í vasa sinn 116 kr., þm. úr Stykkishólmi 
90 kr. og einn frá Akureyri 140 kr.

Við Snæfellsnessýslu kemur fram mest- 
ur mismunurinn, því þar sem þm. þaðangeta 
ferðast sjóveg fyrir 27 kr. hvor, samkvæmt 
ferðakostnaðarreikningum þeirra 1881, eru 
þeim ætlaðar 120 kr. Þegar menn hafafarið 
sjóleiðis til og frá Stykkishólmi á þing, 
hafa menn fengið */6 þingfararkaupsins 
fyrir ekki neitt. */5 verða löghelguð gjöf 
en að eins ’/b endurgjald. Menn mega 
heldur ekki ganga út frá þvi sem sjálf- 
sögðu, að ekki verði fleiri þingm. úr hverju 
kjördæmi, en þar á að kjósa, t. d. 1 úr 
Snæfellsnessýslu og 2 úr ísafjarðarsýslu, 
þeir geta allt eins orðið 4, 5 eða jafnvel

fleiri úr hverjum staðnum, Stykkishólmi 
og ísafirði, og þá fer nú heldur að verða 
halli fyrir landssjóð að lögum þessum. 
Hefðu 4 þm. farið úr Múlasýslum 1881, 
eins og t. d. nú, þá hefðu þeir allir til 
samans getað stungið í vasa sinn 940 kr. 
á einu ári. Jeg veit, að það er ekki ósk 
-landsmanna, að fá þau ákvæði i þessu at- 
riði, sem leiddu til þess, að þingmenn 
gætu fengið svo og svo mikinn hluta af 
ferðakostnaðinum fyrir ekkert, og væri 
það þá sannkölluð hefndargjöf að gefa 
þeim þvilík lög, eða sama sem að gefa 
þeim steina fyrir brauð. Jeg veit vilja 
kjósenda minna i þessu efni og mjer finnst 
það ekki úr vegi, að koma með þær breyt- 
ingar, er i einhverju samsvara óskum þeirra, 
en jeg vil ekki gabba þá með því, að gefa 
þeim lögum atkvæði mitt, sem gjörsamlega 
stríða móti tilgangi þeirra og vilja. Jeg 
hef því komið fram með breyttill. þessar, 
og ern þar 2 taxtarnir, annar fyrir sjó- 
ferðir en hinn fyrir landferðir, þó náttur- 
lega að eins þar, sem sjóferðum verður 
við komið.

Jeg skal ekki segja um, hvort töl- 
nrnar muni allar rjettar, og jeg get ekki 
forsvarað þær, því jeg þekki ekki svo 
vel til alstaðar, en hver einn er kunnug- 
astur hjá sjer, og gætu menn þá komið 
sjer saman um breytingar á þeim eptir á- 
stæðum, en jeg vildi að eins koma þessu 
„principi" að, því það er þó eini vegurinn 
til þess að geta orðið við ósk landsmanna, 
án þess stórkostlega að skáka af lands- 
sjóði, og því mun jeg gefa frumv. atkv. 
mitt, ef breyttill. komast að, en annars 
ekki.

Jeg hef ekki fleira að segja að þessu 
sinni, en mun svara þeim athugasemdum, 
sem kunna að koma við breytingartill. 
mínar.

LandshöfSingi: Jeg skal að eins 
leyfa mjer að gjöra stutta athugas. Við
1. umr. þessa máls, vakti jeg máls á þvi, 
að ósamkvæmni væri milli þessa frumv.
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og frumv. þess, sem nú hefur verið samþ. 
við 3. umr. hjer, kosningarlagafrumv. í 
kosningarlagafrumv. stendur, efmigminn- 
ir rjett, með berum orðum, að þingmenn 
eigi að fá ferðakostnað endurgoldinn ept- 
ir reikningi. En ef svo frumv. kemurfrá 
þinginu, sem ákveður, að ferðakostnaður 
þingm. skuli endurgoldinn eptir reikningi, 
og annað.frumv. verður líka samþ., sem 
segir, að ferðakostnaðurinn sje ákveðinn 
með tölum, þá sje jeg ekki betur, en að 
hjer sje ósamkvæmni milli frumv., svo að 
þau geti ekki samrýmzt.

Flutningsmaður (Jön A. Hjaltalín)-. 
Með tilliti til þeirrar breyt.till., sem við 
tveir þingm. höfum komið með, þá finnst 
mjer að hún ráði bót á því, að frv. þau, 
sem hæstv. landsh. taldi vera ósamkvæmni 
milli, rækjust á. Jeg hygg heldur ekki, 
eins og tekið var fram við 1. umr. þessa 
máls, að „eptir reikningi" þýði „eptir 
sundurliðuðum reikningi“, heldur geti það 
eins vel skilizt, eptir reikningi fyrir upp- 
hæð, sem 'hjer er tekin fram í frumv. 
Hvað breyttill. h. þm. Strandam. (ö. ö.) 
viðvíkur, þá vildi jeg spyrja um eitt, hvort 
hann ætlist til, af því að dagpeningar 
standa í fyrirsögninni, að þeir sjeu taldir 
með í upphæðinni; ef það er ekki, þá er 
ekki rjett, að þeir standi þar, og það er 
mikil spurning, hvort upphæðiraar eru þá 
nægilegar, ef dagpeningar eru reiknaðir 
með fyrir þá daga, sem þeir eru að fara 
til og frá.

Það hefur komið fyr fram á þingi, að 
menn hafa viljað gæta tvennskonar stigs, 
er ákveða hefur átt þingfararkaup, og 
taka tillit til, hvort farið er sjóveg eða 
landveg. Auðvitað er á þvi talsverður 
munur, hver leiðin er farin, en ekki fannst 
mönnum gott að koma þvi vel saman. 
Upphæðirnar, sem hið upprunalega frumv. 
ákveður, eru byggðar á, að stundum sje 
farið landveg og stundum sjóveg. Ef ein- 
ungis væri ætlazt til að farið væri land- 
veg, þá væru upphæðirnar margar of lágar.

Jeg skal svo ekki fara lengra út í málið, 
fyr en jeg heyri, hvort h. þm. ætlast til, 
að dagpeningarnir sjeu taldir með.

Quttormur Vigfússon: Jeg skal að 
eins leyfa mjer að benda á eitt atriði í 
ræðu h. þm. Strandam. (ö. ö.), sem ekki 
var alveg rjett, þó að svo kunni að virð- 
ast. Hann var að tala um þann ábata, 
sem þingm. gætu haft á því að fara með 
strandferðaskipunum, ef þeir fengju ferða- 
kostnað ákveðinn eptir frumv. okkar flutn- 
ingsmanna, og sagði, að svo ogsvomiklu 
fje gætu þingmenn þá stungið í vasann. 
Hann tók til þingmann úr Múlasýslu í 
þessu efni, en jeg hygg, að það sje held- 
ur laust athugað, að hjer sje að ræða um 
fje, sem stungið sje í vasa. Það er að 
vísu satt, að með strandferðaskipinu er 
hægt að ferðast úr Múlasýslu fyrir 140 
kr., hvað fargjald snertir, en auk þess 
kostar fæði 5—6 kr. á dag. Á þessu 
er mjög mikill munur, þegar farið er land- 
veg, því að þá eyðir þingm. ekki, eða 
þarf ekki að eyða, nema litlum hluta af 
dagpeningum sínum fyrir fæði, auk farar- 
kostnaðarins, sem ætíð fæst endurgoldinn. 
Áf þessu er ljóst, að ekki verður með 
rjettu sagt, að þingm. stingi öllum mis- 
muninum i vasann, þar sem hann auk 
fargjaldsins verður að borga út mest alla 
dagpeninga sína.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg skal fyrst 
svara spuming h. 5. kgk. þm. (J. A. Hj.), 
hvort í breyt.till. minni væru dagpening- 
ar fólgnir í upphæðnnum. Jeg get svar- 
að því með fáum orðum: það er að eins 
ætlazt til, að í þeim sje fólginn ferðakostn- 
aður, enda sýnist mjer það vera augljóst 
öllum, þar sem stendur í 1. gr. frumv.: 
„borgun fyrir ferðakostnað, sem hjer grein- 
ir“. Jeg held, að öllum muni skiljast það, 
að hjer er að eins átt við ferðakostnað, 
þegar lika sagt er áður, að þeir fái 6 kr. 
í dagpeninga fyrir hvem dag, sem þeir 
eru á ferðinni frá eða til alþingis.

Jeg skal játa, að jeg skildi ekki ræðu
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h. sessunautar míns h. þm. S.-Múl. (6. V.) 
Jeg gat ekki sjeð, hvað var athugavert 
við það dæmi, sem jeg tók. En jeg ímynda 
mjer, að ef hann skoðaði ferðakostnaðar- 
reikninga þingmanns úr Múlasýslu á und- 
anfarandi þingum, þá mundi hann geta 
skilið, að þingmaður úr þeirri sýslu gæti 
stungið 235 kr. í vasa sinn, eí þingfarar- 
kaup er fast ákveðið eptir landferð, en 
farið er sjóveg. Jeg get ekki ímyndað 
mjer, að þingm. hafi verið svo samvizku- 
samir við landssjóð eða samvizkulausir við 
sjálfa sig, að þeir hafi reiknað af sjer svo 
tugum skiptir. Þá væri ástæða lands- 
manna horfin til að óska fastákveðins þing- 
fararkaups, ef þingmenn settu svo Iítið 
upp, að þeir gjörðu sjer skaða með því. — 
E»að sýnist þýðingarlítið að vera að mót- 
mæla þvi, að það sje skaði fyrir lands- 
sjóð að borga út 120 kr. í staðinn fyrir 
27 kr. eða 370 kr. í staðinn fyrir 135 
kr. Þeir, sem ekki skilja þetta, skilja 
að minnsta kosti ekki mikið í reikningi.

Guttormur Vigfússon: Jeg skalekki 
fara neitt að verja það, hvor okkar þm. 
Strandamanna er betri í reikningi, en það 
get jeg varið, að það er ekki ijett, að 
þm. stingi þessu fje i sinn vasa. H. þm. 
Strand. (GL G.) sagðist ekki skiija í, að 
þm. gjörðu sjer skaða og settu reikninga 
sina of lága. En þetta hljóta þeir að 
gjöra, þegar með skipum er farið, af því 
þeir eru neyddir til að eyða eða jeta upp 
mest alla dagpeninga sína — jeg segi 
fyrir mína reynslu — þá eyða menn ekki 
5 kr. í fæðispeninga á dag. Jeg veit ekki 
betur, en að reikningarnir sjeu svo gjörð- 
ir, að að eins sje borgaður kostnaðuriun við 
ferðina, en ekki fæði. Þegar ferðast er 
á landi, þá er fæði, sem menn borga á dag, 
mest 2 kr., en með strandferðaskipunum 
5 kr. óg er þá 3 kr. dýrara að ferðast 
með strandferðaskipunum og skaðast þá 
þingm. um þær krónur.

Flutninffsmaður (Jón A. Hjaítalín): 
Mjer þótti gott að fá þær npplýsingar hjá

h. þm. Strand. (GL G.), að eigi væru fólgn- 
ir dagpeningar þingm. í tölum þeim, er 
hann stingur upp á i breyt.till. sínum. En 
samt sem áður er ýmislegt að athuga við 
þessar breyt.till. h. þm. Strand. (G. GL); 
þannig eru t. a. m. mjög óglögg ákvæði 
þessarar nýju gr. sem gjört er ráð fyrir 
að bætist inn aptan við 1. gr. Það er 
sagt í gr.: „Þingm. fær ferðakostnaðinn 
borgaðan fyrir sjóferð, eins og hann hefði 
verið búsettur í þeirri sýslu, sem sjóferð- 
in byrjaði, en fyrir landferðina jafna upp- 
hæð þvi, sem landferðakostnaðurinn er 
meiri eptir lögum þessum úr sýslu þeirri, 
sem þm. er búsettur í, en þeirri, sem sjó- 
ferðin byrjaði í“. En þetta dugar ekki í 
öllum tilfellum, t. a. m. þar sem landferð- 
in er innan sýslu, ekki út fyrir endamörk 
sýslunnar og sjóferðin byrjar því einnig 
frá sömu sýslu. Tökum dæmi af Mýra- 
sýslu, að þm. sje búsettur nppi á Gils- 
bakka og íari þaðan landveg niður í Borgar- 
nes, en sjóveg þaðan til Beykjavíkur. 
Þegar svona kemur fyrir er ómögulegt að 
heimfæra eða miða við ákvæði þessarar 
nýju gr. um tvöfalt eða tvenns konar reikn- 
ing á þingfararkaupínu.

Að svo mæltu skal jeg engum ónytju- 
orðum eyða að þessu frv. en læt h. þingd. 
greiða atkv. sitt, eins og henni bezt þyk- 
ir. Jeg hef ekki svo mikið gaman af að 
heyra sjálfan mig tala.

ATKVÆÐAGB.: 1. breyt. (C. 246) 
samþ. með 9 atkv.; 1. br. (C. 263) þar 
með fallin; 2. breyt. (C. 263) felld með 
6 :2 atkv.; 3. breyt. (C. 263) þar með 
fallin.; 2. breyt. (C. 246) samþ. með 8 
atkv.; 3. breyt. (C. 246) samþ. með 8 atkv. 
1. gr. þannig breytt samþ. með 6 atkv. 
gegn 4 að viðhöfðu nafnakalii, og sögðu:

Já: Nei:
Jón A. Hjaltalín, Guðj. Guðlaugsson, 
Þorl. Jónsson, Hallgr. Sveinsson,
Einar Ásmundsson, Kristján Jónsson, 
Gutt. Vigfússon, Sigurður Stefánsson,
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Já: Nei:
Sigurður Jensson,
Þorkell Bjamason.

Málinu vísað til 3. nmr. með 6 : 3 atkv.

Frv. tíl laga um aúkatekjur, dagpen- 
inga og ferðakostnað syslumanna o. s. frv. 
(C. 228, 231, 242, 253, 267); 3. umr.

FramsogumaSur (Kristján Jímsson): 
Jeg hef fátt eitt að segja um ffv. þetta, 
þvi að það liggur nú hjer fyrir eins og 
það var samþ, við 2. umr. Þær breyt.- 
till. sem nú liggja fyrir eru nanðsynleg 
afleiðing af þvi, hvernig þá fjellu atkv. h. 
þdm. um greinir frv. *

Fyrsta breyt.till. er á þingskj. 231 og 
er hún við 3. gr. 2, málslið. Þessi breyt. 
er gjörð eptir bending hæstv. landsh. við
2. umr. Þetta er að eins orðabreyting, 
breyting á orðaröð greinarinnar, en sem 
betnr fer að haga svo sem stungið er upp 
á. Jeg vona, að h. þd. geti ekki bland- 
azt hugur um að samþ. hana. Á þingskj. 
242 er viðaukatill. ffá hæstv. landsh. Á 
henni mun standa svo, að gleymzt hefur, 
þá er frv. var samið, að setja inn í það 
þessi ákvæði, og fyrir þvi er öldungis sjálf- 
sagt að fallast á þessa viðaukatill.

Nefndin hefur komið með breyttill. á 
þingskj. 267 og eru þær bein afleiðing af 
atkvæðagr. um frv. við 2. umr. Þó að 
jeg sje ekki samþ. breytingum þeim, sem 
frv. fjekk við 2. umr. eru þó breyttill. 
þessar frá nefndinni allri í heild sinni, 
þvi að þær eru nauðsynlegar úr því, að 
frv. var breytt á þennan hátt á annað borð.

Fyrsta br.till. er aðeins orðabreyt.; við
2. breyttili. skal jeg geta þess, að fallið 
hefur burt orðið „og“ í prentuninni, sem 
væntanlega má leiðrjetta við hreinprentun 
frv., eins og það verður nú samþ. við þessa
3. umr. 3. og 4. breyttill. ern einnig af- 
Ieiðing af þvi, að 4. og 5. gr. voru felld- 
ar úr frv. stjórnarinnar.

BreyttiU. á þingskj. 253. er gjörð 
álþt 1893 Á.

eptir bending hæstv. landsh. við 2. umr. 
ffv. Or því að felld er burt greinin um 
dagpeninga sýslumanna og bæjarfógeta í 
sakamálum, án þess að numin væru nr 
Iögnm þau ákvæði, er veita þessa dagpen- 
inga, var nauðsynlegt að orða þessa grein, 
eins og gjört er á þingskj. 253. Það virð- 
ist því liggja beint fyrir, að samþ. verði 
ailar þessar breyttill. og væntir nefndin 
þess, svo að h. Nd. fái frv. til íhugunar.

Landshöfðingi: Jeg ætla að eins að 
vekja athygli h. þdm. á því, að viðauka- 
till. min á þingskj. 242 er að öllu leyti 
samkvæm lögum 19. febr. 1886 um utan- 
þjóðkirkjumenn, bæði að því er snertir 
upphæð dagpeninga og ferðakostnaðar fyr- 
ir valdsmann, er þarf að takast ferð á 
hendnr til að framkvæma það starf sem 
hjer er um að ræða. Jeg hef og stungið 
upp á samskonar viðaukatill. við frv. um 
aukatekjur, er renna í landssjóð með því 
að láðzt hefur eptir að taka þessi atriði 
inn, þá er bæði þessi frv. voru samin; en 
úr þvi að safnað er saman í bæði þessi 
frv. öllum þeim gjöldum, sem nefnd hafa 
verið aukatekjur hingað til, er nauðsyn- 
legt að þan gjöld, sem hjer ræðir um sjeu 
einnig tilgreind í þeim.

ATKVÆÐAGR. Breyt.till. (C. 231) 
samþ. í e. hlj.; 1. br.tili. nefndarinnar (C. 
267) samþ. í e. hij.; 2.-3. br. n. (C. 267) 
samþ. í e. hlj.; 4. br. n. (C. 267) samþ. 
án. atkvæðagr.; br.till. (C. 242) samþ. í e. 
hlj.; br.till. (C. 253) samþ. í e. hlj. Frv. 
i heild sinni samþ. i e. hlj. og afgreitt því 
næst til Nd.

Frv. tíl laga um brúargjörð á Þjórsá 
(C. 212); 2. umr.

ATKVÆÐAGB.: Meginhluti frv. samþ. 
í e. hlj. Fyrirsögnin satnþ. og frv. vís- 
að til 3. umr. i e. hlj.

Frv. til laga um almannafrið á helgi- 
dögum frjóðkirkjunnar (C. 249); 1. umr.

24 (13. aept.)
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HaHffrímur Sveinsson: Eins og mönn- 
nm er knnnngt um, þá er frv. þetta lagt 
fyrir þingið af stjórninni. H. Nd. hefur 
haft það til meðferðar og gjört á þvi eigi 
óverulegar breytingar. Með því frv. þetta 
hefnr svo mörg mikilsvarðandi ákvæði inni 
að halda virðist mjer vel til fallið að setja 
nefnd i málið, svo að mönnnm gefist tími 
til að átta sig á í hvaða sambandi það 
standi við hin nngildandi lög, og hversn 
mikla rjettarbót það geti haft i för með 
sjer. Þar eð jeg býst við, að nmræðnr 
mnni spinnast nm málið, þá vil jeg leyfa 
mjer að áskilja mjer rjett til að stinga 
npp á nefnd áðnr nmræðnnni verði lokið.

Hallgrímur Sveinsson: Með því ekki 
lítur nt fyrir, að nokknr h. þdm. ætli að 
taka til máls, þá leyfi jeg mjer að stinga 
upp á 3 manna nefnd.

ATKVÆÐAGR.: Þriggja manna nefnd 
samþ. með 7 samhlj. atkv., og í hana 
kosnir:

Hallgrímur Sveinsson með 7 atkv. 
Guðjón Gnðlaugsson — 7 —
Einar Ásmnndsson — ö —

Tuttugasti og fyórði fundur, mánndag 
31. júlí. Allir á fnndi.

Frv. til laga um úrskurðarvald sátta- 
nefnda o. fl. (C. 48, 174); 2. umr.

Framsögumaður (Þorleifur Jónssori): 
Jeg skal leyfa mjer nn þegar að benda 
á tvær prentvillur, er komizt hafa inn í 
frv. í npphafi 3. gr. stendnr 2. gr. en 
á að vera 3. gr.; í 1. línu sömu gr. 
stendnr einnig sáttanefnda, en á að vera 
sáttanefndar. 1 br.till. nefndarinnar (C. 
174) stafl. 11. við 5. gr. stendur: „en“ 
kveða skal npp nrsknrð eða gjörð; en á 
að vera: „er“ kveða skal npp o. s. frv. 
Við 31. tölnlið á nefndarálitinn sk&I jeg 
geta þess, að á eptir „í málum þeim ... b. 
Málsfærslan" hefur orðíð „skal“ fallið úr 
Aðrar prentvillnr held jeg sjeu leiðrjettar 
í br.till. okkar.

Jeg gat þess við 1. nmr. málsins, 
hversn örðngt og kostnaðarsamt það væri 
eptir hinnm núgildandi lögnm að innheimta 
ýmsar smásknldir og nefndin hefúr einn- 
ig komizt að þessari niðnrstöðu og og á- 
litið frv. tölnverða rjettarbót. Það ern 
þijú aðaiákvæði, er frv. þetta fer fram á, 
frábrugðið því, er verið hefur. í fyrsta 
lagi, að sáttanefndum er samkvæmt 1. gr. 
frv. gefið úrsknrðarvald í vissnm sknlda- 
málnm. í öðrn lagi er málfærsla fyrir 
nndirrjetti gjörð tölnvert óbrotnari og kostn- 
aðarminni en nú, og ákvæðin nm það ern 
í 14. gr. frv., og í þriðja lagi er sú ný- 
breytni gjörð í 15. gr., að hreppstjórnm 
er veitt vald til að framkvæma löggeymsln- 
gjörð, aðför og nanðungarnppboð í skulda- 
málnm þeim, er hjer ræðir nm. Þetta ern 
sem sagt þær þrjár aðaibreytingar, er frv. 
fer fram á, að gjörðar sjeu á hinnm gild- 
andi lögnm og virtist nefndinni þær miða 
til þess að gera lögsókn til innheimtn 
smásknlda fyrirhafharminni og kostnaðar- 
minni en nú á sjer stað. Þó virtist henni 
ísjárvert að láta þetta ná til allra þeirra 
skuldamála, er ekki værn hærri en 200 kr., 
og hefur þvi lagt til að færa 200 kr. nið- 
ur i 100 kr., þar sem ákvæði þessi værn 
alveg ný og engin reynsla fyrir, hvernig 
þan mnni gefast. Fari svo, að reynslan 
sýni, að þan sjen heppileg, þá má einlægt 
hækka töluna, eins og t. d. gjört hefnr 
verið í Noregi; þar vorn þessi ákvæði í 
fyrstu að eins látin ná til þeirra sknlda, 
er ekki námn meir en þrjátin spesínm, en 
síðar vorn þessar 30 spesínr hækkaðar 
npp í 500 kr., er menn sán, hvenn vel 
það gafst. í stafl. a og b 1. gr. er getið 
þeirra skilyrða, er sett eru fyrir úrsknrð- 
arvaldi sáttanefnda; þær eiga sem sje að 
kveða npp úrsknrð, a) þegar kærði, þrátt 
fyrir löglega birting fyrirkaUsins, mætir 
ekki og sáttanefndin hefnr ekki ástæðn 
til að ætla, að hann hafi lögleg ferfðll, 
er hindri hann að mæta eða láta mæta
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fyrir sig, og b) þegar sáttanefhdin hefnr 
eptir árangurslansa sáttatilrann skorað á 
sknldnnant að gefa skýlans svör nm sknld 
þá, sem hann er krafinn nm, ogJiann við- 
urkennir afdráttarlanst, að hann sje skyld- 
nr að borga hana, en vill þó eigi sættast, eða 
eigi er auðið að koma sætt á milli málsaðila 
nm ýms ankaatriði, svo sem borgunarfrest 
inn, vexti og þóknun til sknldheimtumanns 
fyrir ómök og kostnað við málið, Ákvæði 
þessi eru svo skýr og svo Ijós, að engri 
sáttanefnd er ofætlun að skilja þau. Menn 
mnnn ætla, að þessi akilyrði ekki sjeu svo opt 
fyrir höndnm, en það er engan veginn 
svo, einknm hvað hið aíðara skilyrði snert- 
ir. Pað kemur all-opt fyrir, að hinn kærði 
mætir, kannast við sknldina, en vill þó 
ekki sættast, L d. af því hann ekkert 
segist eiga til að borga með. Máliðverð- 
nr því að ganga til dóms, til þess að 
skuldheimtumaður geti fengið vissn sína 
nm, hvort það sje satteðaekki. Afþessn 
leiðir tölnverðnr kostnaðnr, sem falla mnndi 
bnrtn, ef sáttanefndirfengjnúrsknrðarvald, 
því að sknldnnantnr mnndi opt nna við 
úrsknrðinn, svo að málið þyrfti aldrei 
að fara lengra. Nefndin hefhr lagt til að 
fella bnrtn 1. og 3. tölnlið í 1. gr. með 
því að þan ákvæði innifelast i staflið b 
í sðmn grein, því að ef skuldnnantnr hef- 
nr mótmælt kyrsetning, sýnir það, að 
hann viðurkennir ekki sknldina, svo að
1. tölnl. er óþarfur; sömuleiðiser 2. tölul. 
óþarfnr, af ■ því að ef ailir, sem svara 
eiga til sömn skuldar, kannast ekki 
við haua, þá er ekki fengin'sú viðnr- 
kenning fyrir sknldinni, sem heimtnð 
er i stáfl. b. Nefndin leggnr og til 
að fella bnrtn 2. gr. og vil jeg því ekki 
fjölyrða nm hana. — 3. gr. trv. ákveðnr, 
að eí málsaðilar ern ásáttir nm að leggja 
sknldamál i gjörð sáttanefndar sknli hún 
gjöra um málið, ef hægt sje eptirskjölnm 
þeim, er framlögð hafa verið eða því, er 
þeir hafa látið bóka nm málið. Þetta ern

þýðingarmikil ákvæði, er opt geta komið 
i veg fyrir óþarfa kostnað og málaþras. 
— 4. gr. talar um, að ef kærandi ekki 
mætir, en hinn kærði kemnr að árangnrs- 
lansn, þá skuli sáttanefndin úrsknrða hon- 
nm þóknnn fyrir ómak sitt, en hana get- 
nr hann eptir hinnm núgildandi lögum 
ekki fengið nema nndir rekstri málsins 
eða með þvi að höfða nýtt mál á hendnr 
kæranda. í 5. gr. er í 1. og 2. málsgrein 
talað nm, hvað lengi megi draga að kveða 
npp úrsknrðinn, og hvenær málinn sknli 
vísað til dóms, og i 3. málsgr. að skipa 
skuli varasáttanefndarmenn, sem taki sæti 
í nefndinni, þegar sáttanefndarmennina 
greinir á, eða annar þeirra er málið eitt- 
hvað viðriðinn eða hefnr íorfÖU. Petta 
er eins og menn sjá ekki svo þýðingar- 
litið atriði,' og allmikil breyting frá því 
sem nú er tiðkanlegt. í 6. gr. er nákvæm- 
ar talað nm úrskurðina sjálfa, til hvers 
þeir eigi að taka tillit o. fl. í 7. gr. er 
talað nm, hvað bóka skuli í sáttabókina. 
í 8. gr. hvaða gildi þessir úrskurðir hafl, 
sem sje sama gildi sem undirrjettardómar. 
í 9. gr. er ákveðið, hve mikið sáttanefnd- 
armönnnnum beri fyrir vinnn sína. 10. gr. 
hvað taka sknli í útskript af úrskurði, 
er áfrýjað er. — 11. gr. segir, að áfrýja 
megi úrskurði sáttanefndarinnar til undir- 
rjettar þess, er málið að lögum heyri und- 
ir, og tiltekur innan hve langs tíma það 
skuli gjört. í frv. vartiltekinn 1 mánuð- 
nr, en nefndinni fannst það of stuttur 
frestur og hefnr þvi sett3 mánuði í stað- 
inn. — 12. og 13. gr. hefur nefndin stung- 
ið upp á að fella burtn, og skal því ekki 
fara neinnm orðum um þær. Við 14. gr. 
hefur nefndin stungið upp á þeirri breyt- 
ingu að fella burtu staflið a, þareðhann 
sje óþaríur, með því tekið erfram i tilsk. 
15. ágúst 1832, að dómurum skuli skylt 
að gefa málsaðilum leiðbeiningar þær, sem 
hjer ræðir um. Stafliður b lýtur að því, 
að gera málfærsluna fyrir undirrjetti svo
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óbrotna og auðvelda, sem hægt er. Stafl. 
c. lítur einnig að því sama með því að 
gefa leyfi til að koma fram með gagn- 
kröfu án nokknrrar nýrrar sáttakæru eða 
gagnstefnu. í 15. gr. er talað um vald 
hreppstjóra til að framkvæma löggeymslu 
og aðför og halda nauðungaruppboð í 
skuldamálum þeim, sem lögin ná tii, og 
hefur nefndin gjört þar þá breyt., að í 
stað þess, að skylda hreppstjóra til að 
framkvæma löggeymslugjörð, aðför o. fl. 
þá veitist honum nú heimild til þess, að 
framkvæma þessar rjettargjörðir í umboði 
fógeta, af því að hún hugði, að það mundi 
alveg eins ná tilganginum, af þvi sýslu- 
maður mundi jafnan fús til að láta hrepp- 
stjóra íramkvæma þessar rjettargjörðir. 
Ennfremur hefur nefndin gjört þá breyt. 
við sömu gr., að hreppstjórum skuli ekki 
borgað samkvæmt aukaregiugjörðinni eins 
og í frv. stóð, lieldur eptir því, sem á- 
kveðið er í 5. og 6. gr. laga frá 13. jan. 
1882, sem er samkvæmara þeim lögum og 
á yfir höfuð betur við.

Þetta eru aðalákvæði þau, sem frv. 
hefur inni að halda, er jeg hef lauslega 
drepið á, og skal jeg ekki fjölyrða neitt 
frekar um málið, fyr en jeg hef heyrt 
athugasemdir, er menn kunna að vilja 
gjöra við það. Jeg vona, að h. deildtaki 
vel bæði frv. sjálfu, og eins breyttill. 
nefudarinnar, er jeg veit að bæta það 
mikið.

Rattgrímur Sveinsson: Jeg ætla að 
eins að leyfa mjer að taka fram, að þar 
sem nefndin áleit heppilegt að láta ekki 
frv. ná til jafnhárra skulda og þar er far- 
ið fram á, lieldur færa 200 kr. niður í 
100 kr., þá hygg jeg talan muui enn of 
há og ætti að gjörast lægri. Eptir okkar 
kringumstæðum eru það nanmast taldar 
smáskuldir, þegar þær nema 100—200 kr.

H. framsögum. (t>. J.) gat þess, að 
nefndinni hefði sýnzt rjettast að færa nið- 
ur upphæðina, af því að lög um þetta 
efni væru algjört nýmæli hjer á landi og

betra mnndi að hafa upphæðina ekki mjög 
háa fyrst í stað meðan sáttanefndir og 
hreppstjórar værn að venjast þeim; jafn- 
framt gat hann þess, að i Noregi hefðn 
menn gjört lög lik þessnm og fært npp- 
hæðina npp eptir nokkurra ára tímabil. Með 
tilliti til framantaldra orða h. framsögum. 
(Þ. J.), finnst mjer ástæða til hjer hjá 
okkur að byrja á enn þá lægri tölu, miða 
það t d. við 50—60 kr. skuld. Hvergi 
á landinn munu koma fyrir eins mörg 
sáttamál á ári og hjer í bæ; jeg veit 
fyrir víst að opt hafa þau verið nálægt 
100 og stnndum yfír það, en jeg man 
ekki betur en flestar smáskuldakröfur 
væru jafhast miku lægri en 100 kr., þetta 
6—30 kr. Það er ekki sjaldgæft t d. 
að útgefandi blaðs stefhir mönnum til 
sáttanefndar fyrir sknld, sem að eins nem- 
ur 3—8 kr.

Jeg er samdóma h. flntningsm. (Þ. J.) 
og nefndinni, að það mnndi eigi alllitil 
ijettarbót, ef frv. þetta yrði að lögnm, 
þvi lögsókn til innheimtu smáskulda yrði 
fyrir það greiðari og kostnaðarminni en 
nú gjörist, en jeg vil leggja það til að 
mennekki byrji með svo háa tölu, heldur 
hygg jeg, að fullhátt væri að svo stöddu 
að miða skuldaupphæðina við 50 kr.

Jeg hef að sönnn ekki athugað frv. 
nægilega eða glöggvað mig svo vel á því, 
sem vera skyidi eða jeg hefði óskaðeptir, 
því ýmislegt annað hefur komið fyrir og 
tekið tímann, en við fljótt yfirlit skilst 
mjer ekki betur en að það sje skýrt og 
glöggt og muni verða til verulegra bóta, 
ef það næði fram að ganga.

Framsögumaður (Þorleifur Jónsson): 
Það getur verið, að of hátt sje farið að 
miða skuldaupphæðina við 100 kr. eins 
og nefndin hefnr farið fram á, en það 
verður þó að tiltaka einhverja töln, og 
einum virðist þessi of há og öðrum virð- 
ist hún máske of lág o. s. frv.

Það barst einmitt í tal í nefndinni, 
að heppilegt mundi að haía töluna svo
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háa, að hún gæti grípið yflr t. ð. vinnn- 
mannskaup, sem að meðaltali mun vera 
nálægt 100 kr.; viða er það að vísu hærra 
en sumstaðar aptnr á móti lægra. Svo 
á ekki illa við, að npphæðin sje svo há, 
að hún nái yflr gripsverð, t d. hestverð 
eða kýrverð, sem mnn vera að meðaltali 
nm 100 kr. Satt að segja held jeg, að 
hjer sje engin hætta á íerðum eða að 
talan eigi sje hjer of há, þar sem sátta- 
nefndir að eins mega kveða npp úrsknrð, 
þegar þan tvö skilyrði eru fyrir hendi, 
sem nefnd ern i 1. gr., þegar annaðhvort 
hinn kærði mætir ekki, þrátt fyrír löglega 
birting fyrirkallsins og ekki er ástæða til 
að halda að hann hafi lögleg forföU, eða 
þegar sknldnnantur kannast við skuldina, 
en sætt kemst þó ekki á. Þegar kærði 
kannast við skuidina, sæi jeg jafnvel 
ekkert á móti því, að sáttanefndin npp- 
kvæði úrsknrð, hversn há sem sknldin 
væri.

Þegar maðnr skoðar þessi 2 skilyrði 
fyrir úrskurðarvaidi sáttanefnda, held jeg 
að flestir sjái, að ekki sje hjer nein hætta 
búin, en mjer er samt ekkert kappsmál nm 
þessa npphæð, þó jeg álíti rjettara að láta 
hana eigi vera lægri en 100 kr.

ATKVÆÐAGR.: 1. breyt.till. við 1. 
gr. (C. 174) samþ. með 10 atkv.; 2—3. 
br.tUl. við sömn gr. samþ. i e. hlj.; 1. gr. 
þannig breytt samþ. í e. hlj.; 4. br.tíll. 
samþ. i & hlj.; S—6. br.till. við 3. gr. 
samþ. í e. hlj.; 3. gr. þannig breytt samþ. 
i & hlj.; 7. br.till. við 4. gr. samþ. í e. hlj.;
4. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 8. 
br.tíll við 5. gr. samþ. án atkv.gr.; 9—11. 
br.till við sömu gr. samþ. í e. hlj.; 5. gr. 
þannig breytt samþ. í e. hlj.; 12. br.till. 
við 6. gr. samþ. í e. hlj.; 13. br.tíll. við 
sömn gr. samþ. án atkv.gr.; 6. gr. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; 14. br.till. við 7. 
gr. áður samþ.; 7. gr. samþ. í e. hlj.; 15. 
br.tíll. við 8. gr. samþ. í e. hlj.; 16—17. 
br.tUl. við sömn gr. samþ. i e. hlj.; 8. gr. 
þannig breytt samþ. i & hlj.; 18. br.tíll.

við 9. gr. samþ. í e. hlj.; 9. gr. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; 19. br.tíll við 10. 
gr. samþ. í e. hlj.; 10. gr. þannig breytt 
samþ. í e. hlj.; 20—28. br.tíll. við 11. gr. 
samþ. í e. hlj.; 11. gr. þannig breytt samþ. 
í e. hlj.; 29—30. br.tiU. samþ. í e. hlj.; 
31—33. br.tíll. við 14. gr. samþ. í e. hlj.; 
14. gr. þannig breytt samþ. í & hlj.; 34— 
35. br.tíll. við 15. gr. samþ. í e. hlj.; 15. 
gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.

Fyrirsögn frv. samþ. og frv. vísað tíl
3.* nmr. í e. hlj.

Frv. tH laga um viðauka við lög 4. 
nóv. 1881 um útfiutningsgjald af fislá, 
lýsi o. fi. (C. 215, 273); 2. nmr.

Flutningsmaður (Sigurður Stefánsson):
Við 1. nmr. var vakið máls á því af 

hæstv. landsh. að ástæða værí til að breyta 
ákvörðnnum gildandi laga, nm útflntn- 
ingsgjald af síld, eins og farið er fram á 
i breyt.tíll. þeirri, sem við flntningsm. 
höfnm komið með við frv. það, sem hjer 
Uggur fyrir. Eins og nú er skipað fyrir 
í lögum 4. nóv. 1881 er síldartnnnan reikn- 
uð 108 pottar, en eptir breyt.tíll. okkar 
skal reikna toUinn eptír 120 potta tnnnum, 
þvi að sfld mnn að jafnaði vera út fluttí 
þess konar ílátum, svo að með þessu spar- 
ast umsvif og óþarfa- reikningnr á gjald- 
inn. Þessi breyt hefur í för með sjer 
hjer um bU 2 anra tollgjaldslækknn á 
sildinni og kann það að vera áUtamál, 
hvort ekki væri ástæða tíl að lækka ef 
tU vill gjald þetta enn þá meira, en okk- 
nr flntningsm. hefur þó ekki fnndizt næg 
ástæða tíl þess.

Hæstv landsh. minntíst einnig á það 
við 1. umr., hvort eigi væri gjörlegt að 
anka við útflutnjngsgjaldslögin ákvæði nm 
toll af flski, sem flnttnr væri út í stykkj- 
um í tunnnm, en eptir það er við flntn- 
ingsmenn írv. þessa höfiim átt tal um þetta 
við hinn nmboðslega endnrskoðanda, hefnr 
okkur ekki sýnzt taka því, með þvi að 
það nemnr ekki meirn en 4—5 tunnum á

atkv.gr
atkv.gr
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ári, sem út er flntt af þess konar varn- 
ingi.

Annað hef jeg svo ekki að athnga 
við þessar breyttili. og frv. en vona, að 
h. þingd. samþ. þær.

ATKVÆÐAGR.: 1. breyt. (C. 273) 
samþ. með 10 atkv.; 1. gr. þannig breytt 
samþ. í e. hlj.; 2. gr. samþ. i e. hlj-; 2— 
3 breyt. (C 273) samþ. i e. hlj.

•Frv. vísað til 3. nmr í e. hlj.

Frv. tíl laga um viðauka vuf lög 12. 
júlí 1878 um lausafíártíund (C. 216, 272);
2. nmr.

Flutningsmaður (Sigurður Stef&nsson): 
Eins og jeg tók fram við 1. umr. frv. þessa 
höfum við flutningsm. komið nú fram með 
till. nm, að leggja þan skip, sem hjer er 
nm að ræða, nokknð hærra í tínnd en við 
fyrst höfum tekið til í frv. Ástæðurnar 
fyrir því ern hinar sömn, sem fyrir því, 
að hækka beri tínnd þeirra gnfnskipa, 
sem ganga til fiskiveiða og hvalveiða, með 
tílliti til arðs þess, er þau skip gefa í 
samanburði við önnnr þiiskip, er ganga til 
fiskiveiða.

Jeg vona, að h. þingd. samþ. breyttill. 
þessa.

Jón A. Hjaltalín: Jeg er með öllu 
samdóma h. flntningsm. frv. þessa að því, 
er efni þess snertir, en jeg get ekki feiit 
mig við ákvæði þess nje heldnr breyt.till. 
Jeg vil leyfa mjer að benda á, hvort ekki 
mnndi sanngjarnara að leggja skip þessi 
i tínnd eptir lestarnmi þeirra, jeg vil taka 
t. d., að ákveða að 5 lesta rnm skuli talið 1 
hndr. Mjer virðist það allmikið stökk, að það 
sknli eiga að vera helmingsmnnnr á skipi, 
sem er 50 smálestir og öðrn, sem er 51 
smálest

Flutningsmaður (Sigurður Stef&nsson): 
Jeg skal játa það, að mjer hefnr ekki 
hngkvæmzt sú aðferð, sem h. 5. kgk. 
(J. A. Hj.) bentí á, en jeg hygg þó, að 
sn aðferð mnni ekki vera heppilegri. Það 
er að visn satt, að það er allmikið stökk

milli þeirra skipa, sem ern 50 smáiestir 
og hinna sem meiraern; það er aðgætandi, 
að hið lægra takmarkið verðnr mikln al- 
mennara; fæstir eða engir af þeim gnfu- 
bátnm, sem nú stnnda hvalveiðar mnnn 
vera yflr 50 smálestir. Það verðnr líka 
ýmsnm vandkvæðnm bnndið, að leggja 
þessi skip í tinnd eptir lestarúmi; þannig 
yrði það oflágt, t. a. m. að gjöra 5 smá- 
lestír í þessnm skipnm að eins eitt hndr. 
í samanburði við ö'nnur skip. Jeg get 
þvi ekki fnndið næga ástæðn til, að fall- 
ast á þessa breytingn.

ATKVÆÐAGR.: 1. breyt. (C. 272) 
samþ. með 8 atkv.; 2. br. (C. 272) samþ. 
með 10 atkv.; frv. þannig breytt samþ. 
með 10 atkv.

Fyrirsögn frv. samþ. og málinn visað 
til 3. nmr. með 10 atkv.

Frv. til laga um aukatekjur þær, er 
renna í landssjóð (C. 229, 230, 241);
3. nmr.

Framsögumaður (Kristján Jónsson): 
Jeg hef engu að bæta við það, sem jeg 
hef áðnr sagt nm frv. þetta, og skal jeg 
þvi að eins benda á breyt.till. þær, sem 
fram ern komnar.

Nefndin hefnr samkvæmt bendingnm 
hæstv. landsh. við 2. nmr. komið fram 
með viðankatiil. við 6. gr. frv. (C. 230). 
Svo er sem sje ákveðið í 8. gr. tiisk. 18. 
febr. 1847 að ntnefning matsmanna og eið- 
festing skuli fram fara borgunarlaust, þegar 
nm fje ómyndugra er að ræða. Nefndin 
fann ekki ástæðu tíl að þetta hjeldist, og 
ætlaðist hún tíl, að það væri óbeinlinis 
fallið bnrtn við ákvæði 6. gr. En hnn 
hefnr failizt á þá till. hæstv. landsh. að 
betra og gleggra sje að taka það sjerstak- 
lega fram, að það skuli úr lögnm nnmið.

Hin önnur breyt.till. er frá hæstv. 
landsh. sjálfum (þingskj. 241) og er hún 
alveg samkvæm lögum 19. febr. 1886 nm 
utanþjóðkirkjumenn. Það er sjálfsagt að 
setja þessa viðankatíll. hjer, eins og til-
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svarandi viðaukatill. var sett inn í bitt 
frv., frv. um aukatekjnr þær, er renna í 
sjóð embættismanna.

Jog vænti þvi, að báðar þessar till. 
verði samþ. og málið siðan verði látið 
ganga til b. Nd.

ATKVÆÐAÖR.: Breyt.till. (C. 230) 
samþ. i e. hlj.; br.till. (C. 241) samþ. í 
e. hlj.

Frv samþ.. í e. blj. og þvi næst af- 
greitt til Nd.

Frv. tU taga um afnám lcbngsbœna- 
dagsins, sem helgidags (C. 236); 2. nmr.

Ha&grimur Sveinsson: Þegar mál 
þetta var fyrir til 1. nmr. hjer í deildinni, 
urðu engar umræður um málið. Eins og 
kunnugt er, er mál þetta komið frá Nd., 
en fyrir hana var lagt, ekki að eins frv. 
nm afnám kóngsbænadagsins, heldnr líka 
nm afnám fjögra annara helgidaga, skír- 
dags, annars páskadagsins, nppstigningar- 
dags og annars d&gs i hvítasnnnu. Dra 
þetta mál nrðn allmiklar nmræðnr, og end- 
irinn á þvi varð, að til okkar er komið 
frumv. nm, að að eins einn helgidagnr 
verði nnminn úr lögum. Það hefur verið 
borið fram bæði hjer á þingi, og einnig í 
blöðunnm, að helgidagar værn vel marg- 
ir, einkum að vorinu tii, og fyrir þá sem 
bna við sjáfarsíðuna, og væru þeir veru- 
legnr tálmi fyrir atvinnn þeirra, oghelgi- 
hald þessara sjerstöku helgidaga ank hins 
sjönnda dags hvers, væri ekki lítill hnekk- 
ir, þegar fiskiafli væri góðor og gæftir 
góðar, og þeim væri fyrirmnnað að nota 
sjer þessa gnðs gjöf vegna helgidagahalds- 
ins. Einnig hefur það verið tekið firam, 
að þjóðir, sem stæðn oss íramar, ljetn sjer 
nægja færri helgidaga en vjer.

Það getnr verið, að það sje nokknr 
stranmnr hjá almenningi i þá átt, að helgi- 
dagar sjen að vorinn til of margir, og að 
þeir sjen til hnekkis vinnn manna. En 
jeg hygg í rann og vern, að álit manna 
i því eftii sje ekki mjög almennt eða á-

kveðið. Mjer virðist af meðferð og afdrif- 
um málsins hjer á þingi. að svo mnni 
vera. Ef þeir, sem komn fram með frv., 
nm einnig að afnema hina 4 helgidagana, 
hafa þótzt geta borið fyrir sig almenn- 
ingsálit í því efni, en deildin svo gat ekki 
fellt sig við, nema að þessi eini helgidag- 
nr væri úr lögnm numinn, þá bendir það 
á, að skoðanir manna ern á reiki um þetta 
mál. Ef almenningi væri þetta verulegt 
áhugamál, þá álít jeg fyrir mitt leyti hent- 
ngast, að fækknnin kæmi niðnr á þessnm 
helgidegi, sem hjer nm ræðir, að nnminn 
verði úr gildi. En það er mín skoðun, að 
ekki gjöri mikið til nje frá, hvortsemþað 
er atvinnnleysi eða góðnr fiskiafli, þó að 
helgidagur þessi sje afnuminn, því að einn 
virknr dagnr eða einn helgnr dagnr mun 
í þvi tilliti gjöra svo litla breyting, að 
hjer mætti segja, að ijettast væri ef til 
vili, að frumv. næði ekki fram að ganga. 
En á hinn bóginn, frá helgidagahaldsins 
sjónarmiði, verður ekki sagt, að mikið 
gjöri til, þó að þessi eini dagnr fjelli úr, 
ef almenningur endilega óskar fækkun 
helgidaga, þvi að sízt er eptirsjón í þess- 
nm degi. Hann er ekki mjög gamall i 
kirkjunni; hann er innleiddur við sjer- 
staka stjórnarráðstöfnn, en reyndar ekki 
npp úr þnrrn eða til íjölgUnar helgidögnm, 
heldur var helgidögnm fækkað og hann 
settnr í staðinn fyrir marga, sem áðnr 
höfðn verið, og þá vorn dregnir saman í 
eitt og dagnrinn kallaðnr hinn almenni 
bænadagnr eða kóngsbænadagnr.

Jeg skal ekki fara út í það, að al- 
menningur hefnr misskilið kóngsbænadags- 
nafnið og tilætlnn bænadagsins, enda má 
gjöra ráð fyrir, að sá misskilningur sje 
horfinn eða að hverfa. Samt befnr mjer 
skilizt, að þessi dagnr, sem npphaflega var 
ætlazt til að væri haldinn stórhelgnr, líkt 
og jól og páskar, hafi aldrei fengið í með- 
vitund þjóðarinnar gildi sem hátíðisdagnr. 
Og einmitt vegna þess, að hann hefnr 
ekki fengið festu í meðvitnnd þjóðarínnar,
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þá hugsa jeg, að ekki sje um það að ræða, 
að niðurdrepin sje virðing fyrir helgidög- 
nm og helgidagahaldi yfir höfnð, þótt 
þessi helgidagnr verði úr lögnm nnminn. 
Þó að jeg þess vegna sjái ekki neina vern- 
lega nanðsyn á þessn frumv., þá mnn jeg 
samt ekki verða því mótfailinn.

ATKVŒÐAGK.: Prnmv. samþ. með 
10 atkv. Pyrirsögnin samþ. með 9 atkv. 
Málinu visað til 3. nmr. með 10 atkv.

Tittaga til þingsályktunar um með- 
ferð á líkum (C. 209); ein nmr.

ATKVÆÐAGR.: Till. var umr.lanst 
samþ. í e. hlj. og afgreidd til landsh.

Tuttugasti og fimmti fnndnr, þriðjn- 
dag 1. ágnst Allir á fnndi.

Frumv. til laga um breyting á tilskip- 
un 26. fébr. 1872 um kennslu heyrnar- 
og máíleysingja (C. 268); 1. nmr.

Einar Ásmundsson: Jeg er fyrir mitt 
leyti á þeirri skoðnn, að frumv. þetta sje 
eitt af þessum ótal smámálnm, er þingm. 
hver í kapp við annan ern opt og tið- 
nm að leitast við að koma inn á þing, 
en, sem þeír þó eptir á ern sammála nm, 
að ekki gjöri annað en trnfla og tefja 
fyrir öðrnm merkari málum. Jeg man 
ekki eptir, að nokkur ósk hafi komið frá 
einnm einasta þingmálafnndi í sömu átt 
og frumv. fer fram á, og hafa þeir þó 
satt að segja ekki sparað að koma fram 
með áskoranir til þingsins, nm að taka 
fyrir mál af ýmsn tagi. Mál þetta er 
sveitarmál, það er algjört fátækramál, er 
ekki snertir landssjóð hið minnsta, heldnr 
á i rann og vern að hvíla á hverjumein- 
stöknm hreppi. Það er sjálfsögð skylda 
fyrir hvern hrepp, eins að annast nm þessi 
aumingja heyrnar- og mállausu börn, eins 
og önnnr fátæk börn, er á hreppnum eiga 
að liggja, en þar eð opt getnr komiðfyr- 
ir, að fleiri þeirra komi á einn hrepp i 
einu, svo hontun sje það nm megn fram,

að veita þeim fyrirsjá, þá hefnr það ráð 
verið tekið, að leggja þetta fátækramál 
til amtanna, þessara stærstn sveitarfjelaga, 
svo byrðin af því kæmi jafnara niður. 
Jeg veit vel, að mönnnm finnst þetta nokk- 
nð þnng byrði á ömtunnm, eða jafnaðar- 
sjóðnm þeirra, en hún er þeim þó hreint 
ekki ofvaxin, og sjest það bezt, þegar 
vjer lítnm á, hvernig kostnaðinum til heyrn- 
ar- og málleysingja hefnr verið jafnað 
niðnr í fyrra fyrir yfirstandandi ár. Allnr 
kostnaðnrinn er samtals á öllu landinn 
1880 kr., og kemnr þannig niður: 700 í 
norðuramtið, 300 í suðuramtið, 300 í vest- 
nramtið og 580 kr. i ansturamtið. Þessar 
1880 kr. ern ekki nein ákaflega há tala, 
og að eins lítill partnr af Ölln því fátækra- 
útsvari, er goldið er í öllnlandinu; þaðer 
að mínn áliti rjettari regla, að þessi eina 
grein af fátækramálum hvíli á ömtnnnm, 
heldnr en á landssjóði. Það þykir anð- 
vitað mörgnm sveitamönnnm gott, að geta 
farið á þessa hvalfjöru, eins og menn hafa 
kallað landssjóðinn, en jeg get ekki sjeð 
þáð sje nein góð regla, að koma á hann 
meðlögnm með einstöknm þnrfamönnnm. 
Annað mál er um allt það, sem er sam- 
eiginleg landsmál, eins og t. d. að sjá 
þessnm vesaiingnm fyrir einhverjn hæli, 
einhverstaðar á landinn, og kennara, er 
geti uppfrætt þá, því það varðar allt land- 
ið. En að landssjóður taki að sjer, að 
sjá þessnm anmingjnm fyrir eiginlegri 
framfærslu, fæði, klæðnaði og öðrn þess 
háttar, álít jeg eigi rjetta regln. Nær 
mundi það, að minni ætlnn, standa lands- 
sjóði, að fjölga heldnr stofnnnnm til hælis 
fyrir aðra vesalinga, t. d. fyrir vitfirringa-og 
holdsveika menn, og það þvi fremur, sem 
þessi þræðilega veiki (holdsveikin) hefnr í- 
skyggilega fariðí vöxt hin síðari ár. Hvaðan 
frnmv. þetta er sprottið, fæ jeg eigi skilið, 
nema ef vera skyldi, það sje fráeinhverj- 
um amtsráðsmönnnm, því frá stjórninni 
er það ekki komið, og heldnr ekki frá al- 
menningi. Þetta er 1. umr. málsins hjer
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í deildinni, og það er ekki fjarri mjer að 
leggja það til, að hún verði einnig hin 
súðasta.

Krátjám Jónsson: Það er sjerstök 
ástæða til þess, að jeg stend npp í þessu 
máli. Á amtsráðsfnndi snðnramtsins í vor 
kom fram tillaga um, að kostnaði við 
kennsln danfiiurabra yrði ijett af jafnaðar- 
sjóðnnnm, og var mjer falið á hendnr að 
afgreiða þá tillögu amtsráðsins til lands- 
höfðingja. Þó að málefni þetta eigikæmi 
beinlínis til nmræðn á fundi amtsráðs 
vestnramtsins, átti jeg þó tal nm það við 
amtsráðsmennina, og held jeg, að jeg megi 
fhllyrð æptir því, að amtsráð vestnramts- 
ins hafi haft sörau skoðnn á málinu, eins 
og amtsráð snðnramtsins. Samkvæmt þessn 
nmþoði amtsráðs suðuramtsins, skrifaði jeg 
landshöfðingja, og beiddist þess, að hann 
fyrir hönd stjórnarinnar kæmi því til leið- 
ar, að lagt væri fyrir yfirstandandi alþingi 
lagafrumv. í nefnda átt, en þar eð tíminn 
var orðinn allt of nanmnr, amtsráðsfúnd- 
nrinn var sem sje í júnímánuði, þá varð 
þvi eigi við komið, að stjórnin semdi frv. 
i þessa átt og legði það fyrir þingið. Jeg 
hefði því komið með frumv. hjer &Q lút- 
andi, ef einn h. þm. i. Nd, ekki hefði tek- 
ið af mjer ómakið, og borið málið þar npp. 
Frumv. hans, sem þar náði samþykki, hef- 
nr þegar orðið fyrir ómildum dómi hjer í 
deildinni, en jeg skal samtekki talalangt 
eða margt um það; jeg vil að eins leyfa 
mier að berda á, hvað vakti fyrir mjer 
og amtsráðnnnm með tilliti til þessa máls, 
þvi eim og jeg gat um, þá kom þetta 
tU tals x amtsráði vesturamtsins, en það 
gjðrði enga ályktun um það, ýmsra or- 
saka vegna. Þegar lögin 26. febr. 1872 
nm kennsln daufdumbra komu út, var varla 
unnt að benda á nokknrn annan sjóð, en 
jafnaðarsjóðinn, er tekið gæti að sjer kostn- 
að þann, er af þeim lelddi. Að vísu komst 
á íjárhagsaðskilnaður niilli Danmerkur og 
íslands, með stöðulögunnm 2. jan. 1871,

Alþt. 1898. A

en það var þegar áður, nfl. á alþingi 1869 
búið &ð taka það ráð, að leggja dauf- 
dnmbra-kostnaðinn á jafnaðarsjóðina. Þá 
var venjulega gripið til þeirra, þegar 
spnrning var um nýjan kostnað, sem 
greiða þnrfti. Þó að þetta knnni að hafa 
verið óhjákvæmilegt þá, þá getur það þó 
eigi álitizt eðlilegt nje rjett, því að jafn- 
aðarsjóðirnir hafa aldrei verið ætlaðir til 
fátækraþarfa, eða til að vera fátækrasjóð- 
ir. Aðstandendur hinna daufdumbu ern 
eðlilega skyldir til að annast um þá, þar 
á meðal fræðslu þeirra; sjen þeir eigi svo 
efhnm búnir, að þeir geti það, verða þeir 
að fá styrk af hálfn hins opinbera til þess, 
sjerstaklega með tilliti til þess, að lögin 
heimta, að daufdumbum sje veitt sjerstak- 
leg nppfræðsla, sem er ærið kostnaðar- 
söm. Principrjettast væri nú, að þetta 
lenti á hreppafjelögunnm, en kostnaðurinn 
er svo mikill fyrir hvern danfdumban, að 
hann mundi jafnaðarlegast verða þeim of- 
þnng byrði. Næst hreppasjóðunnm standa 
sýslnsjóðirnir, en það get jeg eigi álitið 
rjett, að þessi kostnaður verði lagður á 
þá, fremur en á jafnaðarsjóðina. Sýslu- 
sjóðirnir hafa þegar áður nógá sinni könntt. 
En þá getur varla verið am annað að ræða, 
en að Ieggjakostnað þennaná landssjóð, úr 
því að hann er ofvaxinn hreppasjóðunum, 
og i eðli BÍnu óviðkomandi jafnaðarsjóðuu- 
um og sýslusjóðunum. Það má telja margt, 
sem mælir með þvi, að leggja þennan 
kostnað á landssjóð fremur en á jafnaðar- 
sjóðina eða hreppasjóðina, og þá sjerstak- 
lega það, að kostnaðurinn getur hæglega 
orðið þessnm sjóðum ofvaxinn,. nema þá 
með því móti, að niðurjöfnunargjöldin til 
þeirra sjen hækknð gifnrlega, en óvissa 
sú, er af því leiddi, með tilliti til gjald- 
greiðslnnnar (eða rjettara sagt: gjaldupp- 
hæðarinnar) væri mjög óbeppileg. Að því 
er sjerstaklega snertir amtsjafnaðarsjóð 
suðnramtsins, skal jeg geta þess, að gjöld 
hans hafa hækkað fram úr hófi síðustu

26 (14. sept.)
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árin af ýmsnm orsöknmt Þannig er dauf- 
dumbrakostnaðurinn, sem nú hvilir á hon- 
nm, nm 1100 kr. á ári, kostnaður við 
amtsráðið 800—1000 kr. (áðnr þetta um 
100 kr.), kostnaður, er stafar af Ölfusár- 
brúnni, um 500 kr. o. fl.

Jeg held þvi, að næg ástæða sje til 
að íhuga, hvort ekki sje þörf á að ljetta 
þessari byrði af ömtunum, eða flytja hana 
yfir á landssjóð. Það er landsstjórnin, er 
skipað hefur fýrir um þessa kennslu og 
þvi eðlilegast, að kostnaður sá, er af henui 
leiðir, liggi á landssjóði. — Jeg vildi óska 
þess, og vil leyfa mjer að leggja það til, 
að frumv. þetta fái að ganga fram.

L. E. Sveinbjörnsson: Jeg er á sama 
máli og h. þm. S.-Þing. (E. Á.) um, að 
þetta mál sje sveitamál, og þótt kostnað- 
nr af heyrnar- og málleysingjum verði 
ekki beinlinis borinn saman við annan 
sveitarkostnað, þá er hann þó skyldur 
honum. Mjer finnst heldur ekkert á móti 
því, að skoða jafnaðarsjóð sem nokkurs- 
konar yfirfátækrasjóð i þessu tiiliti. Jeg 
held, að ef þetta frumv. næði fram að 
ganga, leiddi þar af, að ýmiskonar annar 
kostnaður yrði smámsaman látinn lenda 
einnig á landssjóði, svo sem undirhald 
vitfirringa o. fl. Mjer flnnst því ástæða 
til þess að vera mótfallinn frumv.

Hallgrímur Sveinsson: H. þm. S.-Þing. 
(E. Á.) benti á, eða tók fram, að hjer 
væri um hreppsmál að ræða, og má að 
vi8u svo segja, þar sem þungi þess á upp- 
runa sinn að rekja til einhverra einstakra 
sveita, en hjer er um nokkuð sjerstakt 
mál að ræða. Vandræðin eru bjer nokk- 
uð sjerstaks eðlis, og er hjer alls ekki um 
vanalegan fátækrakostnað að tala. Eröf- 
urnar eru hjer nokkuð sjerstakar og þnng- 
ar, og geta auðveldlega orðið þyngri en 
svo, að hinn einstaki hreppur risi undir 
þeim; en margir aðrir hreppar í sama 
byggðariagi hafa ekkert af þessum þyngsl- 
um að segja. Þessir aumingjar þurfa 
bæði fæði, húsuæði og kennslu. Áð vísu

er fenginn stórum meiri jöfnuður við það, 
að þessari byrði er ljett á hreppunum og 
hún lögð á jafnaðarsjóði; byrðin dreifíst 
þannig betur og sanngjarnar. En jöfnuð- 
urinn er samt ekki nægilega mikill, eða 
8vo sem hann gæti vprið, ef byrðin væri 
lögð á landið í heiid sinni, því hjer er um 
slíka plágu að tala, er varðar allt landið. 
Langmest mun þessi byrði nú sem stend- 
ur á suðuramtinu, minni á norður- og 
austnramtinu og minnst á vesturamtinu. 
Verulegur mismunur kemur fram, þegar 
4, 5 eða 6 daufdumbar eru í einu amti, 
en 1 eða enginn í hinu; hjer kemur fram 
sama misfellan og áður, þegar um hrepp- 
ana var að ræða, hve ósanngjarnt það 
væri að láta þá bera þessa byrði hvern 
fyrir sig. Til þess þvi sem mest og bezt 
að jafna þessa misfellu vil jeg leggja 
þetta á stærsta fielagið, sem sje, landsfje- 
lagið. Hjer er lika um plágu að tala, 
sem að vísu á uppruna sinn í einhverjum 
hluta landsins, en á að taka til alls lands- 
ins, og varðar það allt i heild sinni. Það 
getur ekki komið til mála, að bera þessa 
byrði saman við vanaleg sveitarþyngsii, 
því þar er allt öðru máli að gegna.

Þegar menn vilja ætla á um þunga 
þessarar byrði, sem hjer er um að ræða, 
mega menn ekki fullkomlega fara eptir 
tölu daufdumbra, sem komið hefúr verið 
til keunslu síðustu ár, þvi nokkurt hlje 
hefur orðið á kennslunni um nokkur ár. 
Sá, sem hafði þetta starf á hendi, sjera 
Páll heit. Pálsson, dó eins og menn vita 
á öndverðu hausti 1890, og það var fyrst 
í fyrra að kennslan var byrjuð á ný, af 
manni, sem kostaður var til annara landa, 
til þess að gjöra sig hæfan til þessa. 
Eennsla hafði þannig fallið niður full 2 
ár, og þó að eins sje talað um 1 dauf- 
dumban i vesturamtinu var ekki að vita 
nema þar væru fleiri, þar sem ekki var 
tii neins að bera sig upp meðan enginn 
fjekkst til að kenua. Fleiri eru og á öllu 
landinu daufdumbir, en svo að hægt væri
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að fullnægja tilskipun 86. febr. 1878, væri 
hennar stranglega gætt En yftrvöldin 
hafa ekki mátt ganga stranglega eptir, 
að hverjum daufdumbum væri komið til 
kennsln, af þvi kringnmstæðnrnar ern mjög 
þröngar, og af því kennslnkraptarnir ern 
takmarkaðir mjög, þar sem kennslan að 
eins hvilir á einnm manni, og hann svo 
verðnr að hafa hana í hjáverknm sínnm.

Yfirvöldin hafa orðið að sýna hjer ept- 
irlátasemi, bæði kostnaðarins vegna, og eins 
til þess ekki að ofhlaða á þennan eina 
mann, er vjer höfum til þessa starfs. Mjer 
finnst að þetta, sem hjer er farið fram á, 
sje ekki af ófyrirsynju nppborið, og kröf- 
nr þessar sjen sanngjarnar. Hvað er lands- 
sjóður annað en sjóðnr landsins i heild 
sinni? Og þegar nm stórvægiieg mál er 
að ræða, ber það opt við, að menn flýja 
þangað, enda er það ekki nema rjettlátt, 
sjerstaklega þar sem eins stendnr á og 
hjer, þegar um þan útgjöld er að tala, 
sem lögboðin ern, og það þótt þetta dragi 
annað á eptir sjer, svo sem kostnað við 
nmönnun vitfirringa og likþrárra, eins og 
h. 1. kgk. þm. (L. E. Svbj.) gat um. 
Mnndi ekki einnig eiga við, að hinn sam- 
eiginlegi sjóðnr alls landsins bæri þessar 
byrðar?

Til fæðis, húsnæðis og kennsln. hvers 
danfdnmbs fer töluvert á 4. hnndrað kr., 
og ef 6—7 kæmn úr einu amti mnndi 
þvi amti þykja sjer ofboðið, og misfellnr 
verða á, ef annað slyppi algjörlega eða 
bæri tiltölnlega litla byrði á við það, enda 
yrði þessi byrði, sem á amtinn hvíldi, 
meiri en allt niðnrjöfnnnarsjóðsgjaldið, eins 
og nú er.

Jeg mnn því ekki hika mjer við að, 
gefa þessn frnmv. atkv. mitt.

Sigwrðw Stef&nsson: Það hefur verið 
tekið fram áðnr af þeim, sem talað hafa 
í þessn máli, að í rann og vern sje hjer 
nm vanalegt fátækramál að tala, sem 
máske lægi næst hverjnm þeim hreppi,

sem það kæmi fyrir í, en jafnframt hafa 
menn talað nm hinn mikla kostnað sem 
af því leiddi fyrir tiltölniega smá fjelög 
og þær misfeilur, sem á því yrðn, að þetta 
jafnaðist jafnt niðnr.

Jeg verð heldnr að hallast að þeirri 
skoðnn, að gjöra frnmv. þetta ekki að lög- 
nm; þótt kostnaðnrinn sje æðimikill, álít 
jeg hann samt ekki ofvaxinn hlntaðeig- 
endnm. Þegar menn gæta að þyngslnm 
einstakra sveitarfjelaga og sjá, hvernig 
ómagar hlaðast npp í einstöknm hreppnm, 
opt þeim fátæknstn, þá mætti með sama 
rjetti segja, að ástæða væri til að breyta 
hinnm gildandi ákvæðnm í þvi efni, svo 
að ekki kæmi meiri þyngsli niðnr á ein- 
nm en öðrnm. Ef það ætti að kalla mikl- 
ar misfellnr eða ójöfhnð, þegar eitt amt- 
ið verðnr dálítið þyngra úti en annað, 
hvað mætti þá segja nm hin mjög svo 
mismnnandi sveitarþyngsli í hinnm ein- 
stökn hreppnm landsins. Jeg hef tekið 
það fram áðnr, að mjer fyndistekki jafn- 
aðarsjóðnr svo fátæknr, að hann gæti ekki 
staðizt þessa byrði og náttúrlega er þessn 
því siðnr til að dreifa nm landssjóð, en það 
er eitt atriði i þessu máli, sem mjer finnst 
athngavert. Samkvæmt tilskipnn 26. febr. 
1872 ern vandamenn og skyldmenni danf- 
dnmbra skyldir að annast um kennsln á 
þeim, og bera kostnaðinn, sem afþví leið- 
ir, ef þeir eru þess megnugir, og jeg er 
viss nm, að amtsráðin vaka nákvæmlega 
yfir þvi, að ekki sje greitt meðlag úr jafn- 
aðarsjóði með þeim, sem annaðhvort ern 
sjálfir svo efnnm búnir, að þeir geti bor- 
ið kostnaðinn eða eiga efiaaða vandamenn 
að, en jeg ímynda mjer, að eptirlitið mundi 
ekki verða eins strangt, ef landssjóður 
ætti að greiða þetta gjald, eptir þeirri 
reynsln, sem menn hafa viðvíkjandi öðr- 
um landssjóðsgjöldum. Landsstjórnin mundi 
ekki eins vel geta athngað þetta og amts- 
ráðin, og landsstjórnin þekkti ekki eins 
vel ástæðnr foreldra og vandamanna þess-
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ara manna eins og amtsráðin, og gseti því 
farið svo, að enda meiri kostn&ður lenti 
á landssjóðnum, en hann að rjettu lagi 
ætti að bera.

Jeg vildi taka þetta atriði tii greina, 
þvi mjer fannst verulega þorfa að taka 
tillit tii þessa.

H. 2. kgk. þm. (H. Sv.)tók þaðfram, 
að jöfnnðnrinn yrði ekki nægilegnr við að 
láta þetta gjald lenda á jafnaðarsjóði, eirt 
amtið yrði ver úti en annað, en oin sveit 
getnr lika orðið harðara úti en önnnr, 
við að heilar familínr hlaðast opt á eina 
sveit, en á næstn sveitir mjög Ijett, og þó 
er þeirri sveit, sem fyrir þeim óhöppnm 
verðnr ekki vorkennt að sjá fyrir sjer 
og sínu hyski.

Það er ósköp náttúrlegt, þótt jafnað- 
arsjóðnr vilji verða ians við þenna kostn- 
að og slengja honum á landssjóð, því þetta 
er hugsnnarháttnrinn hjá raönnum að reyna 
að losast sem mest við allar byrðar, sem 
á þeim hvíla og slengja þeim á landssjóð- 
inn, þótt allur þorrinn sje ekki að þvi 
skapi fns á að láta af hendi þan gjöld til 
landssjóðs, sem hann þarf að fá til hinna 
mörgu þarfa sinna.

Jeg verð af þessnm ástæðnm að greiða 
atkv. móti frv. því jeg álít að j&fnað&r- 
sjóðnum, enn sem komið er, sje ekki of- 
vaxið að bera þessa byrði.

ÞorkéO, Bjarnason: Jeg var í fyrstu 
á báðnm áttum nm það, hvernig jeg skyldi 
greiða atkvæði í þessn raáli, en eptir það 
að jeg hef heyrt' ræðnr h. 3. kgk. 
(Kr. J.), og 2. kgk. (H. Sv.) blandast mjer 
ekki hugur uro að greiða atkvæði með 
frv. — Jeg skal leyfa mjer að benda á 
það, að jafnaðarsjóðirnir hafa eingöngu 
tekjur sínar af lausafje, svo að það er því 
eingöngu landbúnaðnrinn, sem ber þau 
gjöld, sem greiðast af því Qe. Hví á nú 
landbúnaðurinn einn að kenna heyrnar- og 
málleysingjum ? Er ekki eins mikil ástæða 
til, að kaupmenn, embættismenn, sem hafa 
peningalann, iðnaðarmenn og sjómenn leggi

sinn skerf til þessarar kennsln, en ekki 
landbúnaðnrinn einn? Ef þessi kostnaður 
væri greiddur af landsajóði tækjn aliir 
landsmenn tiltölnlegan þátt i þessari 
kennsln. Mjer getnr ekki betnr fnndizt 
en að þeim landsbúnm, er kvikíjárrækt 
stnnda, sje órjettur gjörðnr með þvi, að 
láta þennan kostnað hvíla á jafraðarsjóðnn- 
nm. H. þm. ísf. (S. St.) kvaðst vera 
hræddnr um, að þessi kostnaðnr mnndi 
aukast, ef hann væri lagðw á laadssjóð, 
en því get jeg alls ekki verið s&mdóma; 
jeg hygg, að eptirlitið yrði hið sama eptir 
sem áðnr. Þesskonar mál mundi ganga 
frá hreppsnefndnm til sýsinnefnda og siðan 
til amtsráða, eptir því aém mjer skilst; í 
öttn falli mnndi eptirlitið með þessuri 
kennsln verða hjá amtmanni og biskupi 
alveg eins, þótt kostnaðurinn værigradd- 
nv af landssjóði, eins og nn, þtsgar hann 
er greiddnr af jafnaðarsjóðnnum.

Mjer skildist svo á ræðu h. þm. 
S.-Þing (E. Á.) að hann teldi sjálísagt, 
að kostnaðnrinn við firamfærslu vitfirringa 
og holdsveikra mnndi á sinem tíma ber- 
ast af landssjóði, en hví skyldi þá eigi 
einnig kostnaðarinn við kennslu dauf- 
dnmbra greiðast af sama sjóði? Jeg get 
ekki fundið neina ástæðn til þess, að 
holdsveikir og vitfirrtir sjen kostaðir 
frerour af landssjóði, heldnr en danfdnmb- 
ir. Það má með sama rjetti segja, að 
hvert sveitafjelag sknli annast sinn holds- 
veika mann og sinn vitskerta, eins og að 
segja þvi að annast kennstn þess danf- 
dnmbs, er því tilheyrir. Það er óheppni 
nákominna ættingja, sveitarfjelaga, sýslu- 
fjelaga, o. s. frv. að hafa daufdumba, eins 
og holdsveika menn eða vitstola og þegar 
hinir nákomnn eða sveitarfjelögin ekki 
geta staðið straum afþeim, ætti landssjóð- 
nr að gjöra það.

Jeg get því eigi anuað en greitt atkv. 
með þessn frv., sjerstaklega af því, að sá 
kostnaður, sem til þess fer að kenna
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danfdambnm, er lagður á og greiddur af 
einni einstakri atvinnngrein.

Hallgrímur Sveinsson; Jeg verð að 
taka það fram, að það er ekki fyllilega 
rjett, að þetta mál eigi að skoðast sem 
fátækramál, heldnr er heyrnar- og mál- 
leysið böl, sem leggst á einstökn menn, 
einstök hjernð. Það er heldur ekki 
hugsunarrjett að segja, að verði kostnað- 
nrinn við keansln danfdnmbra greiddnr af 
landssjóði, þá megi öldnngis eins greiða 
allan fátækrakostnað af landssjóði. Fá- 
tækrakostnaðurinn getnr haft svo margar 
rætnr, margar orsakir, hann getnr verið 
sprottinn af sjálfsskaparvítum, af miðnr 
góðri heimilisstjórn, af óráðsemi, af miðnr 
góðri sveitarstjórn eða öðrn þvi, sem mönn- 
irm er sjáifrátt; en fyrir þessnm kosts- 
aði liggnr allt annar grnndvðllnr. Það er 
engnm að kenna, það eru engin sjálfskap- 
arvíti, að ein familía, eitt sveitarfjelag 
hefur einn eða fieiri danfdnmba að sjá 
fyrir og annast. Það er því hin fyllsta 
ástæða til að landsfjelagið, að landssjóðnr- 
inn beri þann kostnað, sem af þvi böli ris.

Kristján Jónsson: Mjer gat ekki 
komiö til bngar, að jeg þyrfti að ntiista 
ýtarlegar eitt atriði i þessu máli, er þó 
hefur mjög mikla. þýðiugu, sem sje það: 
Hvað ern jafhaðarsjóðirnir? Eins «g knnn- 
ugt er, vorn þeir stofnaðir eptir aldamót- 
in npphafiega í því skyni að bera kostn- 
að af sakamálnm, og á þeim timnm, er 
þeir vorn settir á stofn, var eigi nm annan 
grnndvöllaðræða, fyrir tekjnr þeirra, heldnr 
en lausafje. Síðar meir. þá er alþing fóir 
að hafa höbd i bagga með stjórn lands- 
mála, án þess þó það hefði fjárforræði, 
var ýmeu dembt á jafnaðarsjóðina, er ein- 
hvern kostnað hafði í för mcð sjer, t. a. m. 
fjárkláðakostnaðinum, sem mörgum mnn 
minnisstæðnr. Ætli mönunm mundi ekki 
þykja þyngja á jafnaðarsjóðunum, ef fjár- 
kláði kæmi aptur npp i landinn i gömlu 
mynd sinni? — Þannig gekk það til, að 
alit þangað til alþingi fjekk fjárfomeði,

var engan sjóð að vísa á, engnm pening- 
um til að dreifa, en öllu dembt á jafnað- 
arsjóðina, þannig og með danfdnmbra- 
kennsluna, án þess þó að iserningin gæti 
verið sú, að sá kostnaðnr ætti þar heima; 
það hefnr aldrei verið skoðnn þeirra, sem 
það gjörðu, heldur var það gjört af neyð, 
þar sem ekki var annarstaðar að fá.

Hvorki þeir, sem skoðn þetta mál sem 
breppamál, og að hrepparnir ættu eigin- 
lega að bera þennan kostnað, nje hddnr 
hinir, sem álíta það svo almennt mál, að 
landsjóður ætti að standa stranm af þess- 
ari kesnslu, — hvorngir þessara geta í 
rjettn lagi talið það rjettlátt, að millilið- 
irnir, sýslusjóðir eða jafnaðarajóðir beri 
þennan kostnað.

Það hefnr verið minnzt á, að land- 
sjóður ætti þá einnig að bera kostnaðinn 
af holdsveikum nsönnum og vitskertnm, en 
jeg veit ekki til þess, að það sje fyrir- 
skipað með lögnm, að setja á stofn sjúkra- 
hús fyrir vitstola menn nje heldur holds- 
veika, eða yfirhöfnð, að lækning á þeim 
sje fyrirskipuð með lögnm, eins og kennsla 
danfdumbra er lögboðin. Þetta hefur þvi 
enga þýðingu i þessn máli.

Jeg finn svo ekki ástæðn til að fjöl- 
yrða nm þetta mál, enda lítur svo út, 
sem h. þm. hafi tekið vissa stefnu í því.

ATKVÆÐAGR.: Frv. fellt með 8: 
3 atkv.

Frv. til laga um brúœrgj&rd á Þjórsá 
(C. 212); 3. umr.

ATKVÆÐAGHEL: Frv. samþ. í e. hlj. 
og afgreitt til landshöfðingja, sem lög frá 
alþingi.

Frv. tii laga um að leggja jarðirnar 
Laugames og Klepp undir lögsagnarum- 
dœmi og bœjarfjelag Reykjavíkur (C. 213);
2. nmr.

ATKVÆÐAGR.: 1. gr. frv. samþ. 
með 7 atkv.; 2. gr. samþ. með 6: 2 atkv.; 
Fyriisögn frv. samþ. með 6 atkv.
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Málinu vísað til 3. umr. með 7 4 3 atkv.

JYr. tíl laga umvamarþing í sTadda- 
mádum og um ýms viásláptaskilyrSi (G. 247); 
1. umr.

Þorkéd Bjarnason: Frv. það, sem 
hjer liggur fyrir til umr., er eflanst kom- 
ið fram af þeirri löngun eða ástæðu, að 
koma í veg fyrir skuldir og óskilsemi 
manna á meðal. Það er ekki efamál, að 
skuldir eru nú á tímum mjög miklar og 
skilsemi miðnr en vera skyldi. Eu jeg er 
ekki viss um, að þetta frv. nái tilgangi 
sinum og jeg get vel hugsað, að það líði 
langur timi, áður en mönnum skilst til- 
gangur þess, ef það verður annars nokkurn- 
tíma. Það sannast, að þegar þeir, sem í 
lilut eiga, kaupmenn, iðnaðarmenn og aðr- 
ir, sem hafa atvinnu sína af viðskiptnm, 
sjá, að aðgangur verður greiðari til aðná 
inn skulduuum, þá verða þeir líka örari 
á að lána og ekki eins aðgætnir, þegar 
hægt verður að innheimta skuldina. Þetta 
sjest líka á því, sem sagt er, að menn 
skuidi minnst í hörðu árunum; það sýnir 
að menn eru ekki eins gætnir á að taka 
lán eins og vera ætti, og taka þau jafn- 
vel opt að óþörfu.

Auk þess, sem jeg hygg, að frv. nái 
ekki tilgangi sínum, er einnig i því fólg- 
inn misrjettur. Það er að eins einstakir 
mannflokkar, sem er gefin heimild til að 
draga skuldunauta sína frá varnarþingi 
þeirra í skuldamálum, en mjer finnst, að 
sá rjettur ætti að ná til allra, sem öðrum 
láua. Við skulum taka t. d., að það er 
ekki rjett, að bóndi austur í Mýrdal eða 
annarstaðar úr Skaptafellssýslu, sem 
kemur hingað til bæjarins og tekur til 
láns hjer hjá kaupmanni verður að mæta hjer 
þegar honum er stefnt, en ef sá sami 
lánar kaupmanninum í Keykjavík sanði 
og fær þá ekki borgaða, þá er varnarþing 
kanpmannsins hjer i Beykjavík en ekki i 
Skaptafellssýslu, sem þó væri eðlilegt og 
ætti að vera eptir ftv. meginreglu. Bónd-

inn verður að sækja hann hjer, en ekkiá 
sinu varnarþingi.

Það eru mikil viðskipti milli sveita- 
bænda og sjávarbænda. Bóndi upp í sveit 
fer t. d. suður með sjó og fær þar flsk og 
lofar að borga hann með einhverju, t d. 
smjöri eða öðru að haustinu en prettast 
um að borga. og er þá erfltt að ná til 
hans, því að frv. gefúr ekki bændum hinn 
sama rjett i skuldamálum eins og kaup- 
mönnum og öðrum viðskiptamönnum og 
verðnr því sjávarmaðurinn að sækja bónd- 
ann um skuldina á hans varnarþingi. 
Þetta finnst mjer vera ójöfnuður mikill 
og stór galli á frv. og því álít jeg rjett- 
ara, að nefnd verði sett í málið til að í- 
huga það nákvæmlega, því að tilgangur 
frv. er í rauninni góður og nefnd gæti ef 
til vill komið með breytingar á þvi i 
heppilegri átt. Að svo stöddu ætla jeg 
ekki að stinga upp á nefnd, svo að menn 
fái tækifæri til að segja álit sitt um mái- 
ið, en að lokinni umr. mun jeg gjöra það.

Jön Á. Hjaltalín: Mál þetta var 
fyrir á þingi og í þessari deild 1889, en 
fjell og þá var jeg á móti því, og síðan 
hafa ekki neinar þær ástæður komið fram 
í málinu, sem hafl komið því til leiðar, 
að jeg væri hliðhollari því nú en þá.

H. 6. kgk (Þ. B.) tók fram, að kaup- 
menn mundu ekki óörari á að lána, ef 
þeir fengju greiðari hjálp til að ná inn 
skuldum en nú er. Jeg álít, að mikið af 
skuidasúpunni, sem menn eru í, sje ein- 
mitt afleiðing af þvi, að kaupmenn eru 
of örir á að lána. Það ætti þó að vera 
hægra fyrir þá að hafa vit fyrir sjer í 
þeim efnum, heldur en menn að neita láns, 
þegar þeim býðst. Auðvitað eru mörg 
lán sprottin af góðsemi, en líka harla 
mörg að eins af gróðaspeknlationum, að 
kaupmenn lána, af því að þeir sjá sjer 
hag í því. En jeg sje ekki ástæðu til að 
gefin sjeu sjerstök lög til að gjöra kaup- 
mönnum hægra i þessu efni. Þeim er 
innanhandar kaupmönnum, eins og nú er,
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að láta þá svara til siuna skulda, sem til 
láns taka, með því að láta þá skrifa und- 
ir skuldbindingarskjöl. Jeg held ekki að 
lánin minnki, þó að frv. verði að lögum. 
En jeg er hræddnr nm, að eí frv. þetta verð- 
nr að lögum, þá yrði það þó margnr, þó 
að menn ættu að vita, hvaða sknldbind- 
ing þeir skrifa undir, sem ekki vissi í 
rann og vern fyr en dómnr dyndi yfir 
hann. Við það að kanpmenn lána styrkja 
þeir marga, sem annars gætn verið góðir 
vinnnmenn og gjört gagn hjá öðrnm, til 
þess að fara að eiga með sig sjálflr, sem 
þá fer opt í handaskolnm, svo að þeir 
spila sig opt á höfnðið.

H. 6. kgk. (P. B.) tók það fram, að 
þetta væri gjört fyrir einstaka flokka. 
Jeg kann alls ekki við það. Jeg vil sjálf- 
nr fá eins mikla hjálp í þeim efnum, ef 
jeg er svo vitlans að lána, eins og kanp- 
menn. Jeg vil ekki, að gjörð sjen sjer- 
stök lög til hagsmnna fyrir einn einstak- 
an flokk, eins og jeg heldnr ekki vil, að 
einum flokki sje gjört þyngra fyrir en 
öðrnm. Það hefhr opt verið talað nm, að 
blaðamenn mættn reyna óskilsemi manna, 
en jeg sje ekki annað, en þeir geti þá 
farið þannig að, að senda ekki blöðin, ef 
menn ekki borga. Getur verið, að það 
yrðn fyrst á þvi nokkrir örðngleikar, en 
það myndi bráðnm lagast Jeg get ekki 
lagt til eins og h. 6. kgk. (Þ. B.), að 
nefnd verði sett í málið, heldnr vil jeg 
ráða til að fella það strax og eyða ekki 
tima til þess að óþörfn.

Kristján Jónsson: Aðallega eru það 
þrjú atriði, sem ern nýmæli i þessn frv. 
— 1. gr. er nm varnarþing í sknldamál- 
nm. Þennan kafla hef jég ekkert á móti 
að taka nákvæmlega til íhngnnar og at- 
hnga, hvort verði gjörð úr honnm góð 
lagabreyting. En i 2. og 3. gr. eru þan 
ákvæði, að hæpið er, að írv. verði samþ. 
til 2. umr., án þess að sett sje nefnd í 
málið.

Þorkéd Bjarnason: Jeg leyfi mjer 
að stinga npp á 3 manna nefnd.

ATKVÆÐAGR.: 3 manna nefnd
samþ. með 8 atkv. og í hana kosnir:

Kristján Jónssou með 8 atkv.
L. E. Sveinbjörnsson — 6 —
Þorkell Bjarnason — 6 —

Frv. tU laga um löggilding verzlunar- 
staðar við Vogavík (C. 258); 1. nmr.

ATKVÆÐAGR.: Prv. umrJaust vísað 
til 2. nmr. með 8 atkv. gegn 1.

Frv. tU laga um að stjórninni veitist 
heimild tH að sdja nókkrar þjóðjarðir (C. 
257); 1. umr.

ATKVÆÐAGR.: Málinn nmr.lanst 
vísað til 2. umr. í e. hlj.

Tuttugasti og sjðtti fundur, miðviku- 
daginn 2. ágnst. Allir á fundi.

Frc. til laga um fjárforrœði ómynd- 
ugra (C. 68, 221); 2. nmr.

Framsögumaður (L. E. Sveinbjörnsson): 
Meiri hlnti nefndarinnar í þessn máli á- 
lítnr enn sem fyrri, að tilsk. 18. febr. 
1847 sje gott og tæmandi lagaboð, ogþví 
betur, sem við höfixm kynnt okknr og at- 
hngað lög þessi, þvi fastari höfnm við 
orðið á þeirri skoðun, þótt máske snm á- 
kvæði hins nýja frv. gætn verið góð, þá 
álítnm við, að frv. í heild sinni ekki sje 
eins gott og hin nngildandi lög nm sama 
efni, og ráðum þvi frá að samþ. svona 
lagað frv., að svo stöddn.

H. flntningsm. (G. G.) sagði við frh. 
1. nmr., að nanðsyn bæri til að breyta 
núgildandi lögnm nm þetta efni, án þess 
að segja, hverjar ástæðnr værn til þess; 
að eins sagði hann all-langa sögn nm 
hvernig farið hefði verið með fje eins ó- 
myndngs og í (öðrnm stað) nefndaráliti 
sinu kyrjaði hann npp með það, að það



væri helgasta skylda stjórnarinnar að 
vernda rjett lítilmagnans. Menn skyldu 
því ætla, að „administratiouin" hefði sýnt 
af sjer einhvern sljóleik, vanræksla eða 
annað verra í stjórn ómyndngra málefna, 
og svo eigi að bæta úr því með þessnm 
lðgnm. Jeg skal seinna reynatil aðsýna 
fram á, hver nýmæli eru í frumv. þessu, 
og hver þeirra sjeu til bóta, eða hvort 
þau sjeu það, og hver ákvæði frumvarps- 
ins sjeu betri úr núgildandi lögum.

í 1. gr. tilskipunarinnar 18. febr. 1847 
er það tekið fram, að eptir tilskipun 21. 
desbr. 1831, 1. þætti 1. gr. skuli fram- 
vegis vera komið undir dönsku laga 3. b. 
17. kap. hvern álíta eigi ómyndugan, hálf- 
myndugan eða íullniyndugan. Auðvitað 
þarf eins i þessu frumv. að taka fyrst 
fram, hverjir sjeu ómyndugir, hálfmyndug- 
ir eða fúUmyndugir, og við hvaða aldur 
þessi 3 stig sjeu bundin. Að vísu afnem- 
ur frumv. þetta ekki allar greinir 17. 
kap. 3. b. dönsku laga, heldur að eins 13 
fyrstu greinarnar, en samt fyndist mjer 
nauðsynlegt eða að minnsta kosti betur 
faraáþviað nefua fyrst aðalatriðið, nefni- 
lega aldurstakmarkið.

Nokkrar greinar frumv. eru orðrjett 
teknar úr tilsk. 18. febr. 1847, og er 
meiri hluti nefndarinnar þvi alls ekki mót- 
fallinn heldur þvert á móti; en þótt sum- 
ar greinar sjeu teknar orðrjettar upp, þá 
er mörgum mikilsverðum ákvæðum sleppt. 
Jeg vil þá i stuttu máli geta helztu ný- 
mæla í frumv. þessu, og fara svo aptur 
gegnum einstakar greinar þess. í 5. gr. 
er litilsverð breyting eða nýmæli, nokkur 
breyting í 6. gr., sömuleiðis breytingar 
eða nýmæli i 11., 12., 13. og 14. gr.

Mjer fínnst að vel ætti við, að byrja 
svona lagað frumv. á aldurstakmarkinu, en 
af því jeg hef áður ítarlega tekið þetta 
fram, skal jeg ekki taka það upp aptur.

1. gr. frv. er þannig:, „Fjárhaldsmann 
skulu þeir hafa, er vantar aldur, skynsemi 
eða ráðdeild tU þess, að geta haft fjárráð
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sin sjálfir", með viðaukanum: eða eigi 
geta það af öðrum ástæðum, er yfirvald- 
ið telur gildar vera“. Þessi greiu finnst 
mjer mjög óheppilega orðuð; að segja að 
einhvern vanti aidur er ekki heppilegt; 
menn skilja það að vísu, en það fer ekki 
vel á þvi að orða það svo. Sjerhvern á 
að setja undir umsjón, sem vantar skyn- 
semi eða ráðdeild til að hafa sjálfur fjár- 
ráð á hendi. Orðið „skynsemi" mun eiga 
að vera útlegging á danska orðinu „van- 
vittighed", en vöntun skynsemi og ráð- 
deildar þýða vanalega i islenzku alltann- 
að. Með skynsömum manni er vanalega 
meint „praktiskur“ maður, sem gott vit 
hefur á mörgu; svo kemur orðið ráðdeild. 
Margir mundu þá að líkindum þurfa fjár- 
haldsmann eða umsjónarmann, ef ráðdeild 
væri gjörð að skilyrði fyrir að hafa fjár- 
ráð sjálfur, þvi allir munu ekki svo ráð- 
deildareamir sem skyldi, og þó væri ekki 
ástæða til að svipta þá fjárforræði. í 
dönsku lögunum er ákveðið, að þeir skuli 
hafa fjárhaldsmenn, er eigi geta haft fjár- 
ráð sin sjálfir fyrir sakir aldurs, eða sak- 
ir þess, að þeir sjeu vitskertir, eða sakir 
eyðslusemi, eða af öðrum ástæðum, eryfir- 
valdið telur gildar vera.

2. gr. er hjer um bil eius og stendur 
í tilskipun 18. febr. 1847. H. flutnings- 
maður (G. GL) hefur bætt þoim viðauka 
við frumv.: „Nánustu*frændur hins ómynd- 
uga hafa þó rjett til fjárhaldsins gagn- 
vart fjarskyldum mönnum jafnhæfum“. 
Það mun vera prentvilla þar sem stendur 
„fjárskyldum". Þessi viðauki er nokkuð 
óákveðinn; nánustu frændur hins ómynd- 
uga geta verið margir t. d. foreldri, afi og 
bræður o. fl.; hjer þyrfti nákvæmari á- 
kvæði. Allt þetta er mjög skýrt tekið 
fram í dönsku lögunum 3.—17., sem h. 
flutningsm. hefur þótt við eiga að nema úr 
gildi.

Svo er enn viðanki við sömu gr., að 
sá, sem hefur 3 yfirgripsmikil fjárhöld 
áður, eða mikla innheimtu hefur á öðrum
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opinberam gjöldum, hafi hvorki rjett nje 
skyldu tíl að taka við fjárhaldi ómynd- 
ugra fyr en hinum fyrri fjárráðum eða 
innheimtn er lokið, að nokkrn eða öllu. 
Þetta er ekki nýtt, heldur stendur aðal- 
innihald þess í 3. gr. 17. kap. 3. b. dönsku 
laga; en viðankinn er óheppilega orðaður, 
því þar sem stendur „Öðrwn opinberum 
gjöldum", þá virðist svo sem flutnings- 
maðnr hafi skoðað tekjur ómyndugra sem 
opinbert fje, sem ekki er allskostar rjett; 
annars virðist engin ástæða tii þess að 
bæta þessum orðum við ákvæði gildandi 
laga. Það ern einmitt sýslumenn og bæj- 
arfógetar, sem hafa mikla innheimtu á 
opinberum gjöldum, en þeir eru yfirfjár- 
ráðendur, og geta þvi ekki verið fjárhalds- 
menn ómyndugra, að minnsta kosti ekki 
í sínu lögsagnarumdæmí Aðrir hafa ekki 
hjer á landi mikla innheimtu á opinbernm 
gjöldum eða almannafje; og þótt umboðs- 
menn yfir fasteignum landsins eða þjóð- 
jörðum hafi nokkra innheimtu, þá er hún 
ekki svo mikil, að hún geti ollað því, að 
hættulegt sje, að þeir sjeu fjárráðamenn 
ómyndugra, en þeir eru opt íærir menn, 
og vel hæfir til að hafa fjárforræði ómynd- 
ugra á hendi. Loks vantar í frumv. sjer- 
hver nánari ákvæði um það, hve mikil 
innheimta opinberra gjalda skuli vera þvi 
til fyrirstöðu, að þeir, sem hana ■ hafa á 
hendi, geti verið fjárhaldsmenn ómyndugra.
3. gr. er eins og 2. gr. tilskipunarinnar.
4. gr eins og 3. gr. í tilskipuninni, en 
svo er sleppt kaflanam síðast í gr.: „Ef 
þessum reglum er ekki fyigt, og arfurinn 
íerst fyrir þá sök, að háyfirvaldinu hefur 
eigi verið gefið færi á að gæta hans, þá 
skal sá embættismaður, er hefur sýnt sig 
sekan í slíku hirðuleysi, hafa alla ábyrgð 
af o. s. frv.“. Jeg skil ekki, að það geti 
verið til þess, að tryggja fje ómyndugra 
að sleppa svoná köflum, og veit ekki, hvað 
vakað hefur fyrir h. flntningsmanni, er 
hann gjörði það, þvi sjálfsagt heldur hann
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þó, að yfirvöld getí sýnt vöntun á eptir- 
litssemi. 5. gr. frumv. er að nokkru lík 
4. gr. tilsk., en nokkur nýmæli eru þó i 
henni, svo sem að hver fjárhaldsmaður 
skuli skyldnr að senda yfirfjárráðanda ná- 
kvæman reikning yfir fjárhaldið ár hvert, 
en í 4 gr. tilsk. 18. febr. 1847 er tekið 
fram, að nemi ómyndugra fjeð 20 hundruð- 
um á landsvísu, þá skuli skylt að gefa 
reikning fyrir fjárhaldinu árlega, en þeg- 
ar fjármunirnir ekki nema 20 hnndraðnm 
skuli yfirfjárráðandi gjöra samning við 
fjárhaldsmann, einu sinni fyrir allt um, 
hve miklu megi árlega veija af fje hins 
ómynduga honum til framfæris, og þarf 
hann ekki að gjöra reikning fyrir íjár- 
haldinu fyr en því slítur; þó má yfirfjár- 
ráðandi krefjast þess, að fjárhaldsmaður 
gjöri grein fyrir fjárhaldinu, ef hegðun 
fjárhaldsmanns er í nokkrn ískyggileg eða 
aðrar nægar ástæður ern til. Jeg get 
upplýst h. þm. og h. deild um, að amt- 
maður Jónassen skipaði svo fyrir hin síð- 
ustu 2 ár, sem hann lifði, að í sínn amti 
skyldi árlega semja reikning yfir fje allra 
ómyndugra; þetta mun að líkindum h. 
flutningsmanni (ö. G.) ókunnngt.

En þó nú reikningur væri gefinn á 
hverju ári, og mönnnm, sem fjárhaid hafa, 
gjört að skyidu að gjöra það, þá er ekki 
þar með loku skotið fyrir, að engar mis- 
feilur getí komið fram við fjárhaldið. 
Jeg held, að þetta ákvæði verði ekki til 
mikilla bóta frá því sem er, úr því til- 
skipunin gefur heimild tíl og í sumum 
tilfellum skipar fyrir, að reikning skuli 
gefa á hverju ári fyrir fjárhaldinu. í 5. 
gr. er tekið fram, að reikningsárið fyrir 
ómyndugrafje skuli talið frá 11. júni til 
sama tíma árið eptir, og að skilagrein 
skuli send yfirfjárráðanda í síðasta lagi i 
lok nóvembermán. Jeg hefði satt að segja 
kunnað betur við, að fylgja tilskipuninni 
í þessu atriði, og miða það við kalender-
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árið, og aö skilagrein sje gjörð innan 2 
mánaða frá árslokum.

í. 6. gr. er tekið fram, að sjái yfir- 
fjárráðandi aðra ráðstðfun hentari á 6- 
myndugrafjenu en þá,- sem fjárhaldsmaður 
hefur gjört, skuli hann gjöra honum að- 
vart og megi hann taka af honum fjár- 
haldið, ef hann ekki vill fara að ráðum 
hans og fá það öðrum í hendur. Þetta 
er að nokkru leyti samhljóða eða að 
minnsta kosti líkt því, sem stendur ígild- 
andi lögum.

í. 7. gr. stendur: „Sfcyldir skulu yfir- 
fjárráðandi og fjárhaldsmaður að koma 
öllu lausafje hins ómynduga í peninga, svo 
fljótt sem þörf er á, og á þann hátt, sem 
haganlegast er fyrir hinn ómynduga, og 
svo hefur b. flutningsm. bætt við all-löng- 
um kafla, sem tekinn er orðrjett upp úr 
7. gr. tilskip. þar sem talað er um lausa- 
fje ómyndugs, hvernig fara eigi með það. 
Þar sem sagt er i frumv., að lausafje skuli 
komið í peninga svo fljótt sem þörf er á, 
þá finnst mjer þar nokkuð óákveðið til 
orða tekið; það væri ekkert á móti því, 
að segja, að þvi skyldi þegar í stað kom- 
ið í peninga, eða að setja stuttan frest 
til þess.

Yflr höfuð að tala, hefur tílskipunin 
hjer miklu nákvæmari ákvæði í hinum 
ýmsu tilfelium, er fyrir geta komið, og 
hefur í frv. verið sleppt mörgu mikilsverðu 
ákvæði t. d. um hvað skuligjöra, ef móð- 
ir hins ómynduga, þegar íje hans stend- 
ur inni hjá móðurinni með veði í búi 
hennar, giptir sig eða ef það hjónanna, 
sem lengur lifir, ekki vill halda fjármun- 
unum hjá sjer óseldum. Sömuleiðis er mjög 
heppilegt ákvæði í tilsk. þar sem talað er 
um peninga hins ómynduga, að þeir skulu 
boðnir upp til leigu á manntalsþingum 
eða bæjarþingum, en þessu er algjöriega 
sleppt í frumv. í 8. gr. stendur: Nú er 
hinn ómyndugi kominn svo nærri því ald- 
urs- eða meuningarstigi, sem gjörir hann

4»4

að nokkru leyti eða öllu fjárins ráðandi 
o. s. frv.

Þetta orð „menningarstig" held jeg 
mætti falla burt, jeg veit ekki, hvað það á 
að þýða. Jeg veit ekki, hvort það hefur 
vakað fyrir h. flutningsm., að menntunar- 
stig væri sama sem aldursstíg; má segja 
sama um þessa gr. og hina 7., aðákvæði, 
sem í henni eru, eru miklu skýrar og 
Ijósar tekin fram í tilskipuninni. 9. gr. 
er orðrjett tekin upp úr 7. gr. tilskipun- 
arinnar liðurinn „a“. 10. gr. er nokkuð 
undarlega orðuð, og mættí jafnvel halða, 
að meira ættí að liggjai orðunum en gjör- 
ir, og svo þessi 1 árs tírai, sem hafa á 
til þess að koma afgjöldunum í peninga; 
maður skyldi halda, að fjárhaldsmaður ætti 
þá, eða mættí geyma smjörið í heilt ár — 
liklega til þess, að það súrnaði betur — 
eða ala sauðina í heilt ár; en smjör og 
sauðir munu optast vera afgjöld jarða. 
í 11. gr. stendur: „AUt ómyndugrafje, 
eptír að það er komið í peninga, skal setj- 
ast á vöxtu, 8vo fljótt sem verður o. s.frv.“. 
Það getur reyndar orðið nokkur bið á þvi, 
að það komist í peninga, þvi eptir 7. gr. 
á að koma lausafje í peninga svo fljótt 
sem þörf er á, og er það nokkuð óákveð- 
ið, eins og jeg gat um áður, og eptír 13. 
gr. segist ekki annað á þvi, ef fjárhaids- 
maður heldur fje hins ómynduga hjá sjer, 
en það, að hann skal greiða vexti af því. 
Það liggur næst að halda, að fjárhalds- 
maður þurfi eiginléga aldrei að koma því 
i peninga, þegar borið er saman ákvæði 
7. gr. við 10. gr. og 12. gr., sem jeg síð- 
ar mun geta. Peningunum skal komið i 
landsbankann eða sparisjóðina á ísafirði, 
Akureyri og Seyðisfirði; að þetta sje svo 
heppilegt ákvæði skii jeg ekki. Áður skyldi 
þeim komið á 4°/0 vöxtu, og þegar ekki 
var hægt að koma þeim út á leigu gegn 
4°/0 máttí lána þá mót 3*///« lmgu, eða 
setja þá á vöxtu í jarðabókargjóð. Eptir 
frumv. á aptur á móti að setja það í lands-
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bankann eða einhvern af nefndnm spari- 
sjóðum. Að það sje haguaður fyrir hinn 
ómynduga að fá 3 eða 3*/,% fyrirfjesitt 
í staðinn fyrir 4°/0, sem áv&llt man vera 
hægt að fá hjer á landi, og fasteign að 
veði, það skil jeg ekki. Þetta ákvæði 
frumv. er þannig síðnr en ekki til hags- 
mnna fyrir hina ómyndugu. Að minni 
hyggjn er íje þeirra einnig betnr tryggt 
með fasteignaveði, heldur en með þvi að 
setja það í landsbankann og ekki sízt i 
sparisjóðina. Það er svo sem anðvitað, að 
ákvörðnn 11. gr. getur ekki náð til þess 
fjár, sem Muð er að gjðra samninga um 
og koma á vðxtn. 12. gr. á þá máske 
að^vera tíl þee» að hjálpa ómyndngnm. 
Áðnr máttí euginn fjárhaldsmaðnr heimta 
þóknnn fyrir fjárhald nema fje ómyndngra 
væri 20 hnndrnð á landsvisu eða meira, 
eða siiknr samningur hafi verið gjönðnr 
milli yfirijárráðamanns og fjárhaldsmanns, 
að það gjðri betur en að vinnast þeim ó- 
myndnga til framfæris, og fjárhaldsmaður 
þar að anki ekki sje afir foreldri eða bróð- 
ir hins ómynduga; þó skyldi það fá ’/8af 
því, er eptir verðnr af tekjnm hins ómynd- 
uga, þegar búið er að Ijúka öllum gjöld- 
nm til árlegra þarfa hans. Það er auð- 
vitað að þeir, sem ern mest skyldir hinnm 
ómyndngn mnndn sjá fje hans borgið fyr- 
ir enga þóknnn, en hjer eiga þeir að fá 

af tekjum hins ómyndnga af fasteign- 
nm, þegar þeir koma þeim í peninga, og
4°/„, þótt þeir ekkert annað hafi fyrir þeim 
en að senda þær í sjóðina, og þeir fá borg- 
nn eins, hvað lítið sem fjeð er. H. flutn- 
ingsm. (G. 0-.) vill þó leyfa að nánnstn 
freendur hafi jafnrjetti til fjárhaldsins gagn 
vart öðrum fjarskyldum. Jeg hef áður 
drepið á, hvað síðara hlnta 12. gr. sje ó- 
heppilega fyrirkomið. Ef fjárhaldsmaðnr 
heldur fje ómyndugs lengur en til er tek- 
ið í 10. gr. á hann að borga af því sömu 
vexti og fengizt hefðn annars, en í 7. gr. 
er honum Ieyft að balda þvi svo lengi, sem
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þörf er á, eða honnm sjálfnm sýnisfj með 
öðrnm orðnm: fjárhaldsmaðnr virðist eptir 
frumv. geta lánað sjálfnm sjer fje hins 
ómynduga. 13. og 14. gr. ern að vísu 
nýjar, en ákvæði þeirra leiða af sjálfa 
sjer; það hlýtnr að vera skylda fjárhalds- 
manns, að sýna yfirrfjárráðanda á hverjn 
ári öll skilríki hins ómynduga, úr því 
hann á á hverjn ári að standa honnm skil 
af reikniagom yfir fjárhaldið, en að taka 
til, að hann skoli gjöra þetta á hverju 
manntalsþingi í þinghá þeirri, sem hann 
er búsettur í, er víst óþarfa ákvæði, en 
af þvi þarf máske enginn bagi að koma. 
14. gr. tilsk. 18. febr. 1847 virðist alveg 
sleppt í frumv., en þó ern ýmisleg nauð- 
synleg atriði tekin þar fram, sem ekki 
mætti sleppa. 15. gr. og áframtil 17.gr. 
að henni meðtaldri, er hjer nm bil hið 
sama sem i tilskipuninni. 18. gr. flýtnr af 
sjálfu sjer. 19. gr. Yfirfjárráðandi skal 
ár hvert fella úrsknrð á reikninga þá, sem 
honnm eru sendir o. s. frv., og er það 
eins og í núgildandi lögum. 20. gr. Lands- 
stjóri skal sjá nm, að eitt yfirlit yfir allt 
ónayndugrafje á landinn verði prentað ár- 
lega í B-deiId Stjórnartiðindanna, og skal 
það borið saman við ....; þetta er óheppi- 
lega orðað, því halda mætti að það ætti 
að bera saman, þegar búið er að prenta 
það. 21. gr. frumv. hefnr h. flntningsm. 
ráðið til að fella bnrt, og láta 22. gr. verða 
21., roeð þeirri breytingu, að að eins skuli 
1.—13. gr. dönsku laga 3. b. 17. kap. 
nnmið úr lögnm. En svo hefnr hann 
sleppt mörgum mikilsverðnm ákvæðnm, 
sem standa í 20. gr. tilsk., að amtmenn skuli 
vandlega gæta alls fjárhalds í sínn um- 
dæmi, og láta senda sjer skýrslnr um það 
þegar þeim þykir þess við þurfa, og mega 
þeir ganga stranglega að yfirfjárráðanda og 
fjárhaldsmanni, þegar ekki er allt sem 
skyldi. Þessu er öllu sleppt í frumv. þóttþað 
auðvitað sjeu nauðsynieg ákvæði. og til mik- 
illar tryggingar fyrir fje ómyndugra.
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Jeg þarf ekki að taka það fram apt- 
ur, að jeg get ekki sjeð, að 11. og 12.gr. 
sjeu til annars en baga, þótt þær hafi átt 
að vera til þess að bjarga fje ómyndugra. 
Við meiri hlutinn, sem opt höfum beitt 
tilskip. 18. febr. 1847, höfum ekki sjeð, 
að hún væri bagaleg, heldur mjög tæm- 
andi lagaboð, eins og við höfum tekið 
fram í nefndarálitinu. Það gæti kann- 
ske verið að eins eitt atriði varhugavert, 
nefnilega ákvæðið i tilsk. 18. febr. 1847 
að lána má fje fleiri ómyndngra gegn veði 
i sömu fasteigninni. Þetta ákvæði gæti 
verið bagalegt, því allir ómyndugir, sem 
eiga fje í sama fasteignarveði þurfa ekki 
á sínu fje að halda á sama tíma, en baga- 
legt gæti verið, að þurfa að selja jarðir i 
smápörtum; gæti máske rýrnað við það 
fje hins ómynduga. — í stuttu máli: ný- 
mæli frumv. eru til þess að rýra tekjur 
hinna ómyndugu og ótryggja eignir þeirra. —

Jeg hef þá ekki meira að segja að 
sinni, og kannske ekki síðar, því jeg í- 
myn&a mjer, að h. flutningsm. (GL G.) geti 
ekki fært rök fyrir því, að nýmæli hansí 
frumv. sjeu hyggileg.

FlutningsmaSur (Guðj. GuSlaugsson): 
Af því að jeg hef komið með nokkrar 
viðauka- og breyt.till. við frumv., þá ætla 
jeg að leyfa mjer að gjöra grein iyrir 
þeim fyrst.

Við 1. gr. bef jeg þá fyrst Iagt til, 
að við hana bætist: „Eða eigi geta það, 
af öðrum ástæðum, er yfirvaldið telur gild- 
ar vera“, af því að jeg gat ímyndað mjer, 
að greinin, eins og hún er orðuð, þætti 
ekki nógu tæmandi, og svo er það hið 
sama og stendur í dönsku lögum, sem hef- 
ur verið sýnt fram á, að væri æskilegra að 
fylgja, og þótt þetta sje eigi svo þýðing- 
armikið, þá hef jeg ekki á móti þvi, að 
það væri bætt þaunig. — Svo hefjegkom- 
ið með viðauka við 2. gr., að nánustu 
frændur hins ómynduga hafi þó rjett til 
fjárhaldsins gagnvart fjarskyldum mönn- 
um jafnhæfum, og er það freinur af til-

hliðrunarsemi, sem jeg hef gjört það, af 
því að jeg hef viljað fara eptir bending- 
um h. meðnefndarmanna minna, er álitu 
ákvæði þetta nauðsynlegt, og að ekki væri 
rjett að undanskilja hina nánustu frænd- 
ur hins ómynduga, því að sýslumaður 
gæti þá beitt gjörræði og tekið fjarskyld- 
ari mann, sem ekki væri betri en hinn 
náskyldari. Jeg sá, að það gat vel komið 
fyrir, þó að jeg væri ekki hræddurum, 
að sýslumenn mundu sýna nein rangindi 
i þessu efni, eða taka vandalausa menn, 
fremur en skyldmenni að öðru jöfnu, fyrir 
fjárhaldsmenn og það þvi síður, ef eitt- 
hvert skyldmenni hins ómynduga vildi af 
velvild til hans taka við fjárhaldinu. En 
ástæðan til þess, að jeg kom ekki upphaf- 
lega fram með þetta ákvæði í frv. var sú, 
að jeg vildi ekki binda um of hendur 
yfirfjárráðamanns í þessu efni. Það er 
einnig nokkuð annað, að vera skyldur til 
að taka t. d. elzta bróður hins ómynduga 
sem fjárhaldsmann, þó að hann eigi 10 
eða 11 bræður yngri og þeir sjeu ef til 
vill allir betur fallnir til fjárhaldsins, eins 
og skylt er eptir dönskum lögum, eða að 
mega, eins og hjer er farið fram á, velja 
úr þann, sem líklegastur er til þess, og 
það er opt betra að taka einhvern náskyld- 
an en alveg fjarskyldan mann. Jeg ætla 
þess vegna, að þetta ákvæði spilli ekki 
fyrir, heldur sje rjettara, að því sje 
bætt við.

Ennfremur hef jeg lagt til, að bætt væri 
við sömu gr. samkvæmt ákvæðum dönsku 
laga, að maður, sem hefði þrjú fjárhöld 
áður, væri ekki skyldugur til að taka við 
fjárhaldi ómyndugra. Þar sem þessi kafli 
laganna hefur fengið svo sterk meðmæli, 
þá hef jeg ekki sjeð neitt á móti, að taka 
þetta upp i frv. Það er ekki hægt að 
leiða út úr orðum minum, að yfirfjárráða- 
maður megi ekki bæta fjórða fjárhaldinu 
við, heldur að eins að sá, sem þegar hefur 
þrjú fjárhöid á hendi, er ekki skyldur til 
að takast fleiri fjárhöld á hendur, þóhon-
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nm byðist það. Mjer flnnst það líka eðli- 
legt og ef það er gott í dönskum iögum, 
þá má það eins standa í 2. gr. þessa frv.

H. varaforseti (L. E. Sv.) tók það 
fram, þar sem undir þetta ákvæði heyrðu 
einnig þeir, sem mikla innheimtu hefðu 
á opinberum gjöldum, þá væru það ekki 
nema sýslumenn og bæjarfógetar. Jeg 
vissi það nú vel, að þeir höfðu einkum 
þá innheimtu á höndum, en jeg kannast 
ekki við, að. fleiri hafi ekki ýms önnur 
opinber störf á hendi, — og varaforseti 
nefndi sjálfur umboðsmenn,— og opt er 
það, að þegar einn maður er færastur i 
sveitinni, þá hleðst á hann mest af þvi, 
sem gjöra þarf í þeim efhum, og þá sje jeg 
ekkert á móti, að sá maður megi skorast 
undan fjárhaldi.

Breyttill. á stafl. 3 er að eins leiðrjett- 
ing á prentvillu, að í st.f. „20. gr.“ komi 
„19. gr“. innan sviga.

Þá er stafl. 4, að við 7. gr. bætist, 
að ekki skuli selja lausafjeð, þegar það er 
lagt í arf við skipti milli ómyndugs barns 
og foreldris þess, sem lengur liflr o. s. frv. 
Þetta er samkvæmt tilsk. 18. febr. 1847, 
og þar sem meðnefndarmenn mínir hafa 
bent mjer á, að ákvæði þetta væri nauð- 
synlegt, þá heí jeg gjarnan viljað færa 
mjer bendingar þeirra í nyt. Jeg hef ekki 
viljað sýna neinn þvergirðingshátt eða 
stífni i þessu máli, heldur það eina, að 
jeg hef ekki kunnað við að leggjast á 
kodda andvaraleysisins í þessu efni og 
hætta alveg við að hugsa um málið.

Þá hef jeg lagt það til, að 21. gr. 
falii burt úr frv., nfl. ákvæðið um lögald- 
ur, og breytist þá þarafleiðandi greinatal- 
an þannig, að 22. gr. verður 21. gr.

Fyrst og fremst hef jeg komið fram 
með þessa breyting, af því að h. varafor- 
seti (L. E. Sv.) benti mjer á það og jeg 
efaðist ekki um, að það væri gjört af ein- 
lægni og einstakri góðvild til frv., svo að 
jeg varð fljótur til að taka það burt. Jeg 
sje líka, að eins má ákveða lögaldur með

sjerstökum lögum, og þá er heldur ekki 
allur þessi kafli dönsku laga úr lögum 
numinn.

Jeg vona, að h. þingdm. fallist á 
þessar viðauka- og breyt.till., ef þeir yflr- 
höfuð fallast á, að tilgangur frv. sje góður.

H. varaforseti (L. E. Sv.) byrjaði í 
ræðu sinni að hrósa happi yfir þvi, að jeg 
hefði ekki tekið fram í nefndarálitinu 
ýms atriði, er sýndu fram á, að nauðsyn- 
leg væri breyting á gildandi lögum um 
fjárforræði ómyndugra, En jeg hef tekið 
fram þan atriði í ræðum mínum áður við 
1. og írh. 1. umr. málsins og þessvegna 
þótti mjer eigi þurfa að taka þau upp í 
nefndarálitið líka, og jeg hef ekki getað 
heyrt, að h. varaforseti (L. E. Sv.) hafi í 
neinu hrakið þær ástæður mínar, heldur 
hefur hann riðið á garðinn, þar sem hann 
var lægstur og reynt að gjöra sjer matar- 
bita úr nefndarálitinu, af því að það var 
fáorðast og eigi var hægt að taka upp í 
það allar ástæður, sem teknar eru fram í 
ræðum mínum.

H. varaforseti (L. E. Sv.) tók það 
fram, að dæmi mitt — það var það eina, 
sem hann vitnaði til,— sem jeg skýrði 
frá við 1. umr. þessa máls, hefði ekki átt 
við, því að í því efni hefði verið um Iaga- 
brot að ræða. En hann verður fyrst að 
sanna, að þar sje um lagabrot að ræða. 
Meðan hann ekki gjörir það, þá er þýð- 
ingarlaust að slengja þvífram. Þaðverð- 
ur þá ekki til annars en þrætni, eins og 
þegar drengir þræta og segja: „Það er 
ekki satt, sem þú segir". Hann verður 
fyrst að sýnú og sanna, að það hafí verið 
lagabrot af yfirboðurum fjárhaldsmanns til 
að sannfæra mig um, að dæmið hafi ekki 
átt við. Jeg hef sýnt fram á áður og 
hjelt, að allir hefðu skilið það, að eptir 
gildandi lögum er fjárhaldsmaður bein- 
línis ekki skyldugnr til að gjöra skilagrein 
fyrir fje ómyndugs, sem hann hefur tekið 
að sjer og seqja svo, að þetta sje lagabrot,
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sem lögró þó beinlinis heimila að gjöra 
megi, það sjá allir að er rangt skilið.

H. varaforseti (L. E. Sv.) gjörði mik- 
inn vind nr því, að jeg hefði ekki í 1. gr. 
frv. vitnað í 1. gr. nm sama efni í dönskn 
lögnm. En það er ekki rjett aí þeim, 
sem áttn þá að geta lagað það, að Iasta 
það nm of, og honnm hefði verið innan- 
handar að lagfæra það og sómasamlegra 
heldnr en að gjöra ekki neitt, en gjöra 
sjer svo mikið ómak á eptir að tæta allt 
í sundur. Og svo er nú ekki ofmikið vit 
í þessari aðfinnsln, þar sem i frv. sjálfn 
22. gr. stóð, að allur 17. kap. dönskn laga 
væri nr lögnm nnminn með frv., og þó 
átti þegar í 1. gr. að vitna í þessi lög. 
Það veitir vist ekki af lögfræðing til þess 
að koma mönnnm í skilning nm aðraeins 
speki. Jeg held, að það hefði verið betra 
fyrir hann að reyna að sýna einhvern lit 
á því, að mótbárur hans væru á einhverj- 
nm röknm byggðar.

Jeg get tekið npp orð h. varaforseta 
eins og hann tók mín, að þar sem hann 
segir, að það sje fyrirsögn að frv. sje 
samkvæmt núgildandi lögnm í mörgnm at- 
riðnm, þá er það eins fyrirsögn, að yfirfjár- 
ráðandi hafi heimild til að heimta reikn- 
ing, þó að hann hafi ekki skyldn tilþess; 
en úr því hann hefur sleppt nmráðunnm, 
þá er efasamt, hvort hann getnr notað 
þessa heimild eða hvort hann fær nokknrt 
tækifæri til þess, eins og jeg sýndi fram 
á í dæminn, sem jeg skýrði frá síðast. 
H. varaforseti. (L. E. Sv.) skýrði frá því, 
að amtmaðnr Jónassen hefði líka einn 
sinni heimtað reikningsskil af fjárhalds 
mönnnm, en jeg get sagt honnm það, að 
jeg hafði í þess amtmanns tíð ýmist tvö 
eða þrjú fjárhöld ómyndngra á hendi og 
ekki varð jeg var við það. Jeg gjörði 
að eins skilagrein fyrir því fjárhaldi, sem 
nam 20 hndr. á landsvísn eða meirn, en 
ekki öðrn, enda hafa sýslumenn enga heimt- 
ing á því, þar sem þeir bafa sleppt því 
frá sjer og fá heldur ekki tilefni til þess.

Jeg ímynda mjer, að Jónassen heit. hafi 
að erós haft nppúr tilrann sróni skilagrein 
frá sýslnmönnum nm þan fjárhöld, sem 
námn 20 hndr. en ekki önnur, eða yfir 
þan fjárhöld, sem fjárhaldsmenn höfðn áðnr 
gefið sýslnmönnnm skilagrein um. Enda 
gat honnm sem amtmanni ekki verið skylt 
að heimta annað, og sýsinmönnnm þvi 
síðnr skylt að láta annað af hendi. Það 
hefði líklega orðið seinlegt að hafa npp reik- 
inga frá öllum þeim fjárhaldsmönnnm, sem 
aldrei hefðn áður gjört neinn reikning við 
sjálfa sig eins og þvi miðnr mnn eiga sjer 
æði víða stað.

Hvað því viðvíkur, að jeg hef sett 
gjalddaga 11. júní, þá er mjer það ails 
ekki neitt kappsmál. Jeg hef sett hann 
svo af þeirri ástæðn, að flestir þeir opin- 
bern sjóðir, sem ætlazt er til, að fje ó- 
myndngra verði geymt í, hafa þennan 
gjalddaga. Ennfremur ern fjárhöld venjn- 
lega skipnð nm þetta lteyti og eins getur 
sá tími verið hentngnr, þar sem nm fjár- 
haldsmenn er að ræða, sem þá flytjast úr 
eða í iögsagnarnmdæmi og þykir mjer það 
því eðlilegt, að fjárhald sje bnndið við 
þetta timatakmark eða falli saman við 
fardagaárið. Ef maðnr flytur sig, getnr 
hann skilað tveimnr reikningnm áðnr en 
hann fer og finnst mjer því ekkert á móti, 
að 11. júní sje ákveðinn gjalddagi.

H. varaforseti (L. E. Sv.) sagði á þá 
leið, að jeg hefði tínt greinar mróar úr 
gildandi lögum npp í frv. Það má þó 
segja, að það sje viljann að virða fyrir h. 
Ýaraforseta, að hann sknli telja frv. ófært, 
af þvi að það er samkvæmt eldri lögnm 
og líka af því, að það breytir þeim, og 
ekki sýnist það nein sjerleg þörf að finna 
að því, þó að einhverjir staðir í frv-. sjen 
samkvæmt eldri lögnm, samkvæmir þeim 
lögnm, sem h. þm. telnr allt til gildis.

Þar sem tekið er fram í frv. að yfir- 
fjárráðanda sje heimilt að taka af fjár- 
haldsmanni fjárhaldið, ef miðnr fer um 
það en skyldi, þá er það ekki tekið beint
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fram í tilsk. 18. febr. 1847, þó líklega 
megi draga það út úr henni einhverstaðar. 
En sýslumaður getnr það því að eins nú, 
að hann fái þá að sjá einhverja reikninga 
fyrir fjárhaldinu. Þegar hann sjer þá 
ekki, þá getnr hann ekki tekið fram fyrir 
hendurnar á fjárhaldsmanni. Ef t. d. 17 
ára samningnr er gjörður, þá getur hann 
ekki vitað, hvað verðnr um fjeð, yfir svo 
langan tima, og ef hann veit ekkert um 
það, hvernig getur hana þá tekið fjárhald- 
ið af fjárhaldsmanni. Jeg skil þvi ekki, 
hvars vegna menn eru að finna að þvi, að 
settar eruí lögum ákveðnar skyldur fyrir 
einhvern, en vilja hafa í staðinn, að sá 
og sá geti gjört þetta og þetta. Ef það 
vaeri nóg, að allir gcetu gjört það, sem ætti 
og þyrfiti að gjðra, þá þyrfti engin lög. 
En reynslan hefnr nú sýnt, að yfirfjár- 
ráðamenn eru ekki upp úr því vaxnir að 
hafa lög til að fara eptir. Það er alveg 
víst, að það á sjer víða stað, að illa er 
farið með fje ómyndngra og þó að h. 
varaforseti þykist ekki vita mikiðumþað, 
þá býst jeg samt við, að jeg geti innan 
skamms sýnt — og hann þarf ekki að 
gefa mjor mikið til þess — að eitthvað 
hafi týnzt i hans lögsagnarumdæmi. Það 
þarf ekki að vera neinn lagabroti að kenna; 
jeg tek það fram, að það getnr átt sjer 
stað án lagábrots af hálfn yfirvaldsins.

H. var&forseti (L. E. Sv.) gjörðimik- 
ið úr ákvæðnm 12. gr. og mjer gat ekki 
komið tilhugar, að hann gæti snúið þeim 
og þýtt þan þannig, sem hann gjörði. 
Eptir því átti að verða þyngra fyrir ómynd- 
nga, hvað ómakslann til fjárhaldsmanna 
snertir, eptir frv., en gildandi lögnm. 
Eptir þvi ætti þá að vera þyngra 10% en 
16°/0 °g eins 4°/0 en 16°/0. Og ennfrem- 
ur segir hann, að í greininni sje heimilað 
að halda eptir fje ómyndugra, sem bannað 
sje annarsstaðar í frv. Hvar stendur það, 
þó að gjört sje rófi fyrir að það geti kom- 
ið fyrir? Það stendnr ígreininni: „Haldi 
fjárhaldsmaður hjá sjer“ o. s. frv. Það

er að eius tekið fram til þess, að ef árið 
er liðið og fjárhaldsmaður ekki skilar fjenn, 
þá hafi yfirfjárráðamaður heimting á því 
og óskertum vöxtum af því, og getur þá, 
ef honnm þykir ástæða til, tekið fjárhaldið 
af fjárhaldsmanni.

Það er ekki rjett, að lítið sje haft 
fyrir að koma þvi í peninga, sem borgað 
er í jarðarafgjöldnm. Umboðsmenn hafa 
16°/0 fyrir að kalla inn peninga og byggja 
jarðir, og þá held jeg, að ómakslann þan, 
sem hjer eru ákveðin 4°/0 sjen ekki of 
mikil, þar sem hreppstjórar fá 4°/0 fyrir að 
ná inn til alþýðnstyrktarsjóðs. En allir, 
sem geta iesið og vilja skilja það, sem þeir 
lesa hljóta að sjá, að eptir eldri lögnm 
geta fjárhaldsmenn haft 16°/0. Hvernig 
er þá hægt að tala nm, að þeir ómyndugn 
sjeu „snuðaðir", þegar 4®/0 « sett í staðinn! 
Það eina, sem jeg get skilið í, aðh. vara- 
forseti hefði að athnga við 12. gr., var, að 
í þeim tilfellnm, sem undanskilið erieldri 
lögum að ómakslann sjeu greidd, er ekki 
nndanskilið eptir þessu frv., hetdnr verð- 
nr þá eins að gjalda 10—4% i ómaks- 
laun. Og jeg álit það rjett, að úr því að 
menn hafa tekið að sjer fjárhald, að þeir 
fái þá þóknnn fyrir það, þvi að ekkieiga 
menn að þvingast til þess án alls endnr- 
gjalds. Ef það eru skyldmenni, sem hafa 
fjárhaldið á hendi, þá geta þeir gefið það, 
ef þeir vilja og ern svo velviljaðir þeim 
ómyndnga. Það er ósanngjarnt, að borga 
öðrnm fjárhaldsmanninnm 16°/0, þótthann 
hafi mjög lítið fyrir fjárhaldinu, ef sá ómynd- 
ngi brúkar ekki vextina sjer til ffamfæris, 
en hinn fjárhaldsmaðurinn, sem ef til vill 
hefur mjög mikið fyrir fjárhaldinu, fær 
enga minnstu þóknnn, ef hinn ómyndngi 
eyðir vöxtnnnm. Jeg held að hver, sem 
hefur beilbrígða skynsemi sjái þetta. f 
öðrn tilfellinu geta menn fengið tölnvert fje 
fyrir alls ekki neitt, en i hinu ekki neitt, 
fyrír mikla fyrirhöfn.

H. varaforseti (L. E. Sv.) setti út á 
það, að setja fje ómyndugra i sjóði á
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vöxtu, því að þeir gæfu minni rentur en 
fást hjá privatmönnum. Hversvegna er 
það þá, að einstakir gróðamenn og opin- 
berir sjóðir lána fje sitt ekki út á þennan 
hátt, heldur setja það i sjóði? Þeir mundu 
vist ekki gjöra það, ef þeim væri það 
skaði. Nei gróðurinn vinnst upp á því, 
að þá liggja ekki renturnar rentulausar og 
ekki þarf að óttast, að góð skil sjeu ekki 
gjörð á fjenu, sem í hinu tilfellinu má 
gjöra ráð fyrir. Jeg hef fært áður rök 
að því, að smásparisjóðir geta verið hættu- 
spil, og þvi rjettara að leggja í þá, sem 
vissari eru, þegar um mikinn höfuðstól er 
að ræða. Mjer flnnst þetta heldur ekki 
vera samkvæmt því, sem h. varaforseta 
hefur áður farizt orð, að vilja hafa allt 
fjeð í landsbankanum. En gefur hann 
hærri rentur? Jeg hef ekki á móti því, 
að svo sje gjört, þvi að eptirlit meðfjenu 
verður þá mun þægilegra, en ekki er 
samkvæmni í því hjá h. varaforseta, að 
vilja það helzt og svo i hitt skiptið að 
segja, að það sje skaði. En 'eptir frv. er 
hver sjálfráður í hvern sjóðinn af þessum 
fjórum hann lætur fjeð; auðvitað er þá 
hægt að láta fjeð í þann sjóðinn, sem 
beztar gefur renturnar og þá ílandsbank- 
ann, ef mönnnm þykir það bezt. Spari- 
sjóðir í sveitum munu heldur ekki gefa hærri 
vexti; þar má búast við minni tryggingu 
en engu í aðra hönd fremur en hjá lands- 
bankanum.

Þá sagði h. varaíorseti (L. E. Sv.), 
að mjög þýðingarmiklum kafla væri sleppt 
úr tilsk. 18. febr. 1847 um það, að bjóða 
fje ómyndugra upp á manntalsþingum; 
það er þó undarlegt, að jeg skyldi sleppa 
þeim kafla, þar sem allt ómyndugra fje á 
eptir frv. að setjast á opinbera sjóði, en 
ekki að lánast einstökum mönnum; til 
hvers skyldi þá eiga að bjóða fjeð upp á 
manntalsþingi, og svo vil jeg spyrja: hef- 
ur þetta ákvæði verið „praktiserað" vana- 
lega? og hvað miklar likureru til, aðþað

verði gjört framvegis? Slíkt ákvæði í nýj- 
um lögum væri bara hlægilegt.

Það má vel vera, að óheppilega sje 
orðað í 20. gr. um birting á skýrslu um 
fje ómyndugra í Stiórnartíðindunum og ekki 
sje hægt að bera það saman við skýrslu 
þá, sem sjóðir þeir gefa, sem ómyndugra- 
fje er ávaxtað í, fyr en það sje komið út 
i Stjórnartíð. Jeg skal ekki þrátta um 
það. En það er þó gott, að aðrir geta 
borið það saman á eptir. En báðir h. 
meðnefndarmenn mínir hefðu getað lagað 
þetta, efþeir hefðu viljað, en það sýnir, 
að viljinn heíur farið i einhverja aðra 
átt.

Jeg veit ekki eiginlega, hvernigá að 
skilja tilganginn með þingsálykt.till. þeirra, 
þar sem h. varaforseti (L. E. Svbj.) hefur 
lesið hin eldri lög, grein fyrir grein, og 
ekki fundið neina galla á þeim. Hvaða á- 
stæða er þá að skora á stjórnina til að 
taka þau til meðferðar og breyta þeim, 
ef enginn galli flnnst á þeim, og hvaða 
árangur ætli það hefði, þó að stjórnin færi 
að leita álits háyfirvaldanna í þessu efni, 
eins og þingsál.till. fer fram á?

H. varaforseti (L. E. Svbj.) talaði enn- 
fremur um eitt atriði, sem hefði fallið úr, 
og væri mikilsvarðandi, en sem jeg heyrði 
ekki hvað var. Fæ máske að heyra það 
betur síðar, og þá get jeg svarað þvL

Sigurður Stefánsson-. Jeg skal ekki 
vera langorður. Jeg ætla að einsað taka 
fram, að jeg er h. varaforseta (L.E. Sv.) þakk- 
látur fyrir þær upplýsingar, er hann hefur 
gefíð, því þær haía sýnt mjer fram á, að öU 
þörf er á að breyta ýmsn fleiru í írv. en 
jeg í fyrstu hugðL En þó get jeg engan 
veginn verið honum samdóma um, að frv. 
sje ekki nauðsynlegt, því þó ekki væri 
nema um 5. og 6. gr. að ræða, þá eru í 
þeim svo mikilsverð ákvæði, að vert er, 
að frnmv. sje nákvæmar íhugað og lag- 
fært. Það er sannarlega mikilsvert að 
fjármunir ómyndugra, sjeu sem beztvarð-
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veittir, og að lögin stuðli að því, að þar 
komi öli knrl til grafar, en jeg verð að 
játa, að eptir hinum núgildandi lögum er 
næsta lítil trygging fyrir því, að ómynd- 
ugrafje sje vel varðveitt. Þegar menn í 
fyrsta lagi gæta þess, að engin árleg 
skil þarf að gjöra fyrir þeim fjárhöldum, 
er nema minna en 20 hundr. og i öðru 
lagi, að flest fjárhöld hjer á landi ná ekki 
þessari upphæð, og eru þvi undanþegin 
öllu eptirliti; það er allt annað, að sýslu- 
maður eða yfirfjárráðamaður hafi leyfi til 
að heimta reikning, eða að það sje lög- 
skylda, og þó ákvæði sjeu um, að hann 
hafi hoimild til að taka fjárhald frá þeim 
manni, er illa fer með það, þá getur opt 
farið svo, að hann enga vitneskju fái um 
það, fyr en um seinan. Þótt í fyrstu sje 
gjörður í alla staði fullnægjandi samning- 
ur, þá geta kringumstæðurnar þreytzt svo, 
að hann, þegar frá iiður, eigi alls ekki 
við, en það veit sýslumaður ekkert um, 
því að fjárhaldsmaðurinn þarf, eins og jeg 
hef tekið fram, engin skil að gjöra fyrir 
fjármunum hins ómynduga, þegar fjeð 
ekki nemur 20 hundr. Jeg verð því að 
halda fast fram, að ekki eigi að fella 
þetta frumv., því þótt margt sje að athuga 
og þurfi leiðrjettingar, þá er það þó svo 
mikil rjettarbót frá hinum núgildandi lög- 
um, að það á skilið, að menn veiti því 
fylgi. Jeg álit það mjög óheppilegt, að 
einmitt lögfræðingarnir, sem hefðu getað 
unnið því svo mikið gagn, ekki sknli hafa 
litið það meiri liknaraugnm, en rann hef- 
ur orðið á. Jeg játa, eins og jeg líka 
tók fram áður, að full ástæða er til að 
taka til greina athugasemdir h. varafor- 
seta; málið á frumv. er hvergi nærri eins 
gott, eins og það ætti að vera, og mun jeg 
þvi slá mjer saman við h. flutningsm. þm. 
Strandam. (G.G.) og koma fram með breyt- 
ingartillögur til 3. umr., og skal jeg þá 
færa mjer i nyt bendingar h. 1. kgk. 
(L. E. Svbj.). ’

Álþt 1898. A

Flutningsmabur (Gudj. Guðlaugsson): 
Jeg skal leyfa mjer að geta þess, aðnjjer 
gleymdist áðan að gjöra grein fyrir 5. 
breyt.till. minni á þingskj. 221 um, að í 
stað orðanna: „og veðrjett i búi yfirfjár- 
ráðanda, ef eitthvað aí því tapast við gjald- 
þrot fjárhaldsmanns", komi: sbr. tilskipun 
19. des. 1821. Þegar jeg athugaði grein- 
ina eins og hún stóð í frumv., þá sá jeg, 
að hún var nokkuð óljóst orðuð. Mein 
ingin er auðvitað sú, að hinn ómyndugi 
geti gengið að yfirfjárráðamanni, ef hann 
sýnir nokkra vanrækslu, en þar eð hægt 
er að draga aðra ályktun út af þessnm 
orðum, þá hef jeg komið fram með breyt- 
ingartill., og það þvi fremur, sem tilsk. 
frá 19. des. 1821 er nægilega trygg og 
ekkert fallið úr frv., er geti gjört þetta 
fyrirkomulag ótryggilegt fyrir hinn ómynd- 
uga. Með því að engir aðrir hafa tekið 
til máls, en h. varaforseti og h. þm. ísf. 
(Sig. St.), er tók svo vel í málið, sem jeg 
hefði óskað, að h. meðnefndarmenn mínir 
hefðu gjört, þá þarf jeg ekki að fjölyrða 
meira um það, en skal að eins geta þess, 
að mjer er kærkomið, ef menn vildu leið 
rjetta málið að því leyti, sem því er ábóta- 
vant, því jeg þarf hreint ekki að skamm- 
ast mín fyrir, þótt málið hjá mjer sje ekki 
allskostar rjett, þegar málvillurnar á sum- 
um frnmv. stjórnarinnar, ekki að einsskipta 
tugum heldur jafnvel hundruðum.

ATKVÆÐAGE.: 1. breyt.till. (C. 221) 
við 1. gr. samþ. með9atkv.; 1. gr. þannig 
breytt samþ. með 6:2 atkv.; 2. breyt.till. 
við 2. gr. samþ. með 9 atkv.; 2. gr. þannig 
breytt samþ. með 8 atkv.; 3. gr. samþ. 
með 6 atkv.; 3. breyt.till. við 4. gr. samþ. 
með 9 atkv.; 4. gr. þannig breytt samþ. 
með 8 atkv.; 5. og 6. gr. samþ. með 9 
atkv. hvor; 4. breyt.till. við 7. gr. saraþ. 
með 8 atkv.; 7. gr. þannig breytt samþ. 
með 8 atkv.; 8. og 9. gr. samþ. með 6 
atkv. hvor; 10. gr. samþ. með 7. atkv. 
11. gr. samþ. með 6 atkv.; 12, og 13.gr.

27 (21. septJ
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sainþ. með 7 atkv. hvor; 14. gr. samþ. 
með 8 atkv.; 15. gr. samþ. með 7 atkv. 
16. og 17. gr. samþ. með 8 atkv. hvor; 
5. breyt.tiil. við 18. gr. samþ. með 9 atkv.;
18. gr. þannig'breytt samþ. með 8 atkv.;
19. gr. samþ. með 8 atkv.; 20. gr. samþ. 
með 6 atkv.; 6. breyt.till. við 21. gr. samþ. 
með 9 atkv.^ 7. breyt.till. við 22. gr. samþ. 
með 8 atkv ; 8. breyt.till. við fyrirsögn 
frumv. samþ. með 9 atkv. Frnmv. vísað 
til 3. umr. með 7 atkv.

Frumv. til laga um bann gegn þvi, 
að utanríkismenn megi eiga jarðeiqnir á 
íslandi (C. 248, 299); 2. umr.

Þorkell Bjamason: Mjer lízt ekki 
vel á þetta frumv. Jeg held, að ef það 
næði fraiy að ganga, þá mundi það að 
eins verða til skaða, en einskis ábata, og 
jeg get heldur ekki sjeð neina ástæðu til 
að það er fram komið. Jeg veit ekki til, 
að utanríkismenn sækist eptir jarðeignum 
hjer á landi. Það væri fyrst tími til að 
koma fram með bann gegn því, að þeir 
ættu hjer jarðeignir, þegar menn sæju, að 
þeir legðu sig fram til að uá hjer í jarð- 
ir, og ástæða væri til að óttast, að mikill 
arður af fasteignum drægist út úr land- 
inu. En jeg þekki engin dæmi, er beri 
vott urn þetta. En þá liggur næst að 
spyrja, hvort það hafi þá hingað til verið 
til skaða, þá sjaldan það hefur verið, að 
utanrikismenn hafa átt jarðeignir hjer á 
landi? Að minni ætlun hefur það ein- 
mitt þvert á mót orðið landinu og einstök- 
um mönnnm til töluverðs ábata. Jeg skal 
taka t. d. Krísuvíkurnámurnar. Utanríkis 
menn þeir, er hafa átt þær, hafa eytt til 
þeirra stórfje, og miklir peningar þannrg 
komið inn í iandið, einmitt þeirra vegna. 
Jeg skal einnig nefna annað dæmi. Utan- 
ríkismenn keyptu postulínsnámur að sjera 
Oddi, og þó þeir ekki sjeu byrjaðir að 
nota námurnur, hefur þó eigandinn fengið 
töluvert fje fyrir þær, og mundi honum 
að öðrum kosti hafa orðið litið úr þeim.

Hið þriðja dæmi, er mjer er kunnugt um 
skal jeg einnig nefna. Það var maður 
nokkur, sem fyrir 30 árum keypti jörð á 
600 dali; skömmu síðar kom til hans Eng- 
lendingur, er keypti einn hyl í landareign- 
inni fyrir 1000 dali. Fyrir þennan eina 
hyl fjekk maðurinn þvi 400 dölum meira 
en hann hafði gefið fyrir alla jörðina. 
Englendingurinn byggði sjer hús við hyl- 
inn, og kom þangað ár eptir ár i langan 
tima; en nú hin síðustu ár hefur hann 
ekki komið, og er því mjög liklegt, að 
hylur þessi falli aptur undir jörðina eða 
ábúendurnir að minnnsta kosti noti hann 
til veiða. Jeg veit til þess, að Englend- 
íngar, er hjer hafa verið uppi á sumrin, 
hafa boðið svo mikið fje fyrir veiðirjett í 
sumum laxám, að stór hagur hefði verið 
fyrir eigendurna að selja þeim hann, því 
renturnar ’ af höfuðstólnnm hefðu numið 
meiru en arðurinn hefur verið af ánum í 
mörg ár. Englendingar þessir hefðu þá 
einnig byggt sjer hús við árnar og dvalið 
hjer um sumartímann, og dregið stórfje 
inn í sveitir þær, er hlut eiga að. Það 
er því mjög ísjárvert að banna þessum 
mönnum að eiga hjer jarðeignir, sem helzt 
mundu verða námur eða veiðiár, og ís- 
lendingar mundu hafa vit á að setja nægi- 
lega upp við þá, er þeir íöluðu. En það 
er ekki einungis kaupverð eignanna, sem 
landsmenn fengju, heldur einnig allir þeir 
peningar, er þeir flyttu með sjer, þá er 
þeir kæmu til að nota þær. í 2. gr. 
stendur, að ef menn flytji sig af landi 
burt, skuli þeir innan þriggja ára hafa 
selt jarðir þær, er þeir eiga, að öðrum 
kosti skuli þær seldar við uppboð. Þetta 
mun einkum vera stýlað móti mönnum, 
er til Ameríku fara hjeðan af landi. En 
gætum að, hver afleiðingin af þessu yrði. 
Hún yrði sú, að Ameríkufarar gætu eigi 
selt fasteignir sínar, þá er þeir færu, nema 
fyrir sárlítið verð, því þegar menn vissu, 
að þeir eptir þrjú ár gætu fengið þær að 
likiudum fyrir litið, mundu fáir bjóða mik-



431 Tnttnga8ti og qðtti f.: Ifrv. nm jarðeignir ntanríkismanna & íslandi; 2. nmr. 423

ið í þær, ef eigandinn flytti af landi bnrt. 
Þótt mjer sjer ekki mikið gefið um þess- 
ar Ameríkuferðir, og álíti þær landinu tii 
baga, þá vil jeg þó á engan hátt gera þeim 
mðnnum skaða, er þangað fara. Þeir eru 
uppaldir við hin sömu brjóst okkar sam- 
eiginlegu móður og vjer, og þó þeir fari 
af landi burt, þá veit jeg, að margir 
þeirra bera engu að síður hlýjan hug til 
fósturjarðarinnar og geta ef til vill á ýms- 
an hátt unnið henni töluvert gagn, þó 
þeir sjeu í öðru ríki. Jeg vil því alls 
ekki láta þröngva rjetti þeirra i neinu 
tilliti. Þetta nær ekki heldur að eins til 
þeirra manna, er tíl Ameríku fara, þó það 
kunni að vera miðað við þá, heldur einnig 
til þeirra, er flytja sig til annara ríkja t. 
d. tíl Englands og Skotlands. Þar voru 
fyrir skömmu þrír íslendingar, sem hver 
á sinn hátt gjörðu landinu gagn og sóma. 
Ef öuðbr. sál. Vigfússon hefði átt jarð- 
eignir hjer á landi, hefði það ekki verið 
hart, að neyða hann til að selja það fyr- 
ir lítilræði, hann sem var ættjörðu sinni 
til svo mikils heiðurs.

Hvernig sem það er skoðað, verður 
frumv. þetta ætíð ótímabær burður, sem 
hvorki mundi verða landinu til gagns nje 
sóma, ef það yrði að lögum.

HaUgrímur Sveinsson: Við 1. urar. 
greiddi jeg atkv. með þessu frumv. af 
þeirri ástæðu, að jeg ekki hafði haft tíma 
til að kynna mjer það nægilega, og jeg 
álit það aldrei rjett að fella nokkuð frv. 
án þess nákvæmlega að hafa íhugað það. 
Þegar um eitthvað nýtt mál er að ræða, 
eru menn vanir að líta eptir þeirri rjett- 
arbót, er í því kunni að felast, en hjer 
fæ jeg eigi sjeð neina slika rjettarbót, held- 
ur að eins rjettarþvingun og rjettarneitun. 
Þetta eru harðneskjuákvæði, en ekkert 
rjettlæti, að neyða menn til að selja jarð- 
ir sínar, þó þeir fari af landi burt, og jeg 
álít, að slíkt verði með engu móti rjett- 
lætt, nema því að eins, að sýnt verði fram

á, að voðatjón hafi hlotizt af þessu, eða 
gefið verði, að það muni síðar verða afleið- 
ingin. En eins og sjest af dæmum þeim, 
er h. 6. kgk. þra. (Þ. B.), er síðast talaði 
kom með, þá er það augljóst, að land- 
ið getur haft miklu meiri von um hagnað, 
ef útlendingar hafa hjer fótfestu, heldur 
en hitt. Jeg er því alveg samdóma h. 6. 
kgk. (Þ. B.), og jeg verð að álíta það hið 
mesta harðræði að neyða menn, hvort 
heldur er innan 3 eða 6 ára eius og breyt.- 
till. h. þra. S.-Múlas. (ö. V.) fer fram á, 
til að hafa selt jarðir sínar eða að öðrum 
kosti láta selja þær við nauðungaruppboð; 
og mjer stendur í því tilliti alveg á sama, 
hvort þessir menn fara til Ameriku, eða 
tíl einhverra annara landa hjer í Evrópu. 
Meðan jeg eigi get sjeð neinar ástæður 
fyrir þessu frv. neyðist jeg því til að greiða 
atkvæði móti því.

Guttoynur Vigjússon: Jeg skal að 
vísu játa, að jeg fyrir mitt leyti er ekki 
neitt sjerlega spenntur fyrir þessu frumv., 
og álít það ekki neina frekari nauðsyn, 
en á hina hliðina, þá hefur mjer skilizt 
svo, sem frumv. sje að mestu stýlað til 
þeirra manna, sem flytja hjeðan til Ame- 
ríku. Að vísu þekki jeg ekki, að landinu 
sje nein veruleg hætta búin að því fyrir- 
komulagi, sem nú á sjer stað, en get þó 
vel imyndað mjer, að eptir því sem Ame- 
ríkuferðir verða tíðari, og mönnum geng- 
ur erfiðara að selja fasteignir sínar, vegna 
peningaeklu o. fl., þá kunni það i ýms- 
um sveitum. að hafa mjög slæm áhrif á 
landbúnaðinn, ef menn hlaupa frá jörðum 
óseldum, og skilja þær eptir i hálfgjörðu 
greinaleysi og óskilum. Af þessu leiðir 
aptUr, að jarðirnar níðast niður ár eptir 
ár, en eigandi þykist góðu bættur, ef hann 
fær einhverja aura upp í afgjaldið. Jeg 
hef nú eigi komið fram raeð breytingar- 
till. mína í þeim tilgangi að vernda þá, 
sem flytja alfarnir af landi burt, heldur 
hef jeg haft sjerstaka hliðsjón til þeirra

27»
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manna, er fara kunna af landi bnrt nm 
nokkur ár, því þá fanst mjer þessi þriggja 
ára tími vera æði stnttur. Jeg skal taka 
t. d. mann, semt fer til Noregs og dvelur 
þar þrjú ár við eitthvert nám; ef liann svo 
fær einhverja lansa atvinnu þó ekki sje 
nema örstuttan tima, þá verða fasteign- 
ir þær, er hann kann að eiga hjer á landi 
seldar við nauðungaruppboð, þótt hann fyr- 
ir fullt og fast ætli sjer að hverfa hingað 
aptur. Eins er með menn, sem faratil 
Englands eða Skotlands. Jeg hef því 
breytt þessum þriggja ára tíma í 6 ár, af 
því mjer virðist miklu nær að álita þann 
mann alfluttan hjeðan af landi, er svo 
lengi dveldi erlendis. Að minnsta kosti 
missir sá maður, sem í 5 ár hefur ekki 
búið i landinu mikið af sinum borgaralegu 
rjettindum, hann hefur t. d. ekki kjörgengi 
til alþingis, og mun yfirhöfuð naumast vera 
skoðaður sem íslenzkur borgarf Jegskal 
eigi halda uppi neinum svörum, hvorki 
fyrir breytingartillögu minni eða frv., en 
skal að eins lýsa því yfir, að jeg óhikað 
greiði atkvæði á móti því, ef tillaga mín 
ekki kemst að.

ATKVÆÐAGR. 1. gr. frv. felld með 
7 atkv. gegn 2. Við br.till. (C. 299) við2 
gr. var viðhaft nafnakall og sögðu:

já. nei:
Þorl. Jónsson, Jón A. Hjaltalin,
Guðjón Guðlaugsson, Einar Ásmundsson, 
Gutt. Vigfússon, Kr. Jónsson,

L. E. Sveinbjörnsson, 
Þorkeil Bjarnasón.

Hallgr. Sveinsson,
Sigurður Jensson,
Sigurður Stefánsson.

2. gr. frv. felld með 6 atkv. gegn 3.
3. gr. felld með 7 atkv. gegn 1. Frv. 
því fallið í heild sinni.

I
Frv. til laga um ferðákostnað alþing- 

ismanna-, (C. 275); 3. umr.
Flutningsmaður (J. A. Hjaltalín):
Jeg skal að eins leyfa mjer að benda 

á. að það er ein prentvilla í frv.; í upp- 
hafi frv. stendur „1. gr.“ framanviðmeg

inmálið, en þetta nl. gr.“ á ekki þar að 
vera, því að frv. sjálft er ekki nema ein 
einasta grein.

Guttormur Vigfússon: Við fyrstu 
umr. mætti frv. þetta allmiklum andmælum 
og mótbárum, en jeg skal þó ekki fara 
mikið út í það að svara þessum andmæl- 
um. Jeg vil að eins leyfa mjer að skýra 
dálítið það, sem jeg sagði um daginn i 
þessu roáli, að hagur sá, sem landssjóður 
hefði af því, að þingmenn færu með strand- 
ferðaskipunum, kæmi niður á þingmönnun- 
um sjálfum, sem skaði fyrir þá. Jeg hygg 
að þetta sje ljóst, þegar maður tekur til 
dæmis tvo þingmenn úr sömu sýslu, þar 
sem landferðin og sjóferðin tekur hjer um bil 
jafnlangan tíma, og annar ferðast svo land- 
veg en hinn sjóveg. Vjer skulum taka til 
dæmis Norðurmúlasýslu. Eptir hinum ýmsu 
ferðaáætlunum fyrir strandferðaskip, sem 
nú liggja fyrir þinginu, er gjört ráð fyrir 
hjer um bil 30 dögum fram og aptur frá 
Seyðisfirði, þó dálitið mismunandi eptir hin- 
um ýmislegu áætlunum. Landferðin er og 
reiknuð að jafnaði 13—15 daga, eður um 
30 daga fram og aptur. Jeg sagði það 
um daginn, að sá þm., er færi landveg 
eyddi að eins 2 kr. af dagpeningum sin- 
um á dag. Jeg skoða dagpeningana bæði 
sem fæðispeninga og sem endurgjald Ifyrir 
veruna á þingi. Sá þm., er fer þessa ferð 
landveg eyðir því í fæðispeninga á 30 dög- 
um 60 kr. Nú eru honum ætlaðar 180 kr. 
þessa 30 dsga, og kemur hann þá heim 
með 120 kr. af þessum peningum; sparar 
þannig 4 kr. á dag. Hinn þar á móti, er 
sjóveg fer með strandferðaskipunum þarf 
að borga í fæðispeninga i 1. skiprúmi 5 kr. 
á dag, 150 kr. í 30 daga, og kemur þann- 
ig ekki heim nema með 30 kr. af dagpen- 
ingum sínum, 1 kr. fyrir hvern dag um 
þann tima ársins sem bændum, að minnsta 
kosti, er arðsamastur. Af þessu leiðir, að 
það er alls ekki ósanngjarnt, þótt þeir 
þm. sem sjóveginn fara, fái dálitið meira 
en því sem fargjaldinu nemur. Og ef þm.
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fara almennt að ferðast sjóveginn, mnnn 
þeir áðnr mörg ár Iíða neyðast til að 
biðja nm hækkun á dagpeningum sínum, 
þó því fyrirkomulagí yrði haldið sem nú 
er. Jeg hef reiknað út eptir frv. þessu, 
hvern hag þm. gætu haft af að fara sjó- 
leiðis, t. a. m. úr Múlasýslum, eptir því 
sem frv. ákveður ferðakostnaðinn, og nem- 
nr það aldrei meiru en 90—100 kr.; á 
hina hliðina geta þm. skaðazt um 90—100 
kr. ef farið væri eptir tillögu þeirri, er 
fram kom við aðra umræðu þessa máls. 
Eins og jeg hef áður tekið fram, er jeg 
ekki á móti þvi, að lækka megi dálítið 
þann ferðakostnað, sem áætlaður er í frv. 
í ýmsum greinum.

Það má svo að orði kveða, að frv. 
þetta sje nú í annað sinn komið inn á 
þetta þing, og það hefur ár eptir ár verið 
til umræðu. Áðalorsakirnar til þess, að 
frv. um þetta koma fram á hverju þingi, 
nú á síðustu timnm, eru þær, að þjóðin 
hefur jafnt og stöðugt heimtað, að þessi 
kostnaður sje fastákveðinn með lögum. 
Jeg ímynda mjer þó og er þess fuilviss, 
að það sje alls ekki vilji þjóðarinnar með 
þessum kröfum sínum, að fá sett niður 
endurgjaldið fyrir þingmennskuna sem mest 
heldur hitt, að kostnaðurinn verði hlutfalls- 
lega sami fyrir alla þingmenn, að allir, 
sem jafnlangt hafa að ferðast fái jafnmik- 
ið, svo að menn geti hætt að nudda um 
það, að þessi fái meira en hinn, reikni 
sjer meira en hinn reiknar.

Jeg skal svo eigi eyða meiri tíma 
háttv. þm.; jeg hygg að flestirsjeu ráðnir 
i því, hvernig þeir greiða atkvæði, og jeg 
skal bæta því við, að mjer virðist ekkert 
vera á móti því, að háttv. Nd. fáifrv. til 
meðferðar, þvi að þar situr fjöldinn af hin- 
um þjóðkjörnu þingmönnum.

HaUgrímur Sveinsson: Jeg vil leyfa 
mjer að benda á eitt atriði, sem valdið 
getur talsverðum ójöfnuði með þingfarar- 
kaupið, ef það verður nú fastákveðið með 
lögum, eins og hjer er gjört ráð fyrir.

Það er öllum kunnugt, að gufuskipaferðir 
umhverfis landið eru nú í allmiklum upp- 
gangi, svo að hæglega getur það orðið, að 
greiðari verði flutningar og samgöngur 
frá ýmsum þeim stöðum, sem nú sem stend- 
ur eru eitthvað út úr skotnir í þessu efni, 
þannig, að þm. geti áður langt um líður, 
farið ferðir gínar til þings og heim aptur 
með talsvert minni kostnaði, heldur en 
gjört er ráð fyrir í þessu frv. Jeg skai 
taka til dæmis Mýrasýslu og Borgarfjarð- 
arsýslu. í frv. er þm., sem búsettir eru 
í þessum sýslum, ætlaðar í ferðakostnað 80 
kr úr Mýraýslu og 60 kr. úr Borgarfjarö- 
arsýslu. Vitanlega er hjer ekki um néitt 
stórfje að ræða, en væri þm. búsettur nærri 
t. a. m. Borgarnesi eða þá á Skipaskaga 
og gæti þvi komizt með gufubát þeim, er 
gengur hjer um Faxaflóa, mundi hann 
eigi eyða til ferðarinnar fram og aptur 
nema litlum hluta af fje því, sem honum 
væri ætlað í ferðakostnað. Á sama hátt 
mætti nefna til fleiri staði. Ef þm. úr 
Snæfellsnessýslu sæti nálægt Búðum eða 
Skógarnesi, þá mundi heldur ekki hann 
eyða nema litlum hluta af þeim 120 kr., 
sem þingmanni þaðan er ætlað til ferða- 
kostnaðar, — ef hann gæti notað þennan 
sama gufubát til ferðarinnar. Það er 
þannig nokkuð hæpið, einmitt á þessum 
timum, þegar samgöngurnar eru svo mjög 
að breytast til batnaðar, að fastákveða 
þennan ferðakostnað með lögum, enda þótt 
þjóðin kalli eptir föstum lag&ákvæðum i 
þessu efni. Það kynni og að vera, að 
mál þetta sje ekki nægilega skoðað og 
að þjóðin hafi ekki gjört sjer það nægilega 
ljóst. þótt hún hafi gjört þessar ályktanir 
um að binda það fast með lögum; slíkt 
kann opt að að bera. Jeg skal ekki mót- 
mæla reikningi þeira og skýringum, sem 
h. þm. SuðurmúIas.(G.V.)kom fram með, en 
þess ber þó að gæta, að nú er miðað við 
strandferðir norðan um land, en kæmist 
sú breyting á, að einnig væri hægt að 
fara sunnan um land að austan, yrði
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kostnaðurinn miklu minni; þá ferð mætti 
fara úr Múlasýslum á 4—5 dögum, og þá 
yrði þingfararkaupið mjög ríflegt. Þá er 
jeg hræddur um, að þjóðin kynni að sjá 
sig ujn hönd, þegar hún yrði þess vör, að 
þm. notuðu ekki nema dálítinn hluta til 
fararinnar af kostnaði þeim, sem þeir fengju 
útborgaðan eptir. lögum þessura. Þá er 
jeg hræddur um, að þjóðin yfði ekki síðnr 
óánægð heldur hún er nú, því að í raun 
og veru mun það vera sparnaðarhugsunin, 
sem liggur til grundvállar fyrir þessum 
kröfum um fast þingfararkaup'. Ef sá 
reikningur er rjettur, sem h. þm. Strand- 
am. (G. G.) kom með um daginn í 
þessu máli. þar sem hann sýndi fram á, 
að eptir þessu frv. yrði þingfararkostnað- 
urinn töluvert meiri, heidur en hann hef- 
ur verið allmörg undanfarin þing, þá hygg 
jeg, að þjóðin muni hæglega sannfærast 
um það, að betra sje að spara nokkrar 
þúsundir króna ár hvert, heldur en að 
binda þingfararkaupið fast með lögum.

Mjer skildist svo á ræðu h. þm. Suður- 
múlas. (G. V'), sem þjóðin mundi mest 
vera óánægð yfir því, að þingfararkostnað- 
urinn væri stundum misjafn hjá þm., sem 
þó hefðu líka leið að fara. Það má að 
sönnu segja, að það sje nokkuð óviðfeldið, 
ef svo kemur fyrir, að stórmikill munur 
er á ferðareikningum þingmanna, er líka 
ferðalengd fara, en það er þó eigi örðugt 
að benda á ýmislegar kringumstæður, sem 
þessu geta valdið. Sje t. a. m. annar þm. 
jmgur og hraustur en hinn hrumur og 
gamail, er ekki óeðlilegt, að nokkur ferða- 
kostnaðarmunur geti komið fram. Gamall 
maður og hrumur getur ekki ferðazt eins 
fljótt yfir, hann þarf máske sjerstaka að- 
stoð á ferðinni o. fl. þess háttar, er gjörir 
ferð hans dýrari og ferðatímann lengri. 
Ýmislegt fleira má benda á, er slíkum mis- 
mun getur valdið; þetta er að eins eitt 
dæmi. Þó að það fyrirkomulag, sem nú 
er haft, hafi ýmsa ókosti, þá hefur það 
samt þann stóra kost, að það er „elastiskt“,

(þ.e.getur lagað sig eptir ástæðum í hvert 
skipti), að hægt er að taka tillit til og laga 
sig eptir ýmsum atvikum, sem fyrirkoma 
í hvert skipti og breytingum þeim, sem 
tíminn hefur í fór með sjer. Það er því 
vangæft að vita, að það sem sett er í stað- 
inn reynist betur. Jeg er því á þeirri 
skoðun, að eptir því, sem málið nú stend- 
ur af sjer, sje rjettara að frv. þetta fái 
ekki framgang.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. með
6: 5 atkv. að viðhöfðu nafnakaili og sögðu:

já: nei:
Jón A. Hjaltalín, 
Þorl. Jónsson,
E. Ásmundsson, 
Gutt. Vigfússon, 
Sig. Jensson, 
Þorkell Bjarnason,

Frv. því næst

Guðjón Guðlaugsson, 
Hallgrímur Sveinsson, 
Kr. Jónsson,
L. E. Sveinbjörnsson, 
Sig. Stefánsson.

afgreitt til Nd.

Frv. til laga um afnám kóngsbœna- 
dagsins sem helgidags (C. 236); 3. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. með 10 
atkv. og afgreitt til landshöfðingja sem 
lög frá alþingi.

Frv. til laga um lausafjártíund (C. 
282); 3. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. í e. hlj. 
og afgreitt til Nd.

Frv. til laga um viðauka og breyting 
á lögum 4. nóv. 1881 um útflutningsgjald 
af fiski og lýsi o. fl. (C. 281, 298); 3. umr.

Quttormur Vigfússon: Þegar lögin 
um útflutningsgjald af fiski og lýsi voru 
samin, var, eins og mönnum er kunnugt 
um, mikil straumur hingað til lands af 
útlendingum, er leituðu hingað til sildar- 
veiða. Stór fjelög mynduðust í útlöndum, 
er sóttu uppp hingað þúsundir af pening- 
um. Þessir útlendingar komu hingað 
upp á sumrin, dvöldu fram eptir haustinu, 
og fóru því næst með ágóðann til annara 
landa, án þess að gjalda nokkuð verulegt
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til landsþarfa. Þetta hefnr að ininni hyggjn 
vakað fyrir löggjafarvaldinu, er útflntn- 
ingsgjaldið á síldina var lagt á, og ollað 
því, að það var sett svo mikln hærra en 
af nokknrri annari vörntegund, nfl. 27’/® 
aur. á hverja tunnu (120 potta). Þesser 
einnig að gæta, að eins og þá stóðá, var 
síldin í tölnvert hán verði eða að minnsta 
kosti hærra en nú. Nú er einnig þessi 
stranmnr af Norðmönnum að mestu eða 
ölln leyti horfinn; að minnsta kosti þekki 
jeg ekki eitt einasta útlent fjelag, er stnndi 
síldarveiðar hjer við land, en í stað þeirra 
eru komin innlend fjelög, er í smánm stýl 
stnnda veiðar þessar. Nú þykjast þessir 
menn að vonnm verða nokkuð hart út 
nndan, og þar sem þetta einknm á sjer 
stað í Suðnr-Múlasýsln, þá hafði jeg verið 
beðinn nm að koma fram með frv. á þingi 
í þá átt, að gjald þettta yrði fært að minnsta 
kosti niðnr i 10 aura af hverri tnnnu. 
Eptir að hafa borið mig saman við ýmsa 
menn og kynnt mjer málið nákvæmar, 
þá hef jeg þó ekki treyst mjer til, að 
þessn sinni, að fara lengra, en breyktill. 
fer fram á. Þetta hygg jeg, að muni vera 
að mörgn leyti ekki ósanngjarnt, en þó 
svo hátt, að það tranðla megi hærra vera. 
Sjest það ljóslega þegar við bernm það 
saman við útflutningsgjald af öðrum vörn- 
tegundnm. Af 100 pd. af saltfiski er út- 
flutningsgjaldlð 10 anrar, en þan mnnu 
að meðaltali vera nm lOkr. virði; aflýsis- 
tnnnunni er það 30 aurar, en hún mun 
vera að meðaltali án alls nmbúnaðar 25 
kr. virði. En síldartunnan selst hjer á 
landi áður en hún er útflntt umbúðalans 
ekki hærra en 6 kr. Ef þvi minni till. 
yrði sinnt væri á þessara 6 kr. virði í 
síld lagt 20 aurar, og er það hlutfallslega 
tölnvert hærra, en þessir 30 aur. á lýsis- 
tnnnunni, eða þessir 10 anr. á 100 pd. af 
saltfiski, en lítil sanngirni er að hafa það 
hærra, nema ef vera skyldi sú eina ástæða, 
að þegar síldarveiði á annað borð er góð, 
þá eru peningárnir fljótt teknir upp, en

hún er aptur á móti mjög stopul og ákaf- 
lega dýr. Jeg vona því, að h. deild taki 
þessa breyt.till mína til greina og veiti 
henni meðhald sitt.

ATKVÆÐAGR.: Breyt.till. (C. 298) 
samþ. með 7 samhlj. atkv.

Frv. samþ. í e. hlj., og afgreitt til Nd.

Tuttugasti og sjöuudi fundur, fimmtu- 
daginn 3. ágúst. Aliir á fnndi.

Frv. til laga um úrskurSarvald sátta- 
nefnda o. fi. (C. 283, 308); 3. umr.

Flutninqsmaður (Þorleifur Jónsson): 
Nefndin hefur komið fram með ofurlitla 
breyt.till. og er það ekki efnisbreyting, 
heldnr að eins til að laga málið. Breyt.till. 
er á þingskj. 308 og er við 12. gr. í 
greininni stendnr: „Borgun fyrir það fá 
þeir ...“, en á aðvera: „Borgunfyrirþað 
fær hann“, því það svarar til orðanna: 
„má hreppstjóri o. s. frv.“, og jeg vona 
að enginn hafi neitt á móti því. Einstaka 
prentvillnr hafa slæðzt inn i frv. og skal 
jeg sjá um, að þær verði leiðrjettar við 
endurprentnn frv. Að öðru ieyti finn jeg 
ekki ástæðn til að fara fleirnm orðnm nm 
þetta mál, því engar breyt.till. aðrar hafa 
komið fram og flestar greinar frv. voru 
samþ. við 2. umr. í e. hlj. og ímynda jeg 
mjer því, að h. deild mnni samþ. það eins 
við þessa umr. eins og þá.

ATKVÆÐAGR.: Breyt.till. (C. 308) 
samþ. í e. hlj. Erv. þannig breytt samþ. 
í e. hlj. og afgreitt til Nd.

Frv. tíl laga um að leggja jarðirnar 
Laugarnes oq Klejyp undir lögsagnarum- 
dœrni og ðœjarfjélag*Beykjavíkur (C. 213); 
3. nmr.

ATKVÆÐAGB.: Frv samþ. með 9 
atkv. og afgreitt til landshöfðingja, sem 
lög frá alfnngi.

Frv. td laga um löggilding verzlunar- 
stadar við Vogavík (C. 258); 2. nmr.
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ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. með 9 
atkv. Fyrirsögn frv. samþ. og frv. vísað 
til 3. umr. með 9 atkv.

Frv. til laga um skáðabœtur fyrir 
gæzluvarðhald að ósekju o. fi. (C. 284). 
1. umr.

Kristján Jónsson: E»ó að lagafrv. 
þetta hafi áður verið fyrir til meðferðar 
hjer í deildinni, sem sje fyrir 2 árum síðan 
og þó það nú hafi verið itarlega athugað 
i h. Nd., þá þykir mjer þó, að nefnd ætti 
að setja í málið, til þess nákvæmar að 
athuga það.

Jeg vil stinga upp á 3 manna nefnd.
ATKVÆÐAGR.: Samþ. 3 manna 

uefnd og i hana kosnir:
Kristján Jónsson með 9 atkv.
L. E. Sveinbjörnsson — 9 —
Einar Ásmundsson — 5 —

Frv. til laga um breyting á opnu 
brjefi 29. maí 1839 um byggingarnefnd i 
Reykjavík (C. 287); 1. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Tuttugasti og áttundi fundur, föstudag
4. ágúst. Allir á fundi.

Frv. til laga um, að stjórninni veitist 
heimild til áð selja nokkrar þjóðjarðir (C. 
257); 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: 1. gr. frv. samþ. 
með 10 atkv.; 2—4. gr. samþ. í e. hlj.

Fyrirsögn frv. samþ. og málinu vísað 
til 3. umr. i e. hlj.

Frv. til laga tim að sélja salt eptir 
vigt (C. 295); 1. umr.

Flutningsmaður (Outtormur Vigfússon): 
Jeg vona, að þetta litla frv. þurfi ekki 
miklar skýringar, því það er bæði stutt og 
ljóst Það fer fram á að selja salt eptir 
vigt. Eins og kunnugt er hefur um mörg

undanfarin ár kornvara verið seld eptir 
vigt, sömuleiðis steinkol, en hver ástæða 
hefur verið til að taka salt ekki með, þegar 
lög 19. des. 1877 um að selja kornvöru 
og kol eptir vigt voru samin, er mjer ekki 
fullljóst, nema ef vera skyldi sú, að salt hafi 
þá eigi verið orðið eins þýðingarmikil 
verzlunarvára, eins og nú er orðið, síðan 
fiskveiðarnar jukust, og mest af fiskinum 
er verkað með salti.

Jeg hef komið fram með frv. þetta 
af því mjer sýnist það harla óeðlilegt, 
að þessi vörutegund sje hjer seld eptir 
máli, þar sem kaupmenn kaupa hana er- 
lendis eptir vigt, og svo mikill munur er 
á þyngd hennar eptir gæðum, að á einu 
„tons“ getur það munað allt að */* á 
mælirnum. Af þessu er mjög líklegt, að 
leiði það, að kaupmönnum verði fremur 
gjarnt á að kaupa ljetta saltið, sem fyllir 
fleiri tunnumálin, því frekar, sem verð- 
munur er optast lítill eða enginn á salt- 
málinu, hvort sem það er þungt eða ljett 
í vigtina, en sá geturverið munurinn, að 
tunnan af ljettu salti vigti kringum 216 
pd. en af þyngra og betra salti 260—270 
pd. og þaðan af meira. Að þessi mikii 
munur á saltgæðunum geti haft talsverð 
áhrif á saltfisksverkunina yfir höfuð, er 
víst ekki alls ókunnugt, enda munu þeir 
menn margir vera, sem fara meir eptir 
saltmálinu en saltþyngdinni, af þvi þeir 
keyptu eptir mæli, þegar þeir salta fiskiun. 
Jeg segi ekki, að það sje algengt én að 
það geti komið fyrir, og þá getur þessi 
hluti, hvort hann er mikill eða lítill, orðið 
til þess að spilla fyrir þeim fiski, sem 
betur og hyggilegar er saltaður. Jeg sje 
ekki að nauðsyn beri til að stinga upp á 
nefnd í þessu máli, það mun öllum svo 
fullkunnugt, og jeg vona, að þaðnáifram 
að ganga.

ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Frv til laga um að nema dómsvald
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hœstarjettar, sem œzta dómstóls í íslenzk- 
um málum úr lögum (C. 286); 1. umr.

Kristján Jónsson: Það er mjer eigin- 
lega ekki ljúft, að standa upp til að tala 
i máii þessu, en jeg gjöri það þó, bæði 
af því, að málið er mjer nokkuð skylt og 
8vo hef jeg æði opt áður látið í ljósi skoð- 
anir mínar á því við ýmsa menn, og sumir 
þeirra mnnn vera nærstaddir og eiga eí 
til vill von á því, að jeg noti tækifærið 
og láti í ljósi skoðnn mína opinberlega; 
jeg vil þvi ekki draga mig í hlje.

Það hefnr frá þvi fyrsta verið og er 
enn skoðnn min, að engin innlend eða ís- 
lenzk mál eigi að fara til úrlausnar útúr 
landinn og að þan eigi að öllu leyti að 
útkljást hjer innanlands. Þegar er jeg 
byrjaði embættisnám mitt við háskólann, 
varð jeg þessarar skoðunar, og henni hef 
jeg haldið til þessa dags

Eins og kunnugt er, hefnr hæstirjett- 
ur verið æzti dómstóll vor síðan ofarlega 
á 17. öld. Jeg skal ekki fara neitt út í 
það, hvemighann varð það, þvíaðflestum 
mun það fuilkunnngt Jeg vii að eins 
taka það fram, að hæstirjettur er og hefnr 
verið svo vel skipaður mönnnm, að tæp- 
lega mun völ á betri dómendum, bæði sök- 
um lærdóms og vitsmuna, og svo er 
stöðu þeirra svo háttað, bæði með tilliti 
til launa og annars, að eigi getnr komið 
tii mála, að nokkur freistiug sje fyrir þá 
til að víkja i nokkru út af vegi rjettlæt- 
isins.

Jeg ber því mjög mikla virðingn fyrir 
þessum dómstóli, eins og allir gjöra, sem 
þekkja hann, sem eins hins ágætasta dóm- 
stóls, er um getur verið að ræða. — Því 
verður eigi neitað, að vjer tilheyrum öðru 
þjóðerni, en bræður vorir Danir. Sömu- 
leiðis verðum vjer að kannast við, að það 
er þýðingarmikið atriði og harðla æskiiegt, 
að hver dómstóli sje kunnugur þjóðerni 
þeirra manna um hverra mál hann á að 
dæma. Jeg er hræddur um, að Danir

Alþt A. 1883.

þekki ekki svo þjóðerni vort, sem vera 
skyldi. Jeg hef sjálfur verið um 5 ár í 
Ehöfn, og hef reynslu fyrir þvi, að Danir 
ekki þekkja eins mikið til vor og æski- 
legt væri. Jeg játa það fúslega, aðmaður 
mætir þar miklum velvilja, jafnvel hjart- 
grónni velvild, en þekking á okkur og 
högum okkar hafa þeir ekki til hlítar.

Þá er það að minu áiiti allsendis 
nauðsynlegt, að þeir, sem eiga að dæma um 
mál manna, skilji til hlítar tungu þá, sem 
vitnaleiðsla, og sóknar- og varnargögn í 
málunnm eru skráð á. Þýðingar á máls- 
skjöium geta aidrei orðið svo nákvæmar 
og áreiðanlegar, að þær sjeu fullkomlegt 
jafngildi frumskjalanna. Jeg hef fengizt 
æði mikið við útleggingar á rjettarskjöl- 
um, og hef þráfaldlega rekið mig á það, 
hve erfitt er að þýða skjölin nákvæmlega 
rjett, þannig að hugsunin, eins og hún 
kom fram á frummálinu, komi nákvæm- 
lega óbjöguð fram í þýðingunni. Þá er 
enn eitt atriði, sem ef til vill þó hefur 
minni þýðing en þau tvö atriði, sem jeg 
þegar hef tekið fram, en sem eg allt að 
einu vil drepa á, og það er, að vjer höf- 
um frá alda öðli haft önnur lög en Danir; 
grundvöllurinn undir löggjöf vorri er yfir- 
höfnð að tala annar en hjá þeim. Vjer 
getum eigi búizt við því, að danskirdóm- 
endnr fari að sökkva sjer niður í okkar 
fornu lög; til þess vantar þá yfir höfuð 
næga þekkingu í fornmáli voru. — Þótt 
Grágás sje reyndar að mestu leyti úr lög- 
um numin og eins Jónsbók, þá gilda þó 
enn allmörg ákvæði þessara fornu lög- 
bóka, og hin yngri löggjöf vor byggir að 
nokkru leyti, ef ekki að miklu leyti á 
þeim. Svo er og hin yngri löggjöf vor að 
öðru leyti víða mjög frábrugðin iöggjöf 
konungsríkisins. Lög vor yfirhöfuð að 
tala eru ekki aðgengileg fyrir útlendiuga, 
sem eru ókunuugir máli voru og lands- 
háttum, og þjóðerni.

Jeg hef talað þessi fáu orð til þess, 
28. (22. septbr.).
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að gjöra grein fyrir atkv. mínu. Jeg mnn 
greiða atkv. með því, að frv. þetta gangi 
til 2. umr.

Hallgrímur Sveinsson; Jeg stend upp 
til að taka undir með h. 3. kgk. (Er. J.). 
Það er ekki neitt vantraust til hæstarjett- 
ar, er lýsir sjer í þessu frv., heldur að 
eins það álit, að æskilegt og heppilegt sje, 
að hið æzta dórasvald sje í landinu sjálfu. 
Menn hafa hið mesta traust til hins nú- 
verandi hæsta dómsvalds, og svo rótgróið 
álit á því fyrir rjettsýni, að það er ekki 
hugsanlegt, að það kunni að vera betra, 
og jeg hef jafnvei heyrt marga segja, að 
þeir ómögulega vilji missa það. Eins og 
h. 3. kgk. (Kr. J.) tók fram, þá er þó 
bæði hiu sjerstaka lsgaþekkiug, er lög 
vor útheimta og málið verulegur þrösk- 
uldur í vegi fyrir, að þetta dómsvald hæsta- 
rjettar geti orðið oss að fullum notum, og 
eius annað, er h. þm. (Kr. J.) eigi tók 
fram, eu sem við allir vitum, að málarekst- 
urinn í einkamálum er svo langvarandi 
og kostnaðarsamur, að mönnum er opt 
ókleyft að leggja út i hann til að koma 
ináli sínu á framfæri. Eins og mönnum 
er kunnugt um, þá hagar öllu svo ólíkt til 
erlendis, og málfærslumönnum þar er borg- 
að eptir svo ólíkt hærri mælikvarða, að 
jeg álit ekki ástæðulaust, þó menn hiki 
sjer við, að skjóta málum sinuin til hinsæzta 
dómsvalds. Það er ekki heldur einungis 
kostnaðurinn, sem hjer ber að hafa tiliit 
til, heldur einnig, eins og jeg áður hef 
tekið fram tímatöfin. Það er að eins í 
sakamálum, að málareksturinu er greiður, 
en lika að eins í þeim, því einkamál verða 
að biða árum samau, áður úrskurður sje 
kveðinn upp í þeim, ekki af viijaleysi, 
heldur af þvi hæstirjettur er svo ofhlaðinn 
af störfum, að honum er það ómögulegt 
að afgreiða málin fljótt. Ef jeg man rjett, 
þá mun hann halda fundi 5 virka daga í 
hverri viku, eu þó verður að skerða sum- 
arleyfi það, er dómendunuin er ætlað, og 
halda aukasessionir til að koma afþví, er

fyrir höndum liggur. Fundirnir eru þó 
sannarlega alllangir, þeir eru lengri en 
þingmálafundir eru hjer á landi, dómend- 
urnir verða að sitja 5—6 tíma og meira 
á dag, og ætla jeg, að það sje full ásett. 
Mál, sem á þessu ári væri skotið til hæsta- 
rjettar, væri ómögulegt að búast við að 
yrði til lykta leitt fyr en 1895 eða ’96. 
Ef þetta er rjett hjá mjer, þá held jeg, að 
mönnum geti ekki blandazt hugur um, að 
töluverð rjettarbót hljóti að verða að þessu 
frv., einkum og sjerilagi, þegar menn íhuga, 
hvaða afleiðingar þessir löngu málarekstr- 
ar hafa fyrir þá, er hlut eiga að máli. 
Þeir skapa óvild, óvináttu og jafnvel hat- 
ur milli málsaðila meðan málið stendur 
yfir, en þegar úrskurður er kveðinn upp, 
kyrrist vanalega hugur manna og öllu 
slær í dúnalogn; hvaða ókostur það sje, 
að þessar æsingar haldist sem lengst manna 
á meðal máske í 5—6 ár geta aliir sjeð, 
já, jeg veit dæmi til, að eitt mál hefur 
staðið í 8 eða 10 ár fyrir hæstarjetti, og 
ef mig miunir rjett, mun það hafa verið 
eitthvert bvalrekamál að norðan. Er það 
máske ekki galli á hinu núverandi fyrir- 
komulagi, að það getur verið orsök í því, 
að þetta hatur eða óvild varir svo lengi; 
væri ekki betra, að það hjeldist sem stytzta 
stund; jeg hika ekki við að segja „jú“.

Þá er enn eitt atriði, er oss ber að 
athuga, og það er, hvort við getum borið 
svo mikið traust til þess rjettar, er koma 
á í staðinn, eða með öðrum orðum, hvort 
yfirrjetturinn sje búinn þeim hæfilegleik- 
um, er gjöri hann færan um að vera hið 
hæsta dómsvald. Yfirrjetturinn er eins og 
við viturn skipaður þremur dómendum, og 
eru það jafnaðarlega þeir menn, sem bezt 
eru fallnir til þess, og sem við getum 
borið mest traust tii. Það iýsir ekki neinu 
vantrausti á yfirrjettinum, þó menn láti 
eða hafi iátið mái sín ganga til hæsta- 
rjettar, því það eru margir svo gjörðir, 
að geta ekki fengið sig til að láta mál 
sín falla niður, fyr en i fulla hnefana, og
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engan veginn er það víst, að þeir raundn 
ekki knnna eins vel við, að yflrréttnrinn 
kvæði upp hinn síðasta úrsknrð. Það knnna 
margir að hafa þá skoðnn, að sumir dóm- 
ar yfirrjettarins ekki sjeu r jettir, — að segja 
að dómnr sje ranglátnr er ekki leyfilegt, 
þvi aliir dómarar vilja kveða upp sem 
rjettlátasta dóma, — en hið sama gildir 
einnig nm hæstarjett í Khöfn. Hann er 
ekki fremur nndanþeginn þvi lögmáli, að 
menn hafi misjafnar skoðanir nm hann, 
Þeir, sem nndir verða í dómunnm, eru 
venjnlega óánægðir, og það er ekki nema 
mannlegt, að þeir jafnvel eptir á haldi 
þvi fram, að þeirra málstaður hafi verið 
rjettnr. Það má með sanni segja, þegar 
talað er nm slíkt, að hver er blindnr, meir 
eða minna í sjálfs síns sðk.

Jeg sje yfirhðfnð ekki neina orsök, 
er geti verið því til fyrirstöðu, að frv. nái 
fram að ganga í aðalatriðnnnm að efninu 
til; nm formið skal jeg ekkert tala, þvi 
jeg erekki fær um það, en vona, að fyr- 
ir því sjái aðrir menn, er hæfari eru til 
þess. Jeg verð því fyrir mitt leyti að 
greiða atkvæði með frv.

ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. 
nmr. í e. hlj.

JVumv. til laga um breyting á lög- 
um 8. jan. 1886 um tduttöku safnaða í 
veitingu Irauða (C. 303); ein umræða.

HaUgrímur Sveinsson: Þegar mál 
þetta var fyrir seinast hjer i deildinni, þá 
leyfði jeg mjer að taka fram ýmsar at- 
hugasemdir við það, sem mjer þótti rjett- 
ar og mæltn á móti því, að frv. fengi sam- 
þykki h. deildar, að minnsta kostiþáekki 
nema með verulegnm breytingum. Jeg 
þarf ekki að rifja npp fyrir mðnnnm, að 
tölnverðar nmræðnr urðu um málið hjer 
í deildinni og að mönnnm virtist þær breyt. 
till., sem fram komn við það, svo aðgengi- 
Iegar, að deildin gat fallizt á þær. En 
þessi breyting, sem var gjörð á frv. hjer

í deildinni, og sem óneitanlega bætti stór- 
vægilega úr göllum frv., hefur ekki átt 
láni að fagna hjá h. Nd. Jeg skal þó 
minnast þess, að það er ein breyting veru- 
leg, sem gjörð var hjer á frv. og sjálfsagt 
því tii mikilla bóta, sem Nd. hefnr látið 
standa; jeg á við 2. gr., þar sem sett er 
ákvæðið um, að 9/g atkvæða útheimtist til 
gildrar kosningar.

Aptnr á móti hefur h. Nd. flutt þetta 
frv. í hið npprunalega form, hvað megin- 
reglnna í 1. gr. snertir. Hið npprunalega 
frv. var byggt á þeirri meginregln, að söfn- 
nðirnir hefðn kjörrjett nm alla nmsækjend- 
nr og var alls engin takmörknn gjörð á 
þeim íjetti. Hjer í þingd. var gjðrð sú 
lögnn á þessn, að tala þeirra var takmörk- 
uð, sem söfnnðirnir máttn velja um, þann- 
ig, að kirkjustjórnin átti að velja vissa töln 
úr þeim, sem nm sóttu, ef margir vorn, 
og í öðru lagi var gjört ákvæði til trygg- 
ingar þvi, að ekki væri valið um aðra 
en þá, sem fnllnægðn þeim aimennu skil- 
yrðum fyrir þvi að geta haft prestsembætti 
á hendi, svo að fyrir það væri girt, að 
þeir kæmnst að, sem ekki hefðn heimild 
til þess. Ennfremur varbiskupi heimilað, 
að felia einn, ef þrír sóttu um embættið, 
frá kosningn, ef hann áliti hann eigi hæf- 
an til prestsembættis.

Þessum varnöglum hefur h. Nd. nú 
haldið. Hún hefur tekið þá upp í frv., 
enda hafa þeir að likindum faliið úr af 
vangá, þá er frv. fyrst var lagt fyrir deild- 
ina, i fyrsta lagi, að þeir fullnægi hinum 
almennn skilyrðum fyrir því að geta haft 
embætti á hendi í þjóðkirkjunni, og í öðru 
iagi, að hiskup haldi eptir umsóknarbrjef- 
um þeirra, sem hann álítur óhæfa til að 
takast á hendur prestsembætti. Hið síð- 
ara atriði getur ekki átt við aðra en þá, 
sem ekki hafa verið í embætti áður og 
þá við óvigða kandídata. Það verður ekki 
sagt um aðra, að þeir sjeu óhæfir til að 
geta haft prestsembætti á hendi, því að 

28*



439 Tuttugasti og ftttundi {.: Ifrv. um hluttöku safnaða i veitingu brauða; eiu umr. 440

þeir hafa tekizt það á hendur. Og þó að 
menn vildu leggja í það þá þýðingu, að 
þeir „hafi embætti á hendi“, þá er það 
ekki hægt, úr því að þeir eru í embætti 
og hafa ekki brotið af sér að geta verið 
það, því að væru þeir taldir óhæfir, hefði 
kirkjustjórnin eða söfnuðirnir gjört gang- 
skör að því, að koma þeim úr embætti. 
Hið síðara atriði getur því ekki átt við 
aðra en óvígða kandidata.

Þessir óhæfilegleikar prestaefnanna 
geta nú bæði verið almennara eðlis og 
sjerstaklegra eðlis, og það eru raikil vand 
hæfi á fyrir biskup að segja: þessi er 
hæfur, en hinn er óhæfur; einnig mundi 
það vera ákaflega vanþakklátt verk að fella 
þann dóm um menn, að þeir sjeu allsendis 
óhæfir, þó að einhverjir gallar sjeu á þeim 
í augum almennings. Þess háttar mundi 
skoðast sem þungur dómur um menn, svo 
að þeim þætti ekki von á að fá uppreisn 
á því í almenningsálitinu. Það er þvi 
vandasamt og varúðarvert fyrir biskup að 
merkja nokkurn með því nafni, að hann 
væri óhæfur í embætti, sem hann álítur 
ekki alveg óbrúklegan til þess. Jeg ætla 
því, að ákvörðun þessi sje svo löguð, að 
biskup muni í fáum tilfelluro geta notað 
hana.

En hjer í frv., eins og það nú er kom- 
ið frá h. Nd , er tekið upp í það þessi 
meginregla aptur, sem breytt var hjer í 
þessari h. deild, sú, að biskup skuli láta 
söfnuðina velja um aZZa umsækjendur, að 
eins skuli hann halda eptir umsóknarbrjef- 
um þeirra, sem hann álítur óhæfa til prests- 
embættis. En þetta álít jeg, að sje aðal- 
gallinn á frv. um leið og það er aðallífsþráð- 
ur þess. Það hygg jeg, að ekki geti sam- 
ræmzt við það stjórnarfyrirkomulag, sem 
við höfum eða ábyrgð þá, sem kirkjustjórn- 
in hefar á skipun andlegra embætts. 
Eeyndar var hjer fyiir í deildinni síðast 
br.till. í þá átt, að biskup skyldi gefa þeim 
umsækjanda meðmæli sin, er hann áliti 
hæfastan og maklegastau til embættisins,

en hún komst ekki að, ekki af þvi, að 
deildin vildi ekki fallast á hana, heldur 
afþví, að önnur br.till. var komin á und- 
an. Með þessu ákvæði hefði kirkjustjórn- 
inni verið gefinn kostur á að koma sínum 
áhrifum fram sem unnt er. Jeg tók það 
fram við 1. umr. þessa máls, að óvist væri 
að hve miklu liði þetta ákvæði kæmi. 
Ef kirkjustjórnin kæmi fram með tillögu 
um, hvern hún teldi hæfastan og söfnuð- 
urinn svo gæti fallizt á hana og kysi þann, 
sem hefði sjerstök meðmæli kirkjustjórn- 
arinnar, þá færi allt vel, og báðir partar 
fengju sínum vilja framgengt. En núget 
jeg hugsað, að opt litist sitt hvorum, að 
biskup gæfi einhverjum meðmæli sín, en 
söfnuðurinn vildi ekki fallast á jiá tillögn 
biskups og vegna persónulegrar viðkynn- 
ingar fyndi ástæðu til að kjósa annan eða, 
af því að annar stendur að einhverju leyti 
betur að vigi af persónulegum ástæðum 
eða öðru, sem á margan hátt getur fyrir 
koroið, þegar um kosning prests er að ræða. 
Ef söfnuðurinn þá gefur öðrum atkvæði 
sitt til kosningar en þeim, sem biskup gaf 
meðmæli sín, þá getur það haft roikil óþæg- 
indi í for með sjer; það getur verið óþægi- 
legt fyrir prestinn, sem er kosinn þrátt 
fyrir meðmæli kirkjuvaldsins með öðrum 
manni, og það getur einnig verið óþægi- 
legt fyrir biskup, að sá er ekki tekinn af 
söfnuðinum, sem hann hefur gefið meðmæli 
sín og að söfnuðurinn þannig hefur fellt 
æðri dóm yfir tillögum hans. Biskup verð- 
ur því að fara einkar varlega með þenn- 
an rjett sinn og í hvert sinn að hugsa um, 
að hann baki hvorki sjer sjálfum nje öðr- 
nm stór óþægindi með sínum meðmælum, 
svo að jeg hygg, að hann myndi eigi beita 
þessum meðmælaijetti sínum svo eindreg- 
ið eða ákveðið, sem hann sjálfur kynni að 
óska. Jeg imynda mjer því, að ekkiverði 
full not af því, að kirkjustjórnin geti kom- 
ið að meðmælum sínum af þeim ástæðum, 
sem jeg hef tekið fram.

Jeg verð þvi að álíta, að þó að ákvæð-
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in í 2. gr. sjeu til bóta á lðgnm þeim, 
sem nú gilda, þá sje meginatriðið í 1. gr. 
að gjöra stjórnina afskipta öllum vern- 
legum áhrifum á veitíng prestsembætta, 
svo varhngavert, að jeg verð að greiða 
atkvæði móti frumv. Hinsvegar sá jeg 
ekki, að það gæti haft neina þýðingu, að 
koma fram með breytatkv. til þessarar 
umr. í þá átt að taka burt þau ákvæði, 
sem h. Nd. hefnr sett inn í frumv. og sem 
hún sjálfsagt vill ekki missa af.

Guðjim GuMauqsson: Eins og fyrri 
get jeg ekki verið samdóma í þessu máli h. 
2. kgk. (H. Sv.). Mjer getur ekki fundizt, að 
frnmv. þetta hafi spillzt í meðferðinni hjá 
h. Nd., heldur einmitt þvert á móti þykir 
mjer frnmv. vera nú hið æskilegasta. Ef 
frumv., eins og það kom til Nd. frá þessari 
þingd., hefði engum breytingum tekið, þá 
hefði það öldungis verið þýðingarlaust, 
eða verra en það, því að það er til ills 
eins, að gjöra þýðingarlausar breytingar 
á lögum; það er bara til þess að menn 
hafa margbrotnari lög eptir að lifa.

Það sem upphaflega lá til grundvall- 
ar í frumv. þessu var það, að söfnuðirn- 
ir fengju að kjósa u;n alla umsækjendurna, 
en þessi grundvallarhugsun frumv. ruglað- 
ist svo hjer i Ed., að það átti að eins að vera 
þá, er umsækjendur væru 3, að söfnuðurinn 
fjekkiþað; þetta var öll rjettarbótin, þetta átti 
að fullnægjaþeim breytíngum á lögunnm, sem 
menn höfðu kaliað eptir, og hygg jeg, að hún 
hefðiorðið smá í augum almennings, Við- 
vikjandi því, sem h. 2. kgk. (H. Sv.) sagði, 
að það væri mikill vandi fyrir biskup, að 
neyta þess rjettar, sem frumv. gefur hon- 
um til að merkja óhæfa til prestskapar 
einn eða annan af nmsækjendum, þá get 
jeg viðurkennt, að það er satt, en jeg 
hygg þó, að Það geti ekki spillt fyrir frv., 
þvi biskup þarf eigi að taka til þessara 
úrræða, nema þegar um þann manner að 
ræða, sem opinbert er um, að óhæfur er í 
þessa stöðu.

Jeg get heldur ekki skilið í því,

hvernig h. 2. kgk. (H. Sv.) kallar það 
galla á frv., þótt biskup sje skyldugur að 
gefa sjerstaklega einum aí umsækjendunum 
meðmæli. Biskup hefnr þó stnndum haft 
það fyrir reglu, að benda söínuðum á ein- 
hvern sjerstakan af umsækjendum sem hinn 
hæfasta, og að hinir aðrir væru miðnr tii 
þess fallnir að verðakosnir, og það hefur'líka 
reynzt svo, að þessi meðmæli biskups go 
hreinskilnislega yfirlýsing hefurverið þakk- 
samlega meðtekin af söfnuðinum og eptir 
henni íarið. Jeg hygg því, að þetta sje einmitt 
heppilegur kostur við frumv. þetta. Þegar 
svo er ástatt, að lítill eða enginn munur 
er á nmsækjendunum eptir áliti bisknps, 
virðist heldur ekki vera neinn sjerlegur 
vandi fyrir hann, að benda sjerstaklega á 
einn umsækjanda með þeira orðum, sem 
ekkert eru niðrandi fyrir hina aðra, eða 
kastar neinum skugga á þá. Ef veiting- 
arvaldið væri hjá landsstjórninni einni, 
hefði hún þá orðið að velja einn af um- 
sækjendum brauðsins úr, til að veita hon- 
um það. Þegar svo stendnr á, að söfnuð- 
urinn er ókunnugur umsækjendunum, þá 
eru ætíð miklar líkur til þess, meira að 
segja sjálfsagt, að söfnuðurinn tekur með- 
mæli biskups til greina, og kýs eptir því, 
sem hann bendir til. Aptur á móti verð- 
ur biskup og kirkjustjórnin að sætta sig 
við það, þótt söfnuðurinn kjósi eptir sínu 
eigin höfði, þegar svo stendnr á, að hann 
þekkir umsækjendurna, enda væru þessi 
prestakosningarlög alveg meiningarlaus og 
tilgangslaus, ef söfnuðirnir væru bundnir 
við það, að fara ætíð og æfinlega eptir 
því, sem kirkjustjórnin vill, því að við 
það væri veitingarvaldið i rauninni ein- 
göngu hjá kirkjustjórninni.

Jeg get því ekki betur sjeð, en að 
þetta mál fái hin æskilegustu afdrif, ef 
frv. þetta nær fram að ganga, og að með 
því sje stigið eitt aðalstig í þá átt, að 
efla og viðhalda kirkju og kristindómi. 
Það frelsi, sem hjer er um að ræða, er 
enginn hortittur, eins og frelsi það, sem
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verið er að veita í ýmsum öðrum frumv., 
heldur er þetta frelsi aivariegt atriði, sem 
snertir kirkju vora og kristindóm. Jeg 
þarf ekki að taka fram, hverja kosti hlut- 
taka safnaða í veitingu brauða hefur. Jeg 
skal að eins leyfa mjer að mimia á orð 
eins h. þm. 1885. þar sem hann segir um 
þetta mál: „í fáum orðum má segja, að 
þessi hluttaka hljóti að glæða hið andlega 
líf í söfnuðunum; þetta frelsi byggist og 
á náttúrlegum rjetti safnaðanna. og jafn- 
vel á fornum lagarjetti“. Þessi orð eru 
töluð aí manni, sem þjóðin ber sjerstakt 
traust tíl, bæði fyrir framkomu sína á 
þingi 1885, og starf sitt síðan. Jeg hef 
því fulla ástæðu til að vænta þess, að 
þessi orð hans verði tekin til grcina, og 
hafi full áhrif máli þessu til stuðnings. 
Jeg get ekki ímyndað mjer, að h. 2. kgk. 
(H. Sv.) vilji nú fara að hrekja þessi orð 
eða dragá úr þýðing þessa máls fyrir 
kirkju og kristindóm, enda er svo, að 
eptir þeim lögum, sem nú gilda um h!ut- 
töku safnaða í veitiugu brauða. sein eru 
nokkuð þrengri heldur en frv. þetta, þá 
er það þó opt og einatt undir hending 
komið, hvort og að hve miklu leyti kirkju- 
stjórnin getur fengið að ráða veitingunni 
eða komið sínum vilja fram eða ekki.

Hollgrímur Sveinsson: Jeg ætlaði að 
eins að gjöra dálitla athugasemd út af 
orðum h. þm. Strandam. (G. G.). Það er 
væntanlega jeg, sem mnn hafa farið þeim 
orðum um þennan prestkosningarrjett safh- 
aðanna, sem hann las upp. En jeg verð 
að biðja hann að muna eptir því, að þá á 
þingi 1885 var ekki talað um skilyrðis- 
lausan rjett safnaðanna í þessu efni, ekki 
um það, að þeir fengju að velja um alla 
umsækjendur, heldur að eins um þrjá. Það 
er öldungis rjett, að jeg var því máli fylgj- 
andi, að söfnuðirnir fengju hluttöku í veit- 
ingu brauða. Mjer fannst það vera fögur 
hugsjón, að söfnuðirnir fengju þessa hlut- 
deild og kysu sjálfir sína presta; jeg áleit 
að það væru mikilsverð rjettindi, sem þeim

væru veitt með þvi, og að þau mundu 
hafa gott eitt í för með sjer, væri með 
þau vel farið og hyggilega. En jeg hef 
tekið það fram áður, að söfnuðirnir hafa, 
að minu áliti, ekki notað þessi rjettindi 
sem skyldi, og ekki sem jeg vonaði. Jeg 
hafði aðrar hugmyndir þá um, hvernig þeir 
mundu nota þennan rjett, en jeg hef nú. 
Vitanlega má altaf búast við, að mönnum 
misfarist og skjátlist, en jeg á ekki við 
sjerstök atvik, er jeg tala um misfellur á 
notkun þessa rjettar safnaðanna, heldnr 
hef jeg sjeð mikla ólgu og miklar æsing- 
ar með mönnum, sem opt hafa haftslæm- 
ar afleiðingar og jafnvel orðið einstöku 
heiðvirðum mönnum til mannorðsniðrunar, 
og jeg vil segja ómaklega. Eappið, sem 
menn hafa lagt á að koma hinum og þess- 
nm að, hefur verið svo mikið opt og tið- 
um, að gengið hefur út yfir þau rjettu 
takmörk, og opt hefur annað ráðið úrslit- 
um, en að menn hafi verið sannfærðir um, að 
sá, sem þeir hafa kosið, sje bezti og uppbyggi- 
legasti presturinn. Jeg hygg því, að ekki sje 
nein mótsögni orðum mínum áþinginu 1885 
og nú á þingi 1893. Jeg hef líka viður- 
urkennt, að frumv. er nokkuð annað nú en 
það áður var, er það fyrst kom iun í þessa 
deild nú í ár, og mótmæli mín hafa því 
ekki verið eins hörð nú gegn frv. og þá.

Þorkett Bjarnason: Jeg skal játa það 
með h. 2. kgk. (H. Sv.), að frumv. þetta 
hefur batnað frá því að það kom frá h. 
Nd. í fyrra sinni. H. sami þm. hefur nú 
sýnt fram á ýmsa galla á frumv. þessu, 
samt sem áður og það með Ijósum rökum, 
þar sem kirkjustjórnin er í flestum tilfell- 
um alveg svipt allri hlutdeild i því, hverj- 
ir prestar verði skipaðir í prestaköllin. En 
það ber einnig að skoða þetta mál frá 
prestanna hlið. Auðvitað er það, að prest- 
urinn er til fyrir söfnuðinn, en söfnuður- 
inn ekki fyrir prestana, en samt sem áð- 
ur er nauðsynlegt að girða fyrir það, að 
heiðvirðir prestar, sem staðið hafa vel í 
stöðu sinni, verði ekki fyrir misrjetti. Það
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er nauðsynlegt, að prestar hafl hvöt til 
þess, að gegna skyldum sínum og em- 
bætti sómasamlega, og þessi hvöt eykst 
og glæðist við það, að þeir hað von í 
betri kjörnm síðar. En þessa von og 
þessa hvöt teknr þetta frumv. bnrtn. 
Meðan veitingarvaldið var eingöngn hjá 
kirkjustjórninni, tók hnn venjulega að 
meiru eða minna leyti tillit til við em- 
bættisveitingarnar: heiðarlegleika prests- 
ins, hversn lengi hann hefði þjónað í em- 
bætti, hversn erfitt prestakallið var o. fl. 
En ekkert af þessn hafa söfnuðirnir venju- 
lega fyrir augum, þegar þeir kjósa prest- 
inn; það lítur jafnvel út fyrir, að söfnuð- 
ir kjósi fremur nngan mann og óreyndan 
heldnr en eldri mann, þótt hann sje að 
góðn reyndnr. Við þetta bætist enn frem- 
nr, að prestsembættin ern mjög misjöfn, 
það ern engin embætti eins misjöfn, eins 
og prestsembættin. Snm þeirra ern bæði 
mjögrýr og þó erflð, en aptur önnnr góð, 
jafnvel svo, að prestar hafa orðið ríkir í 
þeim. Þó ern flest þeirra svo tekjnlitil, 
að prestur á i fullu fangi með að fram- 
fleyta fjölskyldu sinni á þeim, og verður 
að fara margs þess á mis, er hann sem 
menntaður maðnr óskar að geta veitt sjer 
og sem kröfur timans heimta.

Hið eðlilegasta fyrirkomulag væri það, 
að hinir nngn prestar værn fyrst á fá- 
tækn branðnnnm og hefðn svo vonir nm 
betri kjör, ef þeir stæðu velog samvizkn- 
samlega í stöðu sinni. En þessa von tek- 
nr frumv. þetta alveg burtu. Sje nngur 
prestnr svo óheppinn að komast í fátækt 
branð, á hann það á hættn að sitja þar 
alla sína tíð og bna við bág kjör alla æfl 
sina; af þessu getur og það leitt, ef hann 
situr í erfiðu einbætti, að hann verði að 
neyðast til að segja af sjer fyni en hann 
annars þyrfti, eí veitingarvaldið gæti kom- 
ið honum að í það prestakall, sem betur 
samsvaraði heilsn hans og kröptnm. Þann- 
ig gæti af þessu fyrirkomnlagi leitt tals- 
verð útgjöld fyrir landssjóðinn, þvi að sum

branð ern svo erflð, að eldri manni en 
fimmtngnm mun naumast fært að þjóna 
þeim, nema hann hafl því betri heilsu. 
Jeg hygg því, að nauðsynlegt væri, að 
önnur lög yrðn samferða þessum lögum, 
sem sje lög um það að umsteypa presta- 
köllunum og jafna þan, bæði að þvi er 
takmörk þeirra snertir og eins tekjur; það 
er mjög óviðkunnaniegt, að nngir og ó- 
reyndir, og ekki í neinn framúrskarandi 
prestar setjast í góð branð landsins og 
eru teknir fram yfir eldri heiðnrs- og sóma- 
presta, sem reyndir ern að öllu góðu. 
Þetta hefnr þó átt sjer stað, og mnn það 
eigi síður verða, þegar veitingarvaldið er 
alveg komið í hendur safnaðanna, eins og 
verðnr eptir þessu frumv. Jeg hygg því, 
að óumflýjanlegt sje, að þetta frv. verði 
samferða frumv. um jöfnnn branðanna. og 
að þetta frnmv. ætti að bíða eptir því. 
Jeg held, að sú bið á þessu máli sje al- 
veg nanðsynleg.

Jeg mun því af þessum ástæðum 
greiða atkv. móti frv. þessu.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg get ekki 
almennilega skilið ástæðn h. 6. kgk. (Þ. B.) 
fyrir því, að hvötin minnki hjá prestnm við 
þetta fyrirkomnlag, sem frumv. þetta fer 
fram á, til þess að standa sómasamlega í 
Btöðn sinni, og gegna skyldnm sínnm ræki- 
lega, í þeirri von að komast að öðrnm betri 
brauðum síðar; mjer skilst ekki betnr, en 
að hún hljóti að vaxa, einmitt við þessa 
lagabreytingu, að prestar einmitt við þessi 
lagaákvæði, og þan sem í gildandi 
lögum, um hlnttöku safnaða í veitingu 
branða, eru innifalin í, hljóti að fá mikla 
hvöt til þess að reyna með ölln móti að 
gjöra sig álitlega i angum safnaðanna, 
sem þeir þurftu alls ekkert að hngsa um 
áður, meðan söfnnðirnir engn gátn ráðið, 
og urðu að gjöra sjer það að góðn, sem á 
þá var lagt, og þessi aðferð presta hlýt- 
nr að verða mikln affarasælli fyrir þjóð- 
ina nfl., að prestarnir gjöri sig álitlega hjá 
söínuðum hennar, heldur en að þeir þurfi
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að eins að sleikja sig npp við kirkjustjórn- 
ina til þess að ná sjer i brauð, eins og 
stundum var álitið, að þeir hefðn orðið 
að gj'óra, áður en lögin um hluttöku safn- 
aða í veitingu brauða komu út. Eins og 
nú er, en þó einkum ef þetta frv. kemst 
áfram, eins og það hjer liggur fyrir, mega 
prestar íara að hætta þessu, en í þess 
stað reyna að koma sjer vel við söfnuð- 
ina, og auka álit sitt í þeirra augum, og 
álit jeg það miklu æskilegra. Fyrsta stig- 
ið til þessarar rjettarbótar var stigið með 
lögunum 8. jan. 1886, og mun þessu enn 
þá meir ágengt, ef þetta frumv. verður að 
lögum.

Ennfremur sagði h. 6. kgk. (Þ. B.), 
að eðlilegast fyrirkomulag mundi það, að 
ungu prestarnir væru fyrst á fátæku brauð- 
unum og fengju svo von um að flytja sig 
á betri brauðin, þegar þeir hetðu sýnt 
þgð, að þeir stæðu sómasamlega í stöðu 
sinni, en þessi von væri tekin burtu með 
þessu frumv., og þess vegna gæti það 
komið fyrir, að sami maðurinn yrði að 
sitja alla sina tíð á sama brauði máske 
við bág kjör.

Jeg heid fyrir mitt leyti, að eðlileg- 
ast fyrirkomulag væri það, að prestarnir 
kæmust strax i þau brauð, sem þeir ekki 
þyrftu að breyta um síðar. Svo ber þess 
að gæta, að einmitt vegna laganna 8. jan. 
1886, en þó þvi fremur, ef frumv. þetta 
verður að lögum, þá verður miklu sjald- 
gæfara, að ungir prestar þurfi að byrja 
með því að komast í mjög afleit brauð, 
með þvi líka, að brauðin eru miklu jafn- 
ari enáður, síðan prestakallalögin frá 7. 
febr. 1880 komu út, og mörg hinnahærri 
brauðanna þykja nú miklum ókostum bund- 
in, þar sem frá flestum þeirra verður að 
borga töluvert árgjald i landsjjóð, sem 
eru mjög óþægileg peningagjöld fyrir 
presta, en aptur fá mörg hinna smærri 
brauða peninga úr landssjóði, sem koma 
sjer opt mjög vel, og betur en aðrar tekj-

ur, sem ef til vill eru að meiru eður 
minna leyti að eins á pappirnum.

Viðvikjandi því, að prestar hafl lifað 
í þeirri von að geta breytt um og komizt 
að betri brauðum seinna, þá vita allir, 
að þessir flutningar hafa flestum verið til 
vanþrifa og eyðileggingar og opt mjög ó- 
þarfir.

H. 2. kgk. þm. (H. Sv.) lagði áherzlu 
á það i ræðu sinni, að prestakosningalög- 
unum frá 1886 hefði ekki verið beitt svo 
rjettilega sem skyldi, því við kosningar 
kæmi opt fram óánægja og óþarfa kapp; 
en af hverju hefur þetta kapp vanalega 
komið? Beint af því, að kirkjustjórnin 
hafði hönd í bagga með, en söfnuðirnir 
ekki einráðir með að taka þann, sem þeir 
vildu. Það eru mikil likindi, til að söfn- 
uðum lærist betur að brúka kosningaijett 
sinn, ef þessi breyting, sem frumvarpið 
fer fram á, verður að lögum og kappið 
minnkar, því við engan er að keppa nema 
sjálfan sig. (HaUgrímurSveinsson: Beyns,- 
an mun sýna, hvernig það tekst).

ÞorkeU, Bjarnason: H. þm. Strandam. 
(G. G.) sagði, að það væri einmitt hvöt 
fyrir prestana til að hegða sjer vel, að 
söfnuðirnir ættu að kjósa um þá, en jeg 
held nú, að þessi hvöt sje æði litil, því 
söfnuðirnir hafa hingað til ekki tekið 
mikið tillit til, hvernig prestar þeir hafa 
hegðað sjer, er þeir hafa átt að kjósa um. 
Jeg skal tilgreina dæmi. Það er eigi 
alllangt síðan, * að prestur nokkur, 
klerkur góður og í alla staði heiðarlegur 
maður, og þar að auki rithöfundur, sjera 
Jónas á Hrafnagili, bauð sig fram í einni 
sókn, en söfnuðurinn gaf honum, að mig 
minnir, ekki eitt einasta atkvæði, heldur 
tók hann ungan og óreyndan prestaskóla- 
kandidat fram yfír. Viðvíkjandi þvi, að 
flutningur presta sje þeim sjálfum til ó- 
hags og vandræða, eins og h. þm. Str.m. 
(G. G.) sagði, þá skai jeg svara honum 
þvi — þótt jeg raunar aldrei geti búizt
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við að hann verði þeirra fjárhaldsmaður 
— að jeg álít það einmitt geti orðið bæði 
þeim sjálfum og einkanlega söfnuðinum 
til mikiis gagns, því með nýjum manni 
flyzt nýr andi inn í söfnuðinn. Maðnr 
stirðnar á því að vera ætíð á sama stað, 
presturinn fer að endnrtaka sjálfan sig, 
hann, eins og maður segir, yfirlifir sjálfan 
sig. En með þvi að komast í annað branð 
kemst hann i kynni víð aðra menn og 
lifnar npp aptnr. Þau nmmæli h. þm. 
Strandam (ö. G.), að prestarnir sleiki sig 
sig upp við kirkjnstjórnina, verð jeg að 
frábiðja mjer, fyrir hönd allrar presta- 
stjettarinnar, og verð jeg, svo jeg taki 
mjer orð hans í munn, að skoða þetta 
eins og hortitt, sem hann reknr i málið, 
í staðinn fyrir að koma með ástæðnr.

ATKVÆÐAGR.; Frv. samþ. með 6 
atkv. gegn 4 og afgreitt til lándshöfðingja 
sem lög frá aiþingi.

Titt. til þingsályktunar um mittiþinga- 
nefnd til að íhuga hina lcirkjulegu löggjöf 
Umdsins (G. 323); hvernig ræða sknli.

ATKVÆÐAGR.: Eín umr. samþ. i 
e. hlj.

Tuttugasti og níundi fnndur, laugardag 
5. ágúst. Allir á fundi nema 6. kgk. 
(Þorkell Bjarnason), er tjáð hafði forseta 
forföll.

Frv. til laga um viðauka við lög 9. 
jan. 1880 um breyting á tilskipun um 
sveitarstjórn á Islandi 4. maí 1872 (C. 
102, 183, 307); frh. 2. umr.

Kristján Jónsson: Það lítnr út fyr- 
ir, að h. flutningsm. (J. A. Hj.) finni ekki 
í þetta skipti ástæðn til að taka til máls, 
og álítnr hann máske, að till. meiri hlnta 
nefndarinnar nái að sjálfsögðu fram að 
ganga. Jeg tek til máls af því, að jeg 
gat ekki orðið samdóma meðnefndarmönn- 
nm mínnm; þar sem meiri hluti nefndar-

Alþt 1893 A.

arinnar leggur það til, að frv. þetta nái 
fram að ganga, ræð jeg til að það verði 
fellt. Að vísu greiddi jeg atkv. með frv. 
við 1. umr. og áleit rjett, að það gengi til 
2. umr., til þess að málið, ef ske mætti, 
yrði firekara uppiýst. Við 2. umr. var 
stnngið npp á nefnd; var nefndin sett og 
jeg nant þeirrar ærn, að komast í pefnd- 
ina; hnn hefur nú baft roálið til meðferð- 
ar. Frumvarpið sjálft gengur út á það 
eitt að útskýra orðið „ábúð“ í lögum 9. 
ágúst 1889; annað er það ekki. En að 
þýða eða útskýra orð laganna er ekki 
ætlunarverk löggjafarvaldsins heldur dóm- 
stólanna. Það er því ætlazt til þess með 
þessu lagafrumv., að löggjafarvaldið taki 
fram fyrir hendurnar á dómsvaldinu, og 
þar með grípi inn í verkahring annara 
„institutiona“. En þótt nú þessi þýðing 
eða skýring kæmist að eða næði fram að 
ganga, álít jeg það mjög efasamt, hvort 
það á nokkurn hátt verði til þess að rýma 
burt vafa á skilningi laganna frá 1889.

Breytingartiilaga, sem komið hefur 
verið fram með, er að vissu leyti til bóta, að 
því er frv. snertir, þar sem það eptir 
henni eigi kemur fram sem skýring á hin- 
um eidri lögum, heldur sem breyting á 
þeim, en samt sem áður álít jeg, að hún 
eigi ekki við og sje óþörf, hvað löggjöfina 
um það atriði snertir. Jég álít enga á- 
stæðu til að víkja frá því, sem stendur í 
lögum 9. ágúst 1889, enda eru þau enn 
svo ung, að það verður eigi sagt, að búið 
sje að reyna þau til gagns.

Það eru dómstólarnir, sem eiga að 
skera úr og þýða orð laganna; ef lögin 
þá. reynast óheppileg, þá er vegurinn sá, 
að Iöggjafarvaldið breyti þeim.

Jeg veit að eins um 2 dóma, sem 
fallið hafa út af ágreiningi um skilning- 
inn á orðinu „ábúð“ í lögum 9. ágúst 
1889; eins og tekið er fram í nefndarálit- 
inu, get jeg ekki kannazt við, að úrskurð- 
ur dómstólanna um skilning á þessum

29 (25. sept)
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lögum hafi fallið í þá átt, að tilgangi lög- 
gjafarvaldsins með þeim hafi ekki orðið 
náð.

Jeg get að vísu ekki beinlinis sagt, 
að breyting sú, sem frv. fer fram á, sje 
til skaða, en jeg álít samt ekki heppilegt, 
að löggjafarvaldið fari að rugla í lögum, 
sem eigi er nein yissa fyrir, hvernig muni 
reynast; það er enn ein ástæða, sem jeg 
hef móti þessu frv., og sem jeg ekki hef 
tekið fram í nefndarálitinu, sú nefnilega, 
að jeg hef aldrei álitið það rjett, að yfir- 
gefa gömlu regluna um, að heimilisfang 
skuli ráða því, hvort útsvar rennur. Jeg 
álít það rjettast, að hver maður borgi 
þar útsvar, sem hann hefur heimilis- 
fang. Fyrir því hef jeg álitið lögin 9. á- 
gúst 1889 að þessu leyti óheppileg, og 
verð að vera því mótfallinn, að þau verði 
að nokkru leyti rýmkuð eða fær'ð til í þá 
átt, sem frv. fer fram á, og mun jeg því 
greiða atkvæði á móti því..

Framsögumaður (Jón A. Hjaltalín): 
Eins og menn muna komu óskir frá þjóð- 
inni 1889, uin að breyta þessu, sem hjer 
er farið fram á og Iöggjafarvaldið tók þá 
ósk til greina, og vildi svo gjarnan leggja 
sitt til, að leggja mætti útsvar á afnot og- 
fyrirtæki, er rekin væru úr öðrum hrepp- 
um. Mjer finnst þetta mjög sanngjarnt, 
þar sem svo getur staðið á, að annað fje- 
lagið getur lagt undir sig mikið afjörðum 
hins, og vinnufólk, er heyrir til hinu fyrra 
fjelaginu orðið sveitlægt i hinu síðara, án 
þess lagt verði nokkuð á eigandann, er 
allan arðinn tekur til sín. Af þessu er 
augljóst, að eitt sveitarfjelag getur orðið 
rikt á kostnað annars. Það heíur kann- 
ske ekki enn þá orðið skaðræði að þessu, 
en það getur samt orðið og þess vegna 
var það gjört að lögum 1889, að víkja 
frá hinum gömlu reglum i þessu atriði. 
Eu mönnum hefur fuudizt og mjer finnst 
einnig þetta þannig svo orðað í lögum 
1889 að ekki næðist allt, sem þingið i 
raun og veru vildi láta það ná til.

H. 3. kgk. (Kr. J.) sagði það væri of 
fljótt, að fara að breyta þessu strax, með 
þvi að dómstólarnir væru ekki enn þá 
búnir að ákveða eða skýra orðið ábúð, en 
það heyrði einmitt til þeirra verkahrings, 
en ekki undir löggjafarvaldið. Það er 
að vísu satt, að það eru að eins tveir 
dómar, er fallið hafa um þetta atriði og 
þar ákveður landsyfirrjetturinn, hvað ekki 
sje „ábúð“ og telur þar ekki ábúð, það 
sem margir áður hafa ætlað að ætti að 
teljast og liklega hefur verið meining lög- 
gjafarvaldsins 1889. Landsyfirrjetturinn 
mun einnig ekki dæma öðru vísi eptirleið- 
is, heldur láta þennan úrskurð standa, enda 
er það að minnsta kosti víst, að þessir 
dómar hafa hindrað, að fleiri mál risu út 
af þessum atriðum; mjer finnst það einnig 
skylda löggjafarvaldsins, að koma hugsun- 
um sínum í svo Ijósan búning, að þær nái 
til þess, er þær eiga að ná; að minnsta 
kosti verða fyrir þessa útskýringu nokkr- 
ir þeirra gjaldskyldir, er áður voru lausir 
við útsvör, en sem menn þó álitu skylt 
að bera sinn tiltölulega hluta af þeim. 
Það er rjett, að löggjafarvaldið hafi lög 
sín svo greinilega orðuð sem hægt er og 
það hlýtur að vera mikii hægð fyrir dóm- 
arana; það má einnig vel vera, að enn þá 
greinilegra sje hægt að orða þetta, en við 
höfum gert. Hvað breyt.till. á þingskj. 
183 viðvikur, þá er nefndinni alveg sama 
um hana, og álítur hana alveg meinlausa, 
og enda gagnslausa.

HaXtgrímur Sveinsson: Jeg hef lítið 
hjer að athuga, að eins finnst mjer, að í 
síðustu málsgrein 1. gr. vanti dagsetning- 
una á lögum um bátfiski á fjörðum; það 
er víst meint til laga 19. júní 1888 og 
fyndist mjer nauðsyn vera að bæta þessu 
inn í (Jón A. Hjaltalín: Mig minnir að 
þetta sje svona í lögunum 1889) Nei, 
það er ekki svo.

Hvað málið sjáift snertir, þá hefur 
það litið til mín tekið. Það sem h. 3. 
kgk. (Kr. J.) tók fram fannst mjer hafa
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mikla þýðingn. Það er ekki heppilegt, 
að löggjafarvaldið gefi lög, sem að eins 
nái yfir fá og einstök tilfelii. H. fram- 
sögnm. (J. A. Hj.) sagði, að löggjafarvald- 
ið hefði þegar skipt sjer af þessn, ogvilj- 
að koma í veg fyrir, að einn hreppur 
safnaði anð á kostnað annars, og það get- 
nr að vísu verið rjett, en hjer er breyt- 
ingin ekki annað en útskýring, sem án 
efa á að vera í höndnm dómstólanna. 
Þessi aðferð getnr einnig leitt til smá- 
mnnasemi og máske ósanngirni. Setjnm 
svo, að efnaðnr maðnr hafi aðalaðsetnr 
sitt í einnm hreppi, en nmráð yfir ein- 
hveijum litluro jarðarparti í öðrum hreppi, 
ætli þá yrði ekki hætt við, að frekari út- 
svör yrðn lögð á hann en lög ætluðnst 
til. Þar, sem hann hefnr hin litlu nmráð 
eða afnot, mnn að likindnm verða lagt 
meira á hann, en svarar þeim afnotum, 
sem hann þar hefur; menn í þeim hreppi 
kynnu að hngsa áþáleið: „hann er stönd- 
ugnr maðnr og getur borið talsvert". Svo 
getnr einnig komið fyrir, að hann hafi 
smá jarðarumráð í fleiri sveitarfjelögum, 
og verðnr það því þyngra, sem ójöfnurnar 
koma frá fleiri stöðum. Einnig getnr komið 
fyrir, að menn í sveitarfjelagi því, er hann 
sjálfnr hefnr bnstað, leggi eintaitt þyngra 
ntsvar á hann fyrir þessi sraáafnot í 
öðrnm sveitarfjeiögnm, og gleymdu, að hann 
hefnr þegar goldið full hátt af þeim ann- 
arstaðar. Þetta getnr eins og jeg sagði 
leitt til smámnnasemi og ósanngirni. Að 
öðrn leyti hef jeg lítið að segja í þessn 
máli, en get ekki verið því meðmæltnr að 
þessu sinni. Það er vitanlegt, að löggjaf- 
arvaldinn er innan handar að grípa inn, 
ef töluverð brögð yrðu að því, að einn 
hreppnr færi að auðgast þaunig á annars 
kostnað; en meðan þetta ekki á sjer stað 
að neinum mun og engin hætta vofir yfir, 
finnst mjer þessa engin þörf. Það er að 
eins að bera óþarfa áhyggju fyrir ókomna 
tímanum.

ATKVCEÐAÖE.: 1. breyt.till. (C. 307) 
við 1. gr. samþ. með 7 samhlj. atkv.; 1. 
gr. þannig breytt felld með 5 atkv. gegn 
5 og var frv. þar með fallið.

Frv tíl Taga um breyting á opnu brjefi 
29. maí 1839 um byqgingarnefnd í Iteyk- 
jayik (C. 287); 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: 1—4. gr. samþ. í
e. hlj.

Fyrireögn frv. samþ. og málinu visað 
til 3. nmr. í e. hlj.

Frv. tíl laqa um lögqildinq verzlunar- 
staðar við Voqavik (C. 258); 3. nmr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. með 8 
atkv. gegn 1 og afgreitt til landshöfðingja 
sem lög frá alþingi.

Frv. tíl laga um hafnsöguqjald í Reyk- 
javík (C. 285, 337); ein umr.

Framsögumaður (Kristján Jónsson): 
Frv. þetta var samþ. í þessari þingd. hjer 
um daginn og er það nú hingað komið 
aptur, með því að Nd hefur gjört á því 
þá breytingn, að ákveða haínsögngjaldið 
5 anra af hverri smálest af verzlunar- og 
mannflutningaskipnm í stað 10 anra eptir 
því, sem áðnr var í frv. Nú hefurnefnd- 
in haft aptur frv. þetta til íhngnnar og 
virtist henni það angijóst, eins og nefnd- 
arálitið ber með sjer, að þetta gjald 5 an. 
af hverri smálest mnni ekki nægja til 
þeirra þarfa, sem ætlazt er til. Nefndin 
leggnr því til, að gjaldið verði hækkað, en 
til þess þó að mæta h. Nd. á miðri leið 
stingnr hún npp á því, aðþaðsjesettjafnt 
fyrir báða flokka skipanna, bæði verzlun- 
ar- og mannflutningaskip og útlend fiski- 
skip. Nefndin hikaði því síður við að 
hækka gjaldið á útlendum fiskiskipum, 
þar sem komið hefnr fram í umr. um 
þetta mál i h. Nd., að rjettast væri, að 
þessi skip bæru eins hátt gjald eins og 
verzlunar- og mannflntningaskipin, ogjafn-

29*
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vel vildn sumir, að þau bæru bærra gjald. 
Jeg vil því leyfa mjer að leggja það til, 
að þessi breyt.till. verði samþ. og tel jeg 
ekki vafasamt, að h. Nd. mnni þá einnig 
samþ. frv.

ATKVÆÐAGR: 1. breyt. (C. 337) 
samþ í e. hlj.; 2. breyt. (C. 337) samþ. i 
e. hlj. Frv. þannig breytt samþ. í e. hjj. 
og sent aptur til Nd.

Þrítngasti fundur, mánudag 7. ágúst. 
Allir á fundi nema 5. kgk. þm. (Jón A. 
Hjaltalín), sem tilkynnt hafði forföll. 

Frv. til laga um fjárforræði ómynd-
ugra (C. 314, 357); 3. umr.

L. E. Sveinbj'örnsson: Breyt.tili. þing-
skj. 357 bárust mjer svo seint í gærkveldi, 
að jeg gat þá ekki haft tima til þess að 
kynna mjer þær nógu rækilega og fyrri 
part dagsins í dag hef jeg orðið að gefa 
mig að öðru en þingmálum. Jeg vil því 
leyfa mjer að mælast til, að h. forseti taki 
mál þetta út af dagskrá.

Forseti tók þvínæst frv. út af dagskrá.

Frv. til laga zim, að stjórninni veitist 
heimild til að selja nókkrar þjóðjarðir (C. 
257) 3. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. í e. 
hlj. og afgreitt til landshöfðingja sem lög 
frá alþingi.

Frv. til laga um að selja salt eptir 
vigt (C. 295); 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: 1—3. gr. frv. samþ. 
í e. hlj. Fyrirsögnin samþ. og raálinu vis- 
að til 3. umr. í e. hlj.

Frv. til laga um búsetu fastakaup- 
manna á Islandi (C. 350); 1. umr.

Flutningsmaður (Sigurður Stefánsson): 
Jeg skal fyrst leyfa mjer að gjöra stutt- 
Iega grein fyrir, hversvegna jeg kem svo 
seiut fraro með frv. þetta. — Jeg hafði

upphaflega hugsað mjer, að flytja frv. þetta 
inn á þing nú í ár, eins og jeg hef áður 
gjört, en svo var það, að h. Nd. kaus 
nefnd manna til að rannsaka verzlunar- 
málið og lá þá beinast við, að sú nefnd 
kæmi fram með þetta frv. og það hafði 
hún einnig hugsað sjer, en nú nýlega átti 
jeg tal við einn af nefndarmönnum, er 
skýrði mjer frá, að nefndin hefði svo mik- 
ið að annast, að hún gæti ekki sinnt þessu 
frv. og mæltist hann þá til, að jeg tæki 
að mjer flutning frv. Fyrir þessar sakir 
er það, að frv. er svo seint fram komið.

Þetta mál er mjög þýðingarmikið og 
mjög áríðandi. Það er einn þýðingarmesti 
höfuðþáttur í verzlunarmáli landsins og 
fyrir þvi getur ekki löggjafarvaldið vilað 
fyrir sjer að setja þau lög um það, er 
hrindi því í betra horf. Það er jafngam- 
alt þetta mál, eins og tilsk. um íslenzka 
kauphöndlun, þar sem verzlunin var gefin 
laus fyrir alla þegna rikisins. í þessari 
tilsk. 13. júní 1787 er það berlega tekið 
fram, að kaupmenn þeir, er verzlun reka 
hjer á landi, skuli einnig vera hjer bú- 
settir. Þetta hefur kaupmönnum þó ekki 
þótt nægilega hentugt fyrir sig, og fyrir 
því fengu þeir því framgengt, að opið 
brjef kom út 1. júní 1792, þar sem þeim 
var leyft að reka verzlun í kaupstöðum 
landsins, þó að þeir væru þar ekki bú- 
settir, ef þeir hefðu factor fyrir sig. Þessi 
góði tilgangur tilsk. frá 1787 og eins tilsk. 
frá 17. nóv. 1786 var með þessu opna 
brjefl ónýttur, og upp frá þeim tíma má 
segja, að hin svo nefnda „selstöðuverzlun" 
byrji hjer á landi. Það þarf eigi annað 
en að nefna þetta nafn „selstöðuverzlun" 
til að sýna, hvað í því felst. Það er 
venjan og reglan, að selið er haft útundan 
og fer á mis við þær umbætur, sem heima- 
jörðin fær. Á sama hátt má benda áþau 
óheppilegu áhrif, sem factora-fyrirkomu- 
lagið hefur á verzlunina. Án þess að 
niðrað sje nokkrum einstökum factor eru 
auðskilin áhrifln til hins Jakara af þessu
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verzlunarfyrirkomulagi. Þegar kaupmað- 
urinn er sjálfur fráverandi og búsettur 
erlendis hættir hann að þekkja landið af 
ððru en þeim peningum, sem inn til hans 
streyma frá landinn; hann fer að skoða 
það sem fjeþúfo. Hann missir alla til- 
finningn fyrir kjörum þess, hann lætur 
sig engu skipta framfarir þess eða aptur- 
farir i andlegu og líkamlegu tilliti; hann 
kannast ekki við neinar skyldur við landið, 
að eins að hirða peningana, sem frá land- 
inu streyma, og lifa á þeim erlendis í „vel- 
lystingum praktuglega". Það liggur í 
augum uppi, að það er eitt hið mesta hnoss 
hvers lands að eiga duglega verzlunarstjett 
i landinu sjálfn, og reynsla annara þjóða 
sýnir oss, að verzlunarstjettin erforkólfur 
margra og mikilla nauðsynlegra fyrirtækja, 
enda er það mjög eðlilegt, þar sem sú 
stjett hefur mest peningaráðin.

Þeir sem mest hafa ritað um verzl- 
unarmálið, svo sem landi vor Jón Sigurðs- 
son, taldi það sjálfsagt, að þegar verzlunin 
yrði gefin laus þá mundi hún innan skamms 
verða innlend; og þetta taldi hann hið 
mesta hnoss. En reynslan hefur nú samt 
sýnt, að verzlunin hefur þó ekki alveg 
breytzt enn i þessa átt Að vísu fjölgar 
innlendum kaupmönnum, og er það gleði- 
legt, en selstöðuverzlunin mun þó viðhald- 
ast alllengi enn. Það væri heldur alls 
ekki tiltökumál, ef sannað væri, að það 
væri hagnaður fyrir kaupmenn að vera 
ekki búsettir hjer heldur erlendis. En jeg 
hygg, að reynslan hafi alls ekki sannað 
þétta. Það hafa margir kaupmenn, sem 
búsettir hafa verið hjer, orðið stórríkir, 
og þótt sorglegt sje til þess að vita, þegar 
þessir menn flytja burt með allan þann 
auð, sem þeir hafa grætt á landinu og 
börnum þess, þá er þó betra að njóta 
þeirra um stund, en að þeir dvelji allan 
sinn aldur erlendis. í veg fyrir þetta á 
að koma með þessu írv. Jeg álít að 
stefna þess sje alveg rjett og jeg get ekki 
sjeð, að kaupmönnum verði þetta til óhag-

ræðis, því að úr því að einstakir kaup- 
menn haía getað blómgazt vel án þess að 
vera búsettir erlendis, ætti hið sama að 
eiga sjer stað um heild þeirra. Jeg ætla 
ekkert að lasta faktora kaupmanna hjer 
á landi, en óhætter að segja það, aðmaig- 
ur kaupmaður hefur farið á höfuðið ein- 
mitt fyrir ráðsmennsku þessara ráðsmanna 
sinna, sem skiljanlegt er, þar sem kaup- 
menn verða að sjá allt með augum þeirra 
og eru hvergi nærri sjálfir. Sú ástæða 
hefur fyr og síðar verið borin fram gegn 
búsetu kaupmanna hjer á landi, að sam- 
göngurnar við útlönd væru svo litlar, 
að kaupmenn yrðu því að vera búsettir 
erlendis; þessi mótbára hafði og við tölu- 
verð rök að styðjast, meðan samgöngu- 
leysið var svo mikið, að ekki kom nema 
eitt og tvö skip á ári frá útlöndum i 
hvern landsfjórðung, en nú hverfur hún 
óðum; nú eru samgöngur við útlönd orðn- 
ar alltíðar, og vjer vonum eptir, að þær 
færist þó enn betur i lag, og við það hafa 
kaupmenn greiðari aðgang að heimsmark- 
aðinum.

Jeg get enn sem fyrri búizt við þeirri 
mótbáru gegn þessu frumv., að það sje 
með þessu lagt óeðlilegt hapt á atvinnu 
manna. En jeg tygg, að jeg hafi sýnt 
fram á, að það er ekki. Það er heldur 
eigi farið farið fram á, að frumv. þetta 
nái til þeirra kaupmanna, sem nú eru, 
heldur að það fari að verka smátt og smátt, 
þá er nýjar verzlanir eru stofnaðar. Jeg 
hygg, að hverri þjóð sje það nauðsynlegt, 
að reyna að tryggja sjer það með lögum, að 
arðurinn af landsins verzlun lendi i land- 
inu sjálfu. Peningarnir eru afl þeirra 
hluta, sem gjöra skal, og verzlunarstjettin 
á að vera sterkur liður í framkvæmdum 
og nauðsynlegum fyrirtækjum. Jeg hef 
heyrt það áður, að vitnað hefur verið í 
þessu máli í fyrirkomulag annara þjóða. 
En svo mikið er víst, að nágrannaþjóðir 
vorar, Norðmenn, Svíar og Danir hafa 
allir lagaákvæði, sem fara í lika átt og
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þetta frumv. Áður á tímum ráku Ham- 
borgarkaupmenn mikla verzlun íDaninörku, 
en í Kristj. 5. dönsku lögum var sú breyt- 
ing gjörð, að þeim var bönnuð þar verzl- 
un, og ákveðið að eigi mættu verzla þar 
aðrir en búsettir menn. Síðar var þessu 
aptur breytt i strangari átt, þannig, að 
kaupmenn skyldu hafa fengið rjett inn- 
borinna manna, eða þá hafa verið 5 ár bú- 
settir í landinu. í Svíþjóð var með lögum 
1736 ákveðið, að þeir, sem verzlun rækju 

j sem fasta verzlun, skyldu setja veð fyrir
í því, að þeir byggju í 6 ár í bæ þeim, er
j þeir verzluðu í. Aptur var því breytt
j með Iögum 18. júní 1864, og útlendura

böunuð þar verzlun, þótt þeir væru þar 
búsettir, en síðan var því þó aptur breytt, 
og samkvæmt lögum frá 20. júní 1879 
geta þeir fengið að verzla, ef þeir fá til 
þess konunglegt leyfi og eru búsettir í
Svíþjóð. og setja 3 ára veð fyrir útgjöld 
um til landssjóðs og sveitar. Norðmenn 
voru undir sömu lögum sem Danir, að því 
er verzlun snertir, þar til þeir gengu í 
sambandið við Svíþjóð. En þrátt fyrir

i þetta samband mega þó Svíar og Norð
menn eigi verzla hvorir hjá öðrum nema 
þeir sjeu búsettir hvorjr i annars landi. 
Hjer höfum vjer þvi dæmi af nágranna- 
þjóðum vorum; þeim hefur þótt þetta mál 
þess vert, að tryggja það og vernda með 
lögum.

Nú er að eins 1. umr. þessa frumv., 
og ekki er því timi til að fara út í ein- 
stakar greinar þess, en jeg vona, að það 
fái að ganga til 2. umr. Þetta mál er 
mjer áhugamál, og jeg hef þá sannfæring, 
að frumv. þetta er gott og þarflegt fyrir 
land og þjóð.

I ATKVÆÐAGH.: Málinu vísað til 2.
I umr í e. hlj.

1 Titt. til þingsályktunar um milliþinga-
i nefnd til að íhuga hina kirkjulegu löggjöf
i landsins (C. 323); ein umr.
j Flutningsmaður (Þorleifur Jónsson):

Það kann sumum að virðast undarlegt, 
að jeg skulj flytja þetta mál hjer á þingi, 
og þykja það standa öðrum nær, t. d. and- 
legrar stjettar mönnum þeim, sem sæti eiga 
í þinginu, og skal jeg því þegar í byrjun 
taka það fram, hversvegna jeg flyt þetta 
mál. Ástæðan til þess er sú, að á þing- 
málafundi í Húnavatnssýslu fyrir þetta þing 
var samþykkt áskorun til alþingis, um að 
skora á stjórnina, að setja milliþinganefnd 
til að rannsaka hina kirkjulegu löggjöf 
landsins, sjerstaklega lögin um tekjur 
presta og kirkna, og koma fram með 
uppástungur til breytinga á henni; var 
tilætlunin sú, að nefndin semdi um þetta 
eitt eða fleiri frumv., er síðan yrða lögð 
fyrir þingið. Málið hefur áður komið til 
umtals í Húnavatnssýslu. Á síðasta kjör- 
fundi var því hreyft þar, og var þá ein 
8purningin, sem lögð var fyrir þingmanna- 
efnin sú, hvort þeir mundu vilja flytja 
þ?.ð mál á þingi, og gengust þan þá und- 
ir að gjöra það. Ennfremur var málið 
fyrir á þingmálafundi 1891, en þing- 
mennirnir sáu sjer ekki fært að beramál- 
ið þá upp á þingi af ýmsum sjerstökum 
ástæðum. Samkomulag roilli manna á 
þingi var þá ekki svo gott, að því gæti 
orðið framgengt, auk fleira, sem jeg ætla 
ekki að fara að telja hjer upp.

Eptir að jeg hef leyft mjer að gjöra 
þennan stutta inngang, skal jeg snúamjer 
að aðalefni tillögunnar. Það eru þá tvö 
atriði, sem fyrst koma til greina í þessu 
máli. Hið fyrra er, hvort nauðsyn er á 
að endurskoða hina kirkjulegu löggjöf 
landsins, og hið síðara, hverja leið eigi að 
fara til þess að fá þeim umbótum fram- 
gengt, sem mönnum kynni að þykja æski- 
legt að gjöra á henni.

Að því er snertir fyrra atriðið, er 
það eindregið mín skoðun, að fyllsta nauð- 
syn og f/lista þörf sje á að endurbæta 
hina kirkjulegu löggjöf landsins, sjerstak- 
lega að því er snertir tekjur presta og 
kirkna, af þvi að rjettaróvissa og ýmis-

j
j
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konar ójöfnuður á sjer stað í því efni. 
Jeg hygg, að jeg geti sýnt fram á það 
með því að ganga í gegnnm hinar ein- 
stöku tekjugreinir presta og kirkna.

Það er þá fyrst fasteignartíundin. 
Það verður reyndar ekki sagt, að það sje 
ósanngjarnt gjald isjálfu sjer, en þó á sjer 
stað, eins og nú er, allmikill ójöfnuður í 
því efni, af því að ýmsar jarðir, kirkju- 
jarðir og fornar stólsjarðir eru undan- 
þegnar þessu gjaldi. Það má vera, að 
fyr á tímum hafi ekki annað verið hægt, 
en eptir hugsunarhætti þeirra tíma, sem 
vjer lifum á, er það ófært, að þær sjeu 
nndanþegnar þessu gjaldi, og er það harla 
ójafnaðarfullt, auk þess sem nokkur vafi 
er á, hvernig eigi að reikna út fasteignar- 
tíundina, sem jeg legg þó ekki mikla á- 
herzlu á.

Þá er lausafjártíundin. Það er eng- 
in rjettaróvissa nm, hvernig eigi að reikna 
út þessa tíund, svo að þvi leyti verður 
ekki að henni fundið. En það er tals- 
verðnr ójöfnuðnr, sem eigi að siður kemur 
fram í því, að gjaldið á eins að greiða af 
þvi lausafje, sem er í sknld og af skuld- 
lausu, eins af veðbundnu tíundbæru lausa- 
fje sem óveðbundnu, og því ekki fylgt 
þeim skattaálögnreglum, sem fullkomnastar 
ern. í öðru lagi byggist þetta gjald á 
framtali Iausafjárins. Það er allt of víða 
og af allt of mörgum dregið undan af þvi, 
sem fram á að telja hjer á landi. Að 
lausafjárframtalið sje siðspillandi, mun varla 
hægt að neita, og við það að sumirdraga 
undan, þá verður ójöfnuðnr í gjöldnm 
þeim, er greiða á af fjenu.

Þá er lambsfóðrið. Um það er nokk- 
ur rjettaróvissa; það er óvíst, hve mikla 
grasnyt menn þurfi að hafa til þess, að 
lambsfóður skuli greiða. Einnig er það 
ójafnaðarfullt, að sá sem hefur nokkra 
grasnyt, og þó lítið bú og fátt fólk skuli 
eiga eins að borga lambsfóður og sá sem 
hefur stóra jörð og margt fólk, og er auð- 
ugur maður. Þeir eiga að borga sama

gjald báðir, þó að efnaþagur þeirra sje 
misjafn.

Þá skal jeg nefna offrið. Það er 
einnig rjettaróvissa um það; það er ákveð- 
ið í lögunum t. d. að þjónar kaupmanna, 
„sem full laun taka“, skuli offnr greiða. 
Af þessu hefur opt og einatt orðið þras 
og rekistefna, og ýmsir hafa neitað að borga 
ofiur, af því að þeir haía ekki þótzt hafafull 
laun. En gjaldið er einnig sjálft ójafnaðar- 
fullt, og má að því leyti segja nm það hið 
sama og um lambsfóðrið. Sá sem að eins 
á 20 hundr. í fasteign eða lausafje, eða 
hvorutveggju samanlögðu, verður að borga 
sama, eins og sá sem á mörg hundruð 
hnndraða, háttlaunaður embættismaður hið 
sama sem verzlunarþjónn, o. s. frv.

Þá er þetta 50 aura gjald, sem lausa- 
menn eiga að greiða. Það er að því 
leyti vafasamt, að opt og einatt er vafi á, 
hverjir eiga að teljast lausamenn og hverj- 
ir ekki.

Þá er lorgun fyrir aukaverk. Um 
það er rjettaróvissan rninni. Þó er óá- 
nægja yfir suinum gjöidunum. Sum hafa 
þótt lítil t. d. fyrir hjónavigslu; eu það er 
minni ástæða til að fjolyrða um þau gjöld 
og skal jeg því sleppa þeim.

Þá eru kirkjugjöldin. Um tíundar- 
gjaldið má segja það sama, sem jeg hef 
sagt um fasteignar- og lausafjártíund til 
presta, og sömuleiðis 50 aura gjaldið frá 
lausamönnum, og skal jeg því sleppa að 
minnast á þessi kirkjugjöld.

Um tjóstóllinn er mikil rjettaróvissa, 
og jeg skal taka eitt dæmi, sem sýnir 
það. Fyrir nokkrum árum var yfirrjett- 
armálfærslumaður hjer í bænum, sem þótt- 
ist eigi skyldur til að greiða ljóstoll, og 
ljet það fara í mál. Fyrir undirrjettinum 
vann hann málið, en yfirrjettur dæmdi 
hann til að greiða gjaldið; þó var það 
að eins meiri hlutinn, en einn af yfirdóm- 
urunum áleit hann eigi skyldan til þess 
eins og undirrjettur. Þetta sýnir, að um 
gjald þetta er rjettaróvissa og ágreining-
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ur. Áuk þess kemur fram ójöfnuður 
við þetta gjald, og má segja sama um það 
sem um lambsfóður og ofiur, að það kemur 
ekki jafnt niður á menn eptir efnahag 
þeirra.

Svo er legkaup. Um það er ekki 
rjettaróvissa, en ýmsirsamt óánægðir með 
það gjald.

Við kirkjugjald afhúsum hef jeg ekkert 
að athuga.

Jeg hef áður minnzt á prestsgjöldin, 
en mjer gleymdist þá að nefna Aagsverkið. 
Um það er talsverð rjettaróvissa, og skal 
jeg nefna dæmi um rjettaróvissuna, að því 
er það snertir og ofirið, að jeg hef gold- 
ið hjer 3 prestum prestgjöld. Einn af 
þeim gaf Teikning íyrir dagsverk eða off- 
ur, annar fyrir dagsverk og þriðji fyrir 
offur. Jeg gat ekki vitað, hvaða prest- 
gjald jeg átti að borga, og þeir vissu það 
ekki heldur, af því að iagaákvæði um 
þessi gjöld eru ekki svo skýr sem vera 
þyrfti.

Jeg hygg, að ekki þurfi aðtakafram 
fleiri dæmi til að sýna, að í löggjöfinni um 
tekjur presta og kirkna er mikil ijettar- 
óvissa, og þar af kemur fram einnig ójöfn- 
uður. En óvissan á sjer víðar stað í hinni 
kirkjulegu löggjöf, k d. að því er snertir 
skylduvinnu við kirkjubyggingar. Lögin 
um það eru orðin yflr 100 ára gömui og 
eru miðuð við það, að kirkjursjeu byggð- 
ar úr torfi. En síðan íarið er að reisa 
þær úr steini eða timbri, þá eiga þan illa 
við, og vafasamt, að hve miklu leytifarið 
verður eptir þeim. Jeg skal sem dæmi 
taka, að sóknarnefnd hefur ekki viljað 
jafna niður þessu skylduvinnugjaldi, af því 
að hún áleit, að sóknarmenn væru ekki 
skyldir að greiða það. Lenti svo út af þessu 
í þrasi og málarekstri og sakamál var 
höfðað gegn sóknarnefndinni, og var það 
allt vegna rjettaróvissu um þetta mál.

Líkt má segja um kirkjugarðana, og 
þarf ekki í því efni að fara lengra en til 
kirkjugarðsins hjer í Eeykjavik. Það mun

vera flestum kunnugt, að nm hann hefúr 
orðið mikið þref og þras, og ekki er út- 
lit fyrir annað, en að girðingarnar um hann 
muni falla, án þess að nokkuð sje gjört 
við þær. Og það má nefna fleira og fleira 
t. d. gjalddaga á prestgjöldum, sem snm- 
ir hafa kvartað um, og innheimtu þá á 
gjöldunum, sem prestar hafa, og ýmsir 
þeirra vilja losast við, og sem mönnum 
sýnist ekki eðiilegt, að þeir hafi á hendi. 
Auk þess kann að vera margt fleira, sem 
ástæða fyndist til að breyta og sem nefnd, 
er sett væri, kæmist að, að þyrfti að 
rannsaka og gjöra' umbætur á. Jeg í- 
mynda mjer, að allt þetta, sem jeg hef til- 
fært, sýni að fulikomin nauðsyn er á að 
endurskoða hiua kirkjulegu löggjöf, og 
gjöra á henni breytingar. Það sjest líka 
á því, að á undanförnum þingum hefur á 
hverju þingi komið fram eitthvert frumv. 
til breytingar á þessari löggjöf. Á þingi 
1889 kom fram frumv. um breytingar 
bæði á tekjum presta og kirkna. En það 
náði eigi fram að ganga, af því að það 
var álitið að vera ekki nógu vel undir- 
búið. Það þótti eigi nógu vel ranusakað, 
hver áhrif þær breytingar, sem þar var farið 
fram á, mundu hafa í hverju einstöku presta- 
kalli Síðan hafa komið fram ýms frv., 
og einnig nú á þessu þingi um breyting- 
ar á hinni kirkjulegu löggjöf, og þó ekki 
verði sagt, hver afdrií þau muni fá, þá 
eru þó líkindi til, að varla sje nægur tími 
til þess, að þau komist fram, hvað 
sem öðru líður. Þegar frumv. í þessa átt 
hafa þannig komið fram þing eptir þing, 
þá sýnir það, að breytingar þurfi í því 
efni, og menn flnni til þess og vilji breyta. 
En það verður minna úr, þegar hver kem- 
ur fram með sínar einstöku breytingar, 
heldur en ef löggjöfín yrði rannsökuð og 
endurbætt í heild sinni.

Að öllu þessu athugnðu held jeg, að 
óhætt sje að fullyrða, að það sje ekki að 
eins nauðsyn að breyta ýmsu i kirkjulegu
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löggjöfinni, beldnr sje það einnig vilji mjög 
margra landsmanna, að það sje gjört.

Þá kemur til greina síðara atriðið, 
sem jeg minntist á áðan, hverja leið eigi 
að fara til þess að fá þeim nmbótnm fram- 
gengt, sem mönnnm kynni að þykja æski- 
legar. í þvi efni má nefna ýms/tr leiðir. 
Fyrst þá, sem hingað til hefnr verið far- 
in, að’einstakir þingmenn hafa komið fram 
með breytingar og tillögnr nm ýms atriði, 
sem þeim hefnr fundizt mest þörf á. En 
eins og reynslan hefnr sýnt, mundi það 
ekki hafa mikinn árangnr; það mnndi verða 
allt í molnm án sambands hvað við annað 
og hætt er við, að sú aðferðin ætti erfiðara 
nppdráttar, er menn sjá, að þær tillögur 
eru ekki einhlítar og mörgu fleirn þarf að 
breyta. Önnnr aðferðin eða leiðin er sú, 
að skora á stjórnina að rannsaka þessa 
löggjöf alla og koma með breytingar á 
henni þær, er henni þnrfa þykir. Það 
er ýmislegt, sem mælir með þessari að- 
ferð. Stjórnin getnr heimtað skýrslnr af 
embættismönnnm viðvíkjandi þessn máli 
og aflað npplýsinga hjá þeim nm þær breyt 
ingar, sem kynnn að þykja æskilegar, en 
þó hygg jeg, að það hefði ekki eins mikinn 
árangnr og ef milliþinganefnd væri sett 
til að rannsaka máiið. Á þingi 1889 kom 
fram frv. nm tekjnr presta frá stjórninni, 
og var það allmikið nndirbúið, bæði frá 
hennar hendi og eins af nefnd, sem til þess 
var kosin á synodns, en þó reyndist, þeg- 
ar til þings kom, undirbúningurinn ekki 
nægilegnr og fjell þvi frv.

Þá er þriðja leiðin sú, sem hjer er 
farin, að sett verði nefnd milli þinga til 
að ihuga kirkjnlöggjöf landsins og semja 
frv. til breytinga á henni, er síðan legg- 
ist fyrir alþingi. Anðvitað er mikið nndir 
mönnnm þeim komið, sem skipaðir verða 
i þessa nefnd, hver árangnrinn verðnr. 
En treysta verðnr landsstjórninni að velja 
i nefndina þá, sem hún álítnr hæfasta til 
þess starfa. Ef þáð eru góðir menn, þá
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má ganga að því vísn, að þeir rannsaki 
alla hina kirkjnlegn löggjöf og afii upplýs- 
inga f þvi efni, hver áhrif breytingar 
þeirra hefðn í hverjn einstökn tilfelli i 
hverju prestakalli á landinu. En þess er 
brýn þörf. Það er eigi ótítt í öðrnm lönd- 
um, þegar um stórmál er að ræða, að sett- 
ar eru þá milliþinganefndir til nndirbún- 
ings málunnm. í Noregi er það algengt, 
og nýlega var það gjört í einn stórmáli, 
frv. nm kviðdóma. Hjer hjá oss hafa 
þær einnig gefizt vel, t. d. skattanefndin. 
Ef hún hefði ekki verið sett, þá væri þeim 
málnm ekki enn komið í jafneinfalt og 
viðunanlegt horf og hún kom þeim í. Ýmis- 
legt hefur reyndar verið fnndið að brauða- 
skipunarnefndinni. Þó hygg jeg ekki að 
álasa eigi nefndinni í því efni, heldur mnn 
margt, sem hefnr verið fundið að skipun 
prestakalla vera að kenna hjeraðsbúum 
sjálfum. Landbúnaðarnefndinni má jeinnig 
mikið þakka lög nm bygging, ábúð og út- 
tekt jarða. Það var ekki nefndinni að 
að kenna, að ekki varð meiri árangnr af 
störfum hennar, heldur þingjnu, sem hef- 
nr hætt, að minnsta kosti í bráð, að eiga 
við þetta mál. Ef þingið færi aptur að 
taka málið fyrir, er jeg viss um, að störf 
hennar yrðn til ljettis og stuðnings fyrir 
þihgið.

Hið eina, sem jeg get ímyndað mjer, 
að menn mnni geta haft á móti williþinga- 
nefnd er kostnaðnrinn, sem greiða á til 
þess úr landssjóði. En jeg verð að segja, 
að fengi þetta æskilegan árangur og fengj- 
ust fram þær nmbætnr á löggjöfinni, sem 
æskilegar þykja, þá ætti sannariega ekki 
að horfa i það, þó að kosta þyrfti nokkru 
fje til þess. Það verður einnig að gæta 
þess, að ef ekki er gjört neitt frekara í 
þessu máli en gjört er og gjört hefnr verið, 
þá koma aptur og aptnr á hverjn þingi 
frv. um breytingar á hinni kirkjulegu lög- 
gjöf og það kostar ekki lítið að ræða þau, 
tií þess ganga bæði peningar og tími, og
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sá kostnaðnr mnn ekki verða minni fyrir 
landið en þó milliþinganefnd væri kosin.

Jeg finn ekki ástæðu til að fara frek- 
ara út í þetta mál, en treysti því, að h. 
þingd. felli ekki þetta mál, heldur, ef henni 
ekki líkar tillagan að einhverjn leyti, 
hrindi þá málinn i það horf, að það geti 
náð framgangi. Einkum treysti jeg prest- 
unum til að taka þessn máli vel, og sjer- 
staklega þó h. 2. kgk. (H. Sv.), sem hef- 
ur sýnt það sem nefndarmaður við nndir- 
b'úning frv. á þingi 1889, að hann vildi 
breytingar á þessn máli, og sýnt það nn 
á synodus með þeim frv., sem nú ern 
fyrir í Nd. Jeg treysti honum því til að 
hann leggi þessn frv. sín mikilsmegnandi 
meðmæli.

BaUgrímur Sveinsson: Jeg skal gjarn- 
an verða við tilmælum þeim, er h. flutn- 
ingsm. (Þ. J.) beindi til mín i lok ræðn 
sinnar, og jeg vildi gjarnan styðja að því, 
að hin kirkjulega löggjöf mætti komast í 
sem viðunanlegast horf, en jeg ímynda 
mjer, að margir muni þeir verða, er ekki 
eru okk’ur allskostar samdóma, og annan 
veg vilja fara. Get jeg þess til, að marg- 
ir muni horfa í kostnaðinn. Mönnum er 
svo varið, að þeim þykir hætta á ferðum, 
er um kostnað er að ræða, einkanlega 
þegar hann er óákveðinn og búast má 
kannske við, að hann geti orðið töluverður. 
Að mínu áliti, eru þó engin likindi til, að 
stórkostlegur ferðakostnaður, að minnsta 
kosti, þurfi að leiða af þessari milliþinga- 
nefnd, þvi eigi er ólíklegt, að i hana mætti 
kjósa menn, sem ekki ættu mjög örðugt 
með að ná saman tii fundarhalda; aptur 
yrði töluverður kostnaður óhjákvæmilegur, 
ef nauðsynlegt væri að kveðja i hana menn 
úr fjarlægum hjernðum.

Jeg skal ekki fara ýtarlega út í til- 
löguna, eða útskýra hana, heldur að eins 
stuttlega geta þess, að töluverð hreyfing 
hefur látið bera á. sjer út nm landið, í þá 
átt, að hinni kirkjulegu löggjöí yrði kom- 
ið í annað fullkomnara og heppilegra akipu-
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lag en nú er. Frá hinnm síðustu hjer- 
aðsfundum hafa komið 2 eða 3 ákveðnar 
tillögur um, að ákvæðunum um tekjur 
presta yrði breytt, ásamt tilmælum um, 
að þessar tillögur yrðu lagðar fyrir stjórn- 
ina, svo hún gæti aptur lagt frv. þessn 
viðvikjandi fyrir þingið. Engn að síður 
hef jeg eigi treyst mjer til að fara 
þess á leit við stjórnina og var það i fyrsta 
iagi af því, að mjer virtust undirtektir 
þingsins 1889 í þessu raáli vera allþung- 
ar. Þótt þingið í það skipti hafi haft sjer 
til afsökunar, að frv. þvi, er þá lá fyrir 
hafi að mörgu leyti verið ábótavant, 
þá held jeg þó, að þessi vöntun hafi ekki 
verið svo stórkostleg, og seint held jeg 
nokknð frv. verði svo úr garði gjört, að 
allar þær skýrslnr og upplýsingar, sem 
einhver síðar kann að óska, verði ætíð 
þegar í stað við hendina. Yfirhöfuð held 
jeg, að nndirbúningi málsins 1889 af 
hendi synodus hafi varla verið svo ábóta- 
vant eða svo illa úr garði gjörður, að þing- 
ið ekki hefði getað notað hinn sama grand- 
völl og samþykkt frv. með nokkrum breyt- 
ingum, jafnvel litlum, því betur hygg jeg 
hefði farið, ef lög í þessa átt hefðu náð 
fram að ganga þá þegar, með því að töln- 
verð óvissa um ýms gjöld á sjer stað. 
En eins og kunnugt er, þá tók þingið svo 
þnngt í þetta, hvort sem það hefur verið 
af ótta fyrir, að það gæti ekki leitt málið 
til lykta svo vel íæri, eða af einhverri 
tregðu við að fást við þennan sjerstaka 
þátt í hinni kirkjnlegu löggjöf. En hvort 
heldnr nú hefur verið, þá ætti þó þessnm 
þröskuldi að vera rutt úr vegi, ef málið 
verður falið á hendur milliþinganefnd.

Þetta er eins og jeg tók fram önnor 
ástæðan fyrir því, að jeg ekki hef farið 
fram á við stjórnina að leggja frv. fyrir 
þingið í þessa átt, en hin ástæðan er sú, 
að óskir’um breytingu ekki hafa komið 
frá svo mörgum hjeraðsfundum, að jeg 
hafi getað treyst mjer til að bera þetta 
fram sem samhuga álit alls landsins yfir
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höfnð. Óskirnar ern tíl og þær ekki svo 
fáar, sem hafa æskt eptír betra skipnlagi 
á hinni núverandi löggjöf kirkjunnar, en 
þær ern þó ekki svo margar og svo sam- 
röma, sem jeg helzt heföi kosið. En bein- 
asta leiðin tíl að afla málinn nægilegs og 
rækilegs nndirbúnings, verðnr að Ifkindum 
einmitt sú, sem hjer er farið fram á: að 
setja milliþinganefnd tíl að vinna að því. 
Það er því -að mínn álití að eins eitt at- 
riði, er kynni að hafa áhrif á þessa þings- 
ályktnnartillögn, og það er, að einmitt nú 
fyrir þinginn er frv., sem snertir annað 
aðalatriði þess, er nefndinni er ætlað að 
koma skipulagi á, nfl. frv. nm kirkjnr, 
nm tekjur þeirra og gjöld, og eins það, 
er h. flntningsm. (Þorl. J.) benti á, að ný 
ákvæði þyrftí nm, kirkjngarðana. Það 
gætí verið spnrsmál nm, hvort þörfin væri 
svo brýn á að skipa nefnd, ef þingið sam- 
þykktí þetta frv. Ef þessi annar þáttnr 
hinnar kirkjnlegn löggjafar kæmist í gott 
lag, þá væri hægt að segja, og það ekki 
að ástæðnlansn, að þá væri ekki lengur 
hin sama ástæða til að fallast á þessa 
mitliþinganefhd, og að minnsta kosti mnndn 
mótstöðumenn þesea máls nota sjer þetta, 
og segja, að síður væri ástæða til að fylgja 
þessn fram. Jeg er eigi heldur alveg ó- 
hræddnr ura, að ef þessari þingsályktun 
yrði sómi sýndnr og hún næði fram að 
ganga, þá gæti svo farið, að það yrði til 
þess að seinka fyrir þessn frv., er jeg gat 
nm, að væri fyrir h. Nd., eða deyfa áhng- 
ann hjá þingipn að koma þvi áfram og 
til viðunanlegra lykta, án þess þó á hinn 
bóginn væri vist, að nefndartillagan gæti 
orðið að tilætluðum notnm, ef t. d. stjórn- 
in ekki vildi taka hana til greina.

Þótt jeg hafi látið í Ijósi þá skoðnn 
mina, að þetta knnni að verða sumum að 
ásteytíngarsteini, þá sje jeg þó fyrir mitt 
leyti ekki neina ástæðu til að hafa á móti 
tillögunni, og jeg vildi ógjarnan tálma 
fyrir henni með atkvæði minn, og það þvi 
fremnr, sem það að mínu áliti ekki þyrftí
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að koma hið minnsta f bága við starf nefndar- 
innar, þó frv. nm kirkjnr næði fram að 
ganga og öðlaðist staðfestingn. Það gæti 
sparað nefndinni mikla fyrirhöfn og kostn- 
að, að þessi annar þáttnr hinnar kirkju- 
legn löggjafar væri þá af sjálfn sjer fall- 
inn burt, og nefndin þyrfti ekki að hugsa 
meir nm hann, nema ef hún vildi breyta 
honum i einhverjnm minni háttar atriðum, 
en það álit jeg eigi sjerstaka ástæðu til 
að ætla, þvi nefndin mundi án efa hika sjer 
við að breyta nýjum lögnm, ef ekki væri 
brýn nauðsyn til þess, t. d. ef þan gæfust 
enn þá ver en hin fornu ákvæði.

Hvernig sem menn annars kunna að 
taka i þetta mál, þá verð jeg að vera því 
hlynntnr, að það fái framgang, og þar sem 
að eins er nm eina umræðn að tala, þá 
sje jeg ekki, að um annað sje að gjöra en 
að gefa því atkvæði sitt, og sjá svo, hvernig 
því reiðir af.

Sigurður Stef&nsson: Þótt jeg játi, 
að margt af því, sem h. flntningsm. (Þ. J.) 
hefur tekið fram þessn máli viðvíkjandi 
hafi við æðimikil rök að styðjast, verð jeg 
samt að segja, að jeg er mjög hikandi, 
þegar jeg lit á málið í heild sinni. Það 
hefur verið tekið fram, að æðimikið hafi 
verið gjört til þess að koma skipnlagi á 
hina kirkjulegu löggjðf vora, en árangur- 
inn sjaldnast orðið mikill, og þótt nefnd 
væri sett milli þinga til að íhuga þetta, 
þá ímynda jeg mjer, að árangnrinn yrði 
ekki vernlegur fyrir það, því mál þetta 
er mjög margbreytt og það þarf mikinn 
tima til þess rækilega að íhuga það. Við- 
víkjandi breytingnm þeim, er menn hafa 
viljað gjöra í gjöldum til presta og kirkna 
er það að segja, að miklu ern þeir 
fleiri, er hafa álitið þær breytingar, sem 
fram hafa komið, óheppilegar. Yfir höfuð 
að tala er álit manna svo skipt í 
þessn efni, að naumast er hægt að fá vitn- 
eskju nm, hver sje helzt vilji almenniugs.

Viðvíkjandi breyting á tekjum presta 
i eitt ákveðið gjald, skal jeg taka það

30*
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fram, að þær tillögur, sem komið hafa fram 
um það, hafa mætt allharðri mótspyrnu 
hjá öllum þorra gjaldenda. Það verð- 
ur líka að taka mikið tillit til þess, 
að hin núverandi gjöld til presta og kirkna 
ern búin að ná mikilli hefð í hugsnnar- 
hætti þjóðarinnar, og þótt menn kunni 
ekki að rera allskostar ánægðir með þau, 
þá er mjög óvíst, að menn yrðn ánægðari, 
þótt breytt væri til.

Þótt jeg játi, að töluverð rjettaróvissa 
sje viðvikjandi snmum af þessnm gjöldnm 
og þar af geti stafað óánægja, þá held 
jeg samt, að ekki beri svo mikið á þessn, 
þar sem sambandið milli prests og safn- 
aðar er eins og það á að vera. Fyrir 
mitt leyti get jeg sagt, að þan fáu ár, sem 
jeg hef verið prestur, hef jeg ekki mikið 
orðið var við þetta.

Þótt jeg ekki vilji setja mig beint á 
móti þessari tillögn, þá álít jeg, að menn 
verði að skoða vel hnga sinn, áðnr en 
þeir greiða atkvæði með henni.

H. 2. kgk. (H. Sv.) tók það fram, að 
það sem hefði komið sjer til þess, að fara 
ekki að þessu sinni á leit við stjórnina, 
að breyta þessnm atriðnm i hinni kirkju- 
legn löggjöf væri það, að ekki hefði 
komið fram óskir nm þetta frá svo mörg- 
um kjörstöðum, sem nægilegt væri; á þetta 
atriði iegg jeg mjög mikla áherzln. Það 
þarf eindreginn vilja gjaldendanna til þess 
að þetta verði tekið fyrir. En hitt atrið- 
ið, sem h. 2. kgk. (H. Sv.) tók fram, að 
hjer á þingi nn sje frv. tii meðferðar, er 
fari í þá átt, að breyta gjöldnnnm til 
kirkna, þá getur það eigi dregið svo mjög 
úr mjer að vera með þessari þingsálykt- 
unartillögn, þvi jeg álit, að þær breytingar 
á tekjnm kirknauna, sem þar er farið fram 
á, sjeu 'svo stórkostlegar, að heppilegast 
væri, að það frv. næði ekki fram að ganga 
að þessn sinni; þjóðin þarf fyrst að fá 
tækifæri til að skoða þessar breytingar 
rækilega og hjeraðsfnndir að segja álit 
sitt um þær. Jeg harma það þvi ekki

svo mjög, þótt það frnmvarp næði ekki 
fram að ganga að þessn sinni.

Hvað milliþinganefndirnar snertir, þá 
vil jeg geta þess, að jeg er ekki sjerlega 
trúaðnr á þær, þrátt fyrir hin góðn með- 
mæli h. þm. Húnv. (Þ. J) með þeim. Það 
er kemnr til hinnar kirkjnlegu löggjafar, 
þá hefnr þeim málnm, er hana snerta, ekki 
verið ráðið til svo heppilegra lykta af 
þeim milliþinganefndnm, er nm þan hafa 
fjallað, að mönnnm þnrfi að vera það mik- 
ið áhngamál að fá siíkar nefndir skipaðar 
með ærnnm kostnaði fyrir landið, enda 
þótt jeg efist ekki nm góðan vilja þeirra.

En meira hikandi varð jeg í þessn 
máli, er jeg heyrði orð h. 2. kgk. (H. Sv.) 
þar sem hann sagði, að til þess að kom- 
ast hjá miklnm kostnaði mætti skipa nefnd- 
ina þeim mönnnm, sem ekki þyrftn að 
koma mjög langt að; þótt jeg játi, að finna 
mætti marga menn hjer nálægt höfnð- 
staðnnm, sem hefðu góðan vilja til þess að 
gjöra allt í þessn, sem beztþeir gætn, þá 
álít jeg samt heppilegra, að þessi nefnd 
væri skipnð mönnnm úr sem flestnm fjórð- 
nngnm landsins. Jeg hygg, að sú aðferð, 
sem h. 2. kgk. (H. Sv.) benti á, sje hin 
byggilegasta, sú nefnilega að skora á stjórn- 
ina að hlntast til nm, að þetta mál verði 
athngað, þvi stjórnin hefnr aðgang að em- 
bættismönnunum og getnr leitað álits 
þeirra, en þeir aptnr að hjeraðanefndnnnm 
og krafizt skýrslna frá þeim og með þessu 
móti fæst allt hið sama og með milliþinga- 
nefnd. Jeg vantreysti ekki stjórninni með 
aðstoð biskupsins og annara embættismanna 
og svo hjeraðsfundanna að gjöra þetta 
eins vel úr garði og milliþinganefnd, sem 
þar að anki hefnr ærnan kostnað í för 
með sjer fyrir landið. En þareð sú tillaga 
ekki liggnr hjer fyrir heldnr till. nm milli- 
þinganefnd, þá ræð jeg til að nefnd verði 
sett í þetta mál. Jeg sting npp á 3 
manna nefnd.

ATKVÆÐAGR.; Nefnd samþ. og í 
hana kosnir;
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Hallgrímur Sveinsson með 9 atkv. 
Þorleifur Jðnsson 8 —
Sigurður Jensson — 5 —

Þrítugasti og fyrsti fundur, þriðjudag 
8. ágúst. Allir á fundi.

Frv. tU stjórnarskipunarlaga um hin 
sjerstoku málefni Íslands (C. 145); 2. umr.

Jón A. Hjdttalín: Enn einu sinni er 
stjórnarskrárfrv. þetta komið hjer inn á 
þing og frá Nd. til Ed. Mjer er ekki 
ljóst, hvað hefur knúð menn til að koma 
með það nú. Ekki getur það verið áhugi 
landsmanna, því að menn munu sjaldan 
hafa verið eins linir og nú að heimta það, 
að þingið fylgdi þessu máli fram af alefli. 
Þegar vjer lítum yfir þingmálafundagjörð- 
ir þær, sem liggja hjer á lestrarsalnum, 
þá sjáum vjer, að af 19 fundum voru 
einir 7, einir 7, eindregið með því, að 
þessu máli væri haldið fram í þá stefnu, 
sem gjört hefur verið á þessu þingi. Þó 
veit jeg um einn af þessum fundum, þvi 
að jeg var á honum, að þar var allseng- 
inn áhugi á þessu máli, heldur gjörðu fá- 
einir menn það fyrir fundarstjóra, að samþ. 
ályktun þingmálafundar úr næstu sýslu, 
en allur þorri fundarmanna greiddu ekki 
atkv. með eða mót. Fjórir fundir voru 
eindregið á móti þvi, að þetta mál væri 
tekið fyrir á þessu þingi og 8 vildu ann- 
aðhvort láta hreyfa því í ávarpsformi eða 
láta þingmenn sína ráða þvi, hvað þeir 
vildu gjöra við það. Þetta virðist mjer 
sýna allt annað en eindreginn áhuga á 
málinu.

Ekki get jeg heldur sjeð, að það hafi 
knúð menn til þess að koma nú með frv., 
að nú sjeu meiri og betri Iikur til þess, 
að þetta frv. nái nú staðfestingn konungs, 
því að þótt þetta frv. hafi eigi í sjer ó- 
verulega breytingu frá frv. 1885, þá hygg 
jeg ekki, að það sje aðgengilegra í stjórn- 
arinnar augum en það áður var, Heldur

ekki veit jeg til, að stjórnin hafi gefið 
neinar þær yfirlýsingar, er sýni að hún 
sje málinu hliðhollari en 1885.

Jeg get því ekki annað en komizt 
að þeirri ályktun, að aðaltilgangurinn með 
að koma með þetta frv. nú sje sá, að fá 
nýjar kosningar og aukaþing að ári. Þessi 
ályktun er eigi alveg gripin úr lausu lopti, 
heldur er hún byggð á orðum aðalfor- 
sprakka þessa máls, sem hann talaði við 
mig 1889, þegar þetta mál var til með- 
ferðar í Ed. Þetta ár hitti hann mig á 
götu og sagði: „Þjer verðið að gæta að 
því, góðurinn minn, að við erum ekki 
staddir eins og upp á Vatnajökli í póli- 
tisku tilliti. Það má vel brúka þessa 
stjórnarskrá, sem við höfum“. „Jeg hef 
nú lengi haldið það“, sagði jeg. Þá segir 
hann: „Jeg gjöri mjer heldur enga von 
um, að þetta frv. vort nái fram að ganga, 
en það er svo góður pólitiskur skóíi fyrir 
þjóð vora, að hafa þing á hverju ári, það 
er að segja aukaþing annaðhvort ár, og 
hún er ekki ofgóð til að borga fyrir það“. 
Jeg er tilbúinn að staðfesta þó með eiði 
væri, að hann talaði þessi orð í mín eyru, 
og þau hafa gjört mjer skiljanlega aðferð 
hans í þessu máli. En megum yjer nú 
ekki ætla, að eptir höfðinu dansi limirnir. 
En samt skal jeg ekkert segja um, hve 
margir fylgendur þessa máls eru það í 
sama tilgangi og þessi forsprakki. En ef 
það er aðalmarkið og miðið að fá auka- 
þing annaðhvort ár, þá er ekkert annað 
vissara meðal til þess 'en það, að koma 
með stjórnarskrárbreytingu á hverju þingi, 
sem menn vita, að stjórnin muni ekki 
geta gengið að. í þessu tilliti er frv. það, 
er hjer liggur fyrir, einkar vel fallið til 
að hafa þessar verkanir. Annað mál er 
það, hvort það er rjett gagnvart kjósend- 
um og landsmönnum öllum, að keppa eptir 
aukaþingum á þfennan hátt. Eða finnst 
h. þingdm. það rjett að baka landinu þenn- 
an kostnað einungis til að fá* aukaþing? 
Jeg fyrir mitt leyti álit það ekki rjett.
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En jeg þekki og b. þm. og það í 
þessari h. þingd., sem ætla, að það mnni 
fyr eða síðar leiða til þess, að þetta frv. 
nái staðfestingn konnngs, ef vjer samþ. 
það óbreytt. Að vísu get jeg ekki verið 
á þeirri skoðun, en allt fyrir það tel jeg 
það eigi rangt af þeim mönnnm, sem hafa 
gjört þetta að sinni sannfæringu, aðhalda 
fram þessari aðferð. En það verður þá 
að fylgja með, að þeir sjeu sannfærðir um, 
að frv þetta sje ágætt og gilt i alla staði, 
svo að þeir ætli það til gagns og sóma 
ættjörð vorri, hvar sem það kemnr, og að 
það verði til stórra nmbóta á stjórn vorri, 
ef það nær að verða að lögnm. Ekki vil 
jeg neita því, að sumir kunni að vera 
svo trftarsterkir, að þeir sjeu þessarar 
skoðunar. En jeg veit, að allir ern það 
ekki, sem greitt hafa atkv. með þessu 
frv. að þessu sinni. Það hafa verið kall- 
aðar getsakir, er h. 2. kgk. (H. Sv.) gat 
þess i ræðu sinni við 1. nmr. þessa máls 
hjer í deildinni, að allir þeir Nd.menn, er 
gáfu atkv. með því, mundu ekki svo sann- 
færðir nm ágæti þess. En þó hefur einn 
Nd. þm. sagt við mig: „Hvað heldurðu 
að margir Nd.menn, sem gáfu nú atkv. 
með þessu frv., væru ánægðir með að það 
yrði að lögum?“ og í spurningunni lá, að 
allmargir hefðu gefið atkv. með því, þótt 
þeir alls ekki vildu, að það yrði að lögnm. 
Fyrir því spurði jeg: „Hvers vegna greiddu 
þeir þá atkv. með því?“ En þar fjekk 
jeg ekkert svar. Jeg held því, að orð h. 
2. kgk. (H. Sv.) hafi verið á fullum rök- 
um byggð, þar sem hann sagði, að hjer 
mundi eitthvað undir búa, sem menn alls 
ekki vildu gjöra uppskátt.

En það eru fleiri ástæður, sem koma 
mjer til að greiða atkv. móti frv. en þær, 
að það baki landinu kostnað að árangnrs- 
lausu; það eru þær ástæður, sem frv. ber 
sjálft með sjer. Það er’ svo ftr garði gjört 
i sumum ákvæðum sínum, ,að jeg mundi 
engan veginn geta fallizt á það, hvaðan 
sem það kæroi, hvort sem heldur væri frá

stjórninni eða landsmönnum. Það er jafnan 
borið fram, jeg vil ekki segja barið fram, 
að þetta frv. mundi gefa oss alinnlenda 
stjórn, ef það yrði að lögum. En það 
ætla jeg fjarri fara. í þessu efni vil jeg 
benda til ákvæðanna í 7. gr., þessara al- 
knnnn orða: „konungur eða landsstjóri". 
Eptir því sem orðin standa, og þau ern 
skilin i almennu máli, verður ekki annað 
ftt ftr þeim fengið, en að það sje alveg 
sama, hvor skrifar undir lögin konnngnr- 
inn eða landsstjórinn. Það segja líka með- 
mælmælendur frv. En þeir segja, að konung- 
ur geti ekki skrifað nndir það með öðrnm 
ráðgjöfum en þeim, sem landsstjóri hefnr 
kosið sjer til ráðaneytis og ábyrgð hafa 
fyrir alþingi. En hvar stendur það í 
þessu frv.? En eru þess þá nokknr dæmi, 
að konnngar skrifi nndir ályktanir, er 
snerta löggjöf og stjórn, nema með þeim 
ráðgjöfum, er þeir hafa sjálfir til kosið? 
Mjer er það að minnsta kosti ekki knnn- 
ugt. En ef þetta á samt að skiljast svo, 
eptir því sem hinir hávitru lögfræðingar, 
sem fjallað hafa nm frv. þetta, kennaoss, 
og setjnm svo, að sá ráðgjafi konnngs, er 
ráða verður Hans Hátign til að staðfesta 
þetta frv., ef það á að verða að lögum, 
skilji þetta á sama hátt og þessir hávitru 
lögfræðingar, getum vjer þá ímyndað oss, 
h. deildarmenn, að nokkur ráðgjafi kon- 
ungs, sem hann hefur kosið sjer til ráða- 
neytis, muni ráða honum til að kasta 
þannig frá sjer hinu æzta valdi i innlend- 
um málum landsins, sem honum er heim- 
ilað í 3. gr. Jeg ætla það íjarri fará. 
Jeg hygg, að ráðgjafi konungs mundi skilja 
þetta ákvæði á allt annan veg, svo fram- 
arlega sem hann rjeði konungi til að stað- 
festa frv. þetta. Sá hinn sami ráðgjafi, 
sem rjeði konungi til að fttnefna Iands- 
stjórann, mundi einnig álíta honum heim- 
ilt eptir þessu frv. að taka sjer hvern 
þann ráðgjafa, er honum sýndist, til þess 
að staðfesta þær ályktanir, er honum þætti 
við eiga, og það gæti farið svo langt, að
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laBdsstjórinn hefði málin að eins til nndir- 
búnings, einsog landshöfðinginn hefur nú. 
Og hvað er þá orðið úr hinni alinnlendn 
stjórn? Jeg þykist nú vita, að hinir há- 
vitru lögfræðingar munu segja, að þetta 
sje tómnr misskilningnr af minni hálfn; 
þeir einir skilji frv. rjett, og þeirra skiln- 
ingnr sje, að konnngnr megi alls eigi nota 
aðra ráðgjafa en þá, er iandsstjórinn hafi 
kvatt sjer til ráðaneytis. Þetta gæti nú 
veríð mikið gott, ef hinir hávitru lögfræð- 
ingar ættu sjálfir að sjá nm framkvæmd 
á ákvæðnm frv. þessa. En hvorki ætla 
jeg, að konungur mnni kalia þá í ráða- 
neyti aitt til þess starfa, enda mnnn þeir 
heldur ekki búast við því sjálfir. Hjer 
verður það þess vegna þýðingarmeira, hvern 
skilning - dansknr ráðgjafi mnni leggja í 
ákvæði frv. þessa, heldnr en þessir herrar. 
Ea setjnm nú svo, að þeirra skilningur sje 
rjettur, og konungur megi eigi kalla þann 
eða þá sjer fyrir ráðgjaía, sem hann vill, 
þá hlýtnr sú spnrnihg að rísa npp fyrir 
oss: Hvað verðnr þá úr æzta valdi kon- 
ungs, sem honnm er heimilað í 3. gr. frv.? 
Hann hefur ekki einu sinni svo mikið vald, 
að hann geti valið sjer ráðgjafa. Og þó 
láta formælendur þessa frv. sjer stöðngt 
nm mnnn fara, að þeim sje svo hngar- 
haldið að skerða með engn móti vald kon- 
ungs. Mjér. er það sannarleg ráðgáta, 
hvernig heili þeirra manna er byggður, 
sem ekki sjá ósamrýmanlega mótsögn í 
ákvæðum þessara tveggja greina. Hið 
sanna er, að hjer er verið að reyna að 
samrýma tvær hugmyndir, sem í sjálfu 
sjer eru ósamrýmanlegar, það er hugmynd- 
in um lýðveldi og konungsveldi. Það er 
engin von, að höfundar frv. hafi getað 
samrýmt þetta, því að það er í sjálfu sjer 
ósamrýmanlegt En þessi ákvæði gjöra 
frv. að þeim vanskapnaði, sem gjörir það 
og flytjðndur þess að athlægi, hvar sem 
það verðnr knnnngt fyrir utan ísland. Jeg 
mundi þvi skoða það sem vanrækt skyldu

minnar gagnvart landsmönnnm, ef jeg fjell- 
ist á frv. þetta.

Þá er enn ákvæði í 21. gr. frv., sem 
mjer þykja með ölln ónóg. Að vísu er 
jeg því ekkert mótfallinn, að landsmenn 
kjósi menn til efri deildar. En eptir það 
að þeir ern kosnir vil jeg láta þá vera 
miklu óháðari vilja hjósenda en neðri 
deildar menn, bæði á þann hátt, að þeir 
sjeu kosnir til lengri tíma, helzt æfilangt, 
og að þingrof hafi engin áhrif á þá deild, 
hvorki að vilja þings nje stjórnar. Ef 
efri deild á að hafa nokkra þýðingu, þá 
verða Ed.menn að vera svo fastir í sessi 
sínurn að stundar-uppþot landsmanna hafi 
engin áhrif á þá. Með þessu fyrirkomu- 
lagi einu geta þeir myndað nauðsynlegt 
mótvægi gegn flumósa löggjöf neðri deildar. 
En með ákvæðum 37. gr. er sjeð fyrir 
þvi, að öll löggjöf lendi ekki í sjálfheldu, 
þótt deildirnar skilji á.

Ákvæðin í 37. gr. þykja mjer mjög 
óviðkunnanleg, það ern þan, að þingið 
skeri sjáift úr, hvort þingmenn þess sjen 
löglega kosnir. Það er að vísu ekki eins 
þýðingarmikið eins og skipun efrí deildar. 
En jeg hetd, að allir verði að játa, að 
þingið muni miklu fremur úrskurða þessi 
mál eptir pólitiskri flokkaskipnn en eptir 
rjettum lögum. Fyrir því vildi jeg láta 
reglulegan dómstól skera úr um ágreining 
i þessu efni, þvi að þá yrði málið prófað 
á báðar hliðar eptir því sem ástæður værn 
til. En þar sem enginn ágreiningur væri, 
væru þingmenn að sjálfsögðu rjett kosnir.

Þá eru ákvæði 48. gr. um landsdóm- 
inn, sem mjer þykja alveg óhafandi. Það 
er hið fyrsta skilyrði fyrir þvi, að menn 
hafi traust til hvers dómstóls sem er, að 
hann sje óhlntdrægnr. En hjer er settur 
npp dómstóll, sem að eðli sínu hlýtur að 
vera hlutdrægur. Hjer eiga þeir menn að 
dæma, sem sjálfir hljóta að vera riðnir við 
málið, að meira eða minna leyti, og sem 
fest hafa skoðun siua á því á einn veg
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eða annan af pólitiskum ástæðum. Jeg 
get því ekki sjeð, hvernig nokkur getnr 
ímyndað sjer, að hjer verði óhlutdrægur 
dómur. Eu sje hinn minnsti grunur um 
óhlutdrægni dóms, þá er hann fyrirfram 
fordæmdur.

Enn er jeg hræddur um, aðfylgjend- 
ur þessa frv. hafl, ekki vel athugað ákvæði 
54. gr. Vjer vitum ailir, hve opt vjer 
erum á þessu þingi i vandræðum með 
kirkjulega löggjöf landsins, og margir 
þingmenn hafa sagt við mig, að þeir vildi 
helzt, að riki og kirkja væru aðskilin. 
Jeg vil ekki segja, að iandsmenn sjeu enn 
sem stendur undirbúnir þennan aðskilnað. 
En þó ætla jeg rjett, að ákvæðum væri 
þannig hagað í nýrri stjórnarskrá, að 
sambandi þessu yrði slitið, án þess að 
breyta þyrfti stjórnarskránni, og hefði því 
2. málsgr. þurft að vera þannig orðuð: 
Sambandinu milli þjóðkirkju og landsstjórn- 
ar má breyta með lögum.

Þetta eru nú þær hinar helztu at- 
hugasemdir, sem mjer hefur dottið í hug 
við frv. þetta, og sem gjöra það að verk- 
um, að jeg gef því ekki atkvæði mitt. í 
frv. eru að sönnu ýmisleg þau ákvæði, 
sem jeg get vel fallizt á, en þau eru ofln 
svo saman við og innan um önnur eins 
ákvæði og þau, er jeg hef minnzt á, að 
jeg get ekki staðið upp fyrir neinni gr. í 
frv. meðan það er haft i þessu formi.

Sigwrðwr Stefánsson: Jeg lief að eins 
fáar athugasemdir að gjöra við ræðu h. 
5. kgk. (J. A. Hj.). Hann byrjaði á því, 
að þetta frv. til stjórnarskipnnarlaga væri 
ekki komið fram af óskum þjóðarinnar, 
því að á fáum þingmálafundum hefði þvi 
máli hreyft verið og á einum fundinum 
hefðu menn verið móthverflr því að taka 
það nú fyrir. En jeg held, að það geti 
engum blandazt hugur um, að það sje 
einlæg ósk þjóðarinnar að fá þessu máli 
framgengt; og þó áskoranir í þessa átt 
hafi ekki komið frá mjög mörgum þing- 
málafundum, þá meSa menn ekki halda,

að það komi af áhugaleysi eða viljaleysi, 
heldur miklu fremur af þvi, að menn álita 
að þeir ekki þurfl að skora á þingmenn 
sína hvað eptir annað og taka það sem 
gefið, að þeim sje kunnugt um vilja sinn 
í því efni. Mjer þætti líka gaman að sjá, 
að h. 5. kgk. (J. A. Hj.) sýndi mjer fram 
á það, að allir þeir þingmálafundir, sem 
ekki minntust áþetta mái, væru því mót- 
fallnir. Gæti hann það væri ástæða til 
að halda, að hngir manna væru horfnir 
frá þessu máli. Það er óhætt að segja, 
að þau orð, sem töluð hafa verið til fylg- 
is þessú máli bæði á þingmálafundum og 
annarstaðar,. haía verið sögð út úr huga 
og hjarta hinnar íslenzku þjóðar. Frá 
þvi stjórnarbarátta vor fyrst hófst hefúr 
það jafnan gengið svo, að þjóðin hefur 
ekki alla jafna fylgt málinu fram með 
jöfnum áhuga og íjöri, en hver vill þar 
fyrir segja, að hún hafi nokkurn tíma horfið 
frá kröfum sínum og óskum um innlenda 
stjórn og löggjöf i hinum sjerstöku mál- 
um vorum. Vjer höfum í þessu máli jafn- 
an átt við ramman reip að draga, þar 
sem hin erlenda stjórn er, sem jafnan 
hefur verið móthverf kröfum vorum og 
auk þess höfum vjer verið svo óheppnir, 
að allmargir hinna beztu manna þjóðar 
vorrar, sem hefðu getað verið beztu 
stuðningsmenn þessa máls hafa verið stjórn- 
arinnar megin, og neytt áhrifa sinna á 
almenning til þess, að snúa huga hans 
frá þessu landsins mesta nauðsynjamáli. 
Þegar á þetta er litið, er það ekkert und- 
arlegt, þótt svo hafi virzt sem stundum 
hafi eins og dofnað yfir máli þessu, og 
framsóknin eins og linast. En jeg neita 
því algjörlega, að það hafi nokkurn tima 
liðið það ár yfir hina íslenzku þjóð, að 
hún ekki af hug og hjarta þráði endurbót 
á stjórnarhögum sínum. Jeg þykist því 
hafa sýnt fram á það, að ástæðulaust er 
af h. 5. kgk. (J. A. Hj.) að efast um vilja 
landsmanna í þessu máli.

Menn hafa lika sagt, að hjer stoði
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ekkert vilji eða ósk landsmanna, þetta 
mál mnni aldrei fá staðfesting kouungs 
og stjórnar. En hvaða vissu hafa menn 
fyrir þessu? Höfum við ekki mðrg dæmi 
þess, að stjórnin hefur um siðir látið að 
vilja landsmanna og breytt sinni uppruna- 
legu skoðun, þegar hún sá einlægan vilja 
og áhaga frá þjóðarinnar hálfn.

Eins er lika að gæta í þessn, að að 
eins einu sinni hefur frumv. til stjórnar- 
skipanarlaga komizt alla leið frá þinginn, 
og verið lagt fyrir hans hátign konung- 
inn, nfl. 1885, óg þó það í þetta eina 
skipti ekki fengi staðfesting, á þá að halda 
að það nái aldrei staðfestingn? Jeg segi 
nei og aptur nei. Stjórnin getur hngsað 
sem svo: „Það er bezt að sjá, hvort þetta 
er alvara hjá íslendingnm, og meira en 
stundaruppþot, það má vel reyna í þeim 
þolrifin, og vita, hvort þeir koma aptur". 
Þótt jeg álíti, að óheppilegt sje, að stjórnin 
synjaði þessu frumv. staðfestingar, þá get 
jeg samt ekki eins mikið álasað henni 
fyrir það, eins og þeim mðnnnm, sem þykj- 
ast vilja stjórnarbót, en vilja þó, að ís- 
lendingar leggi algjðrlega árar í bát i 
þessn máli, sökum þess, að því hefur einu 
sinni verið synjað, og bíði i anðmýkt og 
undirgefni, líklega þangað til stjórnin kem- 
ur að fyrra bragði til þeirra og segir: 
„Hjerna er stjórnarbót, bðrnin góð“. Nei, 
við eigum einmitt að halda stöðngt fram 
þeim kröfum, sem þjóðin álitnr hagfeldar, 
og sanngjarnar ern og ekki koma i bága 
við grnndvallarlög ríkisins. Við megnm 
ekki einblína á þetta eina skipti, sem 
stjórnin hefur neitað, nje leggja þess vegna 
árar í bát. Jeg verð að segja, að jeg legg 
ekki mikla áherzln á sðgu þá, er h. 5. kgk. 
(J. A. Hj.) sagði írá. Slíkar sögur met 
jeg mjðg lítils, og það enda þótt þm. byð- 
ist til að leggja eið út á hana, enda mqn 
þess líklega aldrei verða af honum krafizt. 
Jeg verð að játa, að jeg er ekki lögfræð- 
ingor og get þvi ekki „juridiskt“ svarað

Alþt 1888 A.

þeim spurningum, sem hann kom fram 
með (Jón A. Hjaltalín: Mjög slæmt), en 
þó skal jeg reyna að svara þeim, að því 
leyti, sem mjer virðast ástæður .tii.

í 1. gr. frnmv. er tekið fram, að i 
öllum sjerstökum málefnum hafi landið 
sjálft löggjöf, dómsvald og stjórn sína út 
af fyrir sig, Iðggjafarvaldið hjá konnngi og 
alþingi, framkvæmdarvaldið hjá konungi 
og dómsvaldið hjá dómendum, og i 3. gr. 
er sagt, að konnngnr hafi hið æzta vald í 
öllum sjerstöknm málefnam landsins með 
þeim takmörkunnm, sem settar eru í stjórn- 
arskrá þessari; þessar takmarkanir erunú 
einkum i 6., 7. og 8. gr.

í 6. gr. stendnr, að konnngnr skipi 
landstjóra, og að landstjóri þessi hafi í nm- 
boði konangs æzta vald í öllum hinum 
sjerstökn málum landsins; landsstjóri er 
þvi nmboðsmaður konnngsins, og kemnr 
að ðllu Ieyti í hans stað, að því er snertir 
stjórn og löggjöf í íslands sjerstöku mál- 
nm. Það sem landsstjórinn gjörir er sama 
sem konungnrinn sjálfur gjöri það. Lands- 
stjóri þessi teknr sjer ráðgjafa og viknr 
þeim frá vðldnm, og ráðgjafarnir hafa á 
hendi atjórnarstörfin, og bera ábyrgð á 
þeim. Þrátt fyrir öll þessi fyrirmæli, sem 
flestum mnnn sýnast fnlltryggileg, efast 
þó h. 5. kgk. þm. (J. A. Hj.) um, að 
8tjórn og löggjöf vor verði nokkru inn- 
lendari en nú, og ber fyrir því ákvæði 
frnmv. að „undirskript konungs eða lands- 
stjóra" þurfi til að veita ályktnnum þeim, 
er snerta löggjöf vora og stjórn gildi. 
Jeg get gefið þær uppiýsingar, að orð 
þessi, konnngur eða landsstjóri, ern fyrst 
komin frá Jóni heit. Sigurðssyni, og var 
hann alls ekki sá, er vildi, að landið af- 
salaði sjer rjettindum sínum til Dana. Jeg 
skal líka geta þess, að þegar þessi orð 
hafa vantað í stjórnarskrárfrumv. fyrri 
þinga, og ákveðið hefnr verið, að lands- 
stjóri einn skyldi rita nndir lög og áiykt- 
anir, hefur verið sagt, af óvinnm þessa

31 (29. aept)
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máta, að það væri sama sem konungurinn 
afsalaði sjer rjettindum sínum i hendnr 
landsstjórannm. Þessum mðnnum til hugn- 
unar var því þetta ákvæði „konungur 
eða landsstjóri" tekið í frnmv. ef ske 
mætti, að það gæti leitt til samkomnlags. 
En þá tók ekki betra við, því nú kölluðu 
hinir sömu menn frumv. svo úr garði gjört, 
að engin trygging væri fyrir því, að lög- 
gjöf og stjórn vorra sjerstökn mála yrði 
innlend, nema að nafninn til, og nú var 
stjórnarskrárfrnmv. orðið afsalsbrjef lands- 
rjettinda vorra í hendur Dönnm. Hvor- 
tveggja þetta er jafnmikil fjarstæða. Eins 
og jeg áður tók fram, stendnr í 7. gr., að 
ráðgjafarnir, hinir innlendu ráðgjafar, hafl á 
hendi stjórnarstörfin og beri ábyrgð áþeim. 
Gagnvart þessum ráðgjöfnm er landstjór- 
inn, sem er ábyrgðarlans, alveg sama 
sem konungurinn; það eitt getnr orðið að 
lögnm í landi, sem þessir innlendn ráð- 
gjafar ráða landsstjóra eða konnngi til að 
staðfesta, en hvort konnngurinn eða lands- 
stjórinn framkvæmir þessa staðfesting, 
stendur sannarlega á litln, úr þvi að stað- 
festing þeirra er eingöngu bundin við á- 
lyktun hinna islenzku ráðgjafa; hjer skipt- 
ir það engu máli, þótt konungur hafi ekki 
sjálfur persónnlega skipað ráðgjafana, hann 
hefur gefið landsstjóranum nmboð til þess, 
og þáð verður því hið sama og hann hefði 
gjört það sjálfur. Það er því á engnm 
rökum byggt, er h. 5. kgk. þm. (J. A. 
Hj). sagði, að konnngnr gæti eptir sem 
áður, söknm þessa ákvæðis „konungnr eða 
landsstjóri“ látið hina dönskn ráðherra skrifa 
nndir með sjer í hinnm sjerstöku málefn- 
um íslands; þetta er alveg gagnstætt orð- 
um og anda frnmv., og getnr ekki komið 
til greina. Ákvæðin í 3. gr benda til að 
konungur sje einmitt bnndin við ályktnn 
þeirrar stjórnar, er frumv. ræðir nm, og 
það eru innlendu ráðgjafarnir en ekki ráð- 
gjafarnir i Danmörku. Landsstjóri með 
ráðgjöfum sínnm sitja í landsráðinn, og það 
væri sú fjarstæða, sem engn tali tæki, að

hngsa sjer, að ráðgjafar ríkisins gætn kom- 
ið þar tii greina, sem enga ábyrgð bera 
gagnvart hinn islenzka löggjafarvaldi. í 
frumv. er átt við hina innlendn ráðgjafa 
og enga aðra. (Jón A. Hjaltalín: Stendnr 
ekki í írnmv.). í 8. gr. stendnr, að lands- 
ráðið skuli ræða Iagafrumv. öil og mikils- 
verð stjórnarmálefni. Til hvers ætti það að 
vera að ræða þau, ef konnngur með ráði 
annarar stjórnar gæti neitað þeim stað- 
festingar. Það er aðgætandi, að lands- 
stjórinn er nmboðsmaðnr konungs gagn- 
vart löggjafarvaldinn og hefnr nmboð 
konnngs til þess að nndirrita lögin með 
ráðgjöfnm sinnm. En á hinn bóginn virð- 
ist það heldur ekki mikil hætta, þó hans 
hátign konnngnrinn skrifaði nndir, ef t. 
d. svo bæri til, að hann væri hjer á ferð 
og nm mikilsverð málefni væri að ræða. 
Hvers vegna mætti hann það ekki? Það 
væri ekki nema kurteisi við hann. Hvað 
21. gr. viðvíkur, skal jeg játa það, að 
jeg er svo „konservativ", að jeg álít heppi- 
legra að gjöra Ed. fastari í sessi en nú 
er, og þó skipnlag hennar ekki sje sem 
fnllkomnast nú, mnn hún samt opt reyn- 
ast vera gagnlegt „korrektiv" Nd. Það 
má ætla, að með kosningarlögnnum verði 
það tryggt, að í henni sitji jafnan rosknir 
menn og ráðnir, en ekki neinir flysjnngar, 
eins og h. 5. kgk. (J. A. Hj.) tóktilorða. 

■ 27. gr. segir: „Alþingi sker sjálft úr,
hvort þingmenn þess sjen löglega kosnir", 
og er þettað tekið orðrjett npp úr dönsku 
grnndvallarlögnnnm, og minnir mig ekki 
betnr, en jeg hafi lesið hið sama í grnnd- 
vallarlögum fleiri ríkja, enda hefnr þessn 
ekki verið mótmælt fyr en nú. Jeg get 
ekki verið að bera það vantranst til þings- 
ins, að það samþykki lögleysnr. Einnig 
ætti h. 5. kgk. þm. (J. A. Hj.) að fnll- 
treysta því, að kjörstjórnirnar hans, sem 
hann vill hafa í hverjnm hreppi landsins, 
leysi verk sitt svo af hendi, að við megi 
nna. í þessum kjörstjómnm hans eiga að 
vera allir hreppstjórar landsins, starfaþví
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margar hendur og mörg höfuð að því, að 
alit verði sem gallaminnst, þegar til þings- 
ins kemur.

í 48. gr. ern ákvæði um landsdóminn. 
Mjer þóttu nokkuð hörð orð h. 5. kgk. þm. 
(J. A. Hj.), þar sem hann sagði, að sá 
dómur hlyti að verða hlutdrægur. Mjer 
finnst ekki mega hafa svona orð um nokk- 
urn dóm og því síður um þennan dómstól, 
þar sem hann ávallt skal skipaður að 
minnsta kosti 2 af dómendum hins æzta 
dómstóls landsins.

Mjer finnst það nokkuð langt farið, 
að gjöra svona lagaðar getsakir dómstól, 
sem enn þá að eins er á pappírnum. Jeg 
ber það traust til þeirra manna, sem sitja 
eiga í landsdóminum, að þeir sleppi öllum 
pólitiskum æsingi, og fari að eins eptir 
því sem samvizka þeirra og lög skipa 
þeim, og þarf því síður að hræðast þetta, 
sem í landsdóminum eiga sæti að minnsta 
kosti 2 af dómendum hins æzta dómstóls.

í 54. gr. stendur: „Sambandið milli 
þjóðkirkju og landsstjórnar skal ákveðið 
með lögum. H. 5. kgk. (J. A. Hj.) vildi breyta 
þessu svo, að i stað orðanna: „skalákveð- 
ið“ o. s. frv., komi „má breyta með lögum“. 
Það getur vel verið, að þetta hefði mátt 
orða þannig. £n skilnaður ríkis og kirkju 
er svo mikið vandanlál, að mjerþykirþað 
ekkert illa farið, þó ekki verði flasað að 
því, með einföldum lögum, og því sé öllu 
heppilegra, að til þessa þyrfti stjórnar- 
skrárbreyting, því með því væri ekkieins 
auðhlaupið að því, að rjúfa þetta samband, 
sem svo er þýðingarmikið bæði fyrirríkið
og kirkjuna.

Þetta eru þá hinar helztn mótbárnr, 
er komið hafa gegn frumv. þessu í þetta 
skipti, ásamt þeirri, að ekki allir þeir, er 
greitt hafa atkvæði með þessu frumv., 
hafi gjört það af þeirri sannfæringu, að 
þetta fyrirkomulag mundi hollast ogbezt. 
Fyrir mitt leyti get jeg sagt, að slíkar 
getsakir taka ekki til mín; því betursem

jeg hef hugsað þetta mál, því sannfærðari 
hef jeg orðið um það, að hjer þyrfti breyt- 
ingar á, frá því sem nú er, og mnndi 
fjöldi manna taka nndir sama mál með 
mjer, og það jafnvel sumir, sem greitt 
hafa atkvæði móti frumv. þessu, en álita 
þó breytingar æskilegar.

Jeg vil ekki gjöra stjórninni getsak- 
ir, þótt hún ekki geti strax mætt okknr 
á miðri leið i máli þessu; við verðum að 
eins að halda áfram með stillingu og 
gæta rjettra takmarka, og þessi eina synj- 
un getur alls ekki fælt mig frá að greiða 
atkvæði með frumvarpinu. Hvað auka- 
þingunum viðvikur, þá er það rangt af 
okkur þingmönnum að hafa á móti þeim, 
og skoða þau, sem nokkurskonar landplágu, 
þvi ef þjóðin vill leggja þann aukakostn- 
að á sig, þá er það ekki rjett af okkur, 
að gjörast íjárhaldsmenn hennar, og banna 
henni það. Sjerstaklega hef jeg ekkert á 
móti aukaþingnnum, þai sem jeg jafnvel 
álít hyggilegast, að þing væri á hverjn ári. 
Það eru hreinar getsakir, að nokkur greiði 
atkvæði með þessu frumv. bara til þess að 
fá aukaþing. Annars held jeg, að þing á 
hverju ári geti verið góður pólitiskur 
skóli fyrir þjóðina, því á þessum langa 
tima milli þinga deyr og kulnar áhuginn 
fyrir hinum ýmsu málum. Jeg fyrir mitt 
leyti álít, að stjórnarfyrirkomnlag það, sem 
nú er, sje ekki viðunandi og ekki sje 
rjett að horfa í kostnað þann, sem þessi 
breyting hefur í för með sjer. Vjer höfum 
hjer gott mál með höndum, mál, sem all- 
ur þorri þjóðar vorrar þráir að fá sem 
allra fyrst góðarlyktir á, og þótt gengið 
væri fyrir hvers manns dyr á íslandi, og 
hann spurður, hvort hann ekki vildi leggja 
7—8 aura til þess að aukaþing yrðihald- 
ið, til að ræða þetta mál, þá mundu þeir 
miklu færri sem neituðu, en játuðu, ef 
þeir að eins væri spurðir að þessu, án 
þess að reynt væri að telja þeim hughvart. 
Jeg skal þvi ekki að svo stöddn fara

31*
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fleirum orðum um þetta, en að eins bíða 
átekta.

Jón A. Hjaltalín: Það var eitt at- 
riði, sem h. þm. ísf. (S. St.) lagði meiri 
áherzlu á en jeg, nefnilega það, hverjar 
líkur sjeu til, að frumv. þetta verði að 
lögum, því að jeg tók það að vísu fram, 
að mjer fyndusí þær ekki miklar. Mjer 
þykir illt að verða að segja það, að mjer 
fannst hann ekki eins góður fræðari 
um hiua 8. gr., eins og hann opt áður 
hefur verið. Hann sagði, að það gæti 
ekki öðruvísi verið, en að hjer væri um 
hina íslenzku ráðgjafa að tala og ekkert 
gæti orðið að lögum, nema landsráðið veitti 
því samþykki sitt. en jeg get ekki skilið í 
þvi að það að ræða málin, sem til er tekið i 
7. gr., að iandsráðið skuli gjöra, sje sama 
sem að gefa þeim fullnaðar- eða ályktun- 
aratkvæði; það hlýtur að vera samaíyrir- 
komulagið sem fyr, að iandshöfðingi und- 
irbýr málin til stjórnarinnar.

H. þra. ísf. (S. St.) svaraði ekki þeirri 
spurningu minni, hvort konungur skrifaði 
nokkursstaðar undir með öðrum ráðgjöfum 
en þeim, sem hann hefur sjálfur valið, og 
ef hans skilningur á þessum atriðum væri 
rjettur, hvernig . færi þá um hið æzta 
vald konungs? Ætlar hann máske að 
ráðgjafarnir muni skilja þessar greinar á 
sama hátt og hann? Ætli það sje ekki 
meiningin, að ráðgjafar konungs hjálpi 
til að útnefna landsstjóra? Jeg ímynda 
mjer, að ekkert geti hindrað konung frá 
að gjöra aðrar ráðstafanir en þær, sem 
lögfræðingar vorir vilja láta liggja í þess- 
um greinum, og þar á meðal velja sjer 
þá ráðgjafa, sem ekki hefðu sama skiln- 
ing á þessum atriðum og þeir. Hvað skip- 
un efri deildar viðvíkur, skal jeg ekki 
fara mörgum orðum, en að eins geta þess, 
að mjer stæði alveg á sama, hvort hún 
væri öll þjóðkjörin, eða að hálfu þjóðkjör- 
in og hálfu konungkjörin, að eins að hún 
væri fastari í sessi en nú er.

H. þm. ísf. (S. St) talaði í sambandi

við 27. gr. mikið um, að hann bæri traust 
til kjörstjórnanna; það er mikið rjett, jeg 
trúi þeim vel til þess, ef þær að eins 
hefðu vald til þess, en það hafa þær ekki. 
Það er ekki á kjörstjórnanna valdi að leggja 
úrskurð á, hvort rjett sje kosið. Um fjeð 
til aukaþinganna skal jeg ekki íara mörg- 
um orðum, eða hversvegna menn vilja hafa 
þau, en að eins geta þess, að það er ekki 
rjett að segja, að jeg gjöri mönnum á- 
stæðulausar getsakir. Jeg gjörði engum 
getsakir, en sagði að eitis það, sem jeg 
vissi og talað hafði verið í minni áheyrn.

Sigurður Stef&nsson: Mjer þykir illt 
að geta ekki útskýrt svo ákvæði 8. gr. 
fyrir h. 5. kgk. (J. A. Hj.) að hann fái 
skilið þau, þótt þau reyndar virðist 
ekki þungskilin. Það vakir fyrir honum, 
að konungur afsali sjer öllum einkarjett- 
indum sinum i okkar sjerstöku málum, og 
það gjörir hann að þvi leyti, sem hann 
vegna sjerstakrar afstöðu lands vors velur 
sjer mann til þess að hafa umboð sitt á 
hendi og framkvæma vald sitt í landinn 
sjálfu. Þetta frv. gjörir hvorki að skerða 
eða auka vald konungs, þótt það láti ráð- 
gjafana skrifa undir með honum eða lands- 
stjóra. Konungur skipur sjálfur þennan 
landsstjóra og lætur hann framkvæma vald 
sitt i öllum sjerstökum málefnum íslands. 
Öll lagafrumvörp og mikilsverð stjórnar- 
málefni skulu rædd i landsráðinu, sem 
samanstendur af landsstjóra og ráðgjöfum 
hans og er það alveg samskonar fyrir- 
komulag og í heimarikinu, þar sem kon- 
ungur og ríkisráð hans ræðir málin. Þegar 
landsráðið heíur rætt ályktanir þingsins 
viðvikjandi stjórn og löggjöf landsins, og 
konungur eða landsstjóri i umboði hans 
ritað undir þær ásamt einum afhinum 
ísl. ráðgjöfum, þá fyrst ná þær gildi og 
verða að lögum en fyr ekki; þetta er al- 
veg sama fyrirkomulag og i hinum dönsku 
grundvallarlögum, og mun h. 5. kgk. (J. 
A. Hj.) vist ekki finna að því þar; þessi 
ákvæði geta því engum misskilningi verið
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undirorpin og þetta er tóm hártognn hjá 
h. 5. kgk. (J. A. Hj.). Þeir einir, sem 
sitja i hinn íslenzka ráðaneyti, koma hjer 
til greina og konnngnr eða landsstjóri 
getnr þvi ekki skrifað undir neitt, sem 
varðar sjerstök málefni íslands, nema með 
hinnm ísl. ráðgjöfum. Það þarf enda ekki 
lögfræðinga til að skilja þetta heldur að 
eins heilbrigða skynsemi. Jeg held að 
engin hætta aje á því, að konnngnr fari 
að sletta sjer fram i, þegar hann einusinni 
hefnr skipað nmboðsmanni* sínum að hafa 
á hendi þetta vald. Jeg imynda mjer, að 
hann láti íslendinga þá alveg eiga sig og 
hngsi sem svo: Við höfnm nú sieppt af 
þeim beizlinu og er þá bezt að láta þá 
sigla sinn eigin sjó.

í 7. gr. er landsstjórannœ, sem um- 
boðsmanni konnngs, og hinum ísl. ráðgjöf- 
nm gefin hin sömn rjettindi, sem konnngi 
í sjálfu konnngsríkinu og ráðgjöfnm hans 
þar. Hinir dönsku ráðgjatar bera ábyrgð 
fyrir konungi og ríkisþinginn, en hinir ís 
lenzku ráðgjafar fyrir landsstjóra og alþingi 
og finnst mjer þá nokknð skrítið, er h. 5. 
kgk. (J. A. Hj.) fer að blanda þessu sam- 
an. Það er kemnr til staðfestingar þessa 
stjórnarskrárfrv., þá getur ekkert verið 
því til fyrirstöðn, að konnngnr framkvæmdi 
hana með einhverjum hinna dönskn ráð 
herra, af þeirri einföldn ástæðn, að hinir 
íslenzkn ráðgjafar ern þá ekki til nema á 
pappírnnm.

ATKVÆÐAGB.: 1—3. gr. frv. samþ. 
með 8 atkv.; 4. gr. samþ. með 7 atkv.; 5. 
gr. samþ. með 8 atkv.; 6—18. gr. samþ. 
með 7 atkv: hver; 19. gr. samþ. með 8 aíkv.; 
20.. gr. samþ. með 7 atkv.; 21. gr. samþ. 
með 6 atkv.; 22—48. gr. samþ. með 8 
atkv. hver; 49—50. gr. samþ. með 7 atkv; 
51. gr. samþ. með 8 atkv.; 52. gr. samþ. 
með 7 atkv.; 53—61. gr. samþ. með 8 
atkv. hver; 62—64. gr. samþ. með 7 atkv. 
hver; 65—66. gr. samþ. með 8 atkv. hvor; 
67—72. gr. samþ. með 7 atkv. hver. Á- 
kvæði nm stnndarsakir samþ. með 8 atkv.

Fyrirsögnin samþ. með 8 atkv. Frv. 
visað til 3. nmr. með 7 atkv. gegn 4.

Frv. til laga um breyting á 2., 4. og 
15. gr. í tilsk. um lausamenn og húsmenn 
á íslandi 26. maí 1863 (C. 341); 1 umr.

Guðjón Guðlaugsson: Þó að þetta 
mál hafi verið mikið rætt í h. Nd. og þeir 
ef til vill þreyzt, sem á það hafa hlnstað, 
þá er samt ekki alveg úr vegi, að sögð 
sjeu nm það nokknr orð hjer í þessari h. 
deild. Þó að frv. sje ekki stórt á að lita, 
þá er málið þó að þýðingu til meira en 
frv. að stærðinni. Jeg býst ekki við, að 
hvorki jeg nje aðrir mnni segja i þessn 
máli annað en það, sem þegar hefur verið 
sagt áðnr. En mjer þykir vel við eiga, 
að deildin hjer láti skoðanir sínar í ljósi 
á þessn máli sem hin deildin.

Það er mín skoðun, að varhugavert 
sje að gjöra stórkostlegar breytingar á 
núgildandi lögum í þessn efni og jeg álít, 
að frv. frá stjórninni fari fram á ofmikl- 
ar breytingar í þá átt. Þetta frv. frá h. 
Nd., er að vísu nokkuð svipað stjórnarfrv. 
en þó i nokkrum greinnm ekki eins. Bæði 
ef það er skoðað sem frelsi að rýmka 
mjög vistarskylduna, þá er þetta frv. ó- 
frjálslegra en stjórnarfrv. og eins fer frv. 
lengra í snmnm atriðum, en í snmnm 
stappar það í sama farið. Þeirri spnrn- 
ingu hefur opt verið otað fram af þeim, 
sem hefur þótt það nanðsynlegt að afnema 
vistarskylduna, hvernig stæði á því, að 
þörf væri á að halda í hana, þegar hún 
ekki ætti sjer stað í öðrnm löndnm. Þó 
að svör hafi ekki komið gegn þessn, þá 
sje jeg ekki betur en vel megi svara því 
svo, að ástæðan sje sú, að svo ólíkt er á- 
statt hjá oss og með öðrnm þjóðum og 
kringnmstæður allt aðrar hjá oss. Það er 
sjálfsagt, að hver þjóð sníði sjer stakk eptir 
vexti og hjer á stakknríDn að vera íslenzk- 
nr, en hvorki danskur eða ensknr.

Það er eitt hjá oss, sera gjörir vist- 
arskyldnna nauðsynlega hjer á landi, og
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það ern þessir samtvinnuðu atvinnuvegir 
vorir, en það á sjer ekki stað hjá nágranna- 
þjóðnnnm, að sömu menn hafi sömu at- 
vinnn á víxl og að sjávarótvegnrinn sje 
samtvinnaður landbónaðinnm. Af þessn 
leiða hinar slæmn afleiðingar af því, þegar 
óráðnir nnglingar fá frelsi til að fara 
hvert sem þeir vilja og geta ýmist flntt 
sig að sjónum eða npp í landið. Ennfremur 
hefnr verið „citerað" í, að daglannavinnan 
sje betri, af því að vinnan verði meiri. Jeg 
gef ekki mikið fyrir þær ástæðnr og hygg 
það ekki, rjett vera, að vinnan verði meiri 
fyrir það. En aptur ern gildar ástæður 
fyrir því að segja, að daglannavinnan er 
i mörgnm tilfellum ómöguleg hjer á landi 
og ekki hægt að jafna því saman við það, 
sem á sjer stað í öðrnm löndnm. Það er 
ekki sama skilyrði fyrir daglaunavinnn 
til sveita og í borgnm eða bæjnm. Hjer 
getnr daglannavinna ekki átt við eingöngu. 
Henni fylgja fjarska mikil nmsvif og mik- 
ill kostnaður. Bóndinn verðnr að hafa si- 
fellda fyrirhyggju og erfiðismnni til að ná í 
daglannamenn og eyðir verki til einskis 
að smala þeim saman til að vinna ef til 
vill örfá dagsverk. Ennfremur verðnr það 
dýrara yflr árið að halda eintóma dag- 
lannamenn, heldur en ef árssamningur er 
gjörður, sem er mjög eðlilegt og byggist 
á sama lögmáli og önnnr viðskipti, þvi 
lögmáli sem veldur þvi, að öll stórkaup 
verða ódýrari fyrir kaupanda en smákanp. 
en þó fullkomlega eins hagnaðarmikil fyr- 
ir seljanda. Það eru líka ýms smáverk, 
einkum til sveita, sem nanðsynlegt er að 
leysa af hendi, allt að einn eins nanð- 
synlegt og stórvirkin, sem kölluð eru, og 
til þess þarf jafna og stöðuga vinnukrapta, 
stöðngri og vissari en daglaunavinnan er 
hjá oss. Hvers vegna er það dýrara fyr- 
ir sveitabóndann að hafa daglaunamenn 
en vinnumenn munu menn spyrja, og það 
er eðlilegt að spyrja svo, einkum fyrir þá, 
sem vitna til þess, sem áfsjer stað erlend- 
is. í Danmörku fá daglannamenn ekki

hærra kanp en fast vinnufólk. Hjer kem- 
nr það til af þvi, að hjá oss ern þessir 2 
aðalatvinnnvegir keppinantar, svo að sjávar- 
og landbóndinn keppa nm daglannamenn- 
ina. Það er ekki af þvi, að kjörin 
sjeu svo mikln glæsilegri hjá sjávarbóndan- 
nm en landbóndanum, þegar öllu er á 
botninn hvolft, heldur af því, að þessir 
keppinautar eru svo ólíkir að eðli sínu. 
Annar býður lágt en vist kaup, hinn gef- 
nr glæsilegar vonir nm mikinn auð, en 
optast nær að eins vonir en enga vissu, 
en vonirnar eru stundum fagrar hjá æsku- 
lýðnum og hann aðgætir ekki, að þær láta 
sjer opt til skammar verða. Ef ungling lang- 
ar til sjáfar, og hann heyrir þar um stöð- 
ngan afla og mikla hagsæld, þá er það 
eðlilegt, þegar honum er frjálst fyrir að 
dvelja ekki í sveitinni, þó hann langi til 
að reyna að gripa hendinni í lukknpottinn, 
vilji treysta á hamingjnna, jafnvel þó að 
lionum sjeu boðin há daglaun i sveitinni. 
Það ern til dæmis há daglann, 2 kr. ank 
fæðis nm aðra tíma árs en um sláttinn, 
og bændur standast ekki einu sinni við að 
borga það, nema fyrir einstöku verk, en 
þó að þan byðist óráðnnm nnglingnm, sem 
ekki þekktu neitt til og ætluðu að meiri 
gróða væri að sækja til sjáfarins, þá 
dygði það ekki; þeir mundu neita því 
boði og ganga að hinn, sem er óvisst. En 
þegar þeir koma i sjóplássin, þá vill opt 
verða annað uppi á teningnum og þá grípa 
þeir ekki fullar hendur fjár, sem þeir bó- 
ast við. Það er opt, að þeir sem hafa 
búizt við að fá 200—300 kr. í hlut hafa 
ekki fengið meira en 20—30 kr. Vitan- 
lega kemur það af vanvizku, að grípa 
ekki heldur það vissara en það óvissara. 
En óráðnir unglingar hafa ekki, sem er 
mjög eðlilegt, fullkomlega vit fyrir sjer í 
þeim efnum. Það er margur, sem vill 
spila í þessu „lotteríi“ við sjóinn.

Sumir hafa fært sem ástæðu móti því 
að halda í vistarskylduna það, að nauð- 
synlegt væri að hafa daglannamenn og
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ekki væri rjett fyrir bóndann að hafa ein- 
ungis vinnufólk allt árið um kring. Það 
er að vísu satt, að það þarf ekki að leysa 
vistarbandið til þess að það geti átt sjer 
stað. Nú þegar er svo komið, að vinnu- 
hjú fást alls ekki, nema af svo skornnm 
skammti, að menn verða að vinna flest al- 
geng nauðsynjaverk mestmegnis með lausa- 
fólki, ef ýms nauðsynjavinna á ekki að 
verða ðgjðrð. En jeg er ekki viss um, 
að þegar búið er að sleppa þesaum fáu 
mðnnum lausum, sem nú eru eptir í vist- 
um, og þeir streyma til sjávarins, að svo 
hægt verði að ná í þá. Það leiðir þá til 
þess, að ekki verða unnin þau verk, sem 
eru nauðsynleg; allar verulegar fram- 
kvæmdir ganga til grunna, af þvi vinnu- 
kraptarnir minnka og engar nýjar gjörð- 
ar. Það er margt fært sem ástæður fyr- 
ir að nauðsynlegt sje að leysa vistarband- 
ið, sem er að minni ætlan blátt áfram á 
mðti.

Það hefur verið sagt að við það yzi 
vinnan. Hvernig, er mjer spurn? Jeg 
get ekki skilið í hverju það ætti að liggja, 
nema ef vera skyldi, að af lagabreyting- 
ingunni stafaði meiri mannfjölgun, og jeg 
skal nú ekki fortaka að svo kynni að 
fara, og það má vel vera, að for- 
vígismenn málsins hafi þess konar hug- 
myndir á bak við, en það getur þð ekki 
orðið fyrst i stað til þess að auka vinnu- 
kraptana. En jeg get sjeð margar ástæð- 
ur til að vinnan minnkaði. Menn, sem fá 
hátt kaup aðra stundina, eru opt óljúfir 
á að lúta að lágu kaupi hina, og þar af 
leiðir, að þeim hættir opt til að eyða mikl- 
um tima til iðjuleysis, og það, að nokkuð 
af tímanum er eytt þannig, bendir til ann- 
ars en þess, að vinnan aukist í landinu, 
en að þetta eigi sjer stað hjá lausamönn- 
um, er of kunnugt til þess, að hægt sje 
að mótmæla því. Ennfiremur er það víst, 
að ðll smávegisvinna, sem hefur þó þýð- 
ingu, mundi opt verða ógjðrð, ef daglauna-

vinnan væri eingðngu. Bæði er það dýrt 
og eins ekki hægt að fá lausafólk til þess 
háttar. Það verður að gæta að þvi, að 
þó að það sje ekki nema smáverk, t. d. 
bæta reiðskap, gjðra við reipi og annað 
þess háttar, þá verður að fá einhvern til 
að gjðra þau, og þó að menn fái daglauna- 
menn frá sjónum fyrir kaupamenn um 
sláttinn, þá dugar það þó ekki eingðngu, 
ef t. d. reiðskapurinn og reipi eru ekki 
til eða i lagi. Það dugar ekki að segja 
kaupamanninum að binda hey reipalaust 
nje að reiða það heim á hestahryggjunum 
berum, og hið sama má segja um mðrg þess 
konar búverk, sem þó ekki þykja svo 
mikilsvirði á stundum.

Einnig hefur verið sagt, að eyðslusemi 
yrði minni, ef vistarbandið yrði leyst. En 
jeg veit ekki við hver rðk það hefur að 
styðjast. Jeg hygg, að hún yrði ðllu meiri, 
að minnsta kosti béndir reynalan til þess, 
eða sú reynsla sem jeg þekki, enda er 
skiljanlegt, að hún sje meiri hjá lausa- 
mðnnum en hjúum, og kemur það til af því, 
að þeir geta eytt meiru, þegar þeir eiga 
allt sjálfir. Það hefur komið fram reikn- 
ingur í einu þjóðblaði yfir rommflðskur 
og fleira þessháttar hjá vinnumðnnum í einu 
verplássi, en fieiri munu þær vera hjá 
lausamðnnunum yfir hðfuð, að þvi er jeg 
hygg. Jeg þekkti t. a. m. einn formann, 
sem hafði 600 kr. í nettótekjur eina ver- 
tíð, en var svo í 30 kr. skuld, þegar til 
kom, og hafði þó ekki fyrir öðrum að sjá 
en rommflðskunni og tóbaki. Það er ekki 
rjett, að vjer hðfum enga reynslu í því 
efni; vjer hðfum hana, en hún er svo mikil 
og þess eðlis, að vafasamt væri að fara 
að svipta vistarskyldunni alveg burt. Jeg 
þekki ekki nokkurn bónda, sem eitthvað 
kveði að, sem hefur lifað á ungdómsárun- 
um í lausamennsku, en fjöldann allan, sem 
hafa veríð duglegustu vinnumenn hjá for- 
eldrum sínum eða vandalausum og það er 
líka eðlilegt, að menn læri það við að vera
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lengi i vinnumennskn, því að það er hinn 
dýrmætasti skóli fyrir búmannsefni.

Svo hefur verið sagt, að ef vist- 
arbandið yrði leyst, mnndu menn læra bet- 
ur vinnu. Það heid jeg sje þð fjarstæðast 
af öllu. Það getur verið, að einstaka vinnu 
megi læra eins vel, en fáa betur. Jeg hef 
eigin reynslu fyrir mjer i þessum efnum, 
að það er skaði einn að því, að vera ekki 
í vist á ungdómsárunum, ef maður á kost 
á góðum stað, einkum í tilliti til lærdóms- 
ins i algengum nauðsynjaverkum, og fyrir 
mig get jeg sagt, sem þó notaði min fáu 
lausamennskuár til þess að læra dálitið i 
þvi, sem jeg hjelt þá að mundi verða mjer 
að notum, að það sem jeg lærði að jarð- 
yrkjnstörfum hefur reynzt mjer miklu minna 
virði en það, að læra ýms algeng bústörf, 
sem jeg hefði átt kost á að læra fyrir 
ekki neitt i góðri vist t. d. að vinna að 
húsabyggingum og fleiru, sem að búnaði 
lýtur, að jeg ekki tali um að læra 
að gefa kindum eða yfir höfuð alla skepnu- 
hirðingu, sem er aðalundirstaðan undir 
öllum þrifum landbóndans, en sem búast 
má við, að fáir eða engir læri, sem alast 
npp á lausgangi mikinn hlnta af æskuár- 
unum, því af þeim er ekki að búast við 
neinum öðrum lærdómi en að eins að róa 
á árina og sýna einhvern lit á því að slá, 
sem alls ekki getur talizt einhlítur lær- 
dómur fyrir líflð. Það er skiljanlegt, að 
þegar menn á unga aldri, t d. af smala- 
þúfunni, hlaupa í sjóplássin, og svo aptur 
úr ajóplássunum og i sveitina, en að eins 
að orflnu, þá geta þeir ekki neinstaðar 
lært önnur nauðsynjaverk, svo að af þessu 
leiðir, að vankunnáttan vex meir og meir 
eptir því sem lausamönnum fjölgar.

Það hefur komið einhverstaðar frá og 
verið tekið fram sem sláandi dæmi fyrir 
því, aðmál þetta fengi framgang, það, að 
vinnan væri verzlunarvara, og því ætti 
ekki að hepta sölu hennar. Jú, það er 
satt, en sú vara fæst hvergi nema hjá 
verkmannalýðnum, og það er sú vara, sem

ómögulegt er án að vera, og hvergi er þá 
hægt að hepta sölu hennar, og hverjum 
dettur það í hug? Úr því vinnuna er 
hvergi að fá nema hjá verkalýðnum, þá 
er það auðsætt, að hann getur gjört þær 
skrúfur sem hann vill, og þar af leiðandi 
selt sina vöru full dýrt, alveg eins þó 
menn væru skyldaðir til að vera í árs- 
vistum, og fyrir vinnuseljandann er það 
enginn hagur, þó honum sje gefið leyfi til 
að okra með nokkuð af vöru sinni (vinn- 
unni) en hafa svo mikinn hluta hennaró- 
seldan (vera iðjulaus). Hjer er ekki 
samkeppnin við aðra, þvi að varan er 
einskonar. Vinnufólk getnr sem sagt gjört 
skrúfur og fengið hækkað sitt kaup sem 
það vill. Jeg veit t. d., að í sumum sveit- 
um hefur kaup verið hækkað nndanfarin 
ár, hjá karlmönnum úr 60—70 kr. upp í 
100—150 kr. og hjá kvennfólki hefur 
það stigið úr 30—36 kr. upp i 50—60 
kr. Þetta getur komizt á án þess að 
vistarskyldan sje afnumin.

Þá hafa sumir sagt, að vistarskyldan 
hepti fjárforræði manna; þetta hygg jeg 
hinar mestu öfgar, sem hægt er að koma 
með, eins og menn fái ekki að ráða eins 
yfír eignum sinum, þó þeir sjeu i vist 
Vistráðin hjú eiga meira að segja miklu 
hægra með að víxla efnum sínum sjer til 
hagsmuna, en lausafólk, sem hvergi á neinn 
verulega að, til þess að vera sjer hjálp- 
legan í þeim efnum, sem vinnufólk hefur 
húsbóndann að öllum jafnaði, og einmitt 
af þessu er það, að margt vinnufólk græð- 
ir allt eins mikið, og jafnvel meira, en 
jafnduglegt lausafólk.

Jeg skal ekki fara út í nein einstök 
atriði, þar sem þetta er að eins 1. umr. 
málsins. Jeg skal að eins lauslega geta 
þess, að hvað aldurstakmarkið snertir, þá 
finnst mjer það vera ófrjálslegra en hjá 
stjórninni. Þrátt fyrir allt frelsið, þá er 
hjer stappað í sama farið i þessu atriði, 
sem er mest varðandi fyrir verkalýðinn. 
Það er annað að gefa vistarskyldnna al-
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veg lausa fyrir þá, sem eru 20 ára að 
aldri, ellegar að balda hverjum manni ríg- 
fóstum þangað til hann er 25 ára að aldri, 
svo að hann geti ekki losað sig fyrir neina 
peninga. Jeg vil ekki hafa bönd, sem 
ómðgnlegt er að leysa, heldnr vil jeg 
hepta þar sem það er alveg nanðsynlegt 
fyrir þjóðfjelagið. Það er að engn leyti 
ótilhliðrunarlegt. Það er raunar ekki til- 
tekinn 25 ára aldur í frumv., heldur full- 
veðja, en eins og menn vita, þarf maðnr 
að vera 25 ára til þess að verða fullveðja, 
og þar sem þetta frumv. gekk fram, að 
eins fyrir þá breytingn að „fullveðja" var 
sett í staðinn fyrir 20 ára, þá er anðsætt, 
að með því að samþykkja þetta frumv., er 
hjer nm bil settnr stóllinn fyrir dyrnar 
með það, að breyting á Iögaldrinnm kom- 
ist fram. Jeg veit fyrir mig, að þótt jeg 
í þingbyrjnn flytti ákvæði um 20 áralög- 
aldnr, þá mnndi jeg greiða atkvæði móti 
þvi, ef þetta frnmv. nær fram að ganga, 
því þótt mjer þætti eðlilegast, að 20 ára 
aldnr væri nægnr til þess, aðmennfengju 
að verða fjár síns ráðandi, þá mnndi jeg 
nú ekki vilja vinna þá rjettarbót fyrir það, 
að allir fengjn að vera lansir skilyrðis- 
laust 20 ára gamlir, því 10 kr. gjald tel 
jeg að engn i því tilliti.

Jeg vildi að visn helzt óska eptir 20 
ára fullveðja aldri og jafnframt sama 
aldurstakmarki til lansamennskn, en nb. 
ekki skilyrðislanst, að því er snertir lansa- 
mennsknna, heldnr með nokkrn gjaldi t. d. 20 
—30 krónnm. Jeg held, að þeir hafl gjört 
sjer of fagrar vonir, sem hafa gengizt inn 
á þetta ákvæði, í transti til þess, að Iög- 
aldnrstakmarkinu verði breytt, og ef þetta 
frnmv. fengi fram að ganga, þáhygg jeg, 
að þjóðin mnndi standa móti lögaldnrs- 
breytingnnni, bara fyrir það.

Þá ber þess að gæta, að vinnnfólk 
hefnr ekki óskað þessa. Það getnr verið 
að það hafi ekki tækifæri til þess, en jeg 
veit af tali, sem jeg hef haft af snmu
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vinnufólki, að það er margt á móti þessn. 
Af hverju? munu menn spyrja. Jn af 
því, að ef allir yrðn lausir, þá væri að 
likindnm ekkert gagn að því að verða 
laus, segir það, og þvi viljnm við held- 
nr borga nokkrar krónnr til þess að hafa 
færri keppinanta. Jeg er nú ekki á því, 
að þessi skoðun sje rjett, í tilliti til nið- 
urfærsln á daglaunnnnm, eins og jeg hef 
áðnr sagt, þvi væri svo, þá væri nm ekkert 
að tala frá sjónarmiði bændanna, en við 
það að lansamönnnnnm fjölgaði, mnndi 
það þó verða til þess, að þeir ættu erfið- 
ara nppdráttar, en meðan þeir vorn fáir. 
Jeg get bnizt við, að margt verði þeim 
dýrara og óþægilegra. Þá hefnr það 
heyrzt af formælendnm þessa máls, að 
afnám vistarbandsins væri sprottið af brjóst- 
gæðnm til vinnnfólksins. En fyrst og 
fremst getur það ekki verið, úr því að 
það hefur ekki óskað þess, og í öðrn lagi 
getnr það ekki átt sjer stað, nema að það 
væri önnnr stjett en bændastjettin. En 
vinnnmannalýðurinn er eins og menn vita 
mestmegnis hin yngri kynslóð bændastjett- 
arinnar. Hvernig á þá að vernda hana 
gagnvart sjálfri sjer, eða er þess þörf, að 
vernda þá yngri gagnvart þeim eldri, sem 
að eins ern ókomnir í bændastöðnna, sömu 
stöðu og þeir eldri eru komnir í. Þegar 
lansafólkið er komið i bændastöðnna, þá 
verðnr því sjáifu mælt í sama mæli og 
það hefnr mælt öðrnm, þá kemnr allur 
sá ójöfnuðnr fram á lansafólkinn sjálfn, sem 
það hefnr á sínnm lansagangsárnm sýnt 
vinnnveitendunnm. Hjer er að tala nm 
sömn stjett, en ekki aðra stjett, sem þnrfi 
að vernda.

Jeg er á skoðun Nd. að því leyti, 
að gott er að hamla þvi, að nngir menn 
komist í lansamennskn, enda þótt jeg ekki 
vilji taka fyrir það meJ öfiu. Mestnr er 
skaðinn að. því, þegar óráðnir unglingar, 
sem ekki knnna fótnm sínnm forráð, sem 
ern á milli vita, er maður segir, komast

89 (9. oktbr.).
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á þetta alþekkta lausamannaról milli sveita 
og sjóplássa. Þó þetta mál eigi nú að 
kallast frelsismál, þá verð jeg samt að 
álita, að það sje engu ófrjálslegra að 
kaupa undanþágu undan ársvistinni, held- 
ur en að kaupa rjett til að reka einhverja 
ákveðna atvinnu, t. d. sveitaverzlan. 
Hvers vegna mega menn ekki kaupa vörur 
fyrir eigin peninga, og selja þær svo apt- 
ur án þess að kaupa verzlunarleyfí. Er 
þetta ekki eins mikið ófrelsi ? Jú, jegheld 
virkilega; að mega ekki verja sinum eigin 
fjármunum, hvernig sem maður vill, en af 
því að slikt freisi mundi koma i bága við 
hag þjóðfjelagsins, þá er þetta hapt lagt á 
og finnur enginn að, ekki einusinni þeir, 
sem þurfa að kaupa það.

Frelsið á sjer annars takmörk eins 
og hvað annað; vilji maður fá fullkomið 
frelsi eða ótakmarkað sjálfræði til að lifa 
og láta hvernig, sem vjer viljum, þá er 
einlægast að afnema öll lög, þvi öll eða 
flest lög skerða að einhverju leyti sjálf- 
ræði ýmsra einstaklinga. Það má ekki 
slengja saman sjálfræði einstaklingsins og 
velfarnaði þjóðarinnar, það er sitt hvað.

Svo er nú flakkið, sem má búast við 
að aukist við vistarbandsleysinguna. Menn 
hafa þótzt finna ýms meðöl við þvi, en 
jeg þekki þau ekki. Það er aðgætandi, að 
þessir flakkarar verða ekki í sama stýl og 
þeir gömlu, heldur munu þeir ganga um 
sem „gentlemenn" og vera fínt klæddir. 
Það eru menn sem hafa ýms erindi, sem 
þurfa t. d. að hafa hestakaup á bikkjunni 
sinni. Einu sinni komu fímm til mín af þess 
háttar monuum og voru þeir svofínir, að jeg 
hefði ekki þekkt þá frá þeim h. herrum, sem 
sitja hjer i salnum. í augum almennings. gilda 
þeir því ekki sem flakkarar — Þó að sagt sje, 
að hægt sje að selja þeim beina, þá er það 
hægra sagt en gjört. Ef maður gjörir of mikl- 
ar undanþágurfrá gestrisni og mikið ergjört 
til að útrýma henni, þá getur það komið 
ilia niður og farið of langt, og eins fyrir 
þvi orðið þeir, sem ekki eiga það skilið,

og hinir, sem eiga það skilið. Það er 
hægra að segja en gjöra, að brúka hörku 
við menn, sem ekki eru óvandaðir eða 
sem eru manni persónulega knnnugir og 
unnið hafa hjá manni, koma kannske að 
sækja kaupið sitt, verða veðurfastir og 
borga ekki neitt; þá er ekki gott að kom- 
ast hjá því, að lofa þeim að vera, þegar 
þeir hafa t. a. m. verið hjá manni kaupa- 
menn, og gjört það fyrir bón manns.

Jeg tek það upp aptur, að daglauna- 
vinna er ómöguleg nema í þjettbýlustu 
sjóplássum, þvi að hjer er svo ólíkt á- 
statt og í útlöndum. Ef bóndi á t. d. mó 
upp til fjalla, sem hann dregur að sjer 
á vetrum. Hvernig á hann nú að fara 
að, þegar hann vill fá hann heim og hef- 
ur engan mann? Jú, hann á að sækja 
lausamenn í sjóplássin, ef til vill 20— 
30 mílur frá sjer. (Þorkéll Bjarnason: 
Útvega sjer hann að haustinu áður en 
hann fer til sjávar). Já reyna að halda 
manni heima iðjulausum allan veturinn til 
þess að geta fengið hann 2—3 daga, að því 
boði mundi sá einn ganga, er ekki hugs- 
aði um annað en hægðina. (Þorkdl Bjarna- 
son: Það þarf lika að passa fje). Já, það 
þarf lika að gæta fjár. En þá þarf fleiri 
en einn mann, þegar á að draga mó að 
líka. Þá kemur það fram, að nauðsyn- 
legt er að hafa vistráðið hjú að minnsta 
kosti með. Ef á að hafa lausamenn ein- 
göngu, allt árið eins og vistráðna, þá 
koma bændur til að borga tvo peninga 
fyrir einn. Er það búhnykkur að hafa þá 
ekki vinnumenn, heldur lausamenn, og 
hafa þá helming ársins iðjulausa ogborga 
eins fyrir þá daga, sem þeir ekki vinna 
neitt? (Þorkeíl Bjarnason: Ekki lengur 
en um semur). Nei, ekki lengur en um 
semur. Qott að fá jafn visdómsfullar bend- 
ingar. En hvað ætli menn vildu lengi 
láta brúka sig eins og varaskeifu, sjálf- 
um sjer til skaða. Ef jeg ætti að vera 
hjá prestinum á Reynivöllum í tvo daga 
af heilu missiri til að draga heim mó fyr-
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ir hann, en ætti enga aðra vinnu vísa 
nálægt honum, þá mnndi jeg ekki ein- 
ungis heimta sömu daglann og jeg byggist 
við i sjóplássinu, sem jeg ætlaði í, fyrir þessa 
S daga, heldnr fyrir allan vetnrinn, annars 
væri mjer ómögnlegt að gahga að þessn 
kostaboði prestsins. Það má heldnr ekki 
gjöra ráð fyrir allt of heimsknm verka- 
lýð.

Þá er það eitt, sem menn segja, að 
menn mnndn ekki' flytja eins til Ameríkn, 
ef losað væri nm vistarbandið. Það hefur 
verið'prjedikað í vestnrheimsknm blöðnm, 
og sá fengið lof fyrir í íslenzkn blaði, sem 
gjörði, þó að hann hafl i sama blaði ekki 
verið svo mikið lofaðnr fyrir framkomu 
sína áðnr en hann fór bjeðan, eða meðan 
hann var hjer. En það hygg jeg, að sje 
alveg öfngt. Ef nokknð er til þess að 
greiða veg fyrir Ameríknferðnm af landi 
brott, þá er það einmitt lansamennskn- 
rólið. Menn komast á sífellt rölt, og geta 
hvergi fest sig, og í transti til afla og 
hagsældar við sjóinn, streyma þeir svo 
þangað hópnm saman, og þaðan er svo 
leiðin bein til Ameríku, þegar aflinn bregst 
og jafnvel hvort sem er. Einnig er það 
eðlilegt, ef að kippt er nndan bændum 
fótnnnm, með þvi að svipta þá öllnm vinnu- 
kröptnm, að þeir þá fari sjálfir á eptir til 
Ameríku. Ef það kæmi fyrir mig, sem 
jeg er nú reyndar ekki svo hræddnr nm 
fyrir mitt leyti, að jeg gæti ekki fengið 
neitt vinnnfólk, þá væri það hið helztatil 
þess að snúa hng mínnm til Ameríkn. 
Jeg mundi ekki fara á lansagang, jafn- 
vel þó að jeg ætti von á 2—3 daga vinnn hjá 
prestinnm á Reynivöllum. Þó að þetta mál 
horfi nokknð öðrn vísi við frá sjávarbænd- 
nnnm en landbændunum, þá er ekkirjett, 
að sjómenn og sveitabændnr togist þannig 
á nm verkalýðinn, eða á neinn hátt reyni 
að gjöra hver öðrnm skaða. Þetta horfir 
líkt við frá sjónarmiði sjávarmannsins og 
frá hálfn sveitabænda, að binda sveitfesti

við 1 áre dvöl; slíkt hlyti að verða sjáv- 
armönnnm til mikillar.byrðar og væri í rann- 
inni mesta ranglæti gagnvart þeim, og ef 
sveitamenn færn að leggja kapp á þetta 
þá mnndi það einnngis vera sem hefnd 
fyrir það, að vistarskyldan væri ofmikið 
rýmknð, en þetta og annað eins mnndi 
leiða til hins mesta tjóns fyrir þjóðijelagið 
iheildsinni. Land-ogsjávarbændnrættnheld- 
nr að styrkja hver annan i ölln því, sem 
hverjum þeirra getur orðið að góðu, heldur 
en vera að reyna að toga hver ofan af öðr- 
nm skóinn. Þá er að lita á vilja þjóðar- 
innar í þessn máli. Úr sömn sýslnm, sem 
1891 skornðn á þingið að leysa vistar- 
bandið, koma nú bláber mótmæli gegn 
því. Það sjest á þvi, að þjóðin er að snú- 
ast á móti málinn, og það er eðlilegt, þeg- 
ar menn yfirvega málið, og sjá hverjar 
afleiðingarnar ern af hinni almennn lausa- 
mennskn, sem þegar er komin á allmik- 
inn rekspöl. Þeir, sem vilja afnema vist- 
arskyldnna, verða að gá að því, að hinn 
mótpartnrinn vill sýna málamiðlnn, og eiga 
þá lika að koma á móti á miðjnm veg. 
Það mnn enginn vera á móti því, að rjett 
sje að rýmka nokknð, ekki af því menn 
óski þess, heldnr af því menn álita það 
sanngjarnt og til að miðia málnm við þá, 
sem vilja láta tanminn algjörlega lansan.

Það er töluverður mnnur á stjórnar- 
frumv. og frnmv. h. Nd. Álít jeg, að 
stjórnarfrnmv. fari of langt f því, að setja 
gjaldið svona lágt, en að því leyti sem 
það miðast við 20 ára aldnr, þá er það 
gott. En gjaldið fyrir leyfisbrjefin er sama 
sem ekki neitt. Þaðer sama, hvortmenn 
borga 5 kr. eða 10 kr. eða ekkert. Það 
hefnr enga þýðingu. (Jón A. Hjaltalín: Jú). 
Menn vilja kannske segja, að öll mótmæli 
gegn þessu máli sjen byggð á spádómnm. 
(Jón A. Hjaltálín: Já, það eru spádóm- 
ar). Já, vitanlega má segja það. En ern 
það ekki iíka spádómar hjá hinnm, að 
segja að breytingin verði til gagns? Jú,

32*
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það era einmitt meiri spádómar, því þeir 
era ekki byggðir á neinni reynslu, og 
litlum eða engum líkum. En á liverjum 
hvílir annars sönnunarskyldan? Húnhvíl- 
ir einmitt á þeim, sem vilja breyta, þeir 
eiga að sanna, að breytingin sje ekki til 
ills. En á hinnm hvílir engin skylda að 
sanna hið mótsetta. En þeir geta sannað 
það með reynslunni, ef þeir vilja, að breyt- 
ingin er miðar hyggileg, óhæfileg. (Jón Á. 
Hjaltalín: Nei). Ogskaljegsvo ekki fara 
fleiri orðum um málið, og nenni ekki að 
vera alltaf að svara þeim, sem glamra 
við eyru mjer, og að eins kasta fram ó- 
rökstuddum orðum tii þess að reyna að 
trnfla mig frá að láta í Ijósi skoðanir 
mínar.

Þorliétt Bjarnason: Pað er tvenns- 
konar frelsi, sem mjer finnst öllum vera 
áríðandi, það er atvinnnfrelsi og samvizku- 
frelsi.

H. þm. (G. G.), er siðast settist nið- 
ur, taiaði mikið gegn leysing vistarbands- 
ins, en gætti þess ekki, að frumv. feralls 
ekki fram á neina Ieysing, heldur í allt 
aðra átt. Það fer að eins fram á að 
rýmka þetta óeðlilega hapt á lansamönn- 
um, sem nú er og gjörá mönnnm aðgengi- 
legra að verða lausamenn, og jafnframt 
reyna að koma í veg fyrir brot á hinum 
núgildandi laasamennskulögam, eins og nú 
á sjer svo opt stað. Það er ekki nema 
náttúrleg ogeðlileg mannrjettindi, að hver 
fái að vinna fyrir sjer, eins og hann vill, 
meðan hann ekki gjörir öðrum skaða og 
er upp á engan kominn.

Jeg skal játa það, að þetta frnmv. 
er mjer ekki að öllu leyti að skapi. Mjer 
líkaði betur stjórnarfrumv. óbreytt. Þetta 
frumv. gjörir mönnum að sumu leyti nokk- 
uð erfitt fyrir að komast í lansamennskn, 
en með því ekki er leyfilegt að fara út í 
einstakar greinar, þá mun jeg að þessu 
sinni ekki tala neitt nm þessi einstökn 
atriði, sem mjer eru móti skapi.

Bæða h. þm. Strandam. (G. G.) var

svo úr garði gjörð, að mjer virtist hún 
líkust þvi að koma frá Hornströndam. 
Hann sagði, að rýmknn lansamennskannar 
mundi einmitt verða til þess, að menn 
flyttu sig af landi burt til Ameriku eða 
annað. En þetta erhið gagnstæða. Hvað 
er liklegra, ef fólk ekki hefur atvinnu- 
frelsi hjer á landi, en að það einmitt leiti 
þangað, sem atvinnufrelsið er, t. d. til 
Ameríku? Jeg hef það traust á landi 
voru, að hver maður, sem vill, hvort held- 
ur er bóndi eður lausamaðnr, geti orðið 
hjer sjálfbjarga maður, og þurfi ekki þess 
vegna að leita til annara landa, ef hjer 
er fullt atvinnufrelsi. Það er ekki nóg 
að taka eingöngu tillit til bændastjettar- 
innar, það verður einnig að hugsa nm 
verkalýðinn; hann verður líka að fá frelsi.

Það var einu sinni lögheimilaður vani 
hjer á landi, að berja hjúin með svipum 
og refsa þeim með höggnm og hýðingum. 
Mjer lízt svo á þm. Strandam. (G. G.) 
eptir framkomn hans að dæma, að ef frv. 
hefði farið i þá átt, að taka upp þennan 
vana, þá mandi hann ekki hafa verið þvi 
mótfallinu, og jafnvel tilleiðanlegnr að 
bæta einhverju ofan á.

H. þm. (G. G.) sagði einnig, að at- 
vinnuvegir vorir væru svo samtvinnaðir, 
að það gæti ekki sameinazt við þá, að 
halda fram fullu atvinnnfrelsi. En eptir 
þvi, sem mjer er kunnugt nm, þá munu 
atvinnuvegir Norðmanna engu síður sam- 
tvinnaðir, og er þar þó fullkomið atvinnn- 
frelsi, og veit jeg ekki til, að þetta hafi 
orðið þeim hnekkir.

Að vinna daglaunamanna sje meiri 
en fastra vinnuhjúa hlýtur að leiða af 
sjálfu sjer. Ef daglannamaðurinn ekki 
vinnur verk sín, eins og hann á að gjöra 
og um er samið, er.ætíð hægur nærri að 
segja honnm npp, en það munu fæstir 
reka burtu hjúin úr vistinni, þó þau slái 
slöku við, fyr en i fulla hnefana, enda 
ekki heimild á þvi. H. þm. sagði einnig, 
að eyðslnsemi mnndi fara i vöxt, og eyðslu-
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semi væri meiri hjá lausamönnum eu vinnu- 
hjúum, en eptir þeim dæmnm, sem mjer er 
knnnugt um, þá virðist mjer það ekki 
rjett. Bæði hjú og daglannamenn geta 
verið eyðslnsöm. Jeg þekki mann, sem nú 
er búsettnr hjer í Beykjavík, og í 12 ár 
hefur verið lansamaðnr, og á þessum ár- 
nm hefur hann safnað 5000 krónum. Jeg 
held ekki, að margir vinnnmenn hafl lagt 
upp slíkt fje á jafnlöngum tíma.

H. þm. sagði ennfremur, að kostnað- 
urinn og fyrirhöfnin fyrir bændur að út- 
vega sjer daglannamenn væri svo ærið 
mikill. Jeg held nú fyrir mitt leyti eptir- 
þeirri reynslu, sem jeg hef haft, að hann 
þnrfl ekki að vera svo stórkostlegnr. 
Bændnr geta fengið sjer mann yfír vorið 
og sumarið til að vinna þan störf, er þá 
koma fyrir, og látið hann svo fara, er því 
er lokið. Þegar vetra tekur geta þeir svo 
aptnr fengið annan til að gæta fjárins 
og gefa því, þann tíma, er þess er þörf. 
Jeg get vel hugsað mjer, að duglegur dag- 
lannamaður vilji vinna til að vinna tveggja 
vinnnmanna verk, t. d. hirða það Qe, sem 
2 vinnnmenn hirða, ef hann fær ríflegt 
kanp, en það yrði bóndannm mikln bil 
legra, því hann hefur þá ekki nema einn 
mann að fæða í staðinn fyrir tvo. Ef 
arðnrinn af vinnnnni vex, er það mikil 
hvöt til dngnaðar, og það gjörir hann ein- 
mitt, ef þetta frv. verður að lögum, þó 
ekki eins og h. þm. var hræddnr nm, að 
daglannamenn mnndn setja bændum stól- 
inn fyrir dyrnar og skrúfa launin upp úr 
ölln valdi, heldnr vinnur dngnaðarmaðnr- 
inn sjer meira inn sem lansamaður en sem 
hjú, og mismnnnr verður gjörður á honnm 
og slóðannm; en yfirhöfuð hljóta verkalaun- 
lannin einmitt að verða minni eptir því. 
sem fleiri verða til að bjóða sig fram til 
vinnu, en svo verður, ef margir gjörast 
lausanienn.

H. þm. sagði áðan, ef jeg hef rjett 
skilið orð hans, að ekki sje hægt að fá 
að vortima daglaunamann fyrir 2 kr. á

dag og fæði, jafnvel ekki nngling, en jeg 
skal þá fræða hann nm það, að jeg hef 
fengið mann einmitt á sama árstíma fyrir 
1 kr. og fæði.

Jeg held að engin hætta sje, þótt frv. 
þetta nái fram að ganga, að ekki faist 
nokknr vinnuhjú, þvi bændnr mnnu ekki 
leyfa öðrum húsnæði hjá sjer en þeim 
mönnum einum, er þeir þættust vissir nm, 
að þeir þyrftu ekki að borga gjöldin fyrir. 
Eins og nú er ástatt, verða bændnr opt 
og tíðum að taka miklu fleiri hjú heldur 
en þeir í rann rjettri þurfa, því vor- og 
snmarvinnan er svo mikil, að þeir þá ekki 
geta komizt af án margra hjúa, sem þeir 
hvergi nærri þurfa allra við að vetrinum 
til, og afleiðingin er sú, að þeir ráða til 
sin hjú, sem þeir mikinn part ársins hafa 
oflítið handa að gjöra. Ef írv. yrði fram- 
gengt, mundn menn hætta að taka fleiri 
hjú, en þeir nauðsynlega þyrftu til að 
hirða pening og gjöra önnnr óhjákvæmi- 
leg heimilisstörf, og tækju heldur daglauna- 
menn þann og þann tímann. Jeg veit, að 
þetta er að minnsta kosti tilfellið, hvað 
mig snertir. Jeg þarf á mikln fleira fólki 
að halda að snmrinu en að vetrinnm til, 
og í staðinn fyrir að ráða til mín vinnn- 
hjú, gæti jeg sparað mikið fje með því að 
taka dagiannamenn nm þann tíma, er jeg 
þyrfti á þeim að halda, og svona get jeg 
til, að það muni verða með fleiri.

H. þm. tók ennfremnr fram sem á- 
stæðu móti frv., að vinnnhjú hefðn ekki 
látið neinar óskir í ljósi viðvikjandi þessn 
máli. Ætli h. þm. ekki sje knnnngt nm, að 
vinnufólk hvorki er vant því að skrifa í 
blöðin eða halda fundi til að ræða áhnga- 
mál sín, en ef hann vildi tala við vinnu- 
fólk hjer á Snðuriandi, mnndi hann fljótt 
sjá, að þvi er þetta meira áhugamál en 
hann hyggnr. H. þm. sagði, að aptnr á 
móti hefðu komið fram mótmæli frá undir- 
búningsfundinum. En hvaðan eru þá þessi 
mótmæli sprottin? Skyldu þan vera kom- 
in frá hjúunnm? Nei! Þau ern ein-
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mitt komin frá húsbændunum, og jeg get 
því fyrír mitt leyti ekki tekið mikið tillit 
til þeirra, þegar þau eru komin frá þeim 
partinum, sem hyggur sig hafa hagnað af 
því, að allt haldist óbreytt. Jeg er á 
þeirri skoðun, að af atvinnufrelsi leiði æ- 
tíð með tímanum gott; það kann að vísu 
í fyrstu að verða nokkuð misbrúkað, en 
menn mega ekki hugsa, að vinnulýður vor 
yfir höfuð sje svo skyni skroppinn, að hann 
ekki muni læra fljótt að hagnýta sjer þetta 
frelsi á rjettan hátt. Fyrir þá lausamenn, 
er notuðu það vel, mundi það verða til 
stórkostlegs gróða, bæði beinlínis með því, 
að þeir munu leggja meira fje fyrir, en 
þeir gjöra sem vinnumenn, og eins óbein- 
línis meðþví, að þeir munu Iæra að haga 
efnum sínum og ráði, eins og bezt gegnir, 
með þvi að þeir munu finna að þeir hafa 
einir ábyrgðina á því, hvernig fyrir þeim 
fer, en þetta læra hjúin síður, með því að 
þau þurfa enga áhyggju að bera fyrir lífi 
sínu i hjúastöðnnni og þurfa ekki annað 
að gjöra en það, sem húsbændurnir skipa 
þeim. Lausamennskan er að minu áliti 
mjög góður skóli. Jeg verð þvi að vera 
þessu frv. hlynntur, þótt mjer ekki falli 
öll ákvæði í því, og jeg þess vegna greiði 
ef til vill atkvæði móti einni grein, er 
mjer finnstof ófrjálsleg; jeg hefði eins og 
jeg hef tekið fram, kunnað betur við frv. 
stjórnarínnar; það var hæfilega frjálslynt.

Sigurður Siefánsson: Mjer hefur ekki 
opt fnndizt jeg hafa ástæðu til að vera 
h. stjórn þakklátur fyrir þau frv., er hún 
hefur komið fram með, en fyrir þetta frv. 
finn jeg mjer þó skylt að votta henni 
þakklæti. Frv. þetta snertir almenn mann- 
rjettindi, sem hver maður i sjálfu sjer á 
fulla heimting á, og það er algjörlega 
rangt að vilja meta þessi rjettindi til pen- 
inga og verzla með þau, eins og hverja 
aðra vöru.

Jeg hefði helzt kosið að frv. stjórnar- 
innar hefði verið samþykkt óbreytt eða 
með litlum breytingum, en h. Nd. hefnr

ekki litizt svo, og gjört á því allmiklar 
breytingar, sem að mínu áliti miklu frem- 
ur hafa spillt frv., en verið því til bóta.

Jeg játa það fullkomlega, að þetta er 
mikið vandamál, þar sem verið er að ræða 
um að breyta lögum, er staðið hafa í fleiri 
hundruð ár. En þess er gætandi, að þótt 
breytingin sé í orði ærið mikil, þá eru 
ekki svo mikil líkindi til, að hún i fyrstu 
gjörí stórkostlega breytingu á þessu gamla 
fyrirkomulagi. Jeg held, að ekki þurfi 'að 
bera neinn kvíðboga fyrir því, að öll vinnu- 
hjú hlaupi strax úr vistum, ef rýmkað 
verður vistarskyldu-bandið, eins og hjer er 
farið fram á. Það hafa sumir gjört ráð 
fyrir þvi, og gengið út frá því sem gefnu, 
að allt muni á svipstundu breytast svo, 
að ekki verði hægt að fá nokkurt vinnu- 
hjú, heldur verði allt að vinna með dag- 
launamönnum, en jeg er miklu fremur 
hræddur um, að vinnufólkið sje af göml- 
um vana orðið svo sinnulaust, að það 
ekki hafi hugsun á að nota það frelsi, sem 
því verður gefið, ef frv. þetta verður að 
lögum, þótt mjer sannarlega væri hin 
mesta ánægja, að sem fiestir færðu sjer 
þessi rjettindi í nyt.

Það hefur verið tckið fram, að það 
væri skaðiegt fyrir þjóðina að rýmka um 
atvinnufrelsið, þvi daglaunin mundu hækka 
og öll vinna verða kostnaðarmeiri. Það 
er að sönnu ekki hægt að tala fullkom- 
lega um þetta, nema með spádómum, en 
jeg held jeg hafi þó ofurlitla reynslu, er 
virðist benda á nokkuð annað. Sami mað- 
urinn er opt allur annar, sem vinnuhjú en 
sem kaupamaður. Jeg hafði einu sinni 
vinnumann, sem mjer engann veginn lík- 
aði vel við og þótti töluvert hyskinn. 
Þenna sama mann hef jeg haft sem kaupa- 
mann og ekki haft hið minnsta að setja 
út á hann. Það eru miklu minni hvatir 
og færra, er örfar vinnufólk til að vera 
kappsamt og duglegt en daglaunamenn, og 
hægra sagt en gjört, að húsbændnrnir 
geti sjálfir jafnan sjeð um, að það ekki noti
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tímano ver en skyldi fyrir húsbóndannm, 
því ef vinnnfólkið á annað borð er hyskið, 
þá gefast því svo mörg tækifæri til að 
draga af sjer, sem húsbóndannm er lítt 
mögulegt að sporna við, og þótt húsbóndinn 
komist að því, þá ern það þó flestir, sem 
hika sjer við að reka hjúin burtn úr vist- 
um fyr en í síðnstn lög, þótt þeir reyni 
þan að töluverðri ótrúmennsku. Eptir því 
sem lansamönnnm fjölgar, því meiri verð- 
nr samkeppnin hjá verkalýðnnm og rjett- 
látnr mnnnr gjörðnr á dngnaðarmönnnm 
og slóðnm, sem allt of opt ganga með 
jafot frá borði í ársvistunnm. Jeg tala 
hvorki sem land- eða sjávararbóndi, heldur 
að eins frá aimennu sjónarmiði. Það er 
eins og sveitabændurnir sjeu hræddirlvið, 
að allt fólk dragist að sjónnm, en því á 
að banna mönnnm að vera þar, sem þeir 
geta haft mest npp úr vinnn sinni. Jeg 
fyrir mitt leyti get ekki gjört svo litið úr 
löndnm minnm, að segja þeir vilji heldnr 
liggja aðgjörðalausir vikunnm saman við 
sjóinn heldnr en leita þangað, sem eitthvað 
er hægt að fá að gjöra. Og það ern eng- 
ir spádómar, þó jeg segi þetta, þvi vjer 
höfum augljósan vott nm, að fólkið hagar 
sjer eptirþví, sem tækifærið bendir því á. 
Fólkið streymir á haustin og vetnrna tii 
sjávarins, því þá er þar helzt afla von, 
en þegar snmra tekur fer það aptnr hóp- 
nm saman npp í sveitirnar til að fá sjer 
kanpavinnn, því aðalstarfstimi sveitabónd- 
ans er snmarið, og þetta veit verkalýðnr- 
inn vel. Jeg skal fúslega játa, að ef þessi 
breyting hefði þan áhrif, að fóik gengi úr 
vist, þá gætu af því hlotizt mörg óþægindi, 
en það eru ekki miklar líknr til, að svo 
fari, og þótt jafnvel nokknð rugl kæmist 
á menn í fyrstu, mundn þeir þó fljótt átta 
sig.

H. þm. Strand. (G. 6.) fórnst svo orð, 
að útlit var fyrir, að hann í engn vildi 
rýmkva vistarbandið, en þareð jeg veit, 
að þetta er ekki meining hans, þá tek 
jeg orð hans sem nokkurskonar hugvekju

til okkar, er honnm þykir fara of langt, 
um að rasa ekki yfir ráð fram. Jeg get 
ekki verið honnm samdóma nm að kalla 
tvitnga eða 25 ára gamla menn óráðna 
nnglinga. Jegheld, að menn, sem komn- 
ir ern á þetta aldnrsskeið frá 20—25 ára 
sjeit eða ættu að minnsta kosti að vera 
farnir að hngsa um framtíðina. Og jeg 
held ekki sje nein ástæða til að ætla, að 
vinnnhjú mnndn keppast eptir að verða 
lans, ef þau hjeldn að þan stæðn sig ver 
á eptir en nndan, nema menn gangi út 
frá því, að þan knnni ekki fótnm sínum 
forráð.

H. þm. Strand. (0. 0.) hefnr ásamt 
mörgnm öðrnm mótstöðnmönnnm þessa 
máls tekið það fram, að þessi ákvæði 
mnndn verða til að anka eyðslnsemi og 
leti í landinu, og jeg skal játa það, að ef 
jeg væri hræddnr nm það, þá mnndi jeg 
óhikað greiða atkv. mótifrv., þvíáeyðsln- 
semi vinnnhjúanna held jeg sannarlega 
ekki sje bætandi. Að margir af hinnm 
dnglegustu bændnm, er h. þm. þekkir, 
hafí verið vinnnmenn, sannar ekki neitt 
Meðan þetta hapt er á lansamönnnm, og 
þeir því svo fáir, er ekki hægt að búast 
við, að eins margir dngandi bændnr hafi 
komið úr þeirri stjett, eins og vinnnhjúa- 
stjettinni, sem er hinn fjölmennasti hluíi 
þjóðarinnar. H. þm. má taka eins mörg 
dæmi eins og hann vill; þan geta aldrei 
sannað, að ekki geti komið eins margir 
góðir bændur úr lansamannastjettinni, 
þegar hún er orðin eins fjölmenn og hjúa- 
stjettin er nú og hefnr verið nm langan 
aldnr. En jeg þekki lika lausamenn, sem 
eru hinir mestn nppgangsmenn og stands- 
menn; snmir þeirra gætn lánað okknr 5— 
6000 kr. hvenær sem við vildum. Þetta 
er nú sú reynsla, er jeg hef haft aflausa- 
mennsknnni. Það er reyndar alls ekki 
nndarlegt, þótt vinnnhjú safni síðnr fje en 
lansamenn; í ársvistnnnm er allt rjett að 
hjúnnnm, sem þan þnrfa bæði til fatar og 
matar, þan þurfa enga umhyggju að bera
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fyrir morgundeginum. Hjúin venjast & 
að kasta allri sinni áhyggju npp á hús- 
bændnrna; hvernig sem þan fara með kaffp- 
gjald sitt, þá eiga þan jafnan víst það 
sem þan þurfa til lífsviðurhalds i ársvist- 
unum og þannig leiðir þetta vistarfóður 
þan til eyðslusemi og ókærni með efni 
sín. Öðru vísi er þessn háttað með lansa- 
mennina. Það er svo margt, sem knýr 
þá áfram, þeir ern t. d. aldrei öruggir 
nm, hvað morgundagurinn færir þeim, þeir 
geta ætíð búizt við að verða atvinnnlansir 
nm lengri eða skemmri tíma, og þá verða 
þeir að hafa lagt npp til að geta lifað. 
Jeg held sem sagt það að ef þeir ern sjálf- 
nm sjer ráðandi finna þeir líka að þeir 
hafa þá skyldn gagnvart sjálfnm sjer og 
ððrnm, að leitast á allan hátt við, að 
verða sjálfstæðir og sjálfbjarga menn og 
það sjen ólíkt fleiri hvatir fyrir lansamenn 
til aðhngsa um framtíðina og safna sjer fje 
til ókomna tímans, heldnr en vinnuhjúin.

Mjer skildist hinn h. þm. Strand. 
(G. G.) vilja halda þvi fram, að vinnu- 
lýðurinn myndi að eins hafa helberan 
skaða á vistarbandsleysingnnni, en efþessi 
spádómnr hans rætist, þá væri heldur 
engin ástæða til að óttast hjúaeklu eða 
dýrari vinnnkrapta þótt þessi breyting 
kæmist á, því h. þm. Strand. (G. G.) get- 
nr þó sannarlega ekki gjört svo litið úr 
vinnulýðnnm, að hann mnndi árnm saman 
vera laus þrátt fyrir það, þótt hann hefði 
helberan skaða af því; nei, reyndist þetta 
rjett tilgáta þá mundi verkalýðurinn því 
fremur halda dauðahaldi í ársvistirnar og 
bændnm bjóðast nóg hjú eptir sem áðnr. 
En jeg fyrir mitt leyti er nú ekkert 
hræddnr nm þetta tjón, sem þm. var að 
tala nm, og heldur ekki nm hitt, að 
bændnr fái ekki næga og enda ódýrari vinnn- 
krapta, þótt frv. þetta verði að lögnm.

Jeg verð að vera því hlynntur, að frv. 
þetta nái fram að ganga, og þó h. Nd. 
hafi að mínu áliti skemmt frv. stjórnar- 
innar töluvert, þá þykir mjer þó bstra, að

einhver bót náist, heldnr en engin. Mjer 
þykir það miklu skipta, að jafn mikilsvert 
mál, sem þetta verði afgreitt af þing- 
inu. Eins og nú stendurá, munjegverða 
miðlunarmaður í orðsins fyllsta skilningi, 
því lítið er þó ætíð betra, en ekki neitt. 
Hin núgildandi lög eru svo ranglát, að 
yflrvöldin eru orðin alveg uppgefin á að 
elta alla, sem brjóta þau, og held jeg því, 
að sannarleg þörf sje á að breyta þeim, 
því jeg veit ekki, hvað getur verið öllu 
verra fyrir nokkurt land, en að lögnm 
þess sje sýndur sá vansómi. H. þm. Strand. 
(G. G.) sagði, að sjávar- og landbændur 
ættu ekki að vera að togast um vinnu- 
hjúin: þetta er alveg rjett; hjer á engin 
togun að eiga sjer stað, verkalýðurinn á 
að hafa fullt frelsi til að leita sjer atvinnn 
sinuar þar sem honum bezt þykir, hvort 
að er við sjó eða í sveitnm.

Jeg get vorkennt sveitabændum, þótt 
þeir sjeu hræddir við frv., og þeim væri 
það ekki láandi, ef nokknr líkindi væri 
til, að öll þau ósköp leiddi af þessari breyt- 
ingu, sem þeir bera kvíðboga fyrir, þvi 
að það væri sannarlega slæmt fyrir land- 
búnaðinn.

Guðjón Guðlaugsson: Það eru að 
eins fáar athugasemdir út af orðum h. 6. 
kgk. (Þ. B.), er jeg ætla að gjöra. Þeim 
orðum, er h. þm. í byrjun ræðu sinnar 
benti til mín, skal jeg leyfa mjer að geyma 
þangað til síðast. H. þm. sagði, að það 
lenti alveg í sömu lagabrotunum, sem 
verið hefði, ef ekki væri rýmkvað um 
vistarbandið.' En spursmálið er hvað mik- 
ið eigi að rýmkva, og að hverju leyti. 
Eru það einmitt ekki aldurstakmörkin í 
hinum núgildandi lögum, sem valdið hafa 
mestn lagabrotunum? Og hvað er svo 
rýmkað um þau í þessu frv.? Jeg verð 
að kalla það til megnasta ófrelsis, aðvilja 
ekki leyfa mönnum fyrir nokknrt verð að 
verða lausir. Þetta verð jeg að kalla ó- 
frelsi, en ekki þó mönnum sje gjört að 
skyldu að greiða ofurlitið gjald til að fá
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lausamennskubrjef. Til hvers væri að vera 
sækjast eptir þessum hagnaði, ef hann er 
ekki svo mikill, að menn vilji gefa 20 kr. 
virði fyrir hann? H. Nd. hefur núá þing- 
inn að sönnn ekki metið þennan hagnað 
meira en 5—10 kr. Það er eðiilegt' þð 
menn girnist fullt frelsi, en því óskiljan- 
legra er það að halda fast við þessi ald- 
nrstakmörk.

Jeg skil ógn vel, að það sjeþægilegt 
að slá nm sig með þessn atvinnufrelsi, en 
það þýðír ekki neitt, þegar ekkert verður 
sannað með þvi.

Undarlegast af ölln er þó, þegar 
þessir menn, er þykjast vera að vernda 
vinnnlýðinn, en í rann og vern gjöra hon- 
nm — jeg segi honnm, því jeg tel vinnn- 
fólkið einn aðalhluta hans — hinar örg- 
nstn getsakir, eins og t. d. að hann svíkist 
nm að gjöra það, sem honnm er boðið, 
og vinni ekkert verk nema til hálfs. Þessa 
ódyggn kynslóð vilja þeir vernda og gefa 
frelsi. Ef þessar getsakir væru sannar, 
þá ætti ekki fyrir neitt, hvað mikið, sem 
í boði væri, að gefa hana frjálsa.

Jeg er ekki enn þá kominn á þá 
skoðun, að vinna daglaunamanna sje að 
nokkrn leytidrýgri, en fastra vinnnmanna; 
jeg hef haldið hvorttveggja, og eptir minni 
reynsln þá hefur öldnngis mátt á sama 
standa i þvi tilliti. Þeir sem hafa verið 
dygg hjú hafa alveg eins verið' það sem 
daglannamenn, en ekki fremur, og þeir 
sem hafa reynzt ódygg hjú hafa einnig 
reynzt það sem lansamenn jafhvel engn 
síðnr. Jeg verð því að álita það getsakir 
til vinnufólksins, að það mnni ekki nenna 
helmingnum af því, sem það getnr nnnið, 
og á að vinna. Jeg hef heldnr ekki orðið 
var við, að ofmikið væri af vinnnfólkinu; 
það má sannarlega ekki fækka, því það 
er nóg samt af þessnm lansamönnum, sem 
róla til og frá um aliar sveitir, og sem 
ýmist hafa komið sjer nndan vistarskyld- 
unni með lagabroti, eða með þviaðkanpa

Alþt 1898 A.

sig lausa. Jeg heid að hver duglegur 
vinnnmaðnr, sem á annað borð hyggur 
sig hafa einhvern hag af því, vilji gjarn- 
an vinna til að gefa hæfilegt gjald fyrir 
að vera iaus.

Að öðru leyti skal jeg geta þess, að það 
sem h. Nd. hefur sýnt sig frjálslegri í þessn 
máli en stjórnin, er að eins í einu atriði. og það 
hefnr hún tekið úr fnndarhaldi úr Str.sýslu.

Þetta dæmi h. 6. kgk. (Þ. B.) nm, að 
hann þekkti lausamann, er lagt hefði npp 
5000 kr. á 12 árnm, sannar hreint ekkert; 
það er ekki einu sinni hægt að sjá af 
því, hvort hann hefnr heldur safnað þessn 
fje sem lansamaður eða sem vinnumaður, 
og heldnr ekki, hvað gamall hann var, 
þegar hann varð Iaus; hafi hann verið 
orðinn eins gamail eða eldri en lausa- 
mannalögin tiitaka, að maður verði gjald- 
frí, þá kemur dæmið ekkert þessn máli 
við. Eða heldnr þm. ekki, að hann heíði 
viljað vinna til að borga 20—30 kr., ef 
hann hefði sjeð sjer þennan hag af því að 
vera lausamaður, þótt hann hefði grætt 
þeim mun minna, sem sje 4980 kr. í stað 
5000? H. sami þm. sagði, að jeg hefði 
sagt, að mjer hefði ekki verið hægt að fá 
jafnvel unglingspilt að vortíma fyrir 2 
króna daglaun. Já, þegar þeir sem sitja 
við hliðina á manni ekki geta heyrt, hvað 
maður segir eða skilið það, þá er ekki 
von að þeir, er lengra eru frá geti það. 
Það, sem jeg sagði var, að vel gæti svo 
farið, að ekki væri hægt að fá mann, þótt 
boðin værn 2 króna daglaun, ef aflafrjettir 
heyrðust írá sjónnm, og tók það nm leið 
fram, hvaða óhagnaður þetta gæti orðið 
bæði fyrir bóndann og eins fyrir manninn 
sjálfan, ef aflinn brygðist, sem ekki ósjald- 
an hefur átt sjer stað.

Að brigsla vinnuhjúunum um leti og 
sviksemi, af því húsbændurnir eru ekki 
færir um að vera húsbændur, og hafa ekki 
þekkingu á að láta vinna það, sem með 
þarf, það er alsendis ósæmandi, og þeir,

33 (6. ókt)
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sem ekki erufærir um að vera húsbændur 
yfir hjúum eru heldur ekki færir um að 
vera það yfir daglaunamönnum.

Jeg veit vel. að það er hægt að segja 
þetta og þetta, það er hægt að segja 
manni að ráða til sín einn mann að vor- 
inu, annan á sumrin og þriðja á veturna, 
eptir því, sem þörf er á, en það er verra 
að framkvæma það, eins og jeg hef fært 
rök að. Jeg skil ekki, hvernig hægt er 
að sannfæra mig, eða nokkurn mann með 
heilbrigðri skynsemi, um að hægt sje að 
fá nóg af fólki upp í sveitirnar á hverj- 
um tíma árs sem er, þegar góður afli er 
við sjóinn, og án þess að undirkasta sig 
þeirri byrði, að halda manninn fyrir fullt 
kaup lengur en maður þarf hans með. 
Jeg þekki svo mörg dæmi, sem sanna 
þessa skoðun mína; jeg veit til, að einn 
bóndi varð að taka mann í 8 vikur, þó 
hann þyrfti hans ekki nema í tvær. Mað- 
urinn ætlaði til sjávar, og vildi ekki verða 
kyr og eiga á hættu að missa af góðum 
afla, nema hann væri viss um að íá að 
minnsta kosti nokkuð langa vinnu. Ef 
menn vilja gefa svona mikið fyrir dag- 
launamennina, þá má kannske takast að 
ná í hana, en þó er það í rauninni ekki 
orðin daglaunavinna heldur samskonar og 
vinnuhjúin veita, en að eins með miklu 
þyngri búsifjum fyrir vinnuveitandann.

Jeg er máske ekki eins kunnugur 
Norðmönnum og högum þeirra, eins og 
h. 6. kgk. (Þ. B.), en jeg hygg þó, að þar 
muni víðast hvar haga svo til, að smá- 
þorp sjeu í kring um hvern bóndabæ, 
þar sem hægt er að fá nóg af daglauna- 
mönnum til að vinna dag og dag, já, jafn- 
vel tíma og tíma. En þó jeg sem sagt 
sje ekki svo kunnugur í Norvegi, þá veit 
jeg, að í Danmörku er mjer eins kunnugt 
eins og h. 6. kgk. (Þ. B.), og þarveitjeg, 
að enginn bóndi þarf einu sinni að járna 
hest sinn sjálfur, því þeir fá alla vinnu 
hjá húsmönnum í kring um sig, sem þeir 
þurfa, en samt hafa þeir þó fleiri eða

færri vinnumenn, sem geta fengið þá, því 
þeim þykir það miklu umsvifaminna en 
að taka daglaunamenn til hvers viðviks. 
Þannig hagar til í útlöndum, en hið sama 
er ekki tilfellið hjer.

• Jeg sagði aldrei, að vinnufólk væri 
almennt á móti þessari breytingu, heldur 
að eins að það ætti sjer stað þar, sem 
jeg þekkti til. Það getur vel verið, að 
vinnufólk hjer í Gullbringu- og Kjósarsýslu 
sje á annari skoðun. Það er ekki heldur 
rjett að brigsla bændum um, að þeir hugsi 
að eins um sinn eiginn hag í þessu máli, 
þeir hugsa líka um hag og velferð þjóð- 
arinnar yfirhöfuð. Að byggja mjög fagrar 
vonir á þvi, að greiðasala verði tekin upp 
almennt held jeg að sje óþarft, enda er 
almennri greiðasölu ekki bót mælandi. 
Það hefur ætið verið álitin einn af aðal- 
kostum þjóðar vorrar, gestrisnin, og að 
eyðileggja hana mun varla rjett. Jeg 
veit heldur ekki til hvað mikils gagns 
þessi greiðasala yrði, jeg þekki ekki, hvað 
á sjer stað kringum h. 6. kgk. (Þ. B.), en 
þar sem jeg þekki bezt til, hefur hún 
aldrei getað orðið almenn og þeir sem hafa 
byrjað á henni, hafa hætt þvi aptur, og 
álíta hana lítt framkvæmanlega.

H. þm. ísf. (S. St.) sagði, að það væri 
engin hvöt fyrir vinnufólkið til að vinna 
vel, af því að kaup þess væri ekkert hækk- 
að fyrir það. Jeg get þá ekki annað en 
kallað þá húsbændur bæði rangláta og 
eigingjarna, sem ekki vilja sjá það við 
vinnumanninn, ef hann er duglegur. Mjer 
þykir þetta nokkuð skritin kenning og 
allþungar getsakir til húsbændanna, og 
það þvi fremur, sem jeg veit, að það á 
sjer stað að menn fá misjafnt vinnukaup. 
Það væri beinlínis blettur á vinnuveit- 
endum, ef það ætti sjer stað, sem h. þm. 
ísf. (S. St.) segir. Þar að auki er þess 
að gæta, að menn geta verið duglegir til 
eins verks, þó þeir ekki sjeu það til ann- 
ara. Jeg geld t. d. góðum fjármanni 100 
kr. í kaup, þótt hann sje ekki duglegur
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til neins annars, og öðrum manni, sem 
er betri sláttumaður, geld eg líka 100 
kr., þó hann sje ekki góður fjármaður. 
Jeg held það sje óþarfi að geta þess til 
nm vinnumenn, að þeir hafi ekki vit á 
að segja við húsbóndann: ef jeg ekki fæ 
meira kanp, en þessi maðnr, sem gjörif 
helmingi minna, þá fer jeg hreint út sagt 
frá þjer.

Jeg skal þá leyfa mjer að snúa mjer 
að þeim orðnm, er h. 6. kgk. þm. (Þ. B.) 
hafði nm mig i hyrjnn ræðnsinnar. Hann 
hrigslaði mjer nm framúrskarandi ófrjáls- 
lyndi og jafnvel mannhatnr, en jeg læt 
það nú vera, það er nú fyrir sig, aðvilja 
reyna að merkja mig sjálfan á þennan 
hátt, en að vera að setja það kjðrdæmi, 
sem jeg er úr, í samhand við þetta, og til 
þess að slá skngga á það, með þvi að 
segja, að ræða mín hefði verið svo, að 
hún hefði hvergi getað verið komin að, 
nema frá Hornströndnm, verð jeg að álíta 
allsendis ósæmandi í því samhandi, sem 
þm. talaði það, og jeg get ekki sætt mig 
viðþesskonar orð; jeg skal sjálfnr reyna 
að forsvara orð mín og gjörðir, og reynd- 
nst þær í einhverjn öðrnvisi, en þær ættn 
að vera, þá er það mín eigin skuld, en 
ekki kjördæmis míns, og þó þm. þyki fyr- 
iriitlegt að vera þm. Strandam., þá skal 
jeg fræða hann nm, að það hjerað stend- 
nr i mörgnm greinnm fnllkomlega jafn- 
fætis því hjeraði, sem hann er úr, og þótt 
h. þm. (Þ. B.) væri í boði þar, þá skal 
jeg fullvissa hann nm, að Strandamönnnm 
mnndi aldrei koma til hngar aðnotahann 
fyrir erindreka. Jeg held satt að segja, 
að staða hans á þinginn nú sje ekki veg- 
legri, en ef hann væri þm. Strandam. Jeg 
verð að álita, að þeir menn, sem ekki sjá 
það, að svona orð, sem eiga að vera til 
þess að kasta skugga á einstök hjeruð 
landsins, ern ekki sæmandi eða ern öðrn- 
vísi en þan eiga að vera. Þeir sjá ekki 
vel sóma sinn, og likjast helzt þeim mönn- 
nm, er ekki knnna að skammast sín.

Forseti: Jeg finn ástæðn til, út af 
orðnm h. þm., er síðast talaði, að minna 
menn á, að halda sjer við efni nmræð- 
nnnar, en eigi blanda i hana óviðkomandi 
söknm, svo og haga orðnm sínnm sæmi- 
lega, og það því fremur, sem jeg hygg, að 
engin sjerleg ástæða hafi verið gefin til að 
koma fram með þan. Annars álít jeg hið 
nefnda hjerað heiðarlegt í alla staði, og 
það mnn það vera.

Þorkell Bjamason: Jeg verð að skýra 
stnttlega írá þvi, vegna hvers það var, að 
jeg viðhafði áðan í ræðn minni þessi orð, 
sem h. þm. Strandam. (Q. G.) hefnr sárnað 
svo mjög. Þá er jeg ólst npp í Skaga- 
firði höfðn Strandamenn almennt orð á 
sjer fyrir það, að þeir værn miðnr mennt- 
aðir öðrnm landsmönnnm; þeir þóttn og 
nokknð einkennilegir, jafnvel afkáralegir, 
eptir því sem jeg heyrði frá sagt, og 
vorn af snmum jafnvel áiitnir galdramenn. 
Jeg minnist þess eitt sinn, þá er jeg var 
á nnga aldri, og kom í fyrsta sinn i kanp- 
stað á Skagaströnd, að jeg sá þar mann, 
sem ljet mjög afkáralega. Jeg hafði aldrei 
sjeð mann láta svo illa, og varð hræddnr 
við hann og hljóp hið bráðasta í burtn. 
Jeg hjelt nefnilega þetta væri galdramað- 
ur af Hornströndnm, en svo fjekk jeg að 
vita, að þetta var drnkkinn innsveitis- 
maðnr.

Að sjálfsögðu er ekki gott að vita 
það fyrir mig, hvort Straudamenn mnndn 
hafa viljað hafa mig fyrir erindsreka sinn 
til alþingis, en þó hygg jeg, að vel geti 
verið, að íbúar Broddaneshrepps mnndn 
hafa viljað nýta mig, ef jeg hefði boðið 
mig þar fram.

HáUffrímur Sveinsson: Af því að mjer 
virðist svo af ræðum h. þm., sem talað 
hafa í þessn máli, að skoðanir þeirra nm 
það sjeu nokkuð sundurleitar, hygg jeg 
að eigi mnndi af veita, að menn hærn sig 
saman til samkomnlags. Mjer virðist því 
fnll ástæða til, að mál þetta sje íhngað í

83*
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nefnd, og vil því leyfa mjer að stinga npp 
á, að til þess sje kosin 3 manna nefnd.

ATKVÆÐAGR.: Nefnd samþ. með 6 
atkv. gegn 3 og i hana kosnir:

Sigurðnr Stefánsson með 9 atkv.
Hallgr. Sveinsson — 5 —
Þorkell Bjarnason — 5 —

Frumv. til laga um afnám gjalds af 
fasteignasölu (C. 340); 1. umr.

ATKVÆÐAGR.:' Málinn vísað til 2. 
nmr. í e. hlj.

Frumv. til laga um bæjarstj'orn á Seyð- 
isfirði (C. 356); 1. umr.

Sigurður Jensson: Frnmv. þetta er 
svo mikið mál, að það þarf nákvæmrar 
aðgæzlu; jeg vil því leyfa mjer að stinga 
upp á, að valin sje 3 manna nefnd til að 
ihnga það.

ATKVÆÐAGR.: Nefnd samþ. með 
6:3 atkv. og i hana kosnir:

Kristján Jðnsson með 8 atkv.
Gntt. Vigfússon — 8 —
Einar Ásmundsson — 7 —

Forseti tók hin önnur mál af dag-
skrá.

Þrítngasti og annar fundur, miðvikn- 
dag 9. ágúst. Allir á fundi.

Fmmv. til laga um að sélja salt eptir 
vigt (C. 295); 3. nmr.

ATKVÆÐAGR.: Frnmv. samþ. í e. 
hlj. og afgreitt til Nd.

Frumv. til laga um að nema döms- 
vald hœstarjettar sem œzta dómstóls í ís- 
lenzkum mðdum úr lögum (C. 286); 2. umr.

Þorkéll Bjarnasonz Jeg skal lýsa 
yfir því, að jeg er samþykknr mörgu af 
því, er tekið var fram í þessn máli við 1. 
umr. þess hjer í þe^sari h. þingd. Jeg er 
því samþykkur, að það er bæði eðlilegast 
og bezt, að þeir dómendur dæmi mál manna, 
er kunna mál þeirra, og þekkja þeirra

þjóðerni, og gildir það eigi að eins nm 
hina lægri dómstóla, heldnr og nm hinn 
æzta dómstól. Jeg get og fúslega viðnr- 
kenut, að það hefúr að jafnaði eigi all- 
litla tímatöf í för með sjer, að sækja sið- 
nstn úrslit mála sinna til hæstarjettar í 
Khöfn. En að þvi er það atriði snertir, 
að það mnndi hagnr, að dómendnnum væri 
persónulega knnnir málspartarnir, þá hygg 
jeg þó, að það sje mjög mikið efamál, 
hvort það væri betra, eða hvort með því 
fengist meiri trygging íyrir fnllkomlega 
rjettnm dómnm, því að það virðist ang- 
ljóst, að vel geti svo farið, þá er dóm- 
endnrnir ern persónnlega knnnngir máls- 
aðilnm, að málið sjálft verði ekki skoðað 
jafn hlutdrægnislanst, eins og þegar dóm- 
endurnir hafa ekki þessa þekkingn og 
kunnngleik. Mjer dettnr ekki i hng að 
segja það, að þeim mnndi samt sem áðnr 
láta sjer verða það, að halla hinn rjetta 
af ásettn ráði eða dæma móti betri vitnnd, 
en hinn persónulegi kunnngleiki gætihaft 
ósjálfrátt áhrif á dóminn, án þess dóm- 
endnrnir værn sjer þess meðvitandi sjálfir. 
Svo er það t. a. m., að einn getnr flntt mál 
sitt með hógværð og stillingn en annar 
með frekju og ofsa, og getnr það haft á- 
hrif á dómendnrna, að þeir verði fremnr 
sinnandi þeim, sem gætilega og stillilega 
heldur nppi málsvörn en hinum.

Þó að í margan máta hafi verið mælt 
mjög vel fyrir frumv. þessu hjer í þess- 
ari h. þingd., af þeim h. þm. er tölnðn 
nm það við 1. nmr., get jeg þó ekki gefið 
þvi atkv. mitt, eins og það liggur nú fyr- 
ir. Mjer sýnist, að með þessu sje brugðið 
svo snögglega þeirri rjettarvenju, sem tíðk- 
azt hefur hjer á landi nm nær því tvær 
aldir. Sú rjettarvenja hefur og að meirn 
eða minna leyti tíðkazt, jafnvel siðan land- 
ið komst nndir Noreg, að menn hafa átt 
kost á að skjóta málnm sinnm til endi- 
legra úrslita út fyrir landið sjálft. Þá er 
landið komst undir konung, varð súskip- 
nn á dómsmálum gjörð, að hjeraðsdóma
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dæmdu sýslumenn með meðdómsmönnum 
— þeir komu í staðinn fyrir goðana fornu 
—; svo voru máiin dæmd í lögrjettu, en 
þeir, sem eigi vildu una þeim dómi gátu 
skotið máii sínu fyrir konung, er síðan 
feldi í því hinn endilega dóm með ríkis- 
ráði sínu, og dæmdi það þannig með 
beztu manna ráði, eins- og i vorum fornu 
lögum stendur: „Enginn má rjúfa lög- 
mannsúrskurð (dóm) nema konungur einn 
og þó með beztu manna ráði“. Á þennan 
hátt voru 3 dómstólar, sem gátu um mál- 
in fjallað. Eptir það er siðabótin komst 
á hjer á landi, var stofnaður 24 manna 
dómurinn, nokkurskonar yfirdómur yfir 
lögrjettunni, og til þess dóms gátu þeir 
skotið málum sínum, er eigi vildu una 
lögrjettudómi; þannig voru 3 dómstólar 
hjer á landi þá, og 4. dómstóllinn var 
hæstirjettur, því að konungur leyfði þá 
á stundum, er þess var farið á leit, mönn- 
um að skjóta málum sínum þangað. Svo 
var t. a. m. um Gnðbrand biskup; hann 
fjekk leyfi konungs til að skjóta sínnm 
málum frá 24 manna dómi til hæstarjett- 
ar. Þannig voru 3 dómstólar innanlands 
til loka 17. aldar. En eptir 1700 var 
hæstirjettur skipaður með lögum æzti 
dómstóll íslenzkra mála, og það hefur 
konungur efalaust gjört af því, að hann 
hefur álitið íslenzkum inálum bezt borgið 
á þann hátt, en ekki af því, að hann hafi 
viljað auka veg hæstarjettar með þvi, að 
draga mál íslands undir æzta dómstól í 
Danmörku. Það hefur þannig staðið svo 
nú um nær því 200 ár, að dómstólar fyr- 
ir íslenzk mál hafa jafnan verið þrír, og 
það er víst, að mjög opt munu menn hjer 
á landi hafa unað vel úrslitum mála sinna 
fyrir hæstarjetti. — Nú vilja menn fara 
að gjöra breyting á þessu fyrirkomulagi í 
þá átt, að dómstólarnir fyrir mál manna 
hjer á landi verði að eins tveir, hjeraðs- 
dómur og yðrdómurinn i Reykjavík. Það 
er að vísu alkunnugt, að menn hafa opt 
og tíðum unað vel úrslitum mála sinna

fyrir yfirrjetti, og jeg er viss um, að hver 
maður á íslandi ber hið bezta traust til 
þess dómstóls, eins og hann er nú skip- 
aður. En hitt er og víst, að því fleiri, 
sem dómstólarnir eru, því betur verða 
mál manna skoðuð og athuguð. Hafi það 
verið nauðsynlegt á 18. og 19. öld að 
hafa 3 dómstóla, get jeg ekki akilið, að 
oss hafi farið svo fram í mannviti nú á 
siðustu tímum, eða höfum þá lagaþekkingu, 
að oss nægi nú að hafa þá að eins tvo. Það 
kemur jafnaðarlega fyrir, að eigi sje um 
smámuni að tefla fyrir mönnum, er reka 
þurfa rjettar síns, eða menn eru undir á- 
kæru. Það getur verið að tefla um líf, 
æru og eignir, eður alla velferð manna í 
þessum heimi. Fyrir því er það hin brýn- 
asta nauðsyn, að trygging sje full fyrir 
því, að dómar sjeu hinir fullkomnustu og 
grunduðustu. Ef menn vilja fá þvi fram- 
gengt, að hæstirjettur sje afnuminn sem 
æzti dómstóU i islenzkum málum, virðist 
mjer vera með öllu nauðsynlegt, að vel 
sje tryggt, að dómar sjeu vel úr garði 
gjörðir. Þetta mætti gjöra á tvennan hátt 
Annaðhvort með því, að bæta við einum 
dómstól inilli hjeraðsdóms og æzta dóms; 
jafnvel þótt í þeim dómi sæti að eins 
einn maður, þá er það nokkur trygging 
fytir því, að mál verði betur undirbúin, og 
meira gjörskoðuð, en ef dónjstólarnir væru 
að eins tveir. í öðru lagi mætti og auka 
tölu dómaranna íyfirdóminum. í þvíværi 
lika nokkur trygging fólgin. Þó að þetta 
fyrirkomulag hafi nokkurn kostnað í för 
með sjer, mega menn ekki horfa í það, ef 
mönnum er alvara með þetta mál; það er 
'svo áriðandi fyrir landsmenn sjálfa, að 
hægt sje að bera öruggt traust til þess, 
að málum manna fyrir dómi sje rjettilega 
og vel(til lykta ráðið.

Jeg get ekki betur sjeð, en að vjer 
höfum ekki fulla og æskHega trygging 
fyrir grunduðum dómum i málum vprum, 
ef hæstirjettur er ekki lengur til fyrir 
þau, og ekkert sett i staðinn, eða engar
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aðrar breytingar. gjörðar. Pyrir þri get 
jeg ekki greitt atkvæði mitt með frnmv. 
þessu, eins og það nú er.

L. E. Sveinbjörnsson: Frumv. þessu 
var tekið hjer i h. þingd. mjög vei við 1. 
umr. Menn játuðu það, að hæstirjettur 
væri skipaður mönnum með ágætum vits- 
munum og ffamúrskarandi þekkingu og 
fyrir því ætti hann alla yirðingu skilið 
sem bezti dómstóll. Jeg er viss um, að 
þetta er satt og rjett, að hæstirjettur hef- 
ur jafnan haft mjög mikið álit.

Svo var það og tekið fram, að það 
væri ekki heppilegt, að æzti dómstóll í ís- 
lenzkum máium væri skipaður útlendum 
mönnum, er ekki kynnu tungu vora nje 
þekktu þjóðerni vort. Jeg get ekki gjört 
svo mikið úr þvi, að það sje stór galli á 
dóœendunum, þótt þeir þekki ekki þjóðerni 
þeirra, er þeir dæma mál fyrir. Það er 
þó t. a. m. kunnugt, að ríki fá sjer á stund- 
um gjörðarmenn úr öðrum ríkjum, til að 
skera úr málum sínum. (Kristján Jíms- 
son: Þar er að ræða um milliríkja-mál). 
H. 3. kgk. (Kr. J.) gjörir máske svo vel 
að skýra það, af hverju það er svo mikill 
galli, að dómendur þekkja ekki þjóðernið.

Viðvikjandi því, að það sje ástæða á 
móti hæstarjetti, að hann kunni ekki tungu 
vora, og að það sje svo mikill vandi að 
útleggja íslenzku á dönsku, að opt sje 
ekki vist, að það takist rjett, þá skal jeg 
taka það fram, að jeg get ekki fallizt á, 
að þýðing frá íslenzku á dönsku sje svona 
erfið. Jeg hef sjálfur átt að þýða mörg 
mál frá yfirrjetti á danska tungu, og jeg 
hef aldrei komizt í bobba með, að láta 
hina sömu meiningu koma fram; en það 
verður á stundum ekki vel fallegt mál 
eða vel dönskulegt, en hægt er að láta 
meininguna vel skiljast, þó málið ekki 
verði fagurt, er raenn þræða ísienzkuna 
nákvæmlega.

Að það sje ástæða á móti hæstarjetti, 
að vjer höfum önnur lög en Danir, og að 
þau lög sjeu því ókunn dómendum hæsta-

rjettar, það get jeg ekki faliiztá. Aðvísn 
höfum við í ýmsu önnur lög, en jeg hef 
ekki rekið mig á það, að hæstirjettur 
hafi nokkurntíma flaskað á þvi, enda er 
ekki ástæða til að ætla, að slikt komi fyr- 
ir, þar sem hæstirjettur hefur jafnan fyr- 
ir sjer dómsgjörðir undir- og yfirrjettar 
og í þeim munu jafnan vera teknir fram 
þeir lagastaðir, sem málinu koma við. Þó 
að því hæstirjettur vissi ekki áður laga- 
staði þessa mundi hann sjá þá þar.

Jeg get aptur á móti fallizt á það, 
að það er mjög kostnaðarsamt að sækja 
mál sín fyrir hæstarjetti, og að það hef- 
ur opt langan tíma í for með sjer, opt 
svo árum skiptir, eða jafnaðarlega 3 ár í 
einkamálum. Það er kunnugt, að mála- 
flutningsmenn við hæstarjett taka mikið 
fyrir málfærslu sína, svo að þegar málið 
ræðir ekki um háa fjárupphæð, nemur opt 
kostnaðurinn við málarekstur fyrir hæsta- 
rjetti meiru en málið er sjálft vert.

Það hefur og verið sagt, að raál vor 
ættu ekki að fara út fyrir landsteinana 
til fullnaðardóms. Á þetta fellst jeg í 
principinu, og jeg álít einnig, að vjer sje- 
um komnir á það menntunarstig, að vjer 
ættum ekki að þurfa að láta mál vor frá 
oss fara. Af þessum ástæðum er það, að 
jeg er ekki á móti þessu frumv. að vissu 
leyti; en jeg er samdóma h. 6. kgk. (Þ. 
B.) í þvi, að ef vjer viljum afnema hæsta- 
rjett, sem æzta dómstól í íslenzkum mál- 
um, án þess að gjöra neina aðra breyt- 
ingu, þá sje helzt til of lítil tryggÍDgfyr- 
ir fullkomlega áreiðanlegum dómum, þar 
sem ekki eru nema 3 dómendur í yfirrjett- 
inum. Að vísu geta á stundum verið þeir 
menn í yfirdómi, þótt ekki sjeu fleiri en 
3, sem menn bera íullt traust til, en dóm- 
endur eru breyzkir menn, eins og aðrir 
menn, og getur það því komið fyrir, að 
eitthvað verki á þá, sem ekki ætti að 
gjöra það. Það er meðal aniiars eitt, sem 
gjörir það æskilegt, að fleiri væru en 3 
dómarar i yfirdómnum. Það getur opt
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komið fyrir, þegar dómendur eru að eins 
3, að 2 eru sammála, svo að dómendnrn- 
ir koma ekki saman til samanbnrðar, eða 
„conference", sem vjer köllum, en væru 
dómararnir 5 mnndu opt og tíðum skoð- 
anirnar verða skiptari, svo að „conference" 
væri höfð, og við það mnndi málið skýr- 
ast svo sem æskilegt væri.

Jeg ætla nú að greiða atkv. með 
þessu frv. að það íái að ganga til 3. nmr., 
en þó álit jeg mjög nanðsynlegt, að breyt- 
ing sú verði á því gjörð, að bætt væri 
við 2 dómurum í yfirrjettinn, svo að frv. 
þetta fengi aptnr hið sama form, sem það 
bafði frá flntningsm. þess, er það kom nú 
inn á þingið, en þessnm 2 dómnrum var 
hleypt úr því í h. Nd.

Sigwrður Stefánssvn: Pó að mjer 
komi ekki til hngar að færa betri vörn 
fyrir þessn máli en gjört var við 1. umr. 
þessa máls, þá skal jeg samt taka fátt 
eitt fram út af orðum h. 6. kgk. (Þ. B.)

Honum þótti athngavert, að oí mik- 
ill kunnngleiki gæti leitt til þess, að dóm- 
arar yrðu ekki óhlutdrægir. Jeg er ekki 
hræddnr nm það. Eitt aðalskilyrði fyrir 
rjettlátnm dómsnrslitnm er, að dómararnir 
sjen .sem knnnngastir öllnm málavöxtnm. 
H. sami þm. (Þ. B.) benti einnig á, að 
fornri rjettarvenju væri brugðið, en jeg 
skal benda honnm á það, að áður en hún 
komst á, áðnr en hæstirjettur í Danmörku 
varð æztirjettur, þá átti sjer stað önnnr 
rjettarvenja, sn, að landsmenn dæmdn alla 
sína dóma sjálfir. Og þeir dómar, sem 
þá vorn dæmdir, ímynda jeg mjer, að 
standist fullkomlega á móts við þá dóma, 
sem dæmdir hafa verið síðan, svo að menn 
þnrfi ekki að skammast sín fyrir þá dóma, 
jeg á við dómana á þjóðveldistímannm. 
H. þm. (Þ. B.) sagði, að varhngavert væri, 
að hinni fornu rjettarvenjn, sem nú á sjer 
stað, væri brugðið, og tók fram hvenær 
hún hefði byrjað. En eins og fáir hafa 
kennt mjer betnr en h. 6. kgk. (Þ. B.) 
sögu þessa tíma, eins hefur hann sýnt

fram á, að hún er einmitt ástæða á móti 
honnm sjálfum. Sú rjettarvenja, sem á 
sjer stað í þessn máli, er komin á fyrir 
ofstopa og rangsleitni einstakra manna, 
er í trausti til hins erlenda valds reyndn 
á allan hátt til að traðka íslenzkum lög- 
um og rjetti, og leiddn með því erlenda 
áþján yfir land þetta; það má þvi með 
fnllnm rjetti segja, að hæstirjettnr sje ekki 
orðinn æzti dómstóll í íslenzkum málnm, 
samkvæmt ósknm eða vilja hinnar íslenzkn 
þjóðar, heldur fyrir rangsleitni og yfirgang 
íslenzkra ribbalda, er notnðu konnngsvaldið 
til að skjóta sjer undan hinn íorna ís- 
lenzka dómsvaldi. H. 6. kgk. (Þ. B.) er þetta 
mikln knnnara en mjer og jeg veit, að hann 
óskar þess með mjer af heilum hng, að 
slíkt ástand og það, sem þessi rjettar- 
venja er sprottin af í fyrstu eigi sjer 
aldrei framar stað á landi voru.

Jeg skal játa það, að jeg vil á eng- 
an hátt niðra hæstarjetti fyrir þessa sök, 
eða segja, að hann sje ekki rjettsýnn, 
en það er mitt álit, að ekki eigi fyrir 
það að halda þessari rjettarvenju nm ald- 
nr og æfi, sem komizt hefnr á, á hinni mestn 
róstn- og eymda öld landsins. Það sýnist 
því ráðlegra að leita aptnr í forna horfið 
og taka upp aptnr forna og góða rjettar- 
venju, að vjer dæmum mál vor sjálfir í 
voru eigin landi. Jeg ætla eins, og h. 1. 
kgk. (L. E. Sv.) tók íram, að vjer sjenm 
komnir á það menntnnar- og^þroskastig, 
að oss sje ekki ofvaxið að dæma mál vor 
sjálfir. Hvað mikið og margbrotið, sem 
rjettarfar vort er, þá hygg jeg samt, að 
það sje eigi svo erfitt, að vjer ekki getum 
haft innlendan æzta dóm, eins og átti 
sjer stað til íorna í margar aldir.

Þó að yfirrjettinum geti skjátlazt, þá 
eru menn lika í hæstarjetti, sem getnr 
yfirsjest og engn síður, þar sem þeir þekkja 
ekki eins vel þjóðerni vort og staðarháttu 
hjer á landi og þau íslenzku mál, er þeir 
fjalla um, eihs og landsyfirrjetturinn; það 
er þvi ekki ástæðatil annars en ætla, að



Dritugasti og ann&r f.: lfrv nm að nema dömsvald hæetaijettar úr lögnm; 2. umr. 528S27

landsyfinjetturinn verði fúllt eins rjett- 
látur eða rjettsýnn, þrátt fyrir lærdóm og 
skarpleik hæstarjettar, því að þegar um 
það er að ræða, að dæma rjettláta dóma, 
þá er mjög svo áríðandi að hafa sem 
yfirgripsmesta þekkingu á málunum og öllu, 
er að þeim lýtur. Eins og h. 6. kgk. 
(Þ. B.) er það Ijóst, sem góðum sögumanni, 
að ekki breyttist til batnaðarvið, aðþessi 
rjettarvenja komst á, eins er jeg viss um, 
að sú breyting verður til batnaðar, aðhið 
forna dómsvald færist aptur inn í landið.

Jeg skal ekki svara þeim mótbárum, 
sem h. 1. kgk. (L. E. Sv.) hreyfði mót 
frv., enda áttu þær freraur við það, sem 
sagt var hjer við 1. umr.

Jeg skal að eins taka fram, að jeg 
með glöðn geði gef atkv. mitt með frv., 
enda þótt það yrði ofan á, að dómendum 
verði fjölgað, þannig, að þeir verði fimm. 
Jeg er ásamamáli og h. 1. kgk. (L.E.Sv.) 
um það, að sem bezt trygging eigi að vera 
fyrir þvi, að landsmenn fái rjettláta dóma. 
Jeg mun því skoða huga minn, hvort 
jeg ekki greiði atkv. með breyttill. og 
ekki sjá eptir því, þótt þessi breyting 
kosti oss nokkur þúsund krónur. Og ef 
h. Nd. er einhver alvara i þessu máli, þá 
ætti hún ekki að horfa í það. Beyndar 
er jeg ekki hræddur um, að oss sje nein 
hætta búin af þessari breyting, þó að ekki 
verði fjölgað dómendum í landsyfirrjett- 
inum.

Jeg mnn því greiða af heilum hug 
atkv. með þessu frv. og vona, að það fái 
hinn sama greiða byr hjá h. deild, og það 
áður hefur fengið.

Þorkétt Bjamœon: H. þm. ísf. (S.St.) 
tók það fram, að landsmenn sjálfir hefðu 
dæmtá þjóðveldistímanum og er það satt, 
en jeg held, að dómsvaldið frá þessum tímum 
sje ekki takandi til fyrirmyndar, því hon- 
um er það eins kunnugt og mjer, að menn 
þá gættu ekki ávallt laganna, heldur ljetu 
opt og tíðum vopnin skera úr, og voru 
þá únlitin ekki ávallt heppileg.

Jeg tók ekki dómaskipan fram að 18. 
öld fram, af því mjer þætti það ijettar- 
fara fyrirkomulag, sem þá var, æskilegt, 
heldur tók jeg það fram til þess, að sýna 
fram á það, að landsmenn trúðu ekki 
innlendu dómsvaldi til þess að hafa síð- 
ustu úrslit mála á hendi, og þvi var það 
samþykkt af alþingi, að konungur með 
ríkisráði sínu mætti leggja síðasta úr- 
skurð á málin. En eins og jeg tók fram, 
álít jeg það ekki nægilega trygging, að 
láta fyrirkomulagið verða eins og frum- 
varpið fer fram á. Jeg er samdóma h. 1. 
kgk. (L. E. Sv.) í þvi, að það yrði að 
minnsta kosti að fjölga dómendum yfir- 
rjettarins og af því að hann gjörði ráð fyrir 
að koma með breyt.till. við frv. í þá átt, 
þá gef jeg atkv. mitt með því, að það 
gangi til 3. umr. og komist sú breyting 
að, sem mjer geðjast, þá mun jeg einnig 
gefa því atkv. frá 3. umr.

Hállgrímur Sveinsson: Jeg ætla að 
eins að gjöra stutta athugasemd við orð 
h. 6. kgk (Þ. B.). Honum fannst mikið í 
það varið að sama málið yrði dæmt þrem 
sinnum. Jeg held nú, að það sje ekki 
öldungis vist, að ávallt fáist betri dómar, 
þótt þrisvar sinnum sje dæmt sama málið. 
Þegar menn vita af einum eða tveimur 
dómum fyrir ofan hafa menn ekki eins 
mikla hvöt til þess að vanda sig og í- 
mynda sjer, að þótt eitthvað kynni að 
verða vanskoðað, þá komi það fram í 
seinni leitunum, þegar málið gengur í 
gegnum æðri ■ dómana. Tveim dómum gæti 
allopt eins vel tekizt við málið og fremur, 
ef þessir dómar væru vel skipaðir.

Mig minnir ekki betur enaðíFrakk- 
landi sje það fyrirkomulag, að sum mál 
þurfi að eins að fara gegnum tvo dóma 
og þyki þetta þar ekki óhafandi, þá 
mun það víðar vera viðunanlegt Það er 
mikið rjett, að opt eru eignir, mannorð 
líf og æra manna komin undir dómunum, 
og getur þar vandvirkni og aðgætni 
aldrei orðið of mikil; en jeg held, að menn
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láti opt reka til hins síðasta að eins af 
keppni og af því þeir vilja framfylgja 
sinn tii hins ítrasta, og þótt dómstólarnir 
værn 4 eða 5 mnndn menn ekki nna við 
eða vera ánægðir fyr en málið hefði geng- 
ið gegnnm hendnr allra þeirra og svona 
hjeldi það áfram, hvað mikið sem fjölgáð 
væri „instönsum"; S dðmar, ef þeir ern 
vel skipaðir, geta að minni ætlun optast 
gjðrt hið sama gagn sem 3.

Sami h. þm. rjeð tii að halda tðlnnni 
3 á dómstólunnm, eins og hingað til hefði 
verið nm langan aldnr, en Iáta þá máske 
1 mann sitja i 2. dðmnnm. Þetta held 
jeg að mnndi óráð mikið. Þetta liggnr 
reyndar ekki fyrir, en það hefnr samt 
verið nefnt og er þá vert að athuga það 
frá fleiri en einni hlið. Afleiðingin afþví 
yrði þá, að einn dæmdi yfir einum; en 
það gæti opt ávaldið ánægjn. Undirdómar- 
annm gæti máske stnndnm fnndizt sjer 
misboðið, ef þessi eini dómari raskaði eða 
breytti dómi hans, og hefði þó ekki betri 
námseinknnn en hann og ef tii vill eigi 
heldnr meirí aldnr eða reynsln. Óvíst er 
einnig, hvort málsaðilar mnndn við það 
knnna, að 1 maðnr skipaði 2. dóminn. — 
Nú vita menn einnig, að fjöldi mála fer 
ekki út fyrir landsteinana, heldnr fær sín 
fnllnaðarúrslit í yfirdóminnm og þan úr- 
slit, sem almenningnr - opt nnir við. Ef 
menn því opt leituðu frá 2. dómnnm til 
hins 3. mnndi kostnaðaraukinn verða tals- 
verðnr, og væri þá stigið stig aptnr á 
bak en ekki áfram með þeirri breytingu. 
Mjer finnst því það mnndi alls ekki heppi- 
legt, að málið gengi frá nndirdómi til eins 
yfirdóms, og svo til æzta dómsins, er 3 
menn sætu í. Hæstirjettur i Kanpmanna- 
höfn hefnr nú fengið svo mikið lof hjá 
öllnm, sem í þessn máli hafatalað, aðjeg 
þarf þar engu við að bæta. Það er öll- 
nm knnnugt hvað sá dómur hefnr verið 
vel skipaðnr hinnm beztn mönnnm. En 
þar sem h. 1. kgk. (L. E. Sv.) talaði nm

Álþt A. 1898.

þjóðemið, og sagði, að sjer fyndist það 
litlu skipta, hvort dómarinn þekkti þjóð- 
erni þeirra manna, sem hann ætti að dæma 
eða eigi, þá finnst mjer það nokknð at- 
hngavert. Jeg skai samt ekki fjölyrða 
nm það, en geta annars, sem töinverða 
þýðingn hefnr í þessn máli. Eins og menn 
mnnn minnast var bæði hjer á landi og i 
Kaupmannahöfn, að jeg ætla, lögð áherzla 
á það, er nm gildi hæstarjettar fyrir vort 
land var að ræða. að sjerstök trygging 
væri veitt íslenzknm málnm fyrir hæsta- 
rjetti við það, að landi vor Vilhjálmur 
sál. Finsen átti þar sæti, sem af öllnm 
var álitinn mikill lögfræðingur, en eins og 
menn vita, er hann fallinn frá og enginn 
íslendingnr hefnr komið í hans skarð. 
Annaðhvort er þá, að á þeim hefur ekki 
veríð nein þörf, og hinir dönskn dómend- 
nr álitnir fnllgildir einir saman til þess, að 
dæma hin íslenzku mál, eða þá, aJ þessa 
trygqing vantar nú, ef hinnm dönskn dóm- 
endnm er ofætlnn, að dæma mál, sem 
rekin hafa verið á öðrn tnngnmáli, og 
ekki geta veríð knnnngir hinnm ýmsn 
atviknm málsins, eins og snmir hafa tekið 
fram. Þesai athngasemd er á tölnverðnm 
röknm byggð, og menn verða að hafa hana 
til hliðsjónar, er þeir greiða atkvæði í 
þessu máli.

Jeg er samþykkur þeirri breytingu, 
er h. 1. kgk. (L. E. Sv.) vill gjöra á frv. 
þessn, og álít meirí trygging fengna með 
því. Við verðum lika að sýna bæði stjórn- 
inni og þjóð vorri, að við viljnm eitthvað 
leggja í sölurnar til þess, að fá góða 
trygging fyrir heppilegum og viðunandi 
úrslitum málanna.

ATKVÆÐAGR.: 1—3. gr. frv. samþ.
í e. hlj. Fyrirsögn frv. samþ. í e. hlj. Frv. 
vísað til 3. nmr. í e. hlj.

Frv. til laga um breyting á opnu 
brjefi 29. maí 1839 um byggingarnefnd í 
Reykjavik (C. 287); 3. nmr.

34 (7. oktbr.).
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ATKVŒÐAGE.: Frv. samþ. í e. hlj., 
og afgreitt til landshöfðingja, sem lög frá, 
alþingi.

Frv. til laga um fjárforrœði ómynd- 
ugra (C. 314, 357, 366); 3. umr.

Quðjón Quðlaugsson: Eins og h. þingd. 
sjer, þá hafa komið fram töluverðar 
breyt.till. frá mjer og tveimur öðrum h. 
þingdm. Breytingar þessar eru þð að 
miklu leyti orðabreytingar, en að eins 
lítilfjörlegar efnisbreytingar. Jeg skal þá 
fyrst fara út i breytingar þær, sem eru á 
þingskj. 357. Þar eru töluliðir 1 við 1. 
gr. og tölul. 2 og 3 við 2 gr. að eins 
orðabreyt.; tölul. 4 við 3. gr. þar sem far- 
ið er fram á, að seinni hluti greinarinnar 
frá orðunum „og skal hver“ falli burt 
höfum við tekið upp, af því okkur þótti 
þessi málsgr. óþörf. 5. tölul. við 6. gr. 
að orðin: „er gangast vill“ og til enda 
gr. falli burt, höfum við einnig tekið af 
sömu ástæðu; ekki af því okkur þætti 
þetta spilla nokkuð fyrir, beldur að eins 
af því að það er óþarft. Hið sama er að 
segja um tölul. 6 við 7. gr. Ennfremur 
er 7. tölul. við 7. gr. ekki annað en orða- 
breyting, en svo er aptur í 8. tölul. við 
sömu gr. farið fram á, að ný málsgr. bæt- 
ist inn í. Þetta er að eins viðauki við 7. 
gr., en ekki við frv. sjálft, því það er hið 
sama, sem staðið hefur í 8. gr. að eins styttra 
og betur orðað, en það er kostur á hverj- 
um lögum, að þau sjeu svo stutt og skýr, 
sem auðið er, og því höfum við farið 
fram á þessa breytingu. 9. tölul. að 8. 
gr. falli burt, er að eins bein afleiðing af 
þessu. 10. tölul. við 10. gr., er einnig 
orðabreyt. gjörð ’til hægðarauka. 11. og 
12. tölul. við 11. gr. eru einnig orðabreyt. 
að mestu leyti, en svo er lika i 11. tölul. 
nokkur efnisbreyt., að því leyti, að þar 
er orðunum: „svo fljótt sem verður“ sleppt 
af því, að þau eru óþörf og einnig í 12. 
tölul., er fellir burt síðustu setningu fyratu 
málsgreinar, af því reikningstímabil sjóð-

anna ekki fellur saman við það reiknings- 
timabil, er gjört er ráð fyrir í 5. gr. frv. 
13. tölul. við sömu gr. er einnig tóm orða- 
breyt. 14. tölul. við 12. gr. er meiri part- 
inn einnig orðabreyt. í frv.-gr. varþókn- 
un fjárhaldsmanna fyrir ómök sin ákveð- 
in af jarðaafgjöldum þeim, sem þeir 
koma i peninga, og 4°/0 af öllum jarða- 
afgjöldum, sem væru borguð í peningum 
eða gengju í sömu aurum hinum ómynd- 
uga til framfæris. í breyt.till. er þessu 
að eins breytt þannig, að fjárhaldsmenn 
skuli hafa 10°/0 af öllum jarðaafgjöldum, 
hvort sem þeir koma þeim í peninga eður 
eigi. Menn kunna nú að segja, að þetta 
sje að veita mönnum þóknun fyrir litla, 
sem enga fyrirhöfn, en það er aldrei litið 
fyrir íjárhaldsmanninn að gjöra, ef hann 
á að sjá um jarðir. Viðvíkjandi þessum 
4% þá er satt, að þau opt verða veitt 
fyrir lítinn starfa, en upphæðin er heldur 
ekki mikil. Þó þetta sje ekki mikið fje, 
þá er það þó eínlægt fremur hvöt fyrir 
fjárháldsmanninn til að koma peningum 
hins ómynduga á vöxtu, þegar hann hefur 
sjálfur hag af því, eða að minnsta kosti 
sleppur skaðlaus. Enda held jeg flestir 
muni gefa þessi 4% eptir, ef þeir enga 
fyrirhöfn þurfa að hafa. Aptur á móti 
geta þeir haft töluvert ómak, ef þeir t. d. 
þurfa að gefa með barninu og hefja til 
þess fje úr sjóðunum, og þá er 4°/0 sann- 
arlega ekki of mikið. 15. tölul. við 13. 
gr., um að gr. falli burt komum við með, 
ekki af þvi við hjeldum, að gr. væri nokk- 
uð skaðleg, heldur einungis af því okkur 
þótti hún óþörf, og til að stytta frv. 16. 
tölul. við 14. gr. er að eins orðabreyt 
til að laga orðfærið. Þá kemur 17. tölul. 
við 15. gr. og er það eiginlega sú eina 
efnisbreyt., er við förum fram á. Breyt- 
ingin er sú, að fjárhaldsmaður afhendir 
öll skilríki í hendur yfirfjárráðanda þegar 
íjárhaldinu af einhverjum ástæðum lýkur, 
í staðinn fyrir i hendur hins ómynduga 
eða tilsjónarmanns hans. Þetta sparar
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fjárhaldsmanninum mikið ómak, og er 
yfirhöfuð lang einfaldast. Ef hinn ómynd- 
ugi hefur átt nokkrar jarðir, eða peninga 
á vöxtu eða utan vöxtu, þá þarf fjárhalds- 
maðurinn ekki annað en að skila eigna- 
skjölunum, viðskiptabókunum og pening- 
unum ef nokkrir eru, í hendur yfirfjárráð- 
anda og taka kvittun fyrir. Þetta fyrir- 
komulag sparar mikil umsvif, og er einn- 
ig miklu hagfelldara fyrir hinn ómynduga 
sjálfan, því það getur vel farið svo, ef 
fjárhaldsmaður er sjerdrægur og litur 
meir á sinn eágin hag, að hann t. d. setji 
lausafje upp á hinn ómynduga með háu 
verði, ef hann á sjálfur að veita því mót- 
töku í stað þeæ að gjalda honum peninga, 
en þvi mundi yfirfjárráðandi aldrei veita 
móttöku. 18. tölul. við 16. gr., 19. tölul. 
við 17. gr. og 20. tölul. við 19. gr. eru 
allt orðabreyt. En svo er 21. tölul. við 
20. gr., að greinin falli burtu. H. með- 
flutningsmenn breyt.till. minna fannst þessi 
grein vera óþörf; jeg hef nú fyrir mitt 
leyti ekki getað sansast á það, en með 
því jeg er þeim mjög þakklátur fyrir þær 
mörgu bendingar, er þeir hafa gefið mjer, 
og af því mjer er þetta ekki heldur neitt 
kappsmál, þá hef jeg ekki fundið ástæðu 
til að setja mig á móti því, enda þótt jeg 
verði að álíta það heppilegra að slikt 
yfirlit hefði verið birt á prenti, einkum af 
því að það mundi hafa tryggt það, að hið 
opinbera hefði eptirlit með, hvernig varið 
væri fle ómyndugra.

Þá er viðaukatill. á þingskj. 366 um, 
að á eptir 17. gr. komi ný grein svo hljóð- 
andi: „ölatist fje ómyndugra sökum hirðu- 
leysis yfirfjárráðanda, ber hann alla ábyrgð 
á því“. Það er bendingu h. varaforseta 
að þakka, að við höfum komið ftam með 
þessa viðaukatillögu, en jeg hef eigi 
getað minnzt á hana fyr, af því jeg heyrði 
hana ekki, eða tók ekki eptir henni, 
þeirri bendingu nefnilega, að hann áleit 
óheppilegt, að jeg hafði sleppt úr frv.

minu ákvæðunum í síðari hluta 3. gr. í 
tilskipuninni 1847, um að yfirfjárráðamenn 
skyldu hafa ábyrgð á fje ómyndugra, ef 
það tapaðist fyrir þá skuld, að amtmanni 
væri ekki tilkynntur flutningur fjárhalds 
milli amta. Jeg get sansast á þvi, að 
þetta er á nokkrum rökum byggt, þó jeg 
raunar álíti það sjálfsagt, að embættis- 
menn beri ábyrgð á öllum sinum gjörðum, 
og að leggja svona mikla áherzlu á þetta 
eina atriði, gat ekki verið nauðsynlegt, 
því jeg ímynda mjer líka, að minnst af 
því ómyndugrafje, sem tapazt hefur, hafi 
farið af þessum orsökum, mjer er næst að 
halda ekkert. Okkur þótti bezt við eiga 
að taka breytinguna þannig upp, heldur 
en að smeygja henni aptan við einhverja 
einstaka grein, svo augljóst væri, að hún 
ætti við í öllum greinum, enda þótt það 
raunar leiddi af sjálfu sjer.

Jeg skal ekki eyða frekari orðum um 
þesar breytingartill., fyr en jeg heyri 
hvaða dóm aðrir vilja kveða upp um þær, 
hvort heldur með eða mót.

L. E. Sveinbjörnsson: Þó að þessar 
breyt.till. á þingskj. 357 sjeu allar til að 
bæta frumv. og talsverður munur verði á 
frumv. frá því, sem það áður var, einkan- 
lega hvað orðfærið snertir, og í mörgu 
tilliti, einnig hvað efnið snertir, þá er það 
samt enn svo lagað, að það er ekki eins 
gott og tilskipunin frá 1847. Hvað við- 
aukatillögunni viðvíkur, sem fram hefur 
komið, þá líkar mjer alls ekki orðið „hirðu- 
leysi“, þvi að það á hjer illa við, og er 
of víðtækt og óákveðið. Jeg kynni betur 
við, að það stæði eitthvað á þá leið: „Gt-lat- 
ist fje ómyndugra sökum þess, aðyfrfjár- 
ráðandi gœtir ékki fyrirmæla þessara laga 
að því hann snertir o. s. frv. Dómstól- 
arnir gætu annars sjálfir lagt sinn skiln- 
ing í hvert sinn í orðið „hirðuleysi", en 
um hitt er ekki nema einn skilningur.

Annars er frumv., eins og það nú er 
orðið lítið annað en ný útgáfa af tilsk.

34»
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frá 1847, en að mínu áliti ófullkomnari 
og verri, og hin fáu nýmæli frumv. miða 
síður en ekki til að tryggja fje ómynd- 
ugra. Jeg get því ekki annað en geflð 
atkvæði nú sem fyr á móti frumv.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg skal játa 
það, að jeg skil, ekki hvernig getur verið 
samræmi í orðum þeim, sem h. varaforseti 
(L. E. Svbj.) talaði síðast. Jeg skil ekki, 
hvernig hann gat sagt, að frumv. hefði 
batnað við þessar breyt.till. einungis eða 
mestmegnis að orðfæri, sem hann lagði að- 
aláherzluna á, en sagði þó, að með þess- 
um breytingum yrði frumv. að eins ný 
útgáía af tilskipuninni 18. febr. 1847. Ef 
svo væri, þá hefur hann annaðhvort lagt 
of mikla áherzlu á það um daginn, hvað 
frumv. væri breytt frá tilskip. 1847, eða 
þá að í þessum breyktill. eru meiri efnis- 
breytingar en jeg veit af, og meiri en 
heyrðist á ræðu hans áðan að væru.

Jeg er á þvi, að frumv. hafl batnað 
að orðfæri til, en hvað efnið snertir sjá 
allir, að því er ekki mikið breytt. Jeg 
skil ekki samræmið í því, að ef þetta er 
ný útgáfa af tilskip. 1847 og næsta lík 
henni, að frumv. sje þá verra en tilskip. 
því orðfærið verður þó ólíkt betra á frv. 
þessu, þegar breytingartillögurnar eru komn- 
ar inn í það, lieldur en það hrognamál 
sem er á tilskip. frá 1847.

Hvað viðvíkur því, sem h. varaforseti 
tók fram um orðið „hirðuleysi" í viðauka- 
till., þá imynda jeg mjer, að það geti ekki 
komið fyrir nema undir úrskurð dómstól- 
anna, og þá er ætlazt til, að þeir geti skil- 
ið það, hvað í því liggur. Þeir hljóta að 
sjá, að það lýtur ekki til annars en þess, 
að yfirfjárráðandi ber alia ábyrgð af því, 
ef fje ómyndugra glatast fyrir hirðuleysi 
hans á því að uppfyUa skyldur þær, sem 
lög þessi ákveða. Jeg hef sýnt fram á það 
áður, að vanræksla hefur átt sjer stað 
með fjárhald ómyndngra og fje hefur tap- 
azt vegna þess, að lögin heimtuðu ekki, 
að nægilegt eptirlit væri haft með fjár-

haldi þeirra. Það getur einnig hafa tap- 
azt af vanrækslu yfirfjárráðanda. Jeg 
hygg, að enginn hjer í deildinni getimót- 
mælt því, að það hafl átt sjer stað, og 
enginn sje sá, sem ekki geti rennt grun 
í, að þess sjeu dæmi.

Jeg skal t. d. taka, að jeg átti tal 
við einn mikils virtan þingmann Nd„ sem 
fann að þvi við mig, að jeg hefði um dag- 
inn farið of ómildum orðum um fjárhalds- 
menn yfir höfuð. Jeg sagði honum þá, 
að mjer væri kunnugt, að kona ein hefði 
komið í Strandasýslu úr Gullbringu- og 
Kjósarsýslu, sem hefði tapað eða nærri 
því tapað fje þar, ef góður maður hefði 
ekki hjálpað henni. Nú hann mundi það 
ekki, að það hefði komið fyrir, en þegar 
jeg svo minnti hann á, hvort hann mundi 
ekki hafa verið sá, sem einmitt hjálpaði 
konunni, þá mundi hann það. Þessi arf- 
ur, sem hún hafði misst, tilfjell henni vor- 
ið 1857, og það á enginn þátt i því, sem 
nú er þar ráðandi. Og þessi þingmaður 
varð þá að viðurkenna, að svo mundi eiga 
sjer stað víðar. Jeg spurði hann, hvort 
hún hefði tapað miklu. Hann kvað það 
haía verið lítið eitt af höfuðstólnum, en 
auðvitað allar rentur. Þarna sjer maður 
það. Svo hef jeg fundið þess nýtt dæmi, 
og hef rekið mig á það í dómasafninu 
1888. Það var felldur dómur í landsyflr- 
rjettinum, þar sem úrskurður skiptaráð- 
andans í Gullbringu- og Ejósarsýslu var 
dæmdur rjettur, að Tómas nokkur Sigurðs- 
son yrði að tapa 297 kr. 33 au. auk 
vazta í 14 ár, sem er á 3. hundrað kr. að 
eins af skuldinni eða þessu, sem hann tap- 
aði. En búið veit jeg ekki hvað var 
stórt, en hann mun hafa fengið nokkuð af 
arflnum úr búinn, og má því geta til, að 
rentutapið hafl numið nokkrum hundruð- 
um króna. Þetta hefur tapazt fyrir þá 
skuld, að annaðhvort hefur skiptaráðand- 
inn í Gullbringu- og Kjósarsýslu ekki á- 
litið það skyldu sína, að líta eptir, að veð- 
rjetti í búinu væri þinglýst samkvæmt 7.
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gr. í tiisk. 18. febr. 1847 stafl. b, eða að 
honum hefur gleymzt að gjöra það, því 
að hann hafi látið það ógjört móti betri 
vitund, dettur mjer alis ekki i hug að 
ætla. Og þá sjer maður það, að komið 
getur fyrir, að yfirfjárráðendur gleymi 
þess háttar, þegar þeir hafa á annað borð 
sleppt þvi frá sjer eða gjört einhvern 
þann samning, sem losar þá við alla um- 
hugsan um fjeð. Reyndar var þarenginn 
samningur, en þetta og margt fleira sann- 
ar, að tilsk. frá 1847 hefur reynzt erfið 
viðfangs fyrir sýslumenn, eins og h. vara- 
forseti (L. E. Svbj.) sagði við 1. umr. þessa 
máls, og að nauðsynlegt er að breyta 
henni, svo að hún verði þeim ekki eins 
erflð hjer eptir. Jeg tek það aptur fram, 
að mjer kemur ekki til hugar að ætla, að 
yfirfjárráðandi hafl hjer vanrækt skyldu 
sína vísvitandi eða móti betri vitund i 
þessu efni, en annaðhvort hefúr hann ekki 
álitið það skyldu sína — og þá er tilsk. 
frá 1847 ófullkomin — eða honum hefur 
gleymzt það, og er það þá líka að kenna 
tilskipuninni. Það eiga að vera þau á- 
kvæði í henni, sem minni skiptaráðendur 
á skyldur þeirra. Annars skal jeg ekki 
dæma um, hvað hefur verið tilskipuninni 
og hvað yfiríjárráðanda að kenna. En mjer 
er nær að ætla, að það hafi verið allt til- 
skipuninni að kenna. Jeg veit, að h. vara- 
forseti (L. E. Svbj.) hefur gott álit á 
hvorttveggju, bæði á tilsk. og eins á því, 
sem fram fór í Gullbringu- og Kjósarsýslu 
á árunum 1874—1878, og jeg viðurkenni 
að hvorttveggja hefur sína kosti, yfirvald- 
ið og tilskipunin, en jeg hygg, að tilsk. 
hafi einnig marga ókosti og að skiptaráð- 
andi, langt í frá, jafnist við tilsk. í því 
efni.

Jeg ímynda mjer. að ástæðurnar til 
þess, að vanræksla á sjer svo opt stað í 
þessu efni, sje bæði, að tilsk. sje ekki full- 
komin, og eins að eptirlit sje ekki svo 
nákvæmt og yfirgripsmikið sem þyrfti.

Jeg vona, að h. þingd. sýni frumv. þá

velvild, að lofa því að komast út úr deild- 
inni við þessa 3. umr. Sjerstaklega vonast 
jeg til af mínum kæra sessunaut til hægri 
(Þ. B.) sem góðum dreng og mannrjett- 
indamanni, að hann unni svo mannrjett- 
indum munaðarieysingjanna, að hann greiði 
atkv. með frumv.

ATKVÆÐAGR.: 1. breyt.till. við 1. 
gr. (C. 357) saroþ. með 10 atkv.; 2. breyt.- 
till. við 2. gr. samþ. með 10 atkv.; 3. 
breyt.tilJ. við sömu gr. samþ. í e. hlj.; 4. 
breyt.till. við 3. gr. samþ. með 10 atkv.; 
5. breyttill. við 6. gr. samþ. með 10 at- 
kv.; 6. breyttill. við 7. gr. samþ. í e. hlj.;
7. breyttill. við sömu greinsamþ. í e. hlj.;
8. breyttill. við sömu gr. samþ. með 10 
atkv.; 9. breyt.till. við 8. gr. samþ. án at- 
kvæðagr.; 10. breyttiil. við 10. gr. samþ. 
í e. hlj., 11. breyttill. við 11. gr. samþ. í 
e. hlj.; 12. breyttill. við sömu gr. samþ. 
með 10 atkv.; 13. breyttill. við sömu gr. 
samþ. í e. hlj.; 14. breyttill. við 12. gr. 
samþ. með 10 atkv.; 15. breyttill. við 13. 
gr. samþ. í e. hlj.; 16. breyttill, við 14. 
gr. samþ. í e. hlj.; 17. breyttill. við 15. 
gr. samþ. í e. hlj.; 18. breyttill. við 16. gr. 
samþ. með 10 atkv.; 19. breyttill. við 17. 
gr. samþ. i. e. hlj. Breyttill. (C. 366) 
samþ. með 9 atkv.; 20. breyt.till. (C. 357) 
við 19. gr. samþ. án atkvæðagr.; 21. breyt.- 
till. við 20. gr. samþ. í e. hlj. Frumv. 
þannig breytt samþ. með 7 atkv. gegn 3 
og afgreitt til Nd.

Þrítugasti og þriðji fundur, fimmtudag 
10. ágúst. Allir 'á fundi.

Forseii: Með því hinn lögskipaði 
þingtírai bráðum er á enda, og mörg mik- 
ilsverð mál eru ennþá óútkljáð, þar á 
meðal fjárlögin, leyfi jeg mjer að snúa 
mjer til hæstv. landsh. með þeirri ósk, að 
hann, samkvæmt allra hæsta umboði, vilji 
leyfa, að þiugtíminn verði lengdur.

Landshöfðingi: Jeg skal skýra frá 
því, að jeg hef þegar lýst yfir því í h.
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Nd., að jeg samkvæmt allra hæsta um- 
boði í konnngsbrjefi 26. maí þ. á. hefi 
samþykkt. að þingtíminn verði lengdnr nm 
hálfan mánnð, það er að segja til 25. 
ágúst, að þeim degi meðtöldnm.

Frumv. tíl laga um búsetu faxtakaup- 
manna á íslandi (G. 350, 371, 383); 2.
nmr.

Landsh'öfðingi: Eins og mönnnm mnn 
knnnngt um, þá hefnr h. Nd. sett nefnd 
til að íhnga verzlnnarmál landsins. Það 
hefði því legið næst, að þessi h. nefnd 
hefði komið fram með þetta frumv., ef 
hún hefði álitið það æskilegt.

Við nmræðurnar í Nd., var það einn 
h. þm., er meðal annara drap á ýms þan at- 
riði, er koma ættn til ihngnnar í verzlnn- 
armálanefndinni, og þar á meðal þetta mál, 
af því að það hefur verið borið svo opt 
npp áður hjer á þingi, óg gat þess, hversn 
margir annmarkar væru á þvi að skylda 
kanpmenn til að hafa fasta búsetu hjer á 
landi, því eins og öll bönd á verzluninni væru 
í raun og veru skaðleg, væri þetta ekki 
síður. Þannig fórust þm. orð, og allt út- 
lit er fyrir, að nefndin hafi verið á sama 
máli, því ekki hefur hún komið fram með 
neitt frnmv. í þessa átt. Annars skal jeg 
geta þess, að frumv. þetta hefnr opt kom- 
ið fram áður á þingi, en ávallt verið fellt, 
af þeirri ástæðu, að þetta bann hefur þótt ó- 
eðlilegt hapt, og ekki til að bæta verzl- 
nnina. Jeg hef áður tekið það fram, er 
mál þetta hefnr verið hjer á þingi, að það 
mun vera óvenjnlegt, að minnsta kosti í 
öllnm stærri verzlnnarlöndum, að banna 
öðrum en þeim, sem eru búsettir í land- 
inn, að reka þar verzlun. Að vísn er það 
svo í Danmörkn, að íastakaupmenn þar 
verða að hafa rjett innborinna manna, en 
það er nokknð annað, en að vera búsettnr. 
Það er t. d. heimilt öllum íslendingum að 
reka þar fasta verzlun, þó þeir sjeu bú- 
settir á íslandi. Það, sem mælir mest á 
móti þessu frnmv. er, að það verður til I

þess að einoka verzlnnina einkum í smá- 
kanpstöðnm, þar sem ekki er nema einn 
kanpmaðnr. Ernmv. hittir ekki einnngis 
fastakaupmennina, heldnr gjörir það lansa- 
kanpmönnnm nálegá ómögnlegt að reka 
verzlun hjer við land, því þeir eru eins 
og menn vita allir eða svo sem allir út- 
lendingar. Að vísu hefur komið fram 
breyt.till. nm að fella bnrtn þan ákvæði, 
að þeim ekki skuli vera leyft að verzla 
fyrir minna en 200 kr., en þá verðnr aptnr 
sá agnúi á, að hlynnt verðnr svo mjög 
að þeim í samanburði við fastakanpmenn- 
ina, en það virðist vera mjög ósanngjacnt, 
þar sem föstu verzlanirnar borga öll gjöld 
til almennra þarfa, en lansakanpmennirn- 
ir aptur á móti ekkert.

Annars þekki jeg ekki nokkurt frv., 
er hægra sje að fara í kringnm en þetta, 
bæði hvað búsetuna sneitir. og einsþegar 
nm fleiri hluttakendnr i sömn verzlun, 
eða sem á útlendu máli er kallað „firma“, 
er að ræða. Frumv. má teygja svo áall- 
ar Inndir, að það mundi ákaflega erfitt, ef 
ekki með öllu ómögulegt fyrir hið opinbera, 
að sjá nm, að ekki verði farið í kring um 
ákvæði þess. Það vita allir, hversu hægt 
það er fyrir kaupmenn, að láta faktorá 
sína eiga einhvern lítinn hluta í verzlun- 
unnm, og meðan því að engin ákvæði eru 
í frumv. um það, þegar fleiri eru eigend- 
ur að sömu verzlun, en lögin verða að skilj- 
ast á vægara veginn, þegar vafi er um 
skilning þeirra, þá hlýtur það að vera 
nægilegt, ef einu af eigendunum er bú- 
settnr hjer á Iandi, án tillits til þess, hversu 
mikill hluti hans er. Hvað orðið „bú- 
settur“ snertir, þá höfum við þegar reynsl- 
una fyrir okkur um það, hvernig það hef- 
ur verið teygt. og sjerstaklega held jeg h. 
þm. ísf. (S. St.) hljóti að vera kunungt 
um það.

Enn er eiun galii á frumv., og það 
er, að það vantar öll ákvæði um „kommis- 
sioneraverzlun". Þurfa þeir að vera búsettir 
eða ekki? Það er ómögulegt að sjá. Það
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er talað um fastakaupmenn og lausakaup- 
menn, en nm kommisions-verzlun er ekki 
talað eitt orð. Þetta hefur mikla þýðingu 
viðvikjandi kaupfjelögunum. Jeg verð nú 
eins og áður að halda því frarn, að það 
sje svo langt frá því, að þetta frv. verði til 
framfara fyrir verzlunina, að það er þvert 
á móti til mikilla apturfara fyrir hana, 
og eigi að breyta nokkru í þessa átt, þá 
ætti fremur að rýmka nm þan skilyrði, 
er mönnnm ern sett til að reka hjer fasta 
verzlnn, þannig að leyfi það, sem mönnnm 
úr Danmörkn er gefið með opnu brjefi 1. júní 
1792, til að reka hjer verzlun með faktór- 
nm, einnig væri látið ná til annara þjóða.

Einar Ásmundsson: Jeg og tveir 
aðrir h. þm. höfum leyft okkur að koma 
fram með breytingartiliögu í þá stefnu, 
að nema bnrtn siðari hluta 1. gr. Efnið 
í þessnm síðari hluta er nokkuð annað, 
en nm búsetn fastakaupmanna. Það lýt- 
nr sem sje að því, að gjöra lansakanpmönn- 
nm harla erfitt eða ómögulegt að verzla 
við bændnr; að visn geta þeir verzlað með 
þessu frelsi, sem frv. lætnr þá hafa við 
stærri fastakaupmenn eða kaupijelög. Nú 
er, eins og menn vita, allur þorri kanp- 
manna, er reka fastaverzlun hjer á landi, 
búsettir i öðrum löndum, og mjög mörg 
ár hlytu að liða, áður en allir kaupmenn 
landsins yrðu búsettir innanlands, þó frv. 
þetta yrði að lögum. Þannig hlytu að 
líða langir tímar, þangað til lög þessi næðn 
tilgangi sinum, að þvi er fastakanpmenn- 
ina snertir. En hvað lansakanpmönnnnum 
viðvíkur, næðu þan undir eins gildi, þeg- 
ar búið væri að staðfesta þan. Eptir það 
mættn þeir ekki verzla nema í stórkanp- 
nm, það er að segja, þeir mættn enga 
vörntegund selja fyrir minna en 200 kr. 
í einu. Ef bændur þyrftu að fá sjer eitt- 
hvað smávegis hjá lausakanpmanni t. d. 
eldspítur, þá mætti ekki kanpa af þeim 
fyrir minna en 200 kr. . Ef einhvern vant- 
aði saumnálar, fingurbjargir eða títupijóna, 
þá værí bannað að kaupa þetta hjá lausa-

kanpmanni nema keýpt væri af hverri 
tegundinni sjer í lagi fyrir 200 kr. Eins 
og okkar verzlun er háttað, þá yrði þetta 
fyrirkomnlag mjög bagalegt fyrir bændur 
og þeim einatt til tjóns. Við flutnings- 
menn þessarar breytingartillögu, sem hjer 
ræðir um, höfum því reynt að bæta úr 
þessu, með þvi okkur þótti þetta ákvæði 
ofsnemma nppborið og gjöra bændnm ó- 
mögulegt að verzla við lausakaupmenn, 
sem þeim kemur þó mjög vel á mörgnm 
stöðum, einkum þar sem ern löggiltar hafn- 
ir en engin föst verzlnn, eins og víða á 
sjer stað. Jeg er sannfærður nm, að ef 
þessi síðari hluti 1. gr. yrði að lögnm, þá 
mundi hann verða btendum sumstaðar á 
landinu til hins mesta baga. Hjá okkur 
hagar svo tilr að bændur hafa ekki tíma 
til, þó útlendur lausakaupmaður, t. d. norsk- 
ur timbnrsali, komi um heyskapartimann, 
að ganga í fjelög til að verzla við hann i 
stórkaupum, þannig að af engri sjerstakri 
tegund sje keypt fyrir minna en 200 kr. 
Bændnr verða þá að hlaupa frá orfinn hver 
í síiiu lagi, til að fá sjer það, sem hvern 
þeirra vanhagar um, eða missa af kanp- 
nnnm. Jeg er sannfærður nm, að þjóðin 
mnndi verða mjög óánægð með þessi lög, 
og það með rjettn. Öðrn máli væri ef til 
vill að gegna síðar, þegar lögin nm bú- 
setu fastakanpmanna hafa gilt lengi og 
komið því til vegar, að allir kaupmenn 
værn orðnir búsettir hjer. Einkum eru 
þessi ákvæði bagaleg, hvað ‘timbnrkanp 
bænda snertir. Eins og menn vita, þá 
eiga Norðmenn einna stærstan verzlnnar- 
flota eptir tiltöln við fólksfjöldann í sínu 
landi. Þeir eiga meðal annars mikinn 
fjölda af smánm seglskipnm og hafa opt 
lítið með þau að gjöra annað en senda 
þau í ýmsar áttir með timburfarma. í 
Noregi ern miklir skógar og þar fæst mik- 
ill trjáviður til útflntnings, eins og knnn- 
ngt er; en vjer nágrannaþjóð þeirra og 
trændur ernm í sífeldnm timbnrskorti hjer 
í þesau ákóglausa landi, eins og öllum er
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líka fullkunnugt. ‘Þessir Norðmenn koma 
hingað þegar minnst varir sem fuglinn 
fljúgandi, einatt nm þann tima árs. þegar 
mest er annríkið hjá bændum. Ef þeir nú 
ættu að bíða eptir því. að bændnr slægju sjer 
saman í fjelög, mundi það taka svo lang- 
an tíma, að endirinn yrði sá, að þeir gætu 
ekki beðið eptir því, að bændur samein- 
nðu sig í fjelög til stórkanpa, og Ijetn svo 
fastakaupmennina heldur fá timbrið, en 
bændnr yrðn svo aptnr að kanpa það af 
þeim sjálfsagt 2O°/o dýrara eða meir. Jeg 
held þetta gæti með rjettu orðið talinn 
ekki svo ljettur skattur á bændum. Það eru 
ennfremur víða niiklir erfiðleikar á að sækja 
langt til kaupstaða? þungavörur og ekki 
sízt trjávið, og miklu hægra og kostnaðar- 
minna fyrir bændurna, að geta fengið 
slíkar nauðsynjavörur sem næst sjer, og 
það hygg jeg eina af aðalástæðunum til, 
að fjölgað hefur verið löggiltum höfnum, 
svo mjög, sem gjört hefur verið hin síðari 
ár, þvi á þeim og ekki annarsstaðar mega 
lausakaupmenn verzla. Jeg verð þess 
vegna, þó jeg sje því hlynntur að neyta 
eigi allra ráða til að draga verzlunina 
inn í landið sjálft, að vera mótfallinn 
þeirri takmörkun á verzlun lausakaup- 
manna, sem hjer er farið fram á.

Flutningsmaður (Sigurður Stefánsson): 
Hæstv. landsh. byrjaði ræðu sína á því, 
að skýra frá nefnd þeirri, er kosin hefur 
verið í Nd. til að íhuga verzlunarmál lands- 
ins, og að undarlegt væri, að hún hefði 
ekki komið fram með þetta frv. Jeg gjörði 
raunar grein fyrir við 1. umr., hvernig 
á því stæði, að jeg bæri frv. þetta upp 
hjer í deildinni, en hæstv. landsh. mun þá 
ekki hafa verið viðstaddur. Einn af nefnd- 
armönnum verzlunarmálanefndarinnar kom 
fyrir nokkrum dögum til mín og hjet á 
mig að flytja þetta mál, þar eð nefhdin hefði 
ekki tíma til þess, og jeg skal játa það, 
að jeg tók það fúslega að mjer, því það 
er ekki í fyrsta skipti, sem jeg hef haft 
með það að gjöra. Það var því alls ekki

af því, að nefndin áliti frv. þetta óþarft, 
að hún ekki kom sjálf fram með það, held- 
ur að eins af tímaleysi. Mjer kom það 
alls ekki á óvart, þó hæstv. landsh. væri 
móti þessu frv., við höfum áður átt orða- 
kast um það. Mjer er það fyrir mestu, 
að verzlunin verði innlend, að innlend 
kaupmannastjett geti blómgazt í landinu 
sjálfu og stutt að framförum landsins, því 
eins og mönnum er kunnugt um, er hún 
í flestum löndum forkólfur allra verklegra 
og vísindalegra fyrirtækja, eins og eðlilegt 
er, þar sem það vanalega er sú stjett, er 
hefur mest peningaráðin. Það er rjett, 
að innlendum kaupmönnum hefur fjölgað 
mikið hin síðustu ár, og af þvi mætti 
kannske draga þá ályktun, að frv. þetta 
væri með öllu ekki nauðsynlegt, en það 
má eins vel segja, að þessi fjölgun mæli 
með frumvarpinu, og að hún sje þess Ijós 
vottur, að frv. þetta fari í rjetta átt og 
leggi ekkert óeðlilegt band á verzlunina, 
heldur sje að eins til að flýta fyrir því, 
að kaupmannastjettin verði innlend, þvi að 
ef það væri skaðlegt fyrir kaupmenn að 
vera hjer búsettir, þá mundi kaupmönnum, 
er búsetu hafa hjer á landi, ekki fjölga, 
heldur fækka. Jeg get því ekki Iagt neina 
áherzlu á þau mótmæli, að þetta leggi nokk- 
urt óeðlilegt hapt á verzlunina.

Ef það kæmi fram, þegar menn bæru 
saman innlenda kaupmenn við útlenda 
kaupmenn, að þessir síðarnefndu gæfu 
mönnum nokkuð betri prísa, þá skal jeg 
játa, að öðru máli væri að gegna. En 
jeg þekki eigi þennan verðmun. Ef þeir 
ljetu þjóðina njóta þess, að þeir hafa betra 
af því að hafa búsetu erlendis, væri nokk- 
uð annað. En jeg veit ekki til, að þetta 
hafí enn þá komið fram, og sje þvi eigi, 
að það sje neinn hagnaður fyrir landið, 
að kaupmenn sjeu búsettir erlendis. Jeg 
veit dæmi til þess, að verzlun sumra kaup- 
manna, sem dvalið hafa mörg ár hjer á landi, 
hefur einmitt versnað, eptir að þeir hafa 
flutt bústað sinu til útlanda, og er þetta
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eðlilegt, þvi að þá vex kostnaður sá, sem 
verzlunin verður að bera, og jeg held flest- 
ir sjen ásáttir um, að þessi faktora-verzl- 
nn er mjög dýr. Jeg ímynda mjer, að 
sá kostnaðnr verði ekki hæglega tölnm 
talinn, ef allt væri nákvæmlega athugað.

Jeg skal taka það fram, eins og við 
1. umr., að það alls ekki er meining þessa 
frv. að binda menn svo, að þeir fái ekki 
að fara erlendis, þegar þeir vilja, enda 
væri það ekki hægt, heldnr að eins, að 
þeir hafi aðalbækistöðn sína hjer. Við að 
hafa faktora bætist við allmikill kostnað- 
ur, sem verðnr að leggjast á vörnrnar og 
þó kaupmenu knnni að hafa einhvern 
hagnað af að sitja í’útlöndum, þá mnn sá 
hagnaðnr allnr vinnast npp án þess*að 
verða að nokkrn leyti notagjald viðskipta- 
manna þessarra útlendu kanpmanna. Jeg 
veit þess allmörg dæmi, að fátækir inn- 
lendir kanpmenn opt hafa gefið betra verð 
en þessir útlendu „grosserar", enda er 
það ekki að fnrða, þar sem þeir sitja i 
ntlöndnm og eyða þar verzlnnararðinnm 
i vellystingnm og dýrðlegnm fagnaði. Það 
fer því fjarri þvi, að hagnaðnrinn af er- 
lendn búsetnnni sje landinn eða þjóðinni 
að nokkrnm notnm; sje hann nokknr, þá 
rennnr hann fyrst og fremst út nr landinn 
og þar í vasa kanpmannanna sjálfra.

Hæstv. landsh. tók fram, að í hinnm 
stærri verzlnnariöndnm værn að minnsta kosti 
ekki nein bönd á verzlnninni. Jeg tók 
það fram við fyrstn umr., — hæstv. landsh. 
var rannar ekki til staðar, — að nágranna- 
löndnm okkar, bæði Noregi, Sviþjóð og 
Danmörku, hefði fnndizt fnll ástæða til að 
binda verzlnnina liknm skilyrðnm og frv. 
þetta fer fram á, og ekki látið sjer lynda, 
að menn úr öðrnm löndnm hefðn þar að 
eins í seli, og færn svo heim til sín apt- 
nr til að eyða þar öllum verzlnnargróð- 
annm. Jeg skal ekki fara að telja npp 
aptnr þau lagaboð, er jeg þá nefndi þessn 
til sönnnnar, því jeg veit, að hæstv. landsh.

Alþt. A 1898.

ern þan eins knnn eins'og mjer. H. landsh. 
tók það fram, að ákvæði frv. nm lausa- 
kanpmennina myndi verða til þess að 
koma á einoknn í smákanpstöðnm, þar eð 
lansakanpmönnnm yrði ómögnlegt að verzla 
hjer; jeg skal svara hæstv. landsh. og h. 
sessnnant mínnm (E. Á.) því, að það er 
ekki nema eðlilegt, þótt lansakanpmenn 
hafi ekki sömu rjettindi sem fastakanp- 
menn. Annars skal jeg fúslega játa, að 
nmmæli þeirra lausakaupmönnnm viðvíkj- 
andi hefðn við tölnverð rök að styðjast, 
ef því væri þannig háttað, að mikið væri 
nm þessa lansakanpaverzlnn; en það er ekki 
svo; lansakanpmenn ern alveg hættir að 
koma hingað, nema timbnrsalar frá Noregi, 
og nm þá er mjer það .knnnngt, að það 
er eingöngn skaði að kanpa af þeim i 
smákanpnm, því eins og knnnngt er, þá 
ern Norðmenn kanpmenn miklir, og optast 
mnn mönnnm, er í smákanpnm verzla við 
þá, verða þau kanp eins dýr eða dýrari 
heldnr en hjá kanpmönnnm. Aptnr 
á móti geta menn haft stóran hag af 
því, ef þeir slá sjer saman og kanpa í 
fjelagi. Þetta er mjer persónnlega knnn- 
ngt, af þvi að til ísafjarðardjúps koma 
Norðmenn árlega með timbnr, og þar veit 
jeg, að menn ern alveg hættir að kanpa 
af þeim í smákanpnm, heldnr slá sjer 
saman þetta 5 eða 6 bændur og kanpa 
fyrir fleiri hundrnð krónnr i senn, jafnvel 
þúsnnd krónnr, eptir því sem á stendnr, 
og komast með þessn móti opt að góðnm 
kanpnm.

Jeg játa það fúslega, að það gæti verið 
bændnm til mikils gagns, ef lansakanp- 
menn værn hjer margir árlega, en eins 
og jeg tók fram, þá ern þeir alveg hættir 
að koma; við allt Norðnrland mnnu á 
hverjn ári koma eitthvað 1 eða 2. Það 
er allt og sumt. Og þó það að snmn ieyti 
geti orðið landsmönnnm að gagni að hlynna 
að lansakaupmönnum, þá held jeg öllum 
geti skilizt, að ekki sje rjett að veita

36 (9. okt)
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þeim sömu rjettindl sem fastakaupmönn- 
um.

Hæstv. landsh. tók fram sem galla á 
þessu frv., að öll ákvæði vanti um „kommis 
sionera". Já, jeg skal játa, að þessi á- 
kvæði vantar algjörlega; en jeg tel það 
liggja alveg fyrir utan frv. og ímynda 
mjer, að engum detti i hug að fara að 
skylda þá til að vera búsetta hjer.

Hæstv. landsh. mun sjerstaklega hafa 
haft i huga, eptir því sem mjer skilst, 
„kommissionera" kaupfjelaganna, en þeir 
eru engir kaupmenn, og þvi ekki að tala 
um, að þessi ákvæði nái til þeiira, enda 
er allt öðru máli að gegna um þá, þó 
þeir fái 2°/0 fyrir ómak sitt, að minnsta 
kosti hafa þeir ekki meir i orði kveðnu, 
eða kaupmenn, er sitja erlendis og eyða 
þar arði þeirn, er þeir hafa safnað hjer. 
Jeg held að það naumast verði kailaður 
kaupskapur eða kaupmannastjett, og hvort 
heldur sem talað er um, þá held jeg að 
það ekki geti átt við þá.

Hæstv. landsh. tók ennfremur fram, 
að svo hægt væri að fara í kring um 
þcssi lög. Jeg skai ekki deila lengi um 
það, því jeg er ekki fær til þess, en jeg 
skyldi vera honum mjög þakklátur, ef 
hanu vildi benda á eitthvað til að gjöra 
þau glöggari. Annars mun það vera orð- 
ið „búseta", sem hjer er átt við, og skal 
jeg þá geta þess, að jeg hef átt tai við 
lögfræðing og hann talið það alveg ótví- 
rætt, og það er einmitt að hans áeggj- 
au, að jeg hef fellt burtu þessi orð: „dúk 
og disk“, sem jeg hafði tekið upp úr opnu 
brjefi frá 1. júní 1792 og setti þetta orð 
i staðinn.

Hvað því viðvíkur, að kaupmenn geti 
iátið verzlanir sínar ganga uudir nafni 
faktorsins, með þvi að láta hann eiga ein- 
hvern part i þeim, t. d. ’/so part, þá á- 
líL jeg það ekki dómstóluuum ofvaxið að 
skera úr þvi, enda ekki mikil hætta á 
þvi, þvi bæði bygg jeg, að útlendingum 
þyki það varhugavert að leggja út í það,

að afsala eigur sínar í hendur öðrum 
mönnum, og eins stórfje, sem þeir yrðu 
að borga i sektir samkvæmt 3. gr., ef slíkt 
kæmist upp. Jeg verð því að halda því 
fram, að frv. þetta sje ekkert óeðlilegt 
hapt, heldur að eins til að flýta fyrir, að 
verzlunin komist í það horf, sem æskilegt 
er, og sem hún óneitanlega smátt og smátt 
er að færast í, og jeg er sannfærður um, 
að það getur aldrei orðið til óhagræðis eða 
gjört neinum, hvorki innlendum eða útlend- 
um kaupmanni, skaða, en er þjóðinni til 
ómétanlegs hagnáðar.

Eins og jeg tók fram við 1. umræðu, 
hafa raargir borið samgönguleysið fyrir, 
og að kaupmönnum væri þvi svo bagalegt að 
vera hjer, en því þarf nú eigi um að 
kenna jafnt sem áður; samgöngumar fær- 
ast óðum í betra horf, að vjer vonum, og 
eptir þvi kemst verzlunin líka i betra horf, 
jeg tek nú ekki til, ef oss auðnaðist að fá 
hingað frjettaþráð. Pá væri sannarlega 
ekki hægt að vorkenna kaupmönnum að 
vera hjer búsettir.

Einhverjir góðir menn kunna að lok- 
um að sjá aumur á okkur og veita okkur 
liðsinni sitt, svo vjer getum fengið 
hingað frjettaþráð, er landi voru gæti kom- 
ið að svo ómetanlegu gagni. Jeg vona 
og óska, að h. d. lofi frv. þessu fram að 
ganga til 3. umræðu, þó það ekki hafi 
verið svo heppið að öðlast meðmæli hæstv. 
Iandsh., en jeg skal ennþá jafnframt geta 
þess, að jeg tek mjög þakklátlega á móti 
breytingum, hvort sem þær koma frá hæstv. 
landsh. eða öðrum.

Jón A. Jíjviltalín: Jeg hef allt af 
álitið það mikið hnoss, eins og h. flutn- 
ingsm. (S. St.) að íslendingar fengu f<elsi í 
veizlun sinni, fyrst fyiir aldamótin og svo 
1854, er verzlunin var gefin laus við alla 
þegna Danakonungs, og líka hefur þetta 
frelsi borið allmikinn árangur. Jeg get 
tekið undir með hæstv. landsh., að jeg vil 
engin bönd eða höpt hafa á verzluuinni, 
og að einmitt fyrir það, að höptiu hafa
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verið afnumin, hefur verzlnninni flcygt á- 
fram og borið þann árangur, sem í Ijós 
hefur komið. Jeg vil, að hver megi fá að 
veizla eins og honum er haganlegast, án 
þess að lögin hindri hann hið rainnsta. 
Jeg kann illa við, og sje ekki annað en 
það gjöri illteitt, að reyna nn, 40 árum eptir 
að veizlunin var gefln laus, að binda verzl- 
unina á öðrum enda og skipa kaupmönnum 
að vera búsettir hjer á landi. Áðnr en landið 
komst undir konung gátu menn þó verzlað 
við kanpmenu og þótti ekki illt, þó að 
þeár væru ekki búsettir hjer á landi.

H. flutningsmaður, (S. St.) gat þess, 
að þetta væri lika að færast i lag og inn- 
lendum kaupmönnum væri að fjölga, og 
munðu þeir smátt og smátt sjá hag við 
það að setjast að hjer og vera ekki bú- 
settir i öðrum löndnm. Það er alveg rjett 
og það er hin eðlilega rás þessa máls, að 
það komist í hið eptiræskta horf, án þess 
að lög þurfl, sem skipi oq neyði, og það 
þvi fremur sem búast má við, að sam- 
göngur hjer fari heldur batnandi en versn- 
andi.

En h. flutningsmanni (S. St.) hefur 
víst ekki komið annað til bugar, að það 
er annað ráð til og mönnum innan hand- 
ar að verða af með þessa „selstöðuverzlun" 
hjer. Hví hætta menn ekki að verzla við 
þessa útlendu kanpmenn og eiga eingöngu 
við þá innlendu? Þá væru þeir úr sög- 
unni, án þess að nokkur lög þyrfti með. 
og það er hinn eðlilegi gangur verzlunar- 
innar. En jeg verð að segja það, að hin- 
ir erlendis búsettu kaupmenn hafa ekki 
gjört litið gagn, því að þeir hafa vakið 
landsmenn til að verzla sjálfir; þeir hafa 
vakið upp pöntunarfjelögin, af því að menn 
hafa verið óánægðir með þá. Hvi veizla 
menn þá ekki sem roinnst við þcssa „sel 
stöðukaupmenn?" Jeg segi fyrir mig, jeg 
er alveg hættur að verzla við þá, þvi að 
jeg hef ekki þótzt hafa gagn af þeim. 
Það er öllum innanhandar og þá fengist

eðlilegar það, sem vjer allir viljum að 
yrði, án þess að nokkur þvingun eigi sjer 
stað. Jeg skal taka það fram, að hinn 
lofsverði tilgangur h. flutningsmanns næst 
ekki, þó að þetta frv. verði að lögum, nl. 
að hepta arðinn af verzluninni hjer í land- 
inu sjálfu. Jeg veit ekki, hvort hann 
hefur hugsað um þ*ð, að hægt er að reka 
peningana úr landi en ekki hepta þá í 
landi með lögum. K.-mpmenn geta vel 
veizlað í fjelagi við einhvern, hvort sein 
liann á litið eða mikið í verzluninni. Co- 
ið getur vel á4t miklu meira i verzluninni 
en sá sem gefið hefur henni nafn sitt. 
Engin lög geta hindrað, að kaupmaður 
flytji hjeðan með konu og böm og allan 
sinn auð og eyði honum ytra, þó að hann 
að nafninu til eigi heimili bjer á landi. 
Engin lög geta hindrað það, að kaupmað- 
ur setji ekki arðinn af verzlun sinni hjer 
í einhverjar arðsamar stofnanir eða arð- 
söm fyrirtæki erlendis. Menn hljóta að 
sjá, ef menn skoða þetta rækilega, að ó- 
mögulegt er að ná þeim tilgangi, sem h. flutn- 
ingsmaður (S. St.) og við allir viljum ná 
með lagaboði. Jeg hef jafnan verið á móti 
þessu frv.,-er það hefur verið .borið fram 
hjer á þingi og svo mun jeg enn vera.

Landshófðingi: Jeg ætla að eins að 
minnast á fáein atriði í ræðu h. flutnings- 
manns (S. St.). Hann gat þess, að það 
væri stefna timanna nú, að verzlun inn- 
lend væri að aukast og innlendum kaup- 
mönnum að fjölga, og þá þeim erlendu 
kaupmönnum liklega að fækka. Hvaðan 
hann hefur það, veit jeg ekki; en jeg 
þekki það ekki. Þvert á mót! Á suður- 
landi hefur verið svo mikil pest í íslenzk- 
um innlendum kanpmönnum síðari árin, 
að þeir hafa hrunið niður hver nm annan 
þveran; hvort sem maður litur í R ykja- 
vík eða hjer í kring, þá mun það koma í 
Ijós, að þeim hefur mikið fækkað síðari 
árin. Það sýnist ekki bera vott um það, 
að svo hægt sje að framkvæma það mcð

86*
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lagaboði, að kanpmenn sjeu búsettir hjef, 
þegar það sýnir sig,* að þeir einir hrynja 
sro niðnr, og verzlun þeirra getnr ekki 
þrifizt.

H. flntningsmaðnr (S. St) sagði, að 
menn íengjn ekki betri kjör hjá erlendn 
kaupmönnnnum en þeim, sem hjer ern 
búsettir. Aðra reynsln hef jeg i þeim 
þeim efnnm. Það er opt i Beykjavík, að 
menn einmitt fá betri kjör hjá erlendn 
kanpmönnnnnm en hinum. Margir af hin- 
um innlendn kanpmönnnm verzla að eins 
með fáar vörntegundir; í Beykjavík veit 
jeg, að þeir verzla að eins með kramvörn, 
sem góðir prísar eru á og sem þeir taka 
fyrir peninga nt í hönd, en hafa ekki nanð- 
synjavörn, af því að þeir geta ekki grætt 
neitt á henni en geta nurlað á kramvör- 
nnni.

Ennfremur sagði h. flutningsm. (S. St), 
að þeir útlendn gætn ekki gefið eins góða 
prísa og hinir innlendn, af því að þá kost- 
aði svo mikið að hafa faktorana hjer. En 
jeg hef þá skoðnn, að kostnaðnr sá, sem inn- 
lendir kanpmenn hafa við það að hafa 
„kommisionera" erlendis sje miklu meiri en 
kostnaðnr sá, sem leiðir af faktorunum 
fyrir þá útlendu. Það er til máltæki, sem 
segir: „sjálfs er höndin hollnst", og það 
er munnr fyrir kaupmenn að geta sjáifir 
selt sínar vörur og gjört innkanp sín á 
mörkuðnnnm erlendis, heldnr en að hafa 
„kommissionera" til þess, þvi aðekki má 
trúa eins vel öðrnm og sjálfnm sjer.

Það er því eðlilegt, að þeir, sem 
kanpa sjálfir sínar vörnr erlendis, fái betri 
kanp og geti því gefið betra verð heldnr 
en Bá, sem er búsettnr hjer og lætur aðra 
framkvæma allt fyrir sig. Enda er sú 
rannin á, að hjer fæst opt betra verð hjá 
hinnm erlendn kanpmönnnm en þeim inn- 
lendu.

Hvað kemnr til, að þegar íslenzkir 
kaupmenn eru komnir nokknrn veginn í 
álnir og eru farnir að færa út kvíarnar,

að þeir flytja þá nndir eins af landi brott? 
Mnndn þeir gjöra það, ef þeir ekki álitn 
sig betnr setta erlendis til að kanpa vör- 
ur sínar og selja en hjer.

Þá sagði h. flutningsm. (Sig. St.), 
að vörnrnar gengjn í gegnum fleiri hend- 
nr hjá hinnm erlendn kanpmönnnm en hjá 
þeim, sem hjer ern búsettir. Jeg kann- 
ast ekki við það. Þvert á mót finnst mjer, 
að vörnrnar gangi í gegnnm fleiri hendnr 
hjá hinnm innlendu en hinnm erlendn 
kanpmönnnm. Hinir erlendn kanpmenn 
þnrfa enga „kommissionera", en hinir 
innlendn þar á móti þnrfa þess. Það er 
ekki hægt að segja,, að vörurnar gangi 
fyrst gegnnm hendnr kanpmannsins og svo 
faktoranna, því að það eru sömn hend- 
nrnar. H. flutningsm. (S. St) hristir 
'höfuðið, en jeg skil ekki, hvað hann fer. 
Faktorarnir ern þó að eins þjónar kanp- 
mannanna hjer og gjöra ekki annað en 
það, sem fyrir þá er lagt; þeir geta hvorki 
lagt á eða dregið af verðinn; þeir ráða 
þvi ekki. Það er þá einhver önnnr verzlun- 
araðferð höfð við Djúpið, sem ekki er þekkt 
hjer.

Jeg get skírskotað til þess, sem h. 
5. kgk. (J. A. Hj.) tók fram, að það væri 
óeðlilegt, að ætla sjer að ná þeim tilgangi, 
sem frv. stefnir að, með lagaboði. Það er 
ekki til þess að hngsa, að skylda menn 
með lögnm til að eyða þvi hjer í landi, 
sem þeir hafa grætt hjer eða styðja með 
þvi fyrirtæki. Jeg þekki heldnr ekki, að 
innlendir kaupmenn hafi sýnt hjer nokk- 
nrn höfðingsskap með því að styrkja nyt- 
samar stofnanir. Þar á móti þekki jeg 
útlenda kanpmenn, sem hafa gjört það 
t a. m. stofnað sjóði, sem nú ern lands- 
eign; en það .er minna um þá frá inn- 
lendnm kanpmönnnm búsettum hjer. Það 
er eðlilegt lika, þar sem þeim gengnr 
tregar að græða heldnr en hinnm, afþví 
að allt er erfiðara fyrir þeim hjer. Ogef 
þeir á annað borð komast í álnir, þá mnndi
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það koma í ljós, að tilgangnrinn næst ekki; 
þeir mundu hætta að verzla og flytja af 
landi brott og njóta arðsins af verzlun 
sinni, þar sem þeir geta haft mesta ánægjn 
af því. Þó að kaupmenn værn skyldaðir 
til að vera bnsettir hjer, þá mnndn þeir 
meðan þeir ern kanpmenn reyna að nurla 
saman fje, leggja eyri við eyri, þqngað til 
þeir væru orðnir svo efnaðir, að þeir gætu 
flntt til Kanpmannahafnar eða annað, og 
lifað þar í „vellystingam praktnglega", 
sem h. flntningsm. (S. St.) taldi svo sorg- 
legt við 1. nmr. málsins.

Flutningsmaður (Sigurður Stef&nsson: 
Það voru að eins fáein atriði í ræðn hæstv. 
landsh., sem jeg ætlaði að minnast á. — 
Jeg sagði ekki, að innlendnm kanpmönn- 
nm hefði fjölgað svo mjög siðustn árin, 
heldur á tímabilinn síðan 1870, 10 til 20 
siðnstn árin. Það er að minnsta kosti 
víst, að síðan 1854, að verzlunin var gefin 
lans, hefnr innlendum kaupmönnnm stór- 
kostlega fjölgað. Jeg legg ekki svo mikla 
áherzlu á það, þó að kanpmenn fari á 
vissum árnm á höfnðið. Það er gömnl 
saga og þessháttar er opt „periodiskt“. Það 
er ekki einkennilegra fyrir innlenda kanp- 
menn á Islandi en fyrir kaupmenn í öðr- 
nm löndnm. ♦

Hæstv. landsh. tók fram, að flestir inn- 
lendir kanpmenn verzluðu með kramvörn. 
Jeg get þó bent honnm á innlenda kaup 
menn rjett hjá honnm, sem verzla minnst 
með kramvöru. En það er von og eðlilegt, 
að hinar gömlu útlendu verzlanir beri 
fyrst nm sinn ægishjálm yfir hinni inn- 
lendn. Hnn þarf að hafa tíma til þess að 
verða anðng, og það kostar sannarlega 
langt erfiði, meðan útlenda búsetan er leyfð 
við hKðina á henni. Hin innlenda verzlun 
er enn i barndómi. Það má því ekki 
gjöra svo miklar kröfnr til hennar sem 
þeirra útlendn kanpverzlane,* sem orðnar 
eru gamlar og vellrikar. En það er nndar- 
legt, að þessar stórríkn verzlanir gefa ekki

almenningi betra verð á varningi sínnm 
en hinar innlendn. Þótt hæstv. landsh. 
og aðrir sknldlansir peningamenn fái ef 
til vill betra verð hjá einhverjum einnm 
erlendum kanpmanni hjer í Reykjavík, 
sem jeg reyndar læt ósagt að sje, þá sann- 
ar það ekkert. Þeir ættu að sjá, hvernig 
það gengnr til í kaupstöðnm út nm land- 
ið, hvort betri kjör sjen þar að fá hjá 
þessnm útlendn herrum en innlendn kanp- 
mönnnnnm. Það gagnar lítið, þó að em- 
bættismannastjettin hjer í Reykjavík knnni 
að hafa góð kjör hjá kaupmönnnm, það 
er iítill hagnr fyrir alla þjóðina. Jeg 
efa ekki, að hæstv. landsh. fái betra verð 
hjá þeim; það er eðlilegt, en almenningur 
fær það ekki, og það er víst það sem 
mestu skiptir.

Hæstv. landsh. tók það fram, að „sjálfs 
væri höndin hollust“. Sje það, þegar um 
það er að ræða, að kanpa og útvega sjer 
vörur erlendis, þá er það ekki siður, þeg- 
ar nm það er að ræða, að kanpmenn verzli 
hjer sjálfir með vörnr sínar, en sjái ekki 
með annara angnm. Það á hjer við, að 
ekki er mlhni vandi að gæta fengins fjár 
en afla. Jeg hvgg, að ráðsmennskan hjer 
nppi sje opt þannig, að kaupmönnnnnm 
sje það betra að vera hjer sjálfir, enda 
þótt þeir við það kynnu í einstöku tilfell- 
nm að sæta lakari innkanpnm. En það 
er álit mitt, að þeir geti vel trúað fnll- 
trúnm eða „kommissionerum“ i útlöndnm 
fyrir því að kanpa vörurnar, og það sje 
ekki svo hætt við, eptir því sem nú hag- 
ar til, að þeir verði fjeflettir af þeim, 
heldur megi öllu fremur gjöra ráð fyrir, 
að sumir faktorarnir verði þeim engar 
heillaþúfnr, að þeim ólöstnðum.

Það er ekki gagn að því, þó að út- 
lendir kaupmenn geti selt varning sinn 
ódýrar, úr því að þeir gjöra það ekki. 
Jeg skoða þetta ekki að eins frá sjónar- 
miði kaupmanna, heldnr allra viðskipta- 
manna þeirra hjer á landi.
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Hæstv. landsh. talaði am, að ekki 
sæjust mörg dæmi þess, að innlendir kaup- 
menn hefðu sýnt mikinn höfðingsskap. En 
það er eðlilegt, þar sem þeir eru enn fá- 
tækir menn í samanburði við þessa gömlu 
„matedora". En það er betra að hafa 
einn inulcndan kaupmanu, sem er með i 
öllu, er þjóðinni horfir til nytsemda, einn 
duglegan kaupmann, eins og einn hinna 
innlendu kaupmanna hér í Reykjavík, sem 
styður með dugnaði sínum og fjárafla ann- 
an aðalatvinnuveg landsins, heldur en 
mörg útlend verzlunarhús, enda þótt eig- 
endur þeirra kunni einu sinni á öld að 
sletta nokkrum hundruðum krónum í okk 
ur. Hve margir af hinum útlendu „grósser- 
um“, sem verzla hjer á landi, eru eins 
nýtir islenzkir borgarar og þessi eini inn- 
lendi kaupmaðúr, sem þó má heita ný- 
græðingur í samanburði við þá? (Landsh.: 
Ásgeir Ásgeirsson). Já, hvar lendir ágóð- 
inn af hans veizlun? Ekki á íslandi, 
heldur i Kaupmannahöfn.

Hæstv. landsh. tók fram, að þó að 
frumv. þetta yrði að lögum, þá mundu 
kaupmenn samt reyna að nurlatsaman og 
leggja eyri við eyri, þangað til þeir væru 
orðnir svo vel efnaðir, að þeir gætu flutt 
sig til útlanda. Það er auðvitað ómögu- 
legt að sporna við því. En það er betra 
að hafa þá hjer, meðan þeir verzla hjer, 
heldur en að þeir hafi hjer i seli allan 
þann tíma, er þeir vilja auðga sig á oss. 
það er betra, segi jeg, að þeir fari bjeðan, 
eptir að þeir hafa verið hjer i mörg ár 
innlendir kaupmenn og nýtir borgarar, en 
að þeir komi hingað aldrei, en hafi oss 
einungis að fjeþúfu. Þeim verður ekki 
bannað með lögum að fara þangað, sem 
þeir ætla, að þeir geti lifað skemmtiiegra 
og rólegra lífi. Þeir hafa þá notið arðs- 
ins af verzlun sinni hjer, meðan þeir ráku 
hana hjer, og það er stórum betra fyrir 
þjóðina, en að sjá þá ár eptir ár og öld 
eptir öld raka hjer saman fje, sem þeir 
eyða svo í útlöndum, en kemur lands-

mönnum að litlum eða engum notum. Jeg 
verð að vona, að innlcnd kaupmannastjett 
verði hjer setn annarstaðar forkólfur og 
frömuður margra nytsamra fyrirtækja, og 
gangi á undan í góðum fjelagsskap og 
fyrirtækjum til hagsmuna fyrír land og 
lýð. Slíka verzlunarstjett hefur oss vant- 
að og vantar, mcðan verzlunin er mest í 
höndum útlendra manna, sem rcynslan 
hefur sýnt, að eru allt annað en þjóðrækn- 
ir íslendingar.

Það lítur út fyrir, að sumir hugsi, að 
vjer íslendingar sjeum öðruvísi en allar 
aðrar þjóðir; vjer getum ómögulega fengið 
innlenda kaupmannastjett; vjer erum eins 
og fæddir undir öðru náttúru- og þjóðar- 
lögmáli en aðrar þjóðir. Það væri langt 
frá mjer að vilja innlenda kaupmannastjett, 
ef þar uaeð þyrfti að leggja óeðlilegt hapt 
á atvinnu þeirra. En það er ekki sýnt, 
þegar reynslan einmitt ber vott um, að 
það hefur engin skaðleg áhrif á kaup- 
mannastjettina. Þegar það er sýnt og 
sannað af reynslunni, að hjer geta verið 
duglegir innlendir kaupmenn, sem sárfáir 
hinna erlendu kaupmanna jafnast við 
að dugnaði og framkvæmdum, landi og 
þjóð til hagsmuna, og þegar það er auð- 
sætt, að þessir menn geta þrifizt hjer og 
blómgazt á veizlun sinni, hví má þá ekki 
reyna að gjöra sem flesta kaupmenn inn- 
lenda? (Jón A. Hjaltalín: ÖII óeðlileg 
bönd skemma). H. 5. kgk. (J. A. Hj.) 
getur ekki komið með sönnun fyrir því, 
að þetta, sem hjer er farið fram á, sje ó- 
eðlilegt band. Þá væri svo margt annað, 
sem manni er gjört að skyldu, óeðlilegt 
band, t. d. að leysa borgarabrjef til verzl- 
unar og yfir höfuð öll gjöld á verzluninni, 
og þó mun hver þjóð telja sjer óhætt að 
leggja slíkar kvaðir á hinar ýmsu stjettir 
þjóðfjelagsins.

Porkell ‘Bjarnawn: Jeg leyfi mjer 
að stinga upp á nefnd í þessu máli, þar 
sem það þarf vandltgrar athugunar við,
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og leyfi jeg mjer að stinga upp á 3 manna 
nefnd.

ÁTKVÆÐAGR.: Nefnd felld með 
8 atkv. gegn 3.

Sigurður Jensson: H. þm. S. Þing. 
(E. Á.) hefnr talað svo vel fyrir þessari 
breyt.till. okkar, að jeg hef þar engn við 
að bæta. En jeg vil einungis gjöra grein 
fyrir atkvæði mínu i þessu máli. Mjer þykir 
það illt, að jeg get ekki fylgt h. sessn- 
naut mínnm (S. St.) í þessn máli. Það er 
ekki af þvi, að jeg viðurkenni ekki, að 
tilgangur frnmv. er mjög góður; hann er 
sá, að því er mjer skilst, að tryggja það, að 
arðnrinn af verzluninni haldist sem mest 
í landinn sjálfn, og styðja að því, að inn- 
lend verzlunarstjett komist upp í landinn. 
En jeg skil það einungis ekki, hvernig 
þeim tilgangi verður náð með þessu fmmv. 
Það vantar þá að minnsta kosti ákvæði í 
þetta frumv., sem þyrfti að standa þar. 
H. flutningsm. (S. St.) hefnr talað nm það 
mörgnm orðnm, hve sorglegt það væri, sem 
hingað til hefur átt sjer stað, að útlendir 
kaupmenn hafa haft land vort fyrir fje- 
þúfu, og svo þegar þeir voru búnir að raka 
nógu miklu fje saman hjer, flutt sig í elli 
sinni til útlanda með allan anð sinn til 
þess að eyða honum þar. Það er jeg 
hræddnr nm, að eigi sjer stað eptir sem 
áðnr, þó að frv. verði samþykkt. Jeg er 
hræddur nm, að kaupmennirnir smjúgi 
gegnnm þessi lög með allan arðinn til 
útlanda, til að eyða honnm þar, eins og 
flutningsm. komst að oiði í vellystingum 
praktnglega. Eg finn ekki í þessu frv. 
nein ákvæði, sem buini kaupmöiinum að 
gjöra það, ef þeir einungis vilja. Þeir 
mundu sjálfsagt gjöra það, eins eptirsem 
áður, og það ekki einungis útiendir held- 
nr lika margir íslenzkir kaupmenn, ogselja 
verzlun sina öðrnm í hei.dur. Vjervitum 
að nú á dögum crn það ekki að eins kaup- 
menn, bcldur cinnig margir aðrir auðmenn, 
sem fara til útlanda, er þeir lufaauðgazt 
hjer á landi, og eyða (je sinu þar, þrí að

þeim þykir nú einusinni skemmtilegra og 
þægilegra að lifa þar. Þvi verður á eng- 
an hátt afstýrt með lögnm, eða jeg sje 
ekki nein ráð til þess.

Hvað það snertir að styrkja að því, að 
innlend verzlunarstjett komi upp i land- 
inu, þá ætla jeg að frv. þetta verði einn- 
ig til lítils gagns í því tilliti. Eða vant- 
ar þá ekki i frv. ákvæði nm það, að bann- 
að sje að panta vörnr beina leið frá útlönd- 
nm, bæði fjelögum og einstöknm mönn- 
um? Því hvar, eða hjá hverjnm kanp- 
manni lendir arðurinn af þeirri verzlun? 
Ef það yrði afmennt að panta þannig vör- 
ur frá útlöndum, sem liklcgt er að verði 
meir og meir eptir því, sem samgöngur 
milli íslands og útlanda aukast, og ef það 
yrði framkvæmt, sem nú er verið að ráð- 
gjöra, að skipaðir verði verzlúnarfulltrúar 
í útlöndnm til að greiða fyrir og aðstoða 
fjelög til að kanpa og selja vörnr sínar 
erlendis þá yrði það að likindnm ekki til 
þess að styðja innlenda verzlunarstjett í 
landinu. Jeg hygg, að þó að frv. þetta 
verði að lögum, geti það ekki náð þeim 
tilgangi, sem h. flntningsm., (S. St.) ætl- 
ast til. Jeg get því ekki verið með að 
samþykkja það. Jeg legg ekki svo mikla 
áherzlu á það, að vjer vitum vel, að þessi 
lög verða ekki staðfest af stjórninni; það 
skyldi alls ekki halda mjer frá að gefa at- 
kvæði með frv., ef jeg sæi að eitthvað 
væri nnnið með slíknm lögnm sem þessum. 
En jeg vil ekki, að vjer ímyndnm oss, að 
vjer höfum gjört citthvað til að koma verzl- 
uninni í betra horf, með því að gefa út 
þessi lög. þegar það í rauninni er svo, að 
vjer höfum alls ekkert gjört verzluninni 
til gagns.

Flutniitgsmatfur (Sigurtfur Stefánsson): 
Jeg held að h. sessunantur minn hafl mis- 
skilið ræðu mína. Hann var að tala um, 
hvernig færi um þá, sem pöntuðn vör- 
ur 8Ínar eða pöntunarfjelögin. Jeg held 
að engum detti i hug að banna þið, að 
menn slái sjer saman og panti vörur sin-
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ar í íjelagi; frv. þetta gengur alls ekki i 
þá átt, að ráðast á það. Hann talaði um. 
aðgróðinn eða arðurinn við þessháttar verzl- 
unarfyrirkomulag færi allur úr landinu, en 
jeg held einmitt þvert á mót, að hann við 
það lendi mestur i landinu sjálfu. Um- 
boðsmenn fá að vísu sínar prósentnr, en 
það er ekki mikill hluti af öllum arðinum, 
sem í landinn lendir við það, að menn fái 
útlendu vöruna biUegri og meira fyrir 
innlendn vöruna; en allt þetta fyrirkomu- 
lag liggnr fyrir utan ákvæði þessa frum- 
varps.

Jeg skal ekki segja neitt nm, hverja 
framtíð kanpfjelögin eða pöntunarfjelögin 
eigi fyrir höndnm, eða hve heppilegt fyr- 
irkomniag á verzlnninni það er, en það 
held jeg, að þau mnni miklu fremnr 
fram komin sem neyðarnrræði til þess 
að losa sig nr fjötrnm selstöðnverzlnnar- 
innar dönskn, heldur en af hinn, að þau 
sjen hið heppilegasta fyrirkomnleg á verzl- 
nninni.

Verzlunarfjelögin hafa að vísn tekið 
miklnm framforum og bótnm á síðari ár- 
nm, en ekki held jeg, að það þnrfl að ótt- 
ast í bráðina, að þau verði miklir keppi- 
nantar innlendrar verzlunarstjettar eða inn- 
lendu kanpmannanna, og þó svo yrði, 
mnndi ekki verða mikill skaði að þvi, því 
að hagnaðnrinn af verzluninni lenti eins 
fyrir það í landinn sjálfn.

Annað atriði hans var það, að til- 
gangnrinn með frumvarpi þessn væri að 
vísn góðnr, en hann næðist ekki, en sje hann 
svo einstaklega góðnr, þá vil jeg líka að 
allir styðji að því sem bezt, að þessi góði 
tilgangur náist.

Annars er það opt vandi manna, þeg- 
ar þeir eru á móti einhverju máU, að 
byrja á að tala um liinn góða tilgang, sem 
aðrir hafi með að koma fram með það.

ÞorkeU Bjarnason: Mjer þótti það 
illa íarið, að nefnd var ekki sett i þetta 
mál. Fyrir mitt leyti verð jeg að segja, 
að jeg er samþykknr því „principi“, sem

frnmv. hefnr,' að koma sem meatum 
arði af verzluninni inn í landið, en mörg 
gild rök hafa verið færð á móti þvi, að 
heppilegt sje að einskorða það, að enginn 
nema bnsettnr maðnr íái að reka hjer 
verzlun. Jeg held að það mnndi heppi- 
legt ákvæði í þessu frv., að sá, sem fasta 
verzlun rekur hjer, mætti taka útlendan 
og óbásettan mann í fjelag við sig, því ef 
það væri gjört að lögam, að engir nema 
básettir menn mætta reka hjer verzlnn, 
þá er hætt við, að þeir kanpmenn hefðn 
ekki nægilega mikið „kapítal" til að verzla 
með. Það er alkannugt, að margir af 
okkar innlenda kanpmönnam yerða opt 
appiskroppa á miðjam vetri með naaðsynja- 
vörnr og það kemnr anðvitað af fátækt, 
vöntun á „kapitali". Þess vegna mnndi 
það stór bót, ef í frv. þessn væri það á- 
kvæði, að kaupmenn básettir hjer mætta 
eins og jeg sagði áðar taka útlenda menn 
í fjelag með sjer. Það yrði auðvitað að 
binda þetta einhveijnm takmörknm, þann- 
ig, að hinn útlendi maður t. d. ætti eigi 
meira en helming verzlnnarinnar. Þetta 
gæti hjálpað til að stöndng innlend verzl- 
unarstjett kæmist npp með timanum. 
Þetta og ýmislegt annað fleira hefði verið 
heppilegt, að nefnd hefði verið sett til að 
athnga. Með þvi nú að það varð ekki 
og mjer sýnist ýmislegt varhugavert við 
frnmvarp þetta, þá verð jeg að greiða at- 
kyæði móti því.

Sigurður Jensson: Jeg verð að segja 
hið sama og h. flutningsm. (S. St.) sagði, 
að jeg skil ekki vel orð hans. í öðru orð- 
inu segir hann, að vjer þurfum að koma 
npp hjá oss innlendri verzlnnarstjett, og 
fer mörgnm orðnm um það, hvað oss sje 
það nauðsynlegt, þar sem hún mnni verða 
forkólfnr og frömuður allra nytsamra fyr- 
irtækja í landinn, en svo í hinn orðinu, 
þegar hann minnist á kaupfjelögin og 
pöntunarfjelögin, þá kemnr það í ljós, að 
honum er ekki svo fjarskalega annt nm 
þessa innlendn verzlnnarsjett Jeg held
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að ósamkvæmnin millum okkar sje að eins 
í orði en niðri íyrir sjeum vjer af hjarta 
samdóma. Við erum líklega alveg sam- 
dóma um það, að það sem ríðnr mest á 
af öllu, það er að gjöra verzlunina sem 
frjálsasta, greiða sem bezt fyrir samgöng- 
nm milli íslands og viðskiptalandanna, 
og leyfa svo' hverjnm að reka atvinnn 
sina á þann hátt, sem honnm þykir sjer 
haganlegast. Jeg vona, að h. flutningsm. 
(S. St.) kannist við þessa meginreglu, þvi 
að það er sama reglan, sem hann sjálfnr 
kom með í öðru máli fyrir skömmu, í 
málinu um leysing vistarbandsins. Eptir 
þvi sem samgöngnrnar batna, eykst sam- 
keppnin, og það er samkeppnin, sem neyðir 
kaupmanninn til að haga sjer ekki eingöngu 
eptir þvi sem honnm sjálfum gott þykir, held- 
nr eptir því, sem viðskiptamönnnm hans 
er fyrir beztn. Jeg álrt að það sem við- 
skiptamðnnunum sje fyrir mestu, það sje 
að fá sem bezt borgaða sína vörn, og svo 
hitt, að fá ntlendn vörnna með sem beztn 
verði; að öðrn leyti má þeim standa á 
sama, hverrar þjóðar kanpmaðnrinn er og 
hvar hann á heima. Jeg ímynda mjer, að 
menn ekki vilji vinna það fyrir að verzla 
sjer sjálfhm til skaða við íslenzkan kaup- 
mann tremnr en ntlendan, einnngis af því, 
að þeir heldur mega eiga von á því, að 
hinn íslenzki kanpmaðnr éyði nokkru meira 
af gróða sínnm hjer á landi, kannske til 
einhverra þarflegra hlnta og kannske lika 
i einhvern óþarfa. Menn mnndn víst ekki 
vilja leggja á sig skatt til þess að koma 
á fót innlendri verzlnnarstjett. En ef 
verzlnnin yrði dýrari fyrir landsmenn, með 
því að skylda kanpmenn til að vera hjer bn- 
settir, þá kalla jeg að vjer leggjum á oss 
skatt til að koma npp innlendri verzlun- 
arstjett; geti þar á móti hjerlendir kaup- 
menn rekið ódýrari og haganlegri verzlun 
en hinir, sem búsettir eru erlendis, þá 
þarf ekki neinna laga við til að tryggja 
þeim verzlunina. Jeg segi fyrir mig, að

Alþt 1898 A.

jeg vildi ekki, og jeg ímynda mjer, að h. 
flutningsm. (S. St.) vildi heldur ekki leggja 
á sig svo lagaðan skatt; hann mundi víst 
ekki gjöra sjer neina samvizku af því, að 
ganga fram hjá islenzknm kaupmanni og 
eigakanp við útlendan, efhann einungisætti 
von á að meira af arðinnm lenti í hans 
eigin vasa.

Jeg fyrir mitt leyti þykist líka geta 
sagt, að jeg vildi feginn styðja að því, að 
íslenzk verzlunarstjett komi upp, en jeg 
sje það-ekki, að þetta frv. flýti neitt fyr- 
ir því. En jeg hef þá trn, að með vax- 
andi menntnn og auknum samgöngnm 
verði verzlunin meir og meir innlend. 
Verzlunin mun taeir og ineir komast í 
hendur hjerlendra manna; þeir hljóta að 
mörgu leyti að standa hjer betnr að vígi 
en útlendir menn, nndir eins og þeir standa 
þeim jafnfætis að menntun, hæfilegleiknm 
og dugnaði, og það vona jeg að muni 
verða.

L. E. Sveinbjörnsson: Aðalástæða h. 
flutningsm. (S. St.) fyrir frv. þessn er að 
ntvega landinu fje eða að kaupmenn brúki 
það fje í landinn sjálfir, sem þeir vinna 
sjer þar inn. Hann kveðst hafa talaðvið 
lögfræðing viðvíkjandi orðinn „búsettur", 
og sá maður hefði sagt, að fullkomin trygg- 
ing væri hjer fengin með þessu orði, og 
loku væri skotið fyrir það, að aðrir en 
þeir, sem að öllu leyti væru hjer innlendir 
og búsettir, gætu rekið verzlun hjer. Jeg 
verð þá að geta þess, að mjer, sem einnig 
er lögfræðingur, flnnst engan veginn, að 
orðið „búsettnr" skeri úr eða taki af all- 
an vafa. Jeg fyrir mitt leyti mundi ekki 
hika mjer við, að dæma það, að kaup- 
maður væri hjer búsettur, ef hann hefði 
hjer hús, hefði vinnukonu hjer, væri hjer 
1 eða 2 mánnði af árinu, en að öðru leyti 
færi með allt sitt fólk til útlanda og dveldi 
þar hinn hluta ársins, og eyddi þar íje 
sínu eptir eigin vild. Með því að jeg sje 
ekki, að það sje tryggt með frv. þessu,

86 (10. okL)
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sem á að vera tryggt, get jeg ekki geflð 
mitt atkr. með því.

Flutningsmaður (Sigurður Stefánsson): 
Jeg er mjög þakklátur h. varaforseta (L. 
E. Sv.) fyrir skýringu hans, og mun jeg 
reyna til að koma með betri ákvæði í 
þessu atriði við 3. umr., og væri honum 
þakklátur, ef hann vildi aðstoða mig í 
þeirri viðleitni minni, og gjöra það sem 
bezt úr garði, með þvi líka jeg þá máske 
gæti búizt við, að hann gæfl atkv. sitt með 
frumvarpinu. Jeg vil því leyfa mjer að 
leita til hans með frekari skýringu á orð- 
inu „búsettur".

Landshöfdingi: Jeg hef að eins litlu 
að bæta við, sem jég • gleymdi að taka 
fram. H. flutningsm. (S. St.) hugsar sjer, 
að arðurinn af verzluninni komist allur 
inn í landið, ef kaupmenn verða hjer bú- 
settir. En hvernig byrja innlendir kaup- 
menn hjer verzlun sína? Þeir byrja á 
því, að taka stór lán hjá kaupmönnum 
erlendis, verða að borga háar rentnr aí 
þeim, afborganir og margt annað fleira, 
sem jeg ekki kann nöfnum að nefna, og 
þannig fer allur arðurinn ekki til sjáifs 
kaupmannsins bjer, heldur til þess manns 
ertendis, er hann fjekk lánið hjá, og þykir 
það góður kaupmaður hjer, sem getur 
staðið í skilum með allt þetta, og svo þar 
að auki haft nægilegt fyrir heimili sitt 
að ieggja. Það er það að hjá okkur, að 
hjer vantar „kapitalista“. Tii þess að inn- 
lend verzlun geti byrjað, verður að vera 
fje til, og þegar þetta fje er sótt til út- 
landa, rennur mestur arðurinn af því 
þangað.

Mjer fannst h. flutningsm. (S. St.) 
skilja öðruvísi orðið „kommission" en jeg. 
Við kommissions-verzlun vildi hann skilja 
það, þegar kaupmenn pöntuðu vöru sina 
hjá mönnum erlendis, eða fengjn sjer 
menn erlendis til þess að útvega og senda 
sjer vörur, og koma sinum aptur út, en 
svo skii jeg það ekki, heidur það, þegar 
kaupmaður erlendis sendir hingað upp

skip, sem hann fær í hendur kaupstjórnm 
hjer, tekur aptur vörn hjá þeim og fer 
með til útlanda og selur. Öil verzl- 
unin er þá i höndum þessa kanpmanns. 
Þetta er köliuð kommissions-verzlnn, og 
um hana þurfa að koma ákvæði í frv. 
Það er ekki svo iítill arður, sem fer tii 
manna erlendis við þvilíka verziun, það 
er ekki að eins 2°/0 i nmboðslaun, heldur 
einnig „fragt" af skipum og margtannað 
fleira, svo að kaupfjelögin bera að eins 
úr býtum að fá stnndum betra verð á út- 
lendum vörum og betra verð fyrir inn- 
lendu vöruna, eins og mjer skildist h. þm. 
Barðstr. (S. J.) halda fram. Þeir í kaup- 
fjelögunum kunna sem sagt að fá betri 
kjör, þegar þeir kaupa inn útlendu vöruna, 
og selja út innlendu vöruna, en það er 
engin verzlun frá þeirra hálfu. Hver 
einstakur maður getur gjört samning við 
kaupmann innlendan eða útiendan á þá 
ieið: Svo mikið skal jeg kaupa af þjer, 
ef jeg fæ það fyrir þetta verð, og þessar 
vörur skal jeg selja þjer, ef jeg fæ fyrir 
þær það og það verð. Það þarf engan 
fjeiagsskap nje útlenda kommissionera til, 
að verzla á þennan hátt.

Flutningsmaður (Siqurður Stef&nsson): 
Hæstv. landsh. tók það fram, að kaup- 
menn hjer byrjuðu með lánum, og yrðu 
svo að borga rentur af þeim, og færi þannig 
mestur arðurinn til annara landa. Jeg 
get ekki skilið, að þetta sje rjett álitið, 
að mestur arðurinn fari út úr landinu, 
fyrir það, því þó þeir verði að taka lán 
erlendis og borga rentur af þeim, þá verða 
þeir þó að hafa fje afgangs til uppeldis 
sjer og sínnm, og svo til þess að halda 
verzluninni áfram, og verður því jafn- 
fraint nokkuð af arðinnm að renna til 
þeirra sjálfra og þeirra, sem þeir eru bú- 
settir hjá, þ. e. landsmanna. Hæstv. 
landsh. talaði einnig um, að okkur vant- 
aði „kapitalista" og er það alveg rjett, 
en með þessu móti vil jeg reyna, hvort 
ekki mundi hægt, að koma hjer npp „kapi-
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talistum" í landinu sjálfu. En þetta mun 
að likindum seint verða með því fyrir- 
komnlagj sem nú er. Við ernm fjeþúfa 
til þess, að mynda „kapitalista" í öðrnm 
löndnm, en eignm þó ekki að geta myud- 
að „kapitalista" í landinn sjálfu. Við gjör- 
nm þá hjer að stórkanpmönnum, og svo 
fara þeir og eyða annarstaðar þvi, sem 
þeir græddn á okknr hjer; þetta hefnr 
verið gangnr islenzkn verzlnnarinnar, og 
það er einmitt þetta, sem jeg vil reyna 
að koma í veg fyrir.

Mjer fannst h. sessnnant mínnm (S. J.) 
ekki takast að koma með ástæðn móti 
þvi, að þetta fyrirkomnlag á verzlnninni, 
sem frv. gjörir ráð fyrir, mnndi til bóta; 
hann var ávallt með þetta, að ef það væri 
svo eða svo þá, o. s. frv., og fannst mjer 
hann lítið sanna með því.

Þar sem hæstv. landsh. talaði nm 
kommissionsverzlunina, hefhr hann víst. átt 
við kaupfjelagsverzlunina eins og hún nn 
er, en hjer er þess að gæta, að stórkanp- 
menn í öðrnm löndnm senda ekki annað, 
en það, sem pantað hefnr verið. Jeg skal 
ekkert segja nm hvernig þessir stórkanp- 
menn fara að ráði sínn við okknr, en í 
orði kveðnn taka þeir að eins 2°/0 i um- 
boðslann, en láta vörnna fyrir það verð, 
sem þeir hafa getað fengið hana fyrir, 
og borga innlendn vöruna með því verði. 
sem hún selst. Hagnrinn við kaupfjelögin 
er sá, að innlenda varan fæst betnr borg- 
nð, og útlenda varan einnig billegri; en 
arðnrinn í kaupfjelögunnm skiptist milli 
margra. Kanpfjelagið í heild sinni er 
sem einn innlendnr kanpmaðnr, en að 
eins sá mnnnrinn, áð arðnrinn þar skipt- 
ist milli margra, og eins og innlent kanp- 
fjelag getur grætt, ættu innlendir kaup- 
menn að geta það. Þessir 2 liðir ættn 
líka að geta staðizt hvor við hliðina á 
öðrum, en náttúrlega „konkúrrernðu" þeir 
hvor við annan, en af því ætti enginn 
skaði að verða. Jeg hef tekið það fram

áðnr viðvikjandi kanpfjelagsverzlnninni, að 
mönnum hefnr verið eins og hrundið út í 
hana söknm þnngra búsifja af hálfu hinna 
eriendn kanpmanna, en ef þessnm erlenda, 
mjer liggnr við að segja, ófðgnnöi, Ijetti 
af og innlend verzlunarstjett kæmist npp, 
er óvist, hve langan aldur hún á fyrir 
höndnm.

Hattgrímur Sveinsson: Jeg hef leit- 
azt við að hlýða raeð athygli á ræðnr 
manna með og móti og játa, að svo fús- 
lega sem jeg mnndi greiða atkvæði með 
frurav., hvað stefnu þess og „princip" 
snertir, þá get jeg það ekki, söknm þess, 
að mjer finnst það óeðlilegt hapt á frelsi 
manna.

Verzlunin er eitt af þeim málnm, er 
mest frelsi þarf við til þess.að geta geng- 
ið sina eðlilegn rás. Þess vegna finnst 
mjer rojög íhngavert, að leggja önnnr höpt 
á hana en þan, sem ómögulega verðnr hjá 
komizt og nauðsynleg ern. En í þessn 
máli hafa þan rök ekki komið fram,. að 
minni hyggju, og því síðnr hefnr Verið 
sannað nm þetta frumv., að það mnni ná 
þvi takraarki eða tilgangi, sem því er 
ætlað að ná, að notin og arðnrinn lendi 
hjer i landinn.

H. 1. kgk. (L. E. Sv.) hefur tekið það 
fram, að engin nægileg trygging sje feng- 
in með því ákvæði frumv., ?.ð kanpmenn 
skuli vera hjer búsettir, því þó þeir værn 
hjer búsettir, gæti enginn hindrað þá frá, 
að ferðast til útlanda og dvelja þar. eptir 
vild og eyða fje sínu sjer til þæginda og 
skemmtana, sem þeir frekar geta veitt 
sjer í öðrum löndnm en hjer. Það hefnr 
því ekki verið sýnt, að hinnm góða til- 
gangi frv. verði náð, þótt það verði að 
lögnm. Það er ekki sýnt, að sú nytsemd 
mundi á báðar hendnr, sem menn vildn 
óska. Það hefnr verið tekið fram, og er 
jafnan ánægja að minnast á það, að hjer 
í bæjarfjelaginu sje innlendur kanpmaðnr, 
mesti sæmdarmaðnr og bjargvættnr fjelags-
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ins, er veiti fjölda af beimilum forsorgun 
og atvinnu á ári hverju, en það hefur 
líka verið tekið fram, að á ísafirði sje 
annar þvílíkur maðnr, en þó ekki búsett- 
nr hjer. Vitanlega rennnr fyrir það ekki 
eins mikið af arðinnm og æskilegt væri 
inn í landið, en ef þessi maðnr heldur nt 
stórkostlegnm fiskiveiðnm, hlýtnr hann að 
veita íjölda manns atvinnu, og talsverður 
arðnr að lenda hjá landsmönnnm. Menn 
mnndn þá segja, að kanpmenn hjer á snð- 
nrlandi gætu gjört slíkt hið sama, rekið 
fiskiveiðar á eigin skipnm, og þannig veitt 
fjölda manna atvinnn; slíkt gæti að vísu 
átt sjer stað hjer, en þar eð þeir ekki 
gjöra það, álíta þeir vist, að þeir hafi 
lítinn eða eugan hag af þvi, og úr því þeir 
ekki vilja það, er ekki hægt að skipa 
þeim að gjöra það. Það er sömnleiðis 
ómögnlegt að tálma þvi, að menn sendi 
fje sitt til útlanda, og láti það bera þar 
þann arð, sem það getur borið. Menn 
segja þá máske, að það megi leggja því 
meira útsvar á þessa menn, og þeir hafi 
því meira gjaldþol; að vísu er svo, en ætli 
ekki mætti segja, að í raun og vern beri 
ntlendir kanpmenn og verzlanir þeirra hjer 
á landi allmiklar skyldnr og skatta og 
jafnvel fnllt eins mikið og innlendir kaup- 
menn mnndu bera af sama fjárafla. Menn 
þeir, sem útsvörunum jafna niðnr mnnn 
að líkindnm ósjálfrátt verða fnllt eins 
þnnghentir á hinum útlendu kaupmönnnm, 
sem hinnm innlendn. Það er óeðlilegt, 
eins og jeg tók fram áðnr, að binda eðli- 
lega rás verzlnnarinnar og óeðlilegt að 
leggja hapt á frjálsræði manna, svo þeir 
ekki geti varið fje sínn á þann hátt, sem 
þeim þykir bezt henta. H. flutningsm. 
(S. St.) tók það fram, að stranmnr tímans 
gengi meir og meir að því takmarki, að 
verzlnnin verði innlend og hlýtur það að 
gefa okknr því meira þrek og þolinmæði, 
að biða eptir, að þetta smátt og smátt 
lagist af sjálfu sjer án ófrjálslegra ákvæða 
frá hálfn löggjafarvaldsins, oggjöraokkur

ragari í að gjöra ákvæði, sem máske ekki 
ern bráðnanðsynleg, og ekki sýnt, að 
kæmn að fullnm notum.

Af þeirri ástæðn, að þetta hvorki 
mnn nanðsynlegt, og heldur ekki koma 
að tilætlnðnm notum, þó það máske virð- 
ist vera til þjóðlegra framfara, þá getjeg 
ekki greitt atkv. með því, þótt mjer ann- 
ars þætti ljúft að styðja að þvi, að arð- 
nrinn af verzluninni kæmist sem mestnr 
inn i landið.

Guttormur Vigfússon: Það er eink- 
um vegna breyt.till. á þingskj. 383, að jeg 
stend upp. Einn af h. flntningsmönnnm 
hennar (E. Á.) tók það fram, að hún væri 
gjörð sjerstaklega með tilliti til norskra 
timbnrkanpmanna, enda er þetta mjög 
eðlilegt, þar sem aðrir lansakaupmenn 
munn varla koma til landsins nú orðið. 
H. flutningsm. sagði, að það væri þægi- 
legt fyrir bændur, að kanpa timbnr aí 
norskum timbnrsölum i lansakanpum, þeg- 
ar þeir lægju inn á höfnnm, á skipnm 
sínnm. Jeg hef sjálíur nokkra reynsln í 
þessu, og min reynsla er sú, að það ern 
sjaldnast mikil happakanp, sem menn geta 
fengið hjá þessum lausakaupmönnnm í smá- 
kaupnm, og að því leyti hygg jeg engan 
skaða skeðan, þótt þessi breyt.till. fjelli. 
Jeg skal taka til dæmis, að ef keypt er 
að eins hjá þeim tylft og tylft af borðnm, 
ern þau optast eins dýr eins og hjá kanp- 
mönnnm, eptir að þeir hafa keypt viðinn 
af Norðmönnnm þessnm. Aptnr á móti er 
það mikill ágóði fyrir bændnr, að slá sjer 
saman og kaupa timbnr í stórkanpnm, og 
það eitt ætti að vera nægileg hvöt fyrir 
þá til að hafa fjelagsskap í þeim tilgangi.

H. 6. kgk. (Þ. B.) var hræddnr nm 
það, að ef selstöðnverzlnninni yrði útrntt, 
þá mundn kaupstaðirnir eigi verða nægi- 
lega byrgir, og að af þvi mundi leiða 
vöruskort, nema það væri þá ákveðið nm 
leið, að menn mættu reka hjer verzlnn i 
fjelagsskap við útlenda menn. Jeg fyrir 
mitt leyti ber nú alls engan kvíðboga
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fyrir þessu. Jeg veit ekki til, að nein- 
staðar sje tiitöiulega fleira af búsettum 
káupmönnum en einmitt á AustQörðnm. 
Kaupmenn þessir hafa búsett sig þar með 
fjöiskyidu sinni og orðið að nytsömustu 
og beztu mönnum, og það verður alls ekki 
fremur vöruskortur hjá þeim, en hinum, 
sem búsettir eru í Kaupmannahöín. Hæstv. 
iandsh. tók það fram, að innlendir kaup 
menn byrjuðu verzlun sína á því, að taka 
stór lán hjá stórkaupmönnum erlendis, og 
afdrif þeirra yrðu venjulega þannig, að 
þeir færu á höfuðið. Þetta er ógn eðli- 
legt, því flestir þekkja það mjög vel, að 
þegar einhver nýr smákaupmaður innlend- 
ur setur sig niðnr til þess að verzla við 
hliðina á fastakaupmönnum, þá gjöra þeir 
í fyrstunni venjuiega ailt, sem þeir geta, 
til þess að gjöra honum verzlunina sem 
erfiðasta, og reyna að eyðileggja hann.

Jeg er ekki svo hræddur um það, 
sem hæstv. landsh. benti á, að jafnskjótt 
sem innlendir kaupmenn væru búnir að 
nuria samau nokkrum efnum yfirgefi 
þeir landið, til þess að eyða auð sínum í 
útlöndum. Að vísu hefur þetta verið vani 
kaupmanna fram á þennan dag, af því 
þeir hafa eins eptir sem áður getað rekið 
hjer verzlun sína, en jeg þykist fullviss 
um, að ef frumv. þetta yrði að lögum, 
mundi það að mestu eða öllu leyti koma 
i veg fyrir þennan flutning, einroitt vegna 
þess, að þá þyrftu þeir jafnframt að hætta 
allri verzlun hjer á iandi, sem mjög er ó- 
liklegt, að þeir vilji vinna til, ef þeim að 
öðru leyti hefur liðið hjer vel, en haldi 
þeir áfram að verzla og vera hjer búsett- 
ir, taka þeir ástfóstri við það land, sem 
þeir hafa grætt fje sitt á, og fá meiri og 
meiri hvöt til þess, að vinna því gagn 
með auð sínum. Með pöntunárfjelög er 
nokkuð öðru máli að gegna, því að mað- 
ur verður að skoða hvern einstakan bónda, 
sem er í kaupfjelagi. sero kaupmann, þar 
8em arðurínu af verzluninni rennnr inntil 
hvers einstaks pöntunarfjelagsmanus. Arð-

urínn hlýtur að lenda hjá þeim, sem fær 
útleudu vöruna með innkaupsverðinu, og 
sendir innlendu vöruna uppá sinn reikn- 
ing. Að sjáifsögðu dregst frá kostnaður 
til milligöngumanns, lann þau, er hann 
fær fyrir vinnu sína.

Jeg mun greiða atkv. með frumv. 
þessu, en móti breyt.till. á þingskj. 383.

ATKVÆÐAGR.: 1. breyt. (C. 371) 
samþ. með 9 atkv.; 2. breyt. (C. 371)samþ. 
með 8 atkv.; breyt. (C. 383) felld með 
6:5 atkv.; 1. gr. felld með 6:5 'atkv. 
Frumv. þar með fallið.

Frumv. tíl laga um afnám gjalds af 
fasteiqnasölu (C. 340); 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. samþ. í e. 
hij. Fyrirsögnin samþ. og málinu vísað 
til 3. umr. í e. hlj.

Frumv. til laga um almannafrið á 
helgidögum þjóðkirkjunnar (C. 249, 360); 
frh. 1. umr.

Framsöqumaður (Hattgr. Sveinsson): 
Eins og h. þingdm. sjá af nefndarálitinu, 
eru tillögur nefndarinnar þær, að ráða h. 
þingd. til, að fallast ekki á frumv. þetta, 
og það er að nokkru leyti tekið fram í 
nefndarálitinu, á hverju nefndin hefur 
byggt þessa till. sína. í fyrsta lagi er 
nefndinni ekki kunnugt um það, að nokkr- 
ar raddir hafi fram komið, eða kröfur frá 
þjóðinni, um breyting á lögum þeim, sem 
gilda í þessu eíni, og af þeim ástæðum 
þótti nefndinni varhugavert, að ráða til 
að gjöra vernlegar breytingar í þessu 
efni.

Hjer er um þau lög að ræða, sem 
hafa meira vald yfir tilfinningum manna, 
heldur en flest önnur lög, að því leyti, 
sem þau snerta það, sem menn skulu 
heilagt halda eða ekki. Nefndin óttaðist 
fyrir því, ef nú væri farið að gjöra breyt- 
ingar á þessu, án þess að þjóðin hefði 
látið í Ijósi glöggar og skýrar kröfur um 
það, þá gætu þær breytingar, sem gjörð-



ar yrðu, jafhvel farið í öfuga átt viðþað, 
sem þjóðin helzt mundi óska eptir. Nefnd- 
in áleit, að sjerstaklega með því að rýmka 
um vinnu á helgum dögum, mnndi marg- 
nr sá hneykslast, sem haft hefnr þá skoðnn 
á helgnm dögnm, að þeir værn vanbrúk- 
aðir, ef unnin væri á þeim sn vinna, sem 
hingað til hefur ekki verið heimilt að 
vinna, eptir gildandi lögum. Einknm 
mnndi þetta, eptir áliti nefndarinnar, geta 
valdið hneykslum til sveita, ef eitthvert 
heimili eða einhver maður notaði þessi 
lög til þess, að ganga að vinnu sinni hik- 
laust helga daga frá morgni til kvelds; 
slík notknn helgidagsins mnndi almennt 
hneyksla aðra íbúa sveitarfjelagsins. Þetta 
frumv.. ef það yrði að lögum, mnndi og 
að miklum mnn rýra frelsi allra þeirra 
manna, sem ekki ern sjálfum sjer ráðandi, 
eða eiga með sig sjálfir. Það er bæði gott 
og eðlilegt, eigi að eins frá sjónarmiði 
helginnar til guðrækilegra iðkana, heldur 
og sakir hinnar nauðsynlegn hvildar, að 
vissir, tilteknir dagar sjeu til þess ætlað- 
ir, og að 7. hver dagur sje hið hæfilega 
millibil virðist vera almennt viðurkennt. 
Nefndiuui gat ekki dulizt það, að það 
væri mjög varhugavert, að setja þau laga- 
ákvæði, sem ef til vill hneyksluðu mikinn 
hluta þjóðarinnar, og það þann hlutann, 
sem hefði fullt eins mikla tilfinningu fyrir 
hinni alvarlegu hlið lífsins, sem hinn hlut- 
inn, er yndi þessu vel. Nefndinni var það 
að vísu kunnugt, að það hefur veriðsagt, 
og það með nokkrum ástæðum, að við 
sjávarsiðuna komi helgidagahaldið aðýmsu 
í bága við það, hvernig æskilegast væri 
fyrir menn að geta rekið atvinnu sína. 
Og nefndin hefði ekki verið því mótfall- 
in, að rýmka í þessu tilliti að einhverju 
leyti ákvæði gildandi laga,ef hún hefði sjeð 
sjer fært að gjöra það, án þess að rýra 
ískyggilega helgi sunnudagsins og rjett 
manna til nauðsynlegrar hvíldar. En til 
þess treysti nefndin sjer ekki og fyrirþví
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komst hún að þeirri niðurstöðu, sem nefnd- 
arálitið ber með sjer.

Sjerstaklega hugði nefndin, að það 
mundi valda hneykslun í þjettbyggðum fiski- 
verum og hjer í Rvík, ef menn sæju aðra 
ganga hiklaust tii vinnu á helgidagsmorgna. 
Ef þeir sem til kirkju ganga sjá einn 
setja fram skip sitt til þess að fara að 
róa, annan vera að lenda með afla sinn, 
einn senda af stað flokk manna til þess, 
að þvo og verka fisk o. s. frv., slíkt 
mundi hneyksla tilfinningar margra manna. 
Fyrir þvi áleit nefndin eigi ástæðu til að 
leyfa slíkt eða lögleiða, að vinna mætti 
hvert það verk, er ekki hefði truflun eða 
hávaða í fór með sjer; það mundi vera 
nægileg truflun, að menn sæju aðra vinna 
þessi verk, og það mundi valda hneyksli.

Nefndin gat að sönnu ekki neitað 
því, að ýms ákvæði hinna gildandi helgi- 
dagalaga eru eigi vel glögg eða skýr, en 
nefndin var hrædd um, að erfitt mundi 
vera að setja svo skýr lög í þessu efni, að 
þau tækju af öll tvímæli, allan efa. Jafn- 
vel væru ákvæði 1. gr. í þessu frv. eigi 
svo glögg, að eigi mundi geta komið fyr- 
ir, að mismunandi skilningur gæti orðið í 
það lagður, hver sú vinna væri, sem rask- 
aði friði helgidagsins. Slíkt mundi geta 
orðið tahvert álitamál, eigi síður en nú 
eptir gildandi lögum, og að hver mundi 
leggja sinn skilning í þessi ákvæði.

Aðalbreyt. sem frumv. þetta gjörir á 
gildandi Iöggjöf og aðalkjarni þess er fólg- 
inn í 1. gr.; hin önnur ákvæði þess fara 
í sömu stefnu, sem lög þau, er nú gilda, 
en ákvæði frumv. eru gagnorðari, glögg- 
ari og skýrari. Það er því 1. gr. sem 
öll áherzla lendir á.

Að svo mæltu skal jeg ekki orðlengja 
um mál þetta að sinni, en heyra fyi’st undir- 
tektir h. þingdm.

Jón A. Hjaltálín: Jeg get ekki sagt, 
að mjer sje þetta frumv. neitt áhugamál, 
og það mun rjett vera, að engar almennar
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óskir viðsvegar að munu hafa komið um 
það að gjöra þetta frv. að lögum. En jeg 
hef þó orðið þess var, og víst ýmsir fleiri, 
að menn hafa ekki unað því vel, að vera 
sektaðir fyrir það, að breiða flsk eðaeiga 
við hey á helgum degi. Ef til vill á það 
svo að vera eptir lögum þeim, sem nn 
gilda, jeg er ekki svo fróður í því. En 
viðvíkjandi þvi, sem h. framsögum. (H. Sv). 
sagði, að það mnndi hneyksla menn hjer 
í Beykjavík, ef þeir sæju aðra menn ganga 
til .vinnu, og þá sjálfsagt líka fara til 
skemmtana, og það mnndi særa tiifinning- 
ar manna, þá þykir mjer það nokkuð und- 
ariegt. Jeg skal ekki fara lengra aptur 
i tímann en siðasta sunnudag. Þá sá jeg 
marga menn breiða hjer fisk; jeg hafði og 
þann dag þann heiður að riða bnrt úr 
bænnm skömmu fyrir kirkjutíma, með 
yfirmönnnm kirkjunnar, bisknpi og lands- 
höfðingja. Jeg hef ekki orðið þess var, 
að það hafi hneykslað nokkurn mann 
Jeg held og að það geti engan mann 
hneykslað, að það sje gjört í lagaleyfi, sem 
nú er gjört, en sem þó er efasamt, hvort 
leyfilegt er eptir gildandi lögum. Þennan 
sama sunnudag sá jeg einnig fólk vera 
við heyvinnu og er þó eigi nú nein óþurka- 
tíð, svo að slíkt geti talizt nauðsynlegt. 
í þeirri sveit, þar sem jeg á heima, er 
mjög litið um sunnudagavinnu; menn nota 
helzt sunnudaga og aðra helga daga sjer 
til skemmtunar, og hef jeg aldrei orðið 
var við, að það hafi sært tilfinningar 
manna. Annars er mjer ekki þetta frv. 
neitt kappsmál.

Sigurður Jensson: Jeg skal lýsa því 
yfir, að jeg er samdóma h. nefnd um 
það, að engin ástæða sje til, að gjöra þetta 
frv. að lögum. Jeg get ekki skilið íþvi, 
að nokkur geti sagt það í hreinskilni, að 
það hafi fólgna í sjer nokkra rjettarbót 
fram yfir lög þau, sem nú gilda í þessu 
efni. Jeg gat skilið í því, að það væri 
sagt um stj. frv., áður en h. Nd. bætti 
inn í það þessum ákvæðum: „Gestgjafar

eða aðrir veitiugamenn mega eigi á helgi- 
dögum þjóðkirkjunnar selja eða veita mönn- 
um áfenga drykki“. Á meðan þessi grein 
var ekki komin inn i frv. gat jeg þó skil- 
ið, að fáeinnm mönnum þætti það einhvers 
vert, en nú skil jeg ekki lengur, að nokk- 
ur sje sá, er langi til að íá þetta frv. gjört 
að lögum. Jeg man eptir því á alþingi í 
hitt eð fyrra, að þá var lengi verið að 
berjast við að fá opna brjefið frá 26. sept. 
1860 afnumið, þannig að helgi helgidags- 
ins næði eigi nema til miðaptans. En þá 
er Nd. hjelt fast við vínsölubannið, að eigi 
mætti heldur eptir miðaptan veita eða selja 
vín, þá kærði enginn sig framar um að 
stytta helgidaginn, og frv. um afnám opna 
brjefsins 26. sept. 1860 var fellt. Eins 
mun það vera nú. Jeg hygg, að þetta frv. 
sje nú sent hingað til h. Ed. einungis 
tilþess, að hún skuli fella það. H fram- 
sögum. þessa máls í Nd. komst svo að orði, 
að bezt væri að hinir andlegu stjettar menn 
í Ed. yrðu til þess að stytta því aldur; 
og jeg vona, að þeir verði ekki einir um 
það, heldur verði og til þess margir aðrir 
skynsamir og sjálfstæðir þm. í þessari deild.

Það er ekki svo að skilja, aðjegeig- 
inlega álíti frv. þetta skaðlegt, en jegálít 
það með öllu ónauðsynlegt. Það er alkunn- 
ugt, að það er engin veruleg óánægja með 
hin gildandi helgidagalög, heldur eru menn 
yfirhöfuð ánægðir með þau, og jeg veit 
ekki, hvaða mælikvarða á að hafa fyrir 
þvi, hvort einhver löggjöf á við eða ekki, 
ef ekki þann, að þau lög eiga við, sem 
engin óánægja er með, og enginn kvartar 
yfir. Jeg held jafnvel, að þó að þau helgi- 
dagalög, sem nú gilda væru numin úr lög- 
um mundi það ekki hafa svo mikla þýð- 
ingu, nema helzt í kaupstöðum. Það er 
ekki lögin eða lögreglustjórnin, sem held- 
ur við lýði helgidagahaldinu, eða verndar 
hvíldardaginn hjer á landi, heldur eru það 
að nokkru Ieyti trúarbrögðin, og að nokkru 
leyti hin náttúrlega þörf og nauðsyn hjá 
hverjum manni, sem vinnur dyggilega hina
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daga vikunnar, að hafa hvíld einn dag í 
viku. Það er að sjálfsögðu euginn sjer- 
stakur hvíldardagur nauðsynlegur fyrir þá 
menn, sem geta tekið sjer hvíldardag, hve- 
nær sem þeir vilja, eða fyrir þá, sem á 
hverjum degi eiga hvíldardag; það er hægt 
fyrir þá að tala með ljettúð um hvildar- 
daginn. En þeir menn, sem erfíða alla 6 
daga vikunnar, þeir þurfa að taka sjer 
einn dag til hvíldar, og þeir munu taka 
sjer hvíldardag, hvernig, sem lögin eru. 
Jeg get sagt dæmi upp á það, hversu litla 
þýðingu lögin hafa í þessu efni eða lög- 
reglustjórnin. í sýslu, sem jeg á heima í, 
þar var í 10 ár sýslumaður, sem lengi vel 
ekki þekkti helgidagalög vor 28. marz 
1855, og svo fór hann frá embættinu, að 
hann hafði ekki hugmynd um, að opið brjef 
frá 26. sept. 1860 væri til. Þetta er alveg 
sönn saga. Við spurðum hann stundum 
að gamni okkar, hvort kaupmenn mættu 
hafa opnar sölubúðir á helgum dögum og 
verzla, og sagði hann optar en einusinni, 
svo jeg heyrði, að þeir mættu það eptir 
kl. 4, þvi að svo væri í Kaupmanuahöfn, 
og veitingamenn sagði hann, að mættu hafa 
opið, og selja vinföng allan helgidaginn. 
Þetta mundu þeir og hafa getað gjörtóá- 
talið af þessum lögreglustjóra. Jeg hygg 
þó, að helgidagalögin hafí eigi verið hald- 
in síður þar í sýslu, en í öðrum sýslum, 
og máske betur. Jeg segi þetta ekki 
sýslumanni þessum til lasts: honum var 
annað betur gefið heldur en að vera lög- 
fræðingur. (HaUgr. Sveinsson; Átti hann 
þá engar bækur?). Hann átti mjervitan- 
lega eigi aðrar íslenzkar lagabækur en 
Stj.tið. fyrir 1874, og árin þar á eptir. 
Jeg segi þetta þvi til sönnunar, að lögin 
og lögreglustjórnin hafa ekki svo mikla 
þýðingu í þessu efni. Jeg hygg, að menn 
muni vinna það, sem nauðsynlegt er, og 
ekki má dragast og spyrja engan um ieyfi, 
og menn munu taka sjer hvíldardag, þeir 
sem þurfa þess, hvað sem lögin segja og 
hvort sem þau heiniila það eða ekki.

Framsögum. (HaUgr. Sveinsson); Við- 
vikjandi athugas. h. 5. kgk. þm. (J. A. Hj.), 
þá skal jeg geta þess, að þetta ferðalag, 
er hann talaði um, alls ekki er bannað 
eptir núgildandi Iögum, og því ekki held- 
ur tekið upp sem sjerstakt leyfi í þessu 
frv. Annars hefðu þessi orð helzt átt að 
vera ótöluð, þau eru málinu óviðkomandi, 
og jeg get ekki neitað þvi, að mjer fund- 
ust þau vera nokkurs konar svigurmæli. 
Þó h. þm. ekki hafi hneykslazt á því, að 
sjá menn ganga hikiaust að saltfisksþerr- 
un á sunnudegi, held jeg kannske annað 
verði ofan á, ef hann sæi menn ekki ein- 
ungis þurka, heldur einnig, eins og frv. 
þetta gefur ieyfi til, gjöra alit, er að salt- 
fisksverkun lýtur, já blátt áfram, allt sem 
heyrir fiskveiðum til, frá því fyrsta til 
hins síðasta.

í 1. gr. frv. er öll sú vinna bönnuð 
á helgum dögum til miðaptans, er raskað 
geti friði helgid&gsins, það er að mínu á- 
liti friði og ró guðsþjónustugjörðarinnar. 
Jeg held þetta ekki verði skilið öðruvísi. 
En jeg vildi gjarnan biðja meun um að 
skýra, hvað skilið verði við orðið „raskar“; 
jeg held það geti orðið fullörðugt að greiða 
úr því.

Eins og h. þm. Barðstr. (S. J.) tók 
fram, batt tilskipunin frá 1855 helgi hvíld- 
ardagsins til miðaptans, en þetta þótti 
mönnum ekki nógu strangt, og var því 
boðið með opnu brjefi frá 26. sept. 1860 
að halda helgan allan hvíldardaginn. Hvers 
vegna vilja menn nú taka upp aptur þessi 
eldri ákvæði? Er það af þvi, að allsterk- 
ur 8tranmur sje fyrir þessu? Nei, jeg 
held einmitt það sje töluverður straumur 
í þá átt að rýra ekki helgina og tryggja 
helgidagahvíldina. Það er fyrst timi kom- 
inn til að koma með svona frv., þegar sú 
hugsun er orðin ríkjandi í meðvitund 
þjóðarinnar að rýmka eigi um þetta baud, 
en alls ekki rjett, sizt þegar um lik mál 
og þetta er að ræða, er suerta svo mjög



S77 Þritngasti og þriðji t:Ifrv. nm atmaraafrið & helgidögnm þjóðkiikjnnnai; frh. 1. nmr. 678

tilfinningariíf manna, að vera að reyna 
skapa nýjan hugsnnarhátt hjá þjóðinni.

Þá er þessi viðbót í 1. gr., er h. Nd. 
befur skotið inn. ekki til mikilla bóla frá 
hinu npphaflega frv. stjórnúrinnar, heldur 
að eins til að gjöra það ögn óaðgengflegra, 
sú viðbót nefnilega, að skylda vinnuhjú til 
að vinna jafnt heiga sem óhelga daga 
þá vinnu, sem t&lin erí 1. gr. Nefndioni 
tirtust þessi ákvæði fara í nokkuð öfaga 
átt; hún vildi ekki láta skyida hjúin til 
að Vinna aðra vinuu en þá, er bráðoauð- 
synleg væri, svo sem hirðingn á skepnnm, 
aðhjúkrun að sjúknm mönnnm o. fl., en það 
er einmitt sá vinna, sem leyfð er samkvæmt 
núgildandi lögum, enda mnnn varla dæmi 
til að hjá skorist andan slikn, og þá ern 
lagáíyrirmæli um það óþðrf. Það er satt, 
það er mikið vafaspnramál nm, hvað nanð- 
synlega eða ónanðsynlega vinnu eigi að 
álíta, en það verðúr varla bætt verniega 
úr því með þessn frv.

Lcmdshöfðingi: H. framsögum. nefnd- 
arinnar (H. Sv.) tók það fram í iyrri ræðn 
sinni, að engar raddir hefðu heyrzt nm 
breytingár á hinni núgildandi helgidagalög- 
gjöf. Jeg held ekki, að h. þm. (H. Sv.) hafl 
fylgt vel með i blöðunnm, ef hann hefnr 
ekki tekið eptir þvi, að ekki allfáar radd- 
ir hafa komið fram í þá átt, að samþykkt 
yrði á þinginu 1893 líkt frv. og stjórnin 
lagði fyrir það 1891. Þessar óskir hafa 
komið fram bæði í dagblöðnnnm og eins 
á kjörfnndnm, svo ekki er bægt að segja, 
að þær hafi ekki látið til sin heyra, en 
hversn almena&r þær eru, eða hvort þetta 
er Vilji þorra manna, skal jeg ekki segja 
neitt um.

Það, sem kom stjórninni mest til þess 
að leggja fram þetta frv. var hin mikla 
óvissa um, hvernig skilja eigi helgidaga- 
löggjööna. Hjer standa prestarnir annars- 
vegar, og heimta af lögreglnstjóranum, að 
hann dæmi menn í sektir fyrir ðnanðsyn- 
lega vinnn á helgidögnm, og hins vegar

Alpt a. iwa.

mennirnir sjálfir, er kreQast þess, að þeir 
verði sýknaðir, þar eð vinnan hafl verið 
nauðsynleg. Lögreginstjórinn er hjer milli 
steins og sleggju, prestanna annars vegar 
og mannanna, er reyna að bjarga sjer, 
hins vegar. Það þarf ekki að fara lengra, 
en líta i dómasöfnin til að sjá, að þetta 
hefnr opt komið fyrir; prestarnir hafa kært 
fyrir dómstólnnnm, og þeir svo dæmt menn 
ýmist sýkna eða seka, jafnvel þó þeim hafl opt 
verið það ógeðfellt. Það ern þessi ákvæði 
í löggjöfinni um, hvenær álita akuli nanð- 
syn til bera að þurka hey vegna óþerra, 
róa til fiskðar vegna fiskileysis eða vinna 
aðra vinnn, er hafa gjört það að hinnm 
mestn vandræðum fyrir framkvæmdarvald- 
ið að fylgja fram þessum lögnm. Allt er 
svo óvíst og á reiki.

í hlnnm núgildandi lögum er margt 
af því bannað, er engan hávaða vekur, en 
snmt aptnr á móti leyft, er hefnr trnflun 
í för með sjer, eins og t. a. m. þetta dæmi, 
er h. 5. kgk. (J. A. Hj.) minntist á. Það 
er hvergi bannað, að riða jafnvel í stór- 
hópnm rjett fyrir framan kirkjudyrnar á 
snnnndegi, en að snúa flekk einhversstaðar 
langt burtn frá öllum mönnnm, það er 
með öllu óleyfilegt, nema í óþerrnm. Að 
nokknr samkvæmni sje i þessn skil jeg 
ekki. En ef sá andi er drottnandi hjá 
þjóðinni, að hún vill halda við þessar 
gömln setningar, sem ekki era annað en 
daaðnr bókstafar, og neyða menn til að 
liggja heldur upp í rámi og sofa eða riða 
át sjer til skemmtanar, heldur ea að vinna 
einhverja gagnlega vinnu, þá er rjett að 
láta það eptir henni, en jeg ímynda mjer, 
að afkomendur vorir muni kýma að okkur, 
og þykja þetta kynleg aðferð af mönn- 
nm um lok 19. aldar.

Jeg verð einnig að biðja menn að 
gæta þess, að lög þessi ná jafnt til allra 
þeirra, sem nndir lögin eru gefnir, bæði 
þjóðkirkjumanna og ntanþjóðkirkjamanna, 
sem alls ekki trúa á helgi snnnndagsins,

87 (11. oktbr.).
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og þó annarar trúar menn sjeu ekki marg- 
ir hjer á landi, þá getur orðið breyting á 
því, og ef t. a. m. Gyðingar settust hjer 
að, þá flnnst mjer nokkuð hart, ef þeir 
þurfa að beygja sig nndir mjög ströng 
lög um helgihald.

H. framsögum. nefndarinnar (H. Sv.) 
tók fram í seinni ræðu sinni, að viðauki 
h. Nd. hefði hneykslað nefndina, -sá viðauki 
nefnil., að vinnufólk skuli skyldugt til 
að vinna þá vinnu, er leyfð er í 1. gr., 
jafnt á helgnm dögum, sem virkum. Ef 
öll nefi:din hefur lesið allt frumv. svona 
vel, þá skal mig ekki furða, hún leggi 
til að fella það. í viðaukanum stendur, 
að hjúin skuli skyldug að vinna þá 
vinnu, er talin er í 2. málsgr. 1. greinar, 
og h. Nd. kom einmitt með þennan við- 
auka til þess að koma í veg fyrir, að 
frv. yrði skilið svo, að hjúin væru skyldug 
að vinna alla þá vinnu, er leyfð er í 1. gr. 
Ef því nefndin hefði ihugað frumv. ræki- 
legar, þá held jeg, að hún hefði ekki 
hneykslazt eins mikið á þessu. Annars 
skal jeg játa, að frumv. hefur ekki batnað 
stórum við að ganga í gegnum þennan 
hreinsunareld Nd., og mjer er þvi ekki 
mjög sárt um það. En hvað þeim um- 
mælum viðvíkur, að Nd. hafi sent frumv. 
hingað að eins til að leiða það til högg- 
stokksins, þá ímynda jeg mjer, að Nd. 
hafi sjálf fullkomna einurð og þrek til að 
stytta þeim írumv. aldnr, sem henni ekki 
geðjast að, og þurfi ekki að leita neinnar 
hjálpar í þeim efnum til þessarar þingd.

Jeg skyldi vera h. þm. Barðstr. (S. J.) 
mjög þakklátur, ef hann gæti komið þvi 
til leiðar, að hin núgildandi helgidagalög 
yrðu úr lögum numin, án þess að nokkuð 
kæmi i staðinn, þvi jeg álit það bezt, að 
hver maður fái sjálfur að ráða vinnu sinni, 
og eins af því, að jeg álít það vera hin 
mestu vandræði fyrir lögreglustjórana að 
fylgja þessum lögum fram.

Þó frumv. ekki nái fram að ganga, 
þá hefur það þó gefið einum h. þm. tæki-

færi til að kveðja yfirvald sitt á þann 
hátt, sem mjer raunar ekki fannst eiga 
neitt vel við, en sem þó hefur vakið hlát- 
ur hjá h. þingdm. Þar eð jeg ekki býst 
við eptir undirtektum manna, að frumv. 
fái að lifa lengur, þá skal jeg ekki lengja 
dauðastríð þess.

Guðjón Guðlnuqsson: Jeg finn mjer 
skylt að mæla nokkur orð, með þvi jeg 
hef notið þeirrar æru, að vera einn í nefnd- 
inni, sem sett var í mál þetta. Jeg verð 
þá fyrst að geta þess, að jeg er samdóma 
b. framsögum. (H. Sv.). Hann talaði um, 
að fáar raddir frá þjóðinni hefðu komið og 
óskað eptir þessari breytingu; jeg er alveg 
samþykkur honum í því, og þó jeg ekki 
sje víða kunnugur á landinu, þekki jeg þó 
til í mínu kjördæmi og nokkrum fleiri 
stöðum, og veit með vissu, að menn þar 
hafa ekki óskað eptir þessu, heldur þvert 
á móti. í mínu kjördæmi kom þetta til 
tals á undirbúningsfundi, og þótt menn 
hefðu kynnt sjer mál þetta og gang þess 
á síðasta þingi 1891, þá voru þeir alls 
ekki á þvi, og fannst það ekki takandi í 
mál að leggja það frumv. aptur fyrir þing- 
ið. Menn jafnvel blygðast sín fyrir að 
minnast á þetta, og var svo langt frá, að 
þeir vildu rýmka nokkuð til, að þeir jafn- 
vel vildu herða á helgidagalöggjöfinni. 
Þetta var samhljóða álit fundarmanna. 
1 Dalasýslu er mjer einnig fuilkunnugt um 
skoðanir nokkurra manna á þingmálum og 
hef jeg engan þar heyrt tala öðruvísi en 
með hálfgjörðri fyrirlitningu um frumvarp 
það, sem lá fyrir þinginu 1891.

Jeg er samdóma h. framsögum. (H. Sv.), 
að 1. gr. muni nokkuð tvíræð og ekki gott 
að skera úr, hvað sje leyft og hvað ekki 
leyft, og muni því sú grein frumv. til lít- 
illa bóta frá þvi sem nú er. Þar sem 
hæstv. landsh. talaði um, að jafnvel væri 
ekkert á móti því, að öll helgidagalöggjöfin 
væri úr lögum numin, án þess nokkuð væri 
sett í staðinn, þá skil jeg það svo, að 
hann hjer um bil áliti sama, hvort þetta
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frumv. yrði að lögum eða að við enga 
helgidagalðggjöf hefðum, og er jeg á þvi. 
Þó helgidagalöggjöfin hafi í ýmsum efnum 
verið brotín hingað tíl og sum helgidaga- 
vinna hneykslað einstaka menn, held jeg 
samt, að eigi muni kveða eins mikið að 
því, er menn hafa lögin á bak við sig, 
eins og annars.

Hvað saltfisksþurkun síðasta sunnu- 
dag hjer snertir, þá álít jeg hana ekki 
svo sjerlega hneykslanléga; mönnum er dýr 
hver stundin, þegar um það er að tala 
að bjarga afurðum sinum firá skemmdum; 
skip biða hjer eptir vörum og þurfa að 
losna sem fyrst, því það getur svo farið, 
að ef ein lítil þerristund er höfð af mikl- 
um saltfiski, þá kosti það eigandann fleiri 
hundruð eða jafnvel þúsundir króna. Það 
er lika kostur við hin núgildandi lög, 
að þau eru ekki svo hörð, að gjöra má 
það, sem brýn nauðsyn er áað gjöra.

Hæstv. landsh. sagði, að tilskipun 
185S væri mjög tvíræð; jeg held, aðslikt 
hið sama megi þá segja um þetta frv., því 
það að raska friði hvildardagsins mun 
vera mjög svo teygjanlegt. Jeg skil það, 
eins og h. framsögum. (H. Sv.), að það sje 
sama sem að raska friði guðsþjónustunnar, 
en sú- vinna, sem vanalega er unnin hjer 
hefúr aldrei þann skarkala í för með sjer, 
að hún þurfi að raska friði manna i kirkj 
unni, ekki einu sinni hjer i Rvík, nema 
verksmiðja kæmist upp rjett við hlið kirkj- 
unnar. Hæstv. landsh. sagði, að leyfilegt 
væri að ríða í stórhópum fram hjá' kirkj- 
unni á helgum dögum, en ekki mættí velta 
við flekk á túni á þessum dögum; en jeg 
hef ekki getað fundið það heldur i frv. 
þessu, að bannað sje að ríða fram hjá 
kirkjunni um messutímann, eða að bann- 
aðar sjeu útreiðar á sunnudögum; eptír 
núgildandi iögum mega menn velta við 
flekk á túni, ef nokkur veruleg þörf er á 
þvi, þótt helgidagur sje. Þótt seinni tima 
menn mundu kýma að okkur út af þvi,

ef vjer felldum annað eins ágætis frv. og 
þetta hefði verið, þá mun það ekki bíta 
mikið á O8S, þeir mundu máske fá tæki- 
færi til að kýma að okkur í öðru, sem 
okkur mun meiri vanvirða að. Það getur 
verið, að sumir áiíti þetta frv. náðargjöf 
frá stjórninni, þó þjóðin í heiid sinni sje 
á móti því, en jeg verð að álíta þetta 
eitt hið ómerkilegasta og óþarfasta mal, 
sem hin h. stjórn gat fúndið upp á að 
leggja fyrir þingið, mál, sem að eins er 
tíl þess að særa tílfinningar margra lands- 
manna.

Framsögumaður (HaUgrimur Sveinsson): 
Jeg hef að eins stutta athugasemd að gjöra 
i þetta skipti. Það er rjett hjá hæstv. 
landsh., að ummæli mín um 1. gr. írv. 
voru ekki allsendis nákvæm. Hvað við- 
víkur síðustu málsgr. 1. gr., sem nefndin 
bætti við, skal jeg geta þess, að nefndin 
áleit þau ákvæði óþörf og mundu gjöra 
frv. fremur óaðgengilegt i augum aimenn- 
ings, ekki af því, að þau hertu að skyldu 
hjúanna, heldur af þvi, að húsbændum væri 
gefið leyfi til þess, að heimta vinnu á 
sunnudegi af hjúum sinum, þá vinnu, sem 
tekin er fram i 2. málsgr. sömu gr. Þessi 
ákvæði virtust nefndinni allsendis óþörf, 
þar eð eigi eru dæmi til, að hjú hafi neit- 
að að gjöra það, sem bráða nauðsyn bar 
til að gjöra, þótt helgur dagur væri, ená 
hinn bóginn gætí það máske verið skilið 
svo, sem sjerstök vinnuskylda væri lögð 
á hjúin. Nefndin heíur tekið það fram 
í nefndarálitinu, að frá engu kjördæmi 
landsins hafi komið nein ósk til þingsins 
um breyting á hinni núgildandi helgidaga- 
löggjöf; þaðgetur verið, að þetta sje fúll- 
mikið tíi orða tekið, þvi einstaka raddir 
hafi komið í þá átt, að breyta lögunum; 
en þó einstök rödd hafi koniið á stangli 
hjer og hvar, þá er engin veruleg ástæða 
tíl þess að breyta lögunum fyrir það. Það 
verður að vera ósk einhverrar heildar, ein- 
hver almenningsviiji til þess,að farið sje
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að breyta þessu. Þar sem hæstv. landsh. 
talaði um, að menn mættu ríða í hópum 
framhjá kirkju nm messutima, þá held jeg 
að það 8je efasamt, hvort það leyfist, því 
i 5. gr. gildandi laga er bönnuð öll há- 
reysti á helgnm degi sjerstaklega um 
messutímann, og skilst mjer ekki betur, 
en að það megi fyllilega telja að raska 
ró guðsþjónustugjörðarinnar, að ríða. i stór- 
bópum fram hjá kirkjuveggnum meðan á 
henni stendur. Það getur verið, að þessu 
sje ekki stranglega fylgt, en ótilhlýðilegt 
þykir það samt. Annars er það ekki 
áíitið að raska ró helgidagsius, þótt isenn 
riði út eða ferðist þessa daga. Jeg. 
bef skoðað það svo, að menn á þeim dögum 
mæittn leita sjer hressingar, annaðhvort 
með því að ganga út, eða riða út, enda 
eru þessar útreiðar mörgum til verulegrar 
hvildar og hressingar frá daglegu störfun- 
um; má vera að þeim sje ekki ávallt varið 
eins og vera ætti og þær sjeu misbrúk- 
aðar en svo er og um margt fleira; það 
er álitið leyfilegt að lesa í bók, en sú 
bók getur það samt verið, sem skaði er 
að lesa.

Forseti bað menn að haida sjer ná- 
kvæmlega við málefnið en ekki fára út 
í einstök tilfelli, þar sem þetta væri 
1. umr.

Guðjón Guðlaugsson: í Nd. var við- 
auka bætt við 1. gr., sem er mjög óheppi- 
legur. Húsbóndi getur eptir því átt heimt- 
ing á, að hjú hans vinni jafnt á helgum dög- 
um, sem virkum, þau verk, sem talin eru 
í 2. málsgr. 1. gr., og þó vitanlega, að þau 
verk sjeu undanskilin, sem ekki heyra 
undir þessa máls^r., þá sje jeg ekki annað, 
en að þetta ákvæði sje mjög óheppilegt. 
Það er ofmikið ófrelsi fyrir vinnufólkið, 
að það skuli skylt t. d. að afferma skip 
á helgum degi, ef húsbóndiun skipar; það 
er ofraikil undirokun, að mega skipa því, 
að afierma L d. kolaskip á sunnudags- 
morgni eada þótt það liggi fyrir opnu 
hafi; annað mál er það, að lofa því að

hafa frjálsræði til þess, ef það sjálft 
vildi, og þá náttúriega roeð því að 
gjalda því sjerstakt kaup fyrir. Jeg 
hef komið hjer niður á bryggjur og sjeð 
kvennfólk í kolavinnu, og fannst injerþað 
ekki sve skemmtileg sjón, að jeg æskti 
eptir að skipa mætti fólki þess háttar vinnu 
á sunnudegi. Slík sjón hlýtur að hneyksla 
þá, sem eru öðru eins óvanir, jafnyel þó 
á virkum degi sje, hvað þá heldur, ef maður 
þyrfti að sjá fjölda af þannig útlítandi 
fólki við kolavinnu, um sama tima og maður 
vildi ganga til kirkju. Jeg get ekki 
heldnr verið með því að styttahelgidaginn, 
svo að hann nái að eins til miðaptans, 
því eptir miðaptan kemur sá hluti dags- 
ins, sem fólk vanalega að minnsta kosti 
til sveita hefur helzt frið og hvíld á 
og jafnvel helzt skemmtir sjer á. Flest 
vanaleg bústörf og öll óhjákvæmileg verk, 
svo sem hirðing á búpeningi o. fl., verður 
að gjöra fyrri part dagsins, og ef fólk 
hefur verið bundið við það allan fyrri 
hluta helgidagsins, væri h»rt, ef húsbænd- 
ur mættu skipa þvi svo til vinnu undir- 
eins á miðaptni i stað þess, að það ætti 
að fá að hvila sig. Samkvæmt þessu eru 
mjög svo óbeppileg ákvæði Nd.; þá má t. d. 
húsbóndi láta hjú sín vera að bera upp 
kol eða salt allaa daginn, ef skip lægi 
með þeirri vöru fyrir opnu hafi, og svo 
þó að þetta verk væri búið á miðaptni, 
þá fá þó hjúin ekki að hvila sig það, sem 
eptir er dagsins, heldur má þá skipa þeim 
hvert það verk, sem húsbóndanum kaun 
að þóknast, að láta þan gjöra. Vinnan 
vex heldur ekkert við þessa tilhögum, því 
þegar menn hafa unnið 6 daga vikunnar, 
þurfa þeir hinn 7. sjer til hvíldar. Það getur 
vel verið, að sumir vilji allt eins vel vinna 
á sunnudegi, en hvila sig einhvern annan 
dag vikunnar, en æskilegt álít jeg þó, að 
almenningur hafi fastákveðinn dag sjer 
til hviidar.

Lausamenn mundu að likindum nota 
allt eins sunnudaginn, þegar þeim byðist
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fcanp, en ef þetta væri almennt leyft, mnndi 
það leiða tií þess, að hjúunum væri gjört 
líflð örðugra. Það mundi ennfremur verða 
níðzt á þægum og meinlausum hjúum á 
helgidögunum, og þeim svo engin hvíld 
gefin í staðinn, en lalsamenn gætu vitan 
lega alltaf tekið sjer hvíldina sjálfir og 
þetta gætí þvi meðal annars orðið til þess, 
að leiða eun fleiri á lausamennsfcurólið, 
landi og lýð til óhainingjn, eins og jeg 
hef áður minnzt á, við annað tækifæri.

Jeg held annars, að slík lög hlytu að 
verða þinginu til vanvirðu, og þjóðinni til 
vanþrifa.

Landshöfðingi: Jeg verð að taba 
það fram, að þessi viðauki Nd. við 1. gr. 
hefur mjög verið misskilinn af þingdm. hjer, 
Það var tefcið fram í Nd. af framsögnm. 
málsins þar, að hann væri settur til þess 
að sýna, að húsbændur efcki gætu skipað 
hjúunum meiri vinnu, en til er tekið í 2. 
gr. En Nd. hefur verið óheppin, þar sem 
2 sfcarpir menn: h. framsögum. (H. Sv.) 
og fa. þm. Strand. (G. G.) hafa sfcilið þetta 
gagnstætt þvi, sem til var ætlazt.

ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. 
umr. með 6 atkv. gegn 4.

Frv. tU laga um skaðabœtur fyrir 
gæeluvarðhodd að ósekju o. fl. (G. 284, 369); 
frh. 1. nmr.

ATKVÆÐAGR.: Málinn vísað til 2. 
umr í e. hlj.

Frv. iii fj&raukaiaga fyrir árin 1890 
og 1891 (C. 376); 1. umr.

ATKVÆÐAGR: Málinu vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Frv. til laga um afnám athugasemdar 
um lögdagslegging í stefnum (C. 377); 1.
umr.

ATKVÆÐAGR.: Málinu vísað til 2. 
umr. í e. hlj'

Þrítugasti og Qórði fundur, laugardag- 
inn 12. ágúst. Allir á í'undL

Frv. tU laga um að nema dómsvaid 
hcestarjettar sem oseta dómstóls í íslenekum 
máium úr lögum (C. 286, 381); 3. umr.

L. E. Sveinbjörnsson: Jeg gat þess 
við síðustu umr. þessa máls hjer í deild- 
inni, að jeg mundi koma fram með við- 
aufcatill., og . liggur nú hjer fyrir tillaga 
frá mjer og tveimur h. þm. um að auka 
dómendunum i yfirrjettinum um 2, og 
gjalda þeim 3500 fcr. hvorum fyrir sig í 
árslann. Þegar mál þetta var rætt hjer 
siðast i deildinni, leit út fyrir, að till. í 
þessa átt mundi ná fram að ganga, en 
síðar hef jeg heyrt utanfundar, að menn 
ætluðu sjer að fella hana. Viðankatill. 
ofcfcar fer þó efcfci fram á annað, en að 
dómendunum i yfirrjettinum sje fjölgað 
til tryggingar fyrir landsmenn sjálfa, svo 
meiri vissa sje fyrir þvi, að dómararnir 
verði vel sfcoðaðir rjettvísir. Jeg sfcal 
ekki tala neitt frekara nm þetta, fyr en 
jeg heyri, hvernig menn taka í þetta, en 
ef það er af hræðslu fyrir, að Nd. muni 
fella frv., þá skal jeg benda mönnum á, 
að verið gæti, að það fjelli á einhverjum 
öðrum stað, ef viðauki þessi meði efcki 
fram að ganga.

Sigurðu/r Stefánsson: Jeg gat þess við 
2. umr., að jeg mundi skoða huga minn um 
áður, hvort jeg greiddi atkv. móti þessari 
breyttill., vegna þess, að jeg álit það 
mifcils vert, að sem mest trygging sje fyrir 
þvi, að málin sjeu vandlega skoðuð, en 
samt sem áður hygg jeg, að í bráðinasje 
ekki brýn nauðsyn til þessarar viðbótar, 
og nægur tími til að bæta við dómendum 
í yfirrjettinu, þegar menn sjá, aðyfirrjett- 
urinn, eins og hann nú er skipaður, ekki 
er vaxinn þeim störfum, sem hanu á að 
leysa af hendi. Jeg fyrir mitt leyti er 
ekki neitt hræddur um þetta, og sje því 
enga nauðsyn til að fjölga dómendunum 
að sinni.

Aí þessum ástæðum mnn jeg greiða
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atkv. móti viðaukatill., þótt hún í sjálfu 
sjer sje rjett og að eins til bóta; jeg vil 
láta reynsluna skera úr, hvort nokknr 
„þörfu sje á henni.

Hvað viðvíkur skoðnn Nd. þá læt jeg 
mjer hana litlu skipta, ef jeg að eins álít 
það nauðsynlegt, og væri þessi viðankatill. 
að minni hyggjn nauðsynleg, þá mnndi 
jeg óhikað gefa heuni atkv. mitt án tillits 
til þess, er Nd. hngsaði í þessn máli.

L. E. Sveinbjömsson: Jeg get ekki 
fallizt á, að nokknrt vit sje í að fresta 
þessn. Hversn margir geta verið búnir 
að verða fyrir ranglæti, áðnr en þetta 
kemst á. Jeg skil eigi, að þetta megi 
dragast; þegar yfirdómurinn er bninn að 
fá það álit, að hann geti ekki staðið i 
stöðn sinni, þegar hanu er búinn að eyði- 
leggja mál fyrir svo og svo niörgnm, þá 
er um seinan — þó fólk yfir höfnð sje 
rannar alls ekki fært nm að dæma nm 
slikt— þá finnst mjer nokknð seint að 
fara að kippa þessu í lag, þegar ill rann 
er á orðin.

Sigurður Stefánsson: Væri jeg hrædd- 
nr nm. að yfirrjetturinn mnndi eyðileggja 
mörg mál, eða dæma ranga dóma, mnndi 
jeg greiða atkv. raeð þessari viðankatill. 
en nú er jeg alls ekki hræddnr nm það; 
og þó þessi breyting á dómsvaldinn, er 
frv. fer fram á komist á, fjöigar málnm, 
er fyrir yfirrjettnn koma ekki svo mjög 
fyrir það, þar sem allnr fjöldinn af þeim 
málum, sem nú ern dæmd, ern útkljáð til 
fnllnustu af yfirrjettinnm. Með þvi að 
störfin sem sagt ekki aukast svo mikið, 
þá sje jeg enga ástæðn til að bæta þessnm 
tveimur dómendnm við, og það því síður, 
sem reynslan hefur optast sýnt, að í yfir- 
rjettinum sitja þeir menn, er þjóðin hefnr 
hið bezta traust á og engin ástæða til að 
halda, að þetta muni verða öðrnvisi síðar.

Þerteifur Jónsson: Jeg er á sömu 
skoðnn sem h. þœ. ísf. (S. St.), að nógnr 
timi sje til að bæta við dómendnm í 
yfirdóminn, þegar reynslan hefhr sýnt, að

þess sje þörf, og rojer hefnr skilizt á orð- 
nm h. 1. kgk. (L. E. Sv.) á siðasta þingi, 
að hann hafi þá verið á þeirri skoðun, að 
ekki væri þörf á að fjölga yfirdómendnn- 
um, þótt yfirdómurinn væri gjörður að 
æzta dómstóli landsins. Hann sagði á 
síðasta þingi: „Jeg hygg að trygging- 
in fyrir dómum yfirdómsins vaxi ekki 
við það, (að dómendnm sje fjölgað), því 
að þess ber að gæta, að kollegialdómstól- 
ar eru ekki hafðir svo mannmargir, eink- 
nm i þeim tilgangi, heldnr vegnahins, að 
störf þeirra yrðu aunars svo mikil, og 
dómendur eru hafðir svo og svo margir 
til þess, að eigi þurfi allir að vinna í einn 
heldur geti verið til skiptis. En þessn 
er eigi svo varið með yfirrj9ttinn hjer“. 
Þá sagði hann að aðalástæðan fyrir sig 
til að vera á móti frv. væri, að þetta yrði 
7000 kr. kostnaðarauki fyrir landssjóð á 
ári, án þess, að nokknr roeiri trygging 
fengist fyrir þvi, að dómar yfirdómsins 
væru að nokkrn Ieyti rjettari, þó tveimnr 
dómendnm væri bætt við. (L. E. Sv.: 
Maður hefur leyfi til að breyia skoðun 
sinn). Já, en áður en jeg get fallizt á 
hana verð jeg að heyra einhverjar senni- 
legar ástæðnr fyrir henni.

En hvað sem nú þessn líður, þá hygg 
jeg, að menn eigi að athnga þetta vel, 
þar sem nm töluverða útgjaldagrein er að 
ræða fyrir landssjóð.

Hvernig skipa eigi annars þennan 
dóru, álit jeg enga þörf að tala uni að 
þessu sinni. Það kemur ríkisþingi Dana 
ekkert við, og við getum ráðið þvi alveg 
sjálfir, þegar vjer höfnm fengið það sem 
er aðalatriði þessa frv., að hæstarjettur 
dæmi ekki í málnm votum, heldur sj$ 
yfirdómnrinn æzti dómstóll landsins. En 
ef við endilega viljum fjölga dómendnn- 
nm í yfirdómnum mætti ef til vill gjöra 
það á annan hátt kostnaðarlítið. Ef t. d. 
lík lagakennsla kæmist á, og Nd. hefnr á 
prjónunum gæti lagakennarinn verið „extra- 
ordinær" dómari í yfirrjettinnm, eða þá að
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bæjarfógetinn hjer eða aðrir lögfræðingai 
hjerí bænnm tækju sæti i rjettinum, þeg- 
ar dæma ætti nm ýms stórmál. Það mætti 
ef til viU koma þessu fyrir síðar á ein- 
hvern hátt, án þess það bakaði landssjóði 
nokkurn verulegan kostnað.

Quðjón Guðlauffsson: Jeg verð að 
lýsa þeirri skoðun minni yflr, að jeg verð 
að vera með hinn upphaflega frnmv., og 
get ekki geflð þessari viðaukatillögu at- 
kvæði mitt, af þeirri ástæðu, að mjer 
finnst hún allt of snemma uppborin, því 
jeg þykist sjá þess glögg merki, að menn 
eru ekki enn þá orðnir á eitt sáttir um, 
hvaða fyrirkomulag skuli vera á dóms- 
valdinu hjer á landi. Einn h. þm. (Þ. B.) 
hefur stungið upp á, að milli yfir- og undir- 
rjettar sje skotið inn nýjum dómstóli, er 
einn maður skuli eiga sæti í; utanþings 
hef jeg heyrt þá uppástungu, að fjórðungs- 
dómum sje skotið inn í, og h. þm., er síð- 
ast talaði (Þorl. J.), vildi, að fjölgað yrði 
dómendum um S menn að eins í einstöku 
málum; ennfremur væri hugsanlegt, að 
bæjarfógetinu í Reykjavík eða sýslumaður- 
inn í Oullbringu og Kjósarsýslu ættu sæti 
í yfirdóminum undir vissnm atvikum. Hjer 
eru sem sagt hugir manna á ringulreið, 
enda flnnst mér alls ekki eiga við, að 
leggja þetta fyrir rikisþingið. Jeg held 
heldur ekki, að nein þörf sje að breyta 
frá þvi, sem nú er, og þar sem menn eru 
að tala um, að yördómurinn geti misst 
traust alþýðu, þá sje jeg ekki neina á- 
stæðu til að búast við slíku, enda ganga 
dómarnir ekki svo fljótt fyrir sig, að ekki 
mætti kippa þessu í lag, áður en mikill 
skaði væri af þvi hlotinn. Jeg er lika 
hræddur um, að þeir, sem á annað borð 
hafa vantrú á yfirdóminum, mundn ekki 
frernur treysta honum, þótt bætt yrði 
tveimur mönnum í hann.

Úr því frumv. þetta hefur verið borið 
upp, þá er líklegt það hafi verið gjört með 
alvöru og með þeirri ósk, að það næði 
fram að ganga, og verð jeg því að vera

móti breytingartillögunni, þar eð öll lík- 
indi eru tii, að frumv. muni þá daga uppi, 
ef hún kemst nú að, og værum vjer þá 
ver farnir, og yrði þnð að eins til að sýna, 
að engin samheldni eða meining væri í 
vilja þingsins, og þvi fremnr verð jeg að 
vera móti tillögunni, þar sem hún ekki 
beinlinis kemur málinu við, því máli, að 
fá dómsvaldið inn í landið.

Jón A. Hjaltalín: Jeg hef hingað til 
gefíð atkvæði mitt með frumv. þessu og 
mun gjöra svo enn, en samt með því 
skilyrði, að þessi viðaukatill. komist að. 
Þegar um þann dómstól er að ræða, sem 
verða á æztur dómstóll landsins, þá er 
áriðandi, að hann verði sem bezt tryggður 
og það verður hann áreiðanlega fremur, 
ef 5 menn eiga sæti i honum í stað 3. 
Það hefur opt komið fyrir, er dómendur 
að eins voru 3, eins og nú í yfirrjettin- 
um, að 2 rjeðu úrslitum, þótt hinn 3. væri 
á öðru máli, og þá mjórra muna vant 
þegar svoer; þegar aptur á móti til hæsta- 
rjettar hefur komið, hefnr kannske meining 
hins eina orðið ofan á. Þótt jeg sje kunn- 
ur fyrir það, að vera ekki sjerlega rífur 
á fje, er til útgjalda úr landssjóði kemur, 
þá verð jeg að segja, að hjer er sjerstöku 
máli að gegna, þar sem um æzta dómstól 
landsins er að tala og að gjöra hann svo 
vel úr garði, sem unnt er. Þessi dómstóll 
verður að vera vel tryggður, hann verðuf 
að vera öllum óháður. Dómendurnir í hon-. 
um eiga bæði að vera vel launaðir og 
helzt engri annari sýslun hafa að gegna, 
Þótt við sjeum fáir er okkur æra, lif og 
fjármunir hvers einstaks eins dýrmætt og 
við værnm fleiri. Við verðum að gjöra 
allt, sem í okkar valdi stendur til þess að 
við fáum góðan og veltryggðan dómstól.

Þvrkétt Bjamason: Við 2. umr. þessa 
máls ljet jeg það í Ijósi, að jeg helz't vildi, 
að dómarnir væru 3. Almenningur er 
orðinn því fyrirkomulagi vanur, hefur unað 
því vel og hefur haft gott traust á svo 
lagaðri dómaskipun, en þrátt fyrir þetta



get jeg fellt mig við viðaukatili. þá, er 3 
h. þm. hjer í deildinni hafa komið fra n 
með við frumv., þvi mjög mikil trygging 
er innifalin í þeirri fjölgun dómenda, sem 
þar er farið fram á. Jeg get ekki verið 
samdóma h. þm. Strand. (G. G.), þar sem 
hann segir, að offljótt sje að koma með 
þessa breyting nú, fyr en reynt sje, hvernig 
hinum 3 dómendum yfirdómsins, sem eptir 
þessn frnmvarpi eiga að vera æztu dóm- 
arar landsins, takist að fullnægja kröfum 
þeim, sem til þeirra ern gjörðar. Maður 
verðnr að ætia, að til þess að þetta frumv. 
geti orðið að lögnm, yrði stjórnin fyret 
að leggja það fyrir rikisþingið og fá sam- 
þykki þess, en þvi til fyriretöðu, að ríkis- 
þingið samþykkti frnmv., rnnndi það verða, 
ef þesai breyt.till. kemst ekki að. Vöntnn 
þeirrar tryggingar, sem innifalin er í við- 
ankatillögnnni, mnndi verða frnmv. til falls. 
Við megum ekki sjá eptir fjenu, þegar 
tala er um að tryggja dómaskipun vora og 
gjöra hana vel nr garði.

H. þm. Strand. (G. G.) sagði, að mái 
þetta væri ekki eins undirbúið og æskilegt 
væri. Jeg get ekki betur sjeð, en að þessi 
viðankatill. miði að því, að búa málið betur 
nndir eða gjöra það betnr úr garði og þvi 
finnst mjer, að þeir menn, sem æsktn 
eptír, að það væri betnr undirbúið, gætu 
gefið þessari viðankatill. atkvæði sitt.

Ennfremur sagði sami h. þm. (G. G.), 
, að þetta kæmi ekki rikisþinginn við, það 
' varðaði ekki nm, hve margir dómendur 
sætn í æzta dómi vornm, en jeg ímynda 
mjer, að ríkisþingið taki fyllilega tillit tit, 
hvort dómaskipnn sje eins tryggð og vera 
ætti í því landi, sem er óaðskiljanlegur
hlnti ríkisins.

Ennfremur sagði h. þm. Strand. (G. G.), 
að hann bæri ekkert vantranst tíl yfir- 
dómsina, en þó núna sitji í yfirdóminnm 
menn, sem reyndir eru að rjettvísi og laga- 
þekkingn og sem velfærir ern til þess að 
hafa þann starfa á hendi, þá er ekki víst, 
að ivaUt verði svo. Mjer finnst það tiggja
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í angnm uppi, að málin mnndn betur 
skoðnð af fimm mönnnm en þreanr, og 
falli þessi viðauki, get jeg ekki greitt at- 
kvæði með frumv., því jeg get ekki búizt 
ríð, að það þannig iagað nái fram að ganga 
á þeim stað, sém það þarf til þess að verða 
að lögnm.

Landshöfðingi: Þetta frumv., sem 
hjer liggur fyrir, erfrábrngðið öðrnm frv. 
í því, að þar sem önnur frumv. að eins 
þurfa samþykki alþingis og staðfesting 
konnngs, til þess að verða að lögum, þá 
þarf hjer annars meira við. í fyrsta iagi 
er það, að þegar búið er að samþykkja 
frumv. þetta hjer, þá er að vita, hvort 
dðmsrnáiaráðgjafinn í Daumörku finni á- 
stæðn til að leita samþykkis ríkisdags- 
ias til þess, að dómsvald hæstarjettar, sem 
æzta dóms í íslenzkum málnm, sje úrlög- 
nm numið. Nú mun bann taka tillit til 
þess, að það er i „interessi" þegna konunga 
i Danmörku, sem hafa svo mikil viðskipti 
við þegna hans hjer á landi, að dómaskip- 
un á íslandi sje í góðu lagi, og það mnn 
hafa mikia þýðing í hans angum, að dönsk- 
um „ioteressum" sje hjer vel borgið, og 
er þá ekki að vita, bvort hann álitnr þessn 
svo vel borgið, ef að eins hjeraðsdómnr 
og yfirdómnr gætu fjallað um mái höfðuð 
hjer á landi af eða móti þegnum konnngs 
i Danmörku, að hann áliti sjer fært að 
fara fram á við ríkisþingið, að afnema 
dómsvald hæstarjettar. Hvort svo bæði 
þingin í Danmörku, bæði fóiksþingið og 
landsþingið mundi á þvi, að breyta þessn, 
ef hann íæri fram á það, skat jeg ekkert 
segja. En ef ríkisþingið í heild sinni vill 
samþykkja það, þá kemur ioks til kasta 
konnngs. Þetta frumv. verðnr þvi að 
ganga í gegnummarga hreinsunarelda, áð- 
ur en það nær fram - að ganga, og álít jeg 
það því mjög þýðingarlitið, hvort það nú 
nær samþykki þingsins hjereða ekki; það 
verður að vera rætt og samþykkt í ríkis- 
þinginn, áður en næsta þing kemur hjer 
sanran, því anaan er það samkvæwt 10.

dðtnaváld híBStarjettar úr lðgam; 3 «mr. 598
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gr. stjórnarskrárinnar af sjálfu sjer fallið. 
Sem sagt, jegálit það þýðingarlítið, hvort 
frumv. þetta verðnr samþykkt eða ekki, 
af því jeg hef engar vonir am, að það nái 
samþykki hins málsaðilans.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg vil geta 
þess viðvíkjandi ræðu h. 6. kgk. (Þ. B.), 
að jeg lagði aldrei áherzla á kostnaðinn 
við að fjðlga dómnrum íyfirdóminum. Jeg er 
honnm alveg samdóma um það, að ekki 
er hægt að meta það til peninga, þegar 
tala er um að fá góðan, rjettlátan og vel 
tryggðan dómstól. í þessu atriði erum við 
þvi alveg sammála, en i hinn getam við 
ekki orðið á sama máli, hvað fyrirkomu- 
lag og skipun dómsins snertir, eins og 
menn almennt ekki geta orðið á eitt sátt- 
ir með það. H. 6. kgk. (Þ. B.) álítnr 
sjálfar, að heppilegast væri, að dómarnir 
væru 3, og efnú stjórnin skyldi vera ásama 
máli, þá getnr það alls ekki orðið til að 
ná hennar fylgi, þó vjer fastsettnm slíkt 
ákvæði sem viðaukatill. fer fram á, og 
meira að segja, ef til vill neitaði stjórnin 
málinu um fylgi sitt, einmitt fyrir það, 
þvi ef hún áliti mesta tryggingnna í því, 
að dómstólarnir væru ekki færri en 3, 
væri Iiklegt, að hún Ijeti sig enga skipta 
hvort dómendnrnir í æzta dómi væru 3 
eða 5, og væru þá þýðingarlítil þessi á- 
kvæði viðaukatill. Jeg skal enn ekki fara 
fleiram orðum um þetta, með því að lík- 
lega mætti segja, að öðrum væri það bet- 
ur vazið.

Sigurður Jensson: Jeg er þeim h. 
þingdm. samdóma, sem talað hafa í þá átt, 
að ekki væri enn tími til kominn að fara 
fram á það, sem til er tekið í þessari við- 
ankatill. við frnmv. Ástæðan fyrir því er 
sú, að jeg verð að álíta, að vjer nú stönd- 
um á vegamótnm, þar sem nú stendnr til 
breyting á stjórnarskránni. Ef hún nær 
fr&m að ganga, eins og vjer allir vonum 
og ósknm, þá mun þetta mál verða tekið 
fyrir í sambandi við önnur mál, í sam-
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bandi við aðra breyting á dómaskipaninni, 
sem þá ef til vill mun ganga í þá átt,að 
fækkað verður öðrum embættnm, um leið 
ogdómaraembættnnam við yfirrjettinn verð- 
ur fjölgað. En meðan eins er ástatt og 
nú er, að vjer getum enga aðra breytingu 
gjört en þá eina að fjölga embættum, þá á- 
lit jeg rjettara að láta breytinguna bíða. 
Jeg verð að segja, að mjer þótti mjög 
soTglegt að heyra nndirtektir hæstv. landsh. 
í máli þessn, að það mundi hafa enga 
eða litla þýðing, þó að þingd. samþykkti 
þetta frumv. Mjer kom þetta alveg á 
óvart, því fremur sem frumv. hefur feng- 
ið svo ágætar undirtektir í báðum deildum, 
bæði hjá fulltrúum þjóðarinnar og stjórn- 
arinnar, svo að það er auðsætt, að í þessu 
máli eru allir hjer utn bil einhuga. Ef 
það hefur litla þýðingu, að frumv. þetta 
verði samþykkt einhuga af báðum deild- 
um alþingis, þá fer jeg að halda, að það 
hafl yflr höfuð litla þýðingn, að vjer kom- 
um hjer saman, sitjum hjer og samþykkj- 
um lög. Það væri mjög fróðlegt að fá að 
vita, hvernig frumv. það ætti að vera úr 
garði gjört, sem heíði einhverja þýðingu 
fyrir þetta mál.

Landshöfðingi: H. þm. Barðstr. (S. 
J.) heyrði víst, hversvegna jeg hugði, að 
frumv. þetta hefði litla þýðing, þó að það 
yrði samþykkt, Það er, að jeg er sann- 
færður um, að ríkisdagur Dana mundi 
mjög seint og líklegast altjrei ganga inn 
á það, að sleppa dómsvaldi hæst&rjettar i 
íslenzkum málnm vegna þeirra „interesser", 
sem- danskir þegnar hafa, er eiga einhver 
viðskipti við íslendinga, svo að full trygg- 
ing sje fyrir því, að þeir þurfl ekki að 
hlita hlutdrægum dómum í sínum málum, 
og hingað til hefur verið álitið, að tU þess 
þyrfti 3 „instansa“ (dóma).

ATKVÆÐAGK.: Breyttill. (C. 381) 
felld með 6:4 atkv. Frumv. samþ. með 
7 atkv. gegn 2, og afgreitt til landsh. sem 
lög fr& alþingi.

38 (14. okt.)
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Frumv. tíl laga um samþykkt á lands- 
reikningnum fyrir 1890 oq 1891 (C. 378); 
1. umr.

ATKVÆÐAÖB.: Prumv. vísað til 2. 
umr. i e. hlj.

Frumv. tíl laga um afnám gjglds af 
fasteignarsölu (C. 340); 3. umr.

ATKVÆÐAGR.: Prumv. samþykkt 
með 10 atkv. og afgr. til iandsh. aem lög 
frá alþingi.

Frumv. til laga um varnarþing í 
skuldamálum (C. 247, 389); frh. 1. umr.

Frams'ögumaður (L. E. Sveinbfömsson): 
Þar sem þetta er 1. umr. málsins, skal 
jeg ekki fara neitt út í málið frekar, en 
að eins vísa til nefndarálitsins, sem jeg 
imynda mjer, að sje fullkomlega skilmerki- 
legt.

ATKVÆÐAGR.: Frum z. fellt frá 2. 
umr. með 7 atkv. gegn 3.

Frumv. til laga um afnám athuga- 
semdar um lögdagslegging í stefnum (C. 
377); 2. umr.

ATKVÆÐAGB.: Frv. samþ. íe. hlj. 
Fyrirsögn frumv. samþ. og málinu vísað 
til 3. umr. í e. hlj.

Frumv. til fjáraukalaga fyrir árin 1890 
og 1891 (C. 376); 2. umr.

Guðjón Guðlaugsson: Það er einn 
liður í þessu frumv., sem jeg ætla að leyfa 
mjer að fara fáeinum orðum um. Það er 
liður b í 6. gr., þar sem ákveðið er að 
veita 110 kr. fyrir peningaskáp úr járni 
handa Kjósar- og Gullbringusýslu. Það 
liafa engar upplýsingar komið fram nm 
það, hvernig stendur á þessari upphæð, 
sem er i rauninni einkennileg. Jeg sje 
enga nauðsyn á, að slikt sje borgað úr 
landssjóði. Það getur haft i för meðsjer, 
að allir sýslumenn fari að heimta slíkt 
hið sama. Og jeg sje ekki annað, en 
þeir komist af án slíks. Þó að 110 kr.

sje ekki mikil upphæð, þá getur hún orð- 
ið talsverð, ef beðið er um það sama úr 
18 sýslum. Og svo er ekki þar með bú- 
ið; ef embættismenn geta heimtað þetta 
smáræði, þá má vel búast við, að þeir 
komi alltaf með fleira og fleira, sem þeir 
þykjast ekki geta komizt af án.

Þó að jeg hafi ekki komið meðneina 
breyt.till. nú, um að fella þennan liðbnrt, 
þá verður það við 3. umr., ef fleiri vildu 
vera með mjer um það. Æskilegaat væri, 
að h. forseti vildi bera þennan lið nú npp 
sjer til atkvæða; það er engu spillt fyrir 
það, þó að hann verði samþykktur; en 
verði meiri hlutinn á móti, þá fellur hann, 
og þá þarf ekki að hafa fyrir að koma 
með breyt.till. til 3. umr.

Sigurður Jensson: Jeg verð að vera 
í þessu efni, á sama máli og h. þm. Strandm. 
(G. GL). Væri öðruvísi ástatt í þessari 
sýslu en öðrnm sýslum, svo að ekki þyrfti 
að óttast, að aðrar kæmu á eptir, þá iegði 
jeg ekki svo mikla áherzlu á þetta atriði. 
En þar sem líkur eru til, að aðrir sýslu- 
menn komi á eptir, og jeg verð að álíta, 
að það hefði ekki lítinn kostnað í för með 
sjer fyrir landssjóð, þá get jeg ekki 
annað en verið á móti þessari fjárupphæð. 
Það má kannske mæla það með henni, að 
þessi peningaskápur, sem hjer er um að 
ræða, sje keyptur fyrir landssjóð, en ekki 
fyrir embættismanninn sjálfan. En það. er 
lítil byrði fyrir embættismenn að kanpa 
sina skápa sjálfir, þar sem þeir líka geta 
átt von á, að geta selt þá aptur eptir- 
manni sinum; það hefur ekki mikla þýð- 
ing fyrir embættismennina, hvort þessu er 
þannig hagað eða ekki, en talsverða fyrir 
landssjóð, enda má búast við, að menn 
fari einnig að heimta, að landssjóður kaupi 
fyrir embættismenn ýmsa fleiri muni, sem 
mætti segja sama um sem skápana, að 
embættin þyrftu þeirra með. Mjer hefur 
hingað til ekki komið til hugar, aðlands- 
sjóður þyrfti að bera þessi gjöld, og ef 
vjer látum þau viðgangast, þá geta fleiri
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gjöld komið & eptir, sem vjer nú höfum 
enga hugmynd nm.

Kristján Jónsson: Jeg skal leyfa 
mjer að benda á, að það er ekki neitt sjer- 
staklegt fyrir þetta embætti, að peninga- 
skápnr er keyptnr handa því fyrir pen- 
inga úr landssjóði. ÖIl hin stærri embætti 
landsins eiga þessháttar hirzlnr; svo er 
því varið nm embætti landshöfðingja, land- 
fógeta, amtmannanna, bisknps og bæjar- 
fógeta í Reykjavík o. fl. Eptir að tollinn- 
heimta og skattheimta jókst svo mikillega 
á áratugnnm 1870—1880, sjerstaklega við 
skattgjaldabreytingnna árið 1877, og ept- 
ir þvi sem hún hefur stöðuglega aukizt 
Biðan, mnnn flestir sýslnmenn og bæjarfó- 
getar, — að því mjer er knnnngt — hafa 
óskað þess að fá hirzlur, sem þeir gætn 
örnggt geymt í bæði fje og embættisbæk- 
nr, þannig að þær fylgdn embættinn mann 
fram af manni. Þetta hefdr og verið veitt 
bæjarfógetnnum, að jeg ætla, og einnig 
ýmsnm sýslumönnnm, að því mjer er frek- 
ast kunnugt, og þessi nmræddi peninga- 
skápnr hefnr verið lagðnr sýslnembættinn 
í Ejósar- og Gullbringnsýslu með tilliti 
til þess, að í þessari sýslu er ein hin 
mesta peninga-innheimta, þegar hún er 
borin saman við aðrar sýslur landsins. 
Það ern að jeg ætla, að eins Beykjavík, 
ísafjörður með ísafjarðarsýslu og Aknr- 
eyri með Eyjafjarðarsýslu, sem standa 
henni framar í því efni. Það er ósann- 
gjarnt að láta þetta embætti sæta iakari 
kjörum, en þessi nýnefndu embætti, eða 
yfir höfnð önnnr sýsluembætti landsins. 
En það getnr nn ekki orðið neitt af því, 
að liðurinn verði feldnr burtn, því að 
engin breyt.till. er fram komin, og jeg 
vona að hún komi ekki.

Sigurður Stef&nsson: Það er að eins 
örstntt athngasemd, er jeg vildi gjöra. 
Jeg get tekið undir með þeim, sem hafa 
sýnt fram á, að nanðsyn sje á þessháttar 
hirzlum, sem hjer er nm að ræða, og að

það sje all-eðlilegt, að embættismenn borgi 
þær ekki sjálfir, heldur landssjóðnr Og 
þó allar sýslnr á landinn fengjn þess hátt- 
ar hirzlur, þá yrði það ekki svo mjög til- 
finnanlegt fyrir landssjóð, hann veitti það 
i eitt ökipti fyrir öll. En það er annað 
atriði í þessn máli, sem jeg vil sjerstak- 
lega taka fram, sem er, að stjórnin hefúr 
hjer án heimildar greitt fje úr landssjóði 
fyrir skáp þennan, án þess að samþykki 
fjárveitingarvaldsins lægi fyrir. Frá mínn 
sjónarmiði get jeg sem sagt ekki verið á 
.móti þessari fjárveitingu tii að kanpa 
peningaskáp, sem nanðsyn er að, en jeg 
vil að eins hafa' á móti þvi, að fje sje 
þannig tekið fyrirfram, eins og stjórnin 
hefur gjört í þessn atriði, heldnr eigi hún 
i hverjn einstökn tiifelli að leita samþykk- 
is fjárveitingarvaldsins. Jeg get heldur 
ekki talið það neitt ómak fyrir stjórnina, 
þó hún setti slíka fjárpósta inn á fjárlögin, 
samkvæmt beiðni frá sýslnmönnnm, sem 
hafa mikla gjaldheimtu, og þó að allir 
sýslnmenn fengjn styrk til að kaupaþess- 
háttar peningaskápa, þá færi sú npphæð, 
sem gengi til þess, aldrei upp úr 3000 
kr., og það yrði ekki mjög tilfinnanlegt 
fyrir landssjóð.

Cfuðjón Guðlaugsson: Jeg er ekki á 
því, að styrkur þessi sje nauðsynlegur 
þrátt fyrir það, þó að sýslumaðurinn í 
Ejósar- og Gullbringnsýsin hafi mikla 
gjaldheimtu og hún hafi vaxið mikið. Jeg 
imynda mjer, að menn borgi optast toll- 
inn i ávísunum, og að sýslumenn safni 
ekki svo peningum fyrir, að þeir þurfi að 
geyma þá lengi, og þó að þeir þurfi að 
hafa þá hjá sjer kannske 2—3 daga, þá 
þurfi þeir ekki að geyma þá íjárntengdri 
hirzln, fremur en þegar farið er með þá á 
milli, og hafa engar tryggar umbúðir um, 
svo að peningunum sje borgið. Þetta er 
mjög óþörf kvöð á landssjóð, og getur 
orðið til þess, að aðrar sýslnr komiá ept-
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ir, og biðji um sama, og eins jafnvel í 
sýslnm, þar sem það er hreinn óþarfi.

Jeg skal játa það, að það er ef til 
vill nokknr meiri þörf í þessari sýsln en 
öðrnm, en það er þó ekki sá mismnnnr, 
að hægt sje fyrir hann að neita öðrum, 
sem koma á eptir.

Það var rjett, sem h. þm. ísf. (S.St.) 
tók fram, að ekki væri heimilt að veita 
þannig fje, án samþykkis þingsins fyrir- 
fram til þess, sem væri þó ekki því bráð- 
nauðsynlegra; það er t. d. annað mál með 
fje, sem veitt er til vegabóta, til að Ijúka 
við nanðsynjaverk, npp á væntanlegt sam- 
þykki þingsins, en þetta er að eins smá- 
ræði í mínnm angnm, og engin bráð nauð- 
syn.

Rallgrímur Sveinsson: Jeg sje ekki 
neina verulega ástæðu á móti því, að sam- 
þykkja þessa fjárveiting, sem hjer er nm 
að ræða. H. þm. Strandam. (G. G.) sagði, 
að sjer fyndist, að löggjafarvaldinn hefði 
ekki legið neitt á að veita þetta fje, fyr 
en það hefði leitað samþykkis þingsins og 
það hefði mátt bíða þangað til. Jeg veit 
að vísu ekki, hvenær beiðni nm þetta, 
sem hjer er farið fram á, hefnr komið 
fram, en ef hnn hefði komið fram t. a. 
m. að nýafstöðnn alþingi 1889, þá hefði 
verið langt að biða til þess, að þessari 
beiðni væri sinnt af þinginn. Og ef 
slys hefði hent, ef kviknað hefði t. d. á 
þessu millibili i húd hlutaðeigandi sýslu- 
manns, og það getur alla hent, þá hefði 
þótt eins gott, að peningar og bækur em- 
bættisins væru geymdar * tryggilegum 
stað. Setjum nú svo, að sýslumaður hafi 
mörg þúsund króna undir höndum, og elds- 
voði kemnr svo npp, og allt fjeð tapast. 
— Hver ber þá skaðann? Ætli sýslnmað- 
nrættiað borga hann, kannske 20—30000 
kr.? Það væri harla ósanngjarnt, og svo 
gæti enginn sýslnmaðnr það. Það værn 
ekki nema örfáir menn, sem gætn staðizt 
slikt.

Það vill nú svo vel til, að enginn

eldsvoði hefnr orðið nú, hvað þetta mál 
snertir. En eins gat það vel komið fyrir 
fyrir það, og þá hefðn menn sagt ánnað, 
en snmir nú; þá hefði mönnum þótt heppi- 
legra, að til hefðu verið öruggar nmbúðir 
til að geyma fje og annað í, svo að það 
hefði eigi orðið eldinum að bráð.

Mjer þykir það nokkuð hart, að nm- 
boðsstjórnin megi ekki bæta úr þess hátt- 
ar vankvæðnm, sem full rök ern færð til, 
að þörf sje á að gjöra sem fyrst, og það 
þegar ekki er nm meira en einar 110 kr. 
að ræða. Það er heldur ekki eins og 
þetta fje sje strax eytt og horfið, sem 
veitt er til að kaupa fyrir þennan pen- 
ingaskáp, heldur er þar með keypt gagn- 
söm eign fyrir landssjóðinn, sem getur 
fylgt embættinu márga mannsaldra, og 
jafnvel nm margar aldir. — Það er því 
lítil sem engin ástæða að neita samþykk- 
is á slíkri fjárveiting sem þessari.

Sigurður Stefánsson: Þó að lítil á- 
stæða sje til, eins og h. 2. kgk. (H. Sv.) 
tók fram, að neita þessari fjárveiting, þá 
finnst mjer samt varúðarvert að láta hana 
orðalaust fá framgang, ef stjórnin skyldi 
leyfa sjer framvegis að veita þess háttar 
einstakar fjárupphæðir, án þess þær sjen 
heimilaðar í fjárlögnnnm. Sje slíkt látið 
alveg orðálaust, getur svo farið, að stjórn- 
in verði nokkuð stórtæk upp á væntan- 
legt samþykki þingsins. (Hattgr. Sveinsson: 
Það eru til óviss ntgjöld). Þó að það sjen 
til óviss útgjöld, þá geta alltaf komið nýj- 
ar bænir, sem fjárveitingarvaldinu hefur 
ekki komið til hngar að greiddar værn af 
þeirri fjárveiting, og þá er eðlilegt, að beð- 
ið sje eptir áliti þingsins nm þær.

Það er ekki af því, að jeg vilji ekki 
samþ. þessa fjárveiting nú, því að jeg á- 
lít hana nanðsynlega, enda þótt jeg sje á 
þeirra máli, sem álíta, að ekki hefðiþnrft 
svo bráðlega að veita fjeð og endilegaút- 
borga það, því að embættismanninnm var 
innan handar að koma með fjárbeiðni í þá 
átt á siðasta þingi, ef það hefði verið svo
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nauðsynlegt, að það væri veitt strax á 
eptir, svo að jeg get ekki lagt áherzlu 
á það.

Jeg vil ekki, að stjórninni sje komið 
upp á það, að veita þess háttar fje fyrir- 
fram, og orðalaust aje gengið fram hjá þvi.

L. E. Sveinbjömsson: Jeg skil svo 
stöðu stjórnarinnar, að hún eigi að sjá 
um, að fje eða eigur landssjóðs fari ekki 
forgörðum á neinn hátt. Setjum nú svo, 
að partur af nýju brúnni á Ölfusá skemmd- 
ist, ætli stjórnin væri þá ekki skyldug til 
að sjá um, að úr því yrði bætt, þó að 
ekki væri neitt fje veitt til þesa á fjár- 
lögunum. Ef hún veit, að 10—50000 kr. 
af landssjóðsfje er geymt að eins í ein- 
földum tijekassa, þá má hún ekki láta 
það dragast, að kaupa sem fyrst tryggar 
umbúðir til að geyma fjeð í. Þó að menn 
segi, að hún hefði átt að gjðra það fyr, 
þá er ekki vist, að stjórnin hafi annað vit- 
að, en að fjeð væri geymt á öruggum stað 
hjá sýslumanni.

Þorleifur Jímsson: Það er allt öðru 
máli að gegna úin dæmi það, sem h. 1. 
kgk. (L. E. Sv.) tók um Ölfusárbrúna. 
Það verður að gætá þess, að þeir sem 
hafa á hendi gjaldheimtu og innheimtu 
á fje Iandssjóðsins hafa fengið embættin 
með þeirri skyldu, að ábyrgjast fjeð, koma 
því i landssjóðinn og varðveita það þang- 
aðtil, svo að það er embættisskylda þeirra 
að gjöra það. Þeir hafa vitað að hverju 
þeir hafa gengið i því efni og það er því 
landssjóði alveg óviðkomandi. Það er þeirra 
skylda, að leggja til skápa til að varð- 
veita fjeð. Bæði af þeirri ástæðu og öðr- 
um, sem fram hafa verið teknar, verðjeg 
að hallast að þeim, er mæltn á móti þess- 
ari fjárveiting og sjerstaklega verð jeg að 
vera á móti því, að tekið sje fje til þess 
að þinginu fornspurðu; til þess er engin 
heimild. Það hafa einnig endurskoðend- 
ur alþingis tekið fram, og þess vegna er 
þetta tekið hjer upp í fjáraukalögin. (Kr. 
Jónsson): Það, er einttitt þess vegna).
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Það er sem jeg segi, en jeg tók þetta fram 
í tilliti til þess sem h. 2.kgk. (H. Sv.)sagði 
áðan. — Þetta getur haft ekki svo litlar af- 
leiðingar í for með sjer, og allmikit útgjöld. 
Það getur leitt til þess, að aðrir sýslumenn, 
umboðsmenn, póstafgreiðslumenn og jafhvel 
brjeíhirðingamenn fari einnig að fáskápa, 
og svokoma ef til vill prófastar og prestar 
á eptir.

Það er komið, og á að vera komið 
undir þinginu, hvort það vill veita þess- 
háttar fjárstyrk og það á ekki að líðast, 
að hann sje veittur að þinginu fornspurðu. 
Jeg verð að leggja áherzlú á það. En til 
þess að hliía landssjóði við þessum kostn- 
aði framvegis, mætti veita lán upp á em- 
bættin til að kaupa skápana, t. d. til 28 
ára eða lengur. Mjer finnst það ekki ó- 
eðlilegt, þar sem það verður að skoðast 
embættisskylda þessara embættismanna, að 
ábyrgjast fje það, sem þeir hafa undir 
höndum fyrir það opinbera, og skjöl em- 
bættanna. Þannig veit jeg, að hefur verið 
byggt hús við landshöfðingjabústaðinn með 
láni úr landsjóði til 28 ára, og á þann 
hátt má einnig útvega embættismönnum 
þessa skápa, sem eru í rauninni nauðsyn- 
legir

Jeg hef ekki talað þessi orð í þeim 
tilgangi að fella þessa fjárveiting i þetta 
skipti, heldur mest til þess, að fje Verði 
ekki framvegis tekið til þess að þinginu 
fornspurðu.

Rallgrimur Sveinsson: Það er auð- 
skiiið, að þetta er nú komið inn á fjárauka- 
lögin, af því að yfirskoðunarmenn ekki 
hafa álitið, að næg heimild væri til að 
verja fje til þessa að fornspurðu fjárveit- 
ingarvaldinu. En þó svo sje er ekki 
ástæða til annars, en samþ. þetta nú þegar 
Jeg get ekki ímyndað mjer, að menn vilji 
sýna stjórninni óánægju sína á þann hátt, 
að neita þessu samþykkis. Stjórnin hefur 
þegar fengið nægilega áminningu þessu 
viðvikjandi.

Þvrleifur Jónsson: Þótt þetta oúsje
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komið inn & fjáraukalögin, finnstmjerþað 
ekki nægileg trygging fyrir þvi, að fje verði 
ekki tekið framvegis til þess, að þinginu 
fornspnrðn, því að jeg hef heyrt, að einn 
sýslumaður hafi fengið fje til hins sama, 
eptir að yfirskoðunarmennirnir höfðu gjört 
athugaseindir sínar við landsreikningana, 
og líklega eptir að stjórnin setti þessa 
fjárupphæð inn á fjáraukalögin. Hiðsama 
hefði getað komið fyrir framvegis, ef ekk- 
ert nmtal hefði orðið nm þetta á þinginn. 
En eptir þessar nmræðnr er síðnr hætt 
við, að þetta komi optar fyrir.

ATKVÆÐAGR.: 2—5. gr. frv. samþ. 
í e. hlj.; 6. gr. stafl. „a“ samþ. í e. hlj.; 
6. gr. stafl. „b“ samþ. með 8 atkv. gegn 
2; 6. gr. stafl. „c“ og „d“ samþ. í e. hlj.; 
1. gr. samþ. í e. hlj.

Fyrirsögnin samþ. og frv. vísað til 
3. nmr. í e. hlj.

Þrftugasti og fimmti fnndur, mánndag 
14. ágnst kl. 91/, f. h. Allir á fhndi. 

Forseti lagði fram frv. til fjárlaga 
fyrir árin 1894 og 1895 (eins og það var
samþykkt við 3. nmr. í Nd.).

Þrítugastl og sjötti fundur, mánudag 
14. ágúst kl. 1 e. h. Allir á fnndi.

Frv. til laga um afnám athugasemdar 
um lögdagslegging t stefnum (C. 377); 3 umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. í e. hlj. 
og afgreitt til landshöfðingja sem lög frá 
alþingi.

Frv. tH fjáraukalaga fyrir árin 1890 
og 1891(p. 3. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. í e. hlj. 
og afgreitt til landshöfðingja sem lög frá 
alþingi.

Frv. tU laga um löggilding verzlunar- 
staðar við Reykjatamga (C. 402); 1. umr.

Flutningsmaður (Þorl. Jbnsson): Frv.

▼enlimarataðar við Reykjatanga; 1. nrar. 604
l

þetta kemnr nokknð seint inn á þing, og 
skal jeg leyfa mjer að gjöra stnttlega 
grein fyrir, hvernig á því stendnr.

Það var samþ. á þingmálafnndi Hún- 
vetninga áskornn nm, að fá þennan stað 
löggiltan, og skorað á okknr þingm. sýsl- 
nnnar, að fylgja því máli og flytja það. 
En því miður vorum við þingmenn sýsl- 
nnnar eigi nógsamlega kunnngir þessnm 
stað og vantaði okknr því npplýsingar 
nm það. Þessar npplýsingar komn nú 
með síðasta pósti, og er lögð fram á lestr- 
arsalinn bænarskrá um þessa löggildingn 
og er hún undirskrifuð af allt að 100 
búendum sýslunnar.

Viðvikjandi stað þessum, er það tekið 
fram af þeim, sem til þekkja, að þar sje 
hin bezta höfn, engu síðri en á Borðeyri, 
sem allir vita að er ágætis höfn. Að visn 
er Reykjatangi skammt fráBorðeyri, litln 
norðar, en að anstanverðn við fjörðinn og 
einmitt þess vegna ern það óskir manna 
í Húnavatnssýsln, að fá þennan stað lög- 
giltan, til þess að komast hjá þeim vand- 
ræðnm, sem á því eru, að sækja kaup- 
stað vestur yfir fjörðinn til Borðeyrar. 
Það er nm tvo vegi að gjöra, þá er sótt er 
til Borðeyrar anstan úr Húnavatnssýsln, 
annaðhvort landveg i kring um fjörðinn 
eða þá sjóveg yfir fjörðinn. Landvegsferðin 
er 3—4 kltíma lestagangur og er yfir ár 
að sækja, sem á haustin eru opt svo npp- 
bólgnar, að illfærar eru yfirferðar, og jafn- 
vel stundum ófærar, og í leysingum á 
vorum eru þær illar yfirferðar. Það er 
því sjaldnar, að þessi leiðin er notuð, heldnr 
fara menn jafnaðarlega sjóveg yfir fjörðinn. 
Það liggur í augurn uppi, að sú ferð hefnr 
mikla töf í för með sjer; bæði getaóhent- 
ug veður hamlað, og eins leggur fjörðinn 
á haustin jafnvel eptir eina frostnótt, þó 
eigi svo, að sá ís sje mannheldur. Þetta 
gjörir sjóferðina opt og tíðnm mjög tor- 
sótta. — En þó að menn noti nú land- 
leiðina, þá er eiginlega á eyðistað komið, 
er komið er til Borðeyrar. Þar eru hag-
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ar litlir og ekkert vatn. Kaupmaðnr sá, 
sem þar er, hefur auk þess eignarráð á 
ailri verzlunarlóðinni, svo að ekki er nm 
að tala, að hægt væri að fá þar lóð til 
að reisa verzlnnarhús, þótt einhver vildi 
gjöra það. Aptnr á móti er takmarka- 
laust kanpstaðarstæði á Reykjatanga, og ef 
þar yrði löggiltnr verzlnnarstaðnr og verzl- 
nn risi þar npp, losnðnst menn við þan ó- 
þægindi, að sækja yfir til BorðeyTar. Eins 
og jeg hef tekið fram, er höfnin við Reykja- 
tanga mjög góð, nógir hagar, mótak og 
vatnsból hið bezta. Það er og mikill 
kostnr við þennan stað, að þar anstnr 
nndan er slakki í Hrútafjarðarháls, eða 
rjettara sagt, að hálsinn nær ekki lengra 
norðnr en þangað á móts við. Þar yfir 
er þvi opt hið bezta akfæri á vetrnm, 
sem ekki á sjer stað sunnar yfir hálsinn, 
vegna berangnrs og mishæða o fl. Þann- 
ig er það mjög margt, sem mælir með 
þessarí löggildingn. Jeg ætla því, að jeg 
þnrfi ekki að fjölyrða meir nm þetta mál, 
og það því síðnr, sem mótspyrna sú, sem 
áður hefnr verið gegn löggildingnm verzl- 
nnarstaða sýnist nú á síðari timum að 
vera horfin, bæði frá hendi þings og stjórn- 
ar. Jeg vona því, að h. þingdm. taki frv. 
þessu vel, og hyggjeg, að það hafinægan 
tima til að komast í gegnnm þingið, ef 
það fær að ganga tafarlaust, svo að það 
geti orðið að lögnm, þó að það sje ekki 
komið inn á þing fyr en þetta.

ATKVÆÐAQR.: Pv. vísað til 2. 
nmr. með 9 atkv.

Frv. td laga um samþykkt á lands- 
reikningunum fyrir árin 1890 og 1891 
(C. 378); 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: Tekjnrnar samþ. i 
e. hlj.; gjöldin samþ. i e. hlj.; athngagr. 
samþ. í e. hlj. Fyrirsögnin samþ. og mál- 
inn visað til 3. umr. í e. hlj.

Frv. til fjárlaga fyrir árin 1894 og 
1895 (C. 423); 1. umr.

Einar Ásmundsson: Þetta hið nm- 
fangsmesta mál þingsins er nú ioksins 
komið hingað í vora deild á 3. degi eptir 
að hinn lögákveðni þingtimi er útrnnninn. 
Jeg get ekki stillt mig nm að láta i ljósi 
það álit mitt, að h. systnrdeild vor sýni 
þessari þingd. minni nærgætni, en sann- 
gjarnlegt er, með þvi að ljúka eigi við 
málið fyrir sitt leyti fyr en þetta, þar 
sem þessi deild getnr nú eigi haft meira 
en tæpan x/4 hlnta af tíma þeim, sem von 
er nm að þingið standi, til þess að ræða 
þetta vandasama og yfirgripsmikla mál. 
Þessi h. þingd. hefnr þó fnllkomlega eins 
þnnga og eins helga skyldn að vanda sig 
á þessn máli, eins og hin deild þingsins, 
og til að íhnga það og öll þess mörgn 
sjerstöku atriði rækilega.

Jeg skal svo eigi eyða hinnm dýr- 
mæta tíma þingsins með því að fjölyrða 
meira; en að eins leyfa mjer að stinga 
npp á, að 5 manna nefnd verði kjörin til 
þess að íhnga frv.

ATKVÆÐAGR.: 5 manna nefnd
samþ. í e. hlj. og í hana kosnir:

Jón A. Hjaltalín með 9 atkv.
Guðj Gnðlangsson. — 9 —
Sig. Stefánsson. — 9 —
Hallgr. Sveinsson. — 8 —
Þorl. Jónsson. — 6 —

Frv. til stjómarskipunarlaga um hin 
sjerstöku málefni Islands (C. 145); 3. umr.

Kristján Jónsson: Jeg hefhingaðtil 
greitt atkv. með þessn frv., eins og það 
liggnr nú fyrir hjer, og hef jeg gjört það 
i þeim tilgangi, að það yrði athngað og 
skoðað itarlega og nákvæmlega af þessari 
h. þingd. Mjer finnst þetta frv. þó athnga- 
vert í ýmsnm atriðum; en engar breyt.till. 
hafa þó komið íram við það, jafnvel þótt 
nægnr timi hefði til þess verið.

Það ern einknm 3 atriði, sem mjer 
þykja ærið athngaverð í þessn frv. Eins 
og opt hefnr verið bent á áðnr, þegar 
mál þetta hefur verið til meðferðar, eru
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ekki í frumv. þessu fnllnægjandi ákvæði 
um, á hvern hátt eða hver bera skal und- 
ir úrskurð konungs málefni þau, sem 
hann sjálfur á að ráða til iykta, og sem 
ræðir um í 6., 7., 16., 17. og 19. gr. frv. 
Það er ekkert um það ákveðið, að ráð- 
gjafi skuli vera við hlið konungs, þá er 
þessum málum er ráðið til lykta; en það 
er öldungis nauðsynlegt, ef stjórnarskrá 
sem þessi á fram að ganga, að sett sje 
ákvæði um það, að maður með ráðherra- 
valdi sje við hlið konungs í Kaupmanna- 
höfn í þeim málum, sem samkv. þessum 
greinum liggja undir úrskurð konungs, og 
að sá maður síðan beri ábyrgð á tjeðum 
stjórnarráðstöfunum fyrir alþingi. Á þetta 
benti og h. 5. kgk. (J. A. Hj. við 2. umr. 
um þetta frv., en þó íannst mjer, að at- 
hugasemdir hans færu nokkuð í aðra átt 
en mínar.

Þó að jeg álíti þetta atriði svo mik- 
ilsvert, að það verði að ráða úrslitum máls- 
ins nú á þingi, er þó ýmislegt fleira, sem 
jeg álít, að ætti að breyta í frumv. þessu. 
Þannig álít jeg rjett, að afnumin væri tví- 
skipting þingsins; jeg álít heppilegast, að 
það væri að eins ein deild (eða einskipt). 
Fyrir okkar fámennu þjóð, þar sem stjetta- 
mismunur er mjög óverulegur, er það 
sannkallað glingur að hafa tviskipt þing, 
og jeg get ekki sjeð, í hvaða skyni það 
fyrirkomulag á að vera, nema ef vera 
skyldi til þess, að þingdeildirnar geti kom- 
izt í hár saman, eins og stundum hefur 
komið fyrir.

Jeg álít ekki heppilegt, að því sje 
sleþpt, að stjórnkjörnir þingmenn hafi 
sæti á þingi. Jeg hygg, að ekki sjeufull 
rök fyrir því, eptir því sem til hagar hjá 
oss, að það fyrirkomulag sje með öllu af- 
numið. Eí að eins þjóðkjörnir þingmenn 
eiga að sitja á þingi, óttast jeg að ekki 
sje næg trygging fyrir því, að ætíð sjeu 
á þingi menn, sem hafa nægilega þekk- 
ingu á landsstjórnarháttum vorum, og æski- 
iega reynslu, að þvi er snertir nekstur

opinberra embætta, sem er harla þýðing- 
armikið. Þá hygg jeg og, að rjett væri 
að breyta í ýmsu ákvæðunum um meðferð 
lagafrumvarpa á alþingi. Það væri meiri 
trygging fyrir, að frumv. væru vel úr 
garði gjörð, ef þau væru rædd við 4 umr. 
þannig, að við 4. og síðustu umr. væri 
greitt atkv. um frumv. „en bloc“ eða í 
einu lagi, án þess að breytingartill. þá 
gætu komizt að. Það eru opt hreinustu 
vandræði á þingi, þegar breyt.till. koma 
fram við frumv. til 3. umr. Mönnum er 
opt og tíðum ekki ijóst, hvernig frumv. 
lítur út á eptir, þá er búið er að setja 
inn breyttill. við 3. umr. Við síðustu 
umræðu ættu alls ekki að koma breyt.till. 
heldur að eins greiða atkv. um málið í 
heild sinni, eins og það þá Iiggur fyrir.

Þá eru það ákvæðin í 71. gr., sem 
jeg hef ætíð haft á móti. Jeg get ekki 
skilið, hvers vegna þarf að hafa sjerstak- 
ar og strangari ákvarðanir um það, hvern- 
ig breyta megi þessnm lögum, eða hver 
sjerstök ástæða er til, að gjöra erfiðari 
og torveldari breytingu á þessum lögum, 
en á ýmsum öðrum stórum lagabálkum, 
sem hafa bina mikilvægustu þýðingu fyr- 
ir þjóðfjelagið, t. a. m. hegningarlögum, 
erfðalögum o. fl. Mjer getur ekki skilizt, 
að þessi greinarmunur á stjórnarskrárlög- 
um og öðrum almennum iögum, þegar 
spurning er um að breyta þeim, hafi 
nokkra þýðingu. Eins og kunnugt er, eru 
þeasi ákvæði komin upp um 1848, þá er 
þjóðirnar voru hræddar nm, að konungar 
mundu taka af þeim aptur það stjórn- 
frelsi, sem þær þá voru búnar að afla sjer, 
víða með mikilli baráttu. Þá var það ráð 
tekið, að gjöra breytingará stjórnarskrár- 
lögum torveldari, en á öðrum lögum.

Svo eru það ýmsar greinar í frumv. 
þessu, sem jeg get ekki fellt mig við. Og 
jeg skil ekkert i, hvernig á því stendur, 
að þeim skuli vera haldið ár eptir ár í 
stjórnarskrárfrumvörpunum, Svo er t. a. 
m. 61. gr. „Öll bönd þau, aem hamla
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frelsi í atvinnuvegum og jafnrjetti manna 
til atvinnu, og eigi ern byggð á almenn- 
ings heillum, skal aftaka með lögum“. 
Hvaða þýðingn getur það haft, að setja 
svona grein í stjórnarskrá? Þessi bönd 
aftekur löggjafarvaldið að sjálfsögðu, þeg- 
ar þvi þykir hentngt vera, ogtímikominn 
til þess. Sama er að segja nm 64. gr. nm rit- 
skoðnn og 70. gr. nm sjerrjettindi. Hvers 
vegna á þingið á þennan hátt að takmarka 
löggjafarvald sitt, og getnr það gjört það? 
Jegheld ekki, og að þessar ákvarðanir sjeu í 
rann og vern þýðingarlansar. Ef alþingi 
áliti hentngt 1920 eða 1940 að innleiða rit- 
skoðnn, hví ætti það þá ekki að mega 
gjöra það, og geta gjört það?

Vegna þessara agnúa áfrumv. þessn, 
get jeg ekki geflð því atkvæði mitt nú 
við 3. nmr., þó að jeg sje mjög meðmælt- 
nr þvi, að stjórn vorra sjerstökn mála fær- 
ist inn í landið, og að henni sje fyrirkom- 
ið svo haganlega og frjálslega, sem frek- 
ast má verða.

Siqwrðwr Stefánsson: Þótt jeg ekki 
geti svarað öilnm athngasemdnm h. 3. kgk. 
(Er. J.), með því að ekki er leyfilegt að 
fara út í einstakar greinar, nema með 
leyfl forseta, þá skal jeg þó leitast við 
að svara honnm nokkrnm orðnm.

Hann gat þess, að hann hingað til 
hefði greitt atkvæði með þessn frumv., og 
verð jeg að játa, að jeg hef tekið það 
svo, sem hann einnig framvegis mnndi 
gjöra það, og vænzt þess, að frumv. fengi 
að njóta þessarar velvildar hans lengur, 
en jeg hafði jafnframt búizt við því, að 
hann eins og aðrir þingmenn teldi það 
skyldn sína, að lagfæra það frumv., sem 
hann væri hlynntur, en sem honnm í ein- 
staka atriðnm fyndist ábótavant, enda var 
h. þm. það innanhandar að koma með 
breyt.till. bæði til 2. og 3. umr., ef hann 
að eins hefði viljað. Hann sagði, að hann 
hefði búizt við, að þeir, sem hjeldn þessn 
frumv fram, mnndn koma fram með breyt,-
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till.; en að það sje fremnr skylda þeirra, 
getnr mjer ekki skilizt, og það því síður, 
sem óhætt er að gjöra ráð fyrir, að þeir 
enga breytingn vilja hafa. Jeg held það 
ekki væri hentngt, eí þingm. ætlnðn að 
fara að taka npp lika aðferð þessn, að 
sleppa að koma fram með breytingar þær, 
er þeir óskuðn, en greiða svo atkv. móti 
frnmv. við 3. nmr. Jeg verð að játa, að 
jeg skil ekki þessa aðferð, og „parlamen- 
tarisk" er hnn ekki. Annars skal jeg 
geta þess, viðvíkjandi mótbárnm þeim, er 
h. þm. tók fram, að þær ern alls ekki 
nýjar, þær hafa heyrzt eins opt og frv. 
þetta hefnr komið til tals, og verið að 
mínn áliti jafnopt hraktar.

Með því forseti hefnr gefið leyfi til, 
þá skal jeg svara hverri einstakri af þess- 
nm mótbárnm.

E>að er þá fyrst, að honum þótti vanta 
ákvæði um, hvernig konnngur skyldi fara 
að, ef til hans kasta kæmi, með mál þan, er 
frv. þetta ræðir nm, og komst hann að þeirri 
niðnrstöðn, að hann yrði að hafa sjerstakan 
ráðgjafa sjer við hönd. Jeg skal í sam- 
bandi við þetta vekja athygli þm. á því, 
að þetta frv. fer alls ekkert út fyrir þau 
takmörk, sem dregin ern á milli hinna 
sjerstökn málefna íslands og alríkismála, 
heldnr fjallar að einsum íslands sjerstöku 
málefni, og snertir ekkert hin almennn 
rikismál.

Þá kemur 6. gr.; þar kom hann með 
þessa alkunnu mótbáru, sem við svo opt 
höfnm heyrt, hvernig konnngur eigi að 
fara að skipa landsstjórann. Jeg skoða 
skipnn landsstjóra sem almennt mál, er 
allt ríkið i heild sinni varði um, og því 
sjálfsagt, að konnngnr skipi hann með ein- 
hverjnm af sínum eigin ráðgjöfnm. Það 
verk er ekki fremur sjerstakt fyrir okk- 
nr, því það bendir einmitt á, að ísland 
heyrir alrikinn til, og skipun landsstjórans, 
þessa nmboðsmanns konungsins, verði þvi 
að skoðast sem sameiginlegt ríkismál. Jeg
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hygg því, að konungur þurfi ekki að lenda 
í neinum vandræðum með þetta, honum 
sje alvítalaust að framkvæma þessa athöfn 
með einhverjum af ráðgjöfnm sínum.

í 7. gr. er talað um undirskriptir 
konungs eða landsstjóra undir ályktanir, 
er snerta löggjöf og stjórn. Hjer get- 
ur ómögulega verið átt við aðra lög- 
gjöf, en hina sjerstöku löggjöf ísiands, og 
undirskriptir undir þær ályktanir, sem al- 
þingi tekur; íslenzku ráðgjafarnir geta 
ekki undir aðrar ályktanir skrifað. Hjer 
getur ekki verið að tala um neinarálykt- 
anir alrikið snertandi, heldur að eins al- 
þingis. Löggjafarvaldið er hjá konungi 
og alþingi i sameiningu, en landsstjóri er 
umboðsmaður konungs, er framkvæmir 
störf hans, og konungur hefur þvi enga 
þörf á öðrum ráðgjöfum i hinum sjerstöku 
málefnum íslands, en hinum íslenzku ráð- 
gjöfum, með því að hann eða landsstjór- 
inn geta undir ekkert annað skrifað í hin- 
um sjerstöku málum vorum, en það, sem 
þessir ráðgjafar ráða til.

Hið sama er að segja um 16. gr. 
Hjer getur heldur ekki verið átt við aðr- 
ar ályktauir, en þær, er snerta hina sjer- 
stöku stjórn íslands, og alþingi tekur. 
Um bráðabyrgðafjárlögin er einnig hið 
sama að segja; þau hljóta eingöngu að 
vera miðuð við íslands sjerstöku mál. Hvað 
náðuuarrjetti konungsins viðvikur, þá held 
jeg það gjöri litið til, með hvaða ráðgjafa 
konungur skrifar undir í þeim efnum, 
hvort heldur það er sinum eigin ráðgjöf- 
um eða íslands. Jeg held okkur íslend- 
ingum standi hjer um bil á sama, þótt 
konungur láti einhvern af ráðgjöfum sín- 
um skrifa undir náðun á einhverjum ó- 
bótamanni.

Þá talaði h. 3. kgk. (Kr. J.) um 61. 
gr., og sagðist ekki skilja, hvernig á þeim 
ákvæðum stæði í stjórnarskránní Þessi 
gr. er eiumitt tekin upp úr grundvallar- 
lögum Dana, og stendur einnig í hinni nú- 
gildandi stjórnarskrá. Jeg skil ekkií, að

nokkuð sje á móti þvi, að þetta standi i 
stjórnarskránni, og ef það ekki er skað- 
legt, þá gjörir það ekki mikið til, þó það 
fái að standa, og það þvi fremur, semþað 
ekki fer fram á annað en eðlilegt er. Að 
því leyti held jeg, að þessi mótbára hafi 
ekki svo mikið að segja. Líkt er um 64. 
gr. Reynsian hefur sýnt, hvaða skaði get- 
ur af þvi hlotizt, ef beitt er ritskoðun og 
öðrum tálmunum fyrir prentfrelsi. Sagan 
hefur sýnt okkur, að hvaða skaðræðis- 
vopni þetta getur orðið. Grein þessi er einn- 
ig sniðin eptir grundvallarlögum Dana, og 
stendur í hinni núgildandi stjórnarskrá. — 
Þá kemur 71. gr. Já, jeg skal játa það, 
að þau mótmæli skildi jeg ekki vel, jeg 
hef aldrei heyrt þau áður. Þessi ákvæði 
hafa verið látin óhögguð í stjórnarskránni 
á öllum þeim þingum, er hún hefur verið 
boriu upp, án þess nokkur hafi talað eitt 
orð á móti þeim. Þegar um jafnmikils- 
vert mál er að ræða og stjórnarskrárbreyt- 
ing, álít jeg rjett, að aðgangurinn sje ekki 
gjörður allt of greiður, og að rekinn sje 
varnagli við því, að menn rasi um ráð 
fram, með því að gjöra það að skilyrði 
fyrir því, að breytingin öðlist löggildi, að 
hún hafi verið samþykkt á tveimur þing- 
um og hafi náð staðfestingu konungs. 
Mjer finnst, að jafn mikilsverð mál sem 
stjórnarskráin eigi að hafa sem mest, 
„stabilitet". Hvað því viðvíkur, hvort 
betra sje að þingið sje einskipt eða tví- 
skipt, þá á það ekki við, að rera að tala 
um það nú, og þm. hefði verið betra að 
koma með breyktill. i tæka tíð, helduren 
að vera að nefna það nú á síðasta stigi 
málsins. Jeg skal ekki fara fleiri orðum 
um þetta að sinni, í þeirri von, að þingd. 
samþ. frumv. og stjórnin veiti því góðar 
undirtektir, því jeg vil ekki að svo stöddu 
búast við öðru. Jeg hef aidrei getað sjeð, 
hvern skaða danska alríkið geti beðið af 
því, þó vjer fáum að sigla vorn eigin sjó 
í vorum sjerstöku málum, og enginn af 
mótstöðumönnum þessa frumv. hefur sýnt
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fram & það tjón, er afþví gætileitt. Frá 
sjónarmiði stjórnarinnar gæti jeg yel skil- 
ið, að hún hikaði sjer við að veita einum 
hlota rikisins þan rjettindi, er til skaða 
gætn orðið fyrir allt ríkið í heild sinni, 
en meðan jeg ekki hef heyrt neinarsann- 
anir fyrir þvi, að danska alrikið líði nokk- 
uð við, að við fánm þetta frelsi, og meðan 
jeg ekki verð leiddur til betri þekkingar 
í þessumáli, en jeg þegar hef fengið, verð 
jeg að gefa þessn frv. atkv. mitk

ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. með 6 
atkv. gegn 5 og afgreitt til iandshöfðingja 
sem lög frá alþingi.

Frv. tH laga um skcufabœtur fyrir 
gœzluvarðhatd að ósekju (G. 284, 369, 390); 
2. nmr.

Framsögumaður (L. E. Sveinbjörnsson): 
Eins og nefndarálitið ber með sjer, þá 
ráðleggjnm vjer hinni h. deild til að samþ. 
frv. með öríáum breytingum, og ern þær 
að mestn leyti orðabreyt. Það er þá 
fyrst, að nefndin leggnr það til að orðin: 
„Eður á annan hátt verið sviptnr frelsi“ 
falli bnrt i 1. og 2. málsgr. 1. gr. Okkur 
gat ekki skilizt, að dómari gæti svipt nokk- 
nrn mann frelsi á annan hátt, en með 
gæzlnvarðhaldi, hvort heldur sem hann 
sitnr i opinberu fangelsi eða hjá hrepp- 
stjóra. Það er raunar ekki hætt við að 
dómstólarnir misskilj) þessi orð, en menn 
yflrhöfnð knnna ef til vill að misskilja 
þan, sem sje á þá leið,. að þau nái einnig 
til þess, ef einhver af privatmanni er 
sviptnr frelsi, og þá er þó ekki meiningin, 
að landsjóðnr borgi skaðabætur. í öðrn 
lagi vildi nefndin, að í 5. gr. kæmi orðið 
þjáning í staðinn fyrir skapraun. Henni 
þótt óviðfeldið tekið til orða, þar sem skap- 
rann og smán ern mjög skyld, þar sem skap- 
raunin er eðlileg afleiðing smánarinnar. 
Nefndin vildi, að það sæist að hlutaðeigandi 
ætti skaðabætur einnigfyrir líkamlega þján- 
ing. Þá er 3. breyttilL nefnd. við 5. gr.,

að fyrir: „eigi átt hegningnna skilið" komi: 
„verið dæmdur að ósekju“. Nefndinni 
fannst þetta óheppilega orðað, og jafnvel 
geta valdið misskilningi, þvi vel getur 
hngsazt, að hann hafi átt einhverja hegn- 
ing skilið, þó það hafi ekki verið endUega 
þessi hegning, er hann var dæmdnr i, og 
þótti þvi bezt að taka npp orðin: „að 
ósekju", sem einnig ern höfð í fyrirsögn 
frv. Það hafa komið fram nokkrar breyt.till. 
frá h. 2. kgk. (H. Sv.). Hin fyrsta er að 
i staðinn fyrir orðin: „hið ranga fram- 
ferði“ í 2. gr. komi: „hið ótilhlýðilega 
framferði". Jeg fæ eigi sjeð, að orðið ótil- 
hlýðilegur sje betra orð eða glöggvara en 
rangnr; ef það á að vera betra mál, þá 
er það ekki rjett, því það er ekkert ann- 
að en þýðing á danska orðinu „ntilbörlig". 
vnnnr breyt.till. frá h. 2. kgk. (H. Sv.) er 
að í stað orðsins „felldur“ í 3. gr. komi: 
„uppkveðinn". Jeg held að það giídi nú 
einu hvort heldur er, og í daglegu tali 
og eins í lagamáli er þetta orð að minnsta 
kosti brúkað iðulega, og líka er það notað 
í sambandi við annað orð, eins og t. d. 
sakfelldur, og þykir það þá gott mál. Jeg 
skal þó ekki vera neitt á móti þessari 
breytingu, en á því að orðið „neinum“ í 
4. gr. næstsíðustn iinu falli bnrt get jeg 
ekki verið. Það er einmitt haft til að 
taka það fram, að hvað litil sök, sem hann 
hefur fyrir kröfu sinni, þá skuli hann ekki 
dæmdnr í málskostnað. Það er haft til á- 
herzln; vitanlega gjörirþað ekki mjög mikið 
til, þó það verði fellt burt, en jeg vildi þó 
helzt það fengi að standa. Að sinni skal 
jeg ekki fara fleiri orðnm um þetta.

HaUgrimur Sveinsson: Jeg hef leyft 
mjer að koma fram með þrjár breyt.till. 
og af þeim hefur h. framsögum. (L.E.Sv.) 
ekki getað fallizt á tvær, en eina er hon- 
um nokkurn veginn sama um. Hvað hina 
fyrstu breyt.till. mína snertir, þá kunni 
jeg ekki við, að hafa orðið „rangt“, mjer 
þótti það hart orð og ekki eins viðfeldið
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í mnnni eins og ótilhlýðilegur. Það var 
sem sagt ekki af því, að rojer fyndist ekki 
rjett að hafa það orð, er í frv. stendur, 
heldur að eins af því, að mjer fannst viðfeldn- 
ara að hafa „ótilhlýðilegur", og það má 
vel vera, að það sje ekki heppilegra, þó 
mjer hafí fnndizt það. Já, viðvíkjandi 2. 
breyt.till. minni am, að í staðinn fyrir orð- 
ið „felldur“ komi: nppkveðinn, þá er 
það að segja, að mjer ætið, hvað opt sem 
jeg hef heyrt þetta orðatiltæki, þykir það 
óviðfeldið og jafnvel rangt, og þó jeg heyri 
það þúsund sinnum, og þó jeg viti, að það 
víða er haft í lögum, held jeg, að jeg 
aldrei geti fellt mig við það. Aptur á 
móti fínnst mjer öðru máli að gegna með 
orðið sakfelldur, þar er orðið komið i ann- 
að samband. Jeg get aldrei setið á mjer, 
þegar jeg sje þetta orðatiltæki, „að fella 
dóm“ að breyta því. Viðvíkjandi 3. breyt.- 
till. minni við 4. gr. utn að fella burtu 
orðið „neinum" skal jeg játa það, að mjer 
þótti það standa þar undarlega. Jeg hugs- 
aði það væri dómarans að dæma um, 
hvort krafan væri á röknm byggð eða 
ekki, og jeg fyrir mitt leyti hefði helzt 
kosið, að i stað orðsins „neinum" hefði 
staðið „nægilegum". Hversu lítilfjörleg 
og ónóg rök, sem maðnrinn hefur haft, 
eru þau þó nægileg til að frelsa hann við 
málskodtnað, og það get jeg ekki fallizt 
á, að sje rjett.

Annars skal jeg ekki gjöra neitt kapps- 
mál úr neinum af breyt.till. mínum, og 
hvað orðinu „felldur" viðvíkur, þá er það 
komið svo víða inn í lög vor, að það 
mnn lítið hafa að þýða, hvort það stendur 
á einum fleiri eða færri stöðum. Það má 
vel vera, að mönnum þyki þessar breyt- 
ingar mínar ekki á nægum eða kannske 
engum rökum byggðar, og er ekki annað 
en menn taka þær þá ekki til greina.

ATKVÆÐAGR.: 1. og 2. breyt.till. 
nefndarinnar (C. 369) við 1. gr. samþ. í 
e. hlj.; 1. gr. þannig breytt samþ. í e. hlj.;

við 1. br.till. (C. 390) við 2. gT. var við- 
haft nafnakall, og sögðu

já: nei:
Jón A. Hjaltalín Þorleifur Jónsson 
Éinar Ásmundsson Guttormur Vigfusson 
Guðjóu Guðlaugsson Kristján Jónsaon 
Hallgr. Sveinsson L. E. Sveinbjörnsson 
Sigurður Jensson Sigurður Stefánsson. 
Þorkell Bjarnason.
Br.till. því samþ. með 6:5 atkv.; 2. gr. 
þannig breytt samþ. í e. hlj.; 2. br.till. (C. 
390) við 3. gr. samþ. með 10 atkv.; 3. gr. 
þannig breytt samþ. í e. hlj.; 3. br.till. 
(C. 390) við 4. gr. samþ. með 7 atkv.; 4. 
gr. þannig breytt samþ. með 9 atkv.; fyrri 
br.till. nefndarinnar (C. 369) við 5. gr. 
samþ. með 10 atkv.; síðari br.tilt. við sömu 
gr. samþ. án atkv.gr.; 5. gr. þannig breytt 
samþ. i e. hlj.; 6.—9. gr. samþ. í e. hlj.

Fyrirsögnin samþ. og frv. vísað tíl 3. 
umr. í e. hlj.

Frv. tU laga um almannafrið á hdgi- 
dögum þjóðkirkjunnar (C. 249, 360, 396); 
2. umr.

Framsögumaður (HaHgrimur Sveinsson): 
Jeg ætlaði að eins að fara nokkrum orð- 
um um breyt.till. þá, sem fram hefur kom- 
ið við frv.; aðalatriði hennar er að skerpa 
helgidagshaldið, sjerstaklega binn almenna 
guðsþjónustntima, eða frá kl. 10 f. h. til 
kl. 4 e. h., með þvi* á honum að banna 
alla vinnu aðra en þá, sem óumflýjanlega 
nauðsynleg er. Á öðrum tima helginnar 
má vinna hveija þá vinnu, sem nauðsyn- 
leg er tíl heimilisþarfa; þá mega menn 
einnig, þegar tíðarfar er mjög erfitt, bjarga 
atvinnu sinni, svo sem ganga að heyþurk, 
hirða sjávarafla sinn o. fl. er nauðsyn krefur. 
Það. ákvæði breyktíll., að helgur dagur 
skuli ná til miðapfans, er í samræmi 
við tilsk. 28. marz 1855, en þessu var 
svo sem kunnugt er breytt með opnu brjefi 
26. sepk 1860 þannig, að helgin skyldi 
standa daginn út.

atkv.gr
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Fyrir hönd nefndarinnar vil jeg geta 
þess, að þó nefndin sje í raun og veru 
ekki á móti þessari breytingu, þar sem 
hún miðar til þess að herða á helginni, 
þá álítnr hún það þó varhngaverð ákvæði, 
að gjöra siðari hlnta helgidaga eptir mið- 
aptan rúmhelgan.

Nefndinni þykir það varhngavert að 
breyta þessu, þar sem ekki hafa komið 
fram almennar óskir frá þorra þjóðarinn- 
ar í þessa átt og allflestir virðast una vel 
við hina nngildandi helgidagalöggjöf. Að 
vísn játa jeg, að ákvæði hinna núgildandi 
laga ern eigi ákveðnari en svo, að þau 
geta orðið æðimiklum misskilningi undir- 
orpin; en það sama er að segja um 
þetta frumvarp og mnn að líkindum verða 
nm hvert annað frumvarp, sem við gjörð- 
nm nm þetta.

Aðalágreiningur manna er nm 1. gr. 
frumvarps þessa, og komi menn sjer sam- 
an nm hana, þá munu menn verða sam- 
dóma að öðru leyti, og finn jeg eigi á- 
stæðn til að fara mörgum orðnm nm hin- 
ar einstökn greinar, sem flestar ern í sam- 
hljóðnn við hin gildandi lög, en að eins 
gagnorðari.

í 6. gr. frv. þessa er ekki tekið fram, 
hvort kenna megi í skólum á helgum 
degi eða ekki, en ákvæði höfum við í hin- 
nm núgildandi lögnm nm það, að þetta sje 
eigi Ieyfilegt. Það er líka mjög eðiilegt, 
að ákvæði sjen til nm þetta, því læri- 
sveinnm getur verið gjört ómögulegt að 
vera við guðsþjónnstuna, þó það alls ekki 
áje meining laganna. Þegar kennari skip- 
ar, að þennan dag skuli kenna, verða 
lærisveinar að hlýða og geta því ekki 
verið við kirkjn.

í 8. gr. er ákveðið, að bönn þau, er tal- 
in ern í nndanfarandi greinum sknli ná yfir 
allan daginn, skirdag og föstudaginn langa, 
en i hinum núgildandi lögum er öll dymbil- 
vika eða „hin kyrra vika“, sem þessir 
dagar ern i, talin heilög. Hvað þessnm

ákvæðnm núgildandi laga viðvikur, skal 
jeg geta þess, að helgi þessarar viku mnn 
nanmast nokkrn sinni hafa komizt inn í 
meðvitund þjóðarinnar. Fyrir ntan skir- 
dag og föstudaginn langa ern hinir aðrir 
dagar þessarar vikn almeunt álitnir eins og 
hverjir aðrir vinnuhelgir dagar, og hefnr 
því nefndin ekkert á móti, að þessn sje 
breytt.

í 9. gr. er ákveðið, að kvöldið fyrir 
helgidag sknii engar almennar skemmtan- 
ir standa lengur en til miðnættis, en ept- 
ir hinum núgildandi lögum mega þær 
eigi stauda nema til kl. 11, eða ein- 
um klnkkntíma skemur. Neíndin vill enga 
áherzlu á þetta leggja, nje athnga neitt 
sjerlegt yið það; en í sömu grein 
stendur, að kvöldið fyrir alla stórhátíðar 
daga sknli allar almennar skemmtanir 
bannaðar. Hjer vantar ákvæði um, hve- 
nær helgin byrjar kvöldið fyrir stórhá- 
tiðardag, og mnn það nú eiga að teljast 
frá kl. 6, eins og nú er siður. Jeg hef 
þá gengið i gegn nm helztn athngasemd- 
ir, sem nefndin hefur að gjöra við hinar 
einstöku greinar frumvarpsins. En aðal- 
málið er, að nefndin álítur, eins og í nefnd- 
arálitinn stendnr, að ekki sje rjett að 
gjöra breyting á helgidagalöggjöfinni fyr 
en í ljós komi almenningsvilji þar að lút- 
andi og sterkar kröfur koma fram, kröf- 
ur, sem á gildnm röknm eru byggðar nm 
að breyta þessu.

Þorkéll Bjamason: Eins og h. 2. 
kgk. (H. Sv.) tók fram, er það sjálfsagt, 
að það getur orðið misskilningi nndirorp- 
ið, hvað „raski friði helgidagsins" og hvað 
ekki. Einn telur þessa vinnn rösknn á 
friði hans, sem annar telnr enga 
röskun. Jafnvel þegar tveir menn ern á 
kirkjuferð og sjá menn við heyvinnn eða 
einhverja aðra vinnu, þá getur öðrnm þótt 
það rösknn á friði helgidagsins en hinum 
alls ekki. En þegar maður nú skoðar 
stjórnarfrv., þá sjer maðnr, að það er 
meining hennar að leyfa almenna vinnu,
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heyskap og róðnr og aðra vinnn, að svo 
miklu leyti, sem það hefur ekki hávaða í 
for með sjer við kirkjuna eða svo nálægt 
gnðsþjónnstngjörðinni eða kirkjunni, að 
það spilli andakt þeirra, sem & gnðsþjónust- 
nna hlýða.

Jeg er að visn sannfærðnr nm, að 
það ern æðimargir, sem óska, að frv. verði 
að lögnm, eins og það nn liggur fyrir; 
að minnsta kosti varð jeg var við það í 
fyrra i Borgarfirðinum, er jeg banð mig 
þar fram til kosninga, að það vorn ekki 
svo fáir sem vildu, að frv. það sem var 
fyrir síðasta alþingi um þetta efni, hefði 
gengið fram. Jeg álit márgt gjört lakara 
á helgidögnm en að vinna, að minnsta 
kosti þegar nanðsyn krefnr þeqp og jafn- 
vel þó að það sje eigi, þegar trúarskoðnn 
manna er svo vaxin, að þeir geta nnnið 
án þess að særa fyrir það trúartilfinning- 
ar sínar. En þó hygg jeg, að þeir sjen 
fleiri, sem mnndn hneykslast á því, ef al- 
menningnr ætti við heyskap eða stnndaði 
sjóróðra á heignm dögnm, en hinir, og því 
hika jeg mjer við að gefa frv. atkv. mitt, 
því mjer sýnist, að meiri hlntinn eigi að 
ráða í þessn, sem í öðrn.

Jeg þykist líka vita, að þaðernýms- 
ir svo skapi farnir hjer á landi, að þeir 
gefa ekki mikið nm kirkjnr, klerka nje 
kristindóm yfirhöfuð. Ef nú frv. þetta yrði 
að lögnm, þá mnndn þeir nota ákvæði frv. 
fyllilega, jeg vil ekki segja til að storka 
þeim, sem eru móti ákvæðnm frv., heldur 
til að láta skoðnn sina fyllilega í Ijósi á 
snnnndagshelginni, og ynnn því meir á 
helgnm dögnm en þyrfti. Eins og menn 
vita eru skoðanir í trúarefnum hinar við- 
kvæmustn og helgnstu, og það yrðn mjög 
margir, sem gætn ekki nnað því, að ann- 
að yrði á þeim nnnið en það sem er nanð- 
synlegt, og hneykslnðnst stórlega, ef helgi- 
dagnrinn væri notaðnr sem virknr dagnr. 
Af þessnm ástæðum hef jeg komið fram 
með breyt.till. á þingskj. 396; reyndar hef- 
nr fallið bnrt nafn mitt á henni við prent-

nnina, en jegkannast við, að jeg erflntn- 
ingsmaður hennar. Jeg vildi sem sje reyna 
að gjöra öllnm til hæfis, er hlnt eiga að 
máli, fyrst þeim, sem viðkvæmir eru i 
trúarefnnm, með því að messntíminn væri 
hæfilega ákveðinn, ffá kl. 10 f. h. til kl. 
4. e. h., og að hann væri strangiegahelg- 
nr haldinn, svo að ekki væri nein vinna 
leyfð nema að hún væri óumflýjanlega 
nanðsynleg, svo sem t. d. gefa pening o. 
s. frv. Hvað hinn tímann helgidagsins snert- 
ir frá morgni til miðaptans vil jeg, að leyfi- 
legt sje að vinna fyrst og fremst þá vinnu, 
sem nanðsynleg er til heirailisþarfa og í 
öðrn lagi, þegar bjarga þarf atvinnn og 
jafnvel róa, þegar fiskafli er góður, en 
ógæftir hafa gengið lengi á nndan. í 
þriðja lagi fer breyt.till. frara á það, að 
helgidagnrinn sje ekki löghelgnr frá mið- 
aptni til miðnættis. Það getnr opt komið 
sjómönnnm vel að mega þá róa og eins 
getur þá komið sjer vel að mega hirða hey, 
og vinna annað við heyskap.

Til þess að taka fram, að helgidagarn- 
ir sjeu jafnframt hvíldardagar, sem þeir 
ern helgidagar, hef jeg komið með breyt. 
till. við 3. málsgr. 1. gr., að hjúnm sje ekki 
skylt að vinna nein önnur verk en þau, 
sem nanðsynleg ern til heimilisþarfa t. d. 
gefa pening og nytka hann o. s. frv. og 
með þessari ákvörðnn vildi jeg, að Ijóslega 
kæmi fram, að helgidagnrinn væri hvíldar- 
dagnr og enginn þyrfti að vinna fremnr en 
hann vildi. En húsbóndi gæti eins fyrir 
það samið við hjú sín nm að vinna þenn- 
an tíma fyrir borgnn eða borgnnarlaust, 
eptir því sem þeim um semnr, þó að menn 
fyrr hafi ekki getað unað við tilsk. 28. 
marz, 1855 að því leyti, sem hún löghelg- 
aði daginn að eins til miðaptans, ogvildn 
þá íá helgidaginn löghelgan til kvölds, sem 
fjekkst með opnn brjefi 26. sept. 1860, þá 
er hngsnnarhátturinn nú mjög breyttur frá 
þeim tima í þessu efni að minni ætlnn. 
Jeg ætla, að enginn mnni nú una því iila, 
þó vinna sje leyfð eptir miðaptan og að
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það kæmi sjer vel í mðrgum tilfellnm. Jeg 
verð því að álíta, að breyttill. mín sjetil 
bóta og geti orðið bæði þeim að skapi, sem 
vilja halda strangt helgina nm messntím- 
ann og hinnm, sem rýmka vilja til. En 
ef breyt.till. kemst ekki að, þá greiði jeg 
ekki atkv. með 1. gr. frv., af því að jeg 
ætla, að ef hún yrði að lögnm — en með 
henni er frv. fallið — þá mnndi það særa 
meira trúartilfinningar margra manna en 
góðn hófi gegnir.

Gfuttormur Vigfússon: Jeg skalekki 
neita því, að. mjer þykir miðnr farið, ef 
frv. þetta verðnr fellt, ekki af þvi að jeg 
sjái svo vemdega miklar nmbætur á helgi- 
dagalöggjöfinni, þó að það yrði að lögnm, 
heldnr bæði af því, að jeg tel það fremnr 
til bóta, og að minnsta kosti alveg óskað- 
legt, og af fleiri atvikum. H. 2. kgk. 
(H. Sv.) talaði nm frv. og er hann anð- 
vitað maður, sem er lögnm viðvíkjandi þessn 
efni knnnngastnr, og tók hann ekki hart 
á frv., þótt hann á hina hliðina rjeði frá 
að samþykkja það; einknm er það 1. gr., 
sem hann er mótfallinn og rjeði frá að 
samþykkja, en ef hnn fellur, verð jeg að 
álíta, að fleiri greinar megi fara á eptir, 
eða með öðrnm orðnm, að írnmvarpið verði 
þá til einskis nýtt

Ástæðan fyrir því að mjer þætti mið- 
nr, eí frv. fjelli er sjerstaklega sú, að úr 
því að það er nú ekki allskostar óaðgengi- 
legt, og búið er að eyða miklnm tíma á 
tveimnr þingnm til þess að ræða málið, þá 
vildi jeg að það næði fram að ganga, þó 
ekki væri til annars en að koma í veg 
fyrir, að það yrði til þess að tefja nú enn 
meiri tíma af næstn þingnm, sem þó ern 
fnll likindi til að verði, ef málið yrði nú 
fellt Á síðasta þingi gekk það í gegnum 
Ed. og nokknð á leið í Nd. og nú í gegn- 
nm Nd.,og þetta á leið hjeri Ed. Efþað 
gengi svo þing eptir þing, gæti það orðið 
dýrt fyrir landssjóðinn.

H. 2. kgk. (H. Sv.) fann að frv., að 
það væri heldur slöknn frá gildandi lögnm;

þetta er að vísn satt, sem betnr fer, en í
1. gr., er þó einmitt bönnnð öll sú vinna, 
sem hefnr þann hávaða i för með sjer, að 
hún raski friði helgidagsins. Mjer finnst 
það vera eitt aðalatriðið viðvíkjandi al- 
manna friði á helgnm dögnm, að sú vinna 
sje bönnnð, er trnflað geti gnðsræknisiðk- 
anir manna, en hitt álít jeg minna máli 
skipta, þó að einhver sje við þögnla vinnn 
sína, svo h'tið ber á, ank þess sem þeir, 
sem vinna geta verið eins góðir og gnð- 
hræddir menn, eins og hinir, sem ekki vinna, 
en máske eyða hvíldardeginnm í andlegn 
og líkamlegu iðjnleysi eða öðrn lakara. 
Hvað br.till. á þingskj. 396 við 3. málslið, 
1. gr. viðvíknr þá álít jeg hana betri 
en það, sem stendnr i frv. og er jeg fyrir 
mitt leyti þakklátnr h. þm. (E>. B.), fyrir 
að koma fram með hana. Jeg álít nfl. 
annað aðalatriðið viðvíkjandi þessnm al- 
mannafriði það, að vinnnveitendnr hafi 
engan rjett til að skipa hjúnm sinnm að 
vinna á helgidögnm aðra vinnn en þá, sem 
óhjákvæmileg er til heimilisþarfa; ankþess 
er jeg þeirrar skoðunar, að löggjöf í þessn 
efni hafi ekki hájftafl, móti innri meðvit- 
nnd þjóðarinnar og það er dagsatt, sem h. 
þm. Barðstr. (S. J.) sagði nm daginn, að venj- 
an væri orðin svo rík i þessn efni, að þó 
menn ekki einnsinni þekktn lögin, mnndn 
þeir engn síðnr halda helgan hvíldardag- 
inn. Jeg fyrir mitt leyti verð því að vera 
með frv. og greiði einnig atkv. með 2. 
staflið breyttill. h. 6. kgk. (Þ. B.)

HaGgrímur Sveinsson: Viðvíkjandi 
því atriði — sem hefur verið lögð áherzla 
á — hvort helgidagar frá miðaptni til 
kvölds sknh vera löghelgir eða ekki, 
þá hafa verið skiptar skoðanir nm það 
efni. Ef sjerstaklega er átt við sjómenn, 
og menn segja, að þörf og nanðsyn sje á, 
að þeir geti róið seinni hlnta helgidags, 
þá er mjer ekki knnnngt, að sú ástæða 
hafi við rök að styðjast. Þan 18 ár, sem 
jeg hef verið prestnr hjer í þessu branði, 
aem mjer er óhætt að segja, að meiri hluti
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sóknarmanna eru sjðmenn, hefur þetta þvi 
opt komið til greina, bæði milli min og 
einstakra manna, og eins á safnaðarfund- 
nm, og varð jeg ekki annars var en að 
kvöldróðrar værn af flestum hinnm ðtnl- 
nstu, beztu og framtakssömnstu bændum 
ekki að eins taldir óþarfir, heldur jafnvel 
skaðlegir. Þeir værn ekki til annars en 
þreyta fólk og jaska það alla daga, hvort 
heldnr helgidaga eða rúmhelga, jafnt nótt 
sem dag. Þeir fisknðn lika eins vel með 
þvi að fara tímanlega að morgni dags, 
eins og þó að þeir færn seinni hlnta dags, 
ank þess sem óþægindi er fyrir menn að 
vaka, þegar þeir eptir eðiilegri þörf eiga 
að njóta hvildar, og óþægilegra að vaka 
á nóttnnni en á daginn, þar sem hún er 
bæði kaidari og dimmari. Ef halda á sjer 
til þess, sem merkir og duglegir sjómenn 
segja, þá ern eptirmiðdagsróðrar lítils 
virði, svo að frá því sjónarmiði er ekki 
ástæða til að gjöra seinni hlnta helgidaga 
rúmhelgan. Jeg hygg að svo mnni 
vera víðast eða alstaðar, hvað sem annað 
snertir. Ef hey þarf að þnrka í óþerrnm 
eða bjarga þarf fiski undan skemmdnm, 
þá er það leyfilegt jafnvel nú. En ef al- 
menn vinnnbrögð eru leyfð, þá hygg jeg 
að það verði ódrjúgt að bjóða vinnnfólki 
að taka til vinnu á miðaptni og vinna til 
kvölds eða þar til dimmter orðið. Það verða 
ekki nein vernleg vinnnbrðgð framin á 
þeim tíma, ef t. d. á að flytja hey heim 
nokknð langan veg; það verða ekki not 
að þeirri vinnn, ef farið er til vinnn á 
miðaptni, nema þegar nm örstnttan veg 
er að ræða. Ef það ganga 2—3 stundir 
i að fara fram og aptur, þá verðnr lítið 
unnið á þeim degi. (L. E. Sveinbjömsson: 
Það er búið að binda kvöldið áður). Það 
getnr verið að svo sje. En það er ekki nóg. 
Það er þó ekki smalað hestnnnm saman 
á langardagskvöldin. Það þarf þá fyrst 
að fara að smala þeim saman, leggja svo 
á, fara á stað og láta npp o. fl. og flytja 
svo heim. Það verður ekki mikið unnið

með því móti, þegar nm að eins 3—4 
klnkkntíma er að ræða. Það ern því 
engin rök fyrir því, að vinna eða Qárafli 
manna verði meiri, þó að helgin verði tek- 
in af seinni hlnta helgidags. Það er ekki 
það atriði, sem gjörir það ískyggilegt, að 
aðhyllast þessa breyting, heldnr að það í 
angnm fjölda þjóðarínnar væri vanhelgnn 
— mnndi hneyksla almenning, að sjá það 
tekið af, sem þeir vilja halda og á að halda 
heilagt. Og jeg er hræddur nm, að þessi 
ákvæði verði óvinsæl í snmnm sveitnm 
og mnni valda hneyksli. Og ef það verð- 
nr ekki heldur að neinnm notnm, ef það 
ekki verðnr neitt tii atvinnueflingar, þá 
á því síður að leggja það á hættn að 
innleiða þennan sið.

H. 6. kgk. (Þ. B.) var á því máli, 
að ekki væri ngglanst, að þeir, sem miðnr 
væri gefið um kirkjn og kristindóm, not- 
nðn þessi ákvæði nokknð freklega, ef ekki 
til að storka öðrum, þá að minnsta 
kosti til þess að gefa ekki neitt eptir og 
nota frelsið meir en góðn hófi gegnir, svo 
að þeir mundn misbjóða tilfinningnm 
manna, og ef þessi ákvæði í frv. yrðn að 
lögnm, mnndu þau ekki verða tii góðs, 
heldur hið gagnstæða.

H. þm. S.-MÚI. (ö. V.) tók fram, að 
það væri óviðfeldið og rangt að eyða tíma 
til þessa máls þing eptir þing og ekkert 
yrði svo úr því á endannm. En jeg gjörí 
nú ekki svo mikið úr því. Það er eins 
gott, að það sje ekki leitt í lög, sem skað- 
legt er og betra að það sje gjört á end- 
annm, sem er til gagns fremur en til ó- 
gagns, þó að tími nokkur gangi til þess.

Jeg tek það fram enn, að það er 
ekki fnllkomlega ljóst fyrir mjer og fleir- 
nm, hvað meint er hjer með að „raska 
friði helgidagsins* frá sjónarmiði h. þm. 
8,-Múl. (ö. V.) og jeg vil beina spnrningn 
i þá átt til h. þm., þar sem hann fremnr 
öðrum óskar, að frv. nái fram að ganga. 
Er það að raska friði helgidagsina eða 
eigi, ef fyöldi manna í Beykjavík, á Ak-
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ureyri eða ísafírði eða öðrum fjölmennum 
kanpstöðnm landsins reru til fiskjar hik- 
laust á helgum dögnm, sem hvern annan 
dag, og á hvaða tíma sem væri? Væri 
raskað friði helgidagsius eða ei, ef það 
færi fram 2—300 faðma frá kirkjunni, svo 
að skarkali væri enginn, sem tfuflaði nokk- 
uð guðsþjónustugjörðina? Þangað til jeg 
foe glðggt svar npp á þetta, get jeg ekki 
látið af þeirri skoðnn, að misboðið sje gnð- 
rækilegnm tilfinningnm, ef ákvæði þessi 
ern í lögnnnm. Af útskýring stjórnar- 
innar að dæma, liggnr beinast við, að skilja 
það svo, og jeg fæ ekki skilið það ððrn- 
vísi, en að allur veiðiskapnr og heyvinna 
sje leyfileg, ef að eins er ekki unnið rjett 
við kirkjuna. Nú má segja, að þó að 
allar fleytur i Reykjavík værn settar á 
flot, þá sje ekkert við það að athnga, 
þar sem það sje ekki rjett við kirkjnna, 
en 2—3 hásaraðir era á milli, og væri 
þvi að eins framkvæmt það, sem lög leyfa. 
En þó mnndi með því vera misboðið til- 
finningnm allra þeirra, sem eigi álíta svo 
og þeirra, sem þann dag ætla að nota gnðs- 
þjónustu, hvort heldur er í kirkjnnni eða 
í heimahúsum, og sama hygg jeg yrði 
ofan á, ef almenningnr væri í góðri tið, 
og að nanðsynjalansn að heyvinnu. Jeg 
skal taka til dæmis, að þá mætti ekki 
vinna á Anstnrvelli að heyvinnu, þar sem 
hann er rjett við kirkjnna, en eptir frv. 
er leyfílegt að gjðra það á öllnm öðrnm 
stöðnm hjer í bænnm, slá, hirða hey og 
binda. Það er ekki bannað; það hefur 
ekki neinn skarkala í fðr með sjer, og er 
ekki rjett við kirkjuna.

Jeg álít því, að ákvæði frumv. sjen 
mjög varhngaverð, og get jeg því með 
engu móti aðhyllst það.

ffuttormur Viqfússon: H. 2. kgk (H. 
ív.) lagði þá spurningu fyrir mig, hvort 
tað væri að raska ró helgidagsins, ef öll 
ískiskip bæjarins rern til fiskjar á helgi- 
legi, þar sem þetta hvorki væri nálægt

Áipt 1893 A.

kirkjn, nje heldur yrði neinn hávaði af. 
Þessu svaraði hanu að nokkrn leyti sjálf- 
nr, þvi ef tilfinningum manna er misboðið 
með þessu, þá raskar það friði helginnar. 
Jeg get ekki imyndað mjer, að sú grýla 
komi fram fremur eptir en áðnr, að menn 
noti sjer þetta þannig, .enda dregnr máls- 
grein 1. gr. breyt.till. einraitt úr þessn, 
þar sem hjnnnnm er ekki gjört skylt að 
vinna annað þennan dag, en það sem bráð- 
nanðsynlegt er til heimilisþaría, (Hallgr. 
Sveinsson: En þegar allir eru orðnir lansa- 
menn); þá held jeg að fleíra þnrfí að bæta 
og binda en helgidagalöggjöfina eina.

Þar sem jeg minntist á, að þettafrv. 
væri bnið að eyða of miklum tíma frá 
þinginn nú að •undanförnu, og væri þvi 
orðið of dýrt til að falla nn, þá held jeg 
við það af því, að lögin nm helgihald jafn- 
framt verða betri, ef þessar breytingar 
verða á þeim gjörðar, og af því að jeg 
vona, að það setji stýfln fyrir að eytt 
verði dýrmætnm tíma í þetta þarflitla 
mál ár eptir ár. Þó máske ekki hafí 
komið óskir um breytingar á helgidaga- 
löggjöfinni úr mörgum kjördæmum lands- 
ins, þá gaf þó h. 6. kgk. (Þ. B) upp- 
lýsingar nm, að það væri ekki svo lítill á- 
hngi á þessu í Borgarfirðinum, eða hefði 
ekki verið á kjörfnndinum í haust, enda 
mnn það svo viðar vera.

Framsögrumaður (Hallgr. Sveinsson): 
Mjer finnst svar h. þm. S.-Múl. (GL V.) 
nokkuð óákveðið. Hann segir, að allt raski 
friði helginnar, sem misbjóði tilfinningum 
manna. Jeg skil ekki, hvernig í danðan- 
um menn eptir því ættu að finnaút, hvað 
er leyfilegt að gjöra og hvað ekki. Til- 
flnningar manna eru svo margskonar, ein- 
nm fínnst þetta misbjóða tilfinningn sinni, 
öðrum finnst það aptnr á móti ekki, og 
til þess að finna út, hvað almennt þætti 
leyfilegt eptir þessn, yrðu menn þá að 
ganga um kring og safna atkvæðnm. Þetta 
getnr heldnr alls ekki verið meining laganna.
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Ákvæði laganna eiga að vera skýrogföst 
nm það, hvað sje leyfilegt, oghvað ekki leyfi- 
legt, ef allt á ekki að bera að sama branni 
og fyr, að óvinnandi verði að framfylgja 
þeim. Það hefur einnig verið meining 
stjórnarinnar að afnema þá rjettaróvissn, 
sem hingað til hefur átt sjer stað viðvíkj- 
andi helgidagalöggjöfinni, en verði þess- 
nm tilgangi ekki náð, og óvissan verði 
hiu sama, þá er ekkert nnnið við breyt- 
inguna.

Sigwrður Stef&nsson: Mjer finnst skylt 
að gjöra grein fyrir atkvæði mínu, áður 
en gengið verður til atkvæða. Jeg er á 
þeirra máli, sem álíta enga nanðsyn beri 
til að breyta helgidagalöggjöf vorri. Mjer 
finnst það engum vafa nndirorpið, að sam- 
kvæmt þessu frumv. er öll vinna leyfileg á 
á helgum degi, ef hún ekki fer fram svo ná- 
lægt kirkju, að ró guðsþjónustunnar rask- 
ist við það. Stjórnin hefur heldur ekki, 
eða hæstv. landsh. fyrir hennar hönd, bor- 
ið á móti því að svo væri. Það hagar 
víðast hvar á landinu svo til, að alla vinnu 
má viiina svo, að ekki komi í bága við 
frumv. þetta eða án þess að raska friði 
guðsþjónustugjörðarinnar. Þetta frv. fer í 
þá átt að gjöra,það leyfilegt, sem bannað 
er í opnu brjefi 26. sept. 1860. Það hef- 
ur verið mikið rætt um mál þetta og 
margskonar skoðanir komið fram. Sumir 
hafa jafnvel álitið, að það mundi heppi- 
legast að nema úr lögum alla helgidaga- 
löggjöfina, án þess að setja nokknð í 
staðinn, ogálit jeg það alls ekki heppilegt. 
Þrátt fyrír þessa stefnu frumv. að gjöra 
alla vinnu leyfilega á helgum dögum, þá 
eru ýms ákvæði í því, sem ekki eru sam- 
kvæm helgidagalöggjöfinni núgildandi, og 
mjög eru óheppileg, t. d. að banna sveita- 
nefndum og hreppsnefndum að halda fundi 
á sunnudögum, því eptir tilskip. 1865 er 
leyft að tala um sveitamál á sunnudögum, 
og þessi ákvæði tilskip. eru mjög hentug, 
eptir því sem til hagar.hjá oss i sveitum 
og að þetta er ekki leyft í frumv,, sýnir

að það er ekki sniðið eptir isigkomulagi 
eða þörfum allrar alþýðu á íslandi, heldur 
þessara fáu kaupstaðarbúa.

Enn fremur skal jeg geta þess, að 
mjer finnst nokkuð hjákátlegt sumt af því, 
sem undantekið er i 1. gr. og leyft er að 
vinna á helgum dögum. Jeg á hjer við 
það, þar sem stendur að bjarga megi mönnum 
sem i hættu eru staddir; að visu er þetta 
einnig svo i tilskipuninni, en mjer finnst 
það samt nokkuð skritið. Það stæði vist 
á sama, hverjar lagaákvarðanir, sem gjörð- 
ar væru um þetta, menn mundn ávallt 
álita það siðferðislega skyldu sína að hjálpa 
þegar svo stæði á að bjarga öðrum úr 
sýnilegum lífsháska. Það er hlægilegt að 
vera að taka slíkt fram i lögum.

í orði kveðnu lítur svo út, sem frv. 
þetta vilji takmarka töluvert vinnu á 
helgum dögum, en nokkuð mikið mun það 
samt komið undir lögregiustjóra, hvemik- 
il þessi takmörkun verður. í 11. gr. 
stendur: „Nú virðist lögreglustjóra að
brot á móti lögum þessum sje sprottið af 
afsakanlegum misskilningi, og skal hann 
þá að eins gefa þeim áminningu, er brotið 
hefur o. s. frv“. Það er því alveg komið 
undir því, hvernig lögreglustjóri vill fram- 
fylgja þessu, og hve langt hann vill ganga. 
Þetta er nokkur apturför frá því, sem nú 
er; það stendur auðvitað í tilskipuninni, 
að lögreglustjóri megi sleppa mönnum 
fyrir afsakanlegan misskilning, en skuli 
áminna þá og tjáir þá ekki upp frá því, 
að afsaka sig; þessu er hjer alveg sleppt.

Það hefur veríð fúndið að hinum nú- 
gildandi helgidagalögum, að þau væra 
tómar undantekningar, en eins má segja 
um frv. þetta, þar eru einar 5 eða 6 
undantekningar frá aðalreglunni; aJ því 
leyti finnst mjer frv. þetta vera að eins 
stytt og endurbætt útgáfa af helgidaga- 
löggjöfinni. Sumir hafa tekið þ&ð fram, 
að þó að helgidagalögin væra burtu tekin 
mundi lítið breytast i þessu á íslandi og 
haldast eins fyrir það hið sama fýrir-
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komnlag, og getur það vel verið, en spurn- 
ingin er hjer, hve nauðsynlegt er að breyta 
þessu, þegar þjóðin ekki æskir þess. Þvi 
hefur verið haldið fram, að þessi lög muni 
lítið taka tíl alþýðu á íslandi og má það
vel vera, því hún ber svo mikla virðingu 
fyrir helgideginum, að hún mundi að 
minnsta kostí ekki strax leyfa sjer að 
brúka helgidagana, eins og þá virku, þó 
henni væri leyft það. Það er alveg rjett, 
sem tekið hefur verið fram, að mjög fáir 
hafa óskað eptir breyting á þessum lögum; 
það getur verið einstöku lögreglustjórar, 
sem hafa fundið ástæðu tíl að gjöra breyt- 
ingar á þessu, ' af þvi þeim hefur þótt 
örðugt að framfyigja lögunum, en jegveit 
ekki, hvort rjett er að taka tíi greina þær 
óskir. Eins og h. framsögum. (H. Sv.) tók 
fram, held jeg, að arðurinn vaxi ekkert í 
landinu, þótt rýmkað væri til um helgi- 
dagahaldið, ástæður manna i peningalegu 
tillití mundu harla lít.ið batna fyrir það. 
Hvað breyt.tíll. h. 6. kgk. (Þ. B.) viðvíkur 
þá átít jeg, að hún sje til bóta við frv,, 
því hún færir það nær hinum núgildandi 
lögum. Hvað þviviðvikur, að þingið hafi 
þegar eytt dýrmætum tíma við mál þetta 
og megi þvi ekki fella það, þá verð jeg 
að geta þess, að mjer finnst betra aðtím- 
inn eyðist, án þess að það sje sarnþ., held- 
ur en að eyða fyrst tíma og samþ. svo 
það, sem ekkert gagn er í. Stjórnin mun 
einnig hætta að koma með frv. þetta, er 
hún sjer, að hún getnr ekki sannfært þing- 
ið um nauðsyn þess.

Jón A. Hjaltalín 
Þorleifur Jónsson 
Gutt. Vigfússon

ATKVÆÐAGR.: 1. breyt. (C. 396) 
felld með 6 : 3 atkv.; 2. br. (C. 396) samþ. 
með 6 samhlj. atkv.; 1. gr. þannig breytt 
felld með 7:4 atkv. að viðhöfðu nafna- 
kaiii og sögðu

nei:
Einar Ásmundsson 
Guðjón Guðlaugsson 
Hallgr. Sveinsson

L. E. Sveinbjörnsson Kristján Jónsson

Sigurður Jensson 
Sigurður Stefánsson 
Þorkell Bjarnasen.
3 að viðhöfðu nafna-

nei:
Einar Ásmundsson 
Guðjón Guðlaugsson 
Sigurður Stefánsson.

2. gr. samþ. með 8 
kalli og sögðu

já;
Jón A. Hjaltalín 
Þorleifur Jónsson 
Hallgr. Sveinsson 
Kristján Jónsson 
L. E. Sveinbjörnsson 
Sigurður Jensson 
Þorkell Bjarnason 
Gutt. Vigfússon,
3. gr samþ. með 9: 2 atkv.; 4. gr. samþ. 
með 7 atkv.; 5. gr. samþ. með 6 :1 atkv.
6. gr. samþ. með 7:4 atkv. að viðböfðu 
nafnakalli og sögðu

nei:
Einar Ásmundsson 
Guðjón Guðlaugsson 
Sigurður Jensson 
Sigurður Stefánsson.

Jón A. Hjaltalín 
Þorleifnr Jónsson 
Eiuar Ásmundsson 
Gutt. Vigfússon 
Kristján Jónsson

já:
Jón A. Hjaltaiín 
Þorleifur Jónsson 
Gutt. Vigfússon 
Hallgr. Sveinsson 
Kristján Jónsson
L. E. Sveinbjömsson 
Þorkell Bjarnason.
7. gr. samþ. með 6 atkv.; 8. gr. samþ. 
með 7 atkv.; 9. gr. samþ. með 6 atkv.; 
10. gr. samþ. með 7 atkv.; 11. gr. samþ. 
með 6 atkv.; 12. gr. samþ. með 6 : 5 atkv. 
að viðhöfðu nafnakalli og sögðu 

já: nei:
Guðjón Guðlaugsson 
Hallgr. Sveinsson 
Sigurður Jeusson 
Sigurður Stefánsson 
Þorkeli Bjarnason.

L. E. Sveinbjörnsson.
Fyrir8ögnin felld með 6 : 5 atkv. Frv. 

fellt frá 3. umr. með 6:5 atkv.

Þrítugasti og sjöundl fundur, þriðjudag 
15. ágúst. Allir á fundi.

Frv. til Jaga nm breyting á 2., 14. og 
40*
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15. gr. í idsk. um lausamenn og húsmenn 
á íslandi (C. 341, 404); fth. 1. umr.

Framsögumaður (Sigurður Stefánsson): 
Eins og lekið er fram í nefndarálitinu er 
nefndin öll samdóma nm, að frv. það, sem 
komið hefnr hingað frá h. Nd. fer í rjetta 
stefnu, þar sem það vill rýmka nm þau 
bönd, er liggja á verklýðnum og flestum kem- 
ur saman um að ern allóeðlileg. Þó hefur 
nefndin álitið rjett að gjöra dálitlar breyt- 
ingar á frv., en þær eru svo vaxnar, að 
lítið er brugðið frá meginstefnu þeirri, er 
h. Nd. aðhylltist. Jeg vona því, að frv- 
mæti eins góðri viðtöku og það fjekk við
1. umr. þessa máls og óska jeg, að frv. fái 
að ganga til 2. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. 
umr. í e. hlj.;

Frv. til laga um gœzlu og viðhald á 
brúm yfir Ölfusá og Þjórsá (C. 388); 1 umr.

ATKVÆÐAGR.: Frv. umræðulaust 
vísað til 2. umr. í e. hlj.;

Frv. tíl laga um bæjarstjórn á Seyðis- 
firði (C. 356, 417); frh. 1. umr.

Framsögumaður (Guttormur Vigfús- 
son): Jeg sje ekki neina ástæðu til að 
fjölyrða um þetta mál nú. Nefndin, sem haft 
hefur málið til meðferðar, hefur rannsakað 
það ítarlega og komizt að þeirri niðurstöðu, 
að rjett væri að málið fengi framgang. í 
öllum verulegnm atriðum eru lög þessi 
samhljóða öðrum lögum um bæjarstjórnir 
og sjerstaklega eru þau sniðin eptir lög- 
um um bæjarstjórn á Akureyri; reyndar 
er nú komið, ef svo má segja, dálitið babb 
í bátinn eptir þeim fregnum, sem lesnar 
voru hjer upp um afdrif frv. í Nd. um 
laun bæjarfógeta á Seyðisfirði, en jeg óska 
samt, að h. deildarm. leyfi frv. að ganga 
til 2. umr., svo að á einhvern hátt megi 
koma að. breyt. eða viðauká við það. Jeg 
hef hugsað mjer að setja í samráði við 
meðnefndarmenn mína nýja grein inn í 
frv. um það, hvenær lög þessi eigi að öðl-

ast gildi eða þá að breyta 32. gr. á ein- 
hvern hátt

Landshöfðingi: Jeg verð að álíta það 
tilgangslítið að samþykkja þetta frumv., 
eins og nú er komið, þar sem h. Nd. hef- 
ur fellt frv. um, að hinu nýja bæjarfógeta- 
embætti á Seyðisfirði, sem hjer er farið 
fram á, að stofnað verði, verði veitt sömu 
laun og öðrum samskonar embættum, og 
jeg get ekki skilið, að stjórnin samþykki 
þetta frumv, meðan ekki er sjeð fyrir því, 
sem nauðsyniegt er til framkvæmdar þess, 
sem farið er fram á í frumv., nfl. laun- 
um handa viðkomandi bæjarfógeta. Þar. 
að auki er ýmislegt i þessu frnmv., sem 
mjer finnst ekki vera vel til fallið. Það 
er t. d. nokkuð stórt svæði, sem þessi nýi 
kaupstaður á að ná yfir, svo stórtaðekki 
er dæmi þess hjer á landi, og getur það 
orðið óþægilegt í framkvæmdinni.

Þar að auki kom það fram undir 
umræðunum í Nd., að ekki bæri svo brýn 
nauðsyn til að gjöra Seyðisfjörð að kaup- 
stað. Þessi partur núverandi Seyðisfjarð- 
arhrepps, sem menn vilja gjöra að kaup- 
stað, mundi geta fengið fram allt, sem 
ætlazt er til að fáist með kaupstaðarhug- 
myndinni, ef hreppnnm væri skipt i tvennt 
þannig, að þessi partur yrði hreppsfjelag 
fyrir sig, eins og t. d. Stykkishólmur eða 
Akranes. Mjer þætti eðlilegast, að það væri 
byrjað á þessu, og sjeð, hvort það mundi 
ekki nægja að greina hreppinn í tvennt, 
og það gætu menn gjört, án þess að leita 
þyrfti til löggjafarvaldsins. Jeg vildi þvi 
ráða deildinni til, að halda ekki þessu 
frumv. fram, heldur vísa þeim, sem óska 
þessarar breytingar þá leið, að fá hreppn- 
nm skipt í tvö sjerstök hreppsfjelög.

Framsögumaður (Guttormur Vigfús- 
son): Jeg skal ekki um það segja, hvort 
það muni vera tilgangslaust að halda þessu 
frnmv. fram eða hvort það muni hamla 
því, að frumv. verði staðfest, að ekki eru 
nein lög um laun handa bæjarfógetanum. 
Jeg held að vel mætti reyua að bæta úr
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því með ákvæðnm í frumv. i þá átt, að 
lögin kæmn ekki til íramkvæmda fyr en 
sýslnmannaskipti yrðn, eða að sýslumað- 
nrinn, sem nú er, tæki að sjer bæjarfó- 
getastörfin án nokkurrar aukaþóknunar. 
Lika gæti svo verið, að ákvæði mætti 
setja í þá átt, að lögin öðlnðnst gildi, þeg- 
ar alþingi samþykkti lög um lann handa 
bæjarfógetannm á Seyðisfirði, þvi að nn 
hefur þinginn kannske fnndizt lannin of 
hátt sett, og hngsazt gæti, að þan yrðn 
veitt á næsta þingi.

Hvað stærðinni á hinnm fyrirhngaða 
kaupstað viðvíkur, þá gjöri jeg ekki mik- 
ið úr þvi. Það er að vísn satt, að það 
er stórt kanpstaðarstæði, en það er þann- 
ig vaxið, að ekki er hægt að klípa af því, 
nema með því móti, að taka Vestdalseyri 
frá. Jeg skal taka það fram viðvíkjandi 
Vestdal, að ef Vestdalseyri á að fylgja 
kanpstaðnum, sem jeg álít að rjett sje, þá 
verðnr Vestdalur einnig að fylgja, því 
bæði er það svo, að ýmsir, sem búa á 
Vestdalseyri, eiga nú parta bæði í túní 
og engjum í Vestdal, og annarstaðar frá 
geta þeir enga grasnyt eða jarðrækt haft; 
það er þannig mjög líkt ástatt þar, eins 
og hjer í Eeykjavík með Laugarnes. Jeg 
hygg, að það hafi ósjálfrátt vakað fyrir 
Seyðfirðingnm að rjettast mundi að taka 
strax mnnninn nógu fullan og tiltaka svo 
stórt svæði, að þeir þyrftu ekki að fara 
til löggjafarvaldsins aptnr á næstu þing- 
nm, til þess að færa út kvíarnar, eins og 
Reykvikingar hafa orðið að gjöra nú á 
þessu þingi.

Hvað kanpstaðarstæðið snertir, þá eru 
það tvær jarðir, sem það nær yfir, nfl. 
Fjörður og Vestdalur. Jarðir þessar hafa 
ekki meira viðlendi, hvorki slægjuland eða 
haga, en nanðsynlegt er fyrir bæjarbúa, 
og þá sem sækja verzlnn í kaupstaðinn.

Jeg skal ekkert segjanm það, hversu 
nanðsynlegt það er fyrir Seyðisfjörð að fá 
bæjarrjettindi, en hitt er víst, að ef Anst- 
nrland á aðfá kaupstað, þá er Seyðisfjörð-

nr sá eini staðnr, sem til greina getnr komið 
fyrst nm sinn, og ef nanðsynlegt hefnr verið 
fyrir aðra t. d. Ákureyri og ísafjörð að fá kanp- 
staðarrjettindi, þá sje jeg ekki annað, en að 
sama nanðsyn, ef ekki meiri, sje, er nm 
Seyðisfjörð er að ræða, því að fjöldinn 
lifir þar nú kanpstaðarlífi, og þar er nú 
nm 500 manns eptir síðustn skýrslu frá 
presti nm mannfjöldann. Jeg hygg, að 
menn verði ekki ánægðir með, að skipta 
að eins hreppnnm i tvö hreppsfjelög, enda 
hefnr aldrei verið nm það beðið, og að 
því er mjer virðist er mjög lítið í þá 
breytíng varið.

HáUgrímur Sveinsson: H. framsögn- 
maðnr (G. V.) gjörði ráð fyrir að gjöra 
breyt.till. við frnmv. þetta við næstu nmr. 
þess, í þeim tilgangi að bjarga því við, 
þar sem h. Nd. hefnr fellt frnmv. um lann 
handa hinum fyrirhugaða bæjarfógeta á 
Seyðisfirði, og bjóst hann við, að mögnlegt 
yrði annað af tvennn, að hinn núverandi 
sýslumaður i Norðnrmúlasýslu taki að sjer 
þetta ankna starf alveg launalanst, eða 
að þeim, sem næstur yrði sýslnmaður í 
þessari sýslu, þá er skipti verða, væri' 
gjört að skyldu að taka þetta starf á sig 
fyrir enga lannaviðbót. Það kann nú að 
vera, að þetta sje hugsanlegur vegnr, en 
mjer virðist það þó mjög óviðfeldið að 
setja inn í þessi lög ákvæði, sem eru 
svona lögnð, sem hafa svona einkennileg- 
ar ástæður að styðjast við. Mjer virðist 
þetta alls ekki vel til fallið, og hreinn 
ógjörningur að staðfesta þannig útbúin lög. 
Það er og bersýnilegt, að þetta gæti ekki 
haft framgang, ef til vildi fyr en eptir 
svo og svo mörg ár, og tilgangslaust að 
staðfesta lögiú fyr en skilyrðin fyrir 
framkvæmd þeirra eru fyrir hendi. Að 
sönnu má segja, að hugsanlegt er, að skil- 
yrðin fyrir framkvæmd laganna geti ver- 
ið komin áður en næsta þing kemur sam- 
an, svo að það geti tafið fyrir málinn, að 
fella nú fruniv. þetta, en sú spurning ligg- 
nr nærri: er það ekki varhugavert, eða
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er það yfir höfuð rjett, að Ieggja sýslu- 
manni þetta aukna starf á herðar, án þess 
hann fái þóknun fyrir? Mjer virðist það 
Í8járvert og efasamt, hvort það væri eigin- 
lega hægt, þótt embættismannaskipti yrðn 
á þessnm stað.

í stnttn máli virðist mjer, eins ognú 
er komið, eigi vera nm annað að gjöra 
en fella þetta frumv., og bezt væri að 
gjöra það nn þegar, áðnr en það eyðir 
meiru af tíma ffá öðrnm málnm.

Framsögumaður (Guttormur Vigfús- 
son): Jeg get þó ekki sjeð neinar sjer- 
legar ástæður á móti þvi, að bætt væri 
úr þessum annmarka við þetta mál, á 
þann hátt, sem jeg hef bent á, að við- 
auki væri gjörðnr við frumv. Jeg hygg, 
að þessi sýsla yrði samt sem áður allgóð 
staða, jafnvel þótt mjer sjeekki velkunn- 
ngt nm'það, hve mikla aukning við starf 
sýslumannsins þetta frumv. mundi gjöra. 
Mjer virðist ekki fnll ástæða til að fella 
nú frumv. þetta, jafnvel þó h. Nd. hafi 
sýnt þá samkvæmni, að samþykkja lög 
nm bæjarstjórn á Seyðisfirði, með nærþví 
öllum atkv., en fclla frv. nm laun handa 
þeim embættismanni, sem frumv. býr til.

ATKVÆÐAGK.: Frumv. visað til 2. 
umr. með 8:3 atkv.

Frumv. tU laga um vegi (C. 424); 
1. umr.

Sigurður Jensson: Jeg villeyfamjer 
að benda á, að þetta frumv. er þýðingar- 
mikið mál, og það þarf nákvæmrar íhng- 
unar við. Pað gjörir breytingu á mikils- 
varðandi löggjöf, gildandi vegalögum, og 
hefur inni að halda ýmisleg athugaverð 
ákvæði, svo sem nm hækknn á gjaldi til 
sýsluvega og til hreppavega. Jeg hygg 
þvi, að frnmv. þurfi að íhugast nákvæm- 
lega og sting jeg þvi npp á, að til þess 
verði sett 3 manna nefnd.

ATKVÆÐAGR.: Nefndarkosning felld 
með 7:3. atkv.

Sigurður Stefánsson: Jeg skal játa

það, að jeg greiddi atkv. á móti því, að 
nefnd yrði nú kosin til þess að taka frv. 
þetta til meðferðar, og það var ekki af 
þvi, að jeg ekki viðnrkenni, að þetta mál 
sje mjög mikils varðandi. En frv. þetta 
er enginn nýr gestnr hjer á þingi; það var 
fyrir þinginn í hitt eð fyrra, og var þá 
rætt mjög vandlega í nefnd i Nd.; það er 
mjer knnnugt um, þvi að jeg var einn í 
þeirri nefhd. Nú í ár hefur frv. aptnr 
verið rækilega athngað af nefnd í Nd., svo 
að þetta frumv. hefur fengið mjög góðan 
nndirbúning. Frumv. þetta er svo góð 
og hagfeld rjettarbót, að jeg vil helzt flýta 
því sem meit, að það geti fengið fram- 
gang, en litlar liknr ern til, að það geti 
náð fram að ganga, ef það er nú sett í 
nefnd, enda litlar likur til, að það verði 
betnr íhngað í nefnd, ef nefnd að eins 
hefur það til meðferðar í eina 2 daga, 
heldnr en að þingd. íhngi það öll í heild 
sinni, og gjöri þá við það breytingar, ef 
endilega virðist nanðsyn til bera.

Það er rjett, sem h. þm. Barðstr. (S.
J.) sagði, að frnmv. þetta gjörir mikla 
breytingu á eldri vegalögnm, en jeg hygg, 
að reynslan hafi sýnt það nógsamlega, að 
þessi breyting er nanðsynleg, og þingm. 
er það knnnngt, að stjórnin sjálf er á sama 
máli nm það, að frnmv. þetta sje gagn- 
legt og nauðsynlegt. Það er að vísu svo, 
að frumv. þetta fer fram á nokkurra anra 
hækkun á gjaldi til sýsluvega og hreppa- 
vega, en þar sem nm svo mikilsvert at- 
riði er að ræða, sem samgöngnmál á landi, 
virðist mjer ekki vera tiltökumál að horía 
í nokkurra aura gjaldhækknn.

Jeg hef ekki enn haft nægan tima 
til að athnga ffurnv. þetta nákvæmlega, 
en jeg hygg, að það sje ekki verulega 
breytt frá frumv. því, sem var samþykkt 
í Nd. i hitt eð fyrra.

Jeg vona því að h. þingd. taki frv. 
vel, og lofi því að ganga til 2. umr., þvi 
að þetta er þarflegt frumv., og án efa
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eitthvert hið nytsamasta, sem þetta þing 
hefur haft til meðferðar.

LandshöfHingi: Jeg skal taka undir 
með h. þm. ísf. (S. St.) í því, að ef frv. 
þetta verðnr að lögum er með því fengin 
mikil rjettarbót frá því sem nú er. Það 
hafa ef til vill ekki margir annað eins 
tækifæri og jeg til að reka sig á það, 
hverjir gallar eru á hinnm núgildandi 
vegalögum, að því er snertir vegagjörð á 
aðalpóstleiðum, en eptir írv. þessu verður 
öll framkvæmd þeirra vegagjörða miklu 
auðveldári og eptir því, sem henni á að 
verða háttað, á hún betur við hjer á landi. 
—’ Frv. þetta hefur verið vandlega íhugað 
í Nd., og jeg hýgg, að við fá mál á 
þessn þingi hafi lögð verið meiri alúðvið, 
en þetta frv. Jeg ætla því, að þessari h. 
þingd. sje óhætt að treysta því, að frv. 
sje svo frambærilegt og gallalítið, sem 
hægt er að búast við, eptír þeim stutta 
tíma, sem þingið getur haft til að íhuga 
og ræða frv. þau, sem það hefur til með- 
ferðar

Quðjón Gu&laugsson: Jeg er ásama 
máli og hæstv. landsh. og h. þm. ísf. (S. St.), 
að mikil rjettarbót sje að frv. þessu frá 
hinum núgildandi lögum, en þófinnstmjer 
ýmislegt athugavert við það. Jeg hef 
rannar ekki haft nægan tíma til að at- 
huga frv., en að eins litíð snöggvast ofan 
í það og rekið mig á ýms atriði, sem mjer 
eigi geðjast allskostar að. Mjer þykir t. d. 
margt athugavert um þessar flutninga- 
brautir. Að vísu er það mikið til sparn- 
aðar fyrir landssjóð, að lagðar sjeu að 
eins þessar flutningabrautír sem akvegir 
í samanburði við það, að gjöra alla póst- 
vegi að akvegnm, hvort sem þeir svo liggja 
yfir fjöll og fimindi eða aðrar torfærur 
og hvort, sem þeir vegir væru svo fjöl- 
farnir af öðrum eða ekki, en jeg verð þó 
að áiíta, að það sje nokkuð athugavert, 
hvort rjett sje, að brautir þessar, sem að 
eins verða fyrir einstök hjeruð, sjeu ein- 
göngu kostaðar af landssjóði. Jeg verð

líka að álíta, að akvegir sjeu ekki eins 
mikið framtíðarspursmál fyrír hjeruðin eða 
landið i heild sinni og margir álíta af 
þeirri ástæðn, að gagnið af þeim sem slík- 
um kemur að eins til greina í einstöku 
tilfellum. Menn hafa fært þá ástæðu fyrir 
nauðsyn þeirra, að ekki þurfi eins marga 
hesta á akvegum eða i þeim hjeruðum, 
sem þeir væru, með því að hægt sje að 
koma við vögnum, en jeg þekki sjálfur 
svo vel til ferðalags, að jeg veit að þetta 
er tómur misskilningur, þvi menn þurfa 
þó að eiga marga heata til þess, að reiða 
heim á hey sin, mó o. fl. og þó menn geti 
notað vagna t. d. í næstu kauptún, þá 
eru margar aðrar ferðir, sem menn þurfa 
að fara, og þá þurfa þó hestarnir að vera 
til, svo jeg held að notin af akvegum 
hjer á landi verði alltaf mjög stopul, og 
þegar maður þarf að fara langa ferð, þá 
kemur að engu gagni, þó akvegur sje yfir 
nokkurn hluta af leið manns, ef hann 
nær ekki yfir hana alla; t. d. ef maður 
fer yfir 5 mílna langan veg, þá stoðar 
það lítið þó akvegur sje 4 milurnar, ef 1 
mílan er svo. yfirferðar, að ekki verður 
farið yfir hana á vögnum, þá þurfa menn 
eins fyrir það að hafa klyfjahesta. Enn- 
fremur vil jeg benda á annað atriði, án 
þess jeg. vilji fara út í einstöku greinar 
frv., þar sem þetta er 1. umr. málsins. 
Jeg vil gjöra þetta til þess, að vekja at- 
hygli þeirra h. þingdm., sem kynnu að 
vilja og sem hafa tíma til, að taka mál 
þetta til ítarlegrar yfirvegunar fyrir 2. 
umr., enda þótt ekki væri sett nefnd í 
það, sem jeg verð að álíta að ekki mætti 
vegna tímaleysisins, enda þótt það á hinn 
bóginn væri mjög nauðsynlegt, að jafn 
mikilsvert mál væri yfirvegað af nefnd.

Jeg ætla þá að benda á sýslu- og 
hrreppavegagjaldið, það er í frv. I1/, kr. 
hvort í staðinn fyrir x/2 dagsverk og er 
það útgjaldahækkun fyrir landsmenn, sem 
jeg verð að álita nokkuð varhugavert, 
því flestum mun þykjs nóg á sinni könau
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með útgjöldin, en þó læt jeg nú hækkun 
ina vera, hitt þykir mjer enn óheppilegi; 
að öll þessi sýslu- og hreppavegagjöld 
leggjast á hreppssjóðma, sem nú er þó 
ekki, nema að því er snertir sýsluvega- 
gjaldið, og jeg verð þó að álíta það nægi 
lega ósamkvæmni og jafnvel rangindi, þar 
sem tekjur hreppasjóðanna ern byggðar é 
allt öðrnm grundvelli en gjald þetta, þai 
sem vegagjaldið er lagt á hreppanaeptir tölu 
verkfærra manna, en aðaltekjum fareppa 
sjóðanna, sem eru útsvörin, er jafnað nið- 
ur eptir efnum og ástæðum. Af þessu 
getur það leitt, að fleiri eða færri menn 
koma óbeinlínis á sveitarsjóðina eða verða 
þeim til byrðar. Jeg skal taka t. d. einn 
fátækan húsmann eða öreiga lausamann, 
sem ekki þarf að borga nema 1—2 kr. í 
sveitarútsvar, af því að efni hans og á- 
stæður leyfa ekki að lagt sje meira á hann 
í samanburði við efni og ástæður annara 
sveitarmanna, en af því að sýslu- og hreppa- 
vegagjald hans er 3 kr. samkvæmt frv. 
þessu, þá hefur hreppurinn 1—2 kr. bein 
útgjöld af veru hans í sveitinni, og að 
því er snertir hreppavegagjaldið eitt, sem 
breytingin er nú innifalin í, þá verður 
maður þessi þó í minnsta lagi hreppnum 
til býrðar um 50 aura, í stað þess að bera 
með öðrum þær byrðar hans, sem stafa af 
þurfamönnum o. fl.

Verði frv. þetta óbreytt að lögum, 
koma sveitarfjelögin til að borga út meira 
og minna fje fyrir húsmenn, lausamenn 
og allskonar slæpinga.

ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. 
umr. með 10 samhlj. atkv.

Tid. yfirskoðunarmanna við landsreikn- 
ingana 1890 og 1891 (C. 394); hvernig 
ræða skuli.

ATKVÆÐAGR.: Samþ. var að ræða 
skyldi tillögurnar í einni umr.

Kosinn yfirskoðunarmaður landsreikn- 
inganna 1892 og 1893.

Sigurður Stefánsson: Það er ósk mín 
og nokkurra annara þingdm., að h. forseti 
vilji fresta kosningunni í þetta sinn.

Forseti bar það undir þingd., hvort 
taka skyldi málið út af dagskrá og var 
það samþ. með 6 : 4 atkv.

Kosinn gœzlustjóri landsbankans.
Kosningu hlaut: Benedikt Kristjáns- 

son þm. Mýramanna með 9 atkv.

Kosinn gæzlustjóri Söfnunarsjóðsins.
Kosinn var: L. E. Sveinbjörnsson 

1. kgk þm. með 6 atkv.

Annar fundur f sameinuðu þingi, þriðju- 
dag 15. ágúst kl. 51/, e. h. Allirá fundi 
nema Einar Ásmundsson þm. S.-Þing., 
er tilkynnt hafði forseta.forföll.

Frv. til laga um hafnsógugjald í Reyk- 
javik (C. 414, 444, 446); ein umr.

Halldór Kr. Friðriksson: Jeg hef 
skýrt þetta mál svo vel áður, að jeg ætla 
víst, að jeg þurfí ekki að bæta miklu við 
í þetta sinn; upprunalega var gjald þetta 
ákveðið í frv. stjórnarinnar 10 au. og 5 
au., 10. au. af hverju kaupfari og mann- 
flutningaskipi, en 5 au. af útlendum físki- 
skipura. Þessi ákvæði hjeldust óbreytt 
gegnum h. Ed., en þegar til Nd. kom, þá 
færði hún gjaldið niður í 5. au. jafnt fyrir 
öll skip. Frv. gekk því næst til Ed., er 
reyndi að fara miðlunarveginn og færði 
gjaldið upp í 8 au. Svo gjörði Nd. aptur 
■þá breyting á að færa það niður í 6 au., 
og nú er komin fram breyt.till. frá 3 h. 
þm. Ed. um að færa það upp í 7 au. AU- 
ar þessar breytingar fara á mis við aðal- 
tilganginn að því leyti, að þær gjöra gjald- 
ið jafnt fyrir öll skip, en jeg hef skýrt 
frá þvi, að þetta sje ekki sanngjarnt, bæði 
af því, að það er ekki í samræmi við 
önnur gjöld, sem gjalda verður af skipum, 
t. a. m. til hafnarsjóðs o. fl., þar sem hin 
útlendu flskiskip gjalda miklu minna en



vérzlunarskip. Hjer er einnig þaðaðgæt- 
andi, að fiskiskipin koma hingað inn að 
eins til þess, að fá nauðsynjar sinar, en 
hafa hjer engin viðskipti við landsmenn, og 
er þvi ekki rjett að láta gjalda jafnt af 
þeim og kaupförum, sem töluverð við- 
skipti hafa við landsmenn, og allmikinn 
hag af þeim viðskiptum, og i 3. lagi er 
það aðgætandi, að því hærra sem gjaldið 
er af þessum fiskiskipum, sem mestmegn- 
is eru frakknesk, þvi síðnr koma þan 
hingað inn, og getur landssjóður jafnvel 
beðið af þvi eigi all-litinn halla. Jeg vona, 
að hið h. þing játi, að þeir, er fjallað 
hafa mest um þetta mál, hljóta að vera 
þvi kunnugastir og hafa bezta þekking á 
því, og vona jeg því .einnig, að h. þing 
samþykki breyt.till. mína, er fer fram á 
það, að minnka nm 2 anra gjaldið af 
kaupförunum frá því sem stóð i frnmv. 
stjórnarinnar, en láta gjaldiðaf fiskiskipum 
standa í stað, af því að það er haganleg- 
ast fyrir alla hlutaðeigendur. Þettagjald 
verður einnig hjer um bil það sem við 
þurfum, og minna getum við ekki komizt 
af með, því við þurfum að hafa hafusögu- 
mann, og þar eð skip allsjaldan vilja 
taka hafnsögumann, þá verður hafnarsjóð- 
ur að launa honum til þess að einhver 
fáist til þess að taka það að sjer, þvi 
að eitthvað verða þeir að hafa fyrir starfa 
sinn.

Jeg vona að h. þing lofi þessu fram 
að ganga, því jeg skil ekki, að landinu yfir 
höfuð megi ekki standa það á sama, hvern- 
ig við högum þessu til hjer í Reykjvík.

Jeg held, að jeg þurfi ekki að skýra 
þetta frekar, því að bæði hef jeg svo skýrt 
tekið þetta fram áður, og svo munu ýms- 
ir af h. þingm. vera þessu kunnugir.

Hallgrimur Sveinsson: Jeg ásamt 2 
h. þm. £d. höfum leyft okkur að koma 
fram með breyt.till. við frumv. Út af 
máli þessu hefur orðið töluvert þref milli 
þingdeildanna.

Alþt. A 1893.
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Stjórnin gjörði í frnmv. sinu mun á 
flutningsskipum og fiskiskipum, og vildi 
leggja helmingi hærra gjald á flutnings- 
skip, það er að segja 10 aura á þau, en 
5 aura á fiskiskip á hverja smálest, og 
þetta gekk þannig ’gegnum Ed., en Nd. 
leizt að breyta þessu þannig, að hún færöi 
gjaldið niður í 5 aura, jafnt fyrir öll skip. 
Að vísu hefur þetta máske ekki verið til- 
ætlun deildarinnar yfir höfuð, en það varð 
þó úr, er til atkvæðagreiðslu kom.

Efri deild virtist þetta öldungis óað- 
gengilegt, eigi svo mjög fyrir þá sök, að 
horfið væri frá hinnm upprunalega grund- 
velli, að gjöra mun á fiskiskipum og öðr- 
um skipnm, en hún áleit gjaldið orðíðsvo 
lágt, að það fullnægði ekki þörfinni. Eigi 
að síður vildi hún þó leita samkomulags 
við Nd., og fór því fram á, að gjaldið 
yrði hækkað jafnt fyrir öll skip upp í 8 
aura, og tók þannig tii greina þá stefnu 
Nd., að hafa gjaldiö jafnt fyrir öll hin 
gjaldskyldu skip. Nd. gat þó ekki fallizt 
á þetta, og setti gjaldið niður í 6 aura.

Nú hafa komið fram 2 breyttill., önn- 
ur frá h. þm. Rvík. (H. Kr. Pr.), og hef- 
ur hún það sjer til gildis, að hún bæði 
gjörir mun á skipum, og hefur lika apt- 
ur hækkað gjaldið, og heldur því í sömu 
aðalstefnu og fyrst var haldið. Þess vegna 
ímynda jeg mjer, að h. Ed. mundi geta 
fallizt á þessa breytingartillögu, en afþví 
við ekki áttum von á henni, komum við 
fram með breyt.till.. Að vísu mun breyt- 
ing okkar varla vera nægileg, til þess 
að fúllnægja þörfinni og þætti oss því gott, 
að hin breyt.till næði fram að ganga, og 
viljum vjer nefndarmenn að minnsta kosti 
styðja hana með atkvæðum okkar, af því 
vjer álítum hana betri; og jeg vona; að 
h. þing vilji taka hana til greina.

ATKVÆÐAGR.: Breyt.till. (C. 446) 
við 1. gr. samþ. með 19 atkv. gegn 8. 
Frumv. þannig breytt samþ. með 24atkv. 
gegn 10 að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
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J&:
Sigurður Stefánsson, 
Þorleifur Jónaaon 
Björn Bjarnarson,’ 
Björn Sigfússon, 
Eiflar Jónsson, 
Önðjón öuðlaugsson, 
Guðl. öuðmundsson,

Nei:
Árni Thorsteinsson, 
Bened. Kristjánsson, 
Bogi Th. Melsteð, 
Jens Fálsson,
Jón Jakobsson,
J. Jónss. 2. þm. Eyf., 
Sigfús Árnason,

Öuttormur Vigfússon, Skúli Thoroddsen, 
H. Kr. Friðriksson, Þórður öuðmundss.,
Hallgr. Sveinsson, Þorl. Guðmundsson.
Jón A. Hjaltalín,
Jón Jónsson þm. A.-Sk.,
Jón Jónsson þm. N.-M.,
Jón Þórarinsson,
Jón Þorkelsson,
Klemens Jónsson,
Kristján Jónsson,
L. E. Sveinbjörn8son,
Ólafur Briem,
Sighvatur Árnason,
Sigurður Gunnarsson,
Sigurðnr Jensson,
Þórarinn Böðvarsson,
Þorkell Bjarnason.

Nefnd kosin tU að úrskurða ferða- 
kostnaðarreikninga alþingismanna 1893, 
samkvœmt 37. gr. laga 14. sept. 1877.

í nefndina voru kosnir:
Ólafur Briem með 21 atkv.
Sigurður Stefánsson með 17 atkv. 
Sigurður Gunnarsson með 14 atkv. 
Þorleifur Jónsson með 14 atkv.
Jón Jónsson 2. þm. Eyf. með 13 atkv.

Lagður fram reikningur um „Gjöf 
Jóns 8igurðssonaru og skýrsla frá verð- 
launanefndinni.

Forseti gat þess, að skýrslunni hefði 
verið útbýtt meðal h. þm., og vonaðist til 
að þeir hefðu íengið hana.

Kosin verðlaunanefnd samkv. 3. gr. í 
reglum um „Qjöf Jóns Sigurðssonar* 28. 
ágúst 1891.

í nefndina voru kosnir:
Steingrímur Thorsteinsaon með 29 atkv. 
Eiríkur Briem með 28 atkv.
Kristján Jónsson með 23 atkv.

Skýrsla gefínum alþingishúss-byggingar- 
sjóðinn.

Skýrslunni hafði verið útbýtt prentaðri. 
Samþ. með öllnm þorra atkvæða að kjósa 
3 manna nefnd til þess að íhuga, hvern- 
ig ætti að verja sjóðnum.

í nefndina voru kosnir:
H. Kr. Friðriksson með 16 atkv.
Jón Þórarinsson með 15 atkv. 
Hallgrímur Sveinsson með 13 atkv.

Lögð fram skitagrein fyrir sölu og af- 
hendingu alþingistífandanna 1891.

Skilagreininni' hafði áður verið útbýtt 
prentaðri.

Þrítugasti og áttundl fundur, miðviku- 
dag 16. ágúst. Allir á fundi, nema 2. 
þm. ísf. (Sigurður Stefánsson), sem til- 
kynnt hafði íorseta forföll sín.

Frumv. td laga um skaðabœtur fyrir 
gœzhivarðhald að ósékju (C. 432); 3. umr.

ATKVÆÐAÖB.: Frumv. samþ. í e. 
hlj. og afgreitt til Nd.

Frumv. til laga um samþykkt á lands- 
reikningunum fyrir árin 1890 og\1891 
(C. 378); 3. umr.

ATKVÆÐAÖBz Frumv. samþ. í e. 
hlj. og afgreitt til landshöfðingja sem lög 
frá alþingi.

Frumv. til laga um loggilding verzl- 
unarstaðar við Eeykjatanga (C. 402); 2. 
umr.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. samþ. með 
9 atkv. Fyrirsögn frumv. samþ. með 7 
atkv. Frumv. visað til 3. umr. með 9 
atkv.
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Frv. til laga um breybingu á '3. og5. 
gr. yfirsetukvennalaga 17. des. 1875 (C. 
431); 1. umr.

Einar Asmundsson: Jeg verð að lýsa 
því yfir, að jeg álít þettamál, semhjerer 
til umræðu, bæði gott ogþarflegt. Frv. 
inniheldur eiginlega tvö atriði. Fyrst á- 
kvæði um það, að rífka hin mjög svo litlu 
laun yfirsetukvenna, sem þær fá fyrirsitt 
mjðg svo erfiða starf og í ððru lagi að ót- 
vega mmri trygging fyrir því, aðþær læri 
vfei og undirbúisig tii þess, að þær geti 
staðið sem 'bezt ístöðusinni. Jeg hygg 
að ðllum hljóti að koma saman um það, 
að það væri vel farið, að frv. þetta fengi 
fram áð ganga og ef til vill má tilfæra 
sem dæmi, að frv. mun hafa gengið með 
öHu breytingalaust í gegnum'ih. Nd., eins 
ög það kom fram þar i deildinni, en það 
munu vera tilðölulega fá mál, semeigaþví 
láni að fagna hjá h. Nd. Jeg vona nú að 
þessi h. deild sýni frv. sömu velvild og 
greiði gðtu þess, svo að> það fái framgang 
og geti orðið að lögum.

ATKVÆÐAÖK.: Frv. !-vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Fyrirspurn til landshöfðingja um 
MoðruvaUaskolann (C. 430); hvort gjöra 
megi. Fyrirspurnin var ieyfð með 7 atkv. 
gega 1.

Þrítugasti og níundi fundur, fimmtu- 
dag 17. ágúst. Allir á fundi.
Frv. td laga um breyting á 2., -4. og 

15. gr. í tHskipun um lausamenn og hús- 
menn á íslandi (C. 341,404,434); 2. umr.

Framsögumaður (Sigurður Stefánsson): 
Eins og jeg tók fram við 1. umr. hjer í 
deildinni, hefur nefndin .leyft sjer að gjöra 

. að eins fáar breytingar á frv., eins ogþað 
kom frá h. Nd. Þessar breytingar raska 
ekki neitt stefnu frv., heldur gauga þær 
að eins í miðlunarátt, svo þær þvítfremur 
gætu náð samþykki Nd. Nefndin var á

þeirri skoðun, að stefna frv. væri í alla 
staði rjett, sú stefna nfl. að leggja sem 
minnst bönd á menn, svo þeir hafi sem ó- 
hindraðastan aðgang að því, að leita sjer 
atvinnu á þann hátt, er þeir helzt kjósa. 
Frá þessu sjónarmiði skoðað veitjegeinn- 
ig, að nefndin eða að minnsta kosti nokk- 
ur hluti hennar hefði helzt viljað, að hiuu 
upprunalega aldurstakmarki í stjórnarfrnm- 
varpinu • hefði verið haldið, og mönnum 
gefið leyfi til að verða lausamenn, er þeir 
hefðu náð 20 ára aldri. Það virðist iíka 
vera nokkuð undarlegt, að menn skuli 
hafa leyfi til að gipta sig, og yfirhöfuð 
öðlast öll borgaraleg rjettindi, en lausa- 
mennskubrjef hafa þeir ekki leyfi til að 
kaupa sjer, þó þeir fegnir vilji. En með 
þvíeeins og kunnugt er, að h. Nd. varþað 
töulvert kappsmál, að enginn gæti leyst 
iausamennskubijef fyr en hann væri 25 
ára, þá vildi nefndin ekki breyta þessu 
aptur í aama horf, þótt eðlilegast og sann- 
gjamast væri að binda þetta við 20 ára 
ftldurinn. Af þeesu stafar breyting okkar 
um að miða við 22 ára aldurinn í stað 
25 ára; nefndin hafði það líka i huga, að 
hjer á þingi hafa komið fram óskir um 
þáð, að færa lögaldurinn* niður i 21 ár, 
en væri • 25 ára aldrinum haldið í þessu 
frumv. þá myndu þeir, sem ógjarnan vilja 
rýmkva • mikið um vistarbandið, fremur 
verða á móti því, að menn yrðu fullveðja 
um tvítugt, sem nefndin verður að álita 
að hafi þó töluvert við að styðjast. Einn- 
ig hefur nefndin viljað mæta h. Nd. á 
miðri leið, með því að hækka gjaldið á 
karlmönnum úr 10 kr. npp í 15 kr., þó 
jeg fyrir mitt leyti ekki geti sjeð mikla * 
ástæðn til þess. Aptur á móti hefur nefnd- 
in ekki fundið ástæðu til að hækka gjald- 
ið á kvennmönnum, og imynda jeg mjer 
allir geti fallizt á það, er þeir bera laun 
kvennfólksins saman við vinnumanna, þar 
sem kvennmennirnir >hafa meir en helmingi 
minna en karlmennirnir. Þetta eru þær
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eiginlegu breytingar, er nefndin fer fram 
á en hitt ern að eins orðabreytingar.

Hjer hafa komið fram 2. breyktill. 
frá h. þm. Strandam. (G. G.) og þm. Snð- 
ur-Múlas. (G. V.) nm að hækka gjaldið 
npp í 25 kr. og 10 kr. án þess aldnrstak- 
markið sje fært nokknð niðnr frá því, er 
Nd. hafði sett það. Jeg skal geta þess, 
að nefndinni hefnr ekki gefizt kostnr á að 
hera sig saman nm þespar breyt.till., en 
jeg hygg þó, að mjer sje óhætt að lýsa 
því yfir, að hún ekki mnni geta fallizt á 
þær, af því að þær að hennar áliti ganga 
allt of langt í að binda menn í þessn efni, 
en þótt svo tækist til, að meiri hlnti nefnd- 
arinnar geti fellt sig við þær, þá mnn jeg 
þó óhikað verða á móti þeim, og það þvi 
fremnr, sem jeg er á þeirri skoðnn, að 
rjettast væri, að alls ekkert gjald væri 
goldið fyrir lausamennskubrjef, þar sem 
það er í sjálfn sjer mjög óeðlilegt og rang- 
látt, að vera að selja mönnnm það frelsi, 
er þeir i raun rjettri hafa fnlla heimtíng á.

Ef þetta er skoðað frá sjónarmiði Nd., 
þá skal jeg játa, að það getnr ekkiverið 
nein veruleg hindrnn fyrir þá, er hng hafa 
á að komast í lansamannatöln, þótt þeir 
þurfi að gefa ‘eitthvað fyrir það, og að því 
leyti gæti jeg vel gengið inn á þetta gjald. 
En hvað því viðvíkur, að reynslan muni 
sýna fram á, að óheppilegt sje að hafa 
gjald þetta lágt, þá er jeg fyrir mitt leyti 
alls ekki hræddnr nm það, heldnr er jeg 
einmitt fnllviss um, að reynslan mnni sýna 
einmitt þvert á móti, að það sje alveg 
hættnlaust að afnema alveg vistarbandið.

Hvað viðvíknr 3. gr. þá álít jeg það 
einmitt heppilegt að halda fast við ákvæði 
h. Nd., um að skipta sektnnnm milli fá- 
tækrasjóðs og hreppstjóra eða fátækrastjóra. 
Það er eðliiegt, að hreppstjóri eða bæjar- 
fógeti fái þóknnn fyrir eptirlit sitt, og það 
gæti hert á þeim að ganga vel eptir að 
lögnnum yrði fram fylgt.

Viðvíkjandi 4. gr., þá skal jeg geta 
þess, að ákvæði þessi stóðn ekki í stjórn-

arfrv.,"og þó ýmsir annmarkar sjen á þeim, 
þá verð jeg þó að álita það rjett og nanð- 
synlegt, að húsráðandi sá, er lansamann 
hefnr til heimilis, standi í ábyrgð fyrir þeim 
gjöldnm, er honnm ber að greiða, þvi ann- 
ars yrði mjög örðngt að innheimta þessi 
gjöld, þar sem óvist getnr verið í mörgnm 
tilfellnm, hvar lansamaðnrinn eigi ársheim- 
ili. Nefndinni hefnr því fnndizt rjett, að 
halda fast við þessa grein. Annars skal 
jeg leyfa mjér, að mæla fram með þessn 
frv. við h. d., og vona það fái góðan byr.

GuSjón GuSlaugsson: Það er enn 
sem fyr, að jeg get ekki sjeð kosti þá, 
sem talað er nm, að þetta frv. hafi. Jeg 
hef áður fært ástæðn fyrir því, að ef frv. 
þetta yrði að lögnm, mnndi af því leiða 
miðnr heppilegt sjálfræði. Jeg hef tekið 
það fram áðnr, að af ótakmörknðn sjálf- 
ræði mnndi margt misjafnt leiða, söknm 
samtvinnun atvinnnvega, ogsöknm þess, hve 
samgöngnrnar ern örðngar hjá oss, og 
gjöra oss alla daglannavinnn ónóga og 
lítt framkvæmanlega nema á einstökn 
stöðum. Mjer finnst, að vanþrifin i at- 
vinnuvegnm vornm mnni verða því meiri, 
sem fleiri verða lansamenn og að lansa- 
mennskan hjá okkur sje þegar komin á 
hið hæsta stig, sem hún má komast.

Jeg hef áðnr komið fram með ýmsar 
athngasemdir þessn viðvíkjandi, hvað af 
því leiddi, að miklu fleiri yrðn lansir en 
nú er. Jeg taiaði nm, að af því mnndi 
leiða vaxandi vankunnátta í öllnm aðal- 
störfnm vornm. Lansamenn eiga ekki 
kost á að taka þátt í nema einstökn verk- 
um; fjárræktun hlýtnr að ganga til grnnna 
ef menn ekki læra hana og reynslan hef- 
ur sýnt, að lansamenn læra hana ekki, 
heldnr ern það þeir menn, sem veriðhafa 
í vist og notið tiisagnar góðra húsbænda. 
Ef menn ekki venjast þeim og læra þan 
á nngdómsárnm sínnm, mnnn þeir tranðla 
læra þan siðar.

Við almenna lansamennskn hlýtnr 
einnig vinnan að minnka í landinn, af þvi
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áð lausamenn eyða opt tímannm til eink- 
is, bæði af því þeir geta ekki annað, og 
hugsa heldnr ekki svo mikið nm það sem 
skyldi. Það er bæði, að lansamenn 
nota opt ekki tíma sinn eins vel og 
hngsazt gæti, og svo er þeim* líka opt 
ómögulegt að nota tímann eins vel, og 
menn sem ern í vist. Eitt er enn, sem 
fer í vöxt með vaxandi lansamennskn, 
og það ern óþörf ferðalög. Menn þykjast 
að vísu hafa fnndið ráð á móti þessn, en 
það er enginn búinn að færa sönnnr á, að 
það dugi, eða að hægt sje að koma 
því við.

Af þessn mnndi einnig leiða, að eyðsln- 
semi jykist. Ennfremur verðurekki hægt 
að fá fólk nema til einstökn verka, og 
sjá allir, hvílík vanþrif það eru fyrir bú- 
skapinn, ef sleppa verður að gjöra ýms 
smáverk, vegna þess, að menn fást ekki 
til að gjöra þan, og einnig ýmsar nauð- 
synlegar framkvæmdirí byggingarstörfum, 
jarðabótnm o. fl., af því að nógn marga 
menn vantar, sem knnna slík verk, þegar 
fáir eða engir hafa lært annað en heyvinnn 
og sjóvinnn á æsknárnnnm. Það er líka 
reynsla fyrir því, að búsæid manna er 
alls ekki eingöngn komin nndir þvi, að 
menn haldi sjer vel að verki nm sláttinn 
eða sjen dnglegir sjómenn, það er hvort- 
tveggja mikilsvert, en ekki einhlítt. Jeg 
þekki bændnr, sem ern alldnglegir hey- 
skaparmenn og halda íjer vel að þeirri 
vinnn, en gjöra þar eptir lítið á öðrnm 
tíma árs, og ern fyrir það sama, hvorki 
sjer nje mannfjelaginu til neinnar npp- 
byggingar. Einnig þekki jeg nokkra bænd- 
nr, sem alls ekki skara fram úr öðrnm til 
heyvinnu og ern mjög iiðljettir sjómenn, 
en sýna ávallt jafna iðni og notinyirkni 
til allra nanðsynjaverka smárra og stórra 
árið nm.í kring og ern þvi taldir og það 
með rjettn mjög nýtir menn og mannfje- 
laginn til mikillar nppbyggingar.

Af vaxandi iausamennskn mnndi einn- 
ig leiða, að los mnndi koma á menn og

Ameríknferðir ankast. Ymislegt fleiraer 
að athnga við þetta, sem jeg í svipinn 
man ekki eptir að tilgreina, enda ekki 
mjög þarft þar sem það er flest tekið 
fram áðnr. Mjer finnst því yflrhöfnð að 
tala varhngavert að gjöra breyting á hin- 
nm núgildandi lögum í þessn efni. Það 
er að eins eitt, sem jeg játa hjer, að 
af því nm frelsi er að tala og það sem 
ekki verður komið í veg fyrir með lögum, 
þá er það rjett af löggjafarvaldinn, að 
koma með lög, sem gjöra mönnnm það 
mögnlegt að verða lansamenn, sem hæfi- 
legleika hafa til þess, og því vil jeg, að 
öllnm sem komnir ern til vits og ára, 
sem menn kalla sje teyfilegt að verða 
lausir, en alls ekki tálmnnarianst, og af 
þvi vil jeg láta gjaldið fyrir lansamenn 
vera svo, að einhverju mnni, því annars 
væri það þýðingarlanst. Sá sem vill verða 
laus og ekki hefnr 25 kr. til þess að borga 
það, hefur nanmlega kringnmstæðnr til 
þess að verða lans, því sje maðnrinn fær 
nm að vera sjálfum sjer ráðandi og sjálfs 
síns maðnr, þá hlýtnr hann að hafa svo 
mikla tiltrú, að hann geti útvegað sjer 
þær 20—30 kr., sem hann þyrfti að borga 
lansamennsknleyfið með. Menn ern að tala 
nm frelsi og allt mæli með því, að sleppa 
tanmnnm lansnm, en hjer er eins aðgætandi, 
að frelsið getnr gengið svo vítt, að það 
verði ótakmarkað sjálfræði, og öðrnm að 
versta ófrelsi. Það er nokknð annað nanð- 
synlegt frelsi og ótakmarkað sjálfræði. 
Menn verða hjer að gæta að þörf þjóð- 
fjelagsins í heild sinni, og þegar verið er 
að tala um frelsi fyrir lansamenn verða 
menn lika að taka tillit til stöðn bænd- 
anna. Þegar til þeirra kemur er það 
ekki kallað ófrelsi, þótt bændnr verði að 
taka við þessnm mönnnm á sveitina og 
leggja fram eignr sínar fyrir þá, þegar 
þeir hafa eytt öllnm þeim dögnm æfi sinn- 
ar, sem til nokknrs vorn nýtir fyrir mann- 
fjelagið í iðjnleysi og óregln eða annað, 
sem gengnr því næst. Jeg sje þvi ekki,
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að hjer sje hngsað um mikið jafnrjetti 
milli bænða og búlauara. Bændur háfa 
ekki frelsi til að halda sínnm eigin eignm 
fyrir lansamönnnnnm, þegar þeir þnrfa 
einhvers með, en lansamennirnir mega 
lifa og láta eptir vild sinni, án þess að 
hafa nokkra skyldu við bændnrna. Jeg 
get því ekki sjeð annað, en að það sje 
mjög eðlilegt, að menn borgi lausamennsku- 
leyfið, og það því fremur, sem gjaldið á 
að renna í þann sjóð, sem er ætlaðnr 
lansamönnnnum ekki síður en öðrum til 
styrktar á elliárnnnm, svo að lansa- 
mennskngjaldið verðnr nokkurskonar á- 
byrgðargjald eða tillag í varasjóð, sem 
þeim sjálfnm verður mest að notnm síðar. 
Viðvíkjandi breyktill. þeirri, sem jeg og 
annar h. þm. 'höfnm leyft okknr að koma 
fram með, er það að segja, að hún fer fram 
á að færa gjaldið fyrir leyfisbréf til lansa- 
mennskn fyrir karlmenn npp nr 10 kr. i 
25 kr. Jeg skal geta þess, að okkur er 
þetta fullkomið áhngamál og álítum ekki 
takandi í mál að hafa þetta lægra. Við 
komnm ekki fram með neina breyt.till. við 
aldurstakmarkið af þvi að nefndin var 
bnin að því, þótt min meining.sjereyndar 
að> það eigi áð miðast við 20 ára aldnr, 
eins og npprnnalega stóð í frv. Þaðer 
meining mín að lofa eigi mönnnm svo göml- 
nm að fá Iansamennsknleyfl, en Iáta þá 
jafnframt borga eitthvað fyrir það.

Til dæmis skal jeg-taka, að 2 menn 
komu eigi alls fyrir löngn til mín, annar 
20 iára en hinn 21 árs og báðn mig áð 
útvega sjer leyfl til lansamennskn; þeir 
vissu sem sje ekki, að þeir gátu ekki 
fengið það svo nngir. Náttúrlega gat jeg 
ekki selt þeim þetta, en jeg sagði þeim, 
að ef þingið rýmkaði til nm lög þessi, 
þá mnndi það rýmka til nm aldnrstak- 
markið. Þeir' vildu kaupa lansamennskn- 
leyflð ekki einungis fyrir 25 kr., heldnr 
fyrir 65/kr., eða sem þá samsvaraði einu 
'hndr. á landsvísu i minni sýsln. Af þvi 

. má»sjá,i hvort þeir ekki mundu hafa vilj-

áð gefa 25 kr. fyrir leyfið;< en nú verða 
þeir að sitja i vinnnmennskn annar 4 ár 
og hinn 5 ár. Mjer finnst það mnndi 
eðlilegt að stytta aldnrstakmarkið en hafa 
aptnr á móti gjaldið hærra. Ætli þessir 
menn ekki niundu hafa fegnir viljað borga 
25 kr. í stað þess að verða að bíða 4—5 
ár, þó þeir þá fengju það fyrirlO—15 kr. 
minna gjald.

Mjer flnnst hvorki heilt nje hálft feng- 
ið með frv. þessn. Af því gjaldið á karl- 
mönnnm er svo lágt í frv. og vilji menn 
ekki taka breytingnm okkar á því, ernm 
við neyddir til að halda fast viðaldurs- 
takmark það, sem Nd. setti, þó oss finn- 
ist það heldnr ekki rjettlátt, og mjög ó- 
samkvæmt við frelsishugmyndiraar.

Hvað þá breytingu okkar snertir, að 
færa gjaldið á kvennmönnum npp nm 5 kr. 
þá skal jeg geta þess, að við leggjnm 
ekki eins.mikla áherzln á það, þvi mis- 
munurinn á karlmönnnm og kvennmönn- 
nm yrði að likindum ekki of mikill þó 
karlmenn borgnðn 25 kr., en kvennmenn 
að eins 5 kr., því mismnnnrinn milli vinnn- 
lanna karla og kvenna er æðimikill, þær 
ern hjernmbil ávallt bundnar við sams- 
konar vinnn, en karlmenn hafa bæði þessa 
2 aðalatvinnuvegi að reka, og svo margt 
annað, er lokað er fyrir kvennmönnnm. 
Konur sækja lika yfir höfuð ekki eins 
mikið eptir því að verða lausar, af því 
það borgar sig ver fyrir þær, en að vera 
í vist alloptast. Handvinna kvennmanna 
er vanalega svo illa borguð, að þær hafa 
nanmast til klæða og fæðis af. Jeg gæti 
jafnvel gengið inn á það, þótt ekkert 
gjald væri lagt á þær fyrir að vera lans- 
ar. Viðvikjandi ákvæðnm 3. gr. frv..um 
sektirnar, þá skal jeg geta þess, að mjer 
flnnst það heilmikið axarskapt. Beynslan 
sýnir, að af þvi lausamennskugjaldið á að 
ganga til hreppstjóra, þá þykir það blett- 
ur á þeim, ef þeir ganga strangt eptir, og 
afleiðingin verðnr að eptirlitið er /minna, 
og lagabrotin fleiri. Við l. umr. tók jeg
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það fram, að brotinmnndu mest gegn 
þesro af því, að menni ekkifengju leyflð, 
hvað sem í boði væri, fyr en 25 ára 
gamlir. Jeg get vel ímyndað mjer, að 
þesflir 2 menn, sem jeg áður gat um, 
muni báðir brjóta lögin og veralausir þrátt 
fyrir öll ákvæði og án þess aðborga nokk- 
uð fyrir. (ÞorkeU Bjamason.: Hrepp- 
fltjóri passav); þá getur verið, aðeinhver 
annar eje orðinn hreppstjóri en sá, er vill 
taka eptir því. Hafi hingað til ekki verið 
passað vel uppá löghlýðni í þessu efni, þá 
er ekki fremur að vænta þess hjer eptir. 
Ef aðaltilgangurinn með breytingunni á 
lausamennskulögunum er sá, aðþeimverði 
betur hlýtt eptirleiðis, þá verður lika að 
gjöra þau svo úr garði, að þessi tilgangur 
náist, en að svo verði með þessu frv. get 
jeg ekki skilið í, eins og jeg ekki get 
skilið í þvi, að brotin mundu fjölga, þó 
gjaldið væri fært upp í 25 kr.

Jeg vil þá ekki fara fleirum orðum 
um þetta að sinni, en mjer þætti gott að 
heyra skoðanir nefndarinnar, hvort hún 
vildi ganga að þessari breyt.till. okkar um 
hækkun á gjaldinu, ef við gengjum að 
aldurstakmarki því, sem hún setur nfl. 
22 ára aldurstakmarkinu.

Framsögumadw (Sigwðw Stefánsson): 
Jeg. verð að játa, að jeg skil ekki vel 
samanhengið í ræðu h. þm. Strand. (G. G.) 
um þetta mál; þegar hann talar um það 
frá almecnu sjónarmiði, þá- virðist sem 
hann vilji helzt fella málið aUt, þar sem hann 
þykjist sjá svo marga drauga og forynjur 
í framtíðinni, sem rísi upp, ef frv. þetta 
verður að lögum. Hann sagði, að af 
þessu mundi leiða: fyrst vazandi vanþekk- 
ing, svo vazandi flakk, þá mundi af því 
leiða vazandi iðjuleysi, þá vazandi eyðsla 
og að lokum aukning Ameríkuferðanna, 
þvi næst að menn mundu fara hópum 
saman á sveitina. Mjer þykir hjer vera 
tekið heldur djúpt i árinni með þessar ó- 
happasælu afieiðingar, sem af því mundi 
leiða, ef frv. yrði að lögum og ef/e^væri

hræddur um þess háttar afieiðingar, þá hefði 
það þau áhrif á mig, að jeg væri ekki 
með nokkurri breyting frá því sem núer; 
þó er sami h. þm. (G. G.) á því, að nokk- 
uð beri að rýmka um vistarbandið. Hann 
mgði, að erfiðar samgöngur gjörðu Iausa- 
mennskuna ómögulega, en þá er heldur 
ekki hætt við, að þesear vondu afleiðingar, 
sem h. þm. talaði um, komi í ljós, þó að 
frv. þetta ■ yrði að lögum, því þá verð* 
menn i vistartjóðrinu eptir sem áður.

Þar sem hann talaði um, að af frv. 
mundi leiða vazandi vanþekking á verk- 
legri vinnu, þá er það ekki nema spádóm- 
ur. Jeg þykist nú vera eins mikill spá- 
maður og h. þm. Strand. (G.' G.), og verð 
að segja, að jeg ímynda mjer, að það muni 
verða likt því, sem hefnr verið í því efni. 
Jeg hef líka töluverða reynslu fyrir mjer, 
hvað það snertir. Jeg er viss um að, h. 
þm. (G. G.) er það kunnugt, að fjöldi manna 
fer árlega úr Strandasýslup Barðastranda- 
sýslu og Dalasýslu, að leita sjer atvinnu 
í ísafjarðarsýslu. Menn ætlanúeftilvill, 
að þeir fari allir til sjóróðra, en það erþó 
ekki, þvi þó að fjöldinn gjöri það, þá eru 
það þó margir þeirra, sem fara þangaðtil 
fjárhirðingar, til að eiga við jarðyrkjustörf 
og húsabyggingar o. fl. Jeg hef sjálfur 
haldið Sunnlendinga, sem vjer ísfirðingar 
köllum^ til þess starfa.

Þá talaði h. þm. Straud. (G. G.) um 
það, að menn mundu ekki læra neitt til 
fjármennsku, ef þetta yrði að lögum, þar 
sem menn myndu þá ekki læra á æsku- 
árunum að hirða skepnur. Jeg skal játa 
það, að ef fjármennskukunnátta gengi til 
grunna, eins og þm. komst að orði, við það, 
að lausamennska væri gefin frjáls, þá væri 
illa farið. En jeg hygg að menn geti alveg 
eins lært til fjármennsku eptir sem áður, 
einkum ef frv. h. Nd. verður haldið óbreyttu, 
eins og h. þm. vill, hvað sem aldurinn snert- 
ir, þar sem aldurstakmarkið er 25 ár. 
Hið fyrsta verk, sem unglingar læra, er 
að hirða fje. Jegsegi íyrir mig, aðþang-
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að til jeg kom I latínuskólann gjðrði jeg 
ekki annað vetnr, sumar, vor og hanst, 
og var lika á þeim tima orðinn allgóður 
fjármaðnr. Jeg ætla að það mætti útskrifa 
marga menn í fjármennsku, með góðnm 
vitnisbnrði áðnr en þeir verða lansamenn, 
svo að jeg gjöri ekki mikið úr mótbárnm 
h. þm. Strand., (ö. ö.) í þessu efni. Jeg 
hef líka sjálfur reynt, að þeir beztn fjár- 
menn, sem jeg hef haft, vorn tveir lansa- 
menn. Annar var hjá mjer tvo vetnr og 
kom til mín úr Dalasýsln og er nú farinn 
til Ameríku, og jeg hef ekki sjeð eptir 
öðrnm fjármanni meir en honnm. Hinn 
var hjá mjer þrjá vetur og er kannske 
einn hinn bezti fjármaður á íslandi. Þeir 
höfðn báðir lært til fjármennsku i æskn. 
Þeir höfðn beztn kanpamennskn á snmrin, 
og komu með geysimikið kaup heim úr 
sveitinni á hverju snmri bæði kæfn, tólg 
og smjör o. fl. Hjá mjer höfðu þeir frítt 
fæði og 30—40 kr. um vetnrinn, og var 
það að meðtöldn sumarkanpi þeirra meira 
en nokknrt vinnumannskaup, en jeg gjörði 
það með glöðn geði að borga þeim, því 
að þeir voru mikln betri fjármenn en 
nokknr vinnumaðnr, sem hjá mjer hefnr 
verið. Jeg er því alls ekki hræddur nm, 
að fjármennsknkunnáttan minnki fyrir 
lansamennsknna.

Þá talaði h. þm. Strand. (ö. ö.) mik- 
ið nm iðjuleysið, sem af þessn mnndi leiða. 
Jeg sje ekki, að það ankist fremur fyrir 
það, og jeg vil ekki gjöra svo lítið úr verka- 
lýðnnm, að hann leggist í ieti og ómennsku, 
af þvi að hætt er að skipa honum tiltek- 
ið verk npp á hvern dag. Jeg hygg held- 
nr að með vazandi frelsi ankist sjálfstæði 
hans og tilflnning fyrir því, að hann þnrfi 
að sjá fyrir sjer sjálfnr, og honnm vazi 
fremur fyrirhyggja og framsýni við það, 
að ráða sjer sjálfnr og sjá fyrir sjersjálf- 
nr, heldur en þegar ailt er rjett npp í 
hendnrnar á honnm, sem hann þarf til 
fata og matar, og hann þarf ekkert að 
hugsa nm hinn komandi tima. Jeg get

því ekki gjört mikið úr þeirri mótbáru h. 
þm. Strand. (ö. ö.), sem ekki er annað en 
spádómnr, og það má eins vel spá, . að 
vinnan vazi við sjálfstæðistilflnning verka- 
lýðsins og áhnga á því, að vera ekki öðr- 
nm til þyngsla.

Þá talaði h. þm. Strand. (ö. ö.) nm 
ankning Ameríknferða, sem af þessn mundi 
leiða. Jeg get ekki sjeð, að þær vazi neitt 
fyrir það. Það er alveg eins hægt nú 
fyrir hjúin að fara, eins ogþó þau yrðu lans; 
þan þnrfa ekki annað, en vista sig ekki 
það áríð, sem þan ætla til Ameríkn. Og 
jeg hygg, að „agentarnir" sjeu ekkisíðnr 
reiðnbúnir að hjálpa hjúnm til Vesturheims 
en lausafólkinu. Jeg er heldnr á því, að 
Anferíkuferðir muni minnka, einmitt við 
það, að fólk mætti leita sjer atvinnn, hvar 
sem væri og dngnaðnr mnndi verða meiri 
hjá verkalýðnnm, þar sem menn geta not- 
ið sín betnr lansir en í ársvist, enda yrði 
meiri samkeppni og gjörðnr nm leið rjett- 
látari mnnnr á þeim, sem vinna vel og 
duglega og slæpingunnm, og þá mundn 
þeir því heldur fara að herða sig, því að 
eins og nú er, er í ársvistnnnm sorglega 
lítill mnnur gjörður á dnglegnm og ónýt- 
um vinnnmönnnm. Jeg er ekki hræddnr 
nm, að sá spádómnr rætist, að lansa- 
íólk mnndi eyða tímannm í iðjnleysi og 
sveitastjórnirnar yrðn svo að takaviðþví, 
hópnm saman á sveitina, eins og h. þm. 
Strand. (ö. ö.) þóttist sjá fyrir. Jeg hygg, 
að hann sje nm of hræddur við þær af- 
leiðingar, sem hann telnr sjer trú nm að 
verða mnni, ef frv. þetta verðnr að lög- 
nm.

Hvað aldurstakmarkið snertir, þá skal 
jeg lýsa því yfir fyrir hönd nefndarinnar, 
að hún heldnr fast við sina breyttill. í því 
efni. Jeg get ekki að svo stöddn fallizt 
á það, sem h. þm. (ö. ö.) fer fram á, að 
gjaldinn sje breytt. Mjer finnst eðUlegast 
að það sje sem allralægst Jeg skal játa 
það, að h. þm. (ö. ö.) hefur mikið til 
síns máls, hvaðþað snertir, að það sje ekki
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mikið fyrir þá, sem vilja jverða Iausaroenn 
á annað borð, að borga 15, 20—30 kr., 
en þegar menn, eins og jeg, álíta yfirhöf- 
nð að gjald þetta sje óeðlilegt, og eigi ^lls 
ekki að vera, þá er lika eðlilegt að þeir 
vilji hafa það sem lægst.

Jeg vona, að h. þm. Strand. (G. G.), 
þegar hann jafnar sig og hræðslan við 
þessar óttalegn afleiðingar hverfur, að hann 
þá verði með frv., þó að breyttill. nái ekki 
fram að ganga.

Jeg skal játa það, að frá landbænda 
sjónarmiði er nokknr ástæða til að vera 
hræddnr við þessa breyting, en jeg hygg, 
að 8Ú hræðsla sje alltof rík í huga manna. 
Fólkið færir sig auðvitað eptir því, hvar 
atvinnn er að fá, og ef hana er eins að 
fá í sveitinni, þá verðnr það eins þar og 
ekki fremur við sjóinn. Þegar menn þann- 
ig ern á lansnm kjala, þá geta þeir ver- 
ið í sveitinni á snmrin, og eptir því sem 
samgöngurnar verða betri og greiðari, geta 
þeir hagað sjer betnr eptir því, hvar at- 
vinnu er að fá, og flntt sig eptir því. Ef 
árgæzka er í sveitinni, en aflaleysi við 
sjóinn, þá flytja menn sig í sveitina og 
þannig gæti því eins komið fyrir, aðsjáv- 
arbændur þvi geti ekki fengið fólk, þegar 
þeim liggnr á. En það verða menn að 
bera með þögn og þolinmæði, þegar verk- 
mannastranmnrinn fer að eins eptir eðli- 
legum þörfnm sínnm, og verkalýðnrinn fer 
þangað, sem hann hefnr mest npp nr vinnn 
sinni. Og lansamenn geta einnig orðið með 
timannm forsjálnir og framsýnir bændur, 
engn síðnr en vinnuhjú.

Jeg er ekki hræddnr nm, að það verði 
svo stórmikil eða bastarleg breyting strax, 
þó að frv. þetta verði að lögnm, því að 
rótgrónum hngsnnarhætti verður ekki svo 
fljótt bifiið. Og þó, að það yrði einhver breyt- 
ing í svipinn, tíiffs og opt er, þegar óeðli- 
leg bönd ern leyst, þá mnndi allt brátt 
jafna sig aptur.

Alþt. Á. 1888.
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Jeg skal svo ekki svara fleirn h. þm. 
Strand. (G. G.).

(hittormur Vigfússon: Það er nú þeg- 
ar búið að tala mikið nm þetta mál og 
miklir spádómar hafa fallið nm afleiðing- 
arnar af þessu máli, svo að jeg hef ekki 
staðið npp til að halda langa ræðn. Jeg 
vildi samt minnast á breyt.till þá, semjeg 
hef ásamt öðrnm h. þm. (G. G) skrifað 
undir og fer fram á, að hækkað sje gjald- 
ið fyrir lansamennskubrjef karlmanns úr 
10 kr. npp í 25 kr. Jeg skal taka það 
fram, að þegar breyt.till. var gjörð, hafði 
jeg jafnframt fyrir augum, að ef gjaldið 
væri frekara, þá mundi jeg geta fremur 
fylgt nefndinni, hvað aldnrstakmarkiðsnert- 
ir, sem jeg annars hvorki get nje gjöri, 
ef breyt.till. þessi fær ekki fram að ganga.

Jeg get ekki sjeð, hvaða ástæðnr geta 
verið á móti þvi að færa gjaldið npp i 
25 kr., því frekar sem þessar 25 kr. eiga 
einmitt að renna i þann sjóð, sem á að 
verða alþýðufólki til nota, þegar það þarf 
hjálpar við, nfl. i etyrktarsjóð handa al- 
þýðn. Jeg get ekki betnr sjeð, ef lansa- 
mennskan verðnr eins arðsöm og margir 
búast við, að hver maður geti staðjp sig 
við að borga 25 kr., og það svo gott sem 
handa sjálfum sjer.

Að hækka lansamennskugjald kvenn- 
fólksins úr 5 kr. upp í 10 kr. heldjegekki 
svo fast við, þrátt fyrir það, þó 10 kr. 
gjald á kvennmanni móti 25 kr. á karl- 
manni mnni standa hjer um bil í rjettu 
hlntfalli við kanp karla og kvenna, eins 
og það er nú víðast hvar á landinn.

Hvað breyt.tilL við 3. gr. viðvíknr, 
þá vona jeg, að henni verði vel tekið; það 
er að svo mikln leyti, sem jeg þekki til 
fnll reynsla fyrir því, að þegar ákveðinn 
er helmingur sekta til uppljóstursmanns, 
eru þau ákvæði optast einasta til þess, að 
menn hlífast við að ljóstra upp brotum, af 
því að þeir hafa ekki viíjað láta nudda 
sjer þvi í nasir á eptir, að þeir hafi gjört
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það í þeim tilgangi að ná í nokkrar krón- 
ur. Jeg veit að hvað ýmsnm samþykkt- 
um viðvíkur, þá hafa þess háttar ákvæði 
verið felld úr, af því að almenningur hef- 
ur helzt viljað vera Iaus við þau.

í öllu þessu máli sýnist að vera megn 
tvískinnungur að því leyti, sem fram hafa 
komið í því mjög sundurleitar skoðanir, 
ekki að eins nú á þingi, heldur frá þvi 
fyrsta, að málið kom til tals. Á undirbún- 
ingsfundum hefur komið fram sami tví- 
skinnuugurinn, en flestir hafa þó á því 
verið, að ekki væri ráðlegt að leysa vist- 
arbandið að svo komnu til fulluustu. En 
meiningarmunur er um málið og skoðan- 
ir dreifðar og misjafnar, enda er það ekki 
óeðlilegt. Að mínu áliti kemur það til af 
því, hvað misjafnt hagar til hjer á landi, 
hvað atvinnuvegi vora snertir. Jeg skal 
nú þegar játa því, að svo kunni að haga 
til, á vissum hlutnm Iandsins, að leysing 
eða töluverð rýmkun á vistarskyldunni 
ekki hafl neinar verulega illar afleið 
ingar, hvorki fyrir búendur eða lausafólk. 
En það getur mönnum ekki dulizt, að til 
eru líka þeir hlutar landsins, sem getur 
veri^ mikil hætta búin, ef vistarbandið er 
að iniklum mun leyst og ef það hefði þau 
áhrif að ársföst vinnuhjú yrðu miklu færri 
en nú er. Jeg játa að þar sem atvinnu- 
vegirnir ekki reka sig hver á annan og 
eitthvað er að gjöra fyrir lausafólkið árið 
um kring, þá getur það verið þar kyrrt, 
og haft eins mikið upp úr lausamennsk- 
unni t. d. á Suður- og Vesturlandi. Par 
er, sem kunnugt er, vertíðin á þeim 
tíma árs, sem landbóudinn getur vel verið 
án lausafólks að mestu leyti. Og á þeiin 
tíma ársins, sem landbóndinn hefur þess 
mest þörf, þá er þar mjög litið „fiskirí". — 
Á þeim stöðum get jeg vel skilið að ekki 
sje mikið á hættu, þó að vistarbandið sje 
leyst.

En þar sem iandbúnaðurinn er aðal- 
bjargræðisvegur og þarf að þreyta við 
sjávarútveginn og sjávarbændur um vinnu-
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kraptinn, þar mega menn vera miklu hrædd- 
ari við leysing vistarbandsins. En þetta 
nær til Austuriandsins og Norðurlandsins 
a$ nokkru leyti. Eins og kunnugt er, er 
á Austfjörðum ekki afli allan vetnrinn I 
og lítill á Norðurlandi, en sumarmánuðina 
frá júní fram í október er aðalbjargræðis- 
tími sjávarbændanna og þeir verða þá að 
keppa um sömu mennina og landbóndinn 
verður að bjarga sjer með. Sumir munu 
nú kunna að sega, að þetta hafi enga þýð- 
ingu og landbændurnir geti eins staðið 
sig við samkeppnina eins og sjávarbænd- 
ur. En það er þó eigi svo, því að þess 
verður að gæta, að sjávarbóndinn getur 
boðið mjög hátt kaup þennan örstutta tíma, 
sem hann er að gripa auðlegðina upp úr 
sjónum, og svo þegar aflatíminn er úti, 
getur hann sagt: farðn nú bnrt, góðurinn 
minn! jeg hef ekki meira við þig að gjöra. 
En landbóndinn, ef hann á að keppa við 
sjávarbóndann um vinnufólkið, þá verður 
hann að bjóða eins hátt kaup og sjávar- 
bóndinn, en hann er ekki svo laus við það 
strax eins og sjávarbóndinn; hann þarfn- 
ast vinnunnar ekki að eins um sláttinn 
heldur einnig allt vorið, hanstið og vetur- 
inn eða yfir höfuð að tala hvern einasta 
dag í árinu, og allt þetta verður beinn 
kostnaður, fram yflr það sem sjávarbónd- 
inn þarf að hafa. — Af þessu leiðir, að land- 
bóndinn getur ekki goldið jafnhátt kaup 
og sjávarbóndinn, sem er laus við allan 
kostnað við vinnu, eptir að vertiðin er 
úti, og afleiðingin verður, að landbóndinn 
hlýtur að minnka bú sitt og búa einvirkja 
búskap; önnur verður afleiðingin ekki, þ. e. 
að segja, ef lögin verða notuð eins og lík- 
indi eru til, að sem flestir losi sig undan 
vistarskyldunni, en um það skal jeg ekkert 
spá, enda verður reyndin í þvi efni sönnust.

Það hefur mikið verið talað um Ame- 
ríkuferðir í sambandi við þetta mál og jeg 
er einn af þeim, sem ekki er að eins hrædd- 
ur um, að Amerikuferðir muni aukast, 
heldur er jeg algjörlega fullviss í því efni
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Að minnsta kosti er jeg viss nm það í til- 
liti til þeirra hlnta landsins, sem jeg þekki, 
þvi jeg get alls ekki sjeð, hvað lansafólk- 
ið & að gjöra á vorin og snmrin í sjópláss- 
nm, að jeg ekki tali nm á vetnrna, þar 
sem enga vinnu getnr verið að fá, hvorki 
til lands eða sjávar. í Þingeyjar- og Norð- 
urmúlasýslum þarf sama vinnukraptinn 
snmar og vetur. sömn mennina alla tíma 
ársins dag eptír dag. Vetnr getnr samt 
verið svo erflðnr að fjölga þarf einnm 
manni til gripapössnnar, sem komizt hefnr 
verið hjá að taka yflr sumarið.

Jeg skal samt játa, að jeg er ekki 
mótfallinn stefnunni í frv., nema að því 
leyti, að jeg get ekki fnndið, að lansa- 
mennskngjaldið sje of hátt og mætti vera 
hærra, enda hef jeg komið með breyt.tíll. 
og álít engnm ofvazið, sem á annað borð 
vill leysast, að borga nokkuð fyrir það.

Pað er enn eitt ákvæði í frumvarp- 
inn, sem jeg er alveg mótfallinn, nfl. þar 
sem í 4. gr. er. ákveðið, að húsráðandi 
sá, sem lansamaðnr á heimili hjá, sje 
skyldnr tíl að greiða öll hans gjöld. Það 
getnr vel dregið þnnga byrði á eptír sjer, 
þegar ýmsir ráðleysingjar hrúga að sjer 
lausamönnum og ganga i ábyrgð fyrir 
gjöldnm þeirra. -Það getnr að visu verið, 
að margir húsráðendnr getí fengið eitthvað 
npp í gjöldin eða á einhvern hátt tryggt 
sér þau, annaðhvort í vinnu, sem vel hefði 
mátt komast af án, eða í öðrum lítils- 
verðum mnnnm; en likara er, að þeir 
verði optast nær að greiða gjaldið í pen 
ingnm úr sínnm eigin vasa. Reyndar hef 
jeg ekki komið með neina breyt.till. við 
þetta atriði, en mjer hefnr komið til 
hngar, að heppilégra væri að lansamenn 
væru skyldir að setja ábyrgð fyrir gjöld- 
nm þeim, sem þeir eiga að greiða, á ein- 
hvern hátt, og því er hreppstjórinn sjálf- 
ráðnr, hvort hann teknr ábyrgðina gilda 
eða ekki.

3. gr. er stýlnð npp á það, hvar

lansamenn hafi ársheimili, svo hægt sje að 
ná inn opinberum gjöldum þeirra. En 
jeg hygg að það verði sömu vandræðin 
og hefur verið. Ef lausamaðnr kæmi að 
snnnan anstur á Seyðisfjörð og yrði spnrð- 
ur nm ársheimili, þá segði hann þar, að 
hann ætti það hjer snðnr á landi. Og 
svo þegar hann væri spnrðnr nm það hjer, 
þá segðist hann eiga það anstnr á Iandi. 
Þannig hefnr það gengið tíl, og jeg er 
hræddnr um, að ekki verði í veg fyrir 
það komið ffamvegis.

Jeg skal svo ekki teíja lengnr nm- 
ræðnrnar nm þetta mál, en greiði atkv. 
mótí því i heild sinni.

L. E. Sveinbjömsson: Jeg skal ekki 
tefja nmræðurnar lengi. Jeg ætiaði að 
eins að lýsa þvi yfir, að mjer líka vel 
athugasemdir h. þm. Strandam. (G. G.) og 
sýnast þær að mörgn leyti vera mjög svo 
rjettar.

Hvað aldnrstakmarkið snertír, þá ætla 
jeg mjer þar að fylgja h. Nd. Breyt.till. 
þeirra tveggja h. þm., þm. Strandam. (G. G.) 
og þm. S.-Múlas. (G. V.) nm að hækka 
lansamannagjaldið, mun jeg gefa atkv. 
mitt, og eins 3. br.tiU. þeirra við 3. gr., 
nm að láta sektirnar renna allar i fátækra- 
sjóð, en br.till. nefndarinnar get jeg ekki 
verið með.

Guðjón QuSlaugsson: Jeg ætla mjer 
að eins að gjöra fáar athugasemdir við 
ræðu h. þm. ísf. (Sig. St.). Hann sagðist 
ekki geta skilið samræmið í orðum mín- 
um; jeg get ómögnlega gjört að því. Það 
getur raunar verið, að franisetningin í 
síðnstn ræðu minni hafl verið nokkuð ó- 
Ijós, en jeg held þó, að hann mætti vera 
búinn að skilja, hvað jeg meina í þessn 
máli, bæði af ræðnm minnm nú á þingi, 
og eins ntanþings. Mjer er það ekki hægt 
að gefa honnm trúna eða skilninginn á 
orðnm mínnm, en jeg skal þá enn þá einu 
sinni leitast við að skýra fyrir honum 
meiningu mína.
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Jeg þykíst áðnr hafa sýnt fram á, 
að þessi takmarkalausa lausamennska 
verði landinu til vanþrifa, og þar af leið- 
andi verði þan lög, er að henni stuðla, 
að eins til ógagns, en jeg tók það einnig 
fram, að jafnvel þó það að mínn áliti væri 
heppilegast að skylda menn til ætíð að 
vera í vist, þá yrði þó á eina hliðina að 
taka tillit til þeirra óska, er komið hafa 
frá þjóðinni og á hina hliðina verða menn 
að koma i veg fyrar brot á lögnnnm. 
Þegar því nanðsyn er til, að hinum nn- 
verandi lögnm sje breytt, þá verðnr að 
gjöra það á þann hátt, að það verði þjóð- 
inni til hagsældar en ekki til ógagns.

Ennfremur hefur h. þm. ísf. (Sig. St.) 
annaðhvort misheyrzt eða misskilið eitt 
orð í ræðu minni. Hann sagði, að jeg 
hefði sagt, að lausamennska væri ómögu- 
leg vegna samgönguleysis. Ef jeg væri 
á þeirri skoðun, þá er auðvitað að jeg 
væri á því, er h. þm. tók fram og náttúr- 
lega gjörði mikinn vind nr, nfl., að afnám 
vistarskyldnnnar væri alveg meinlanst. 
En það er ekki svo; jeg sagði, að dag- 
lannavinna væri mjög erflð eða ómögnleg, 
þar eð bændum, vegna binna erfiðu sam- 
gangna, væri ómögulegt að ná í daglanna- 
menn þó til værn. Annars skal jeg geta 
þess, að þessi vinna er að minn áliti ekki 
neitt happasæl, því þótt daglannamenn 
knnni nm tíma og tíma að fá meira kaup 
en almennt gjörist hjá vinnnmönnnm, þá 
jetur það sig allt upp, þar eð þeir opt og 
tíðum ern vinnnlansir, bæði af því, að 
þeir geta enga vinnu fengið, og eins af 
því, að þeir bókstaflega nenna ekki að 
vinna, og ennffemur af því, að þeir verða 
að eyða svo miklnm tíma til að ferðast á 
milli vinnuveitendauna og til þess að nt- 
vega sjer vinnuna.

Dæmi þau, er h. þm. ísf. (Sig. St.) 
tók til að sanna með málstað sinn, held 
jeg, að hafi varla svarað kostnaði. Hann 
sagði, að á vorin streymdi fólk úr Dala- 
og Strandasýsln til ísafjarðardjúps. Jú!

Það er einmitt á vorin, er lansamennirnir 
þjóta að sjónum, einmitt á þeim tíma, sem 
þörfin er mest fyrir þá í sveitinni. Þeg- 
ar nóga vinnu er að fá i sveitinni og mest 
þörf á vinnnafla, þá hlanpa þeir að sjón- 
nm. Jú! jeg kannast ógn vel við þennan 
lansamannaflótta úr sveitinni á „vorin“, 
á helzta bjargræðistíma sveitamanna, þeg- 
ar þeir ern búnir að liggja heima iðjn- 
lansir allan veturinn. Væri nú ekki mnn- 
nr ef þeir værn í vist hjá einhverjum 
bændum, er hjeldu þeim hjá sjer nm vor- 
og sumartimann, þegar mestar annir ern 
i sveitinni, en sendu að sjó á veturna, 
einmitt þegar þörfin þar er mest fyrir þá.

Ekki gat h. þm. ísf. (Sig. St) heldur 
kannast við, að hætt væri við að fjárrækt 
nnin gengi til grnnna, með vaxandi lansa- 
mennsku. Jeg held ekki heldnr, að dæmi 
hans nm lansamanninn hafi fremur hjer 
svarað kostnaði heldur en áðnr. Ef þessi 
lausamaður, er honnm líkaði svo mætavel 
við, hefnr ekki leyst lansamennsknbrjefið 
fyr en hann var 36 ára, þá skal jeg ekki 
hafa neitt á móti því, að hann hafi verið 
góðnr fjármaðnr, þegar hann í 20 ár hef- 
nr verið vinnumaður, og þó hann hafi leyst 
sig nndan vistarskyldunni fyr, þá sannar 
það ekkert, nema það, -sem gat átt sjer 
stað eptir gildandi lögnm, en ekki hvað 
orðið hefði, ef þau hefðu verið eins og nú 
er farið fram á. En þá þótti mjer nú 
fyrst versna, er þessi lausamaður fer frá 
öllum hlunnindunum, er hann hafði hjá 
h. þm. ísf. (Sig. St.) beint til Ameriku; 
það lítnr út fyrir, að hann hafi ekki knnn- 
að að færa sjer þessi mikln gæði í nyt. 
Annars er jeg þeirrar skoðnnar, að þetta 
hafi enginn búhnykknr verið fyrir hvor- 
ngan, hvorki h. þm. (Sig. St.) sjálfan nje 
fyrir lansamanninn, því sem ársmaðnr gat 
hann gjört sig ánægðan með töluvert minna 
kaup, þvi' þá hefði hann sparað timann 
og peningana, er í ferðina fram- og aptnr 
hafe gengið. Með dæmi þessn sannaði 
þingmaðnrinn þá skoðnn mina, að þetta



endalausa rðlt lausamannanna úr einum 
stað í annan endaði vanalega í þessu jarð- 
neska hyldýpi, Ameríku, og það hvort 
sera lausamennskan lætur þeim vel eða 
illa.

H. þm. ísf. (Sig. SL) sagðist bera það 
transt til lausamannanna, að þeir mundu 
nota timann, svo sem unnt er. Þar skil- 
ur á með okkur. Jeg get fyrir mitt leyti 
ekki haft þetta traust til þeirra, en enn 
þá meira er þó það vantraust, er þeir, 
sem halda þessu frv. fram, bera til vinnu- 
hjúanna, sem þeir svo opt hafa sagt, að 
ekki vinni helminginn af þeirri vinnu, er 
þan geti og eigi að vinna. Því hvernig 
á vinnan í landinu að vaxa, eins og þeir 
segja hún gjöri, nema ef annaðhvort svik- 
semi á sjer stað af hendi hjúanna, eða þá 
sjerstakt ráðleysi meðal bænda. Ef menn 
ekki geta búizt við, að vinnuhjúin vinni 
skyldu sína, þá held jeg varla sje hægt 
að búast við því af lausamönnunum. Ef 
menn vilja halda þvi fram, að vinnan i 
landinu vaxi við lansamennskuna, þá eru 
þar ineð gjörðar getsakir, annaðhvort vinnu- 
hjúunnm um, að þau svíkisl undan að vinna, 
eða þá húsbændunum um, að þeir hafi 
ekki vit á að láta vinna það, sem með 
þarf.

Jeg veit ekki, hvort nefndin hefur 
sýnt meiri tilhliðrunarsemi við Nd. með 
þvi að hækka gjaldið og færa niður ald- 
urstakmarkið eða með þvi að láta aldurs- 
takmarkið halda sjer, en það veit jeg,að 
Nd. var mjög tviskipt og klofnaði einmitt 
í sundur í þessu atriði, og þykir mjer það 
undarlegt, ef Ed. ætti að sýna tilhliðrunar'- 
semi við nauman helming Nd., en ekkert 
tillit taka til mikils hluta þjóðarinnar, er 
krefst þess, að ekki sje oflangt farið i þessu 
efni. Hvernig menn vilja forsvara þessa 
tilhliðrunarsemi Nd. gagnvart þessum hluta 
þjóðarinnar veit jeg ekki.

Baunar er ekki svo afarmikil breyt- 
ing fólgin í þessu frv., en af því lansa- 
mennskan er koinin á þetta stig hjá okk-

666 Þrftngagti og qinndi f.: lfrv. nm breyt.

ur, þá finnst mjer ekki mega rýmka mjög 
mikið um hana. H. þm. ísf. (S. St.) o. fl. 
hafa haldjð því fram, að þó vistarbandið 
væri leyst, þá mundi lausamönnum ekki 
fjölga að neinu ráði fyrir það, eða með 
öðrum orðum, menn mundn ekki færa sjer 
i nyt lagabreytinguna, en til hvers er hún 
þá, eða hvaða þörf er þááhenni? Er það 
meiningin að þingið vilji breyta þessum lög- 
um til þess að geta slett afleiðingunum upp 
á alþýðuna? Það væri laglegt stryk af 
löggjafarvaldinu, ef það segði sem svo: 
„Jeg ætla mjer að leysa vistarbandið, af 
því að menn ekki munu nota sjer það“,- 
Júl Það er heldur laglegt að gjöra-fyrst 
axarskaptið og ætlast svo til, að alþýðan 
út í frá sje svo miklu hyggnari löggjafar- 
valdinu, að hún ekki muni nota sjer það. 
Jeg get ekki haft það traust til verka- 
lýðsins, að hann hafi fremur vit fyrir sjer 
en sjálft löggjafarvaldið, og ef nokkuð 
yrði til að koma mönnum til að fara til 
Ameríku, þá held jeg það verði allt þetta 
lansaiuannastand, er af lögum þessum leiðir.

Jeg skil ekki annað, en h. þm. ísf. 
(Sig. St.) skilji nokkurn veginn Ijóslega, 
hvað jeg meina. Meining mín er sem 
sagt sú, að þar eð ekki verði með lögum 
tekið íyrir þessa lausamennsku, þá verði 
að brúka tilhliðrunarsemi, en ekki fara 
lengra í því en þörf er á, eða rjettara sagt 
fara að eins svo langt, sem annar af að- 
alatvinnuvegttnum leyfir, landbúskapurinn.

Ef menn vildu sýna nokkra til- 
hliðrunarsemi við mig, þá skyldi jeg slaka 
til og gefa atkv. mitt með 22 ára aldurs- 
takmarkinu, en ef þetta 25 kr. gjald mitt 
fellur, og því get jeg gengið út frá sem 
nokkurn veginn vissu eptir umræðum 
manna að dæma, þá mun jeg óhikað greiða 
atkvæði móti breytingum nefndarimrar. 
Hvað viðvikur þessu frelsishjali, sem orðið 
er að föstu máltæki í munni. svo margra, 
þá gef jeg lítið fyrir það. Þegar frelsið 
á ekki að verða annað en ógeðslegt sjálf- 
ræði, þá væri líklega rjettast að hafa

& tilsk. um lansamenn 6 fslandi; 2. mnr. 666



«67 Þritngast og ntandi f.: lfrv. nm breytft tilsk. nm lansamenn ft íslandi; 2. nmr. 668

engin lög og engin bönd, svo hverjum 
einnm væri í sjálfs vald sett, hvernig 
hann hagaði sjer. Þetta orð „frelsi" er 
svoleiðis lagað, að það má teygja það, 
eins og hrátt kálfsskinn.

Framsögumaður (Sigurbur Stefánsson): 
Jn! Nú hygg, jeg að jeg fyllilega skiljí 
h. þm. Strandam. (G. G.), að hann helzt 
vilji alls enga lausamennskn hafa, en þá 
verð jeg á hinn bóginnað játa, að mjer 
verður þá ómögulegt að skilja þessa til- 
hliðrunarsemi hjá h. þm., því það flnnst 
mjer ekki geta samrýmzt.

Það er annars eitt atriði i ræðn h. 
þm. Strandam. (G. G.), er jeg skal leyfa 
mjer að svara, því nefnilega, er hann sagði 
að dæmi þan, er jeg tók, hefðn ekki svar- 
að kostnaði. Hann sagði, að jeg hefði 
sagt, að það værn lansamenn tómir, er á 
vorin streymdu til ísafjarðardjúps úr Dala- 
og Strandasýsln, en það er ekki rjett, jeg 
er viss nm, að það er ekki */lt eða jafh- 
vel */«> hluti lansamenn, hitt er allt vinnn- 
fólk, er bœndurnir sj&Lftr senda vestur, af 
því að þeir hafa ekki brúk fyrir það, því 
varla held jeg rjett að gjöra ráð fyrir, að 
bændur sjen svo skyni skroppnir, að þeir 
mnndn annars vera að senda þá, ef þeir 
værn sjálfir í vandræðnm með fólk. Nei, 
bændnr ern einmitt svo skynsamir, að þeir 
sjá, að þeir geta haft hag af þvi, að senda 
vinnumenn sína til sjávarins, þegar lítið 
er að gjöra heima fyrir. Jeg held það 
sje öllnm angljóst, að bændnr mnndu varla 
vera að senda vinnumenn sina burtn, ef 
þeir ekki hefðu betra af því, og anðvitað 
senda þeir ekki fleiri, en þeir mega án 
vera. Jeg held því, ef rjett er litið á 
þetta dæmi mitt, þá mnni það fnllkomlega 
svara kostnaði. Þegar atvinnu við ísa- 
fjarðardjnp er lokið, snna þessir vermeun 
heim aptnr i sveitina, en ekki þeir einir, 
heldnr verðnr þeim einnig samferða fjöldi 
ísfirðinga, er nm snmartímann leitar sjer 
atvinnu npp i sveitinni, og hygg jeg það 
sje ekki síðnr kærkomið fyrir sjálfa

sveitabændnrna, að hafa völ á nógnm 
verkalýð nm þann tíma, er þeir helzt þurfa 
þeirra við. Þetta sannar því einmitt það, 
sem jeg held fram, að verkalýðurinn mnndi 
haga sjer öldnngis eins eptir þörfum vinnu- 
veitendanna, þótt hann yrði Iosaður við 
vistarbandið.

Hvað viðviknr kostnaði þeim, er af 
ferðalagi þessn leiðir, þá skil jeg ekki 
hann geti verið ýkja mikill, og að minnsta 
kosti held jeg það sje betra fyrir lansa- 
menn að eyða 2 eða 3 dögum, tilaðkom- 
ast þangað, erþeir hafa góða atvinnu, en 
að liggja atvinnnlansir heima, hvort að er 
við sjó eða í sveit.

Hvað snertir þennan Iansamann, er 
jeg áðan minntist á, að hjá mjer hefði ver- 
ið og síðan farið til Amerikn, þá fæ jeg 
ekki sjeð, hvernig það geti sýnt nje sann- 
að, að iansamönnum yfir höfnð sje hættara 
við að fara til Ameríkn, en öðrnm mönn- 
um, þó þessi eini rnaðnr hafi gjört það. 
Annars skal jeg ekkert segja nm, hvað 
komið hafi þessum manni til aðfaraþang- 
að, en jeg ímynda mjer það hafi verið hið 
sama sem svo mörgnm öðrnm, er vestur 
fara, að hann hafi hugsað, að þó hann 
hefði það gott hjer, þá mnndi hann þó 
hafa það ennþá betra, er þangað kæmi. 
Eða hvað er það annað, er kemur bænd- 
nm til að taka sig upp með ölln sínn 
fólki og frá góðum búnm og fara til Vest- 
urheims? Jeg sje heldur ekki, að nokk- 
urt ráð sje til að banna mönnum að flytja 
sig til Ameriku, en það sje jeg, að ef við 
höldnm mönnnm i þessn vistartjóðri, þá 
innni það ekki verða ráðið tii að aptra þess- 
nm Ameriknferðum, heldnr einmitt hitt, 
að gefa vistarbandið sem lausast.

Hvað því viðvíkur, að jeg hafi gjört 
vinnuhjúnm þær getsakir, að þan vinni 
ekki helminginn af þeirri vinnn, er þan 
eiga að gjöra, þá hef jeg aldrei talaðþað, 
en jeg hef að eins sagt, að vinnuhjúið 
hafi ekki eins margar hvatir til að vera 
kappsamt við vinnn sina og daglannamað-
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arinn, og það held jeg flestum geti skil- 
izt

H. þm. Strandam. (G. G.) talaði nm, 
að þingið yrði að taka tillit til óska mik- 
ils hluta þjóðarinnar, aem sje bændastjett- 
arinnar, í þessn máli, en þá finnst mjer 
einnig vel eiga við, að leita álits hins 
hlntans, nefnilega verkmannalýðsins, og 
er jeg þá hræddnr nm, að þeir ekki mnndn 
verða í minni hlntannm, er ósknðn eptir 
rýmkvnn á vistarbandinn. Auðvitað ern 
þetta að eins spádómar, er menn verða 
að geta sjer til eptir þvi, sem líklegt er. 
Það er svo fjarri mjer, að jeg vilji leysa 
vistarbandið i þeirri von, að menn mnni 
ekki færa sjer það i nyt, því að jeg treysti 
því af fullum hnga, að verkalýðnrinn muni 
nota þetta leyfi, og færa sjer það í nyt 
með ráðdeild. H. þm. S.-Mólas. (G. V.) 
sagði, að ástæðnm manna á Austurlandi i 
þessn hagaði öðrnvisi til en annarstaðar 
á landinn, og skal jeg játa, að þetta er á 
nokkrum rökum byggt, þar sem vertíð og > 
heyskapartimi falla þar saman, en þvi1 
síður íæ jeg skilið það hjá h. þm. (G. V.), í 
að bændur á Austurlandi verði einvirkjar,; 
vetnr, snmar, vor og hanst, ef eins og 
hann sagði ekkert er að starfa við sjóinn 
nema nm þennan tima ársins. Vertiðin 
er að eins frá því í júlí og fram í sept., 
og ef það er rjett, sem h. þm. (G. V.) sagði, 
að þeir hefðn minna upp úr að stnnda 
sjóinn þennan stntta tima og vera svo at- 
vinnnlansir allan hinn tíma ársins, þá 
held jeg sveitabændnrnir þnrfi ekki að 
vera i vandræðnm, því það má vera grnnn- 
hygginn maðnr, er ekki kýs heldnr að 
hafa góða, fasta vinnn árið nm kring í 
ársvist, heldnr en stopnla atvinnu í ör- 
stuttan tíma i lansamennskn. Jeg held 
því einmitt, að þm. með ræðu sinni hafi 
sannað, að Anstfirðingar þurfi ekkert að 
óttast, þótt þetta frumv. yrði að lögnm. 
Að lansamönnnm sje hættara við að fara 
til Ameríkn, en öðrum mönnnm, hef jeg

áðnr tekið fram, að jeg sjái enga ástæðn 
tn.

Eptir að jeg hef hlustað á ræðu h. 
þm. S.-Múlas. (G. V.) hef jeg ennþá meir 
sannfærztnm, að mótbárnrnar ámótiþessn 
frumv. ern að eins byggðar á eintómri 
hræðsln hjá sveitabóndanum fyrir að hann 
mnni ekki fá nóg vinnufólk, en jeg fyrir 
mitt leyti verð að ganga út frá því, sem 
gefnn, að menn muni knnna aðhagasegl- 
nm eptir vindi þannig, að menn ýmist 
færi sig frá sjónnm upp i sveitirnar, eða 
þá úr sveitunum niðnr til sjávarins, eptir 
því sem kringnmstæðurnar benda þeira á, 
að vinnu sje að fá.

Að þessn sinni skai jeg ekki tefja 
umræðurnar lengur.

Hallgrimur Sveinsson: H. framsögn- 
maðnr (S. St.) hefur þegar svarað flestum 
mótbárnm, er komið hafa gegn frumv. og 
breytingum nefndarinnar á þvi. Það er að 
eins ein eða tvær mótbárnr, sem ekki hefnr 
verið svarað, og jeg því vildi fara nokkr- 
um orðnm um. H. þm. Strandam. (G. G.) 
talaði á þá leið, að ef þingið gjörði þess- 
ar breytingar á lansamannalögnnnm, þá 
væri þrengt að þjóðinni með þesau, því það 
væri á móti vilja hennar, og henni til ó- 
gagns, en jeg hef alls ekki skilið þetta á þann 
hátt; að eins er ágreiningur um land allt 
og skiptar skoðanir manna nm, hvort þess- 
ar breytingar mnni fremur til heilla eða 
óhags fyrir þjóðina, en allmargar raddir 
hafa þó kallað til þingsins nm að rýmka 
eða leysa vistarbandið. Það er alls ekki 
svo, að þingið hafi tekið þetta upp hjá 
sjálfu sjer, því að komið hafa talsverthá- 
værar raddir nm að gjöra breyting á hin- 
nm núgildandi iögum i þessu efni. Jeg 
skoða því þetta að eins sem tilraun frá 
hendi löggjafarvaldsins til þess að láta 
að ósknm þjóðarinnar, og skipa þessn á 
beztan hátt sem unnt er, og ganga ekki 
of nærri almennum mannrjettindum og 
frelsi einstaklingsins, og haga því svo, að
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það ekki leiði tíi ógagns fyrir þjóðina i 
heild sinni.

H. þm. S.-Múlas. (G. V.) benti & ým- 
islegt, er væri því til fyrirstöðu, 'að þetta 
frnmv. næði fram að ganga. Hann tal- 
aði sjerstaklega nm atvinnuvegina, eins 
og þeim háttar til á norðnr- og anstnr- 
landi, og játa jeg að margt, sem hann tók 
til, hefur við töluverð rök að styðjast, 
þegar litið er til þess, að aðalvinna bæði 
til sjávar og sveita fellur á sama tíma á 
þessnm hlntnm laudsins, en það er ómögn- 
legt að komast hjá þessn stríði á vissnm 
tímnm. Jeg ætla, að svo mikið ógagn 
sem af þvi kynni að koma, að vistarband- 
ið leystist þegar að öllu, eins mikið muni 
það tálma þessnm óförnm, að það ekki 
leysist nema smátt og smátt; það þarf 
ekki að hræðast það, að allir verði lans- 
ir, þótt rýmkað væri um vistarbandið; 
töluverðnr fjöldi manna verðnr eptir í 
vistum bæði í sveitnm og við sjóinn, má- 
ske helmingur eða meira, og mun því sið- 
ur þnrfa að óttast, að nokknr vernleg 
„collision" verði milli sjávar og sveitar, 
þótt þessi breyting kæmist að.

H. þm. Strandam. (G. G.) tók það 
fram, að þó menn hefðn gott kanp að 
sumrinn til, þá mundi það vinna sig npp 
aptur hjá mörgnm, því þeir hefðu þá opt 
lítíð á vetnrna að gjöra; yrðiþví að hindra 
menn í því að verða lausir, þar sem þeir 
gætn átt á hættn að standa nppi viimu- 
lansir snma tíma árs. Jeg held einnig að 
þetta atriði mnndi tálma þvi, að allt fari 
á ringnlreið, þótt vistarbandið sje leyst. 
En ank þess er aðgætandi, að menn fara 
einnig tölnvert eptir npplagi sínu með 
vinnuna. Það eru ekki allir jafnnpplagð- 
ir til að vera við sjó, margir nna sjor bet- 
ur við sveitavinnu, þola máske ekki sjáv- 
arvinnu, og þeir verða þá kyrrir í sveit- 
inni.

Þótt breyting væfi' gjörð á hinnm 
núgildanði lögnm um lansamenn og hús- 
menn, er að minni ætlun ekki ástæða til

að óttast, að stórvægilegnr rnglingur eða 
glnndroði komist á fyrir því; að vísu er 
jeg ekki örnggur nm, að ekki komi óþæg- 
indi af því í svipinn, en játa með þeim, 
sem halda með leysing vistarbandsins, að 
allt þetta muni smámsaman jafna sig. Sami 
h. þm. (G. G.) minntist á, að óheppilegt 
mundi það fyrirkomulag, að helmingnr sekt- 
ar færi til hreppstjóra eða fátækrastjóra, 
því reynslan sýndi, að það væri einmitt 
til þess, að deyfa menn i að koma npp 
brotnm eða gjörði þá deiga við það, af 
því þeim fyndist það ódrengilegt að ganga 
strangt eptir, þar sem um eigin hagsmnúi 
þeirra væri að ræða, en þet(a á eins mik- 
ið rætur sínar í því, að gjöldin eru svo 
afarhá, en þegar lausamennskugjaldið verð- 
ur fært niður, eins og farið er fram á í frv., 
þá verðnr ekki svo mikill persónnlegur 
hagnaður við að koma upp nm menn; jeg 
hygg, að ekki mnni allir hreppstjórar svo 
mjúkhjartaðir, að það mnni neitt misbjóða 
tilfinningu þeirra, að sektirnar gangi til 
sín, þegar þær ekki ern svo háar eða ó- 
sanngjarnar, að þeir þess vegna geta geng- 
ið eptir þeim, og et einhverjum. finnst ó- 
viðfeldið að gjörast nppljóstrarmaðnr af 
því sektirnar renna í hans eigin vasa, þá 
er það honum innanhandar að gefa fá- 
tækrasjóðnum sinn hlnta, því það má hann, 
þar sem sektirnar eru hans, en við það 
getur hann losast við öll óþægindi, sem 
af því gátn leitt, að hann kom brotinu 
upp.

H. þm. S.-Múlas. (G. V.) minntist einn- 
ig á þá ábyrgð, sem húsráðendnr hafi á 
því, að þeir Iausamenn, sem hjá þeim ern 
til húsa, standi ekki í skilum með öll op- 
inber gjöld, og áleit það heppilegt, að 
lausamönnum skyldi skylt að setja hús- 
ráðanda 'eða húsbónða trygging fyrir að 
gjöldin greiddnst án skaða fyrir hann sjálf- 
an, og kann þetta að hafa við töluverð 
rök að styðjast, en það verðnr að gjöra 
ráð fyrir því, að húsráðandi mnni ekki 
vera svo ráðlaus, að hann ekki láti menn
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asBtja sjer trygging fyrir gjöldum, ef how- 
nm finnst eithvað ískyggilegt, þar sem 
Jögin gefa honum bœding í þá átt; mjer 
finnat það eðlilegt, að húsráðendur taki 
trygging hjá lausamönnunum til þess, að 
geta, gripið til, ef þeir ekki standa í skil- 
nm; það er eðlilegt, að þeir tryggi sjer 
gjaldið; ef þeir hafa grun nm að viðkom- 
andi ekki getx. borgað. Hvað því viðvík- 
nr, að nargir efnalitlir ráðleysingjar mundn 
gjörast lausir sjer og öðrum til ógagns, 
þá geta þeir það ekki án vitundar hrepp- 
stjóra, sem hafa mundi hönd í bagga með 
þeim, þvf hreppstjórar hafa töluverð áhrif 
en þó helzt á hina fátækui og umkomu- 
litlu. Jieg er viss um, aðsveitastjórnirnar 
mundu hafa hönd í bagga með þessum 
mönnum eins eptir sem áður. Hvað þvi 
viðvíkar, aðmargir lansamenn komist und- 
an að segja til nm heimili sitt, þái er það 
eúrmitt tilgangnr þessa frv. að koma i 
veg fyrir það, með því að hreppstjóri á 
afr hámta glögg skírteini fyrir heimilis- 
fangi. Ef hreppstjóri er nógu aðgætinn 
og stnndar vel skyldn sína og heimtar öll 
þan skírteini, sem hann má; þá á enginn 
að komast undan; enda teldi jeg þann lausa- 
mann vanhygginn, sem ekki ávallt, hvar 
sem hann færi, geymdi hjá. sjer skírteini 
sín, svo að hann gæti sýnt, hverjum sem 
væri, að hann hefði. fulla heimild til að 
vera laus og frjáls.

ATKVÆÐAGIL; 1. breyt. við 1. gr. 
(C- 404) samþ. með 6:5 atkr.; 1. br. við 
sömu gy. (C. 434) felld með 6:4 atkv.; 
2. br. við sörnu gr. (C. 404) samjk með 
6: 5 atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðn

já: nei:
Þorleifur Jónsson Jón A. Bjaltalin 
Einar Ásmundsson Guðjón Guðlaugsson 
Hallgr. Sveinsson GutL Vigfússon 
L. E. Sveinbjömsson Kristján Jónsson 
Signrðnr Stefánsson Sigurður Jensson. 
Þorkell Bjarnason.
21 bn við 1. gr. (C. 434^felld' meðv 7:1 atkv.;

Álþt 1893 Á.

3. hr. við sömn gr. (C. 404) samþ. í e. 
hlj.; 1. gr. þannig breytt samþ. með 7 : 3 
atkv.; 4. br. við 2. gr. (C. 404) samþ. með 
8 atkv.; 2. gr. þannig breytt samþ. með 
8 atkv.; 5. br. við 3. gr. (C. 404) samþ. 
með 6 atkv.; 3. br. við sömu gr. (C. 434) 
samþ. með 6:4 atkv.; 4. br. við sömu gr. 
(C. 434) samþ. án atkv.gr.; 3. gr. þannig 
breytt samþ. með 8 atkv.; 4.-6. gr. samþ. 
með 10 atkv. hver.

Fyrirsögn frv. samþ. með 8 atkv. 
Málinu vfeað til 3. umr. með 8 atkv. 
gegn 3.

Frv. til laga um gæzlu og viðhald á 
brúm yfir Ölfusá og Þjórsá (C. 388); 2. 
umr.

Hattgrímur Sveinsson: Það er að eins 
lítil orða-athngasemd, sem jeg vit gjöra 
við 1. gr. í frv. þessu; þar stendur: 
„Landshöfðingi hefur umsjón með brúnni 
á Ölfnsá hjá Selfóssi og brúnni á Þjórsá 
hjá Þjótanda“. Einsr og' vjer vitum, er 
nn þegar brú til á Ölfusá hjáSelfosd, en 
aptur 6 móti er engin brú til á Þjórsá; 
að eins hefur verið samþ. aí'þinginu Ifrv. 
um að byggja þessa brú. Mjer finnst því 
þetta orðalag hjer í 1. gr. ffv. óviðfeldið. 
Jeg kynni betur' við, að skotið væri inn 
fáeinum orðum t. a. m.: „þegar hún er 
til“; jeg ætia því, að áskilja mjer breyt.till. 
í þessa átt til 3. umr. Jeg vilennfremur 
gjöra litla athugasemd við 2. gr.; þar stend- 
ur svo: „Kostnað við gæzlu brúnna skal 
greiða úr sýslusjóðum Árness- óg Rangár- 
vallasýslu, er skiptist á nefnd sýslufjelög" 
o. s. frv. Þetta orð „er“ á ekki við 
næsta orð í setniugunni á undan, eins og 
venjulegt er f almennu mál, heldur við 
fyrsta orðið „kostnað"; það orð er komið 
oflangt á undan og væri þá betra að kippa 
þessu einnig i lag. Jeg vil því áskilja 
mjer breyttill um þetta við 3. umr.

Sigurbur Stefánsson: Jeg skal fús- 
lega játa það með h. 2; kgk. (H. Sv.), að
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það er ekki viðkunnanlegt að orða 1. gr. 
þessa frv., eins oggjört er, en þóheldjeg 
kjósi það heldur, að hnn sje þannig ó- 
breytt. en að skotið sje inn nm brú á 
Þjórsá orðunnm: „þegar hún er til“. Jeg 
óska þess og vona það, að ekki liði á löngn 
áður en þessi brú verði byggð og þá verð- 
ur frv. rjettmæli. En frv. þetta á að 
verða lög, sem gilda eiga framvegis, um 
ókominn tíma og fyrir þvi væri það ekki 
viðfeldið, að láta standa í lögunnm þessi 
orð: „þegar hún er byggð“. Jeg kýs því 
heldur, að þessi gr. sje óbreytt. Aptnr á 
móti er jeg samdóma h. 2. kgk. (H. Sv.) 
um þá athngasemd, sem hann gjörði við 
2. gr. frv.

ATKVÆÐAGE.: 1.—3. gr. frv.samþ. 
í e. hlj.

Pyrirsögnin samþ: og frv. vísað til 3. 
umr. í e. hlj'

Frv. til laga um bœjarstjorn á Seyðis- 
firði (C. 356, 417, 456, 457); 2. umr.

Framsögumaður (Guttormur Vigfússon): 
Það er yfirhöfuð ekki mikið að segja nm 
breyt.till. néfndarinnar, þær ern flestar 
leiðrjettingar á prentvillum. 15. gr. er þó 
nokknð breytt. Þetta opua brjef frá 6. 
jan. 1857, sem frv. vituar til, er ekki tíl 
sem gildandi um Seyðisfjörð; þess hefur 
ekki verið gætt, að þetta opna brjef er 
að eins fyrir Akureyrarkaupstað, en frv. 
þetta hefur verið sniðið eptir bæjarstjórn- 
arlögum þess kaupstaðar.

í 16. gr. vill nefndin bæta inn orð- 
unnm: „ásamt bæjarfógeta". Það erekki 
efnisbreyt. en skýrara ákveðið, því að sjálf- 
sögðu á bæjarfógeti að vera einn af 3 í 
hafnarnefndinni. 3. og 4. breyt.till ern 
leiðrjettíngar á prentvillnm; það hefnr 
verið vísað í skakkar greinar. Hið sama 
er að segja nm 6. 7. og 8. breyt.till.
, Eins og jeg gat nm við 1. nmr. var 

máli þessn þá svo illa borgið, að bæjarfó- 
getí var enginn ætlaðnr, og þvi síðnr að 
bæjarfógeta á Seyðisfirði væri ákveðin

gæelu og viðhald & brúm; 2. nmr

nein lann, og fyrir þvi hefnr nefndinni 
komið saman nm, að koma með við- 
aukatill. á þingskj. 456. Ef sú breyttill. 
kemst að, er þó fenginn bæjarfógeti en 
tíl þess að bæta úr lannaieysinn hef jeg 
komið með viðaukatíll. á þingskj. 457 nm 
að hann sknli hafa i lann 300 kr. Jeg 
vona, að þessi viðankatill. mæti ekki mót- 
spyrnn, og jeg tel sjálfsagt, að þó að h. 
Nd. hafi fellt frv. nm lann bæjarfógeta á 
Seyðisfirði hafí það ekki verið af því, að 
hún vilji, að þessi bæjarfógetí sje lanna- 
laus fremnr en aðrir bæjarfógetar hjer á 
landi, heldnr hitt, að henni hafi þótt lanna- 
npphæðin ofhá, því að vjer vitum, að í 
h. Nd. sitja miklir sparnaðarmenn. Jeg 
hef því með tilliti til þess ekki farið 
fram á hærri lann en að eins 300 kr.

Jeg hef svo ekki meira að segja nm 
þetta frv. en væntí þess, að það verði 
samþ. ásamt þessnm breytíngar- og við- 
ankatillögnm.

ATKVÆÐAGR.: Viðaukatíll. (C. 456) 
samþ. með 10 atkv.; viðankatill. (C. 457) 
samþ. með 7 atkv.; 1. gr. þannig breytt 
samþ. með 10 atkv.; 2.—14. gr. samþ. 
með 10 atkv. hver.; 1. br. (C. 417) við 15. gr. 
samþ. með 10 atkv.; 15. gr. þannig breytt 
samþ. með 10 atkv.; 2. br. (C. 417) við 
16. gr. samþ. með 10 atkv.; 16. gr. þannig 
breytt samþ. með 10 atkv.; 3. br. (C. 417) 
við 17.gr. samþ. með 10 atkv.; 17. gr. þannig 
breytt samþ. með 10 atkv.; 18.—21. gr. 
samþ. með 10 atkv. hver; 4. br. (C. 417) 
við 22. gr. samþ. með 10 atkv.; 22. gr. 
þannig breytt samþ. með 10 atkv.; 23.— 
29. gr. samþ. með 10 atkv. hver; 6. 7. 
og 8. br. (C. 417) við 30. gr. samþ. með 
10 atkv. hver; 30. gr. þannig breytt 
samþ. með 10 atkv.; 31.—32. gr. samþ. 
með 10 atkv. hvor.

Fyrirsögnin samþ. og málinn vísað 
til 3. nmr. með 10 atkv.

TiHögur yfirskoðunarmanna við lands-
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reikningana árin 1890 oq 1891 (C. 394); 
ein nmr.

Kristjám Jónsson: Nefnd sú í Nd., 
sem haft hefnr þetta mál til athugnnar 
hefnr gjört rækilega grein fyrir áliti sínn 
og till. á þingskj. 195, og hefnr nefndin 
byggt þessar tiil. sínar á athngasemdum 
yfirskoðunarmanna landsreikninganna, sem 
prentaðar ern og útbýtt hefnr verið meðal 
þingmanna. Nefndartillögnrnar vorn með 
lítilli breytingu (á tölul. 2) samþykktar 
í Nd. Bjer í deildinni hefnr nefnd eigi 
verið sett til að fara með málið og eng- 
ar breyttill. hafa komið fram; þarafleið- 
ir, að ekkier ástæða fyrir mig til aðfjöl- 
yrða nm þessar tillögnr. Jeg vænti þess 
þvi, að þær verðisamþ., eins og þær liggja 
nú fyrir.

Sigurður Stefámsson: Það er út af 
2. gr. í till. þessnm, að jeg vil leyfa mjer 
að gjöra þá fyrírspnrn, hvort eigi hafa 
allstaðar þar, sem hægt er, verið lagðar 
út jarðir frá þeim branðnm, þar sem ár- 
gjald á að greiða frá. Það mnn vera 
mjög qrðngt fyrir hlntaðeigandi presta 
að geta greitt þetta gjald í peningum. 
Mjer er það ekki ijóst, hvort allstaðar 
hafa verið lagðar út jarðir, og fyrir því 
vil jeg leyfa mjer að gjöra þessa fyrir- 
spnrn.

Kristján Jónsson: Þar sem hægt 
hefnr verið hafa jarðir verið lagðar út til 
borgnnar árgjaldsins, en tillagan nm mál- 
sókn nndir tölui. 2, er sprottin af því, 
að sem stendnr ern nokkrir prestar komn- 
ir i skuld nm árgjaldsgreiðsln. Þessi till. 
bendir til þeirra presta.

ATKVÆÐAGB.. 1. till. samþ. í e. 
hlj.; 2. tiIL samþ. með 10 atkv.; 3. og 4. 
tilL samþ. i e. hlj.

Fertngasti fundur, föstudag 18. ágúst. 
Allir á fnndi.
Frumv. til laga um loggilding verzl-

unarstaðar við Reykjatanga (C. 402); 3. 
nmr.

ATKVÆÐAGB.: Frnmv. samþ. með 
7 samhlj. atkv. og afgreitt til Nd.

Frv. til laga um óreyting á 3. og 5. gr. 
yfrsetukoennalaga 17. des. 1875 (C. 431, 
464, 471); 2. nrar.

Sigurður Jensson: Jeg skal með fá- 
nm orðnm leyfa mjer að gjöra grein fyrir 
breyt.till. þeirri, er jeg hef leyft mjer að 
koma fram með.

Aðalatriðið í frnmv. þessn er, eins og 
allir sjá, fólgið i 2. gr., þar sem trygging 
er sett fyrir, að yfirsetukonur fái svo 
góða kennslu og nndirbúning, sem þær 
þnrfa, til að geta staðið vel i stöðu sinni. 
Jeg er alveg samþykknr þessari stefnu, 
og vildi gjarnan óska, að þeim væri kennt 
svo niikið, að þær einnig gætn veitt mönn- 
um hjálp í hinum almennustu sjúkdómum, 
er koma fyrir, því eins og allir vita, þá 
getnm við aldrei búizt við, að við nokkurn 
tíma fánm svo marga lærða lækna, sem 
við þnrfum. Jeg hef stungið upp á að fella 
burtu 1. gr. frv.s., ekki af því, aðjeg sje 
mótfallinn þessari hækknn á lannnm yfir- 
setukvenna, heldur af því, hvernig grein- 
in er orðuð. Ef greinin væri þannig orð- 
uð, að sýslnnefndum væri gefið leyfi eða 
vald til að hækka lann yfirsetnkvenna, 
eptir því, sem þær sæju sjer fært, þá skyldi 
jeg vera með henni, en að sýslunefndinni 
skuli vera skipað að hækka iannin hjá öll- 
um yfirsetnkonum, jafnt þeim, er standa vel 
og hinum, er illa standa í stöðu sinni, það 
finnst mjer ekki vera rjett. Það eru til 
yfirsetukonur, er standa ágætlega i stöðu 
sinni, og sem eiga skilið, ekki 60 kr. held- 
nr 6 sinnum 60 kr., en aptur á móti eru 
einnig til ónýtar yfirsetnkonur, sem engir 
eða fáir vilja nota, og fyrir þær eru þau 
laun, er þær nú hafa, fullkomlega nógu 
há, i samanburði við starfa þeirra. Mjer 
finnst það lika nokkuð nndarlegt af þing-
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inu, að vera að blanda isjer inn í verfca- 
hring sýslunefndanna, án þess nokbrar 
óskir hafi komið frá [þeim um það, og 
skipa þeim að hækka laun þau, er þeim 
ber að ákveða. Jeg ímynda mjer líka, að 
þetta muni ekki koma sjer neitt vel fyrir 
sýslunefndirnar, að minnsta kosti ekfri 
hvað snertir hækknn á launum sumra 
yfirsetukvenna. Það «r áð vísn að 
þessi 40 kr. laun yfirsetukvenna ern Qarska 
Iítil laun, en 60 kr. eru líka iág laun og 
jafnvel þó það væru 80 kr.; launin verða 
ekki sniðin eptir okkar tílfinningum, held- 
ur verða þan að vera esptir efnahag sýslu- 
sjóðanna. Sýslunefndirnar ern ráðsmenn 
yfir sýslnsjóðunum, og jeg álít, að þær 
sjeu allt eins góðir ráðsmenn fyrir sýslnsjóð- 
ina, eins og þingið fyrir landssjóð. Jeg 
hef opt heyrt menn hafa þau orð, að rjetrt 
sje að láta hvert hjerað stjórna sínum 
eigin málum, og því er jeg alveg sam- 
þykkur, en þegar til framkvæmdanna kem- 
ur, virðist. opt verða minna úr þessu hjer 
á þinginu. Mjer finnst þingmenn vera 
allt of fúsir til að gjörast formyndarar 
sýslunefndanna og taka ráðin af þeim, 
eina og í þessu máli, þar sem þeir skipa 
þeim að hækka launin, hvort sem þær 
vilja eða ékki. Ef halda 4 þessari grein, 
þá vildi jeg, að hún væri iþannig orðuð, að 
sýslunefndirwaT mættu eptír því, sem þær 
sæju sjer fært, hækka laun yfirsetukvenna, 
eins og þær nú geta að nokkru leyti, þeg- 
ar yfirsetukona hefur í 10 ár staðið vel í 
stöðu sinni. ÖII iþessi 1. gr. er tekin upp 
úr 3. gr. hinna núgildandi yfirsetukvenna- 
laga, nema ákvæðin í fyrstu línunni um, 
að hækka minnstu launin upp í 100 kr. 
og 60 kr.; hitt, um launahækkun eptir 10 
ára góða þjónustu, eru «ngin nýmæli, 
sýsfunefndirnar hafa fcingað til beéði getxð 
gjört og lífca gjört það, já, jeg hef enða 
heyrt, að þær sumstaðar á landinu hafi 
tekið sjer leyfi til að hækka launin fram 
yfir það, sem yfirsetukvennalögin heimila, 
og því væri ástæða til að breyta lögunum

yfliMtaflDmmilðgannm; <8. amx. 680
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i þá átt, áð tgefa þéim fuHkomið vald tíl 
að ákveða launin.

Ef menn váldu tafca þesaar athuga- 
semdir minar til greina og orða 1. gr. á 
þann hátt, sem jeg hef áðnr bent á, þá 
skyldi jeg fúslega fcaka breytingartillögu 
mina aptur, en að öðrum kosti mun jeg 
ekki gjöra það.

Þ&ð hefur einnig komið fram önnur 
breyttill. á þingekjali 464 írá h. 6. kgk. 
(Þ. B.) um að lækka minnstu launin úr 
60 ikr.. niður i 50 kr., en henni get jeg 
ekki verið með. Mjer fiunst ekki rjett að 
gefa sýslunefndum ekki vald til að gjöra 
mun á góðnm og ónýtum yfirsetukonum, 
og þar sem önnur breyt.till. h. 6. kgk. (Þ. 
B.) stingnr upp á með öUu að svipta sýslu- 
nefndir valdinu til að veita yfirsetukonum 
launahækkun fyrir góða þjónuatu, þá get 
jeg alls ekki gefið henni atkvæði mitt.

Ef jeg sem sagt finn það á umræðum 
manna, að þeir vilja breyta 3. gr. í hin- 
nm núgildandi lögum þannig, að sýslu- 
nefndum sje í sjálfs vald sett, hvort þær 
vilja hækika launin eða ekki, þá skal jeg 
fúslega taka mina breyttill. aptnr, en ann- 
ars verð jeg að lýsa þvi yfir, að jeg ekki 
man gjöra það.

Þorltett Bjarnason: Jeg hef leyft 
mjer að koma fram á með breytingartillögu, 
er fer íram & í 1. Jagi: >ð laun yfirsetu- 
kvenna í sveitum sjeu lækkuð úr 60 kr. 
niður í 50 kr., og í öðru Iagi: að afnum- 
in isje sú heimild, er sýslunefndir hafa til 
eptir 10 ára þjónustu að hækka launin um 
20 kr. Það kann nú af mörgum að verða 
skoðað svo, sem jeg hafi ráðið á garðinn 
þar sem hann er lægstur, ee þegiar menn 
gæta þess, að þær fá allan kennaiu- og 
fæðiskostnað borgaðan, meðan þær ern við 
námið, og auk þess nægileg verkfæri kostn- 
aðarlaust, þá geta menn sjeð, að jeg gjöri 
það ekfci að ástæðulauun. Og í öðru lagi 
fá þær borgun fyrir hvert verk, er þær 
gjöra uem yfireetukonur, og auk þessfiO kr. 
Þá held jeg að 50 kr. verði ekki oflitil laun,
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eptir því, sem margt nú er borgað npp til 
sveita. Að vísn geta þær stnndum haft 
örðugt t. d. verið vaktar npp nm nætur, 
enþað munþó ekki opt koma fyrir, því að 
þær mnnn að meðaltali ekki vera sóttar í 
neinnm hreppi optar en 10 sinnnm á ári, 
bæði af því, að tala þeirna, er fæðast í 
hverjum hreppi, fer ekki mikið fram úr 
því, og eins af þvi, að til þessa starfa ern 
ýmsir aðrir brúkaðir, en lögskipaiðar yfir- 
setukonnr, bæði karlar og konnr. Jeg get 
þvi ekki betnr <sjeð, en að þessar 50 kr. 
sjen megileg þókpnn fyrir þessar hjer nm 
bil 10 fiarðir, og sjest það bent, þegar þau 
ern borin saman við iann ýmsra manna, 
er opinbernm störfnm gegna; jeg vil taka 
t. d. lann hreppstjóra, svo jeg ekki nefni 
hreppsnefndarmenn, er fá engin lann fyrir 
mikkin staría.

Ef nóg fje væri fyrir hendi í sýslu- 
sjóðnm, hefði jeg alis ekkikomið með þessa 
breyttíll., en nú er ekki svo, og ef eitt 
hvað kemnr nú í viðbót á sýslnsjóðina, 
eins og útlit er fyrir, þá hafa þeir þó æði- 
mikið á sinni könnu fyrir það, þótt ekki 
sje þessn bætt við. Jeg vil taka t. d. 
Kjósar- og GhHlIbringnsýslu; þar hefnr sýsln- 
sjóður tekið upp á sig að taka þátt í 
kostiaðinnm við gnfnbátinn rElínu“ og 
hafa gijöidin til sýslnsjóðs hækkað við það 
nm helming; i einum hreppi með 28 veru- 
legnm gjaldendom er gjaidið til sýslnsjóðs 
orðið hátt á fjórða hundrað króonr, og 
verðnr það, eins og menn vita, ;að gjaldast 
allt í peningum. Það þekkja nú allir, 
hversn örðugt það er fyrir bændur, að fá 
peninga hjer á landi, þar sem peningaekl- 
aa er svo mikil, og er þvi full ástæða til 
að fara varlega i að þyngja gjöldin ásýslu- 
sjóðnm. Gjöldin eru einlægt að þyngjast 
á almenningi. Á siðasta kjörtima voru 
fögð á igjöld tilhreppsnefndaroddvita, styrkt- 
arsjóðs handa alþýðn og amtsráða, og nú 
byrjar þetta fyrsta þing, er kemur saman 
eptir að nýjarkosningarreru um garð gengn- 
ar, uneð því, að bæta við þessunýjagjaldi,

með* því að hækka lann yfirsetnkvenna; 
jeg get ekki sjeð betar, ef þessn heLdnr 
áfram, en þá verði gjöldin svo mikil, að 
almenningi verði ómögulegt að risa nmdir 
þeim.

Jeg get þvi ekki skilið annað, en að 
þessar 50 kr. verði nægileg laun fyrir’yfiz- 
setukonnrnar, þó jeg fnllkomlega játi, að 
þan í sjálfu sjer sjeu ekki mikil.

Landshofdinffi ' Sá fyrri af þeim h. 
þm. (S. J.), er talað hafa í þessn máli, 
viðurkenndi fullkomlega, aðþörfværi á að 
bneyta yfirsetnkvennalögunnm. fiann áleit 
það mjög nanðsynlegt að bæta uppfrœðslu 
yfirsetnkvenna, og þetta áiit kom einnig 
sterkdega fram i h. Nd. Þetta er einnig 
aðalatriðið í þessn frumv., en svo kernur 
aukaatriðið, sem sje að bæta kjör yfirsetn- 
kvenna. Það, sem frunrv. fer fram á að 
gjört sje í þvi efni, -er, að laun yfirsetu- 
kvenna i kiaupsíöðnm, það er að segja á 
Akureyri og ísafirði, sjeu hækkuð nm 40 
kr., en í sveitnm naa 20 kr. Þessa hækk- 
nn vilja nú suanir h. þingdeildarmenn ekki 
ganga inn á, af því þeim þykir hún of 
há, og hefnr þvi einn h. þm. (Þ. B.) á 
þmgskj. 464 'stuttgið npp á, að færa niður 
npphæðina úr 60 kr. niður i 50 kr. H. 
þm. (Þ. B.) hannast .sjáífur >við, ,*ð launin 
sjeu of lág, en segir, að sýslusjóðir hafi, 
sökum ýmsra annara kvaða, er á þeim 
liggja, ekki efni á að gjalda þeim meira 
kanp. Jeg fyrir mitt leyti vil <ekki gjöra 
svo lítið úr sýslnsjóðnnnm að segja, að 
þá muni um einar 10 kr. handa hverri 
yfirsetukonu, og skil ekki, bvecnig sá, sem í 
rann og vern álítnr launin of iág, getnr gjört 
kappsmál úr því, hvort þau skulu heldur 
vera 50 eða 60 kr. Sjerstaklega er þó 
athugaverð önnur fcveyttingin á þingskj. 
464, um <að taka burtu þá heimild, er 
sýslunefndum er gefin til að hækka lann 
yfirsetukvenna um 20 kr. eptir 10 ára þjón- 
nstn. Ef að þessi breyttill. h. þm. (Þ. B.) 
verður samþykkt, þá tekur hann hurtu 
með annari hendinni það, sem hann hefnr
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gefið með hinni og meira til. Ef því þessi 
breyt.till. yrði samþykkt, gæti það orðið 
til þess, að málið lenti í rekstri milli þing- 
deildanna, sem jeg veit, að Nd. ekki óska'r 
eptir og víst ekki heldur þessi deild.

Viðvíkjandi breyt.till. h. þm. Barðstr. 
(S. J.) á þingskj. 471, þá er hið sama 
nm hana að segja; jeg er hræddnr nm, 
að hún aldrei nái hylli Nd. og yrði þá 
endirinn sá, að málið yrði að fara i sam- 
einað þing og næði aldrei fram að ganga 
á þessn þingi, en þetta er þó svo áríðandi 
mál, og svo mikil rjettarbót fólgin í frv., 
að mjer finnst ekki rjett að láta fáeinar 
krónur vera orsök í því, að frv. sofnaði út af.

ATKVÆÐAGR.: 1. br.till. (C 471) við
1. gr. felld með 7 atkv. gegn 2. Þar með 
fallnar hinar aðrar breytingatillögnr á 
sama þingskj. 1. br.till. (C. 464) við 1. 
gr. felld með 6 atkv. gegn 3; 2. br.till. 
við sömn gr. felid með 10 atkv. gegn 1.
1. gr. samþ. með 9 samhlj. atkv.; 2—3 
gr. samþ. í e. hlj. Fyrirsögn frv. samþ. 
i e. hlj. Frv. visað til 3. umr. með 10 
samhlj. atkv.

Frv. til laga um vegi (C 424, 458);
2. nmr.

Quðjón GuSlaugssom: Með því að 
jeg, ásamt nokkrnm öðrnm þingm. hef 
leyft mjer að koma fram með breyt.til- 
lögnr við þetta frv., þá finn jeg mjer 
skylt að gjöra greinfyrir, hvernig á þeim 
standi.

1. br.till. er við 6. gr., að á eptir 
orðnnnm „yfirhöfuð úr landssjóði" bætist 
inn, „þó greiði hlntaðeigandi sýslufjelög 
af kostnaðinum til flntningabrauta".

Ástæðan fyrir þessari breytingn er 
. sú, að við álitnm flntningabrantir sem sjer- 

stök hjeraðamál, en ekki landsmál yfir 
höfnð, og fannst þvi eðHlegt, að hjernðin 
legðn einhvern skerf úr sinnm eigin vasa, 
þar sem þær meira værn gjörðar fyrir 
hvert einstakt hjerað, því fyrst á lands- 
sjóðnr að styrkja það, er snertir landið í

heild sinni, en (áta hitt sitja á hakannm, 
og eins tel jeg það ekki eptir hjernðnnnm 
að bera einhverjar byrðar fyrir þessar 
flntningabrantir, ef þeim er nokknð áhnga- 
mál að fá þær. Menn geta nú komið 
með ýmsar mótbárnr gegn þessn, og jeg 
hef jafnvel heyrt þær hjá snmnm, eins og 
t. d., að þessar akbrantir sjeu ekki gjörð- 
ar fyrir hjernðin, sem þær liggja um, 
heldnr falli þær saman við aðalþjóðveg- 
ina, og jeg skal játa, að þetta getnr átt 
sjer stað, en þó hvergi nærri alstaðar.

Við flntningsmenn þessara breytinga- 
tillaga skoðnðnm sem eina af aðalgrnnd- 
vaUarreglnm þessa frv. að allar flntninga- 
brantir skyldi gjöra að akbrantnm, eins 
og líka er tekið fram í 7. gr., hvort sem 
þær fjellu saman við þjóðbrautir eða ekki, 
og verður þá meiningin sú, að hægt verð- 
nr að leggja akbrautir á landsins kostnað 
um Öll hjeruð, án nokkurs tillits til, hvort 
þær snerta þjóðleið eða ekki. Sýslnnefnd- 
irnar geta því ekki einnngis sparað sjer 
að leggja sýsluvegi, heldur komast einnig 
hrepparnir hjá því að leggja hreppavegi, 
og finnst mjer þá of langt gengið, ef lands- 
sjóðnr á ekki einnngis að leggja sýslu- 
vegina heldnr einnig hreppavegina; það á 
með öðrnm orðnm að leggja net af ak 
færnm vegnm nm hverja sýsln eingöngn 
á kostnað landssjóðs. Annað mál væri, 
ef frv. væri þannig orðað, að þar sem 
flutningabrautir fjellu saman við þjóðleið, 
þar skyldi leggja akbrautir á kostnað 
landssjóðs, og ef breyting kæmi fram í 
þessa átt, þá skyldi jeg fúslega í tilhliðr- 
unarskyni taka aptnr bieytingartillögn 
okkar, enda þó jeg álíti, að ef hjernðin 
óska eptir að fá akbrautir, þá sjen þan 
ekki ofgóð til að leggja til nokknð af 
þvi, sem akbrautir kosta meira en hesta- 
vegir. Viðvíkjandi 2. breyktill. (C 458) 
við 11. gr. nra að lækka sýslnvegagjald- 
ið úr l1/, kr. niður í 1,25, þá er það um 
hana að segja, að hún er ekkert kapps 
mál fyrir okkur, og vona jeg, að menn
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játi, að hreppasjóðirnir sjeu ekki svo vel 
staddir, þó ekki sjeu auknar byrðar 
þeirra meira en þarf. Menn kunna nú að 
segja, að lítil samræmi sje i því að vera 
að lækka þetta tillag hreppasjóðanna til 
sýslnveganna á annan bóginn, en á hinn 
bóginn neyða þá til að bera ’/« kostn- 
aðinnm við akbrautirnar, og skal jeg þá 
svara þvi straz til þess að þnrfa ekki að 
standa aptnr npp til þess. Þetta l1/, kr. 
gjald ern hreppasjóðirnir skyldir að greiða, 
hvort sem þeim er það ljúft eða leitt, en 
viðvíkjandi þessnm V., þá er þeim alveg 
í sjálfsvald sett, hvort þeir vilja ganga 
að þvi að takast hann á herðar eða ekki. 
Jeg held að öllum geti skilizt, að það er 
nokknð annað að neyða menn til að gjalda 
það, sem þeim ef til vill ekki er ljúft, eða 
gefa þeim sjálfnm á vald, hvort þeir vilji 
af frjálsum vilja ganga að því Því 
fremur hygg jeg, að breyt.till. þessi næði 
fram að ganga, hvað h. Nd. snertir, sem 
að önnnr lik breyt.till., nema enn þálægri 
— hún vildi sem sje ekki hafa gjaldið 
nema 1 kr. en þessi fer fram á 1,25, — 
þvi fremur hygg jeg, að þessi br.till. næði 
fram að ganga, þar sem hin að eins fjell 
þar með litlnm atkvæðamnn.

3. breyttill. okkar á þingskj. 458 við 
17. gr. fer einnig í sömn átt, að nefni- 
lega til kostnaðar við hreppsvegi skuli 
greiða 1,25 kr. fyrir hvern verkfæran 
mann í hreppnnm frá 20 til 60 ára, en 
hnn fer einnig fram á* nokknð meira, 
nefnilega að láta hvern húsbónda á vor- 
hreppaskilaþingi greiða þetta hreppavega- 
gjald fyrir sina heimilismenn, í stað þess, 
eins og i ítv. stóð, að láta sveitarsjóðina 
greiða það. Jeg tók fram við 1. nmr. 
þessa máls, hversn ósanngjart það í rann- 
inni væri, að leggja þetta gjald á sveitar- 
sjóðina, þar eð tekjnr þeirra værn byggð- 
ar á allt öðrnm grundvelli, þar sem þær 
væru byggðar á efnnm og ástæðnm þeirra 
manna, er í hreppnnm búa, en vegagjaldið 
að eins á tölu þeirra verkfærra manua, er

í hreppnnm eiga heimili, en af því leiðir, 
að rjettast væri að miða vegagjaldið, ekki 
við töln þeirra verkfærra manna, er i hverj- 
nm hreppi búa, heldur við efni og ástæð- 
nr hvers hrepps út af fyrir sig, t. d. 
að hrepparnir yrðu látnir borga víst af 
hverju lausafjárhundraði, er þeir tínndnðn, 
þar sem það nú er aðalmælikvarði fyrir öllnm 
álögnm til sveitar. Vitanlega á þetta sjer 
stað í núgildandi lögnm, t. d. með sýsln- 
vegagjaldið, að þvi er ekki jafnað niðnr 
eptir lausafjártíundinni, og því höfnm við 
heldnr ekki farið fram á það, þó það rann- 
ar væri eðlilegast. Það knnna nú margir 
að segja, að húsbændnm muni verða örð- 
ngt að borga þetta hreppsvegagjald fyrir 
menn þá, er þeir hafa á heimili sínu, en 
jeg held þó, að ef þeir væru spurðir um, hvort 
þeir vildu heldur kjósa, að hækkað yrði 
útsvarið á þeim, eða greiða þetta gjald, 
þá mundi á flesta þeirra renna tvær grím- 
nr, og eptir þvi sem jeg þekki, þá er 
flestnm bændnm svo sárt nm að hækkað 
sje útsvarið á þeira, að jeg efast ekki nm, 
að þeir heldur mundn kjósa að greiða þetta 
gjald, eins og við stingum npp á. Hvað 
lansamenn snertir, þá ber þess að gæta, 
að þó húsbóndi þeirra, eða sá, sem þeir 
ern til húsa hjá, eigi að greiða þetta gjald 
fyrir þá, þá er honum innanhandar að 
leggja það aptnr á þá. Eins og jeg sýndi 
fram á við 1. nmr. þá er það eðiilegt, að 
ýmsir verkfærir menn með því fyrirkomn- 
lagi á þessn, er frv villhafa, lendi óbein- 
linis á sveitinni, og það ekki sízt við sjó- 
inn. Jeg segi þetta af því jeg vil ekki 
halla fremur á sjávarbóndann en land- 
bóndann, þvi það held jeg hvorki hafi 
komið fram hjá mjer i þessn máli eða 
öðrnm.

Jeg veit það, að margir mnnu segja, 
að þetta mál sje svo nauðsynlegt, að var- 
úðarvert sje að tefja fyrir því með því nú 
að vera að koma fram með breyting- 
ar við það, en. jeg get ómögulega að- 
hyllzt þá skoðnn, að rjett sje, að Nd. haldi
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hjá sjer mikilsvarðandi frumv. alian þing- 
tímann, svo> að vjer verðum að samþykkja 
þau óbreytt, hvort vjer viljum eðnr ekki. 
Jeg get sem> þm. í Ed. alls ekki sætt mig 
við það, og jeg held ekki h. þingdeildar- 
menn yflrhöfuð heldnr geti það. Ef eitt- 
hvað frv. er þeim göllnm búið, sem jeg 
ekki get sætt mig við, þá finnst mjer 
sjálfsagt að gjöra við það þær breytingar, 
er jeg álít nanðsynlegar, án þess að taka 
nokknð tíllit til, hvort það á því þingi 
nái að verða að lögnm eða ekki. En af 
því jeg' ekki vildi þó téfja fyrir þessu 
máli meira en bráðhanðsynlegt væri, þá 
hef jeg af tilhliðrnnarsemi verið einn af 
þeim mönnum, er greiddn atkvæði á móti 
því að setja þetta mál í nefnd.

Að þessn sinni mnn jég látai vera að 
gjöra frekari grein fyrir þessum breyting- 
nm mínnm; ew ef jeg finn ástæðn til þess, 
þá mnn jeg gjöra það síðar.

LandshöfSingi-. Pað var tekið fram 
við 1. umr. þessa máls hjer í þessari h. þd., 
að frv. þetta væri mjög mikilsvert, og að 
þær breyt., sem með því eru gjörðar á nú- 
gildandi lögnm, værn yfir höfuð að tala 
mjög þarflegar og hagstæðar. Nn ern komn- 
ar hjer fram tvenns konar breyt.tilL, og 
er önnur þeirra svo vazin, að ef hún kemst 
að, má ganga að því vísn, að ekki mnni 
nást neitt samkomnlág við h. Nd; það 
er breyt.tillt við 6. gr. Sú breyt. er svo 
mikil röskuná grnndvailarregta þeirri, sem 
sett er í frv., að ekki er til þess að hngsa, 
að h. Nd. geti aðhyllzt hana. Jeg 
veit ekki, hvort háttv. uppástungumenn 
hafa gjört sjer það ljóst, hverjar afleiðing- 
ar þessi breyt. mnndi hafa. í 3. gr. frv. 
er tekið til, hvar flntningabrantir sknli 
liggja, og sjest þá, að á flestnm stöðnm 
falla þær að mikln leyti’ saman við aðal- 
póstleiðir. Eptir gildandi lögnm á lands- 
sjóðnr nú að kosta eingöngu aðalpóstvegi 
og gjöra þá að akvegum. Eptir frv. þessu 
eiga að eins flutningabrautirnar að verða 
akvegÍR Ef nú breyttiU. við 6. gr. kemat
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að, verður afleiðingin sú, afl sýslufjelög 
þnrfa að greiða vissan hlnta af kostnað- 
inum við flutningabrautirnar, eins þá, þeg- 
ar þær fatla saman við aðalpóstleið, og 
þegar þær ekki gjöra það, og gjörir þann- 
ig bæði breýt. á grnndvallarreglu þeirra 
laga, sem. nú gilda, nm hver bera skuii 
kostnað til vegagjörða, og einnig grnnd- 
vallarregln þessa frv. Jeg skal taka til 
dæmis flutningabrautina, sem á að liggja 
úr Eeykjavík og anstur í Rangárvaliásýsta; 
það er lengsta flutningabrautin, og fellur 
að mestn leyti saman við aðalpóstleið. 
Eptir fjárlaga frv. því, sem h.Nd. nú befur 
samþ. fyrir næstkomandi fjárhagstímabil, 
er veitt til vegagjörðar yfir Hellisheiði 
fyrir bæði árin 50 þús. krónnr, og eptir 
því verður Árnessýsla, ef þetta frv. verð- 
ur að lögnm í byrjnn næsta fjárhagstíma- 
biis, að borga einn sjöttnng eða 10,000 kr. 
á móti 50,000 kr. úr landssjðði til þessar- 
ar vegagjörðar á þessum tveimur árum, 
ef þessá breyt.tiil. kemst að; Þetta verð- 
nr mjög þnng byrði fyrir þetta sýslufjelag, 
og þessi byrði er lögð á sýslubúa, án þess 
þeim gefíst kostnr á að bera hönd fyrir 
höfuð sjer eða hafi þar nokkurt atkvæði nm. 
Hið sama má segja nm hinar aðrar fyrirhng- 
uðu’ akbrantir; */, partur af því, sem þær 
kosta hver nm sig, verður ætíð mjög þnng- 
ur skattur á sýslufjelögin. Aptnr á móti 
er til þess ætlazt eptír frv., að stjórnin 
gjöri árlega nppástnngnr um, hverjaflutn- 
ingabraut sknli léggja á hverjn fjárhagstíma- 
bili og biður svo um fje til þess í fjár- 
lögunnm, og sje svo þingið á sömn skoð- 
nn sem stjórnin, þá veitir það þetta fje. 
En eigi hlntaðeigandi sýslufjelög jafnan að 
greiða */, hlnta af þessnm kostnaði, er 
með því á- þan lagður mjög þnngnr skatt- 
nr án þess, að þeim gefist færi á að láta 
í ljósi vilja sinn um vegagjörðina. Jeg 
vesrð því að mæla fastiega á móti þessarí 
breyt.tilL; hún kemnr bæðí í hága við 
grnndvaliarreglu þessa frv. og einnig í 
bága við grundvaliarregiuiþeirra laga, aem
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ttú gílda, utn hver grðiða skttli kostnað 
við vegagjörð á aðatpóstlelðum. j

Hln önnur breyting, sem stunglð ec 
npp & við frv. þetta, er við 11. og 17. gr. 
og er sú breyting nokkuð smásmugleg, að 
fiera þetta gjald niður um 25 aura. Það 
var tekið fram uddir uinr. í Nd., að það, 
að bröyta hálfu dagsverki í 1 kr. 50 a., 
er ekki hækkún á gjaldinu; nraður getur 
jafnvel eius völ sagt, að það sje lækkun 
frá því sem nú er.

H. þm. Strand. (G. G.) sagði, að það 
Væri óhepþilegt, að leggja sýsluvegagjaldið 
á eptfr töta verkfærra manna. En haun 
hefur ekki koraið fram með neina breyt- 
ingu á þessu; þetta fyrirkomulag hefur 
nú staðið í síðustn 30 ár og hef jeg ekki 
orðið var við neiua óánægju yfir þvi. Mjer 
virðist þetta nart í þessa 1 kr. 50 a. svo 
lítilsvert, að eigi sje vert þess vegna að 
breyta frumv. þessu og senda það aptur 
tíl Nd. Jeg er samdóma h. þm. Strand. 
(G. G.) í þvi, að finnist verulegir gallar 
á frumv., sem samþykkt er af hinni deild- 
inni, þá eigi menn ekki að flika við að 
lagfæra þá, enda þótt stntt sje eptir af 
þingtímanum. En þegaf breytingarnar eru 
ekki stórvægilegri eða meir áríðandi en 
þessar víð 11. og 17. gr. ertt, þá virðist 
ekki vera ástæða til að eiga undir höggi, 
hvort gott frv. vegna þeirra getur orðið að 
lögum. En breyt.till. við 6. gr. er svo frá- 
leit, að hún er með öUu óaðgengileg bæði 
fyrir þeasa h. þingd. og eins fyrir h. Nd.

GuðT&n Ouðlaugsson: Jeg ætlaði að- 
eins að leyfa mjer að svara fáeruum orð- 
um athugasemdum hæetv. landsh.

Það er þá fyrst, hvað aðalatriðið 
snertir, að sýslufjelög skuli greiða x/s af 
kostnaðinum til flutningabrttttta. Hæstv. 
landsh. áleit, að þetta ákvæði kæmi í bága 
við grundvallarstefnn ffumv. og hin nú- 
gildancfi lög; en þó að það komi i bága 
við núgildandi lög, þá gjörir það lekki 
mikið, þar sem þau eru numin úr gildi

Alþti A. 1893.

með þesHU frumv., ef það verðúr að lögttm. 
En þegar grundvallarstefna frumv. er ept- 
ir minni skoðun og sannfæringu ekki ijett, 
þá má jeg einnig koma með breytingar 
við þessa steínu, án þess að að því sje 
fundið. Og jeg álít það ekki rjett, að 
ætla landssjóði að kosta vegi eða nein 
fýrirtæki að ölln leyti, sem kemur ein- 
göngu einstöku hjeraði til gagns, en ekki 
öðrum.

Hæstv. lattdsh. fræddi mig á því, að 
þessar akbrautir fjelln saman við aðal- 
þjóðvegina. Það verður hvergi sjeð á frv. 
og það stendur t. d. í 4. gr., að þær skuli 
leggjast eptir tillögum sýslunefnda o. s. frv., 
en úr því svo er, þá er lika landshöfðingi 
bundinn við þær tillögur. (Landshöfðingi: 
Þáð stendur hvar, en ekki hvemig). Það 
stendur hvergi í frumv., að akbrautir 
skuli falla saman við aðalþjóðvegi eða aðal- 
póstvegi, og ef svo væri, þá virðist ekki 
þurfa aðía breytingu á núgildandi lögum 
en að eins, að það af þjóðvegunum verði 
gjört að akvegum, sem yfir þau hjeruð 
liggur, sem hjer um ræðir í 3. gr. frumv. 
Enda hafa sjálfir flutningsmenn eða helztu 
meðmælendur þessa frumv. sagt mjer, að 
það væri ekki meiningin, að akbrautirnar 
fjellu saman við þjóðvegina, flutninganna 
Væri þörf fyrir einstök hjeruð og hæstv. 
landsh. mun víst hafa heyrt það sjálínr, 
að þær brantir mundu alls ekki falla sam- 
an við þjóðvegina. Af þessu leiðir, að 
allir þessir vegir geta orðið lagðir í kross 
hver við annan, og jeg get ekki fallizt á, 
að það sje rjett, að landssjóður eigi að 
bera einn byrðina af þeim öllum, en sýslu- 
sjóðir leggi ekki neitt til þess, sem sjer- 
staklega er gjört fyrir þau, til akbraut- 
anna.

Hæstv. landsh. skeytti því ekki í 
ræðu minni, er jeg sagði, að jeg gæti 
gengið inn á þetta ákvæði í frumv., að 
svo miklu leyti sem flutningabrautirnar 
fjeilu einmitt saman við þjóðvegina. (Lands-
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höjðingi: Stendur ekkert um það í br.till.). 
Nei, en það er það sama, þegar jeg hef 
tekið það fram við umræðurnar.

Svo er sumt í frumv., sem mér fínnst 
vera ósamkvæmni í. Það er þá fyrst, að 
í 1. gr. er sagt, að flutningabrautir sjeu 
þeir vegir, sem aðalvörumagn helztu hjer- 
aða er flutt um, og svo er í 2. gr. meðal 
annars talið upp, að flutningabraut skuli 
vera frá Reykjavík austur að öeysi. Er 
aðalvörumagnið flutt til Gteysis? Jeg skii 
ekki, hvaða samkvæmni er í þessu. Og er 
nauðsyn á nokkurri akbraut til Geysis? 
Jeg þykist nú eiga von á, að svarað verði, 
að þess sje þörf vegna útlendra ferða- 
manna. En er það víst, að útlendir ferða- 
menn óski svo mjög eptir að aka þangað 
og það á heldnr einföldum vögnum ? Ætli 
þeim þætti ekki skemmtilegra að ríða 
þangað á okkar íslenzku hestum, sem 
þykja svo afbragð hjá öðrum hestum Jeg 
ímynda mjer það, að þeir kysu heldur 
góða hesta, heldur en siæma vagna, sem 
þeim naumast þættu boðlegir. Jeg get 
því ekki sjeð, að það sje nanðsynlegra að 
leggja akbraut þangað austur heldur en 
góðan hestveg. Það er nauðsynlegt og 
bæði til gagns og heiðurs fyrir landið, að 
gjöra vel við .útiendinga, sem ferðast hjer 
um, en akbraut hefur litið að þýða i því 
efni.

Jeg get heldur ekki sjeð samkvæmni í 
því, að því er flutningabrautirnar snertir, að 
landssjóður eigi að greiða kostnaðinn við 
þær flutningabrautir, sem gjörðar eru að 
eins fyrir eitt hjerað eða einn hrepp, en 
ef þjóðvegur eða aðalpóstvegur liggur um 
sýslu endilanga, þá skuli sýslan greiða 
helming sýsluvegagjaldsins til hans. Þjóð- 
vegir flnnst mjer að heyri eingöngu undir 
landssjóð, hvað kostnað til þeirra snertir. 
Og það er sannarlega ekki samkvæmni í 
því, að landssjóður eigi að greiða kostn- 
að tii akbrauta í einum hreppi, t. d. ak- 
braut úr kauptúni á aðalþjóðveginn. Jeg 
hef talað við kunnuga menn um akbraut-

ina upp Borgarfjörðinn, og þeir hafa álit- 
ið, að hún mundi ekki falla saman við 
þjóðveginn; hún mundi ganga frá botni 
Borgarfjarðar og upp hjeraðið. Jeg er 
nú ekki kunnugur i öðrum hjeruðum, þar 
sem ákveðið er, að akbrautir skuli leggja. 
En jeg get ímyndað mjer, að þar sje eins 
varið. Þegar á að leggja þær eptir til- 
lögum sýslunefnda, þá er eðlilegt, að sýslu- 
nefndirnar láti leggja akbrautir, þar sem 
þær hyggja vera bezt og þægilegast, án 
þess að hugsa um þjóðveginn, þegar þær 
vita, að landssjóður á að borga, og þá 
munu þær reyna að spara hreppavegina og 
haga akbrautunum eptir því. Jeg skil 
ekki til hvers þessar flutningabrautir eru 
svo fastákveðnar, nema til þess að auka 
flokkadrætti hjer á þinginu, og koma inn 
gamalli hreppapólitík, þar sem hver reyn- 
ir að toga sem bezt i skækilinn sinn og 
ná í eitthvað, svo að þeir fái akbrautir, 
sem mestu koma til að ráða og þau hjer- 
uð, sem eru svo heppin að hafa kosið 
slíka menn á þing. Það er ósamkvæmni 
einnig í 6. gr., sem jeg get ekki skilið. 
Það kemur þar upp úr kafinu orðið póst- 
vegur. (Landshj Prentvilla). Fyrst það er 
prentvilla, þá nær það ekki lengra.

Hvað því viðvíkur, sem tekið er fram 
í síðari málsgr. 6. gr., þá veit jeg ekki, 
hvort það á að fara að brytja fjeð árlega 
milli þessara einstöku vegaflokka, svo og 
svo mikið til hvers, til þess að gjöra 
nokkurra faðma akspotta hjer, ogsvodá- 
lítinn hluta af hestaveg á öðrum stað, 
og þar fram eptir götunum. Jeg getvarla 
ímyndað mjer, að það sje meiningin, held- 
ur fari það eptir því, hvað einstakir menn 
eru duglegir að ná i eitt hornið á skækl- 
inum og draga að sjer.

Hvað lækkun gjaldsins í sýsluvegasjóð 
snertir, þá sjejeg ekki, að það sje nein 
minnkun fyrir mig, þó að jeg hafi komið 
fram með hana, og þó jeg heyri, að jeg 
sje að narta í. Það er þó ekki meira en 
nartað er í landsmenn til að láta úti
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í þessu efni, og það má segja hjer, að 
margt amátt gjörir eitt stórt, og svo get- 
ur, farið að mikið muni um það til 
lengdar.

Jeg get vel hngsað mjer, að hvað 
Ámesinga snertir, þá sje það ranglátt, að 
þeir leggi ^/ð til af kostnaðinnm, þar sem 
það hefur verið ákveðin akbraut hjá þeim 
fyrirfram, og geta þvi ekki haft neitt at- 
kvæði um það efni. En framvegis hefur 
það ekki neitt að segja. Og jafnvel nú 
mætti líka eins fresta þvi, ef þeir vildu, 
svo að þeir gætn sagt nm, hvort þeir 
vildu heldnr þjóðveg eða akveg.

Hæstv. landsh. játaði, að menn værn 
eíki skyldngir að ganga inn á það, sem 
þeim fyndist eitthvað vera á móti, og værn 
ekki samdóma, en jeg sje ekki betnr, en 
þessi grnndvallarregla frumv. sje athnga- 
verð, og þvi er eðlilegt, að jeg hafl komið 
með breytingar við frumv. Og þó að ekki 
þnrfi frá þeirra sjónarmiði að breyta frv., 
sem álíta það allt gott og gilt, þá ern 
ekki allir skyldir að hafa sömn skoðnn, 
og það er ijett að koma með breytingar, 
þegar maðnr hefnr þá skoðnn og sann- 
færing, að það eigi að breyta, eins og 
þaðer, hvað mjer viðviknr í þessn efni.

Jeg skal bæta þvi við, hvað akbrant- 
irnar snertir og það, að menn byggjasín- 
ar framtíðarvonir á þeim, þá er það mín 
skoðnn, að það sje því næst sem að byggja 
þær i skýjnnnm. Mjer er sama þó að 
það sjáist eptir mig, að jeg hafí sagt það 
og þó að eptirkomendurnir sjái það. Reynsl- 
an mnn sýna, hvað verðnr ofan á. Kring- 
nmstæðnr ern svo lagaðar hjer á landi, 
að akbrantir geta ekki orðið að fnllnm 
notnm. Jeg leiddi rök að þvi nm daginn, 
er málið var fyrir, að það væri til lítils 
gagns, þó að maðnr gæti farið nokkuð á 
akbrant, og þyrfti svo að fara nokknð 
með klyfjaða hesta. Þó að einstaka mað- 
nr gæti haft vagna og haft gagn af þeim, 
þá yrði ekki svo nm allan almenning,

þegar menn ekki einn sinni geta komið 
npp einfaldri kerrn hjá sjer til að aka á 
túnið sitt. Og þó að menn vjlji segja, að 
gagn verði að því, að hafa vagna og aka 
til Geysis, þá hygg jeg að meira hafist 
upp úr, og arðsamara sje bæði fyrir einn 
og aðra, að lánaðir sjeu hestar og annað 
til þessarar ferðar, heldnr en þó einn ein- 
staknr maðnr gæti haft svo og svo mikið 
npp úr akstrinnm, enda gæti almenning- 
nr haft raargt fleira npp úr hinn, hvað 
aðstoð og fylgd snertir.

BaUgrimur Sveinsson: Hæstv. landsh. 
hefhr bent á það, að vegagjörð á flntninga- 
brantnnum verður svo stórkostlega dýr, að 
þó að landssjóðnr beri ft/„ hlnta kostnaðarins, 
þá mnni það verða afarþnngnr skattnr á 
sýslnfjelögin, ef þan ættu að bera ’/„ kostn- 
aðarins. Hann tók dæmi af Hellisheiði 
og hygg jeg það dæmi geti víða átt við. 
Það getnr ekki kallazt ákaflega langnr 
eða erfiður vegur, þessi Hellisheiðarvegur, 
i samanbnrði við marga aðra fjallvegi á 
Iandinn, en það mnndi þó vera allt of til- 
finnanlegnr skattnr fyrir eitt sýslufjelag, 
að þurfa að greiða til hans 8000 kr. á 
tveimnr árnm. Það yrði því nær óbæri- 
lega þnng byrði. Þar sem svo á stendnr, 
að fleiri sýslnfjelög eiga hlnt að máli, þá 
er ekkert sagt nm það í breyt.till, eptir 
hvaða hlntfalli þau eiga að skipta með 
sjer þessnm kostnaði. Það er einnig mjög 
ónærgætnislegt, að ætlast til að sýslnfje- 
lög greiði svo þnngan skatt, án þess þau 
hafi sjálf nokknrt atkvæði nm það, þvi 
að það mnn vera byggt á misskilningi 
hjá h. þm. Strandam. (ö. G.), þar sem 
hann sagði, að sýslnnefndir hefðu tillögu- 
rjett um þessar flntningabrantir. Þær eru 
sem sje íastákveðnar í 3. gr. frumv., en 
eptir 4. gr. hefur sýslunefnd og amtsráð 
að eins tillögurjett um, hvar nm hjeraðið 
þær sknli lagðar, en ekki nm hitt, hverjar 
flntningabrautir sknli verða lagðar, það er 
fastákveðið í 3. gr. frumv.; þær eru þar
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lögleiddar 9 alls. Jafnskjótí sem þingið 
veitir fje til að leggja einhverja þeirra, 
þá verður hlutaðeigandi sýslufjelag skyld- 
ngt til samkv. þessari breyt.till. að leggja 
fram sinn ’/s hluta, hvort sem það getur 
það eða ekki. Jeg hygg því, að þessi 
uppástunga leggi allt of þunga byrði á 
sýslufjelögin, sem getur borið þau algjör- 
lega ofurliða. Hin önnur aðalbreyt.till. er 
um að lækka gjaldjð til sýsluvega úr 1,60 
i 1,25 og eins til hreppaveganna. Aðvísu 
má segja, að margir 25 aurar gjöri tala- 
verða upphæð, en jeg hygg þó, að það 
geti aldreá riðið neinn vernlegan bagga-| 
mun. Og sje mönnum hægt að greiða 
1,25 þá getur 1,50 aura gjald ekki orðið 
Qarskalega þungbært. Það er og sannfær- 
ing mín, að ekki muni veita af þessu 1,50 
au. gjaldi handa þessum vegum, til þess 
að koma þeim í það horf, sem æskUegt 
væri Þar sem h. þm. Strandam. (G. G.) 
áleit, að sýslufjeiögin ættu eins að bera 
einhvern kostnað við flutningabrautir, 
þjððvegi og fjallvegi, eins og af sýslu- og 
hreppavegum, þá er hjer sá stðri munur, 
að það er svo margfalt dýrari vegagjörð 
á flutningabrautum heldur en á sýsluveg- 
um og hreppavegutn. Það getur verið svo 
greiðfær vegur heila mílu á sýsluvegi eða 
hreppavegi, að viðgjörð á honum kosti 
ekki meira en að leggja fáa faðma af 
flutningabraut. Það er þvi allt annað, að 
gjöra sýslufjelögin gjaldskyld til þessara 
ódýrari vega heidur en að gjöra þau gjald- 
skyld til þessara kostnaðarsömu flntninga- 
brauta.

ATKVÆÐAGE.: 1. gr. samþ. með 
9 atkv.; 2. gr. samþ. í e. hlj.; 3. gr. samþ. 
með 9 atkv.; 4. og 5. gr. samþ. í.e. hlj.; 
1. breyt.till (C. 458) við 6. gr. felld með 
6:5 atkv., að viðhöfðu nafnakalling«ögðq:

«74;
Einar Ásraundsson, 
Guðj. Guðlaugsson, 
Gutt. Vigfússon, 
Sigurður Jensson,

Nei:
J. A. Hjaltalin, 
Þorl. Jónsson, 
Hallgv. Sveinsnon, 
Kristján Jónsson,

Þorkeil Bj&rnason. L.E. Sveinþjörnssón, 
Sigurður Stefánsson.

6. gr. samþ. með 8 : 1 atkv.; 7.—10. gr. 
samþ. með 10 atkv. hver; 2. br. (C. 458) 
við 11. gr. samþ. með 8:2 atkv.; 11. gr. 
þannig breytt samþ. í e. hlj.; 12.—16. gr. 
samþ. í e. hlj.; 3. br. (C. 458) við 17. gr. 
samþ, með 7 : 3 atkv.; 17. gr. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.; 18.—24. gr. samþ. 
í e. hlj. hver; 25. gr. samþ. með 10' atkv.

Fyrirsögnin samþ. 'og málinu vísað 
til 3. umr. i e. hlj.

Frv. til laga um Tiirltjur (C. 461); 1.
umr.

Hattgrímur Sveivsson: Frv. þetta, sem 
hjer liggnr fyrir, hefur þegar gengið í 
gegnum h. Nd. og er óhætt að segja, að 
það hefur þegar fengið svo rækilegan 
undirbúning, sem kostur er á, enda er 
þetta mál mjög stórvægilegt og áriðandi, 
og breytingarnar, sem frv. fer fram á, mjög 
miklar. Eins og kunnugt er, er gjald til 
kirkna nú ákveðið af ýmsum stofnum; 
gjöldin eru mjög margskonar og hafa marg- 
ir ekki unað vel þessum gjaldamáta og 
margir una því ekki vel, að heimtað sje 
hið ssma gjald af mörgum ólíkum gjald- 
8tofhum. Frv. fer fram á gagngjörða 
breyting á þessu og vill sameina öll þessi 
gjöld í eitt gjald. Þetta er þegar stór- 
vægileg breyting og þetta skoðað út af 
fyrir sig virðist mjög aðgengilegt og æski- 
legt; en svo er um hitt að ræða, hvort 
gjaldið til kirkna við þetta nýja fyrir- 
komulag kemur betur niður og verður 
rjettlátara en áður og svo í öðru Iagi, hvort 
þetta verði til þess, að gjaldið til kirkna 
hækki eða ei.

Hvað hinu fyrra atriði viðvikur, hvort 
þetta gjald kemur betur niður eða verðnr 
rjettlátara en gjald það, sem nú er borgað, 
þá geta varla verið skiptar meiningar um 
það. Jeg skal stuttlega drepa á fyrir- 
komulagið, eias og það nú á að verða. Þótt 
gjöldin til kirknanna sjeu af ýmsum
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stofoum og komi kannske stundum mis- 
jafot niðnr, hafa þó allir sömu kröfn, hvað 
þægilegt og þolanlegt rúm snertir í kirkju 
til þess að hlýða gnðsþjónustn, allir 
i kirkjufjelaginu, sem óska þess, að hlýða 
á gnðsþjónnstn í kirkjnnni, þótt kirkjn- 
gjaldið sje lagt misjafnt á eptir stöðu 
manna í þjóðfjelaginn.

Frv. fylgir þeirri einföldu grnndvall- 
arreglu, að þeir, sem staðfeet hafa skírn- 
arheit sitt skuli gjaldskyldir til kirkjn. í 
öðra lagi er farið fram á það i frumvarp- 
inn að skipa fjáreign kirkna öðruvísi en 
verið hefor hingað til. Eins og knnnngt 
er, er það nú í lögnm, að hver kirkja á 
sinn sjóð eða sína sknld út af fyrir sig, 
en fov. fer fram á það, að stofna almenn- 
an, sameiginlegan sjóð fyrir allar kirkjnr, 
leggja saman eignir allra kirknanna í einn 
sjóð, sem taki við tekjum þeirra o'ggreiði 
aptnr fram fje til árlegra þarfa þeirra, til 
viðhalds þeim og endurbyggingar þeim. 
Áður hefnr verið sjereign en nú á að 
verða sameign milli allra kirkna.

Um þetta atriði knnna menn nú má- 
ske að hafa skiptar skoðanir og snmir á- 
líta, að sjereignin væri eðliiegri og þá væri 
betnr farið eptir þörfnm, skoðnnnm og 
krijfum manna í hinnm einstöku sóknnm; 
en það fyrirkomnlag hefnr ekki ávallt 
reynzt happasælt Margar kirkjnr hafa 
að eins sín lögboðnu gjöld en lítið nm 
niðnrjöfnnn eptir öðrnm grnadvelli. Sum- 
ar kirkjnr hafa aptnr á móti notið veg- 
lyndis og öriætis einstakra manna eða 
sókna, og hefnr þar sjálísagt allt farið 
vel; einstakir rnenn hafa lagt fram fje 
til þess að gjöra kirkjnr sínar svo vel 
nr garði sem æskilegt var, en slikra kvaða 
þarf ekki eins með eptirleiðis, heldnr greiðist 
kostnaðnrinn úr hinum sameiginlega sjóði 
kirknanna, og menn þeir, sem fyrirsjóðn- 
nm knnna að standa mnnn bæði hafa 
vilja á, og finna það skyldn sina að bæta 
það, sem bæta þarf. Að vísu getnr komið 
fyyir, að ekki verði þegar í stað unnt,

að fullnægja ósknm alira og þá mun sem 
fyr bjóðast tækifæri veglyndnm og öriátnm 
mönnnm að hjálpa.

Enn er ein breyting, sem frv. þetta 
fer fram á, frá því sem nú er, og það er 
fyrirkomnlag á stjórn kirkjnlegra málefoa 
og sjerstaklega með tilliti til þess, þegar 
kirkjn skal reisa við eða byggja að nýju. 
Hingað til hefnr það eingöngn verið nnd- 
ir fjárhaldsmönnnm sjálfom komið, hvern- 
ig ölln smíði kirkjnnnar var hagað, og 
kirkjubyggingameistararnir hafo nálega 
verið eins margir og þær kirkjur, sem 
reistar hafa verið.

Sjálfseignarbóndinn hefor verið sjálf- 
ráður í tilhögun kirkjnbyggingar á jörð 
sinni. Einstakir fjárhaldsmenn kirkna, 
eigendur þeirra, eða Ijenskirkjnhaldarar 
hafa stnndnm reynzt misjafnlega, þegar nm 
tilhögun á kirkjnbygging hefnr verið að 
ræða; þar sem þeir voru byggingarfróðir 
menn og vel fallnir til þess starfa, að 
vera með í öllum ráðnm um tilhögunina, 
fór allt vel, en þar sem þeir ekki sjálfir 
haía verið byggingarfróðir og þá ekki getað 
notið aðstoðar einhverra annara fróðra 
manna, þá hefor það opt misjafolega tek- 
izt. Það er kunnngt, að allmargar kirkjur 
hjer á landi eru ekki í því ástandi, sem 
vera á eptir þeim ákvörðnnnm, sem nm 
það ern settar. Að vísu hefur þetta stór- 
um batnað á síðnstn tveim mannsöldrnm, 
það hefur verið reistnr fjöldi kirkna bæði 
veglegri og fegurri en áðnr var, og við 
þessa breyting og áhrif þan, sem hún hefur 
haft á almennan hngsnnarhátt, hefnr torf- 
kirkjnm fækkað að mnn, þótt enn þásjen 
þær á allmörgnm stöðnm. Á nokkrnm 
stöðnm hafa risið npp steinkirkjnr, sem 
menn hafa von nm að reynast mnni vel. 
Sumstaðar hafa verið reistar timhnrkirkj- 
nr, veglegri oer smekklegri gnðshns en 
áður var. En þótt nú tölnverðar nmbæt- 
ur hafi orðið á kirkjnbyggingnm ásiðnstn 
mannsöldrnm, hafa þó nokkrar kirkjnr 
hjer og hvar verið reistar í þvi formi,
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sem naumast má álíta viðnnandi, þótt 
kringnmstæðnrnar vel hefðn leyft að gjöra 
þær betnr úr garði og engin þörf væri á 
að spara fje. Það er knnnngt, að torf- 
kirkjur hafa verið reistar á þessnm árnm, 
þótt það byggingarlag á kirkjum sje fyrir 
alllöngn dæmt af almenningsálitinn og 
ekki þyki við eiga. Það er hálf óþægi- 
legt að sjá við hliðina á vel hýstnm bónda- 
bæ litla torfkirkju, óeinkennda ákvörðnn 
sinni, sem óknnnngir menn halda að sje 
eitthvert litilfjörlegt geymslnhús á bænnm. 
Jeg hef komið á bóndabæ, þar sem reist 
hafði verið stórt og fagnrt timbnrhús til 
íbnðar, en við hliðina á því stóð lítil og 
harla hrörleg torlkirkja. Þetta er all 
óskemmtilegt að sjá og hneykslarþá, sem 
því ern óvanir. Þeir sjá íbnðarhúsið veg- 
legt, stórt og glæsilegt, en við hliðina á 
því stendur gnðshús lítið og óálitlegt. 
Með þessn þykist jeg hafa bent á, að þó 
kirkjubyggingar hafi tekið framforum á 
síðari árnm, þá er það samt ekki nndan- 
tekningarlaust. Eins er og að gæta við 
kirkjubyggingar að undanförnn, að til- 
viijmt hefur þar alltof mikln ráðið, bæði 
viðvíkjandi því, hvort reisa skyldi kirkj- 
urnar og hvernig þær voru reistar, en 
með frv. þessu er leitast við, að koma 
samræmi á allt. Við kirkjubygginguna á 
að fylgja bendingum þess manns eða þeirra 
manna, sem færir ern um að gefa bend- 
ingu í þvi efni og segja fyrir um, hvernig 
öllu verði bezt hagað og á svo fjárhalds- 
maður kirkjunnar að taka við þeim bend- 
ingum og hafa framkvæmd verksins á 
hendi.

Þetta eru þá þær aðalbreytingar, sem 
frv. þetta fer fram á. Jeg vil ekki fara 
nánar út i einstök atriði þess, en geyma 
það til 2. umr. Jeg er á þeirri skoðun. 
að til mikilla bóta fyrir frv. hafi verið 
hinar ýmsu breytingar, bæði áður en það 
kom á þing og eins hjer áþingi. Einsog 
knnnugt er setti synodus í fyrra nefnd 
manna í málið, sem ieitaðist við að laga

þaðogskipa því sem bezt var auðið. Síð- 
an hefur það verið rækilega íhugað í Nd. 
og mun þvi mál þetta nokkurnveginn undir- 
búið, þegar það hjer kemnr fyrir h. deild 
Það hefur verið rækilega meðhöndlað og 
verður sjálfeagt til verulegra umbóta í því 
formi, sem það er nú. Jeg held að þetta 
hljóti að teljast rjettarbót frá því sem er, 
og hljóti að skipa þessum efnum í veru- 
legt betra horf, en verið hefnr. Jeg ber 
því það traust tii h. Ed., að hún taki þessn 
máli vel og hef þá öruggu von, að hún 
gefi því greiðan gang og það því fremur, 
sem jeg veit, að margir h. þingdm. hafa 
fylgt gangi málsins í Nd. með lifandi og 
vakandi áhuga, enda þótt þeir hefðu sjáifir 
um mörg mikilsverð mál að hugsa. Marg- 

’ir af h. deildarm. munu því ekki málinu 
óknnnugir, heldur hafa þegar sett sig inn 
í það. Af þessu vona jeg, að h. deild sjái 
sjer fært að meðhöndla það, athuga það 
sem þarf við það og velta því fyrir sjer, 
án þess að nefnd verði sett í það. Sök- 
um þess að timinn er tæpur, mundi ekki 
hentugt að skipa nefnd manna í það. Jeg 
ætla einnig, að málið sje svo rækilega und- 
irbúið, sem framast má verða og álít það 
æskilegt, að hið töluverða starf, sem til 
þessa máls hefur gengið, ekki liggi ávaxt- 
arlaustnæstn 2 ár. Jeg ímynda mjer, að 
málið geti náð hjer góðum úrslitum, án 
þess að nefnd verði sett í það, og að það 
fái sem greiðastan gang til 2. umr.

Guðjím Guðlauqsson: Frumv. þetta 
er nú eitt af þeim náðargáfum, sem. h. Nd., 
sendir oss, og við eignm að taka við og 
greiða veg, án þess að okkur sje veitt 
tækifæri til að gjöra þær athuganir og 
breytingar á, sem við álítum nauðsynlegar. 
'Jeg hef áður við annað tækifæri tekið það 
fram, að mjer finnst ekki þetta rjett gjört 
gagnvart Ed., mjer finnst ekki rjett, að Nd. 
haldi málum svo lengi hjá sjer, að þegar 
þau loks koma til Ed., þá er ekki iengur 
tími til þess að gjöra nauðsynlegar breyt- 
ingar á þeim, og verða því að ganga óbreytt
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í gegn, ef þau annars eiga fram að ganga. 
Með því móti finnst mjer allur rjettur Ed. 
fyrir borð borinn.

Þótt mál þetta hafi verið rækilega 
skoðað í Nd., finnst mjer samt, að við höf- 
um rjett til, ef tími og tækifæri leyfir, að 
athuga það enn nákvæmar, og því æski- 
legt, að það kæmist í nefnd, en auðvitað 
mundi það þá daga uppi i nefndinni, þvi 
tíminn er orðinn of skammur og engum 
breytingum væri hægt að koma að, þvi 
til þeirra þarf tíma. En þótt það sofnaði 
í nefndinni get jeg ekki sjeð, að það þyrfti 
að vera málinu til skaða. Jeg vil ekki 
vera með að fella málið i heild sinni, þó 
ekki væri tími til að gjðra nauðsynlegar 
breytingar á þvi, heldur fyndist mjer æski- 
legt, að það væri sett í nefnd og látið bíða 
til næsta þings og það því fremur, sem 
óskir frá þjóðinni hafa komið gegn breyt- 
ingu á þessu, sem hjer ræðir um, eins og 
menn munu geta sjeð, ef vel er Ieitað í 
þingmálafundagjörðum þeim, sem frammi 
liggja á lestrarsalnum.

Hvað snertir ákvæði um hinn sam- 
eiginlega kirknasjóð, þá hefur mönnum hjer 
víst verið ókunnugt um það, fyr en frum- 
varpið kom hingað.

H. 2. kgk. (H. Sv.) talaði um ástand 
kirknanna fyr og nú, og að margar af 
þeim væri enn í óstandi, sem laga þyrfti, 
en það er ekki sjeð, að slíkur sjóður yrði 
til að bæta úr þessu. Hann skýrði lika 
írá, að kirkjubyggingar hefðu tekið all- 
miklum framfórum á siðasta mannsaldri, 
sumstaðar hefðu komið upp steinkirkjur 
og torfkirkjur væru mikið aðleggjast nið- 
ur og það væri ekki samkvæmt hugsunar- 
hætti nútímans að halda við torrkirkjun- 
um, en af ýmsum ákvæðum frumvarpsins 
hugsa jeg, að torfkirkjurnar gætu staðið 
lengur en til væri ætlazt. Þegar allt fje 
kirkna er komið í einn sameiginlegan sjóð 
og allt fje á að borgast tii þeirra úr sama 
sjóði, þá verða fyrstu útgjöldin það, að 
jeg hugsa, að borga allar áfallnarskuldir.

Þær kirkjur, sem eitthvað eiga til, leggja 
fje sitt í hinn sameiginlega sjóð, til þess 
að hinar kirkjumar, sem ekki eiga fyrir 
skuldum geti borgað með því skuldir sínar. 
Steinkirkjurnar, sem byggðar hafa verið, 
hafa kostað ærið fje og eru skuldugar 
einstökum mönnum, sem lagt hafa fje sitt 
til byggingarinnar; þessar kirkjur verða 
að standa eins og þær eru komnar með 
skuldum og þessar skuldir eiga þvi eptir 
þessu fyrirkomulagi að borgast með fje ann- 
ara kirkna; að það fyrirkomulag miði til 
framfara skil jeg ekki, og jeg held að ekki 
muni allir sætta sig vel við það.

Af þessu fyrirkomulagi leiðir skaða, 
ekki fyrir einstaka menn, heldur fyrir 
sjálfan kirkjusjóðinn, honum verður gjört 
ókleyft að bera ýms önnur útgjöld bráð- 
nauðsynleg, svo sem aðgjörð og viðhald á 
kirkjum o. fl. Jeg get hugsað, að það verði 
ærinn handagangur í þessum sjóði og mun 
ekki hægt að gizka á, að hvað miklu gagni 
hann komi og ekki víst, að allt fari þar 
hlutdrægnislaust fram, hvað skiptingu úr 
þessum sjóði viðvíkur og þegar þessi al- 
m^pni kirkjusjóður er kominn, er liklegt 
að menn leggi ekki meira á sig sjálfir en 
nauðsynlegt er. Þrátt fyrir þetta er margt 
í frumvarpi þessu, sem er til bóta og Iík- 
indi til að komist á, áður en langt um líð- 
ur. Það mun að líkindum ekki líða langt, 
áður en við fáum þing aptur, og jeg sje 
ekki betur en málið hefði gott af því að 
vera enn betur rætt og athugað þangað 
til. Ef Nd. fengi það til meðhöndlunar á 
næsta þingi ímynda jeg mjer, að hún sendi 
það fyr frá sjer til Ed. en hún nú hefur 
gjört og ljeti það ekki bíða til hinna síð- 
ustu daga þingsins. Jeg skal þá ekki fara 
fleirum orðum um þetta, þvi fleiri kynnu 
að vilja koma með athugasemdir við 
frumvarpið en, sem sagt, jeg álít nauðsyn- 
legt að setja málið í nefnd og mætti þá taka 
til þess þá menn, sem ekki þurfa öðrum 
nefndarstörfum að gegna nú sem stendur.
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Jeg vil ekki stinga upp á nefnd strax, ef 
fleiri kynnu fyrst að vilja tala.

HadqrímW Sveinsson: H. þm. Strafld. 
(G. G.) talaði um, að fyrsta starf bins sam- 
eiginlega kirknasjóðs, yrði að borga allar 
áfallnar skuidir hinna einstöku kirkna og 
er það að nokkru leyti rjertt, en bjer er 
aðgætandi, . að sjóðurinn á ekki að borga 
allar sknldirnar í einu. Það er ekki mein- 
ingin, að þegar sjóðurinn verði stofuaður, 
skuli gjöra upp allar skuldir, og telja svo 
strax íje úr sjóðnum upp i þær, enda væri 
það óvinnandi, því kirknasjóðurinn hefði 
fyrst í stað ekki svo mikið fje undir hönd- 
nm, að honum væri þetta mögulegt, því 
haon verður jatnframt, að leggja fram fje 
til bygginga og viðhalds kirkna. Jeg gjöri 
ráð fyrir, að þar sem kirkjur eru skuld- 
ugar, sje það jafoaat við einhvern hrnna 
opinberu sjóða, og tekjur prestakallsins, og 
eignin standi í veði fyrir láninu. Þessi 
lán haldast eins fyrir það, þó sameign kom- 
ist á milli kirkna, lánveitendur munu ekki 
segja þeim upp, heldur taka árlega afborg- 
anir um vissan árafjölda, sem ákveðin hef- 
ur verið, þegar skuldin var stofnuð, og«em 
vanalega munu vera 20 ár eða meira. En 
þegar um það er að ræða, að kirkjan 
skuldar fjárhaldsmönnum sínum, þá er 
ákvörðun um það í frumv., að skuldin 
skuli borgast ekki á einu ári, heldúr á 15 
árum. Það eru því öll líkindi til, að hinn 
sameiginlegi sjóður geti fúllnægt öllum 
skuldakröfum, þótt hann ekki fái inn allt 
sitt fje í einu, og geti svo líka lagt fram 
fje til nauðsynlegra kirknabygginga; þess 
er líka að gæta, að allmiklar tekjur renna 
áriega i þennan sjóð.

Hvort tekjur kirkna með þessu fyrir- 
komulagi verði meiri eða mitrni en áðúr 
hefur verið, er ekki hægt að segja. Að 
reikna það út yrði mjög margbrotið, og 
varla unnt, þvi til þess þyrfti að ætla á 
um svo margt, og gætu þær áætlanir orð- 
ið ýmist nákvæmar eða óoákvæmar. Beynsl- 
an ein verður að skera úr, hvort þetta

75 aur. gjald af manni, mUni nægilegt, 
ríflegt eða þá oflítið. Jeg gjöri fyrst ráð 
fyrir, að það verði nægilegt, þótt jeg hefði 
heldur kosið, að það væri 1 kr., eins og 
fyrst var ákveðið,.en h. Nd. komst að þeirri 
niðorstöðn, bæði sá flokkurinn, sem málinu 
fylgdi firam, og eins hinn, að þetta 75 aur. 
gjáld mundi ekki ósennilegt. En ef reynsl- 
an sýnir, að það er allt of lágt, þá mundi 
auðvelt að ráða bót á því, með nýju laga- 
boði, og hækka það þá eins mikið, sem 
reynslan hefur sýflt að þörf er á.

Með þessu fyrirkomulagi er það fengið, 
að öll hin margvíslegu gjöld. sem áður 
voru borguð í mörgu lagi, nú eru sam- 
einuð í eitt gjald. Menn verða lausir við 
alla skylduVinnu, sem áður hefur þótt 
þungbær og illa verið unað; menn losast 
einnig við hina óþægfiegu rjettaróvissu, 
sem er viðvíkjandi hinum ýmsu gjöldum. 
Ef til þess kæmi að hækka þyrfti þetta 
gjald, þá getur það aldrei munað nema 
nokkrum aurum, sem menn naumast gætu 
fundið að þyngdi á. Hjer er Iika þess 
að gæta, að fyrir gjald þetta öðlast menn 
töluvert i aðra hönd, menn fá betri og á- 
nægjulegri kirkju með betri og fullkomn- 
ari útbúnaði. Það er einnig gjört ráð 
fyrir því í frv., að sjóðurinn kosti hitun 
kirkna, organleik og söngstjóm, þegar 
efni hans leyfa. Þó að af þessu leiddi, 
að gjaldið eigi entist til. þá mundi aldrei 
þurfa að hækka það að ueinum mun, og 
svo munu menn einnig fá jafnvægi i aðra 
hðnd fyrir það. Sjerstaklega er hjer þess 
að gæta, að ðll likindi eru til, að fje kirkna 
sparist við þetta fyrirkomulag; bygging 
kirkna verður hagfeldari og auk þess 
bætast við á hverju ári vextir af sjóðnum, 
þvi allt fje kirkna verður sett á vöxtu, 
eins og leitt var i lög fyrir 3 árum. ÖU 
þessi atriði gjöra það að verkum, að kirkj- 
unum sparast fje og að öllu óreyndu verð 
jeg að vona, að þetta gjald fari nærri 
lagi.

Jeg skal játa það, að töluverður vamdi
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verðnr að sinna hinnm ýmsn fjárkvöðum, 
sem fram knnna að koma, og vandi áð 
segja, hve mikln fje megi verja í hinnm 
einstöku tilfellnm, en hið sama má segja 
nm svo margt annað. Hlntaðeigendnr 
verða að taka við þeim úrsknrði, sem við- 
komandi yfirmenn leggja á og reyna að 
gjöra eins vel og þeir geta.

Viðvikjandi ræðn h. þm. Strandam. 
(ö. G.) vii jeg geta þess, að það var ekki 
bón min, að þeir gæfh atkvæði sín með 
frumvarpinu hngsnnarlanst, heldnr vonaði 
jeg, að málið væri svo nndirbúið, að þær 
sögnr og fregnir, sem þeir hefðn af því 
meðan það var í Nd., gætn verið á við 
það, að þeir skoðuðu það í nefnd mjög 
takmarkaðan tíma, jeg segi mjög takmark- 
aðan, því þótt 7—8 dagar sjen enn þá 
eptir af þingtímannm, þá ern mörg önnur 
mikilsverð mál eptir enn óútkljáð, sem 
lika taka tíma, og sú skoðnn á málinn, 
sem menn fengjn við að athuga það í 
nefnd, mnndi að eins ná til nefndarmanna, 
en hínir yrðn þá annaðhvort að fylgja 
nefndinni, eða þá að öðrum kosti að mynda 
sjer sjálfstæða skoðun á því á þann hátt, 
sem jeg hef stnngið npp á. Jeg leyfi 
mjer því að ítreka þá von mína, að deild- 
in samþykki frv. án þess að gjöra það 
hngsnnarlanst, án þess að setja það í 
nefnd.

Guðjbn Guðlaugsson: H. 2. kgk. 
(H. Sv.) tók það fram, að sjer virtist ekki 
að lög þessi yrðu skilin svo, að hinn al- 
menni kirkjnsjóðnr skyldi borga allar þær 
sknldir i einn, sem hvíldn á kirkjnm nú, 
er frv. yrði að lögnm. En jeg hef ekki 
sjeð það hjer á þessn frv. Það verðnr 
anðvitað komið undir fylgi þeirra, sem 
hlnt eiga að máli. í 12. gr. stendnr: 
„Nú hefur lán verið tekið handa kirkjn 
með samþykki kirkjnstjórnar; greiðist þá 
það, sem ógreitt er af láninn úr hinnm 
sameiginlega kirkjnsjóði o. s. frv.; af því 
leiðir, að jeg sje ekki, að nein trygging;

Alþt ▲ 1898. I

ije fyrir því, að það sje goldið smátt og 
)g smátt. Sjóðurinn yrði auðvitað lítill 
fyrst, og margir af kirkjusjóðnnnm í hjer- 
uðnnnm gætu ekki greitt fje sitt í hinn 
jameiginlega kirkjnsjóð, nema smátt og 
smátt á 15 árum, og það má ætla, að 
hann tæmdist, ef allar skuldir kirkna yrðu 
borgaðar út i einn, sem hvergi stendur 
neitt um, að ekki geti orðið.

Ef jeg væri sannfærður um, að kirkj- 
urnar yrðu þá í betra standi eptir en áð- 
ur, þá væri lítill vegur til, að jeg hallað- 
ist að frumv. óbreyttu. En af því að það 
er nú ekki, þá verð jeg að vera þeirrar 
skoðunar, að það þurfi að íhuga frumv. 
vel, og skoða, hvort eigi þurfi breytinga 
við. Jeg get ekki sjeð, að það sje nein 
meiri trygging fyrir því, að kirkjnr sjeu 
byggðar npp, þó að sameiginlegnr kirkju- 
sjóðnr sje fyrir hendi og hvötin hverfur 
fremnr fyrir þá að hugsa nm það, sem 
áður hafa haft hng á því. En nú er tíð- 
arandinn breyttur og menn vilja hafa kirkj- 
nr i bærilegu standi. H. 2. kgk. (H. Sv.) 
sagði, að sjóðurinn mnndi haía svo miklar 
tekjnr, að hann gæti borgað lánin. En 
það er ekki ótti fyrir tekjunum, sem vex 
oss í augum, heldur eru það útgjöldin og 
svo mnn fara, að þan reynist optast drýgri.

Jeg verð að vera á því máli enn, að 
nauðsynlegt sje að yfirvega frumv. sem 
bezt, og af því að jeg eigi veit, hverjir 
verða signrsælli til að verka á oss, þeir 
af h. Nd.mönnum, sem samþykktn frumv. 
einungis í þeirri von, að Ed. annaðhvort 
felldi það eða svæfði, eða hinir, sem vilja 
að vjer samþykkjum það óbreytt, þá ætla 
jeg að leyfa mjer að stinga upp á því, 
að 3 manna nefnd verði sett í mál.

ATKVÆÐAGE.: 3 manna nefnd
felld með 7 atkv. gegn 4, að viðhöfðn 
nafnakalii, söknm ógreinilegrar atkvæðagr. 
og sögðú:

Já:
Þorleifnr Jónsson,

Nei:
Jón A. Hjaltalin, 

45 (26. okt)



im Fertngastí og íyrsti f.: lfirv. nm atohnm htskóla; 1. nmr. 708

Já: Nei:
Guðjón Guðlaugsson, Einar Ásmundsson, 
Guttormur Vigfússon, Hallgr. Sveinsson, 
Sigurður Stefánsson. Kristján Jónsson,

L. E. Sveinbjörnsson, 
Sigurður Jensson, 
Þorkell Bjarpason.

Frumv. vísað til 2. umr. með 7 atkv.

Fertugasti og fyrsti fundur, laugardag 
19. ágúst, kl. le.h. Allir á fundi.

Frumv. til laga um breyting á S. 4. 
og 15. gr. í tilskipun um lausamenn og hús- 
menn á íslandi (C. 472); 3. umr.

ATKVÆÐAGB.: Frumv. samþ. með 
6 atkv. gegn 3 og sent aptur til Nd.

Frumv. til laga um gœzlu og viðhald 
á brúm yfir Ölfusáog Þjórsá(Q. 388,473);
3. umr.

ATKVÆÐAGB.: 1. breyttill. (C.
473) samþ. með 8 atkv.; 2. breyt.till. (C. 
473) samþ. með 8 atkv. Frumv. þannig 
breytt samþ. í e. hlj. og sent aptur til Nd.

Frumv. til laga um bæjarstjórn á 
Seyðisfirði (C. 477); 3. umr.

Frumv. samþ. með 9 atkv. gegn 1 
og sent aptur til Nd.

Frumv. til laga um stofnun háskóla 
(C. 478); 1. umr.

Jón A. Hjaltalín: Hvort sem jeg er 
samdóma frumv. þessu í aðalefninu eða 
ekki, þá finnst mjer nokkuð vafasamt, hvort 
það er svo undirbúið, að það sje lögmætt, 
að taka það til umræðu hjer i þessari 
h. þingd. Eptir því sem jeg bezt veit, 
hefur þetta frumv. að eins verið til 3. 
umr. í h. Nd., og sje jeg því ekki, að 
þessi h. þingd. geti átt við að ræða frv. 
þannig lagað.

Kristján Jónsson: Jeg skal ekki 
fara neitt út í það, nje svara þeirri spurn- 
ingu, sem h. 6. kgk. (J. A. Hj.) kom með.

Jeg vil snúa mjer að frumv. eins og það 
Úggur hjer fyrir. Jeg vil leyfa mjer að 
spyrja: Hvað er eiginlega meint með þvi 
að stofna háskóla hjer í Beykjavik með 
því fyrirkomulagi, sem gjört er ráð fyrir 
i þessu frumv.? Er það ekki hið sama 
sem að leggja saman tvær kennslustofnan- 
ir, sem nú eru hjer til, prestaskólann og 
læknaskólann, án þess þær sjeu að nokkru 
auknar eða bættar, og bæta svoviðþriðju 
kennsludeiidinni, lögfræðiskennsludeiid? 
Verður nokkur háskóli úr þessu? Þetta 
kalla jeg að gefa sjálfum sjer titla; það 
er gjört með því, að gefa því háskólanafn, 
sem alls ekki getur kallazt háskóii, eptir 
þeim hugmyndum, sem vjer höfum um há- 
skóla. Mjer er þvi eigi unnt, að vera 
meðmæltur þessu frumv., þar sem ekki er 
um annað að ræða, en að skira einn hlut 
eða eina stofnun, með virðulegu nafni, 
sem alls ekki á skilið að bera það nafn. 
Það væri allt öðru máli að gegna, efhjer 
væri um það eitt að ræða, að stofna hjer 
sjerstakan skóla t. a. m. fyrir lögfræðis- 
nám; þá mundi jeg skoða huga minn um 
það, hvort eigi væri rjett að veita jákvæði 
frumv. í þá átt. En hjer er ekki því að 
heilsa. Mjer er aisendis ómögulegt að 
greiða atkvæði með svona löguðu frv.

Sigurður Stefánsson: Satt að segja 
gat jeg alls ekki skilið ræðu h. 3. kgk. 
(Kr. J.). Er óss það ekki frjálst að gefa 
þessari stofnun, hvaða nafn sem vjer vilj- 
um? Getur nokkuð verið á móti því, að 
vjer sameinum 3 kennsludeildir í eina 
heild, og nefnum þá kennslustofnun einu 
nafni háskóla? Jeg get ekkert sjeð á 
móti slíkri sameiningu, og heldur ekkert 
á móti nafninu, nema ef orðið háskóli er 
svo veglegt nafn, að vjer veslings íslend- 
ingar megum ekki taka oss svo virðulegt 
nafn í munn. Þó að hjer sjeu til 2 konnslu- 
deildir, önnur í guðfræði en hin í læknis- 
fræði, get jeg ekki sjeð neitt á móti því 
að sameina þær og bæta þar við hinni 
þriðju, lögfræðiskennsludeild, og nefnasvo
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þessa stofnun einu nafni háskóla. Þaðer 
eptir minni skoðnn alls eigi neitt að titla 
sig nm skör fram, og þeir, sem & annað 
borð ern með því, að stofnnð sje hjer á 
landi lögfræðiskennsla, þeir geta ekki, að 
mjer finnst, verið á móti þessn frumv. — 
Það vill enda svo vel til, að snmir há- 
skólar, sem síðar hafa orðið stórir, hafa 
byrjað smátt; þannig mnn jafnvel háskól- 
inn í Kaupmannahöfn að eins hafa byrj- 
að með 3—4 kennslugreinadeildir. Eins 
og vjer vitnm, hefnr hann samt aukázt með 
tímannm, og eins gæti orðið með vorn há- 
skóla, þótt hann byrjaði smátt, að hann 
gæti aukizt með tímanum, einknm ef vjer 
fengjnm sjálfir fremur en nú, aðráðavor- 
nm málnm og vorn eigin fje.

H. 6. kgk. (J. A. Hj.) hóf mótmæli 
gegn frumv. þessn út af því, að þaðværi 
ekki formlega og rjettilega undirbúið og 
rætt í h. Nd. Jeg skal nú ekki fara svo 
mikið út í það. Víst er það, að frumv. 
þetta er hingað komið, borið npp, rættog 
samþykkt í h. Nd. Frumv. það, sem fyrst 
kom ffam í Nd. var sett í nefnd, en sú 
nefnd fór nokkuð í glnndnr, en frnmv. og 
yfir höfnð till þeirrar nefndar vorn rædd- 
ar bæði við 1. og 2. umr. Við þær breyt., 
sem á þessn máli varð við meðferð þess 
þar i deildinni kom.fram þetta frv., sem 
þar er samþykkt og hingað sent. Jeg get 
því eigi sjeð, að frnmv. þetta hafi fengið 
ólöglega meðferð. En ef það hefur feng- 
ið ólöglega meðferð, hefði það aldrei átt 
að vera tekið hjer á dagskrá, en það hef- 
nr verið gjört, enda get jeg alls ekki sjeð, 
að meðferð þess eða undirbúningur hafi 
veríð á neinn hátt ólöglegur.

Forseti: Út af vefengingum þeim. 
sem fram hafa verið bornar gegn þessn 
frumv., skal jeg leyfa mjer að taka fram, 
að mjer er ekki svo vel knnnngt nm, 
hverja meðferð það hefnr fengið i h. Nd. 
En jeg verð að vera samdóma h. þm. ísf. 
(S. St.) i því, að það getnr ekki verið

ætlnnarverk forseta í þessari h. þingd. að 
hafa neina „censur" yfir aðgjörðnm h. Nd. 
eða meðferð hennar á málnm. Það verð- 
ur að vera á ábyrgð hverrar þingdeildar- 
innar fyir sig að veita þeim málnm, sem 
fyrir ern í hvert skipti löglega meðferð 
og löglegan nndirbúning eptir því, sem 
fyrír er mælt í stjórnarskránni. Jeg get 
okki fnndið ástæðn til, að kveða npp 
lokkurn úrsknrð nm lögmæti meðfeiðar 
þessa frv. áðnr en það kom til þessarar, 
deildar.

Kristj&n Jónsson: Jeg vík ekki frá 
því og skal ekki vikja frá því, að þetta 
frv. er ekki annað en „orðin tóm“ nafn- 
breyting ein, að nndanskildn ákvæðinn 
um lagaskóla. Við höfum hjer prestaskóla 
góðan að flestra áliti og læknaskóla 
nnnig allgóðan eptir vonnm. Og hverjn 
or svo í frv. bætt við þá? Lagaskóla. 
Hversvegna er þá ekki sjerstaklega komið 
fram með frv. nm stofnun lagaskóla?. 
Nei, það er ekki gjört, en þessum þremnr 
deildum o: þessnm 2 skólnm, sem vjer 
höfnm, og væntanlegnm lagaskóla, er slengt 
laman og svo segja menn: Svona; nú 
höfnm við háskóla, „nniversitet"! Þetta 
lýnist mjer vera tóm þarfleysa, og þess 
vegna álít jeg þetta frv. vera gagnslaust 
)g þýðingarlanst, en í mesta máta „prætent- 
iöst", og mun jeg því ekki greiða atkv. 
aaeð því. Það væri annað mál, ef tekin 
væri út úr frv. ein grein, greinin um 
stofnnn lagaskóla, er 2 kennarar væru við, 
og að öðrn leyti væri sæmilega úr garði 
gjörður; því mundi jeg geta gefið atkv. 
mitt. Einnig værí það annað mál, ef 
hjer væri um það að ræða að auka og 
bæta prestaskólann og læknaskólann, en 
það fer fjarri að svo sje; frumv. gjörir 
ekkert í þá átt. Hitt get jeg ekki fallizt 
á, að farið sje að búa til „háskóla“, sem 
ekkert hefur til þess að vera það nema 
aafnið tómt, og eigi getur fullnægt nein- 
um þéim kröfum, sem „háskóli“ á að geta 
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og þarf að geta fullnægt, hvað sem svo 
h. þm. ísf. (S. St.) segir.

Sigurður Stefánsson: Jeg skal ekki 
gjöra þetta að neinu kappsmáli, heldur 
að eins gjöra dálitla athhgasemd viðræðn 
h. 3. kgk. (Er. J.). Hann tók það fram. 
að þetta frv. væri ekki annað en tóm orð. 
En hvenær ætli að hann sjái frv. hjer á 
þingi, sem er annað en eintóm orð; það 
er því gagnslanst að bregða þessu frv. 
fremur nm það en öðrnm. En mjer skild 
ist svo á h. 3. kgk. (Kr. J.), sem frv. 
væri í ranninni svo háttað, að það væri 
gagnslanst, marklaust og „prætentiöst". 
(Kr.Jímsson.: Já, „prætentiöst"), gjörðisvo 
miklar kröfur með nafninu háskóli. Til 
hvers? Eru með háskólanafninn gjörðar 
svo miklar kröfur, að ekki megi nefnfc 
háskóla á nafn? Er háskóli svo ómögu 
legur hjá oss, að feikn sje að heyra slíkl 
nefnt? Ef prestaskólinn og læknaskólinn 
eru góðir, eins og þeir eru nú, ætli þeir 
yrðu þá verri, ef þeir kæmn í samband 
við þriðja skólann og nafninn svo breytt. 
Jeg hygg, að kennendnrnir mnndn gæta 
eins vel skyldn sinnar fyrir það og það 
sje ekki neinn bagi fyrir landið, þó að 
nafninu sje breytt.

Jeg skal taka það fram, sem jeg hef 
tekið fram áður, að háskólar í öðrum 
löndum hafa ekki byrjað á neitt veglegri 
hátt eða með æðra sniði, en hjer er farið 
fram á, og jeg býst við, að h. 3. kgk. 
(Kr. J.) muni játa það. Og að við ís- 
lendingar sjenm fæddir með þeim ósköpum, 
að við einir megnm ekki fá háskóla, þann 
dýrgrip, sem allar aðrar menntaðar þjóðir 
hafa sótt svo mjög eptir og fengið, það 
skil jeg ekki. Og þegar aðrar þjóðir hafa 
getað sameinað ýmsar visindadeildir nndir 
nafninn háskóli, þá sje jeg ekkert á móti 
því, að við getnm gjört það líka, nema 
sumum finnist ekki ástæða til þess af 
því að dönskn stjórninni er það móti skapi. 
Hnn vill í þessn sem öðrn halda oss ríg 
bundnnm við Danmörku og hennar hags

muni, en jeg vona, að það ráði ekki at- 
kvæðnm að minnsta kosti ekki meirihlut- 
ans hjer í deildinni.

Jeg kann þvi illaað sagt sje, aðhjer 
sje verið að gjöra svo miklar kröfnr, þótt 
vjer förnm fram á að fá þessa stofhnn, 
sem vjer sjálfir kostnm svo að öllu leyti 
og ekki fram á meira farið en að bæta 
einni deild við hinar, sem fyrir ern, þótt 
þeim sje svo gefíð nafnið háskóli. (Kr. 
Jímsson.: Það er nafnið!). Jeg heyri það, 
að h. 3. kgk. (Kr. J.) hneykslast svo mjög 
á nafninn háskóii. Hann álítnr víst, að 
það sje svo há og göfng hngmynd, að við 
íslendingar megum ekki taka oss slíkt 
nafn í mnnn; við sjenm of anðvirðilegir 
til þess að hngsa nm slikt; en jeg hygg, 
að það sje fjarri hugsnnarhætti flestra 
annara hjer á landi.

ÞorkeH Bjamason: Það er sjálfsagt 
meinlaust nafnið háskóli. En á þessnm 
háskóla á þó ekki að kenna eins mikið 
og tíðkast á háskólnm i öðrum löndnm, 
þar sem að eins á að kenna lögfræði, 
læknisfræði og guðfræði. En jeg álít þó, 
eins og jeg sagði áðnr, í alla staði mein- 
lanst að nefna þetta háskóla. En jegsje aðra 
galla á frv., sem gjöra það að verknm, 
að mjer þykir ísjárvert að samþ. frv. eins 
og það liggnr fyrir. Jeg er hræddnr nm, 
að þó að háskóli verði stofnaðnr og lög- 
fræðiskennsla yrði við hann, þá mnndn 
samt býsna margir fara til Kanpmanna- 
hafnar og nema þar lög og aðrar vísinda- 
greinir, og að komið gæti fyrir, að hjer 
yrðn opt ekki fleiri nemendnr en kennarar.

Ef frv. á fram að ganga og verðaað 
notnm, þá ætti það skilyrði að vera tek- 
ið fram í því, að aðrir gætn ekki orðið 
embættismenn en þeir, sem tekið hefðn 
próf við háskólann hjer, svo að vissa væri 
fyrir þvi, að þeir menn, sem gengjn em- 
bættisveginn, færn á háskólann hjer. En ef 
þetta skilyrði væri ekki sett, þá ern mjög 
litlar líknr til, að hann verði vel sóttnr.

! Menn vita, að nú ern allar líknr til þess,
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að menn hætti að sækja læknaskólann og 
að kennslan með timannm nálega leggist 
þar niðnr. Ef þess háttar skilyrði værn 
sett og efnilegir piltar fengjn svo „stip- 
enðinm“ tii að fara ntan, er þeir værn 
búnir að ljúka námi sínn, þá skyldi jeg 
manna fúsastnr gefa atkv. mitt með frv. 
Það er min skoðnn, að innlend mennta- 
stofnnn sje nanðsynleg, þó þannig að nem- 
endnm værigefinn kostnr á að fara ntan, 
þegar þeir hefðn lokið námi sínn, til að 
fnllkomna sig og kynna sjer betnr náms- 
grein sína og háttn annara þjóða.

Jeg kann heldnr ekki við, að kenn- 
ararnir í lögfræðisdeildinni eigi að hafa 
minni lann en kennararnir í hinnm deild- 
nnnm. Mjer finnst það vera mjög óverulegt. 
Annar kennarinn við lögfræðisdeild há- 
skólans á að fá sömn laun og allralægsti 
kennarinn við latínnskólann og yfirkenn- 
arinn við lögfræðisdeildina ekki önnnr 
eins lann og yfirkennarinn við latínnskól- 
ann. (S. Stefánsson.: Það má hækka þan 
seinna). Jeg hef skilið svo, að kennend- 
nrnir ættn að fá þessi'lsnn og ekki sje 
verið að gildra fyrir mönnnm, með því 
að setja lannin nn svo lág, til þess að það 
sje ekki í vegi og svo eigi að færi þau 
npp seinna.

Af þessnm tveimur ástæðnm verðjeg 
að vera móti frv.

Jón A. Hjaltalín: . Þetta mál hefnr 
áðnr komið fyrir á þingi og var jeg þá 
á móti því og er enn þá, af því mjer 
finnst þetta ekki vera nema nafnið tómt. 
Ef því væri að heilsa, að með frv. þessn 
væri sameinaðnr prestaskóli, læknaskóli og 
hinn fyrirhngaði lögfræðisskóli, þá væri 
öðrn máii að gegna; en þetta er allsekki 
tilfellið, það verðnr eptir frv. ekkert 
samband milli þessara þriggja stofnana, 
það mætti að líkindnm heimfæra npp á 
frv. þetta orð skáldsins: Blóðlaus hng- 
mynd allt það er. Þar eð mjer finnst að 
margt þnrfi aðathuga við mál þetta, áður 
það nær fram að ganga, vil jeg að við

heitnm sama ráði og hin h. Nd. hefhr 
gjört i snmum af málnm þeim, er írá Ed. 
hafa komið, svo sem málinn nm fjárfor- 
ræði ómyndngra, og setjnm það í nefnd.

Jeg leyfi mjer því að stinga npp á 3 
manna nefhd.

ATKVÆÐAÖIL: Nefndin felld með 
6: 5 atkv.

L. E. Sveinbjömsson: Jeg hef verið 
þvi hlynntnr að kennsla í íslenzknm lög- 
nm kæmist á hjer á landi, og erþaðenn; 
en jeg var þó á móti þessn frv. á síðasta 
þingi og verð það einnig nú, af þeirri 
ástæðu, að ekki væri þörf á kennsln i 
lögfræði hjer á landi fyrst nm sinn, með 
því svo margir stnndnðn hana nú i Kanp- 
mannahöfn. Jeg hef ekki neitt á móti 
þvi, að viðhaft sje nafnið „háskóli", mjer 
finnst ekkert á móti því, en jeg kann 
ekki við það og það er í sjálfn sjer mót- 
sögn, að nefna háskóla, þar sem einnngis 
yrði að ræða um 3 sjerstakai* kennsln- 
stofhanir, sem hver er á sínum stað og 
nndir sinni eigin stjórn. Það er ekki 
hægt að sjá, að menn mnni stnnda lög- 
fræði hjerfyrst nm sinn, með því ekki er 
útlit fyrir, að þeir mnndn komast i em- 
bætti fyrstu 20—30 ár. í öðru lagi finnst 
mjer lann kennaranna við lögfræðisdeild- 
ina allt of lág, þvi mjög er hæpið á því, 
að nokknr nýtnr maðnr fáist til kennara 
fyrir svo lítil laun.

Sem sagt finnst mjer enn þá ekki 
kominn tími til þess að koma á lög- 
fræðiskennslu hjer og greiði þvi atkv. 
móti frv.

Sigurður Jensson: Jeg vil einnngis 
lýsa yfir því, að jeg er samdóma h. 1. 
kgk. (L. E. Sv.) nm, að laun hinna fyrir- 
hnguðn lögfræðiskennara mnni of lágt á- 
kveðin í frv., og sjái jeg, að það verði 
ekki málinn til falls, hngsa jeg að koma 
með breytingu á þessn. Þar sem h. 6. kgk. 
(Þ. B.) talaði nm, að hann vildi láta ákveða 
það, að enginn gæti fengið hjer embætti 
nema hann hefði gengið á þennan háskóla,
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og að veittnr væri ferðastyrkur mönnnm 
til þess að fullkomna sig í námi sínn er- 
lendis, er þeir fyrst hefðn tekið próf við 
háskólann hjer, þá held jeg að bíða megi 
að taia nm það, þangað til háskólinn er 
jíominn í gang. Aptnr á móti fellst jeg 
á athugasemdir h. 1. kgk. (L. E. Sv.) nm 
Iannin.

ATKVÆÐAGR.: Prv. vísað tií 2. 
nmr. með 6 atkv. gegn 2.

Tittaga fíZ þingsádyktunar um mitti- 
þinganefnd til að íhuga hina kirkjulegu 
löggjöf landsins (C. 469); ein nmr.

Framsögum. (Hattgrímur Sveinsson): 
Nefndaráiit það, sem hjer liggnr fyrir, er 
talsvert ýtarlegt þegar það er skoðað í 
sambandi við hið stntta mál sjálfrar til- 
lögunnar, og þar eð ástæður nefndarinnar 
ern greinilega teknar fram, finn jeg siðnr 
ástæðn til að fara mörgnm orðnm nm 
þetta mál, að minnsta kosti þá ekki fyr 
en jeg heyri ástæðnr annara h. deildarm. 
með því eða móti.

Eins og sjá má af nefndarálitinn er 
þar farið lengra, en texti tillögunnar gef- 
nr tilefni til. í tillögnnni er að eins farið 
fram á, að miliiþinganefndin athngi lögin 
nm tekjnrpresta og kirkna, en í nefndar- 
álitinu höfnm við tekið fram, að okknr 
fyndist viðeiga, að verksvið nefndarinnar 
væri stærra, úr því hún væri sett, og láta 
hana taka til íhugnnar alla hina kirkjn- 
legu löggjöf í heild sinni. Við höfom ýms 
lagaboð frá fyrri hlnta 18. aldar nm skyld- 
nr og verksvið presta, sem úrelt ern orð- 
in, en standa enn óbreytt og þyrfti þvi 
að athnga. Jeg ska) tilnefna 4 tilskipan- 
ir: 2 nm ferming, eina nm húsvitjanir og 
eina nm barnanppfræðsln. Allur sá laga- 
bálknr, sem hjer nm ræðir, er mjög svo 
nmíangsmikill, og er flest af þessn enn í 
gildi, þótt sumt sje orðið úrelt fyrir löngn. 
Tímarnir hafa tekið stórkostlegnm breyt- 
ingnm; lagaákvæðin þóttn sjálfsagt góð 
og viðeigandi, þegar þan voru gefin, en svo

kom annar timi, sem sýndi að annað átti 
betnr við, og hefnr þess þá ekki ávallt 
verið gætt að breyta lögunnm samkvæmt 
þvi. Ýms lagaboð hafa þvi staðið i gildi 
til þessa, en verið úrelt og þeim ekki verið 
fylgt og hlýtnr þetta að vera til þess að 
rýra álit laganna í angnm almennings.

Jón Á. Hjaltalín: Jeg er alveg sam- 
dóma h. 2. kgk. (H. Sv.) nm, að mörgn 
þnrfi að breyta í hinni kirkjnlegn löggjöf, 
og á síðari árnm hefnr verið allmikill 
nndirbúningnr undir slíka breytingn; þann- 
ig vorn prestgjaldalögin fyrst rædd á hjer- 
aðsfnndnm og síðan á synodus, og er það 
einmitt hin eina rjetta aðferð að mínn á- 
liti. Hjeraðsfnndirnir og synodns er sá 
rjetti staðnr fyrir þessi mál, en á milli- 
þinganefnd hef jeg enga trú, þó hún sje 
skipnð 3 eða 5 mönnnm. Við höfnm 
margopt haft þessar milliþinganefndir og 
vitnm, hvaða kostnað þær hafa i för með 
ijer. Reynslan hefnr og sýnt, að þingið hef- 
nr ekki sinnt meira till. þeirra en hjeraðsfnnd- 
inna. Jeg sje þvi ekki, að neitt gagn sje að 
jetja þessa nefnd, en aptnr á móti mnndi 
hún verða mikill kostnaðarauki fyrir lands- 
sjóð. Jeg verð því að greiða atkvæði á 
móti þessari þingsályktnnartilögn.

Hdttgrimur Sveinsson: Sjái h. 5. kgk. 
(J. A. Hj.) gagn að tillögum hjeraðsfnnd- 
anna og synodus, þá skil jeg ekki, að 
honnm hljóti ekki að finnast ennþá meira 
gagn að milliþinganefnd, ef hann íhngar 
hvað langnr starfstími hjeraðsfundanna og 
synodns er. Það er öllum kunnugt, að 
flestir hjeraðsfnndir sitja að eins einn dag, 
og á þessnm eina degi eiga þeir að sinna 
töluvert mörgnm og mikilsvarðandi mál 
nm. Jeg held það yrði lítið annað en til 
máiamynda, og ímynda mjer að fleiri 
mnnn mjer samþykkir í þvi, ef hjeraðs- 
fnndirnir á þessnm eina degi ættn að taka 
alla hina kirkjulegu löggjöf í heild sinni 
til ihngnnar. En vera má, að þm. bafi 
hugsað sjer þessn komið fyrir á einhvem 
annan hátt, t. d. að hjeraðsfnndirnir sjálfir
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kysu menn i nefnd til að ihnga málið. 
(Jón A. Hjaltalín: Einmitt). Með því 
fengist meira ráðrúm til undirbúnings, 
og ef nefnd væri skipuð góðnm og 
færum mönnnm, gæti hún sjálfsagt íhugað 
málið töluvert og komið fram með góðar 
tillögnr, já, jafnvel ágætar. En þess ber 
einnig að gæta, að til ern prófastsdæmi, 
sem ern skipnð svo fánm mönnum, er 
hæfir ern tíl þessa starfa, t. d. þar sem 
ekki ern fleiri en 3 eða 4 prestar, en það 
ern þó þeir, er menn helzt gætn vænst 
hjálpar af í þessn efni. Annað mál væri 
það, ef kostnr væri á vel hæfnm leik- 
mönnnm, einnm eða tveimnr i hverju próf- 
astsdæmi, og værn það þá helzt safnaðar- 
fnlltrúarnir, en vafasamt er þó að mínn 
áliti, hvort nefhdin yrði með þessn fyrir- 
komnlagi skipnð svo, að vernlegt gagn 
yrða að.

Þeir, sem knnnngir ern hjeraðsfnnd- 
nnnm og þeim tillögnm, er frá þeim hafa 
komið, vita, hversn þær eru lítt í sám- 
ræmi hverjar við aðra, og að þær ern svo 
ólíkar innbyrðis og snndnrleitar í skoðnn- 
nm, að varla er hægt að hafa verulegt 
gagn af tíllögnm þeirra í þess kyns mál- 
nm. Þar vantar, eins og eðlilegt er, all- 
an -sameiginlegan grundvöll, þar sem ekki 
verðnr því komið við, eins og t d. hjei 
á þingi, að menn geti borið sig saman. 
og hinar ýmsn skoðanir barizt sín á milli 
og sýnt yfirbnrði sína; það mætti þvi ef 
til vill segja, að allar þessar tiUögnr sjen 
svo að segja fótalansar.

Jeg get því ekki byggt mikla von á 
þeim undirbúningi, er málið fengi hjá hjer- 
aðsfnndunnm; jeg vil ekki beinlinis segja. 
að ekkert gagn gæti verið að þvi, en jeg 
álit að meira gagn mnndi að því verða, 
ef sett væri niður milliþinganefnd. Væri 
þessu máli gaumnr gefinn, og menn ekki 
ljetu kostnaðinn vaza sjer i angnm, þá á- 
lít jeg þennan veg tiltækilegastan, en vera 
má, að þingdeildin sjái sjer ekki fært að 
leggja út i það, annaðhvort af þvi, að hún

áliti, að ekki sje nóg fje fyrir höndnm, eða 
af því að hún þykist hafa svo mörg önnnr mik- 
ilsvarðandi mál fyrir, er ganga verði á nnd- 
an, og vilji því geyma þetta til síðari tíma

Hvorki mjer nje nefndinni er þetta 
nokkurt kappsmál, hún hefur lítið ofnr- 
rólega á málið, og sagt skoðun sína á því, 
cn það verðnr að vera' á valdi þingdeild- 
arinnar, og stjórnarinnar, hvort þetta sknli 
bíða seinni tima eða ekki, og þar sem útlit 
er fyrir, að ekki verði langt til næsta 
þings, þá ímynda jeg mjer, að nefndin 
gjöri sig rólega með að málið bíða þang- 
að til.

Jón A. Hjaltaiín: Jeg vil að eins 
benda á eitt dæmi, til að sýna, að gagn 
hefur þó verið álitið verða að hjeraðsfnnda- 
nefndnnnm. í prestalannalögnnnm vat í 
einu hjeraði nefnd sett af tvóimnr leik- 
raönnnm og einnm prófasti, og hafði hún 
marga fnndi með sjer. Tillögnr þessarar 

: nefndar lagði synodns til grnndvallar fyr- 
ir sinni tillögn, og víst er það, að stjórn- 
in að minnsta kosti byggði frv. sitt á þeim. 
Þetta sýnir, að tillögnr hjeraðsfnndar þóttu 
eigi svo lítiisvirði.

ATKVÆÐAGB.: Br.till. (C. 469) felld 
með 6:5 atkv. að viðhðflðu nafinakaíli og

/á;
Þorleifnr Jónsson, 

j Hallgr. Sveinsson, 
j Kr. Jónsson,
Sig. Jensson,
Sig. Stefánsson.

Tiilagan felld 
viðhöfðn naínakalli 

j&:
Þorleifnr Jónsson, 
Hallgr. Sveinsson,

: Sig. Jensson,
' Sig. Stefánsson.

nei:
Jón A. Hjaltalín, 
Einar Ásmnndsson, 
Gnðjón Gnðlangsson, 
Gnttormur Vigfióason, 
L. E. Sveinbjörnsson, 
Þorkell Bjarnason. 

með 7 atkv. gegn 4 að 
og sögðu:

nei:
J. A. Hjaltalín, 
Einar Ásmnndsson, 
Guðjón Guðlangsson, 
Guttormur Vigfusson, 
Kr. Jónsson,
L. E. Sveinbjörnsson, 
Þorkell Bjarnason.
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Tillaga tU jnngsályldunar um búnað- 
arsk&a (C. 484); hvernig ræða skuli.

HaHgrimwr Sveinsson: Jeg leyfi mjer 
að stinga nppá einni nmr.

ATKVÆÐAGE.: Ein umr. samþ. með 
9 atkv.

Tittaga til þingsályktunar um styrk- 
veitingu til búnaðarfjdaga (C.481); hvern- 
ig ræða skuli.

HaHgrímur Sveinsson: Jeg leyfi mjer 
einnig, að stinga npp á einni nmr. nm 
málið.

Sigurður Stef&nsson: Jeg leyfi mjer 
að stinga nppá tveimnr nmr., því jegálít 
málið svo ihngnnarvert, að ekki sje of- 
gjört, þó það verði rætt ítveimur umræð- 
um.

ATKVÆÐAGE.: Fellt var að ræða 
málið í tveimur nmr. með 6 atkv. gegn 
5, en ein umr. var samþ. með 8 samhlj. 
atkv.

Fertugasti og annar fundur, langardag 
19. ágúst kl. 51/, e. h. Allir á fnndi nema 
Einar Ásmnndsson og Þorkell Bjarnason. 

Frv. tH fjárlaga fyrir árin 1894 og
1895 (C. 423, 491); frh. 1. nmr.

Framsögumaður (Sigurður Stef&nsson):
Jeg hef eigi við þessa nmr. margt að 

segja nm þetta mál, þótt það sje stórt 'og 
vandasamt Jeg skal geta þess fyrst, að 
vegna þess, hve nanman tíma h. Nd. hef- 
ur skapað þessari þd. til að íhnga þetta 
mál, og vegna þess, hve nefndin því varð 
að takmarka tíma sinn til þessa máls, 
hefhr hún orðið að fara fljótar yfir, heldur 
en hún annars mnndi hafa gjört.

Viðvíkjandi þeirri stefnn, sem h. Nd. 
hefur fylgt í frv. þessu, þá getnr nefndin 
aðhyllzt hana. Þessi aðalstefna er sú, að 
veita venjn framar ríflegan styrk til sam- 
göngnmála, en þó mnndi nefndin hafa gjört 
á þessu töluverða breytingu, ef hún hefði 
sjeð sjer það fært tímans vegna. Nefndin 
hefor þvi haldið sem allra mest óbreytt

ím tillögum Nd., enda þótt hún verði að 
álíta, að snmt hefði mátt betnr fara, en 
hún hefnr ekki viljað gefa tilefni til að 
kapp yrði milli deildanna nm málið, eink- 
um þar sem óvíst má telja, hvort hægt er 
tímans vegna að útkljá deilnefni í samein- 
uðu þingi. Nefndin væntir þess, að tillög- 
ur hennar verði samþykktar hjer í þessarí 
h. þd. og að eigi komi margar viðbótar 
breytingar, og verði það, væntir nefndin 
að h. Nd. geti vel sætt sig við frv., eins 
og það þá verðnr.

Jeg skal taka það fram, að þó að 
nefndin hefði gjarnan viljað, að hægt væri 
að skilja við frv. í því formi, að tekjnr 
og gjöld stæðnst á fyrir fjárhagstímabilið, 
að þá var hvortveggja, að nefndina skorti 
tima til, að gjöra æskilegar nmbætnr i 
þessn efni, og í öðrn lagi hngði nefhdin, 
að þótt nú væri nokknr tekjnhalli í frv. 
væri ástæða til að vonast til, að þetta 
kynni að jafnast og lagast, með því að nú 
er gott árferði, sem hlýtnr að hafa ank- 
andi áhrif á tekjurnar á fjárhagstímabil- 
inn.

Eins og jeg hef tekið fram, gat nefnd- 
in verið samdóma h. Nd. um fjárveiting- 
arnar til samgöngumálanna. Aptnr á 
móti gat nefndin ekki eins fylgt Nd. í 
styrkveitingnnnm til búnaðarskólanna. Þar 
hefnr Nd. ankið að mun við það, sem 
faríð var fram á í frv. stjórnarínnar, en 
nefndin varð að fallast á, að i því frv. 
væri hæfilega tiltekið. Eptir því fyrir- 
komulagi, sem nú er á þessum skólnm 
virðist ekki fnll ástæða til að anka þenn- 
an styrk til mnna fram úr því, sem hann 
er og hefnr verið. Eins og fyrirkomnlagi 
þeirra er nú háttað hefnr ekki þingið eða 
landsstjórnin neitt atkvæði nm fyrirkomu- 
lagið á kennslu á þeim, húsabyggingnm 
þeirra nje öðrn, er að þeim lítur, og af 
þessnm ástæðnm leggnr nefndin til, að 
npphæðin til tveggja þeirra, sje dálitið 
lækkuð. Jeg vona, að h. Nd. geti fallizt 
á þær ástæður, sem nefndin hefnr fært
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fyrir þessari Iækkun, svo að það geti jafn- 
að sig á friðsamlegan hátt

Jeg hef svo eigi neinu frekar við að 
foæta að þessu sinni.

Lanáshöfðingi-. Jeg vil láta þá skoð- 
un mína i ljósi, að nefndin h jer í deildinni 
hefur farið með mikflli lipurð og nærfærni 
i þetta mál og að tillögur þær, sem nefnd- 
in hefur gjört, ern margar til bóta áfrv., 
og jeg verð að áirta, eins og h. framsögum. 
(S. St.) að breytnppástnngur nefndarinn- 
ar fari engar i þá stefnu að raska þeim 
grundvelli, sem lagður hefur verið i fjár- 
lögunum f h. Nd. og ekki geti því verið 
nein sjerleg ástæða fyrir h. Nd., að leggja 
kapp á að fá þéim breytingum, sem hjer 
er farið fram á, útrýmt aptnr.

Jeg skal taka það fram, að mjer hef- 
ar ávallt fundizt þaö galli á fjárlögunum, 
hvað komið er opt með fjárveitingar bnndn- 
ar við nafngreinda menn, sjerstakar per- 
sónnr, og það hefnr viijað svo til, að hjer 
hefnr þessum persónulegu fjárveitingum 
heldnr fjöigað en fækkað. Mjer hefnr iika 
fnndizt það lita skritilega nt, að ýmsar 
fjárveitingar til framkvæmdar ýmsnm störf- 
nm sknli vera bnndnar við nöfh. Jeg 
hygg, að það væri óhætt að veita aðeins 
upphæðirnar i fjárlögnnum, ef það væri 
tekið fram í nefndarálitinu, hvern mesn 
hefðn hngsað sjer líklegastan til að fram- 
kvæma störf þan, sem fjeð er veitt til, og 
þyrfti ekki að kvfða fyrir, að stjórnin 
myndi veita þaðj fje til annara. Jeg vil 
k d. nefna styrkinn til að gefa út dansk- 
islenzka orðabók. Það er vitasknld, þó að 
nafnið væri ekki, að stjórnin mundi ekki 
veita þann styrk til annars en þess, sem 
nefhdin hefði hngsað sjer hann. Eins er 
að segja nm styrkinn til ensk-islenzkrar 
orðabókar. Sama má líka segja trm styrk- 
inn til að semja skrá yfir skjöl og skjala- 
pakka stiptamtsins, og það á enn vervið, 
að nefna þar nokknrt nafh, þegarlands* 
stjórninni er falið á hendnr að sjá nm, að
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Verkið sje af hendi leyst. Það hefði ver- 
ið óþarft að taka fram í frv., hver ætti að 
leysa starfið af hendi, og þá jafnframt að 
láta í ljósi nokkurt vantraust til stjórnar- 
ínnar í þá átt, að henni mundi ekki vera 
trnandi til, að velja hæfan mann, til að 
framkvæma starfið.

FramsÖgumaður (Sigurður Stefánsson): 
Jeg er fyllilega samdóma hæstv. landsh. 
um það, að það sje mjög óheppilegt að 
þurfa á hverju þingi, að vera að tala um 
persónnlegar fjárveitingar. En þess verð- 
ur að gæta, að ekki verður i veg fyrir 
það komið, að slíkar bænir komi til þings- 
ins, þar sem það er orðið að reglu, að menn 
sækji nm þessháttar styrkfje til þingsins, 
úr þvi að stjórnin hefur ekki neitt fje til 
umráða í því skyni, og eðlilegt að margir 
komi, þegar ekki er í attnað húa að venda 
með fjárveitingar; jeg hygg því, aðnokk- 
uð mikið sje opt gjört nr bænar- eða bit- 
lingasýkinni. En hinsvegar verð jeg að 
álíta, að það væri heppilegt, að þingið 
veitti vissan styrk á fjárlögunum, sem 
Stjórnin ætti svo út að deiia; þó að reynsl- 
an hafi kannske sýnt, að því fje hafi ekki 
ávallt verið eins vel varið og skyldi, sem 
stjórnin hefur haft til nmráða, þá getur 
þinginn lika mistekizt í styrkveitingum 
til einstakra manna, og mjer «r enda nær 
að halda, að landssjóðnum verði þegar á 
allt er litíð eins dýrt, að þingið sinni öll- 
nm fjárbænum til vísindalegra og verk- 
legra fyrirtækja, eins og þótt stjórnin hefði 
til unaráða nokkurt fje í þessu skyni og 
henni enda mistækist nokkuð í útbýting 
þess. Það er sannarlega dýrt fyrir land- 
ið og leiðinlegt afspnrnar, að þingið verji 
mörgnm dög’nm af hinum dýrmæta tíma 
sinum til að stæla nm bænir og bitlinga 
til einstakra matfna; sá skaði er meiri fyr- 
ir landið en þótt fáeinar krónnr kæmu ekki 
niður á sem verðngustnm stað. Þar sem 
hæstv. landsh. sagði, að þær hefðu fremur 
fjölgað hjá neífndinni hjer en fækkað, þá

4« (28. okt).
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er það ekkl mjög mikið, þvi að nefhdin 
hefur þó leyft sjer að stryka nt fjárveiting- 
ar, sem settar hafa verið inn í h. Nd. Hvað 
útgáfu orðabókanna snertir, þá hefur í 
því verið fylgt sömu reglu og h. Nd. hef- 
ur fylgt, að binda styrkinn við umsækj- 
endurna og það var fjarri t>ví, að það væri 
gjört af nokkurri tortryggni til stjórnar- 
innar, og úr því að stjómin hefur ekkert 
fje til umráða og þingið veitir það, þá er 
það eðlilegt, að veitingin sje bundin við 
þá, sem um styrkinn sækja.

En jeg skai taka það fram aptur, að 
menn mega ekki svo mjög furða sig á þvi, 
þó margar bænarskrár komi til þingsins, 
þegar það hefur tekið að sjer, að útbýta 
öllum fjárveitingum til vísindalegra og 
verklegra fyrirtækja.

ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. 
umr. í e. hlj.

Fertugasti og þriðji fundur, mánudag 
21. ágúst. Allir á fundi.

Frumv. til laga um breyting á 3. og 
5. qr. yfirsetukvennalaga 17. des. 1875 (C. 
431); 3. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. samþ. með
8 atkv. og afgreitt til landshöfðingja sem 
lög frá alþingi.

Frumv. tU laga um vegi (C. 501); 3.
umr.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. samþ. með
9 atkv. gegn 2 og sent aptur til Nd.

Frumv. til laga um kirkjur (C. 461); 
2. umr.

Sigurður Stefánsson: Jeg flnn mjer 
skylt að gjöra grein fyrir áliti minu í 
þessu niáli, og þar af leiðandi, hvernig 
jeg greiði atkv. Þetta mál er ailmikið 
vandamál, og í fljótu bragði virðist svo, 
sem í því sje fólgin mikil rjettarbót.

Eins og h. 2. kgk. (H. 8v.) tók fram 
við 1. umr. þessa máls, þá eru aðalat-

riði frumv. tvö, nefnilega: að draga sam- 
an öll hin mörgu gjöld, er menn hingað 
til hafa goldið til kirkju i eitt gjald, og 
i öðru lagi, að steypa saman í einn sam- 
eiginlegan sjóð öllum kirknasjóðum.

Hvað fyrra atriðið snertir, þá skal 
jeg lýsa þyí yfir, að jeg er ekki i „prin- 
cipinu“ neitt á móti því, en álít þó, að 
það hafi ekki verið eins vel skoðað, sem 
skyldi. Að vísu játa jeg það, að töluverð 
rjettaróvissa hefur átt sjer stað um ýms 
af þessum gjöldum,, en engu að síður álít 
jeg það mikinn vanda eptir þvi, sem mjer 
er kunnugt um, að treysta því, að hlut- 
aðeigendur verði ánægðir með þessa breyt- 
ingu; reynslan hefur sýnt mjer það; frv. 
í þessa átt hefur verið lagt fyrir hjeraðs- 
fundi, og ekki verið meðtekið með neinu 
sjerstöku þakklæti. Jeg skal þó ekki 
leggja neina áherzlu á þetta atriði frumv., 
þó það að mínu áliti hafl ekki fengið þann 
undirbúning, að því ekki væri óhætt að 
bíða enn um nokkra stund.

Þá kemur hítt annað aðalatriðið, að 
í stað þess að láta hverja kirkju hafa sinn 
sjóð út af fyrir sig, eins og nú á sjer 
stað, þá að slá saman öllum sjóðum kirkn- 
anna, og að allar kirkjur skuli sækja í 
þennan sameiginlega sjóð það, er þær 
þurfi til sinna árlegu útgjalda, og sem 
tekið er fram i 8. gr. Þetta er stórkost- 
leg breyting írá þvi sem nú er.

Jeg skal játa, að það er fögur hug- 
mynd, að losa menn við þessar óþægilegu 
skyldukvaðir, eins og t. d. hleðslu á kirkju- 
görðum, með því að borga öll útgjöld úr 
einum sjóði, og mikln ómaki með því Ijett 
af bændum, og það er líka fagurt, að láta 
allar kirkjurnar eiga einn sameiginlegan 
sjóð, en það er sitt hvað, fögur hugmynd, 
og hvað framkvæmanlegt er eða praktiskt, 
Það er t. d. mjög fögnr hugmynd, að allir 
menn skyldu eiga allt sameiginlegt, en við 
þvi er að gjöra, sem er, og hingað til hefur 
þessi hugmynd ekki þótt framkvæmanleg, 
og mun varla nokknrn tíma þykja það,
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meðan mennirnir eru eins gjörðir, og þeir 
nú ern.

Jeg er rnjög efablandinn nm, að nokk- 
nr ijettarbót sje í þessari breytingn; ef jeg 
væri það ekki, en þættist viss nm aðhún 
í rann og vern væri til hins betra, þá 
skyldi jeg manna fúsastnr styðja að henni. 
Jeg skal leyfa mjer að fara nokkrnm orð- 
nm nm þær ástæðnr, sem menn hafa fært 
fyrir þessari breytingn. Ein af aðalástæð- 
nnnm, er teknar hafa verið fram, er sú, 
að kirkjnrnar sjen ekki í því ástandi, sem 
sæmilegt er, og að þetta mnndi færast í 
lag, ef einn sameiginlegnr sjóðnr fyrir 
kirkjnrnar kæmist á, nndir nmsjón hinnar 
kirkjnlegn stjórnar, eða stiptsyfirvaldanna. 
Hvað þessa ástæðn snertir, þá skal jeg 
játa, að hún hefnr töluvert til síns gildis, 
að því leyti, að kirkjurnar ern hvergi 
nærri alstaðar, eins og þær ættn að vera, 
en aptnr ber þess að gæta, hvort hún nú 
í rann og vern vegi svo mikið. Jeg hygg, 
að flestar þær kirkjnr, sem núern byggð- 
ar, sjen allsómasamlegar úr garði gjörðar, 
og fæstir leggi það npp að reisa kirkjnr, 
nema þeir sjái sjer fært, að gjöra það á 
sómasamlegan hátt. Eirkjubyggingar hafa 
breytzt óðnm til batnaðar hin síðnstn ár, 
eptir þvi, sem fegnrðartilfinning þjóðarinn- 
ar hefnr vaxið. Að því leyti get jeg því 
ekki sjeð neina knýjandi ástæðn til að 
breyta þessn. Jeg skal leyfa mjer til skýr- 
ingar fyrir málið, að benda mönnnm á, 
hvernig ástand kirknanna var fyrir nokkr- 
nm árnm síðan. Árið 1887 mnnn ailar 
kirkjur landsins hafa verið 298 samtaidar. 
Af þessnm 298 vorn 246 í brúklegn, góðn 
og ágætn standi, 32 í Iaklegn og 6 að eins 
í vondn eða illu standi. Um snmar af þess- 
nm kirkjnm, er þá vorn í laklegn og illn 
standi, er mjer knnnngt, að þær hafa 
verið byggðar npp síðan. Eptir þessn 
virðist mjer ekki nein knýjandi ástæða 
til að slá saman öllnm kirknasjóðnm af 
þeirri ástæðu, að kirkjnrnar sjeu i svo lökn

standi, þar sem þó nokkrar af þessum / 
kirkjnm, sem vorn í laklegn „standi" 1887 
hafa verið byggðar upp síðan, og gjöra 
má ráð fyrir, að því haldi áfram.
En ef litið er aptnr á það fyrirkomnlag, 
sem i frnmv. er farið fram á, að slá ölln 
saman, og taka fjárhaldið frá prestnnnm 
og söfhuðunum, og setja það allt á einn 
stað, sem sje hjá stiptsyfirvöldnnum, þá 
hygg í®g Þ»ð mjög 8V0 athngavert, ekki 
af því, að jeg vantreysti stiptsyfirvöldun- 
nm, eða sje hræddnr. nm, að þan fái ekki 
leyst verk sín vel af hendi, heldnr af 
því, að þá hverfur öll ábyrgð og skyldu- 
tilfinning hjá hlntaðeigandi söfnnðnm gagn- 
vait kirkjnnni, og af því að fjárforræði 
kirknanna er tekið frá þeim, er knnnng- 
astir eru, og fengið í hendnr kirkjustjórn- 
inni, sem ómögnlega getnr vitað eins vel 
nm, hvað bezt hentar.

Eptir tillögu frnmv. eiga prófastarnir 
að vera milliliðir milli stiptsyfirvaldanna 
og kirkjnnnar, en meðan staða prófast- 
anna er sú, sem bún nú er, og þar sem 
þeir í endnrgjald fyrir starfa sinn eiga 
að ein8 að fá 10 kr. af hverri kirkjn, þá 
held jeg, að ekki sje bætandi neinnm anka- 
störfnm á þá, frekar en þeir hafa nú. Um 
leið og söfnnðirnir missa öll afskipti af 
kirkjnnni, nm leið og þeir missa öll nm- 
ráð yfir gjöldnm og tekjnm kirknanna, 
nm leið missa þeir einnig allar hvatir til 
að iáta sjer hngarhaldið um kirkjurnar, 
missa allar hvatir til að hngsa nm annað, 
en að rjetta fingnrna sem mest í hinn ai- 
menna kirknasjóð. Þegar söfnuðurinn hef- 
ur fjárhald og umsjón kirkjnnnar, leggur 
hann meiri rækt við hana og finnnr bet- 
nr, að kirkjan er hans eigið hús. Þess er 
lika að gæta, að margar kirkjur hafa ver- 
ið reistar með samskotnm, og hefnr mönn- 
nm þá gefizt kostnr á að sýna örlæti og 
tryggð við kirkjur sínar, endahafa marg- 
ir menn sýnt opt af sjer mikinn höfðings- 
skap. Þetta er að minn áliti mjögheppi-

46*
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legt, þegar litið er á það frá augum s»fn- 
aðariífsins. Það glæðir og eflir áhnga í 
söfnuðinum, og veitir honuro meiri sið- 
ferðislegar hvatir tii að elska gnðshús, 
heldur en þegar öll ráðin eru tekin frá 
honnm, og hann að eins á að leggja fje 
til kirknanna, en engin afskipti önnnr af 
þeim að hafa.

Einuig ber að gæta þess, að það 
hlýtnr að vera mjög örðugt fyrir yfirstjórn 
kirkjunnar, a<ð hafa nákvæmt eptirlit með 
öllum reikningnm og. útgjöldum kirkna. 
Interessi safhaðanna hneigist meir og 
meir í þá einu átt, að gjöra sem mestar 
kröfnr til kirknasjóðsins, og ná i sem 
mesta peninga frá honnm handa sinni 
kirkju, en það getnr aptnr verið mjög 
örðngt fyrir stiptsyflrvöldin að „control- 
Iera“, hvaða kröfnr eru sanngjarnar og 
hverjar ekki. Samkvæmt 9. gr. á bisknp 
með ráði prófasts og byggingarfróðs menns 
að ráða fyrir byggingu eða viðgjörðnm 
á kirkjnm. Setjum nú það dæmi, að ein- 
hver kirkja þurfi töluverðrar aðgjörðar við, 
og prófasturinn og þessi’ • byggingarfróði 
maður, er hann hefur sjer við hönd, áliti 
kostnaðinn nm 200 kr., en nú reynast 
þessar 200 kr. ekki nægar, heldur vantar 
ef til vill aðrar 200 eða jafnvel 300 kr. 
Þetta getur mjög opt koaiið fyrir, viðvit- 
nm allir, hversn langt áætlanir um kostn- 
að við byggingar opt fara frá því, er síð- 
ar reynist; þá verður annaðhvort að hætta 
við bygginguna að sinni, eða þá að gjöra 
við kirkjuna fyrir þessar 200 kr. Ef 
þeirri reglu verður fylgt. &ð láta það fje 
nægja, er í fyrstn var beðið um, og veita 
ekki meira, getur það orðið til þess, að 
söfnuðirnir verði óánægðir með kirkjnr 
sínar, og þær þannig orðið þrætuefni milli 
þeirra og kirkjustjórnarinnar. Eins er 
það t. d. með þvott á kirkjum og ýmis- 
legt annað, sem i raun og vern er smá- 
ræði, eu sem þó getur koroið á stað úlf- 
úð Ef prófasti þykir einhver gefa of 
háan reikning fyrir hirðing á kirkju, og

stiptsyfirvölduflum finnst prófastur hafa 
rjett, þá getnr hlntaðeigandi bara sagt, að 
hann hreint ekki vilji gjöra það fyrir 
nynna, og það sje þvi bezt að fá annan. 
Það er ekki til neins að leyna því, að 
menn ern ásælnari i fje opinberra sjóða, 
heldur en þegar um eiustakra manna efiti 
er að ræða. Ank þess ern tölnverð um-. 
svif við allt þetta fyrirkomulag, og nndir 
eptirlitinu komið, hvernig verkið verði af 
hendi leyst, og með allri virðingu fyrir 
próföstunnm, þá held jeg ekki að vistsje, 
að þeir sjen allir færir nm að hafa eptir- 
lit roeð húsabyggingnm. Þetta eru þær 
helztu sjerstöku, en þó almennu athuga-. 
semdir, er jeg hef við frumv. að gjöra, 
en þó skal jeg leyfa mjer að minnast nokk- 
uð á hinn sameiginlega kirknasjóð, Jeg 
hef raunar hvergi getað náð áætlun yfir 
fjárhag kirkna, eins og hann er nú og eins 
og hann mun verða við þessa breytíngu.

Þeir, er kirknasjóði hafa undir hönd- 
nm sknln greiða */« sjóðnum árlega í 
hinn sameiginlega sjóð, það er að segja, 
það h'ða 15 ár frá því, að hinn sameigin- 
legi sjóður kemst á, og þangað til allir 
kirknasjóðir verða komnir i hann. En 
nndir eins og iögin um sjóð þennan öðl- 
ast gildi, þá koma allar kvaðirnar, en 
tekjurnar af öllum eignunum eru fyrst 
komnar ian eptir 15 ár. Tekjur sjóðsins 
verða þvi ekki svo mikl&r í fyrstu, en fáir 
munn bíða að telja til þeirra sknlda, er 
þeir geta. Þá kemur innstæða sjóðsins, 
hún á að vera 100,000. Sjóðir kirkna 
mnnu nú ad frádregnum skuldum vera 
metnir um 100,000, en við það er aðgæt* 
andi, að frá verða að teijast allar bænda- 
kirkjur, því þær eru undanskildar þess- 
nm ákvæðnm, en þær munn vera 125 að 
tölu, svo að af þessum 298 kirkjum, sem 
á landinn eru, verða það að eins 173, er 
leggja fje sitt í þennan sameiginlega sjóð. 
Fari nú svo, að kröfnrnar verði hærri en 
tekjnrnar, sem ekki er óliklegt að minnstít 
kostí fyrst, þá verðnr kirkjustjórnin í mikl-
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um vanda stödd, því hún má ekki taka 
neitt af höfuðstólnum; að vísu getur húu 
gripið til þess að hækka gjaldið tilkirkn- 
anna, en ekki er víst, að löggjafarvaldið 
líti sömu augum á það ráð, sem hún. 
Mjer þætti það ekki fjarri þeim anda, sem 
komið hefur stnndum fram á þingi, þó 
sagt yrði, að ekki væri þörf á öllum þess- 
um kirkjum, og ekki væri annað en fækka 
þeim, ef þær ekki gætu borið sig með þvi 
tillagi, er þær hefðu. En ef aptur svo 
færi, að hækkunin gengi í gegn, þá mundi 
það valda óánægju hjá gjaldendum.

í 8. gr. er tekið fram, að það sje á 
valdi stiptsyfirvaldanna að veita fje til org- 
anleiks, söngstjówar og hitunar kirkju, þeg- 
ar efni sjóðsins leyfa. Nú er, eins og kunn- 
ugt er, töluverður áhugi vaknaður hjá 
landsmönnum að koma upp betri söng og 
organleik í kirkjum sínum, og hafa söfn- 
uðirnir lagt fram fje til þess, svoaðguðs- 
þjónustan fari sem fegurst úr hendi i aila 
staði. Ef þetta frv. gengi fram, er hætt 
við að þessi áhugi, sem öllum mnn koma 
saman um, að er mjög svo fagur og til 
mikils góðs, verði að engu; menn munu 
ekki telja það eptir kirknasjóðnum, þó hann 
leggi fram fje til þess, og ef þeir þurfa 
lengi að biða eptir orgelinu, þá er þar 
komið nýtt óánægjuefni; söfnuðirnir fá 
að greiða öll gjöldin og skyldurnar, en 
ef þeir þurfa einhvers til kirkjunnar, þá 
fá þeir ekkert Þessu líkt getur komið 
ýmislegt fyrir, sem i sjálfu sjer ef til vill 
er smáræði, eins og t. d. hirðing kirkn- 
anna, er jeg nefndi áðan, er engu að siður 
getur verið óþægilegt, og komið úlfúð á 
milli safnaðanna og kirkjustjórnarinnar.

Viðvikjandi því, er jeg gat um, að 
menn mnndu verða heimtnfrekari í kröf- 
um sínum, þegar kirkjnstjórnin hetði tek- 
ið öll nmráðin i sinar hendur, þá höfum 
við reynsluna fyrir okkur í þvi efni. Það 
eru landssjóðskirkjurnar. Jeg álít það 
mikið vafaspursmál, hvort þær að nokkru 
tayti eru veglegri, en aðrar kirkjur, en

7»

það er víst, að aldrei er meiri tekjuaf- 
gangur þessara kirkna, er í iandssjóð 
rennur, en 2—300 kr. á ári. Kröfur þær, 
og reikningar, sem þessum kirkjum eru 
gjörðar, virðast stundum vera allt annað 
en sanngjamar, eða svo mun þinginu að 
minnsta kosti stundum hafa þótt

Mjer þykir mjög leiðinlegt að geta 
ekki verið með þessu frv., aí því jeg veit 
að það er af góðum toga spunnið, og borið 
fram af góðu hugarþeli til kirknanna. 
Mjer hefur komið til hugar, «ð allt öðru 
máli væri að gegna, ef ákvæðin um þennan 
sameiginlega sjóð væru látin standa, en 
honum komið þannig fyrir, að að eins 
væru teknar vissar „procentur" aftekjum 
kirkna og settar í sjóðinn, sem þá yrði 
nokkurs konar viðlaga- eða varasjóður, er 
kirkjurnar gætu leitar hjálpar til. Við 
þetta ynnist það, að söfnuðirnir gætu haft 
hin sömu umráð yfir kirkjum sínum, sem 
hingað til, því hver kirkja hefði sína eigin 
viðskiptabók við sjóðinn, en stjórnaði að 
öðru leyti sjálf sinum eigin májum. Án 
þess að nokkur „kommunismus" eða sam- 
eign eigi sjer stað i millum kirknanna, 
yrði þó sjeð um á þennan hátt, að fje 
kirkna ekki giataðist fyrir hirðuleysi fjár- 
haldsmannaana, og kirkjustjórninni falið 
á hendur að varðveita það og koma því 
á vöxtu.

Jeg er sem sagt mjög hræddur um, 
að mörg tilfelli geti komið fyrir, er vekji 
óánægju í söfnuðunum, og verði til þesa 
að koma ríg á milfurn kirkjustjórnarinnar 
og safnaðanna, i stað þess að giæða safn- 
aðarlífið, sem öllum mun koma sam&n um,. 
að ætti að vera sem bezt. Að endingu skal 
jeg leyfa rajer að svara nokkrum orðum 
ræðu h. 2. kgk. (H. Sv.). Við fyrstu umr. 
tók hann það fram, að hann legði á móti 
því, að setja nefnd í þetta mál, ad þeirri 
ástæðu, að það hefði fengið svo rækilegan 
undirbúning bæði á syuodus, og eins lyá 
h. Nd. Þessu skal jeg svara að eins með 
þvi að benda á, að annað að&Iatriði frv.,



781 Fertngastí og þriðji £.: lfrv. nm kirkjnr, 2. umr. 782

nefnil. um hinn sameiginlega sjóð, er al- 
veg spánnýtt atriði, er dnmpað hefnr inn 
í frv. i h. Nd.; öllnm landsmönnnm er það 
með ölln ókunnngt, þjóðin hefnr aldrei 
heyrt þess getið, fyr en nn á þingi, og að 
þvíleyti held jeg, að það hafi einmitt verið 
mjög lítið hngsað, og því er að mínn áliti 
mjög athngavert að hrapa mikið að því. 
Þó þetta ákvæði væri því látið bíða til 
næsta þings, þá held jeg ekki sje neinn 
skaði skeður; hin núgildandi lög i þessu 
efni hafa flest staðið svo lengi, að jeg 
skil ekki það geti orðið að mikin tjóni, 
þó þan einnig fái að standa, þangað til 
þing kemnr saman aptnr, sem ekki erút- 
iit fyrir, að verði svo langt að bíða.

Jég gjöri ráð fyrir, að þingd. vilji 
ekki fremur nú en áðnr fallast á, að nefnd 
verði sett í málið, og því vil jeg ekki 
stinga upp á henni, þótt jeg kynni mikln 
betur við, að málið yrði ekki útrætt, held- 
nr en það fjelli, en það verð jeg þó að 
ráðleggja h. deild til að gjöra og einnig 
sjálfnr stnðla að, með þvi að annar vegnr 
að mínn áliti ekki er tiltækilegnr að 
þessn sinni.

Sigurður Jensson: Jeg hef leitazt við 
að kynna mjer þetta mál sem bezt þessa 
fán daga, sem jeg hef átt kost á þvi, því 
þó að málið hafi eí til vill verið ræki- 
lega nndirbúið í h. Nd., þá verð jeg þó 
að biðja mig afsakaðan, þó að jeg trúi 
ekki í blindni á þann undirbúning. Áð 
vísn hafa menn, eins og h. 2. kgk. (H. Sv.) 
tók fram, átt kost á að fylgja gangi máls- 
ins i h. Nd. og jeg hef gjört það líka, en 
það hefnr dregið úr athýgli mínn á mál- 
inn, að það hefnr jafnan litið svo út, sem 
það væri á heljarþröminni og ætlaði þá og 
þegar að deyja úttff i höndunnm á flntn- 
ingsmanni þess og hefnr víst fleirnm en 
mjer þótt lítil líkindi til, að þetta frv. 
mnndi ganga i gegnnm h. Nd. Jeg verð 
líka að segja það, að mjer fínnst ekki 
eins mikið til um nndirbúning málsins í 
Nd., eptir að jeg hef heyrt það á sumum

Nd.mönnum, jafnvel á þeim, sem gáfn atkv. 
með frv., að það væri ekki enn íhngað 
svo vel, sem æskilegt væri. En hvað 
sem þessn líðnr, þá skyldi jeg þó gefa atkv. 
með þessn ffv., ef jeg gæti sjeð, að það 
yrði nokkur veruleg rjettarbót og væri 
til þess að bæta í nokkru hag kirkna. 
En jeg verð að vera samdóma h. þm. ísf. 
(S. St.) nm að það sje ekki, og get fylli- 
lega fallizt á allflest atriði i ræðu hans.

Það er fyrst og fremst athugavert, 
að þetta frv. gengur alveg í öfnga stefnn 
við það, sem hingað til eða allt til þessa 
hefur verið fylgt í löggjöf kirkna. Hing- 
aðtil hefnr sú stefna verið ríkjandi, að 
koma því svo fyrir, að söfnuðirnir sjálfir 
hefðu sem mest nmráð og fjárráð kirkna 
sinna. En nú á að fara hinn veginn; 
nú á að hætta við það og taka þessi nm- 
ráð frá söfnnðnnnm og „centralisera" allt 
undir eina stjórn, kirkjustjórnina. Eptir 
því sem mjer er knnnngt eru þó einstaka 
söfnuðir farnir að taka að sjer kirkjnr 
sínar, og má þvi segja, að hjer sje sá 
rekspölur að komast á, sem eðlilegastnr 
er; einknm mnn þetta eiga sjer stað nm 
ljenskirkjnr, þvi að þar er hægast að eiga 
við. Áptnr á móti ern meiri erfíðleikar 
á, að söfnnðnrinn taki að sjer bændakirk- 
jnr, þar sem opt er erfítt að ná samkomu- 
lagi við eigendur þeirra um aíhendingn 
þeirra og álag á þær. Þetta er atriði, 
sem helzt hefði verið þörf á að skiptá 
sjer af, en í þess stað eru í þessn frv. 
bændakirkjnr látnar eiga sig, en einungis 
verið að gjöra breytingu á fyrirkomnlagi 
Ijenskirkna og safnaðakirkna. Hin eina 
breyting, sem nær til bændakirkna er 
breytingin á gjöldnm til kirkna. Jeg sje 
ekki-neina ástæðn til að láta kirkjugjalds- 
breytingnna ná til bændakirkna lika, hvort 
heldnr sem það verður hækknn eða lækk- 
nn á gjöldnm til þeirra. Verði það 
lækknn, þá er það ranglátt að svipta 
eigendnrna tekjum, sem þeir eiga fnlla 
heimting á að fá og ef það yrði hækkun,
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þá er engin ástæða til að leggja skatt á al- 
menning „privatmönnum", sem kirkjureiga, 
í hag, og afleiðingin af því yrði engin 
önnnr en sn, að þeir, sem ættn kirkjur, 
yrðu enn ófúsari á, að láta af hendi við 
sðfnuðina fjárhald þeirra.

H. þm. ísf. (8., St) tðk fram mörg 
athugaverð atriði i þessn frv. og skal jeg 
ekki taka það upp aptur, en skal að eins 
minnast á örfá atriði.

í 5. gr. eru ákveðin í ómakslaun fyrir 
innheimtu á tekjum kirkna 8 af hundraði, 
og er það iægra en nú á sjer viða stað. 
Jeg sje enga ástæðu til að vera að lækka 
innheimtulaunin nm leið og innheimtan er 
gjörð erfiðari, því að það verðnr hún raun- 
ar eptir þessu frv., þegar öllum tekjunum 
á að koma jafnóðum í peninga.

Þar sem í 7. gr. er talað um þenn- 
an sameiginlega kirknasjóð, þá hef jeg 
það sama við hann að athuga og h. þm. 
Ísí. (S. St.), að það sje alis ekki heppi- 
legt, að slá öllum eignum kirkna saman 
í einn sjóð, því að það mun sannast, að 
það verður ekki til þess að gjöra tekjur 
þeirra drýgri, og koma fjárhag þeirra í 
betra lag, heldur en nú er, þegar hver 
kirkja hefur sinn sjóð út af fyrir sig. 
Jeg tek það líka fram, þó það gjöri 
reyndar minna til, að ákveðið er, að af 
sjóðum þeim, sem kirkjur eiga, þegar þessi 
lög öðlast gildi, skuli árlega greiðast Vis- 
i hinn sameiginlega kirknasjóð, en nú er 
þegar byrjað, eptir að lögin 22. maí 1890 
komu i gildi, að borga af sjóðum kirkna 

á ári í hinn almenna kirknasjóð, og 
hafa verið greiddar tvær afborganir. Þetta 
gjörir þvi að eins rugling á því, sem áðnr 
var. Jeg álít heppilegra og betra að halda 
sjer við lögin frá 22. mai 1890. Það var 
aðalkosturinn eða eini kosturinn við þau 
lög, að með þeim var hin fyrsta tilrann 
gjörð til að varðveita sjóði kirkna, að þeim 
ekki yrði eytt eða þeir glötuðust, með því 
að skylda presta til að greiða þá af hendi 
og koma þeim á vöztu og undir umsjón

stiptsyfirvaldanna. En það er allt annað, 
en hjer er farið fram á; eptir þessu frumv. 
eiga stiptsyfirvöldin að gjöra meira en að 
varðveita sjóðinn; þan eiga að vera fjár- 
haldsmenn allra kirknanna og ávísa hverri 
krónu, sem varið er í þeirra þarfir.

Jeg skil ekki, hvernig stiptsyfirvöldin 
eiga að fara að sinna þessu öllu. Þó að 
jeg beri hið bezta traust til þeirra, þá 
ímynda jeg mjer þó, að það fari ekkert 
betur, að fá þeim í hendur fjárráð kirkna, 
heldur en að láta það vera í þeirra hönd- 
um, sem nú hafa það.

Þá er í 9. gr. tekið fram, að skuld- 
laus innstæða sjóðsins skuli aldrei vera 
minni en 100,000 kr. Mjer er óskiljanlegt, 
hvernig hægt er að fastákveða þessa upp- 
hæð. Eptir skýrslum frá 1888, þá er ekki 
skuldlaus eign allra kirkna á landinu meira 
en rúm 100,000 kr.; og þegar nú bænda- 
kirkjur eru frátaldar, þá er langt frá að 
skuldlaus eign kirkna sje 100,000 kr. Ánn- 
aðhvort verður þá ekki hægt að gjöra 
neitt í mörg ár, eptir að sjóðurinn er stofn- 
aður eða þá að brjóta verður lögin.

Það eru mjög mörg atriði í þessu frv., 
sem eru mjög athugaverð. Jeg skal t. d. 
minnast á, þar sem í 12. gr. er talað um 
greiðslu skulda úr kirknasjóði, er lán hef- 
ur verið tekið handa kirkju. Jeg skil ekki, 
hvort á að greiða þær, áður en sjóðurinn 
er orðinn 100,000 kr. eða ekki. Ef á að 
greiða þær strax, þá yrði liklega ekki lengi 
verið að þnrka sjóðinn upp, svo ekkert 
yrði í honum eptir. Jeg verð að segja það, 
að jeg get vel ímyndað mjer, að allir söfn- 
uðir mundu ekki verða vel ánægðir með, 
að kirkjur þeirra væru látnar borga skuld- 
ir annara kirkna, sem komnar væru í stór- 
skuidir, af því að þær hafa verið byggðar 
upp í svo stórum og dýrnm stýl, og svo 
fengist aldrei neitt endurgjald frá þessum 
skuldugu kirkjum. Þessar stóru og skraut- 
legu kirkjur hefðu að líkindum einlægt 
nóg að gjöra með sínar tekjur og mundu 
aldrei geta misst neitt af þeim, til þess
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að endur borgahinum sameiginlega kirfcna- 
sjóði.

Jeg er annars í vandræðum með, hvað 
gjöra eigi við frv. Helzt hefði jeg viijað, 
að það hefði verið athugað betur og reynt 
tii að lagfæra það eitthvað, en þar sem 
tíminn er orðinn svo naumur, get jeg ekki 
verið að stinga upp á nefnd, en að sam- 
þykkja það, eins og það er nú, sýnist mjer 
með öllu ógjörlegt.

HaUgrímur Sveinsson: Það er iangt 
frá því, að jeg vilji gjöra lítið úrþeimat- 
hugasemdum, sem komið hafa fram frá 
h. þm. ísf. (S. St.) og h. þm. Barðstr. 
(S. J.) og sem gengið hafa á móti frv. 
þessu, og jeg skal játa það, að sumar 
þeirra eru byggðar á talsverðum röknm. 
Jeg hef tíú þegar áður drepið á snm af 
þessum atriðum, þá er frv. var fyrir til 
fyrstu umr., og Ijet jeg þá þegar í ijósi, 
að jeg get ekki borið eins mikinn kvíð- 
boga fyrir afleiðingunum af ákvæðum frv., 
eins og ýmsir h. þm. virðast gjöra; held- 
ur ekki get jeg sjeð það, að rjett rökleiðsia 
af athugasemdum þessum sje sú, að frv. 
þetta sje með öllu óhafandi, því að mögu- 
legt getur það verið, að bæta úr göilum 
frv. og gjöra á því þær breytingar, sem 
nauðsynlegar knnna að sýnast til þess að 
sem flestir gætu unað við lög þau, er um 
þetta mál á að setja. Jeg skal játa það, 
að sú hugmynd, er kem fram í ræðu 
h. þm. ísf. (S. St.), að sjóðir hverrar 
ehistakrar kirkju væru ekki að öllu leyti 
sameinaðir í eina heild, en að þó einhver 
hluti þeirra myndaði sameiginlegan sjóð — 
að þessi hugmynd hefur einnig vakað fyrir 
mjer, fyrir nokkuð löngu síðan, en að þá 
þótti ekki tiltækilegt nje tími til þess kom- 
inn, að framkvæma þetta. Þetta fyrir- 
komulag hefur án efa verulega kosti, að 
sjóðir hverrar kirkju sjeu ekki að öllu leyti 
sameinaðir, svo að ekki rýrist eða hverfi 
sú skyldntilfinning, sem eínstakir menn og 
söfnuðir hafa fyrir eigin kirkju sinni, svo 
og nauðsynlegur sparnaðor og önnur um-

hyggjusemi. En jeg hygg, að þó -að stofn- 
aður verði þessi sameiginlegi kirknasjóður, 
sem frv. þetta gjörir ráð fyrir, þá muni 
samt sem áður ekki vera svo hætt við því, 
að þessi tiifinning hverfi úr hjörtum manna, 
hún mun eiga sjer dýpri rætur en svo. 
Eins og það hefur hingað til verið, eigi 
alisjaidan, að einstakir menn hafa sýnt 
kirkju sinni einhvern sóma, eins hygg jeg 
og að muni verða eptir sem áður, að eigi 
mnni verða allfáir til þess, að menn kunni 
að gefa kirkju sinni einhvern kjörgrip, sem 
haldið geti nafni þeirra og minning uppi, 
svo sem aitaristöflu, ijósastjaka, Ijósahjálm, 
söngfæri eða annað þessháttar. Jeg get 
ekki ímyndað mjer annað, en þetta mnndi 
öidungis eins koma fyrir eptir sem áður.

Að reiktíingar yfir nnnin verk í þjón- 
ustu kirknanna muni verða fulit eins há- 
ir, eptir að sú breyting kæmi á, að borg- 
unin fyrir það greiddist úr þessum almenna 
kirknasjóði, það get jeg játað að hætt kunni 
að vera við, og að sú athugasemd spretti 
af rjettri þekkingu á mannlegum breysk- 
leika, þeim, að vera óvægari í kröfum sín- 
um, þá er alþjóðlegir sjóðir eiga í hlut. 
En fyrir þessu er gjört í frv., með því að 
búast má við, að kirkjurnaf fái dáiítið 
meiri tekjur, en þær hafa nú, og þeir h. 
þm., sem rækiiegast hafa athugað frv. þetta 
í h. Nd. væntu þess, að kirkjugjaldið mundi 
«ægja fyrir þessum auknu útgjöldum, er 
leiða af ákvæðum frv. Það fyrirkomulag, 
sem gjört 6r ráð fyrir, hefur að ýmsu leyti 
þær afleiðingar, að tekjurnar safnast betur 
og verða drýgri. Fyrst með því, að sjóð- 
urinn verður á vöxtum; í öðru lagi verð- 
ur stjórn hans kostnaðarminni, heldur en 
nú á sjer stað, þar sem allt er í svo mörg- 
um pörtum. En ekki sízt getur mjög mik- 
ið sparazt, þá er framkvæma skal eitthvert 
stórkostlegt verk, svo sem bygging á 3—4 
kirkjum á sama árinu. Það liggur í augum 
uppi, að hægra muni vera að komast að góð- 
um innfcaupum á efni, o.fl., þá erkirknasjóð- 
urinn er einn byggjandi og kaupir svoeðasvo
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mikið í einu, heldur en þá er éinn einstakur 
kirkjueigandi á hlut að máli. Svo borgar 
og kirknasjóður út í hönd, en áðnr hafa 
vinnendur við þeas konar verk, og þeir, 
sem efni hafa selt, opt og tíðnm orðið að 
eiga meira eða minna af verkalannnm og 
efnisverði til göða, er síðan hefnr innheimzt 
misjafnlega að loknm. Ennfremnr má benda 
á það, að öll umsjón með þess konar verk- 
um verður kostnaðarminni og hagfeldari. 
Ef. t. a. m. byggðar væru 3 kirkjut sama 
sumarið í sama landsfjórðungi væri mjög 
hentngt að hafa einn mann til þess að 
ferðast á milli þeirra og hafa eptirlit og yfir- 
nmsjón með verkinu. Þannig má á ýms- 
an hátt sýna fram á, að þetta fyrirkomu- 
lag hefnr sparnað og minnkandi kostnað i 
för með sjer, svo að ekki er ólíklegt, að 
það mnni vega npp á móti hinu, er bent 
hefnr verið á, að mnni auka kostnaðinn. 
Nefndin í þessn máli i h. Nd. komst að 
þeirri niðnrstöðn, að tekjur kirknanna 
mondn verða eptir frv. þessu nm 36 þús. 
kr. á ári, en þær hefðn nú 30 þús. kr. 
Þannig mnndi tekjnankinn verða 6 þús. 
kr. á ári. H. þm. ísf. (S. St.) tók það 
fram, að reikningnr þessi ætti að veikjast 
við það, að tekjur bændakirkna ættn að 
dragast hjer frá. En jeg hygg að þetta 
sje ekki rjett. Eignir Ijenskirknanna em 
eptir því sem þeim reiknaðist millilllog 
112 þús. kr., og safnaðakirknanna 35 þús. 
kr. eða til samans 147 þús. kr. Aptur 
væru skuldir ljenskirknanna 23 þús. kr og 
bændakirkna 15 þús. kr. eða til samans 
38 þús., og að þannig mnndn sknldlausar 
eignir þessara tveggja kirknaflokka vera 
nm 110 þús. kr., þó að bændakirkjnr væru 
eigi taldar með. Jeg skal að sönnn fús- 
lega játa, að npphæð sú 10 þús. kr., sem 
þannig yrði afgangs af innstæðn sjóðsins, 
niður að þvi takmarki, sem frv. ákveðnr, 
að sjóðnrinn megi minnstnr vera, er nokk- 
nð lítil, og jeg hefði gjarnan óskað, að 
hún hefði verið nokkrn meiri, en formæl-

Alþfc ▲ 1898.

; endur þessa máls í h. Nd. gjörðn ráð fyrir, 
ið hinar árlegu tekjur sjóðsins ffá kirkj- 
uiium mundu verða svo riflegar, að hægt 
mundi verða að halda framvegis áfram í 
;ama eða betra horfi, en nú er gjört. Um 
þetta er eigi hægt neitt að fullyrða með 
vissn, en reynslan verðnr sjálf að skera 
úr því. H. þm. ísf. (S. St.) minntist á 
töln kirkna 1887. Þess ber að gæta, að 
nðan hefnr tala þeirra nokkuð breytzt, og 
eptir því, sem nú stendnr mnn tala þeirra 
vera 286 eða 287. Það er eigi svo hægt 
að ákveða töln þeirra með fullri vissu, með 
því að undir því er komið, hvort ýms 
bænahús ern talin með kirkjum, eða ekki, 
svo sem bænahús í Papey, á Eetilstöðum 
á Völlum, á Melgraseyri og á Brú ájök- 
uldal. Á Brú var áður bænahús, en eins og það 
núer orðið, er rjett að telja það meðkirkjum.

Aðalmótmæli h. þm. ísf. (S. St.) voru 
gegn hinnm fyrirhngaða sameiginlega 
kirknasjóði; honnm þótti varhugavert, að 
setja hann á stofn, þar sem þjóðin eigi 
hefði haft tækifæri til að kynna sér og 
ihnga það fyrirkomnlag, og hann taldi 
efasamt, að það mnndi ná vinsældum al- 
mennings. Enn fremnr gat hann þess, að 
ef reynslan yrði sú, að hin ákveðna tekju- 
npphæð í frnmv. yrði ófullkomin, svo að 
síðar kæmi fyrir þingið nppástnnga um að 
hækka þetta gjald, mnndi það valda mót- 
spyrnn, og að bent kynni að verða á það 
ráð til að minnka kostnaðinn, að fækka 
kirkjunum. Jeg skal játa það, að þetta 
hefur ekki verið borið nndir álit þjóðar- 
innar og að hún hefur þvi ekki átt kost 
á þvi, að kynnast þessari hngmynd um 
einn sameiginlegan allsherjarsjóð fyrir 
kirkjur. En þetta hið sama má segja um 
mörg fleiri nýmæli, sem þjóðin hefur ekki 
átt kost á að segja álit sitt um, áður en 
þau voru samþykkt af þinginn og gjörð 
að lögum, og hefur það þó opt og einatt 
vel gefizt og reynslan sýnt á eptir, að 
ekki hefur að neinu tjóni komið. Og þeg-
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ar um stórvægileg mál og verulegar breyt- 
ingar er að ræða, getur opt og tíðum ver- 
ið ástæða til að láta málið bíða nokkur 
ár, flýta sér ekki allt of mikið. Jeg skal. 
ekki neita þvi, að í ýmsum tilfellum geta 
verið gild rök tii þess að sýna þolinmæði 
og lirapa ekki að neinu, enda hef jeg og 
sjálfur ráðið til slikrar biðlundar i einu 
máli bjer i þessari h. þingd. en þingd. sá 
þá ekki ástæðu til að fylgja ráðum mín- 
um eða fara eptir minum tillögum í það 
sinn.

H. þm. Barðstrendinga (S. J.) minnt- 
ist á, að lögin frá 22. maí 1890 um inn- 
heimtu og meðferð á kirknafé væru góð 
lög. TJm það held jeg megi segja bæði 
já og nei. Jeg hygg, að þessi lög beri 
það með sjer, að þau hafi tekið breyting 
um á síðasta stigi málsins, sem komið 
hafí á þau glundroða og að við það hafí 
samkvæmnin í þeim orðið minni en æski- 
legt var, að bætt hafi verið inn í þau á- 
kvæðpm eða fellt burt úr þeim ákvæði, 
svoseint, að eigi hafi síðar verið hægt úr 
því að bæta að heildarsamband þeirra 
raskaðist. Þannig eru þau lög svo ófull- 
komin í ákvæðum sinum, að ójöfnuður 
kemur fram, að því er ljóstollsskylduna 
snertir milli bændakirkna og ljenskirkna. 
í öðru lagi er einnig ójöfnuður í þeim lögum 
fólginn að því er suertir borgun fyrir inn- 
heimtu á kirkjugjöldunum, önnur og lægri 
borgun, ef prestur heimtir þau inn, heldur en 
ef sóknarnefnd gjörir það. Þannig hafa 
einmitt gildandi lög misrjett í sjer fólg- 
inn nm innheimtuþóknun kirkjugjalda, en 
einmitt frv. þetta ákveður 8°/0 fyrir alla 
innheimtumenn, hvort sem eru prest- 
ar eða sóknarnefud eða þá einhver annar, 
sem þar til er kjörinn. Þetta hygg jeg, 
að h. þm. Barðstr. hafi ekki athugað ná- 
kvæmlega, og einmitt er þetta frv. í þessu 
tilliti mikið til bóta; það gjörir jafnrjetti 
og fer meðalveg milti þess, sem hæst er 
og lægst, eptir því sem nú gildir.

Ennfremur er það til mikiila bóta,

þar sem i 4. gr. stendur viðvíkjandi gjald 
til kirkju í tilteknum vörutegundum, &i 
það skuli þvi að eins reiknast eptir verð- 
lagsskrárverði, að það verð sje ekki lægra 
en verðlagsskrárverð í gjalddaga. Þessf 
viðbót er með öllu nauðsynleg og má allsf 
ekki vanta, þegar heimilað er, að greiða 
þessi gjöld með vörum, en hana vantar 
lögin frá 22. maí 1890. Vjer skulum 
taka dæmi: ef tólg stendur í gjalddaga 
á 23 aura, en ef til vill tvöfalt hærra 
verðlagsskránni. Hvernig getur innheimtu 
maður staðizt það, að svara andvirði hvers 
tólgarpunds með verðlagsskrárverði, er 
fá hálfu minna fyrir, og svo hefur hann 
ef hann er prestur, 4°/0 í innheimtulaunr 
Með þessu er þrengt svo að kosti inn 
heimtumanns, að hann hefur eigi að eins 
talsverða fyrirhöfn fyrir ekkert, heldui 
verður hann og að borga fje úr eigin vass 
fyrir.

H. þm. ísf. (S. St.) nefndi ýmislegt 
sem mælir með almennum kirknasjóði, og 
hann benti á, að þessi hugmyd væri fögui 
hugmynd. Þetta er og svo, því a< 
hinar einstöku kirkjur, þær eru kvist 
ir, þær eru greinar á sama trje, þæi 
eru litnir á sama líkama, ein heild i sjálfi 
sjer. Það er því ástæðan fyrir þessu fyr 
irkomulagi, að sumar kirkjur hafa meir; 
fje tii umráða en þær þurfa fyrir sjálfai 
sig; aptur aðrar hafa minna en þær get; 
komizt af með, bæði nú sem stendur og síð 
ar. En ailir söfnuðir hafa hinn sama nátt 
úrlega rjett til þess að eiga fyrir sig til afnoti 
sæmilegt guðshús, og sje það ekki, sv< 
stendur engum nær að ráða bót á því, ei 
systrunum, hínum öðrum kirkjum, seu 
einhverju geta miðlað frá sínum nauðsynj 
um.

Það er öldungis rjett, sem sami h 
þm. (S. St.) benti á, að á síðari tímum e 
talsverð hreyfing í þá átt, að kirkjur eri 
byggðar betri, fegurri og varanlegri ei 
áður. Það er kominn mjög lofsverðu 
ekspölur á í þessa átt En ekki mundi þa
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feeta spiilt, að bin sama stjórn stýri öllum 
cirknabyggingum. Það mnnn margir hafa 
orðið þess varir, að ýmsar kirkjnr, sem 
>yggðar ern nýlega, hafa þá galla, sem 
íægt hefði verið að forðast, ef bygging 
>eirra hefði verið stjórnað af stiptsyfir- 
röldnnnm eða af byggingarfróðum manni, 
sn sem þó þarf ekki að vera sprottið af 
íóflansum sparnaði. Snmir geta það verið, 
ðr hafa ekki smekk fyrir hánm húsnm; 
>eir hinir sömn byggja kirkjn, sem að 
ðins er manngeng nndir bita; aðrir hafa 
i kirkjn sinni svo eða svo fáa glngga, að við 
>að verðnr bálfsknggsýntí kirkjunni, en aðr 
ir hafa glnggana svo smáa, að kirkjan 
íkist einhverjn lítilfjörlegu húsi. Menn 
geta og verið misjafnlega haganlegir tii 
að koma vel fyrir prjediknnarstól eða alt- 
ari, og þannig mættí margt til nefna; af 
þessu má sjá, að ýmislegn má betnr haga 
og sneiða hjá ýmsn, ef hin sama stjórn 
íefnr alla nmsjónina og að það fyrirkomu- 
ag mnndi geta borið góða ávexti, að kirkj- 
nr yrðn smekklegri, fegnrri og að ölln 
leyti hagfeldari. Það hefnr jafnvel komið 
fyrir, að óknnnngir menn, sem kom- 
ið hafa á kirkjnstað, hafa hneykslazt mjög 
á útliti þess húss á bænnm, sem þeim 
íefnr sagt verið að væri kirkja, en sem 
fremur hefnr litið út fyrir að vera eitt- 
ívert geymslnhús heldur en hús, sem ætl- 
að er til gnðsþjónnstngjörðar. En optast 
mun þetta eiga sjer stað með torfkirkj- 
ornar gömln. Það mnnn nú orðnar til-
tölnlega fáar kirkjur, eins og h. þm. ísf. 
S. St.) tók fram, sem ern í flokknnm 
illu standi, en þær ern þó fleiri en þær 

ættn .að vera. Ef h. þm. ríður nm hjerað 
>að, sem honnm mun knnnngt vera og 
cært að fornn fari, hygg jeg þó, að hann 
nnndi þann dag í dag sjá fleiri kirkjnr í 
írörlegu ástandi, en hann hefði óskað 
optir að sjá, og þetta er þvi sorglegra, 
lem þessir sýslnbúar hafa sýnt lofsverðan 
áhnga og dngnað í ýmsnm framkvæmdnm,

og áhngamálnm sinnm, — byggt brýr yflr 
margar ár, reist smekkleg hús o. fl. þess 
háttar. Það væri óskandi, að þeir vildn 
sýna hinn sama framfarahng, að því er 
bygging á öllnm kirkjnm þeirra viðvíkur. 
Nú er ekki því um að kenna í þessari 
sýsln, að fjeleysi hamli endnrbótnm á kirkj- 
inum, því að þær mnnn eiga hver nm 
sig talsvert fje í sjóði, en mannlegnr breysk- 
ieiki veldur því, að nmbætnr á þessn hafa 
• kki orðið eins miklar og æskilegt væri. 
Jeg vona þó, að á þessn snmri hafl þess- 
um hrörlegn kirkjnm dálítið fækkað; en 
;amt sem áðnr mnndi það ekki verða til 
liindrunar framkvæmdnm í þessn, þótt 
þetta frv. yrði að lögnm; þvert á móti 
mætti treysta því, að meira og betra sam- 
ræmi yrði í því, að gjöra nýbyggðar kirkj- 
iir sómasamlega úr garði.

H. þm. ísf. (8. St.) minntist á, að 
frv. þetta, ef það yrði að lögnm, mundi 
mnndi draga úr skyldutilfinningnm manna 
fyrir því, að bera nmhyggjn fyrir kirkjnm 
sinnm. öetur verið, en menn hafa þó sjeð 
þess dæmi, að þessi skyldntilfinning er nú 
iem stendur ekki nógu næm alstaðar, og 
ið ýmsir menn eiga enn þá sannarlega 
kost á því, að sýná sínar góðu tilfinning- 
ar með því að reisa kirkjnr sínar úr þeim 
rústnm, sem þær nú ern í.

Viðvíkjandi því, að knnnugleiki hverfi 
fyrir því, hvað hentugast og nauðsynleg- 
ast sje að gjöra fyrir hinar einstöku kirkj- 
nr, þá er það að vísu satt, að það er ekki hugs- 
anlegt,að stiptsyfirvöldin í fjarlægð sjeu jafn- 
knnnng sem sóknarmenn sjálfir, sem á staðn- 
nm eru, en eins og h. þm. ísf. (S. St.) drap 
einnig á, ern í þessn tilliti hjeraðsprófastarnir 
millumliðir, og jeg hygg, að flestir þeirra 
eigi það traust skilið, að þeir mnni leggja 
það til og ráða fram úr á þann hátt, sem 
bezt gegnir á hverjum stað, að þeir mnni 
gefa sannar skýrslnr og mótmæla öllum 
ósanngjörnnm kröfnm. Það má og ætlast 
til þess, að bisknp muni ferðast nm og
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þekkja nokkuð tíl á allmörgum stöðum og i verði svo afardýr, skal jeg láta það í ljósi, 
fyrir því fara nærri nm þarfir hverrar: að jeg get ekki álitið að svo verðL Jeg
einstakrar kirkjn.

Það mnn að sjálfsögðu geta komið 
fyrir, sem h. þm. ísf. (8. St.) benti á, að 
ýmsir reikningar geti farið fram úr hinni

get ekki ímyndað mjer, að prestar eða 
aðrir kirkjuhaldarar mntd setja sjóðsstjórn- 
inni svo stólinn fyrir dyrnar, að hún muni 

i neydd til að ganga að einhverjum afar-
áætluðu npphæð; þessi galli hverfur ekki. kostnm. Jeg hygg, að með það mnni 
fyrir það, þótt stiptsyfirvöldin stjórni verk- verða líkt og nú gjörist. Þóknnnin fyrir 
inu. Þetta kemnr og allt af fyrir að kalla | þess konar er venjulega lág, en þó betri 
má, hverjir, sem hlnt eiga að máli, að en ekki neitt, enda er þvottur og önnnr 

hirðing kirkna til sveita tiltölulega ljett,
hvorki kirkjur sjerlega stórar og allviða 
eigi messað á hverjum helgum degi, þar 
sem að sami prestnr þjónar meira en 
einni kirkju. Jeg get því ekki imyndað 
mjer, að reikningarnir fyrir þetta starf 
verði svo ósanngjarnir, að kirkjnstjórnin 
mnni komast í vandræði.

H. þm. ísf. (S. St.) var hræddur nm 
það, að ef þetta tiltekna kirkjugjaid reynd-

miðað er upphaflega við minni reiknings 
upphæð, en reynslan verður á að þarf.
En það virðist engin ástæða til að ætla 
að þetta mnni verða tíðara, eða reikning- 
ar ósanngjarnari eða verk ver nnnið, eða 
óhagfeldari aðgjörðir gjörðar, þótt þeim sé 
8tjórnað af stiptsyfirvöldunum. Það getur 
engum blamdazt hngnr um það, að verði 
margar kirkjur klæddar járni á regnhlið 
og á þaki, þá sje það betra og kostnaðar-
minna en sú aðferð, sem áðnr hefur verið; ist of lágt og tillögur kæmn fyrir þingið 
höfð. Jeg ætla, að margir mnni við það í nm, að hækka það, þá mnndi þingið benda 
kannast, að fjárhaldsmenn kirkna hafa eigi, á þann veg, að fækka kirkjunum. Jeg 
ætíð reynzt svo hollir, sem æskilfegt hefði | get þó ekki ímyndað mjer, að alþingismenn 
verið; það mun taisvert fje hafa farið for- muni verða svo ranglátir, að láta þetta 

bitna á söfnnðnnum; söfnuðirnir ern þó 
hinir sömu menn, sem eru nndirstaða 
þingsins, og með þvi móti mnndu þing- 
menn misbjóða kjósendum sinum, enda 
mnndi kirkjustjórnin eigi geta gengið að 
neinu þess konar. Jeg get ekki annað 
hugsað, en að þingið mnni sýna alla sann-

görðum fyrir kirkjum af þessum nótum og 
hafi kirkja átt íje til, og að henni hafi 
verið gjört, hafa þær aðgjörðir einattjreynzl 
dýrar, enda þótt þær ekki hafi reynzt ve! 
til frambúðar. Þess munu og vera dæmi 
eigi svo ýkjafá, að hafi kirkja átt fje í 
sjóði, hefur fjárhaldsmaðnr heldur kosið að
eyða því til þess, að káka eitthvað við j girni og hækka gjaldið, ef reynslan sýnir, 
aðgjörð á henni, heldur en að inna fjeð af j að þess er þörf. Jeg get heldur ekki 
hendi. : ímyndað mjer, að gjaldgreiðendur mundu

H. þm. ísf. (S. St.) taldi borgunina! nna því neitt illa, þótt nauðsynlegt yrði 
til prófasta mjög óverulega eptir þesau! að hækka kirkjugjaldið lítið eitt. Þess
frumv. Þetta má og með sönnu segja, 
en hvernig er þessi borgnn nú? Fær 
prófastur tii jafnaðar meir en 10 kn. nú

ber þó að gæta, að menn- fá rniklu fleira. 
og meira fyrir sina peninga en áðnr, og 
eins er hitt, að af er ljett ýmsnm kvöð-

frú hverri kirkju? Jeg held ekki. Þegar um, svo sem skyldnvinnnnni. Það er ekki 
bezt lætur eru það 10—12 kr., en í roörg- svo lítill skattnr, sem lagzt getur á bænd- 
um tilfellum er það háifu minna. Jeg hygg i ur á einu ári, máske 4—600 kr., en svo 
þvi, að prófastar verði að jafnaði betur eru aðrir tímar, ef til vill 30—60 ár, þar 
haldnir eptir þessu frv., en eins og nú er. sem þeir, er þá eiga hlut að máli, enga

Viðvikjandi því, að hirðing á kirkjum: slíka kvöð þurfa að inna af hendi. Jeg
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ætla, að engum blandist hngnr nm, að I 
hjer er allmikið misrjetti, og að það ei; 
mikil rjettarbót, að afnema slíkar kvaðir. 
Þetta er mikill kostur og veruleg meðmæli 
með frumv. þessu.

Hinn sami h. þm. (S. St.) bar ótta 
fyrir því, að söfnnðirnir mundn verða 
tregir til þess á eptir, að leggja nokknð 
sjálfir fram til söngs í kirkjum og hljóð- 
færis, úr því að í frumv. stendur, að slíkt 
skuli borgað af kirkjusjóði, þá er efni 
sjóðsins leyfa. Jeg hygg þó, að óþarft 
sje að bera kviðboga fyrir þessu, því að 
skyldan hvilir þvi að eins á þessnm kirkju 
sjóði til að leggja fram fje í þessu skyni, 
að efni hans leyfi það; og ef reikningar 
sjóðsins bera það með sjer, að sá tími mnni 
ef til vill vera í nokkurri fjarlægð, að 
sjóðnrinn geti lagt á sig þessa byrði, þá 
rnunu söfnuðirnir sjá, að ekki er um ann- 
að að gjöra fyrir sig, en að veita sjer 
þetta sjálfir með sínum eigin ráðum. Það 
er ekki líklegt, að menn verði svo óskyn- 
samir, að vilja fara þessara gæða á mis. 
heldur en að leggja á sig eitthvert litil- 
ræðis gjald til þess að geta veitt sjer 
þetta, ef bersýnilegt er, að kirknasjóðurinn 
er ekki þess nmkominn, að kosta þetta.

Það er að vísu, gjört ráð fyrir því í 
frnmv. þessn, að þær kirkjur. sem söfn- 
nðir hafa tekið sjer íjárráð fyrir, hverfi 
einnig inn undir ákvæði þessara laga. Það 
mnnu vera nálægt 50 kirkjur, sem söfn 
uðir hafa tekið að sjer fjárforráð fyrir. 
Jeg skal fúslega játa, að það er ekki við- 
feldið, að breyta þessu nú aptur, eptir að 
eins 11 ár, sem lög þau hafa staðið, er 
hjer er um að ræða, einkum þar sem það 
virðist eðlilegur grundvöllur, sem þau lög 
byggjast á. Það væri því ef til vill ástæða 
til, að gjöra þá undantekningu i 14. gr. 
frumv. þessa, að safnaðarkirkjur skyldu 
ekki að söfnuði nauðngum heyra undir á- 
kvæði laganna, að því er hinn almenna 
kirknasjóð snertir. Jeg ætla, að þetta 
þyrfti ekki að hafa nein skaðleg áhrif á

kirknasjóðinn, því að bæði er það, að fæst- 
ar þeirra munu eiga til mikinn trjóð, og 
eins er hitt, að lækka mætti tiltölulega 
hina ákveðnu 100 þús. króna innstæðu- 
upphæð sjóðsins. Jeg drep að eins á þetta, 
til að sýna, að ráð eru til þess, að koma 
í veg fyrir þessa stefnnbreytingu eða bæta 
úr henni, ef mönnum sýndist svo.

H. þm. Barðstr. (S. J.) var hræddur 
um, að kirknasjóðnrinn og stjórn hans 
mundi komast í bobba, einkum fyrstu árin, 
þá er kröfur kæmu um, að endurborga 
lán þau, er á kirkjunum hvila. Jeg hef 
nú tekið það fram við 1. umr. þessa máls, 
að eldri skuldir mundi varla þurfa að 
greiða strax í byrjun, heldur smátt og 
smátt eptir þeim hinum sömu. samningum, 
sem settir eru í sknldabrjefunum, og að 
útgjöldin í þessu skyni geti því ekki orð- 
ið svo stórvægileg.

Þá hefur og það verið sagt,. að menn 
mundu verða fúsari á, að toga fje úr 
sjóðnum heldur en að borga inn i hann. 
Þess ber þó að gæta, að sjóðnum á að 
borgast árlega einn fimmtándi hluti af 
sjóð hverrar kirkju, og enn fremur hinn 
árlegi tekjuafgangur kirknanna. Að sjálf- 
sögðu getur það komið fyrir, að einstök 
kirkja sje ekki meira en sjálfbjarga á viss- 
um tímum. Setjum svo, að einhver kirkja 
sje byggð upp úr steini og sje i 10 þús. 
króna skuld, sem afborgist á 20 árum. 
Meðan á þessu stendur hefur hún efi til 
vill ekki neinn tekjuafgang, eða hefúr ekki 
fyrir árlegum gjöldum, en að þessum 20 
árum liðnum fer hún að leggja upp aptur, 
og endurborgar þá sjóðnum það, sem hann 
kann að hafa lagt út fyrirfram handa 
henni.

Jeg hygg, að jeg hafi nú svarað hin- 
um flestu mótbárum,. sem fram hafa kom- 
ið; þær eru einkum gegn þessum almenna 
kirknasjóð. En ef menn ekki hafa djörf- 
ung til að gjöra þetta frv. allt í heild 
sinni að lögum, þá er þó til það ráð, að 
lögleiða fyrri hluta þess, fyrstu 6 grein-
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arnar. Þetta er ekki mitt ráð, að því 
leyti sem jeg óska, að frv. þetta verði allt 
samþ., en það er að eins bjargráð, er jeg 
bendi á, til þess að frnmv. fari þó ekki 
allt í sömu gröflna, ef snm ákvæði þess 
þættu stórvægilega ískyggileg.

H. þm. Barðstr. (S. J.) taidi það illa 
farið, að ekki hefði verið sett nefnd hjer 
i þessari h. þingd. til að íhnga frv. þetta. 
En jeg hygg, að sakir naumleika tímans 
mundi nefnd ekki hafa getað skoðað þetta 
mái, eins vel og æskilegt hefði verið, ef 
henni hefði þótt nauðsynlegt að hverfa 
frá þeim grundvelli, sem lagðnr er í frv. 
Jeg hygg, að eigi hefði verið unnt að finna 
og leggja nýjan grundvöll, ef þessi er eigi 
álitinn nægilega traustur.

Sigurður Stef&nsson: Jeg þarf ekki 
að vera langorður í þetta sinn. Jeg játa 
það, að margar af athugasemdum h. 2. 
kgk. (H. Sv.) voru á rökum byggðar, þótt 
honum reyndar ekki tækist að hrekja svo 
aðalmótbárur mínar gegn frumv., að jeg 
geti fyrir það orðið honum samdóma um 
aðalatriðin, eða gefið atkvæði mitt með þeim.

Aðalhvötin til að stofna hinn almenna 
sameiginlega kirknasjóð er fyrir fram- 
fylgendum málsins sú, að kirkjur verði 
eptir það betur og sómasamlegar byggðar 
en verið hefur, og það viðurkenni jeg að 
vísu, en finnst samt, eins og jeg hef tek- 
ið fram, enga bráða nauðsyn bera til þeasa. 
H. 2. kgk. (H. Sv.) gat um, að í einu hjer- 
aði, sem jeg mundi vera kunnugur í, mundu 
margar torfkirkjur enn þá standa, sem 
endurbótar þyrftu við. Jeg játa það, að 
mikið mun vera satt í þessu, þótt jeg 
reyndar sje því hjeraði ekki eins kunnug- 
ur nú og fyrrum, en jeg vil þá geta þess 
jafnframt, að flestar af þessum torfkirkj- 
um munu vera bændaeignir, að minnsta 
kosti 3 eða 4 þeirra. Af því mjer er 
þetta hjerað sjerstaklega kært, vil jeg í 
sambandi við þetta benda á, að þar hefur 
verið reist mjög vegleg kirkja, fyrir fjár- 
samskot einstakra manna, er standa mun

sem minnisvarði riknlegs höfðngsskapar 
einstakra manna, en jeg verð að halda 
þvf fram, að þetta einstakra manna fjár- 
framlag muni ekki eins haldast við, er 
allar skyldur þessu viðvikjandi eru komn- 
ar á herðar hins sameiginlega sjóðs og 
stjórnenda hans, og mun það líka að 
nokkru leyti eðlilegt, því að þessi ríflegu 
fjársamskot kirkjunum til handa eru ekki 
eingöngu til þess að sýna höfðingsskap, 
heldnr nokkuð af því að nauðsyn knýr á; 
menn vilja íá sjer gott og viðunandi guðs- 
hús, en geta ekki fengið það nema að 
leggja sjálfir fram fje til þess, en þessar 
hvatir hyrfu alveg, því hinn sameiginlegi 
sjóður mundi vera álitinn nógu ríkur til 
þess einn að bera allan kostnaðinn. Inni- 
leg hluttaka safnaðanna i þessum málum 
mundi hverfa, en það álít jeg alls ekki 
heppilegt, því bezter, að söfnuðurinn hafi 
sem mest saman við sína kirkju að sælda, 
og álíti sjer skylt að styðja hana af mætti. 
Þótt kirkjubyggingum hafi stórum farið 
fram á síðari árum, þá er ekki því að 
heilsa, að kirkjurækni hafi farið vaxandi 
að sama skapi. Þetta segi jeg ekki af 
því, að jeg álíti, að Iítið sje varið í þess- 
ar framfarir, heldur til þess að sýna, að 
ekki beri bráða nauðsyn til að bæta úr 
þeim, meir en gjört hefur verið á síðari 
irum.

H. 2. kgk. (H. Sv.) tók það fram, að 
tekjur kirkna mundu verða 5—6000 kr. 
meiri með þessu fyrirkomulagi; það getur 
vel verið, að sú áætlun fari nærri sanni, 
en þá er einnig víst, að útgjöldin munu 
verða að stórum mun meiri; það mun 
margt þurfa að gjöra við kirkjurnar út 
um landið, þegar þetta fyrirkomulag kemst 
á. Skylduvinnunni Ijettir að visu af, 
enda hefnr hún opt komið þungt niður, 
en kirkjubyggingin verður ekki ódýr- 
ari við það. Þótt bændum hafi þóttþessi 
skyldukvöð á stundum þung, þá verður 
hún þó þyngri á kirkjunum með þessu 
móti. Freistingin vex hjá mönnum til
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þesð að gefa stærri reikninga, þegar að- 
gangurinn er að hinnm sameiginiega kirkna- 
sjóði. Eins og kunnngt er, hvilir nú á 
bændum að flytja við til kirkna, og þó 
það komi þungt og órjettlátt niðnr, þá 
verður þaðþó miklu þyngri fyrir hinn al- 
menna kirknasjóð. Reikningarnir hjá bænd- 
um fyrir þessum flutningum munu verða 
ærið háir, og hann nokkuð dýrkeyptur 
kirkjunum. (HaUgrlmur Sveinsson: Vinn- 
an boðin upp og lægsta boði sætt), og það 
enda þótt svo væri. Reynslan hefur sýnt 
það, að hvað lítið sem kostnaðurinn við 
opinberar byggingar er meir en áætlað er,

. og enda umsamið, þá koma bakreikningar 
á eptir. Við getum tekið til dæmis veginn 
frá Ölfusárbrúnni upp að Ingólfsfjalli; það 
var ætlað á, að hann mundi kosta 5000 
kr., en hann kostaði þegar til kom 10,000 
Okkur er kunnugt um það, hvað áætlanir 
opt fara fjarri hinum verulega kostnaði. 
Þar sem h. 2. kgk. (H. Sv.) tók það fram 
að kirkjustjórnin mundi njóta aðstoðar pró- 
fasta, þar sem hún sjáif ekkiværi málum 
fullkunnug, þeir gætu verið milligöngu- 
menn milii hennar og safnaðanna, og þeir 
mundu gefa henni góðar bendingar viðvíkj- 
andi tilhögun á kirkjnbyggingum; jeg skal 
að vísu ekki bera sjerlegt vantraust til 
prófastanna í þessu efni, en þó hygg jeg, 
að þetta geti mistekizt, og sro álít jeg 
ekki bætandi við það starf, sem prófastar 
nú hafa, þar sem kunnugt er, að þeir 
engan eyri fá fyrir margt ómak sitt og 
verða opt að leggja út fje úr sínum eigin 
vasa, fyrir hið opinbera. Nú á að bæta 
því á prófastana, að þeir sjái um, að fjeð 
komi inn á rjettum tíma og verði sent stipts- 
yfirvöldunum. Þessu viðvíkjandi skal jeg 
taka fram, að mjer finnst hægt að una við lög 
22. mai 1890 eins og þau eru, nú í bráð, 
og ónauðsynlegt að gjöra fleiri breyting- 
ar að sinni. Sum ákvæði þessara laga 
eru mjög hentug og hagkvæm, og mikil 
rjettarbót frá því sem áður var. Viðvíkj- 
andi ákvæðum frumv. um hinn almenna

kirknasjóð, verð jeg að segja, að mjer finnst 
þau allsendis óþörf, og enga brýna nauð- 
syn beri til þess, að gjöra þessar stór- 
kostlegu breytingu nú. H. 2. kgk. (H. Sv.) 
virtist hálfhræddur um, að frumv. þetta 
mundi verða fellt, með því allmargar 
raddir hefðu komið gegn því nú siðast, en 
færi svo, að það næði fram að ganga og næði 
staðfesting stjórnarinnar, og ef reynslan 
svo sýndi, að fje sjóðsins ekki entist til 
að gegna öllum kröfum, og kirkjustjórnin 
yrði að hætta við þau verk, sem þegar 
væri byrjað á, og skylt væri að leggja 
fje til, þá verð jeg að segja, að kirkju- 
stjórnin er í vanda stödd gagnvart söfn- 
uðunum, og þá er að mínu áliti ver farið 
en heima setið. Þar sem hann talaði um, 
að rjettast væri máske að Iáta ákvæðin 
um bændakirkjur einnig ná til þeirra 
kirkna, sem söfnuðurinn sjálfur hefði tekið 
við, þá viðurkennir hann beint þar með, 
að söfnuðirnir ættu að hafa mest í þessu 
að segja, en ef sú undantekning er gjörð, 
að rjett sje, að söfnuðiruir ráði kirkjum 
sínum sem mest sjálflr, þá fínnst mjer þar 
af leiða, að eðlilegt sje að lofa rás við- 
burðanna að ganga sinn gang, og aöfnuð- 
irnir fái óhindraðir að takast á hendnr 
fjárhald kirkna sinna, ef þeir vilja, eins 
og verið hefur hingað til. Mjer flnnst það 
atriði mikilvægt, að söfnuðirnir sjálflr fái 
sem mestu að ráða. En ef þetta skilyrði 
um safnaðakirkjur kæmist að, þá yrði 
kannske með timanum hátt á annað hundr- 
að kirkjur, sem þannig væru undanskild- 
ar ákvæðum laganna, og þá minnkaði 
stórum þýðing þessara laga, og væri þá 
um ljenskirkjur ein$r að ræða. H. 2. kgk. 
(H. Sv.) tók fram, að sjer virtist betra að 
fella sum ákvæði úr frumv., ef mönnum 
ekki líkaði þau, en láta hitt standa, þá 
skal jeg geta þess, að þótt jeg að visu 
ekki hafl á móti þeim hluta frumv., sem 
um kirkjugjöld ræðir, þá held jeg að 
engin skaði væri að, þótt það fengi allt 
að biða til næsta þings. Frumv. ferfram
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á mjðg stórkostlegar breytingar 'á því, 
sem náð hefur fastri venju og hefð og er 
því ísjárvert að hrapa að þeim breyting- 
nm. Ef jeg sæi, að kirkjan hefði hagnað 
af breytingunum og þær miðuðu til fram- 
fara safnaðalífinu á íslandi þá skyldi jeg 
gefa atkv. mitt með þeim, en úr þvi jeg 
ekki sje það, er mjer heldur ekki unnt 
að greiða atkv. með frv.

ATKVÆÐAGB.: 1.—2. gr. samþ. 
með 8 atkv. hvor; 3.—5. gr. samþ. með 
7 atkv. hver; 6. gr. samþ. með 8 atkv.; 
7. gr. felld með 8 : 3 atkv.; 8.—9. gr. felld 
með 8 :2 atkv. hvor; 10. gr. felld með 
7 : 3 atkv.; 11. gr. felld með 7 : 2 atkv.; 
12. gr. felld með 8 :2 atkv.; 13.—15. gr. 
felld með 7:2 atkv. hver.

Pyrirsögn frv. samþ. með 7 atkv. og 
málinu vísað til 3. umr. með 6:1 atkv.

Frv. til laga um eptirlaun (C. 468, 
502); ein umr.

FramsögumaAur (SigurSur Jensson): 
Eins og sjá má af frv. þessu, eins og það 
nú er til okkar komið, hefur h. Nd. gjört 
nokkrar breytingar á þvi. Við sem kosn- 
ir vorum í nefnd i málinu hjer í Ed. höf- 
um íhugað þessar breytingar og ekki líkað 
þær allskostar vel; þó hefnr i nefndinni 
orðið nokkur meiningarmunur um eina af 
þessum breytingum. Eins og þingdm. má- 
ske muna stnngum við flutningsm. frv. 
um eptirlaun upp á því í hinu uppruna- 
lega frv., að eptirlaunin skyldu talin ]/s- 
af embættislaununum og 20 kr. umfram 
fyrir hvert þjónustuár, en eptir að við 
höfðum heyrt undirtektir manna i deildinni 
um þáð, og eptir gð við vorum kosnir i 
nefnd í málinu ásamt hinum h. 5. kgk. 
(J. A. Hj.), sýndist okkur að færa ^/ð. upp 
í x/4. í von um, að það þá fengi betur 
framgang; það sýndi sig brátt að þessi 
breyting mælti litið með málinu og út- 
vegaði því fáa trygga fylgismenn, því að 
flestir af hinum h. deildarm., sem hjálpuðu 
okkur til að koma breytingu þewari að

snerust síðan á móti frv. og reyndu að 
fella það og sýndu með því, að þeir möttu 

: ðinkis þessa tilslökun okkar. Þegar Nd. 
| nú hefur látið í ljósf, að hún aðhyllist 
' heldur hina upprunalegu till. okkar, með 
því að færa aptur x/4. ofan i ’/ð., sjáum 
viðflutningsmennirnir að minnsta kost i enga 
ástæðu nú til að breyta aptur til, úr því 
málinu er engu betur borgið fyrir það. 
Það má náttúrlega lengi þrefa um það, 
hvort muni heppilegra að ákveða eptir- 
launin við ^/g. eða V*- embættislaunanna, 
og er sízt ástæða til að deila um það við 
þá, sem hvorugt vilja aðhyllast. Hinar 
hreytingar Nd. getur nefndin ekki fallizt á.

Þegar einhver embættismaður slasast 
við að gegna embættinu, svo að hann 
verður að fá lausn, átti hann samkvæmt 
hinu upprunalega frv. að fá í eptirlaun 
*/8. af embættistekjum sínum. Þetta hefur 
h. Nd. fært niður þannig, að hann skyldi 
að eins fá helming þeirra. Við finnum 
ekki, að ástæða hafi verið til þess að breyta 
þessu og ráðum því til, að þetta verði aptur 
fært upp í a/8. Sama er að segja um það, 
þegar embætti er lagt niður, þá viljum 
vjer, að embættismaðurinn fái a/8. af em- 
bættislaununum i biðlaun í 5 ár en ekki 
að eins helming launanna, eins og Nd. 
hefur samþ. Oss finnst sanngjarnt að 
hann fái nokkuð rífleg biðlaun í þessi 5 
ár, þar sem hann missir embætti sitt fyrir 
það, að rof verður á samningi þeim, er 
landsstjórnin hefnr gjört við hann, er hún 
veitti honum embættið.

Eptirlaun ekknanna vill Nd. færa 
niður þannig, að þau verði að eins 7xo- 
af launum mannsins. í frv. Ed. stóð % 
og finnst oss þáð sanngjarnast. Vjer finn- 
um enga löngun til að gjöra kjör ekkn- 
anna lakari en þau nú eru, enda er hjer 
ekki áð ræða um neinn stórvægilegan rnis- 
mun á gjöldum fyrir landssjóð.

Jbn A. Ejaltalín: Jeg hef lítið meira 
að segja en það sem stendur í þessum 
fóu línum i nefndarálitinu, sem jeg er
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skrifaður undir. Jeg sje ekki að málinu 
sje neitt betur borgið, hvað það snertir 
að komast gegnum Nd. aptnr, þó við samþ. 
eina breytingu þeirrar deildar en fellnm 
hinar. Jeg verð því að halda við það, 
sem jeg fylgdi fyrst fram, sem sje, að 
eptirlannin sjeu */4 embættislaunanna 
Jeg vona þvi, að h. deild faliist á þessa 
breytisg mína og verði með í að sam- 
þykkja hinar aðrar breytingar, er nefod- 
in hefnr stnngið npp á.

HaOgrímrw Sveinsson: H. þm. Barðstr. 
(S. J.) gat þess, að miðlunartilraunir sínar, 
viðvíkjandi ákvæðnm eptirlaunanpphæðar- 
innar, hefðn alls ekki haft því láni að 
fagna að ná hylli deildarinnar hjer og með 
því þær ekki hefðn snmar náð hylli allra 
deildarmanna, sæi hann ekki ástæðn til 
að halda þeim fram. Jeg get sagt sama 
nm mig; breyttill. mínar áttn ekki því 
láni að fagna, að ná hylli h. deildarm. 
og flnn jeg því alls ekki ástæðn til að styðja 
hvorki eitt nje neitt i frnmv. þessu, því 
eatt að aegja likar mjer það alls ekki, 
eins og það nn er. Jeg mun þó heldnr 
greiða atkv. með till. minni hlnta nefnd- 
arinnar, þó jeg ímyndi mjer, að það sje 
þýðingarlitið, því þó samkomnlag fáist á 
þessum grundvallaratriðnm, þá sje jeg 
ekki eptir orðum hæstv. landsh. að dæma, 
að stjórnin geti fallist á það. Það ertil- 
gangslítið að vera að samþ. hjer það, sem 
við vitum að ekki nær samþykki stjórn- 
arinnar; þar sem frv. fer lengra í lækknn 
eptirlannanna en svo, að það geti náð sam- 
þykki stjórnarinnar, býst jeg við að jeg 
verði að greiða atkv. móti frv. í heild sinni.

ÞorkeU Bjamason: Jeg hef enn sem 
komið er ekki látíð skoðnn mína i ljósi í 
þessn máli og finn mjer því skylt að gjðra 
það áður gengið verður til atkvæða. Mjer 
þótti það mjðg leitt, að Nd. skyldi fara 
að breyta frv. frá því, sem það var, þegar 
það fór hjeðan og ekki verðnr annað sagt, 
en að það sje að miklum mon óaðgengi-

Alþt 18*8 A.

legra, en þegar það fór, og þess vegna 
mun jeg greiða atkv. með breyting minni 
hlutans og sje ekki ástæðu fyrir deildina 
að vikja frá því, er hún áður saraþykkti, 
og þvi rjett að deildin greiði atkv. með 
minni hintanum, þvj líklegt er, að Nd. 
samþykki það heldur en láta frv. falla. 
En þótt till. minni hlutans falli mnn jeg 
þó greiða.atkv. með frv., þvíþóþaðnokk- 
uð hafi spillzt i Nd., þá er það þó ekki 
óaðgengilegt Jeg vil ekki hjer bera sam- 
an eptirlaun presta við eptirlaun verzlegra 
embættismanna, því eins og menn vita, eru 
eptirlann þeirra svo lág, að þan nanmast 
þola nokkurn samanbnrð, en jeg vil hjer 
að eins bera saman, hve mikill hlnti laun- 
anna, eptirlaunin ern hjá prestnnnm og 
hve mikill hlnti eptirlann hinna verz- 
lega embættismanna ern af lannnm þeirra.

Eptir nppástnngn nefndarinnar, sem Nd. 
hefnr samþ. verða t.d. eptirlann lækna eptir 
30 þjónustuár á þessa leið:
1500 kr. gefa eptir 30 ir 900 kr. eJa 8/ð af laooom
2000 ---------------— 1000 - — Vs-------
3000 ---------------— 1200 - — «/,--------
4000------------ — 1400 - — rúmL1/,-------
5000 ------------ ------ 1600 - — tæpL «/,-------
En eptirlann pjestanna verða aptnr á móti 
eptir sama tima á þessa leið samanborin 
við lann þeirra:

1000 b. gefa eptir 30 ár taepl. af lauoum 
1500 --------------------------i/#---------

2000 eJa 2100 ------------_ — i/?----------
Anðvitað er það, að á hinum verzlegu em- 
bættismðnnnm hvila ýmsar sjerstakar kvað- 
ir t. d. ekkjusjóðsgjald o. fl. og svo eru 
þeir sjálfsagt vanir betra lífi en prestarnir, 
sem þeir ekki eiga hægt með að venja 
sig af með öllu, þótt þeir komist á eptir- 
lann, en ef þetta er borið saman hjá prest- 
nm og verzlegum embættismönnnm, finnst 
mjer þó mikill munur á þvi, hvað hinir 
verzlegn ern betnr settir með sín eptir- 
iann, þó till. meiri hlutans verði ofan á, 
ea prestarnir með sin. Auðvitað kemnr

48 (1. nóv.).
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þetta þyngst niður á þeim, sem hæst launin 
hafa, en gæta verður þess, að þau embætti 
opt eru hæg, og að þeir opt geta þjónað 
þeim töluvert lengur en 30 ár, og þá 
hækka eptirlaunin nokkuð, og þegar þeir 
eru svo komnir á þann aldur gjöra þeir 
ekki eins miklar kröfnr til lifsins, eins og 
á yngri árum sínum. Jeg sje heldur ekk- 
ert á móti því, að ef embættjsmennirnir 
ekki kæmust af með eptirlaun sín, að 
börn þeirra þá hjálpuðu þeim, ef þau væru 
þess megnug, enda er það almennt með- 
al alþýðustjettarinnar og prestastjettar- 
innar. Jeg verð því með meiri hluta nefnd- 
arinnar, ef minni hlutinn fellnr, af því jeg 
veit, að þetta er áhugamál þjóðarinnar, og 
mjer sýnast eptirlaunin eigi svo lítil, að 
þau sjeu alls óaðgengileg. Menn hafa 
meiri áhuga á því en sjálfu stjórnarskrár- 
málinu. Sumir nieðal almennings ern auð- 
vitað á þvi, að öll eptirlaun ætti að taka 
af, en flestir skynsamir menn eru þó 
gagnstæðrar skoðunar. Jeg álít nauðsyn- 
legt að leiða þetta mál til lykta, þvi eins 
og menn vita hefur það verið brúkað 
sem „agitationsmeðal". Þeir sem vilja 
koma sjer vel við áimenning lofa því að 
taka af öll eptirlaun, án þess opt að ætla 
sjer að halda það loforð sitk Jeg skal 
ekkert um það segja, hvort þetta frumv. 
nær staðfestingu stjórnarinnar eða ei, en 
þar sem sama stjórn situr nú við stýrið, 
sem staðfesti iögin um eptiriann presta, þá 
getum vjer haft nokkra von nm, að hún 
staðfesti þessi lög, þar sem eptirlann verz- 
legu embættismannanna borin saman við 
iaun þeirra eru býsna mikið bærri en prest- 
anna borin saman við þeirra laun,

FrantöögumaSur (Siqurður Jensson): 
Þar sem h. 2. kgk. (H. Sv.) talaði um, að 
stjórnin aldrei mundi samþ. frv. þetta og 
gat þess, að hæstv. landsh. hefði farizt svo 
orð, þá verð jeg að segja það, að jeg man 
ekki eptir því, að hann hafi talað hjer i 
þá átt. Ef vjer hefðum vitað, að þetta 
frv. yrði samþ., ef í því stæði x/4 í stað x/8

þá mundi það náttúrlega hafa haft töln- 
verð áhrif á oss, sem í nefndinui erum, 
en nú vissum við það alls ekki og urðum 
þvi að fara eptir þvi, sem oss fannst 
bezt og eðlilegast Oss þætti mjög 
slæmt, ef þetta frv. næði ekki staðfestingu 
stjórnarinnar, en um það vitum vjer ekk- 
ert, og við það er ekki hægt að ráða. 
En jeg er samþykkur h. 6. kgk. (Þ. B.), 
að ef þetta mál á að rekast lengur milli 
þings og þjóðar á aðra hliðina og stjórn- 
arinnar á hina hliðina, þá verður það 
ekki til þess að auka vinsæFdir og traust 
þjóðarinnar til embættismanna sinna. Jeg 
vil ekki segja, að það sje rjett, að láta 
erabættismennina gjalda þess, þó stjórnin 
vilji ekki í þessu máli sinna skynsömum 
kröfum þjóðarinnar, en jeg er samt mjög 
hræddur um, að svo verði.

Jeg verð að játa að mjer finnst leitt, 
ef þetta frv. ekki nær fram að ganga, en 
jeg sje ekki neina ástæðu til fyrir stjórn- 
ina, að neita að staðfesta það.

Hattgrímur Sveinsson: H. 6. kgk. 
(Þ. B.) talaði um, að hann ekki gæti skilið 
í því, að stjórnin, sem samþ. lögin um 
eptirlaun presta, ekki muni nú samþ. þessi, 
en hjer er nokkuð á annað að líta. Þó 
jeg ekki viti, hvað fús stjórnin muni hafa 
verið á að samþ. lög um eptirlaun presta, 
þá finnst mjer nokkuð annað mál um þau. 
Þau voru mikil rjettarbót fyrir prestastjett- 
ina og höfðu ekki svo litla þýðingu fyrir 
hana. Þeir, sem voru á litlum eptirlaun- 
nm áður, fengu ákveðna upphæð oghærri 
en áður og jafnframt var ljett á þeim 
branðum, sem ekki gátn borið hinar þnngu 
eptirlaunabyrðar. Þetta var sem sagt til 
bóta frá því sem áðnr var. Hann tók 
einnig fram, að ólíkt væri eptirlaun presta 
minni, en annara verzlegra embættismanna 
og það svo, að þau ekki þyldu saman- 
bnrð. Allir munu víst játa, að eptirlaun 
presta eru of lág, en það stafar af því, 
að sá flokkur embættismanna er svo fjöl- 
mennur, að það yrði ofvaxið ladnssjóði, eí
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hann ætti að bæta úr þessn að nokkrnm 
mnn; þeir teknir til samans mnndn vega 
meira en allir embættismenn landsins 
aðrir.

Hvað orðnm h. framsögnm. (S. J.)við- 
víkur, þá held jeg, að hann hafi ekki tekið 
eptir orðnm hæstv. landsh. Jeg man ekki 
betnr en hann segði, að stjórnin mnndi 
álíta 'frv óaðgengilegt, ef lækknn eptir- 
lannanna færi lengra en niðnr að helm 
ing launanna, en sýnilegt er að í mörgnm 
tilfellum verðnr það óaðgengilegt, hvort 
sem eptirlannin ern bnndin við J/4 eða % 
lannanna. Meðalvegnr sá, sem jeg hafði 
stnngið uppá, lá fyrir oían nefndina en 
neðan hin núverandi eptirlann; mjer fannst 
það heppilegra að þetta færi hægnm fet- 
nm, en tæki eigi stór stökk, er gæti verið 
til mikils tjóns í framkvæmdinni. Það 
er betra að flytja sig hægt og hægt að 
takmarkinn, menn sætta sig betnr við þær 
breytingar og minna ber á þeim, heldnr 
en þegar þetta kemnr eins og ískalt steypi- 
bað yör menn og svo mikil lækknn mnndi 
ekki verða til þess að tryggja góðastjórn 
opinberra mála. Það getnr ekkj verið til 
þess að tryggja sjer góða menn í embætti, 
þegar þeir, sem vinna fyrir gó0nm lann- 
nm ekki geta búizt við nema tiltölnlega 
litlnm eptirlannnm.

ATKVÆÐAGB.: Breyt.till minni hlut- 
ans (C. 502) felld með 6 : 5 atkv.; 1. br.till. 
meiri hlntans við 2. gr. (C. 502) samþ. i 
e. hlj.; 2. br.till við sömn gr. samþ. í e. 
hlj.; 3. br.tili. við 7. gr. samþ. i e. hlj.

Frv. þannig breytt samþ. með 7 : 4 
atkv. og endursent Nd.

Frv. til laga um Ireyting á 1. gr. laga 
27. fébr. 1880 um skipun prestakalla (C. 
494) ein nmr.

Sigurður Jensson: H. Nd. hefnr gjört 
breyfingn á þessn frv. þannig, að gefa að 
eins eptir helminginn af árgjaldinn, sem 
greitt hefnr verið frá þessu branði. Jeg

mæltist til við nefndina, sem sett var í 
málið i h. Nd., að eg mætti koma á fundi 
hennar og skýra henni frá málavöxtum. 
En af hverjn sem það nú var, hvort sem 
nefndin hefnr álitið, að jeg mnndi eigi 
vera óhlntdrægnr i þessn máli eða ekki, 
þá varð þó aldrei úr þvi, að mjer væri 
gefinn kostnr á að skýra málið fyrir nefnd- 
inni. Jeg hygg, að þessi breyting, sem 
gjörð hefur verið á frumv., sje sprottin af 
ókunnngleika þeirra, sem nm málið hafa 
fjallað, og þó að nefndin segi, að það 
branð, sem nm er að ræða, sje gott branð, 
þá ætla jeg þó, að þeir, sem þekkja vel 
allar ástæðnr og að helztn og einn tekjnr, 
sem branðinn fylgja, er dúnninn, sem er 
eins og menn vita nú i mjög Iágn verði, 
allir þeir, sem til þekkja, mnnn komast 
að þeirri niðnrstöðn, að það árgjald, sem 
enn er farið fram á i þessn frumv., sje of 
hátt. En jeg verð samt þrátt fyrir það 
að fella mig við þessa breyting h. Nd. og 
mælasttil, að h. deild samþykki frnmv.

Háttgrímur Sveinsson: Jeg verð að 
vera á sömn skoðnn og h. þm. Barðstr. 
(S. J.) i þessu máli. Eptir því sem komið 
er, álít jeg, að ekki sje hyggilegt eða rjett 
að fara lengra í þetta mál, en samþykkja 
frnmv. það, sem hjer liggnr fyrir, þvi að 
það er viðbúið, að ef hið npphaflega frv. 
yrði tekið upp aptnr, að það þá fjelli, og 
það er betra að fá þó nokkuð, en ekki 
neitt. Jeg er einnig á þvi, að h. Nd. hafi 
nanmast kynnt sjer rækiiega alla mála- 
vexti, og að ekki var til ætlazt af þinginu 
frá byrjnn, að árgjaldið væri svo hátt, en 
þó nokkuð, og því hafi hún sett það 200 kr. 
Eptir nefndarálitinn að dæma virðist einn- 
ig hafa verið fleira, sem sömn nefnd hef- 
ur ekki verið vel ljóst, en það á ekki við, 
að tala nm það hjer, því að það viðkem- 
nr öðrn máli, sem dó út í líknarlúknm 
þessarar ■ nefndar, og vorn þar bornar 
rangar sakir á hendur kirkjnstjórninni,

Þó að mjer ekki liki frumv., eins og 
48*
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það er nú orðið, sém bezt, þá hygg jeg 
þó rjettast, að það yrði samþykkt, eins og 
það er riú, og bygg jeg það betra, heldur 
en ef til vill að fá ekki neitt.

ATKVÆÐAÖR.: Frv. samþ. í e. hlj. 
og afgreitt til landshöfðingja sem lög frá 
alþingi.

Frumv. til laga um breyting á lögum 
22 marz 1890 um löggiltar reglugjörðir 
syslunefnda (C. 495); 1. umr.

Þorleifur Jimsson: í lögnm 22. marz 
1890, sem frumv. þetta er breyting á, 
stendur í 3. gr., að kostnað við eyðing 
refa skuli greiða úr sveitarsjóði. Ýmsir 
afrjettaeigendur, sem hingað til hafa sjálf* 
ir kostað refaveiðar á afrjettum sínum, 
hafa síðan lögin komu út viljað slengja 
kostnaðinum við refaveiðar á afrjettum 
sínum yfir á sveitarsjóðina, af þvi að 3. gr. 
laga 22. marz 1890 er svona almenut orðuð. 
En bæði sýnist það.ekki vera sanngjarnt, 
að ljett sje á afrjettaeigendum þessum 
kostnaði þeim, er hjer ræðir um, og held- 
ur ekki var það tilætlun þingsins 1889, 
er það samdi lögin 22. marz 1890. Þess 
vegna hefur þetta frumv. kornið fram i 
þeim tilgangi, að losa sveitarfjelögin við 
allan ágreining um kostnaðargreiðsluna, 
sem lögin 22. marz 1890 hafa i för með 
sjer, og ákveða skýrt, að sveitarsjóðirnir 
eigi að eins að greiða kostnað við refa- 
veiðar í heimalöndum og almenningum og 
afrjettarlöndum, sem sveitarfjelögin eiga 
sjálf, en ekki á afrjettum annara.

Það þarf ekki að orðlengja frekar um 
þetta mál, heldur vona jeg, að allir sjeu 
frumv. þessu samþykkir.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. vísað til 
2. umr. í e. hlj.

Frumv. til laga um friðun á laxi (C. 
492); 1. umr.

Þorkett Bjamason: Það er ýmislegt 
einkennilegt við þetta laxafrumv., fremnr 
en önnur frumv. Það er þá fyrst, að á

hverju þingi siðan lög 19. febr. 1886 komu 
i gildi hefnr komið frumv. til breytinga 
á laxalögunum. En þá að það hafi komið 
fram þing eptir þing, þá veit jeg þó ekki 
til, að neinar almennar óskir frá þjóðinni 
liggi fyrir nm breyting á laxalögunum.

Ennfremur er það einkennilegt, að 
þeir, sem bera þetta frv. fram, eru ekki 
menn, sera hafa nokkra reynslu i lax- 
veiðum, svo mjer sje kunnugt. Jeg veit 
ekki betur, en að þáverandi þm. Mýram., 
sira Árni Jónsson, hafi borið það upp á 
hinu fyrsta þingi eptir 1886, og mjer er 
ekki kunnugt um, að hann hafi persónu- 
lega þekkt nokkuð til laxveiða. Á síðasta 
þingi bar það upp þáverandi þm. Borgf. 
(Grimur Thomsen), og mjer er heldur ekki 
kunnugt um, að hann þekki mikið til lax- 
veiða. Nú á þingi hafa tveir h. þm. i Nd. 
borið málið upp, nfl. þm. S.-Múl. (S. G.) og 
2. þm. Rangæinga (Sighv. Á.), og mjer er 
ekki kunnugt, að þeir sjeu neitt laxffóðir. 
Þegar maður gætir þess, að þjóðin kvart- 
ar ekki yfir, að lögin sjeu skaðleg og eng- 
inn laxfróður maður ber frumv. upp, þá 
er vandhæfi að skiija, hverníg á því stend- 
ur, að frumv. þetta kemur þing eptir þing. 
Þetta væri auðvitað í alla staði rjett og 
gott, ef frumv. færi nokkuð í þá átt, að 
bæta iaxalögin, sem nú eru í giidi. En 
það er þvert á mót að minni ætlan; þær 
breytingar, sem hjer er farið fram á, eru 
flestar til skaða fremur en til gagns. Jeg 
skal ekki neita þvi, að það kunni að vera 
einstaka smábreytingar, sem eru til bóta, 
en allar aðalbreytingarnar eru að eius til 
mikils skaða. Jeg skal t. d. nefna þá 
breyting frá núgildandi lögum, að afnema 
36 stunda friðun laxihs á hverri viku, svo 
að laxinn geti komizt upp í árnar og við- 
komnnni sje borgið. En nú er það ákvæði 
tekið burt úr lögunum, og sje jeg ekki 
betur, en að það sje fremur til skaða en 
hitt, og engin ástæða til að breyta þessu, 
nema fyrir þá, sem vilja veiða á sunnu- 
dögum.
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Önnnr aðalbreyting er sú, að í gild- 
andi lögnm er leyft að þvergirða, þar sem 
einn maðnr á veiði í á. Það kemur ef 
tíl viU ekki fyrir á mörgnm stöðum. en 
jeg þekki þó einn stað, sem svo stendnr 
á, að bezt er að veiða með þvergirðingu. 
Jeg get ekki sjeð anuað, en að sn ákvörð- 
nn sje á fnllum röknm byggð, en hún er 
ekki tekin npp i þetta ffumv. Jeg vil, 
að þar sem einn maður á veiði i á, þá 
megi hann þvergirða, ef hann fnllnægir 
öðrnm almennum friðunarákvörðunum gild- 
andi laga. fiins og tveir eða fleiri menn, 
sem eiga veiði saman í á, mega veiða 
allan þann lax, sem ekki er friðaður, eins 
má, að miúni ætlnn, einn maðnr gjöra 
það.

Þá er þriðja breytingin, og þá kast- 
ar fyrst tólfunnm; jeg varð satt að segja 
alveg hissa, að sú ákvörðnn hefur verið 
sett í frumv., að 10 mánnði á árinu megi 
skjóta sel og styggja i ám, árósum og 
fyrir ósmynnum, eina milu út frá þeim, 
þar sem lax fer um, þótt þar sjeu friðlýst 
selalátur. Það eru að eins 2 mánuðir af 
árinu eptir frnmv. þessu, sem ekki má 
skjóta sel þar sem eru friðlýst selalátur 
og eggver.

Hver verður afleiðingin af þessari á- 
kvörðnn? Hún verður sú, að selalátur al- 
veg eyðileggjast. Maðnr hefnr reynslu 
fyrir því, að selurinn í marz og april hóp 
ar sig að þeim stöðum, þar sem hann ætl- 
ar að kæpa að vorinu til, og jeg hef dæmi 
þess, að það hefur alveg spillt selalátrum 
það árið, að eins einn sinni hefnr verið 
skotinn selur í marz við látrin; þaðsýnir, 
hver afleiðingin verðnr af þessari ákvörð- 
nn á þeim stað á landinn, sem mest sel- 
veiði er, næst Breiðafírði, nfl. á Mýrum. 
Þar er á hverjum bæ, sem liggur að sjó, 
meiri og minni selveiði og t. d. í Hvals- 
eyjum mnn arðnrinn af benni fyrir nokkr- 
um árum hafa verið allt að 2000 kr. í 
Miklaholtsprestakalli mun selveiði hafa 
gefið af sjer allt að 500 kr. Það hagar
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svo til á Mýrunnm, að fyrst rennur Hvít- 
á í sjó, og þar er, eins og allir vita, mikil 
laxveiði, svo rennur Langá og því næst 
Álptá, þá Hitá, þá. Haffjarðará og loks 
Straumfjarðará, sem allar eru laxár, og 
milli engra þeirra eru tvær mílur, svo að 
ef frv. þetta verður að lögum, mætti á 
öllum Mýrunum skjóta sel og styggja, svo 
að afleiðingin verður, að allnr arður af 
selveiði eyðileggst. Mjer sýnist það þvi 
vera mjög ísjárvert að ætla nú að hlaupa 
til og eyðileggja einn atvinnuveg landsins, 
án þess að vita f/rst, hvað hann gefur 
af sjer; þá fyrst, þegar'skýrslur eru fengn- 
ar um það, getur verið spursmál um, hvort 
eigi að eyða honum eða ei. Það hefur 
reyndar verið sagt, að selurinn væri eng- 
inn vinnr laxins og eyðilegði laxveiði, og 
er það að visu satt. fin jeg skal skýra 
mönnum frá því, að áður en laxinn komst 
í hátt verð, þá var hver á full af laxi, og 
þá var þó ekki minna af selnum en nú. 
Og það er ekki selurinn, nei, það eru 
mennirnir sjálfir, sem hafa eyðilagt laxinn 
og laxveiði, einkum með ónógum friðuu- 
arlögum.

Menn hafa sagt, að það væri móti 
stjórnarskránni, ef ákvæði þessi yrðu að 
lögum. Jeg skal ekki segja neitt um það, 
hvort það* muni vera, því að jeg veit það 
ekki, en það veit jeg, að ef jeg hefði 
mikla selveiði, þá vildi jeg ekki látaeyði- 
leggja hana fyrir mjer án nokkurs endnr- 
gjalds. Menn þurfa ekki í þeim efnum 
að fara lengra en stinga hendinni í sinn 
eiginn barm um það, hvort rjett sje að 
eyða seiveiði með öllu án endurgjalds. 
Að minnsta kosti ætti greinin þá að vera 
sVo orðnð, að ákvæði þessi kæmu eigifyr 
í gildi en eigendaskipti yrðu á selveiðun- 
um.

Frumv. það, sem liggur hjer fyrir, er 
að minni ætlan alveg hið sama og frumv. 
það, sem lá fyrir síðasta þingi og var 
samþykkt, en stjórnin vildi eigi í lög 
leiða, það er að eins ein grein, sem er

nm frfðua & laxi; 1, vmr.
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ný. Þegar frnmv. var fyrir í h. Nd., var 
sett nefnd í málið, og var í henni einn 
maðnr. sem hefnr góða reynslu í þessu 
eíni. Eom hann einnig fram með ýmsar 
nppástnngnr til, að friðnn yrði gjörð meiri 
en er á laxi. Jeg skal ekki segja, að 
þær hafi allar verið heppilegar, en það 
hefði þó mátt laga þær svo, að þær hefðn 
orðið frumv. til bóta. En það er merki- 
iegt, að h. Nd. skyldi fella allar þessar 
nppástungnr og samþykkja frumv. þetta 
að heita má óbreytt, eins og það lá fyrir 
siðasta þingi, og stjórnin þá neitaði sam- 
þykkis. Jeg veit ékki, hvað á að kalla 
þetta og annað eins, nema að berja höfði 
við stein. Það er sjálfsagt, aðýmsirgall- 
ar muni vera á núgildandi lögnm, sjer- 
staklega það, að smálaxinn er ekki frið- 
aðnr nóg, og því þarf að breyta stærðinni 
á möskvanum þannig, að þeir sknli eigi 
minni vera en 10 þnml. nmmáls, þar sem 
nn er ákveðið, að þeir skuli eigi vera 
minni en 9 þnml.; þó ættn sýslunefndir 
þá að raega ákveða þá minni, ef þess 
þyrfti með. Á ýmsum stöðnm er til svo 
smár lax, sem kallaður er berglax, að 
enginn mundi veiðast, ef möskvarnir værn 
10 þnml., en á flestum stöðnm ætla jeg, 
að það væri mátulegt og ekki oflítið. Jeg 
þekki eina á, þar sem veiðist í góðu veiði- 
ári 4—500 laxar með 9 þuml. möskvnm, 
en 300 með 11 þuml. Verðið fyrir 300 
stórlaxa mun vera 12—1400 kr., en fyrir 
4—500 smálaxa nm 400 kr. Það sýnist 
því liggja í angnm uppi, að ekki sje hyggi- 
legt eða búmannlegt að veiða smálaxinn; 
það væri sama sem að skera lömbin, svo 
að þan yrðn eigi að sauðnm. Snmir ætla, 
að smálaxinn sje annað kyn, en Feddersén 
var á þeirri skoðnn, að það væri að eins 
nngnr lax, sem stækkaði með tímannm og 
yrði að stórlaxi.

Hvernig sem málið er skoðað, þá 
verðnr ekki annað álitið, en ef frumv. 
þetta yrði að lögum, þá væri það til að 
spilla fyrir, en til engra bóta. Ef hægt

væri að gjöra br.till. við frnmv. þannig, 
að það gæti batnað svo, að það gengi i 
gegnnm þessa deild og h. Nd., þá væri 
ekkert á móti því, ef tíminn væri ekki 
svo nanmnr, að það er óhngsandi. Það 
er því rjettast, að fella þetta frumv. nú 
frá 2. umr. í nefndinni í h. Nd. hafa 
komið fram nýjar skoðanir og þaðergott, 
að þjóðin fái að kynna sjer þær, og íhnga 
til næsta þings. Jeg er sem sagt á móti 
frumv., og þykist með því sannarlega 
gjöra gott og þarft verk.

ATKVÆÐAGR.: Frnmv. visað til 
2. nmr. með 7 atkv. gegn 3 að viðhöfðu 
nafnakalli og sögðn.

J&: Nei:
Þorieifur Jónsson, Jón A. Hjaltalín, 
Einar Ásmnndsson, Hallgr. Sveinsson, 
Qnðjón Qnðlangsson, Þorkell Bjarnason. 
Kristján Jónsson,
L. E. Sveinbjörnsson,
Sigurður Jensson,
Sigurður Stefánsson.

TiUaga til þingsályktunar um stein- 
húsbyggingu (C. 485); hvernig ræða sknli.

Forseti stakk upp á einni umr. og 
var það samþykkt.

Titt. til þingsályktunar um búnaðar- 
skólana (C. 484, 520); ein umr

Sigurðwr Stefánsson: Jeg hef ásamt 
2 öðrum þm. leyft mjeraðkoma frammeð 
breytingartillögu við þessa , þingsályktun. 
Jeg skal geta þess, að það pr mín skoðun 
á þessn máii, að þar sem þingið ekki 
leggnr meira fje til, sem það í rann og 
veru heldnr ekki á að gjöra að mínu á- 
liti, þá sje það varhugavert að setja 
búnaðarskólunum strangar reglur, heldnr 
sje rjettara að lofa þeim að sigla sem 
mest sinn eigin sjó. En þó þetta sje nú 
aðalskoðnn min á roáliuu, þá hef jeg þó 
ekki mjög mikið á móti því, að löggjafar- 
valdið láti sig nokkru skipta, hvernig því 
fje, er það leggur til, er varið, og setji
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nokkrar reglnr um skipulag skólanna, sem 
miða til að koma fastari reglu á skipn- 
lag þeirra en verið hefnr, og í þéssa átt 
fer einmitt tiU. h. Nd.

Við síðari hlnta tillögunnar höfhm 
við leyft okknr að koma með breyt.till. til 
að gjöra tillögnna aðgengilegri.

• í fyrri hlntannm er farið fram á, að 
gjöra tilrann til að koma meira samræmi 
á milli skólanna, hvað inntöknskilyrði, 
námsgreinar og burtfararpróí snertir; þessn 
hef jeg ekki svo mikið á móti; það geta 
anðvitað verið tölnverð sjerstök atriði, sem 
koma til greina við hvern einstakan skóla, 
en þó álít jeg þau eigi svo mikilvæg, að 
eitt gæti ekki átt við alla skólana, hvað 
það snertir.

Siðari hlnti tillögunnar fer fram á, að 
framvegis verði hafðar meiri verklegar 
æfingar, en verið hefnr, og sett sem aðal- 
regla, að námssveinar sjen látnir vinna 
að jarðabótnm allan heyskapartímann. 
Þetta getnm við ekki fallizt á, því hjer 
er það athngandi, að skólarnir fá varla 
svo mikinn styrk, að þeir geti gengizt 
undir þetta sjer að skaðlansn. Til þess 
að skólabúið geti borið sig nokkurnveginn, 
þá útheimtist að það megi nota námspilt- 
ana tU heyvinnu nm heyskapartímann, og 
þar að anki er það knnnngt, að það er 
ekki gagnvænlegt fyrir skólana að gjöra 
svo miklar jarðabætnr t. d. sljetta svo 
mikið, að skólabúið hafi ekki nægan á- 
bnrð til að bera á sljettnna, og væri þeim 
gjört að skyldn að láta pilta vinna að 
jarðabótnm allan heyskapartímann, þá 
yrði sú afleiðingin, að þeir yrðn að láta 
gjðra túnasljettnr meir en áburðurinn leyfði, 
og skóiabúið kæmist í ábnrðarþrot, og það 
væri ekki gagns. í annan stað, þá 
hafa skólabúin ekki efni á að láta gjöra 
svo miklar tilrannir, sem gefa lítið íaðra 
hönd, og því er ekki heppilegt fyrir lög- 
gjafarvaldið að setja strangar reglur; hitt 
væri sanngjarnara að fara fram á, að þeir 
værn látnir vinna að jarðabótum haustog

vor, og fram á það fer breyt.till. mín. En 
á snmnm skólnm mnnn þeir, jafnvel á 
þessum tíma, fá mjög litla æfingn íjarða- 
bótastörfnm, að jeg ekki tali nm, að ein- 
staka haust og vor geti liðið, án þess að 
slíkum störfum sje sinnt að nokkrn ráði; 
það mnndi því verða tölnverð bót að til- 
lögn okkar, sem einmitt fer fram á, að 
námssveinar vinni að jarðabótnm hanstog 
vor, en sjen ekki hafðir til húsabygginga. 
ferðalaga eða annara starfa, sem ekki 
beinlínis er nanðsynlegt að hafa þá til.

Sem sagt, í hlntfalli við fjárstyrk 
þann, er þessir skólar fá, þótti okknr of 
langt farið, enda álitnm við, að fyrst það 
varð ofan á, að fækka þeim ei, þá sje 
heppilegast að láta þá sigla sinn eigin sjó, 
en ekki vera að setja þeim langar og 
strangar reglnr; það er í þessa stefnn að 
við höfnm komið með þessar breyt.till. og 
vonnm því, að h. deild aðhyUist þær.

Lanish'ójbingi: Eins og h. þingdm. 
er knnnngt, þá er þetta nppástunga til 
þingsályktnnar frá búnaðarmálanefndinni í 
Nd. Þessi nefnd, sem hafði til nákvæmrar 
yfirvegunar búnaðarskólamálið, lagði meðal 
annars það til, að búnaðarskólnnnm væri 
ekki fækkað, og þess vegna er það, að 
þeir halda sjer í nppástnngnnni, eins og 
þeir ern, 4 alls.

Af þessnm 4 þá er 1 einstaks manns 
eign, og hinir þrír ern eign sýsluijelaga 
eða amtsfjelaga, enginn af þeim er lands- 
skóU, og þess vegna get jeg eigi gengið 
inn á þá tillögu, að skorað sje á landsh., 
að gjöra ráðstafanir til þess, að reglngjörð- 
ir þessara skóla sjen endnrskoðaðar, þar 
eð landsh. brestur vald til þessa, og jeg 
sje enga ástæðn til, að skorað sje á hann 
að láta framkvæma það, sem hann hefnr 
engan myndngleika til að þvinga fram 
sje því ekki hlýtt. Jeg sjeekki, hvernig 
landsh. á að þvinga skólastjórana til að 
láta námssveinana hafa meiri verklegar 
æfingar, þvi lagalega hvílir engin skylda 
á búnaðarskólunnm að framfylgja þeim á-
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kvörðnnnm, sem gefnar værn 1 þvi efni. 
Jeg tek það npp aptur, að landsh. hefnr 
engan myndngleik, hvorki eptir erindis- 
brjefi sínu, nje gildandi lögnm til að 
þvinga slíkar stofnanir til að hlýða slík- 
nm fyrirskipnnum, sem hjer erfarið fram 
á, og því virðist mjer það þýðingarlanst 
af þinginn að fara fram á það.

Gudjón Gublaugsson: Jeg er á þeirri 
skoðnn, að það sje æskilegt og nauðsyn- 
legt að koma reglngjörðum skólanna í 
meira samræmi innbyrðis en verið hefnr, 
og mjer finnst, að þar sem þessi þingsál.- 
till. kemur frá ölln þinginn, þá sje það 
nokknrskonar skilyrði fyrir styrkveiting- 
nnni að þetta sje gjört; þar sem því h. 
landsh. talaði nm, að hann hefði ekki heim- 
ild til að skipa skóinnnm að breyta reglu- 
gjörðinni, þá kann það að vera svo, en jeg 
held aldrei mnndi koma til þess, að skól- 
arnir reyndu að óhlýðnast þeirri skipan, 
því þar sem þetta er ákvæði eett afþing- 
inu, þá væri það brot móti því, og nær því 
sama sem að segja: „Jeg vil engan styrk 
úr landssjóði". Menn gætn máske helzt 
bnizt við, að sá skólinn, sem er „privat"- 
manns eign, hefði mest á móti slikri skip- 
an, en mjer er það persónnlega knnnngt, 
að svo mundi ekki verða, því skólastjóri 
þess skóla er bæði svo rjettsýnn og sann- 
gjarn maður, að hann mnn álíta slíkt 
sanngjarna og eðlilega rjettlætiskröfn frá 
hálfn hins opinbera, sem styrkir þá svo 
mikið. Jeg átti kost á að senda forstöðn- 
manni skóians tillögnna, og hef fengið 
það svar frá honnm, að hann áliti hana 
ágæta, og það væri því langt frá, að hann 
hefði nokknð á móti henni, og því virðist 
mjer ekki ástæða til að óttast, að hinir 
skólarnir mnndn ekki finna skyldn sína 
að ganga inn á þetta. Jeg verð fyrir 
mitt leyti að álíta, að það sje mjög þýð- 
ingarmikið atriði, að sett sjea viss inn- 
töknskilyrði fyrir alla bftnaðarskóiana. 
Það kom lika fram i hinnm npphaflegn 
tiUögnm aefodarinnar að koaa á fótsjer-

stakri gagnfræðadeild við bftnaðarskólana, 
sem nemendnrnir gætn gengið á, aðalbft- 
fræðisnáminn til undirbftnings, og bnrt- 
fararpróf frá slíkri deild skyldn inntökn- 
skilyrði í búnaðardeildina sjálfa, en þetta 
var feilt i h. Nd. En hvað sem því líð- 
ur að koma slikri deild npp við bftnaðar- 
skólana, þá er það þó vist, að það er al- 
veg nauðsynlegt, að lærisveinarnir hafi 
einhverja undirbftningsmenntnn áðnr en 
þeir koma á skólana. Menn knnna vitan- 
lega að segja, að það sje erfitt að afla 
sjer hennar, þar sem ekki sjen til hjá oss 
alþýðnskólar, ekki svo mikið sem barna- 
skólar, nema í sjóplássnm en jeg verð þó 
að álíta, að þetta væri mjög æskilegt. Það 
er vitanlegt, að það kynni að draga nokk- 
nð ftr aðsókninni, en það álft jeg ekki að 
væri neinn sjerlegur skaði. Við vitnm 
t. d., að inn á skólana hafa komizt menn 
með lítilli greind og því nær engri þekk- 
ingu; þegar þessir menn hafa svo farið 
bnrt af skólannm hafa þeir orðið þeim 
til minnknnar.

Eptir mínn áliti þá er meira varið í, 
að þeir sem eru á skólunnm læri eitthvað 
og geti orðið að einhverjn liði á eptir, en 
að þeir sjen svo margir, sem á skólana 
ganga. Það er mjög þýðingarmikið, að 
aukin yrði sft verklega æfing, sem náms- 
sveinar fá á skólunum, og hvað breyt.tíll. 
snertir, þá þarf jeg ekki að eyða orðnm 
að henni nje mæla fram með henni, þvi 
það hefnr h. þm. ísf. (S. St.) svo rækilega 
gjört, en jeg vil að eins benda á, að þó 
breyt.tíll. yrði samþ., þá er með því mikið 
stig stigið frá því, sem verið hefur á öU- 
um skólunum að nndanteknum Ólaísdals- 
skólannm, því á honnm hafa piltarnir 
bæði haust og vor og jafuvel nm sláttinn 
til skiptis verið látnir vinna að jarðabót- 
nm, en á hinum hafa þeir eptir þvi sem 
skýrslurnar benda á, ekki nnnið nema 
2—4 daga hver að allskonar jarðabótnm, 
og írá þvi væri mikil framför væri breyt- 
ingartfllðgunni framfylgt.
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Sem sagt sje jeg ekki ástæðu til að 
eyða fleirum orðum um þetta, þar eð það 
þegar hefur verið svo rækilega útskýrt 
af h. þm. ísf. (S. St), en vona, að h. deild 
samþ. breyttíll. okkar.

HaUffrímur Sveinsson: Eptir þeim 
undirtektum, sem hæstv. landsh. hafði nnd- 
ir þetta mál, álit jeg það þýðingarlaust 
að samþ. þessa þingsáLtill. En á hinn 
bóginn er þeim, sem annt kann að vera 
nm þetta mál, í sjál&vald sett að reyna 
að koma þessn að, sem skilyrði inn á fjár- 
lögin, enda sýnist mjer ekkert á mótí þvi, þó 
það væri sett, eins og svo mörg önnur skil- 
yrði, sem sett ern við styrkveitingar.

Það mnn að sjálfeögðn vera alimikl- 
nm vandkvæðnm bnndið, að koma á end- 
nrskoðnn allra regtngjðrða búnaðarskól- 
anna, en hitt ætti að vera auðvelt, að 
hafa það að skilyrði, að námssveinar fengjn 
meiri verklega æfingu i jarðabótastörfum 
hanst og vor, og mætti vel orða það svo 
stntt, en þó greinilega, að það þyrfti ekkí 
að taka npp mikið mál í fjárlöguuum, en 
rins og tekið var fram, að sje það ekki i 
fjárlögunum, þá getur það ekki innifalið 
i sjer neina þvingnn fyrir skólana að fram- 
fylgja því.

Hægastí vegnrinn til að fá því fram- 
gengt, sem þingið vill, held jeg væri sá, 
að leggja fyrir skólana að senda regln- 
gjörðir sínar inn til þingsins. Þingið gætí 
þá gjört við þær breytingar eptír vild, 
og sett það skilyrði fyrir styrkveitíngunni 
framvegis, að þeir lögnðn sig sem mest 
eptír vilja þingsins, eða yrðu af fjárveiting- 
nnni ella. Þetta virðist mjer gefa beztu 
vonir um, að skólarnir tækjn þeim endur- 
bótum, sem æskilegt væri, en að halda 
þessari þingaáLtilL ftam sje jeg ekki til 
neins.

Landshöfðinffi: Mjer virtist h. þm. 
Strand. (G. €L) skilja svo þetta mál, að 
fjárveitíngunni tíl búnaðarskólanna yrði 
eigi útbýtt nema þeim ráðstöfnnum, sem

Álpt. k. 1690.

laudsh. kynni að gjöra út af þingsáLtill. 
væri fullnægt; jeg vil því taka það fram, 
að þar sem styrkur þessi er engum skil- 
yrðnm bundinn i fjárlögunum, þá álít jeg 
ekki heimilt fyrir landsstjórnina að halda 
honum. Landsstjórnin getur ekki, þegar 
svo stendur á sagt: Þið fáið ekki styrk- 
iun, nema þið gjörið þetta eða hitt.

Eins og kunnugt er, þá er þessum 
stofnunum eigi svo lítíð áhugamál að fá 
þennan styrk, svo að það myndi ekki verða 
gjört svo lítið úr því, ef stjórnin færi að 
heimildarlausu að halda honum fyrir þeim. 
Það er líka aðgætandi, hvað hjer er farið 
fram á. Það er bvorki meira nje minna, 
en að reglugjörðir allra skólanna sjeu end- 
urskoðaðar og gjörðar samhljóða, og þeim 
þvi breytt, en í hvaða átt eiga þessar 
breytingar að fara? Jeg hefði álitið rjett- 
ara, ef h. þing hefði tekið það fram ná- 
kvæmlega í hvaða stefnu þessar breyting- 
ar ættu að ganga. Og þar sem á að 
gjöra reglugjörðiruar sem mest samhljóða, 
þá yrði það auðvitað tilfellið, að hver 
skóli hjeldi því fram, að hans reglugjörð 
yrði lögð til grundvallar, því eflaust yrðu 
þær nokkuð mismunandi í hinum einstöku 
greinum, eptir því sem ráða má af þessari 
tillögu og umræðunum um hana. Jeg sje 
ekki annað en ætti þetta að framkvæm- 
ast, þá yrði að kaila stjórnendur þessara 
4 skóla á fund saman og láta þá semja 
reglugjörð, og þá er spurningin sú, hvort 
þinginu líkaði svo á eptir þeirra gjörðir. 
Jeg sje ekki betur, en að þessi þingsál.till. 
sje þýðingarlaus, nema það væri sett sem 
skilyrði i fjárlögunum, að stjórnarneíndir 
búnaðarskólanna hlýðnist henni og þá hefði 
jeg ekkert á móti tillögunni, ef lands- 
stjórninni um leið væri fengið vopn i 
hendur tíl að þvinga það fram.

Sigurður Stef&nsson: Eins og með- 
flutningsmenn mínir að breytíngunni vita 
var mjer alls ekkert áhugamál, að þessi till. 
yrði samþ. og jeg skal laka það fram, að

49 (6. nóv.).
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verði breyt.till. okkar felld þá mun jeg 
greiða atkvæði móti till.

Það var eiginlega af sjerstöknm brjóst- 
gæðum við búnaðarmálanefndina i Nd., að 
við lögðnm ekki til að till. væri felld. 
Jeg er samdóma hinnm hæstv. landsh. 
um það, að þessi till. sje þýðingarlítil og 
jeg fyrir mitt leyti álít, að löggjafarvaldið 
eigi sem allra minnst að blanda sjer i 
þetta mál, eins og stendur, en þar sem 
það er þó allríflegur styrkur, sem fram er 
lagður af landsfje, þá get jeg ekki sjeð 
neitt á móti því, þó að landsstjórnin ætti 
að hafa nokkuð hönd í bagga með, hvern- 
ig honum sje varið. Og hvað því viðvík- 
nr, sem hæstv. landsh. tók fram, að hann 
áliti land8höfðingjann bresta myndugleika 
til að skipa fyrir um þetta, þá get jeg 
ekki skilið það, því þaí sem þingið skor- 
ar á hann þá gildir áskornnin jafnframt 
sem' myndugleikabr jef til þess að láta fram- 
kvæma það, sem áskorunin hljóðar nm, 
en sem sagt finnst mjer þetta vel mega 
bíða, þó æskilegt sje að láta skólaua sigla 
sinn eigin sjó, svo Iengi sem unnt er. Mjer 
er því ekkert kappsmál, að till. gangi 
fram og jeg mun greiða atkv. á móti henni, 
ef breyt.till. fellur, því að jeg álít síðari 
hluta hennar allt of strangan gagnvart 
skóluuum, nema landssjóðsstyrknrinn væri 
aukinn að miklum mnn, en það tel jeg 
óþarfa eptir því fyrirkomnlagi, sem nú er 
á skólnm þessnm.-

Landshöfðingi: Útaf orðum h. þm.
ísf. (S. St.) þá skai jeg taka það fram, 
að ef þingið álítur, að það hafi vald til 
þess að gefa landshöfðingjannm myndng- 
leika til að fullnægja þessari þingsál., þá 
er nauðsynlegt, að það nm leið fái honnm 
vopn i hönd til að þvinga það fram, sem 
hún fer fram á og eina ráðið til þess, er 
að setja ákvæði nm það, sem skilyrði i 
fjárlögin, og þá hef jeg ekkert á mótí því, 
en eins og jeg hef áðnr tekið fram, þá 
álít jeg ekki rjett að skora á viðkómandi 
skólastjórnir að gjöra neitt í þessa átt,

meðan engin ráð ern til að þvinga þær 
til að hlýða, ef þær vilja ekki gjöra það.

Guðjón Guðlaugsson-. Mjer fannst 
hæstv. landsh. misskilja orð mín á þá leið, 
að jeg áliti, að þessi þingsál.till., sem hjer 
lægi fyrir vœri skilyrði; það var aldrei 
mín meining, heldur hitt, að það mætti 
skoðast sem nokkurskonar skilyrði fyrir 
eptirkomandi tima, en hitt vissi jegmikið 
vel, að á fjárlögin, sem nú liggja fyrir, gat 
það engin áhrif haft. Jeg sje ekki betur 
en það hlyti að verða svo, að ef skólarn- 
ir 1 eða fleiri höfnnðn að gjöra það, sem 
þingið vill, þá verði það að sjálfsögðu til 
þess, að þingið veiti eigi framvegis þeim 
skóla eða skólnm neinn styrk, eða ef það 
vildi ekki ganga svo langt þá að setja 
það sem bein skilyrði fyrir styrkveiting- 
nnni, en að fara að setja þetta sem skil- 
yrði inn á fjárlögin að þessn sinni álit 
jeg mjög varhugavert, af þvi að menn 
ern óviðbúnir, og að breyta fyrirkomnlagi 
skólanna í þá átt, sem farið yrði ef tíl 
vill fram á, þyrfti tölnverðan undirbúning, 
enda yrði styrknrinn að útborgast fyrir 
fram og þá með þvi að viðkomendnr gæfu 
loforð nm, að framfylgja ákvæðunum, en 
eptir á mnndi erfitt að fá vissu fyrir, hvort 
þeim svo hefði verið framfylgt. Ánnars 
sje jeg ekkert hættnlegt við það, þó þessi 
till. sje samþ. og landsh. reyni að fá henni 
fnllnægt; ef svo einhver skólinn neitaði 
þá stæði allt við sama, eins og ekkert hefði 
verið gjört, og þá væri innanhandar fyrir 
þingið næst, að fá landsh. nægilegt vald 
og yfirfljótanleg vopn i hendnr tíl þess að 
fá þessn framgengt. En sem sagt að 
gjöra þetta að skilyrði á þessnm fjárlög- 
um sje jeg ekki fært; það er ýmislegt, 
sem farið er fram á að breyta t d. verk- 
legu æfingarnar; til þess að anka þær 
veitir ekki af eins árs nndirbúningi og 
aðalskilyrðið til þess, að það geti orðið, 
er einmitt, að skólinn hafi fengið hæfilegan 
styrk.

Landshöfðingi: Jeg verð að álíta það
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óheppilegt, að þingið hefur eigi látið í ljósi 
álit sitt ura það, hvernig þessi inntöku- 
próf og burtfararpróf ættu að vera, og 
sömnleiðis, hverjar kennslugreinar ætti að 
kenna á skólunum. Það getur vel farið 
svo, að skólastjórarnir komi sjer ekki sam- 
an um reglngjörðina og þá er mjög erfitt 
að skera úr, hvað eigi að kenna, eða hvern- 
ig þessnm prófijm sknli hagað. Ef litið 
er á styrkveitingnna til búnaðarfjelaga þá 
er mikill mnnnr á því; þar hefnr þingið 
skýrt og ákveðið látið í ljósi, hvað það vill, 
og þessvegna er hægt að framíylgja því; 
hjer verð jeg að álíta að hið gagnstæða 
eigi sjer stað.

Guttormur Vigfússon: Jeg hef því 
miðnr ekki heyrt nmræðnrnar nm þetta 
mál, en ætla samt að leyfa mjer að fara 
um það fáeinum orðum. Till. fer fram á, 
að þingið skori á landsh., að gjöra ráð- 
stafanir til; að reglngjörðir hinna 4 nú- 
verandi búnaðarskóla verði endnrskoðaðar 
og gjörðar svo samhljóða, sem nnnt er, 
einknm að því er snertir inntökuskilyrði, 
kennslngreinir og burtfararpróf.

Jeg fyrir mitt leyti álít það mjög 
æskilegt, að þetta gæti orðið og alls eigi 
þeim vandkvæðnm bnndið, sem hæstv. 
landsh. tók fram.

Jeg skal játa, að það hefði máske legið 
búnaðarmálanefndinni næst, að semja regln- 
gjörðir fyrir skólana, en jegímynda mjer, 
að hæstv. landsh., jafnframt sinni mikln 
þekkingn, ætti að geta fengið upplýsingar 
nm þetta mál hjá þeim mönnnm, sem fróð- 
astir ern i þeim efnum, t. d. skólastjóra 
Torfa í Ólafsdal, sem mnn manna færastnr 
i þeim greinum. Að nanðsynlegt sje að 
endnrskoða reglngjörðirnar, hvað hið bók- 
lega snertir álit jeg ekkert vafamál, þvi 
jeg hygg, að kennslan sje á mjög mikln 
reiki á flestnm skólnnum; hvað hið prakt- 
iska snertir, þá höfnm við komið með breyt- 
ingartillögn, sem gengnr í sömn stefnu 
og aðaltill., en fer að eins nokkuð skemmra
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í kröfunum. Jeg álít að það sje alveg 
nanðsynlegt, að skora á búnaðarskólana 
að starfa miklu meira að jarðrækt, en ver- 
ið hefnr, því það bera skýrslurnar frá skól- 
nnnm sorglega með sjer, hversu lítil á- 
herzla hefnr verið lögð á verklegn kennsl- 
nna í flestnm greinnm. Að setja nú inn 
i fjárlögin skilyrði fyrir styrkveitingn til 
skólanna, virðist mjer ekki vel geta átt 
sjer stað, vegna þess, að ekki er að bú- 
ast við, að hinar endnrskoðnðn reglngjörð- 
ir verði komnar í kring, fyr en einhvern- 
tima á næsta ári, eða í fyrsta lagi á næsta 
vori, en hitt væri annað, ef landshöfðingi 
setti reglur nm þetta, þá mnndi þingið 
eptirleiðis hafa strangt eptirlit með skól- 
nnnm, ef þeir á annað borð verða styrkt- 
ir úr landssjóði, og þá gæti þingið næst 
gjört það að skilyrði fyrir styrkveiting- 
nnni, að þeir færu eptir reglnm þessnm.

ATKVÆÐAGR.: Breyt.tiII. (C. 520) 
felld með 6 atkv. gegn 5. Till. sjálf felld 
með 7 samhíj. atkv.

Titt. til þinqsál. um styrkveitingu tit 
búnaSarfjdaga (C. 481, 525); ein nmr.

SigurSur Stef&nsson: Jeg hef verið 
svo óheppinn eða heppinn að eiga einnig 
breytingaratkvæði við þessa þingsályktun- 
artillögn ásamt 2 öðrum h. þm. Jeg get 
sagt nm þessa tillögn, eins og hina fyrri, 
að mjer finnst hún lítt nanðsynleg, og sje 
ekki, að útbýtiug styrks til búnaðarfje- 
laga sje að nokkrn betnr borgið með á- 
kvæðum þessarar tillögu, en hinnm gild- 
andi ákvæðnm nm þetta; þar að anki 
flnnst mjer tillagan hrein og bein lokleysa, 
eins og hún er orðnð; þar er t. d. „citerað“ 
í gr. sem hvergi er til. Eina stóra 
breyting hefur nefndin, sem sett var í Nd. 
i mál þetta, viljað gjöra, og það er að 
kippa burtu einnm staf úr stafrófinu; „c“- 
ið má nú ekki lengnr vera á eptir „b“- 
inn, eins og verið hefur. Jeg held að 
ekki hefði þurft að setja nefnd til þess að
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útskúfa aumingja „c“ og sízt að hún 
hpfði til þess þnrft 6 vikna tíma. „C“ 
er orðið þegar hagvant í stafrófi vorn, 
og færi bezt áað lofa þvi að verakyrru. 
Hin almennu skilyrði tillögunnar um styrk- 
veitingar eru ekki betri, en hin gildandi 
ákvæði nm hið sama, nema hvað þan eru 
i tillögunni miklu ver orðuð. Við höfum 
því leyft okkur að færa orðfærið í lag, og 
höfum fylgt hinnm gildandi ákvæðum í 
því efni. Jeg vona því, að h. deild fallist 
á þá orðnn tillögnnnar. sem við höfuir. 
farið fram á.

í 3. gr. kemnr eins og skollinn úr 
sauðarleggnnm „citat" í grein, sem ekki 
finnst í tillögunni, eins og hún nú er. Sú 
málsgrein, sem vitnað er í, stóð í tillögu 
nefndarinnar, en liefur liklega orðið eptir i 
nefndinni. Þessn líkt getur auðvitað opt 
koraið fyrir, þegar mikið er að gjöra og 
í mörgu að snúast, en jeg get íamt ekki 
neitað því, að mjer kemnr þetta nokknð 
hlægilega fyrir sjónir. Við höfnm stung- 
ið upp á ýmsum breytingum, en okknr er 
ekkert kappsmál með þær; það væri lík- 
legast bezt, að allt þetta fteri í sömu gröf- 
ina og grafin var tillögnnni, sem hjer fór 
næst á undan. Við getum líka vel nnað 
við þan ákvæði, sera við höfum um útbýt- 
ing á styrk til búnaðarfjelaga, því engin 
óánægja hefur komið fram gegn lands 
stjórninni út af þessu. Það er einnig hlægi- 
legt að „citera„ í þingskjölin viðvíkjandi 
skýrsluforminu nm jarðabótastörfin. Það 
mun ekki ofvaxið landsstjórninni, að búa 
til skýrsluformin, eptir því sem við á. Jeg 
skal taka það fram, að yfir höfnð að tala 
ganga breyt.till okkar í þá átt, að færa 
tillögu Nd. í betra og eðliiegra raál. í 
tillögunni n, 1, d, stendur: Varnir um 
slægjnlönd o. s. frv“. Okkur fannst vel 
mega brúka hjer orðið „varnargarðnr", sem 
er gott og gamalt islenzkt orð, og skilst 
Vel, og óþarfi að byggja þvi þannig út. 
H. Nd. hefnr slengt saman í eitt þúfna- 
sljettnnnm, þar sem hin núgildandi ákvæði
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gjðra mnn á sljettun, unninni með plóg og 
herfi, og sljettun unninni með handverk- 
færum og ákveður i dagsverkið 15 □ faðma 
af þeim, sem unnar eru með plóg og herfi 
en 10 □ af hinum, Jeg játa að vísu, að 
mjer finnst þar nokkuð lítið lagt í dags- 
verkið, og svo lítið dagsverk megi vart 
kalla í meðallagi; að minnsta kosti segir 
einn af okkar beztn búfyæðingnm, Torfi i 
Ólafsdal, að óhætt sje að leggja 18— 20 
□ faðma í dagsverkið af þúfnasljettun, og 
jeg veit um, að sumir búfræðingar hafa lokið 
af á degi 20—25 □ foðmum. Þeir sem 
flnttu þessar breyt.till. með mjer, vildn 
leggja 20 □ faðma í dagsverkið, en þó varð 
úr, að við fórnm meðalveginn og ákváðum 
15 □ af öðru en 20 □ af hinu.

Viðankatillögur þær, sem við höfum 
komið fram með, eru samkvæmt þvi sem 
nú er. Þetta vantaði í tillögu Nd., og 
var hún þvi að nokkrn leyti botnlaus. 
Breytingartill. eru mjög fáar og miða að 
eins til að koma tillögunni i það form, sem 
núgildandi ákvæði eru.

Jeg vona, að h. deild taki þessar til- 
lögur okkar til greina.

Þorkell Bjamason: Það er sjálfsagt 
mjög leiðinlegt að þnrfa að vera að finna 
að við þessa þrjá h. þm., sem hafa komið 
fram með breytingartill. og unnið svo þarft 
verk að bjarga c inu úr hinnm yztu œyrkr- 
um, en jeg verð þó að lýsa því yfir, að 
jeg ekki get verið á sama máli og þeir, 
nm þúfnasljettanirnar. Jeg er alveg sam- 
dóma h. Nd., að það sje nægilegt dags- 
verk að sljetta 10 ferhyrningsfaðma á dag, 
og að minnsta kosti mun það vera alraennt 
álitið á Snðuriandi. Þess ber einnig að 
gæta, að þeir, sem starfa eiga að jiessum 
þúfnasljettunum, eru ekki ávallt alvanir 
búfræðingar, heldnr eru það opt menn, sem 
ekkert þekkja til búfræði, og um suma 
þeirra er óhætt að segja, að þeir eru al- 
gjörlega óvanir þessum starfa. Einnigber 
að taka tillit til, að jarðvegurinn er mjög 
misjafn, sumstaðar er hann grýttur og
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mjðg örðugnr að sljetta, og held jeg því, 
að 10 ferhyrningsfaðmar sjen að meðal- 
tali fnllkomið dagsverk, þegar tekin er 
npp og niðnr grýtt og ógrýtt jörð. Jeg 
hef aldrei heyrt það kallaða þáfnasljettnn 
að skera að eins ofan af, án þess að 
þekja yfir aptnr, og það mnndi spilla jðrð- 
inni en eigi bæta hana, að gjöra slikt, 
nema flagið væri haft til matjnrtagarða. 
Jeg get þvi eigi annað en fallizt á till. 
Nd. óbreyttar i þessnm tveim atriðum.

Qvðjím Guðlaug&son: Jeg þarf ekki 
að vera langorðnr nm þessar breytingar- 
tillögnr okkar, þvi að annar af þeim tveim- 
nr þm., er ásamt mjer hafa komið fram 
með þessar breyttill., hefur skýrt þærsvo 
vel. En hvað málið sjálft snertir, þá get 
jeg ekki verið samdóma h. þm. ísf. (S. 
St) nm, að þetta mál eigi að faraí sömu 
grðfina og hið fyrra; til þess hefnr í fyrsta 
lagi verið allt of mikið haft fyrir því, og 
í öðrn lagi held jeg, að ef breyt.till. okk- 
ar komast að, þá sje ekki svo mikið brngð- 
ið frá því, sem nú er, að það geti verið 
til mikils skaða.

Þessar breytingar, er við höfnm leyft 
okknr að koma fram með, ern eiginlega 
þrjár. Það er þá fyrst viðvíkjandi þúfna- 
sljettnnnm. H. þm. ísf. (S. St) minnt- 
ist á þær, en gleymdi áð benda mönnnm 
á, hvernig þær værn gjörðar. Eptir hinnm 
síðnstn reglnm eiga menn að gefa npp, 
hvað mikið þéir hafi sljettað með hand- 
verkfærnm. Það er þó sannarlegt hneyksli, 
að þingið sknli koma með ákvæði, er 
draga ár mönnnm að nota almennileg 
verkfæri, í stað þess einmitt að hvetja 
þá til þess, og jeg veit, hvaða afleiðingar 
þetta hefnr haft Það hefnr haft þær 
afleiðingar, að skýrslnr búnaðarfjelaganna 
hafa verið stórkostlega falsaðar; það hef- 
nr verið talið í þeim það nnnið með hand- 
verkfærnm, sem í rann og vern hefur 
verið nnnið með plóg og herfi, og skoðnn- 
armönnnnnm er ómögulegt að gjöra við 
þessn, því þeir geta ekkisjeð, hvort held-

nr hefnr verið sljettað með handverkfær- 
nm eða með plóg og herfi, þegar báið er 
að þekja yfir; því fremnr er jegsannfærð- 
ur nm, að þessi breyting okkar með að 
hækka dagsverkið er ekki of há, semjeg 
veit, að hver dngandi maðnr getnr sljett- 
að, jafnvel með handverkfærnm 15 □ 
faðma á dag. Jeg hef sjálfnr stnngið npp 
á í ritgjörð að telja dagsverkið 20 □ faðma, 
en til þess að vera viss nm að fara ekki 
of langt, þá hef jeg slakað til, og gjört 
mig ánægðan með að hafa ekki dagsverk- 
ið í þúfnasljettun meira en 15 □ faðma. 
10 □ faðma sljettnn á dag er hreinasta 
amlóðaverk, og nanmlega rjett eða affara- 
sælt að fastákveða með nokknrskonar lög- 
um eins lítilfjörlegt dagsverk. Mjer er 
ekki óknnnugt um þær afleiðingar þessa 
hjá æðimörgnm jarðyrkjumönnum, að þeir 
gjöra sig rólega með að geta lokið þvi 
dagsverki, sem búnaðarfjelögin setja í regl- 
ur sinar, eða rjettara, þeim er alþingi nú 
er farið að setja fyrir land allt, jafnvel 
þó erfiðleikarnir sjen ekki svo miklir, að 
það geti með rjettu talizt meðalmanns- 
verk.

Hvað því viðvíkur, er h. 6. kgk. þm. 
(Þ. B.) talaði nm þaktar og óþaktar þúfna- 
sljettanir, þá verður þess að gæta, aðhjer 
er verið að verðlanna mönnnm fyrir jarða- 
bætnr, einmitt af þeirri ástæðn, að vjer 
álítnm, að vazandi jarðrækt verði til vaz- 
andi velgengni fyrir landið nm ókomnar 
aldir, en ekki fyrir það, hvað hver einn 
getnr haft npp úr jarðabótinni í bráðina. 
Nú er það víst, að þáfnasljetta, þó hán 
sje aldrei þakin, getar, ef á hana er bor- 
inn góðnr og hentagnr ábnrðar(moð o. fl. 
þess konar) orðið með tímannm allt 
eins góð og varanleg jarðarbót, og sú 
sem er þakin, og jafnvel betri, sem leiðir 
af þvi, að loptið náir betur að verka á 
jnrtafæðnna í moldinni, jnrtagróðrinnm til 
góða, enda er af þessum ástæðnm álitið 
nauðsynlegt, að láta allar sljettnr standa 
óþaktar nokkurn tima, áður en þær eru
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þaktar, helzt yfir vetnrinn, og þær því 
að eins plægðar á haustin, en herfaðar, 
jafnaðar og þaktar vorið eptir. Mnnnrinn 
á þaktri og óþaktri sljettn, er því ekki 
annar en sá, að sn þakta gefnr fyr arð 
af sjer en hin, en sá mnnnr kemnr ekki 
niðnr á öðrnm, að öllnm jafnaði, en þeim, 
sem gjörir, en í framtiðinni er hvorttveggja 
jafnmikils virði fyrir landið. og þvi væri 
meira að segja spnrsmál nm, hvort ekki 
ætti að verðlanna fyrir báðar jafnmikið, 
en af því minna er haft fyrir þeirri ó- 
þöktn en þeirri þöktn, þá höfnm vjer 
stnngið npp á þessnm mismnn nfl. 20 í 
stað 15 □ faðma. Tíminn, sem óþaktar 
sljettur bera engan arð, er heldur ekki 
eins iangnr og margnr heldnr; jeg hef t. 
d. reynsln fyrir því, að sljetta sem ekki 
var þakin, en að eins vel áborin, með 
moðblöndnðnm ábnrði, var slegin árið 
eptir.

Lika er eitt frábrngðið i þessari til- 
lögn frá hinnm síðustn reglnm, og það er, 
að fallið er úr það skilyrði, að, nndan- 
skilja jarðabætnr þær, er áskildar ern í 
byggingarbrjefnm leignliða, og það verð 
jeg lika að álíta alveg rjett, þvi við 
vitnm, að þessar áskildn jarðabætnr leign- 
liða ern ekkert annað en ankakvaðir fyr- 
ir þá,' sem þeir fá ekkert fyrir.

Þá kemnr önnnr aðalbreytingin, sem 
tillaga þessi gjörir á hinnm núgildandi á- 
kvæðum, nefnilega, að dagsverkið i mat- 
jurtagörðum sknli teljast 15 ferhyrnings- 
faðmar-í stað 25, og er það mikil breyfe- 
ing. Ef það eiga að heita nokkrir mat- 
jnrtagarðar i lagi, þá er það eins mikið 
og meira verk að vinna að 15 ferhyrn- 
ingsföðmnm í þeim, heldnr en • þúfna- 
sljettnn. Þriðja breytingin er, að dags- 
verkin í torfgörðnm ern lækknð, af þvi 
þan hafa verið nokknð há; við höfnm 
stnngið npp á að ákveða einnig þykktina, 
og sett það skilyrði, svo að torfgarðarnir 
yrðn ekki allir á hæðina, heldnr hefðu 
lika einhverja vissa þykkt, með því að

of þnnnir torfgarðar en háir ern einskis 
virði; þykktin er einmitt skilyrðið fyrir 
þvi, að þeir verði að nokkrnm notnm í 
framtíðinni. Viðhöfum einnig stnngið npp 
á að anka dagsverkin i sknrðagrepti frá því, 
er Nd. hafði ákveðið, af því að jeg veit það af 
reynsln, að þan ern allt of lág og jeg álít 
rangt, að hvetja menn til að vinna að hin- 
nm lakari eða síðnr nytsömn jarðabótnm, 
í stað þess, að herða að mönnnm að gjöra 
sem mest að þeim jarðabótnm, sem gagn- 
legastar ern, eins og t. d. grjótgörðnm. 
Grjótgarðar eiga, að mínn áliti, að vera 
númer eitt i öllnm jarðabótnm, því þótt 
jafnvel ekki sje annað gjört, en að flytja 
grjótið að, þá getnr það þó verið til mik- 
ils gagns fyrir eptirkomendnrna, en þar 
á móti er ekkert gagn að því, að vera 
að hrúga npp torfgörðnm, ef þeir ern ekki 
vel -gjörðir.

ATKVÆÐAGE.: 1. gr. samþ. með
7 samhlj. atkv. 1. breyt.tilL (C 525) við 
2. gr. samþ. í e. hlj.; 2. br. till. (C 525) 
við 3. gr. samþ. i e. hlj.; 3. gr. þar með 
fallin; 3. br.till. við II. 1. d. samþ. með
8 atkv. Meginmál br.till. samþ. í e. hlj.
4. br.till. við II. 1. e. samþ. án atkvgr.;
5. br.till. við II. 1. f. samþ. í e. hlj.; 6. br.
till. við II. 2. a. felld með 6 :4 atkv.; 7.
br.till. við II. 2. d. samþ. án atkv.gr.; 8.
br.till. við IL 2. d. 4.; samþ. í e. hlj.; 9. br.
br.till. við II. 2. d. 5. samþ. í e. hlj.; 10.
br.till. við II. 2. e. samþ. í 'e. hlj.; 11. br.
till. II. 2. f. 1. samþ. með 10 atkv.; 12. 
br.till. við II. 2. f. 2. samþ. í e. hlj.; n. 
2. þannig breytt samþ. í e. hlj.; 13. br.till. 
(C 525) við 3., 4. og 5. tölnl. samþ. í e. hlj. 
Fyrirsögn till. samþ. í e. hlj. Tillagan 
sjálf þannig breytt samþ. með 10 samhlj. 
atkv.

Fertngasti og fyórði fundur, þriðjndag 
22. ágnst, kl. 11 f. h. Allir á fnndi. 
Frv. tíl fíárlaga fyrir árin 1894 og
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1895 (C. 423, 491, 498, 509, 518. 519, 521, 
526, 527, 534); 2. umr.

Tekjubálkurinn (1.—6. gr.),
Framsögumaður (Sigurður Stefánsson): 

Nefndin hefur ekki gjðrt neinar breyting- 
ar við þennan kafla frumv., og óska jeg 
þvi að eins, að hann verði samþykktnr.

ATKVÆÐAGE.: 1.—6. gr. samþ. í 
e. hlj.

Gjaldabálkurinn (7.—11. gr.).
Framsögumaður (Sigurður Stefánsson): 

Jeg skal stnttlega minnast á þær breyt.- 
till., sem nefndin hefhr leyft sjer að gjöra 
við þennan kafla frumv.

Við 7., 8. og 9. gr. frv. hefur engin 
breyting verið gjörð.

Við 10. gr. A. 1. hefur nefndin stnngið 
npp á, að athngasemd sú, sem npphaflega 
var í frumv. stjórnarinnar og felld var úr 
i Nd., verði sett inn aptnr. Nefndin í Nd. 
færði þær ástæður fyrir bnrtfeliingnnni, 
að frumv. væri á leiðinni um sameining 
beggja amtmannaembættanna og þess vegna 
væri ástæða tii að feiia aths. bnrt, af því 
að hún vonaði, að frv. næði fram að ganga. 
Hún var þvi ekki á móti því, að þessi 
færsla mætti eiga sjer stað, heldnr áleit 
hún, að þessarar aths. þyrfti ekki við, 
fyrst hið áðnrnefnda frumv. væri á ferð- 
inni. Það er nú angljóst, að hið nmgetna 
fr'umv. getnr eigi orðið nú að lögum, og 
þá fellur ástæða h. Nd. á móti þessn burt 
af sjálfn sjer. Það mun heldur ekki verða 
neinn kostnaðaranki fyrir landssjóðinn. 
Jeg hef einnig heyrt á það vikið, að þar 
sem breyting er orðin á amtaskipnninni, 
þá mnni þessi embættismaðnr, sem hjer 
nm ræðir, þykjast eiga tilkall til, að laun- 
in verði hækknð, söknm breytingar þeirr- 
ar, sem þingið hefnr gjört á amtaskipnn- 
inni, en ef hann færi bnrt og flytti snðnr, 
og amtmannsembættið nyrðra svo yrði veitt, 
þá yrði sá, sem það fengi, að taka við 
þvi embætti án nokknrrar viðbótar. Þess

vegna vona jeg, að h. Nd. faliist á þessa 
breyt.till. nefndarinnar.

Þá er breyt.till. við 10. gr. C. 4. a. 
2. og 3., að færa niðnr styrkinn til bún- 
aðarskólanna. Jeg tók það fram við 1. 
nmr., hver væri skoðnn nefndarinnar í 
þessn máli, og álit jeg því, að eigi þnrfi 
að fjölyrða nm það, þar sem einnig er 
minnst á það i nefndarálitinu. Jeg skal 
taka það fram, að það mnn hafa vakaðfyrir 
h. Nd., er hún hækkaði styrkinn til Hóla- 
skóla, að hann hefnr haft mikil útgjöld 
við skólahússbyggingn nýja og dýra, en 
nefndinni þykir það eðlilegt, að sýslufje- 
lögin, sem ráðizt hafa í þessa byggingu 
án allrar tillhlntnnar landstjórnarinnar og 
löggjafarvaldsins, eigi þá líka að bera 
kostnaðinn, sem af slíknm fyrirtækjum 
leiðir. Nefndinni er einnig knnnngt nm, að 
sýslnfjelögin, sem eiga skóla þennan, hafa 
ekki þrátt fyrir þennan kostnað hækkað 
útgjöld sýslnsjóðanna nm einn eyri; henni 
fannst þvi ekki nein> ástæða til, að því 
væri ölln slengt npp á landssjóð, án þess 
að amtið bæri nokknð af kostnaðinnm, 
sem þessi skólahússbygging hefði í for 
með sjer. Nefndin vildi samt sem áðnr 
fara meðalveg og stinga upp á, að styrk- 
nrinn sje hækkaðnr nm 1500 kr. fyrra 
árið með tilliti til byggingarkostnaðarins, 
sem orðið hefnr við skólahúsið. En er 
nefndin leit á hinar verklegn framkvæmd- 
ir skólans, þá þótti henni ekki ástæða til 
að hækka styrkinn til þess skóla fremur 
en hinna. Það ætti líka að vera fram- 
vegis til athngnnar fyrir búnaðarskólana, 
þegar þeir ráðast í kostnaðarsöm fyrir- 
tæki, að þeir gjöri sjer ekki of glæsilegar 
vonir nm það, að þingið beri allan kostn- 
aðinn. Tekjnr Hólaskóla úr iandssjóði ern 
búnaðarskólagjald 700 kr. og afgjald af 
jörðinni nm 1400 kr., og það sem til vant- 
ar, 6000 kr., er ætlazt til að borgað verði 
úr landssjóðt

Þá er breyttilL við 10. gr. C. 4. gr.,
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að styrkurinn til viðgjörða á Steinemýrar- 
engium, 1000 kr. fyrra árið, falli bnrt. 
Eins og kunnngt er, kom mál þetta fyrst 
til Nd. milii 2. og 3. umr. fjárlaganna, og 
var samþykkt þar við 3. umr.. Nefndin 
hefur ekki getað sjeð, að málið hafí feng 
ið þann nndirbúning, að ástæða væri til 
að veita þennan styrk að sinni. Að vísu 
hafði hnn fengið álit Sveinbjörns nokkurs 
Ólafssonar búfræðings, þar sem gefið var 
i skyn, að hann hefði haft litinn tima til 
að skoða engjarnar og þær skemmdir, sem 
á þeim hafi orðið, en i álitinn er einnig 
tekið fram, og það gjörði nefndina deig- 
ari, að engjarnar skemmdust ekki að eins 
af vatnagangi, heldnr og af sandfoki, og 
þó að 1000 kr. verði veittar til að 
verja engjarnar vatnagangi, þá verðnr 
ekki með því byrgt fyrir sandfok á þær 
og að þær leggist í eyði við það. Einnig 
vanta allar skýrslur, svo sem frá nm- 
boðsmanni, hvað eptirgjald sje mikið af 
jörðinni, og hve stórar þessar engjar 
eru, og því sá nefndin engá ástæðu til að 
halda þessnm lið. Ennfremur er það knnn- 
ugt, að ábúendur i Skaptafellssýslu hafa 
sótzt eptir að fá jarðir keyptar,' og það 
gæti svo farið, að á næsta ári kæmi ábú- 
andi jarðarinnar og vildi kaupa hana. 
Það getnr verið spnrning um, ef npplýs- 
ingar fengjust nægilegar, hvort ekki væri 
ástæða til að veita ábúandanum linnn á 
eptirgjaldinu, ef hann gjörði tilraun til að 
stemma stign fyrir skemmdum á jörðinni.

Þá er breyt.till. við 11. gr. 2. k., að 
styrknrinn til læknis i Árnessýslu ofan- 
verðri falli bnrt. Það sem kom nefndinni 
til að leggja það til var það, að henni 
virtist að víðast annarsstaðar væri meiri 
þörf á ankalækni en i Árnesssýslu, og 
vildi nefndin láta þan hjernð sitja fyrir, 
þar sem þörfin væri mest á læknnm. í 
Árnessýsln var henni knnnngt, að læknir- 
inn þar væri heldur vel settnr, nærri þvi 
í miðri sýslnnni, og þé að þar væri þjett- 
býlt, þá væri ekki vegalengd svo mikil,

að ekki mætti nokknð skjótt ná til lækn- 
is. Að vísu er þar raannfjöldi meiri en 
annarsstaðar, þar sem ankalæknar eru, en 
nefndin vildi ekki eingöngu lita á það, 
heldnr líka á hitt, hvernig landsháttum 
væri varið og landslagi. Hinir fán þurfa 
eins læknishjálp, eins og hinir mörgn, og 
fyrir því mælir öll sanngirni með því, að 
hinir fámennn en erfiðu hlutar landsins 
fái læknishjálp eptir því sem auðið er.

1 sambandi við þetta skal jeg geta 
þess, að í staðinn fyrir þennan lið þótti 
nefndinni ástæða til, að settnr yrði einn 
ankalæknir í Strandasýslu. Það er einn- 
ig knnnugt, að það hagar svo til, að sá 
sem er læknir þar og er elztnr allra lækna 
á landinn, situr á enda nmdæmisins, og 
að eins og nú er ástatt, er ekki hægt að 
ná til hans úr miklnm hluta þess, nema 
með ærnum kostnaði og löngnm tíma. 
En honnm hefnr verið leyft að sitja þar 
sem hann er, og hann verður nú ekki 
skyldaðnr til að fara þaðan. En eins og 
tekið er fram í nefndarálitinu, þá er ekki 
ógjörlegt, að þegar læknir þessi fellur frá 
eða segir af sjer, að skipaður sje að eins 
einn læknir í hjeraðinu, sem sitji þá í 
Steingrímsfirði innanverðnm, og þá verðnr 
miklu hægra að ná i lækni, hvaðan sem 
er úr hjeraðinu, þó að á vetrum verði það 
samt sem áðnr nær því ókleyft úr fjar- 
lægnstn hreppnnnm. Það verðnr því að 
eins til bráðaþyrgða, að ankalæknir þessi 
verður skipaðnr og eins og tekið er fram 
i nefndarálitinu telnr nefndin sjálfsagt, að 
landsstjórnin taki þetta til greina við 
næstu læknaskipti í nmdæminu. í sam- 
bandi við þetta skal jeg minnast á tvær 
breyt.till. á þingskj. 509 og 519. Þó að 
nefndin verði að viðnrkenna, að á þeim 
stöðnm sje þörf fyrir lækna, þá var hún 
þó ekki ásátt nm, að mæla með þessum 
læknum að sinni, sökum þess, að þetta 
þing hefúr gjört svo mikið í þá átt, að 
bæta við ankalæknnm, og þótti nefndinni 
ekki gjörlegt, að fara lengra i því efni,
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þó að hún sæi þess þörf, með því að hún 
þóttist líka vita, að þar sem nú ekki fengj- 
nst aukalæknar, mundn þeir komast að á 
næsta þingi. Þess er iika að gæta, aðef 
svo mörg ankalæknishjeruð yrðu nú stofn- 
nð, þá er ekkert liklegra, en að þau hjer- 
uð, þar sem þörfin er mest á ankalæknnm 
verði út nndan og læknislans, af því að 
ekkj fást nóg læknisefni i embætti og þan 
mnndu helzt sækja nm þan hjeruð, sem 
fjölmenn værn og tiltölulega hægust Jeg 
mnn þó greiða atkvæði með öðrum þess- 
ara lækna, en þetta var yfir höfhð álit 
nefndarinnar.

Mjer aást yfir að minnast við 10 gr. 
C. 6. á breyttíU. frá hæstv. landsh. nm, 
að styrknrinn til vörðnvita verði hækkað- 
ur nm 250 kr. Það er knnnngt, að ósk- 
ir hafa fram komið nm það, að vití verði 
settnr á Dalatanga í S.-Múlasýsln milli 
Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar og er þar 
nmferð mikil, eins og menn vita, og þvi 
nauðsyn á þessn, enda mnn maður hafa 
tekið að sjer að koma npp vita þar fyrir 
250 kr., og vona jeg, að breyttíll. verði 
samþykkt

Þá er breyttill. við 11. gr. 3., að 
styrkurinn til Bjöms Ólafssonar verði hækk- 
aðnr upp í 2000 kr., en skilyrðinu verði 
haldið óbreytt, að hann sknli veita lækn- 
isefnum tilsögn. Nefndin var einhuga á því, 
að nanðsyn bæri tíl, að þessi „specialistí" 
sætí hjer í höfuðstað landsins, svo að 
ajúklingura væri anðveldara að leita lækn- 
ishjálpar hans, en það er mjög erfiðleik- 
um bundið, eins og nú er, þar sem strand- 
ferðaskipin koma ekki á Akranes og 
ferð þeirra, sem hjálparþnrfa ern, verður 
þvi dýrari og fyrirhafnarmeiri. Þar sem 
hann nn er, getur hann heldnr ekki orðið 
að fnllnm notum, þar sem hann vantar hús og 
önnnr skilyrði, sem nppfyllt gætu orðið hjer 
i Beykjavík. Hann mundi beinlínis hafa 
peningalegan skaða af að flytja hingað 
með 1500 kr, launnm í samanbnrði við

Álþt- 1898 Á.

þan laun, sem hann nú hefur, og að auk 
„praxis" sem augnalæknir í læknishjerað- 
inu og 1500 kr. hjer mnndu alis ekki 
vera tíl þess að hann gæti lifað á þvi. 
Og jeg skal taka það fram, að þessi lækn- 
ir er svo þarfur fyrir landið, að ástæða 
er tíl að gjört væri allt til þess, að hann 
þyrftí ekki að fara af landi brott, þar 
sem hann mundi sjálfsagt geta fengið betri 
atvinnu erlendis, en þó að hann fengi 2000 
kr. hjer í Beykjavík. Vjer megum vera 
glaðir yfir, að eiga annan eins mann og 
þennan lækni, sem er sannur sniIUngnr í 
sinni mennt.

Þá hefur nefndin Iagt til, að á eptír 
11. gr. 3 komi nýr tölnl., styrkur til 0. 
NickoUns 500 kr. Um þennan styrk má 
segja nokknð sama og um styrkinn tíí 
Björns Ólafssonar; hjer er nm „specialista" 
að ræða, sem veitir þá læknishjálp, sem 
allflestir læknar hjer á landi geta ekki 
veitt, þar sem þeir þekkja ekki sjerstak- 
lega til tannsjúkdóma. Nefndin áleit nanð- 
synlegt, að þessi maðnr yrði styrktur nú 
sem áður, svo að hann þyrfti ekki að 
fara hjeðan, enda er það einnig ærinn 
mnnnr að þurfa ekki að fara nema til 
Beykjavíkur, eða Akureyrar og ísafjarðar, 
þvi að þar hefur hann stundum einnig 
komið, heldur en að kosta upp á ferð til 
útlanda í þeim erindagjörðum og Ieita þar 
dýrrar læknishjálpar. Jeg hef reyndar 
hevrt menn segja, að ekki væri nein á- 
stæða tíl að veita honum þessa þóknun, þar 
sem hann hefði „praxis“ rnikla. En það er 
ekki rjett, því að það eru ekki svo til- 
tölnlega margir, sem þurfa hans. En þó 
að það sjen fáir, þá þurfa þeir eins þess- 
arar læknishjálpar fyrir það. Og það er 
eins skylda hins opinbera að gefa þessum 
sjúklingnm sem öðrnm kost á læknishjálp, 
og stuðla til þess, að hún verði þeim sem 
ódýrnst. Sakir þess, hve vjer ernm fá- 
mennir, getnr „praxis" í einstöknm sjúk- 
dómum aldrei orðið svo mikil, að ein-

60 (8. nóv.).
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göngn verði af henni lifað, og mælir það 
iniklu fremnr með því en móti, að hið opin- 
bera styrki „specialista", svo þeir geti haft 
þolanlegt uppeldi af lækningum sínum.

Jeg hef svo ekki fleira að athnga við 
þennan kafla.

Landsh'ófðingi: Eihs og h. fram- 
sögum. fjárlaganefndarinnar (S. St.) gat 
um, hef jeg leyft mjer að koma fram með 
breyt.till. við þennan kafla fjárlaganna, 
um að hækka fjárveitinguna til vörðnvita 
um 250 kr. fyrra árið. Tilefnið til þess 
var. eins og h. íramsögnm. (S. St.) hefnr 
að nokkru leyti tekið fram, að þegar þm. 
N.-Múl.' komn til þings, hafði annar þeirra 
meðferðis áskorun frá kjósendnm sínnm 
um að það fái framgang, að viti sje gjörð- 
ur á Austnrlandi; en mál þetta var þá svo 
litið undirbúið, að ekki gat komið til tals, 
að bera það npp nú. Jeg átti seinna tal 
við kaupmann einn og siglingamann frá 
Austurlandi Otto Wathne, og ljet hann 
þá skoðun í ljósi, að engin brýn nanðsyn 
bæri til að koma þar upp mjög dýrnm 
vita, og það væri þegar mikið fengið, ef 
komið væri þar upp ljóskeri, eins og hjer 
hefur verið gjört á Garðskaga við Faxa- 
flóa og áleit hann, að það mundi hvergi 
betur sett á Austurlandi en á Dalatanga, 
sunnanvert við Seyðisfjörð. Jeg talaði 
sön.uleiðis við skipstjórana á póstskipun- 
um og herskipinu danska, og voru þeir 
eindregið á þvi, að ljósker væri hvergi 
eins vel sett og þar. Það vill svo vel til, 
að bær stendnr þar nálægt sem Ijóskerið 
ætt að vera, og gæti það orðið að góðu 
liði, að því er kemur til umhirðingar á 
Ijóskerinu. Wathne, sem er mikill sigl- 
inga- og útvegsmaður banðst til þess að 
útvega ljóskerin og setja þan npp fyrir 
250 kr. og þess vegna hef jeg farið fram 
á, að þetta fje væri veitt. Hvað árlegnm 
kostnaði við Ijóskerin viðvíkur, olíu og 
þessháttar fleiru, þá mnn hann ekki fara 
fram úr 100 kr. eptir þeirri reynslu, sem 
við hjer höfum á því, en fjeð, sem til þess

er veitt árlega i fjárlögunnm er svo ríf- 
legt, að ekki þyríti það að vera meira, þó 
einu ljóskeri væri hætt við.

H. framsögum. (S. St.) gat þess, að 
fjárlaganefndin væri hlynnt þessari fjár- 
veiting og vona jeg því, að hún mnni fá 
góðan byr hjer í deildinni.

Viðvíkjandi hinum öðrum breyt.till., 
sem fram hafa komið við þennan kafla, 
skal jeg geta þess, að jeg er samþ. breyt.till. 
nefndarinnar tölnl. 1 og 2, en hins vegar 
get jeg vel skilið í.því, að henni þyki 
ísjárvert að veita fje til þess, að veita 
vatni af Steinsmýrarengjnm, með því mál 
það er ekki nægilega undirbúið enn, eins 
og h. framsögnm. tók fram. Það ern 5 
ár, síðan jeg fór nm þetta svæði og sá jeg 
þá, hvernig hagaði þar til; þá komst þetta 
til tals og hlntaðist jeg til um, að búfræð- 
ingnr væri látinn skoða þetta svæði og 
láta álit sitt nppi nm, hvað hann áliti að 
gjöra ætti. Hann áleit ekki annað til- 
tækilegra en að veita vatninn nndan hraun- 
inn fram i sjó, en þar við er að athuga, 
að fljótt getur farið svo, að sandfok fylli 
skurðina, sem vatnið ætti að renna um, 
eins og nú hefur einnig orðið reynd á á 
síðari árnm. Annar máti var líka mögn- 
legnr, sem sá búfræðingnr ekki nefndi, 
að í stað þess að veita vatninu út í ósinn 
á Eldvatni í suðanstur, þá að veita vatn- 
inn í vestur til sjálfs Eldvatnsins, eins og 
nú hefur verið stungið npp á. Sá sknrð- 
ur kæmi ekki til þess að liggja nndir sand- 
fokinu, þar væru engjar og hart vallendi á 
báðar hliðar. Eptir því sem sjeð verðnr 
af skýrsln búfræðings þess, sem nú hefnr 
skoðað engjarnar, mnndi mikið gagn verða 
að þessnm sknrði, en hins vegar er það 
alveg rjett, að allar skýrslnr vanta nm 
stærð engjanna og eins nákvæman reikn- 
ing um, hvað skurðnr þessi mnndi 
kosta. Sömuleiðis verður að taka tillittil 
þess, að ein jörð, sem hjer á land, hefnr 
verið föluð til kaups. Mjer hefði samt 
þótt æskilegt, að fje hefði verið veitt til
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þess í fjáríögunum, en sú fjárveiting bund- 
in því skilyrði, að landsstjórnin ekki borgi 
fjeð, út nema hún sæi að ajlt værí svo 
umbúið, sem æskilegt væri og vera ætti. 
Það mundi mega reiða sig & það, að 
landsstjórnin ekki mundi brúka þetta fje, 
fyr en áreiðanlegar skýrslur fengjust fyrír 
því, hvernig því yrði varið.

Viðvikjandi breyttili. við 11. gr. um 
ankalæknana, skal jeg geta þess, að jeg er 
meðmæltnr öllum nýjnm ankalæknnm, sem 
skipaðir verða, þvi eins og knnnngt er, 
er litla læknishjálp að fá víðast hvarhjer 
á landi, oglæknnm mnn seint fjölga hjer, 
svo að nægilegt sje. Jeg get ekki faríð 
út í það, hvar þeirra þyrfti helzt við; jeg 
fyrir mitt leyti held, að þörfin sje viða 
hokknð lik og ekki ástæða til að taka til 
eitt hjerað fremur en annað. Jeg vil ekki 
tala nm það, hvort þörfin mnni mest í 
Árnessýsln, Strandasýslu eða Þingeyjar- 
sýsln, en þess vil jeg geta, að Þingeyjar- 
sýsla mun fámennnst af þessnm.

Einar Ásmundsson: Það er að eins 
ein breyt.till., sem jeg hef leyft mjer að 
bera upp við þennan kafla frv. eða við 
11. gr. sem sje sú, að ankalæknir verði 
skipaðnr í Grýtnbakka Háls- og Ljósa- 
vatnshreppnm í Snðnr-Þingeyjarsýslu. Það 
er öllum knnnngt, að læknaskipnn er hið 
helzta nanðsynja- og áhngamál þjóðar vorr- 
ar, hið helzta lífsnanðsynjamál hennar, 
þvi til þess ern læknarnir, að þeir viðhaldi 
heilsu og lífi manna og verji þá dauðan- 
um, eptir því sem verða má. Það var 
eitt af fyratu verknm löggjafarvaldsins 1876, 
aðkoma breytingu og endnrbót á læknaskip- 
nnina. Áðnr vorn læknar að eins 7—8 
á ölln landinn en þá samþykkti þingið lög 
nm, að 20 læknaembætti skyldu vera í 
hjeruðnm landsins og landið skiptast milli 
þeirra sem helzt var hngsanlegt og hagan- 
legast. Efnin vorn þá lítil og menn treyst- 
nst ekki til að ráðast í meira, þó þeim 
ekki mnni að líkindnm hafa þótt þetta

nægilegt Nokkrnm árym síðar var borið 
npp í Ed. frv. nm enn að bæta lækna- 
skipnnina og skipta ölln landinn í 30 
læknahjernð. Jeg man ekki betnr en að 
þetta mál fengi framgang í þessari deild, 
en fjelli svo í Nd. Jeg verð að játa, að 
jeg er orðinn nokknð minnisdanfnr ogget 
ekki fnlkomlega staðhæft, hvort þetta mnni 
rjett, en þó held jeg að það sje svo. Þing- 
ið hefur ávallt álitið nanðsyn bera til að 
fjölga læknnnnm, og hefnr svo á seinni árnm 
tekið npp annað ráð, það nefnilega, að 
bæta ankalæknnm inn á milli hjeraðslækn- 
anna á ýmsum stöðnm; en með þessn móti 
hefnr komizt talsverður ójöfnnðnr á lækna- 
skipnn landsins í heild sinni. Á síðnstu 
áram hefnr 6 ankalæknum verið bætt við 
í vesturamtinn, þó það sje allra amtanna 
lang-minnst, og enn þá hefur verið stung- 
ið npp á hinum 7. í suður- og austhr- 
amtinu hefnr 3 aukalæknnm verið bætt viði 
hvoru fyrir sig eða svo átti að minnsta 
kosti að verða eptir frv. Nd., en í ölln 
norðnramtinn, sem er allt að því tvisvar- 
sinnnm eins stórt og vesturamtið og við- 
líka mannmargt er ekki einn einasti anka- 
læknir; menn verða þar að notast við hina 
5 skipuðn hjeraðslækna, er þar vorn settir 
npphaflega. Jeg skal ekkert nm það segja, 
hvort þetta mnni af því, að Norðlending- 
ar hafi verið ódnglegri að biðja og kyn- 
okað sjer við að fara á þessa sameigin- 
legn hvalfjöru, landssjóðinn, eða það er 
af því, að þm. þeirra hafa verið óduglegir 
í þeim erindum. í anstnramtinn ern . nú 
3 ankalæknar og 4 hjeraðslæknar handa 
að eins 10,000 manns frá Skeiðarársandi að 
Jöknlsá í Azarfirði. Það er nú ekki svo 
vel, að þessir 6 læknar, sem jeg talaði 
fyr nm, að væru í norðuramtinn, sjen ein- 
göngu bnndnir við það amt; einn þeirra 
verðnr einnig að þjóna í Keldnhverfi, sem 
nú heyrir til anstnramtinn; er þar fnll 
þingmannaleið i milli yfir Eeykjaheiði, sem 
opt er illfær yfirferðar einkum á vetrum.

60*
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Jeg hef dálítíð hugsað ute þetta mál 
og litið yfir, hvernig landið er á sig komið, 
hvað læknaskipuniná snertir.

í suðuramtinu munu vera nær þvi 
27,000 íbúar og stærð þess er hjer nm bil 
550 □ míl.; en fjöldi lækna á þessu svæði 
er 121/,; þetta hálfa læknisumdæmi liggnr 
báðnmegin við Hvitá, og annar helming- 
nrinn heyrir vestnramtinu til. Hinn fyrir- 
hugaði Grímsneslæknir er ekki tekinn til 
greina hjer, enda hygg jeg, að annaratað- 
ar sje enn þá meiri þörfin á ankalæknnm 
en þar fyrst um sinn, meðan ekki er 
kostui á að hafa nema svo fáa lækna. 
Eptir þessu koma 2476 meitn á hvern 
lækni i snðuramtinn, og þó 2 læknar í 
Beykjavík sjeu dregnir hjer frá, sem ekki 
ern skyidir að gegna mönnnm upp til 
sveita, þá verða 101/, eptir og svæði hvers 
læknis hjer nm bil 52 □ mílur danskar. 
í vestnr- og norðuramtinn er fólkstalan 
mjög svipuð, hjer nm bil 17.000 manns. 
Vestnramtið er tæpast 300 □ mílur og 
og norðuramtið hjer um bil 530 □ milnr, 
eða mjög svipað og suðuramtið. í vestnr- 
amtinu er 101/, læknir og svo verðnr nó 
ef til vill einnm bætt við, svo að það 
verður í allt ll1/, Iæknir, en í norðnr* 
amtinn ern læknar ekki nema 5. Jeg vil 
reyna að vera sanngjarn og engnm gjöra 
órjett, og játa jeg því, að vesturamtið er 
erfiðast yfirferðar; þar eru margir erfiðir 
fjallgarðar yfir að fara, en þó ómögulegt 
sje að reikna erfiðleikana á ferðalagi eptir 
hagfræðislegum skýrslnm, þá er þó anð- 
sætt, að Iæknarnir eru tilltölnlega lang- 
flestir í vesturamtinu við Fólksfjölda og 
landsvídd. í austáramtinn er fólkið þó 
að eins hjer um bil 10,000 og stærð amts- 
in8 ekki fnllar 500 □ mílur, og í því ern 
nú 7 læknar og mega þeir vist ekki færri 
vera, en líklegsst mnnn þeir þó nægilegir 
eptir því sem við er að búast. Ef norð- 
nramtið væri sánngjarnlega skipað læknnm 
til móts við hin ömtin teættn þeir með 
engu teéti vera færri en 7, einn í hverri
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sýslu og svo 3 á útkjálkunum um sýsln- 
takmörkin. Einn ankalæknir ætti að vera 
á skaga þgim hinnm mikla, er gengnr 
fram milli Húnaflóa og Skagafjarðar 
anstanvert við Blöndnós; og hefur h. þm. 
Húnv. (Þ. J.) farið fram á það, endamnn 
það fnllkomlega nanðsynlegt, og vil jeg 
mjög mæla fram með þvi máli. Annan 
lækninn þarf á útkjálkann' milli Skaga- 
fjarðar og Eyjafjarðar og hann er einnig 
fenginn á Siglnfjörð, og mætti hann ef svo 
vildi heita ankalæknir en ekki hjeraðs* 
læknir. í þriðja lagi er þörf á ankalækni 
á skagann milli Eyjafjarðar og Skjálfanda, 
og er það sá aukalæknir, sem jeg hef 
leyft mjer að leggja til að bætt yrði við. 
Á þeim skaga ern 2 fjallgarðar, Vaðla- 
heiði og Kinnafjöll. Vegir yfir þessi fjöll 
eru ófærir nema Ljósavatnsskarð og Göngu- 
skarð. Allir sem búa milli Vaðlaheiðar og 
Skjálfandafljóts mega að nokkru leyti heita 
að vera læknislansir, því oflangt og að 
kalla ófært á vetrnm er fyrir þá að fara 
á Húsavik eða Aknreyri eptír lækni, og 
annað er það, að Akureyrarlæknirinn hefnr 
svo mikið að gjöra, að hann ekki með 
sinum bezta vilja ferðast til sjúklinga á 
þessn fjöllótta svæði. Það var ekki ein- 
nngis þingmálafnndur S.-Þing., heldnr einn- 
ig þingmálafnndnr Eyfirðinga, sem i vor 
fór fram á að fá ankalækni á þetta stóra 
svæði, sem er svo erfitt yfirferðar. Eyfirð- 
ingar sögðn sem satt var, að þeir mættu 
ekki missa af sínnm lækni bnrt úr þeirra 
hjeraði. Á Aknreyri er spítali og þar ern 
einatt margir sjúklingar, sem læknirinn 
ekki má yfirgefa. Það vorn ekki einnngis 
þessir 2 þingmálafnndir, sem í þesssn máli 
vorn samdóma, að læknir þyrftí að vera 
skipaður milli Vaðlaheiðar og Skjálfanda- 
fljóts, heldnr einnig sjálfnr hjeraðslæknir- 
inn á Aknreyri. Jeg hitti hann á snðnr- 
leið minni og bað hann mig að sjá nm, ef 
verða mættí, að læknir fengist settnr á 
þetta svæði milli Skjálfandafljóts og Vaðla- 
heiðar, því hann gætí ekki gegnt læknis-
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störfum þar, svo að verulegn liði kæmi. 
Jeg vona nú, að h. þm. í deildinni geti sjeð, 
að bráða nauðsyn ber tíl þessa, þótt jeg 
reyndar viti, að þeir sumir mnni ekki vera 
knnnngir & hinn nmgetna svæði. Víðáttan 
ein, fjallgarðarnir og fólksfjöldinn í þess- 
nm sveitnm nægir tíl að sýna, að þetta er 
sannariega nauðsynlegt- Jeg vil sjer í 
lagi ieyfa mjer að skírskota til h. 1., 3. 
og 6. kgk. þingmanna, sem allir þekkja 
meira eða minna til í Þingeyjarsýslu og 
þess vegna ern þessn betur kunnugir en 
snmir aðrir h. þm., sem ekki hafa koinið 
þar. Jeg vona, að ef þeir vilja athnga 
þetta, þá mnni þeir verða á sama máli. 
Jeg skal þá ekkí fara fleirum orðum nm 
þetta efni, en get imyndað mjer, að h. fjár- 
laganefnd máske þyki jeg nokkuð freknr 
í kröfnm, og gangi of langt, að ætlasttil 
svo mikils, því nefndin mnn, eins og hver 
önnor góð búkona, fara sparlega með þau 
efni, sem hún hefur fyrir framan hendurn- 
ar. Jeg er hræddnr um, að nefndinni þyki 
jeg ef til vill nokkuð áleitinn svona í enda- 
lok vertíðar, en jeg vona samt, að h. deild 
líti á það, hvað bráðnanðsynlegt er að fjölga 
læknnm á þessn svæði; það er ekki nóg, 
að Reykjavik hafl 3—4 lækna, margir ern 
sjúkir og sárir út um Iandið, sem lækn- 
inga þurfa við, og eins finna tíl sársanka 
og sjúkdóma, þó þeir búi í afskekktum 
sveitnmog á útkjálknm, einsogaðrir, sem 
betur ern settír. Á þetta vona jeg h. deild 
líti, og verði á sama máli og jeg, að mjög 
mikla nauðsyn beri tíl, að bæta svo sem 
verða má úr þessari stórn þörf og lífs- 
nanðsyn margra manna.

Þwieifur Jimsson: Jeg skal ekki 
lengja umræðurnar mikið. Það ern að 
að eins tvö atriði, sem jeg vil leyfa mjer 
að fara nokkrnm orðum um. Hið fyrra 
er niðnrfærsla h. fjárlaganefndar á styrk- 
inum til Hólaskóla, og hið síðara er br. 
tíll., sem jeg hef komið fram með nm 
aukalækni í Húnavatnssýsln.

Jeg skal geta þess, að þótt jeg hafi

skrifað nafn mitt nndir þá breytíngartíl- 
lögn h. fjárlaganefndar, að færa niðnr 
styrkinn til Hólaskóla, þá er jeg því ekki 
samþykknr.

Það, sem vakað hefnr fyrir nefndinni, 
eptir því sem skiija má af nefndarálitinn er 
liklega það, að svo bæri á að líta,sem skólinn 
hefði nægilegar tekjur, að eigi þyrftí að veita 
honum meira fje. En því fer fjarri. Fjár- 
hagnr skólans er einmitt svo vazinn, að 
honnm veitir eigi af 6000 kr. styrk tíl að 
standast útgjöldin. Fyrir þinginn liggja 
einmitt ýtarlegar skýrslnr, er sýna ástand 
skólans allt og efnahag. Af þeim má sjá 
að skólinn hefur sem fastar tekjur 550 kr. 
af jarðarafgjöldum, og búnaðarskólagjöld 
870 kr. eða samtals 1420 kr.

Aptnr á móti eru útgjöldin áætluð 
7420 kr.

Þar af eru 2600 krónur meðgjöf 
með námssveinum eða 100 kr. til hvers, 
þvi að i skólannm ern nú 26 nemendnr.

Ennfremur hvíla á skólannm vaxta- 
borganir og afborganir af lánnm, sem 
meðal annars stafa af hinum stórkostlegn 
húsabyggingnm á siðastliðnu ári. Áí þessn 
er anðsætt, að skólinn þarf á mikln meira 
fje að halda, en hann hefur, og álítnr 
því skólanefndin nanðsynlegt, að styrknr- 
inn tíl hans sje aukinn. Jeg verð að 
biðja menn að athnga, að meðgjöfln með 
námspiltnm er ætínð á Hólum að eins 100 
kr. á ári til hvers, og því mikln minni 
en í Ólafsdal, því þar er námspiltnm þeim, 
sem eru í fyrstn deildinni ætlaðar 150 kr. 
á ári, en 250 kr. þeim, sem eru i annari 
deildinni, eða meira en helmingi meira. 
Að Hólaskóli hefur svo marga nemendnr 
sýnir, að hann er í mestn áliti af öllum 
búnaðarskóinnum, þvi af hverjn öðrn mundi 
það koma, að svo margir sækja hann, að 
að það eru næstnm þvi eins margir nem- 
endnr á honnm einum, eins og hinnm öllum 
tíl samans?

Ef fjárveitíngin til Hólaskóla væri 
lækknð, frá því sem hún er nú í frv., þá
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hlyti af þvi að leiða, að neita yrði nemend- 
om um inntöko í skólann, og það væri þó 
allt annað en heppilegt. Ennfremur vil jeg 
geta þess, að eigi nokkur búnaðarskólanna 
framtið fyrir höndum, þá er það einmitt 
skólinn á Hólum, því hvergi er álitlegra 
skólasetnr heldur en þar, á hvað sem litið 
er; og hvað sem hinum skólunum líðor, 
þá mon þar verða bnnaðarskóli, og það 
er ékki rjett af þinginn að hlynna ekki 
að honum sjerstaklega.

Það var svo að heyra á h. fram 
sögnm. (S. St.), að það væri ekki rjett at 
þinginn að vera að styrkja meir en gjört 
hefnj* verið búnaðarskólana, því þeir væru 
ekki eign landsins heldnr hjeraðanna og 
landstjórnin eða þingið hefðn engin sjer 
stök afskipti af þeim, en þetta er ekki 
rjett, þvi amtsráðin hafa yfirumsjón bún- 
aðarskólanna og þan ern einmitt einn lið- 
nr úr landsstjórninni og hæstv. landsh. 
hefnr sjálfnr staðíest reglngjörð Hólaskól- 
ans, og að því er þingið snertir, þá gæti 
það haft meiri afskipti af búnaðarskólun- 
nm, ef það vildi og sæi, að það ætti við, 
en það gjörir það ekki, heldur trúir amts- 
ráðnnnm fyrir því, enda mnn það vera 
heppilegast.

Þegar h. þingd.m. hafa kynnt sjer 
þan skjöl, sem að þessn lúta, vona jeg að 
þeir verði ekki eins harðir á, að styrknr- 
inn til Hólaskólans sje færðnr niður, er 
þeir sjá, að fjárveiting þessi er bráðnauð- 
synleg.

Hitt atriðið, sem jeg vildi minnast á, 
er breyt.till. min á þskj. 518 nm stofnun 
ankalæknisdæmis í 5 austustn hreppnm 
Húnavatnssýsln. H. þm. S.-Þing. (E. Á.) 
hefur nú Ijóst og skarplega sýnt fram á 
læknisþörfina i norðuramtinu. og með sam- 
anburði við hin ömtin, að því er snertir 
stærð og fólksfjölda, sýnt, að það hefnr 
orðið út undan, og hvað mælir með því, 
að fleiri læknar væru skipaðir þar. Allt 
það, sem hann hefur tekið fram, er ein- 
mitt til að'styrkja tillögn mína, að veitt-

nr verði styrknr til ankalæknis í 5 anst- 
ustu hreppnm Húnavatnssýslu.

Það er farið fram á, að ankalæknir 
sje settnr á Skaga, austanvert við Húna- 
flóa, fyrir allt hjeraðið austan Blöndu og 
2 hreppana fyrir vestan hana. Hjerað 
þetta er mjög víðlent, svo það er hátt á 
aðra dagleið til hjeraðslæknis frá endi- 
mörkum þess, og frá yzta bæ á Skaga 
og til fremsta bæjar í Blöndudal ern 10 
milnr eða 2 þingmannaleiðir. Það er þvi 
anðsætt, að hjer er þörf á aukalækni. 
Einn af hreppnnnm er að vísn í sama 
Iæknishjeraði og Skagafjarðarsýsla, en það 
er löng leið yfir fjöll að sækja, og vond 
og ill færð á vetrum. Á þessu svæði eru 
og 3 verzlunarstaðir og einn kvennaskóli 
með um 50 kvenna venjulega. Jeg þarf 
ekki að fara út í samanburð á ömtunum, 
því h. þm. S.-Þing. (E. Á.) hefur gjört 
það, en aptur á móti vil jeg bera þetta 
hjerað saman við önnur hjeruð, sem þÍDg- 
ið samþykkti nú, að stofnuð sje anka- 
læknishjernð í. í Eyja- Múla- og Glufu- 
dalshreppum eru alls 783 menn, eptir síð- 
asta manntali, en í hinu fyrirhugaða lækn- 
ishjeraði í Húnávatnssýslu eru 1600 manns. 
í Grunnavíkur og Sljettuhreppum í ísa- 
fjarðarsýslu eru 672 menn og þegar á 
það er litið, þá er hlntfallið ekki rjett- 
látt. Af hinum eldri ankalæknishjeruðum 
mætti nefDa Dyrhóla- og Eyjafjallahrepp. 
Þar eru 1496 menn eða rúmum 100 færri 
en i hinu umbeðna ankalæknishjeraði í 
Húnavatnssýslu. Af ankalæknisumdæmum, 
sem hjer liggja nærri, vil jeg nefna Akra- 
nes og hreppana fyrir sunnan Skarðsheiði, 
þar sem allir viðurkenna, að sje mesta 
þörf á aukalækni, þeim, sem þar er. Þar 
eru þó ekki nema 1561 ibúi og því nokkuð 
mannfærra en í Húnavatnssýslu, auk þess 
sem þar er skemmra til næsta hjeraðs- 
læknis en i þessum austustn hreppnm 
Húnavatnssýslu.

Sjeu bornar saman ýmsar sýslnr verð- 
nr niðnrstaðan lik. ísafjarðarsýsla er 72
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□ milur með 6036 ibúnm. 1 henni eru 
3 læknar, ef þingið samþykkir að bæta 
þar við ankalækni þeim, sem neðri deild 
hefur fallizt á, og koma þannig 24 □ milnr 
á hvern lækni þar að meðaltali og 2012 
menn. Húnavatnssýsla er aptnr á móti 141
□ mila með 3777 íbnnm eða nærri 3800. 
Þótt nn væri bætt þar við aukalækni, og 
ef gjört er ráð fyrir, að sýslan skiptist 
jafnt milli hans og hjeraðslæknisins þar, 
þá koma 70l/s □ míla á hvorn lækni og 
1888 menn. Barðastrandasýsln og Stranda- 
sýsln er rjett að taka saman i eitt. Þær 
ern 121 □ mila og íbúar þeirra beggja 
4464 menn. Ef samþykkt verðnr að bæta 
þar við ankalækni sínum i hvorri sýsln, 
verða þar 2 hjeraðslæknar og 2 anka- 
læknar, og koma þá á hvern lækni rúm- 
ar 30 □ milnr og rúm 1100 manns. Við 
þennan samanbnrð sjest, að hvar sem litið 
er á, þá kemnr á hvern lækni í öllum 
þessum hjernðnm minna svæði og færri íbú- 
ar en í Húnavatnssýsln, þótt styrkur væri 
veittnr til aukalæknis þar.

Ef menn kynna sjer þetta vel, vona 
jeg þeir fínni, að öll sanngirni mæli með 
því, að þessi ankalæknir sje settur, og jeg 
trúi þvi ekki fyr en jeg tek á, að h. deild 
verði á móti því; jeg fyrir mitt leyti verð 
með öllnm þessnm ankalæknnm, þvi eins 
og hæstv. landsh. tók fram, þá er þörfin 
á öllnm þessnm stöðnm mikil, og ekki vert, 
að nokkrnm þessnm lækni sje sleppt

Guðjón Guðlaugsson: Jeg ætla að 
leyfa mjer að fara nokkrnm orðnm nm 
breyt.till. h. fjárlaganeihdar um styrkveit- 
ingnna til búnaðarskólanna.

Eins og sjá má af nefndarálitinu vill 
nefndin færa niðnr styrkinn til Hólaskóla 
og Eiðaskóla lika.

Ymsar ástæðnr hafa verið færðar fram 
fyrir þvi, að rangt væri að setja þennan styrk 
niðnr og það gjörði nú síðast h. þm. Húnv. 
(Þorl. J ), og færði það einknm til sanninda 
sínn máli,hve skólinn hefði marga nemendnr.

Jeg er ekki á sama máli. Jeg álit,

að ekki sje byggjandi á þvi, hve nemend- 
nr mnni verða margir á komandi árnm, 
heldnr hvað þeir hafi verið margir á síð- 
astliðnn ári. Það verðnr að byggja á því, 
hvernig skólinn hefnr reynzt á nndaníörnum 
tíma. Á árinn sem leið, þá vorn þar 19 nem- 
endur,er þeir voru flestir,en eigi nema 17 allt 
árið. En þótt skólastjórnin búist við, að þeir 
verði 26, þá er það nokknð annað, þvi að 
það er ekki víst, að allir þeir, sem skól- 
ann sækja, nái prófi o. s. frv.; jeg legg 
ekki mikla áherzlu á það, hvað nemenda- 
fjöldinn verðnr næstkomandi ár, enda þótt 
það sje byrjað, heldnr hitt, hvað nemenda- 
fjöldinn var mikill á síðastliðnn ári, og 
þó einkanlega, hvort þeir nemendnr, sem 
skólann sækja, fái þá þekkingn og æfingn í 
andlegum og líkamlegnm efnnm, sem gjör- 
ir þá nýta menn fyrir mannfjelagið, menn, 
sem geta orðið sjer og öðrnm til meiri 
uppbyggingar en þeir, sem ekkert er til- 
kostað, og sjer og skólannm til sóma, en 
ekki til minnknnar. Eins og jeg sagði, 
vil jeg miða þessi búnaðarskólafjárfram- 
lög við það, hvernig þeir hafa varið því 
fje, sem þeir hafa fengið að nndanförnn, 
því úr því þetta er árlegt tillag, þá verð 
jeg að álíta, að vjer eignm að fá árlega 
ávexti af framlaginu, þá ávexti, að nem- 
endurnir fái meiri þekkingu og meiri verk- 
lega knnnáttu, en væri á styrklansnm 
skóla, eða þeim skóla, sem ekki fær meira 
en liðngan helming af opinbern fje. Jeg 
segi ekki, að Hólaskóli hafi notað veittan 
styrk illa, en of mikið álít jeg að veita 
honum 6000 kr., i samanbnrði við hina 
skólana. Jeg álít meira varið í, að nem- 
endnr fái nægilega þekkingn, en að þeir 
sjeu mjög margir. Eitt aðalskilyrðið er, 
að nemendnr fái æfingn í verklegri bú- 
fræði, t. d. jarðyrkjnstörfnm.

Jeg hef reynt að kynna mjer skýrslur 
þær, sem liggja fyrir þinginu frá skólnn- 
um nm það efni. Af þeim skýrslnm get 
jeg ekki annað ráðið, en að Hólaskóli 
skari eigi fram júr öllum hinnm, allra
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sízt skólanum i Ólafsdal. Jarðyrkjnstörf 
á Hólum eru eigi svo mikil, sem skyldi, 
en þó kveður mikla meira að þeim þar en 
á Eiðum.

Jeg hef reiknað saman dagsverk þan, 
sem unnin hafa verið á skólnnum í jarða- 
bótnm á síðustu árum. Eptir þeim reikn 
ingi hafa á Hólaskóla árin 1891—92 ver- 
ið unnin 129 dagsverk, eða að meðaltali
9 dagsverk á hvern nemanda, og árin 
1892—93 voru unnin 75 dagsverk, eða 
41/, dagsverk á hvern nemanda, eða 61/, 
dagsverk af nemanda hverjum að meðal- 
tali bæði árin. Það er hjer um bii eitt 
vikuverk, og álít jeg það megi ekki minna 
vera svona að ðllum jarðabótastörfum 
samantöldum.

Aptur á móti voru í Ólafsdal unnin
10 dagsverk að meðaltali á nemanda hvern 
árin 1891—92, en 1892—93 voru unn- 
in nærri þvi 24 dagsverk á nemanda 
hvern að meðaltali, eða 330 dagsverk alls, 
eða 17 daga á ári fyrir hvern mann að 
meðaltali.

Skýrslurnar frá Hvanneyrarskóla 1892 
—93 sýna, að þar hafa alls verið 
unnin 64 dagsverk á ári, eða 13 dags- 
verk á mann, og stendur hann því tals- 
vert hærra en Hólaskóii að þessu leyti 
með allri sinni niðurlægingu. Þar að auki 
má þess geta, að 3 af 5 nemendum Hvann- 
eyrarskólans lágu veikir langan tíma, og 
hefur sá skóli því unnið svo mikið að 
jarðabótum, að ekki er meira heimtandi 
undir sömu kringumstæðum.

Jeg skal játa það, að Eiðaskóli hef- 
ur gjört langminnstar jarðabætur af öllum 
skólunum. Árin 1892—93 er ekki unnið 
þar að jarðabótum nema ör/2 dagsverk, eða 
tæpt hálft dagsverk á nemanda, og mjer 
þykir varhugavert, hvort aukandi sje fjár- 
styrkur tíl þessa skóla, er eigi veitir nem- 
endum meiri verklega æflngu í jarðabóta- 
störfum.

Það er ýmislegt fleira, sem mjer sýn- 
ist athugavert við skólaskýralurnar. Náms-

sveinar á Hólum voru i fyrra, eins og jeg 
sagði áðan, 19 þegar þeir voru flestir, en 
17 allt árið, í Ólafsdal voru þeir 14, á 
Eiðum 11 og á Hvanneyri 5. Það hefur 
þvi verið nokkuð svipuð nemendatala á 
þessum þremur skólum, Hólum, Ólafsdal 
og Eiðum, nema hvað Hólaskóli hefur 
verið einna drýgstur.

Mjer virðist því Hólaskóli vel sæmd- 
ur af þeim 3500 kr., sem honum voru 
ætlaðar í stjórnarfrumv. fyrir eina 17 nem- 
endur, þar sem Ólafsdalsskóla eru að eins 
ætlaðar 2500 krónur.

Enn er það eitt, sem jeg þarf að taka 
fram og mikla þýðingu hefur. Til þess að 
skóli geti kennt jarðyrkjustörf að nokkru 
gagni, þá þarf hann að eiga öll verkfæri, 
er til þesa iieyra. að gjöra jarðabætur ept- 
ir þeim reglum, sem við eiga. Jeg hef 
engar skýrslur nm þessi verkfæri nema 
frá Hólaskóla og þar eru jarðabótaverk 
færi, stór og smá, metin á 434 kr. í síð- 
asta reikningi, en hafa áður verið metin 
hátt upp i 500 krónur, svo að á síðustu 
þremur árum hafa þau verið að ganga úr 
sjer meir og meir, og er það ekki nein 
sjerleg meðmæli með skólanum, að minu 
áliti og jeg held það enga ósanngirni, þó 
maður vildi heimta svo mikið móti jafn- 
miklu landssjöðsfje sem það, að skólinn 
hjeldi við þessum litlu verkfærum, sem hann 
var búinn að eignast, svo nemendurnir 
þyrftu ekki að gjöra jarðabætur skólans 
með berum gómunum. Og jarðyrkjuverk- 
færi fyrir 400 kr. er hörmulega lítið; það 
er ekki maira en hjá duglegum bændum; 
jeg þekki bónda, sem á eins mikil jarð- 
yrkjuverkfæri og á þó ekki nema um 2000 
kr. bú að öllu samanlögðu. Þegar nú á 
það er litið, hve jarðyrkjuverkfæri eru dýr, 
þar sem almennileg kerra kostar á annað 
hundrað kr., plógur um 60 kr., herfi um 
20 kr., aktygi á 2 hesta um 50 kr., halla- 
mælir 30—40 kr. og þá getur maður sjeð, 
að ýms smærri haudverkfæri og þesskon- 
ar, nægilega mikil fyrir 20—30 manns
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ættu að kosta ekki svo litið. Það er þvi 
ekki væntanlegt,. að 36 menn geti nnnið 
mikil jarðyrkjnstörf með verkfærnm fyrir 
rúmar 400 krónur.

Jeg legg mikln minni áherzln á bók- 
kennslnna, en hina verklegn kennslu, en 
þó álít jeg nanðsyniegt, að skólarnir verji 
dálitln fje til bókakanpa eða bókasafns 
handa skólnnnmi Skýrslan um bókaeign 
Hólsskóla er ekki betri en annað; hún 
sýnir, að árin 1891—93, þá átti skólinn 
bæknr að eins fyrir 93 krónnr, en 1893 
—1893 fyrir 130 kr. og er það alls ekki 
óviðráðanlégt bókasafn fyrir svo margmenn- 
an skóla. Eiðaskóli átti þá nm sömn 
mnndir 130 kr. í bóknm og jafnvel Hvann- 
eyrarskóli 300 kr. Frá ólafBdalsskóla heí 
jeg! enga reikninga nm það efni, en jeg 
veit þó, að á síðustu tveimnr árnm voru 
þar keyptar bæknr fyrir 130 kr. handa 
bókasafni skólans og er það meira en Hóla- 
sbóli hefir eignazt alla sína tið.

Jeg verð þvi að vera því samdóma, 
er h. framsögum. (S. St) tók fram, að ekki 
megi hækka tillagið til Hólaskóla og Eiða- 
skóla meira en nefndin fer fram á. Jeg 
álít, að það hefði verið rjett, að láta þá 
npphæð halda sjer, sem stóð i frumv. stjórn- 
arinnar, en Nd. hefnr hækkað styrkinn til 
Hólaskóla svo gífnrlega, að fjárlaganefnd 
Ed. vildi hliðra til og hækka tillagið til 
Hólaskólans 1500 kr. fyrra árið, með til- 
liti til húsbyggingarinnar.

Nefndin álítur það þó ekki rjetta stefhu, 
að veita fje til slíks, er skólastjórnir ráð- 
ast í að byggja hús að fjárveitingarvald- 
inn fórnspurðn; enda geta húsbyggingar 
eigi verið aðalskilyrði fyrir styrkveitingu 
eða framförnm skólanna. Skóli getttr ver- 
ið góðnr, þó hann hafi ekki svo stór eða 
stássleg húsakynni. í>að er betra, að nem- 
endur knnni eitthvert verk að vinna, en 
þó þeir venjist á svo gott búsnæði,- miklu 
betri húsakynni, en þtík síðar eiga færi 
á að veita sjer.

Álþt A. 1898.

Af þeirri ástæðu verð jeg að álita, að 
h. þingd. geti ekki fylgt Nd. í þessn máli, 
heldur fylgi hún tillögnm nefndarinnar, úr 
þvi ekki hafa komið tillögur um, að lækka 
styrkinn meira, en hjer er gjört.

Jeg gat áðan um jarðyrkjuverkfæri 
þau, er Hólaskóli ætti. En jeg gleymdi 
þá, að geta þess, að Hvanneyraskóli á jarð- 
yrkjuverkfæri fyrir 480 kr. eða talsvert 
meiri en Hólaskóli. Á Eiðnm sje jeg ekki 
minnst á jarðyrkjuverkfæri, enda hef jeg 
heyrt, að skólinn eigi engan plóg ogjafn- 
vel ekki keryu. Hann á kannske eitthvað 
af skóflum t. d. í fjós og eldhús, en það 
get jeg nú ekki talið með eiginlegnra jarð- 
yrkjuverkfærum.

í Ólafsdal er svo mikið af slíkuin jarð- 
yrkjuverkfærum, að ekki þarf að kvarta 
undan honnm í þeimefnnm; áskýrslunum 
sjest ekki, hvað þau nema miklu, en þar 
voru smíðnð verkfæri fyrir rúmar 600 kr. 
árið 1893 og er það næstum helmingi 
meira en til er á Hólum; þar í (Ólafsdal) 
er svo mikið af jarðyrkjuverkfærum, að 
þótt allir skólasveinar færn þar til verka, 
þá gætu þeir haít næg verkfæri. Egsegi 
ekki, að allir geti haft sama verkfærið, 
sizt hin dýrari, en 5—6 geta haft plóg og 
jafnmargir kerrur, og álít jeg það mikil 
meðmæli með búnaðarskóla.

Einustu ástæðurnar, sem færðar hafa 
verið móti því, að veita Ólafsdalsskólanum 
eins mikið fje og Hólaskóla, ern þær, að 
hann (Ólafsdalsskólinu) sje einstaks manns 
eign; jeg neita þvi ekki, að þetta er nokk- 
ur ástæða, en ekki eins sjerlega mikils- 
verð og margur álítur. Fje það, sem veitt 
er hverjnm búnaðarskóla, er þó tap- 
að landsqóði, og enginn mun neita þvi, að 
Ólafsdalsskólinn eigi gott skilið,i og þótt 
framkvæmdir hans og gjörðir verði bein- 
línis eigandanum til gagns, þá verða þær 
þó jafnframt óbeinlinis öllu landinu tii 
gagns. Einmittaf þeirri ástæðu, að skól- 
inn er einstaks manns eign, þá hefur eng-

51 (0. nóv.).
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inn komið fram með tillögu nm að hækka 
styrkinn, hvorki Qárlaganefndin nje þing- 
menn aðrir, þótt jeg verði að játa, að þessi 
skóli ætti skilið, að fá helmingi meira en 
ekki helmingi minna en hinir, og meiri 
jöfnuður hefði líklega fengizt, ef menn hefðu 
ekki bitið sig fasta í nemendatðluna eina, 
þá nemendatölu, sem á að verða á Hól- 
um í ár, og ekki glápt eins fast á þessa 
háu byggingu, sem þar kvað vera komin 
á fót. Þó að jeg sje nokkuð sparsamur, 
þá er minni sparsemi eigi svo varið, að 
jeg vilji, að landssjóður hætti að veita fje 
til skólanna, svo að skólarnir fyrir það 
leggist niður, þvi að það myndu þeir gjöra, 
ef þeir væru ekhert styrktir. Nei, jeg álít 
þvert á móti mjög varhugavert að svipta 
þá styrknum og ekki rjett, því að með 
fjárveitingunni að undanförnu mætti þá 
segja, að þingið hefði dregið þá á tálar, því 
vegna hennar eru þeir komnir svona langt 
á leið; þeir hafa vonað, að löggjafarvald- 
ið myndi halda áfram að veita þeim fje, 
en ef því er svo hætt algjörlega, er verra 
en það hefði aldrei verið gjört, en það er 
allt annað, að vera ekki að hækka það ár 
frá ári eða þing eptir þing, þvi það fje, 
sem hefur verið enda of lítið fyrir þá, 
meðan þeir voru að komast á fót, getur 
eða ætti að geta reynzt þeim nægilegt úr 
þessu, enda getaþá hjeruðin sjálf lagt eitt- 
hvað til, ef á þarf að halda. Jeg ímynda 
mjer lika, að það verði til að spilla fyrir 
skólunum eða gjöra þá óvinsælli, að vera 
alltaf að auka atyrkinn til þeirra ár frá 
ári.

Eins og nú stendur eru skoðanir manna 
nokkuð á reiki um fyrirkomulag skólanna 
og þingið myndi vera öruggara í fjárveit- 
ingu sinni, ef það væri ekki. Menn hafa 
mikið talað um, að fá meiri verklega æf- 
ingu, en nú á sér stað, og til að koma 
því á, hefur verið talað um að stofna einn 
allsherjarskóla, en jeg kem því ekki í höf- 
uðið á mjer, að einn skóli veiti meiri 
verklega æfingu en margir; jeg ímynda

mjer, að því stærri sem skólarnir eru og 
þvi fleiri, sem- nemendurnir ern á ein- 
um skóla, því minni muni verklega æfing- 
in verða fyrir hvern einstakan. Hinar 
verklegu æfingar eru bundnar þvi skilyrði, 
að hægt sje að gjöra þær jarðabætur, er 
þörf er á, svo sem skurðagröpt, vatnsveit- 
ingar o. fl. En jeg þekki enga jörð, sem 
ekki er hægt að tæma, þar sem væru t d. 
40 verkamenn ár eptir ár. Sú eina jarða- 
bót, sem menn mundu álíta, að lengi 
mætti gjöra á flestum jörðum, þótt nokkr- 
ir verkamenn væru, eru þúfnasljetturnar, 
en þó reynist það nú svo, að þær eiga 
sjer takmörk, eins og annað; sú jarðabót 
verður að takmarkast eptir áburðarmegn- 
inu á jörðinni, því að rífa upp jörðina án 
þess, að nægur áburður sje við hendina, 
það er sama sem að eyðileggja hana nm 
margra ára bil. Jeg imynda mjer, að því 
fleiri sem nemendurnir eru, því minni verði 
verklega æflngin, svo að það er langt frá 
mjer, að veita fje til þess eins, að nem- 
endur fjölgi, sem að eins fá að þefa ofan 
í einhverja bóklega fræði, en fá varla að 
læra nokkurt verk að vinna, er þeir gætu 
ekki lært, hvar sem þeir vildu, sjer og 
öðrum að kostnaðarlausu. Jeg vil vera 
með þvi, að þessir skólar fái hæfilegan 
styrk, helzt eins og lagt var til í stjórn- 
arfrumvarpinu, því að skólarnir geta með 
hæfilegum nemendafjölda komizt af með 
það fje. Jeg álit, sem sagt, að stjórnin 
hafi áætlað þeim nægilegt fje í frumvarpi 
sínu, og breyting sú, sem fjárlaganefnd 
Ed. hefúr gjört á þeim npphæðum, eru 
að eins gjörðar af tilhliðrun við Nd., en 
ekki byggðar á neinum ástæðum.

Jeg skal ekki fara fleirum orðum um 
þennan lið, en minnast nokkuð á hinn ann- 
an lið, um stofnun aukalæknisumdæmisins 
í Strandasýslu.

Hin h. fjárlaganefnd vill fella einn 
aukalækni, er Nd. hefur samþ. að skip- 
aður yrði, en í stað þess stungið upp á 
einnm i staðinn.
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Jeg er ekki kunnugur í Árnessýslu 
til hlítar og skal því eigi fara mörgum 
orðum nm stofnun aukalæknisumdæmisins 
þar, en i Strandasýslu er jeg knnnngnr og 
get því lýst þörfinni á lækni þar.

Hver, sem virðir fýrir sjer nppdrátt 
íslands, hann verðnr að játa, að Stranda- 
sýslnbúar gjöra það ekki að gamni sínn, 
að biðja nm ankalækni. Það er ekki, að 
jeg frekast veit í nokkru öðrn hjeraði landsins 
eins langt og torsótt til læknis, eins og 
þar. Það er yfir tvær heiðar að fara og 
nokkra hálsa, og vegalengdin, þar sem 
lengst er eigi minni en 41/, þingmanna- 
leið. Onnnr heiðin er mjög löng og ógreið 
yfirferðar, og þó er nokknð af hinni heið- 
inni ölln verra yfirferðar. En yfir þessa 
heiði verður heldur ekki farið nema í bezta 
veðri, og þá verðnr að fara aðra leið, sem 
er hálfh lengri og öllu verri yfirferðar, 
þar að auki yfir nokkra hálsa norðnr frá 
Trjekyllisheiði, sem eigi eru betri yfirferð- 
ar, en mörg heiði í öðrnm byggðarlögnm.

Bænarskrárnar úr þessari sýsln fara 
fram á, að ankalæknir sje settnr í tveim- 
nr nyrztn hreppnnnm, og þegar þessir 
hreppar ern bornir saman við Eyjahrepp 
og Grnnnavíknr og Sljettnhreppa — sem 
jeg þó játa fnllkomlega, að þnrfi með auka- 
læknis — þá sýnist það ekki neitt nm of, 
að þessir hreppar fái ankalækni fyrir sig, 
en af þvi jeg vildi ekki fara lengra en jeg 
þnrfti með að toga fje út úr landssjóðn- 
nm, þá fór jeg ekki frekara en svo í sak- 
irnar, en að biðja að eins nm ankalækni í 
Strandasýsln, er sæti í Steingrimsfirði inn- 
anverðnm og væri þar af leiðandi að eins 
bráðabyrgðarlæknir, þangað til sá læknir, 
sem nú er i hjeraðinn, segir af sjer, eða 
fellnr frá, því bæði jeg og nefndin yfir 
höfnð taldi það gjörlegt, þó erfitt sje að 
læknahjerað þetta hafi að eins einn lækni, 
er sitji í Steingrímsfirði innanverðnm, og 
þessi ankalæknir sje þvi að eins skipaður 
til bráðabyrgða. Læknir sá, sem nú er

hjeraðslæknir er lækna elztur á landinn 
og mnn því eigi verða langt að bíða lækna- 
skipta. Það er enda ekki óliklegt, ef auka- 
læknir ekki fæst í Strandasýsln, að núver- 
andi læknir segi af sjer innan skamms, af 
því hann vilji ekki hafa það á samvizk- 
nnni, að jóðsjúkar konur og aðrir sjúkling- 
ar deyi fyrir þá sknld, að hann býr þar 
sem hann er, og getnr því ekki komið 
þeim til hjálpar. En eigi yrði það mikill 
sparnaðnr fyrir landssjóð, þótt hann segði 
af sjer, því að af því hann er lækna elzt- 
ur, þá myndi hann hafa 7—800 kr. i ept- 
irlaun; það yrði að eins 2—300 kr. hag- 
nr fyrir landssjóð, ef hann segði af sjer, 
og skipaður yrði nýr læknir, móts við það, 
að hann sitji í embætti og hafi ankalækni 
sjer til aðstoðar.

Jeg ætla þá að minnast fánm orðnm 
á breytingartillögn, h. þm. S.-Þing. (EÁ.) 
nm aukalækni í Hálsa-Ljósavatns og Grýtu- 
bakkahreppnm í Suðurþingeyjarþingi. Jeg 
ímynda mjer, að þörfin sje fnllbrýn, og 
enda brýnni en í Húnavatnssýslu. En nú 
er á hitt að líta. Stendur landssjóðnr sig 
við, að veita fje tii allra þessara ankalækna, 
sem farið er fram á?. Jeg lít fyrst á 
þetta, og af því, að jeg efast nm, að svo 
sje, þá eíast jeg um, hvort rjett sje, að 
veita fje til þessa ankalæknis.

Hjeðan af álít jeg, að eins og hagnr 
landssjóðs stendnr, eða þegar á allt er lit- 
ið, að þá sje um tvennt að gjöra, annað- 
hvort, að veita aliar þessar beiðslnr um 
ankalækna, eða sinna ekki fleirnm en kom- 
ið er. Það eina rjetta, sem þingið getnr 
gjört er 'að bæta þar úr þörfinni, sem hún 
er mest en iáta hina biða, þar til betur 
stendnr á. Meira verðnr ekki gjört að 
sinni. Þörfin er hvervetna mikil, og jeg 
er sannfærðnr nm, að þörfin er engu minni 
eða jafnvel víða meiri, en í sumnm þessnm 
hjernðum, sem þingið nú samþ. að stofna 
ankalækna í. Jeg vil, að þingið bæti að eins 
þar úr þörfinni, sem hún er mest, því að jeg
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gjöri ráð fyrir, að landssjóður geti ekki j 
borið allan þann kostnað, sem leiðir af i 
þeim aukalæknum öllum, er nú hefur ver- i 
ið beðið um, og því siður til þeirra, sem j 
að líkindum verður beðið um á næsta 
þingi, væru þeir allir -samþykktir, enda < 
fengjust eigi læknaefni til þeirra, þau 
væru ekki til.

En ef nú þingið samþykkir auka- 
lækna svo í hægum hjeruðum sem erfið- 
um, þá get jeg, að erfitt verði að fá lækna 
þangað, sem torfærur eru mestar og þörf- 
in mest, því að vitanlegt er, að laun auka- 
læknanna eru sultarl&un, og eigi þeir völ 
á hægu hjeraði, þá nninu þeir heldur taka 
það en hið erfiða. Niðnrstaðan verður 
þvi sú, ef þingið samþykkir aukalækna, 
hvar sem er, að engir læknar fást til 
þeirra hjeraðanna, sem erfiðust er yfir- 
sðkriin, og þar er þó vanalega þörfin brýn- 
ust. Niðurstaðan verður þvi sú sama og 
ef þingið setti þ r aukalækna, sem þeirra 
þarf sízt með, en neitaði öllum hinum, 
sem eru nauðbeygðir til að biðja um 
slíka hjálp.

Af þessum ástæðum mun jeg ekki 
geta greitt aíkvæði með aukalækni í Húna- 
vatnssýslu eða Þingeyjarsýslu að þessu 
sinni.

Viðvíkjandi hækkun á launum Björns 
Ólafssonar á Akranesi hafa engin mót- 
mæli komið hjer í deildinni, enda væri 
það eitt af því, sem þinginu hefði orðið 
til vansa, ef það hefði ekki látið hann 
hafa þessi laun. Að veita honum 1500 
kr. eins og Nd. samþ., er sama og sagt 
hefði verið við hann: Vjer viljum ekki 
hafa þig; það er sama og að segja ský- 
laust nei.

Þessi læknir er i svo raiklu áliti og 
samskonar læknar eru svo fágætir, að 
oss er sómi að hlyrina að honum, og gagn 
um leið, og það svo mikið gagn, að hann 
er ekki einungis verður 8000 kr. launa, 
helður 3000; jeg hefði verið með því, 
þótt sú uppástunga hefði komið fram.

En af þvf að Nd. hefur sótt það mftl af 
svo miklu kappi, að narta utan úr þess- 
um lágu launum, sem stungið var upp á, 
þá mun ekki til neins að fara fram á, að 
hafa þau hærri, enda þótt mjer sje með 
öllu óskiljanlegur sá hugsunarháttur, sem 
hefur legið til grundvallar fyrir þessari 
nurlarapólitik í þessu eina atriði, þar sem 
þó bæði sómi þingsins gat naumast talizt 
óskertur, ef hún hefði náð fram að ganga, 
og að færsla læknis þessa hingað til 
Beykjaivikur er auk þess mjög nauðsyn- 
leg fyrir alla,:sem þurfa að leita hans.

Þorleifur, Jónsson: Það er út af um- 
raæium h. þm. Strandam. (ö. ö.), að jeg 
þarf að svara nokkrum orðum. Hann 
vildi miða styrkinn til búnaðarskólanna 
við nemendatöluna, eins og hún var í fyrra, 
en ekki eins og hún er nú. En þetta er 
öldungis ■fráleitt. Nú vitum vjer, að nem- 
endatalan er á Hólaskóla í ár 86, og það 
hlýtur að auka útgjöldin fyrir skólann 
mikið. Hvað nemendatalan hefur verið 
undanfarin ár, kemur ekkert styrknum 
við fyrir næsta fjárhagstímabil. H. sami 
þm. vildi miða það gagn, sem skólarnir 
gjörðu viö það, hve mikla verklega æfingu 
skólarnir veittu nemendum sinum. Þessu 
er jeg alveg samdóma, og jeg hygg, að 
Hólaskóli standi að þessu leyti engura 
húnaðarskóla 'landsins að baki, ekki einu 
sinni Ólafedalsskólanum, heldur þvert á 
móti mun hann standa framar en þeir 
sumir í þessu efni; h. þm. Strandam. (ö. 
ö.) gat ekki sannað neitt tannað. Um 
þann samanburð á jarðabótum, sem sami 
h. þm. gjörði, get jeg ekkert sagt, að því 
er snertir skólann i Ólafsdal. Jeg veit 
ekki til, að þingið hafi átt kost á, að sjá 
neina skýrslu um það frá þeim skóla; aö 
iminusta kosti hefur sú skýrsla ekki legið 
frammi á lestrarsal þingsins. Það er því 
ekki hægt að segja neitt um það, hversu 
rjett þessi skýrsla frá h. þm. Strandam. er. 
Jeg segi ekki þetta í&{ þvi, að jeg hafi 

' horn i síðu skólans í Ólafsdal. Þvert á
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móti virði jeg hann mikils og unni hon- 
nm vel þessstyrks, sem honnm er ætlað- 
nr. En mjer virðist ekki h. þm. Strandam. 
þnría að halda fram þeim skóla, á þann 
hátt að vera að niðra öðmm skólnm.

Sami h. þm. talaði nm, að bækur iog 
verkfæri mnndu litil vera á Hólnm í sam- 
anbnrði við í Ólafsdal. Bækurnar í Ól- 
afsdal munu vera prívateign skólastjórans 
þar, og þó að jeg sje ekki kunnugur því, 
hve miklar bæknr það ern, ætla jeg þó 
ekki mnni fjarri sanni, að privatbókasafn 
skólastjórans á Hólum muni vera altt eins 
mikið. Hann talaði og nm, að í Ólafsdal væri 
smíðað mikið af jarðyrkjnverkfærnm, eitt 
árið fyrir 600 kr. En jeg hygg, að þessi 
verkfæri sjen eigi smíðuð handa skólan- 
nm heldur til þess að selja. Það er þvi 
ekki rjett, að tala nm þessi verkfæri í 
sambandi við þan verkfæri, sem skólinn 
fær að njóta. En hafi Hólaskóli oflítið af 
verkfærum og bókum, sannar það einmitt, 
að hann þarf meiri styrk til þess að geta 
keypt sjer meiri verkfæri og bækur.

Það var annars nokknð skrítið -sumt, 
sem h. þm. Strandam. (Ö. G.) sagði í ræðu 
sinni. Það var hvað á móti öðru. Stund- 
nm sagði hann, að hann vildi veita skól- 
annm í Ólafsdal helmingi meina, en ráð 
er fyrir gjört. Aptnr sagði hann í öðru 
orðinu, að hann vildi helzt veita skólun- 
nm sömn npphæðir, sem farið er fram á 
í frnmv. stjórnarinnar. Hvernig í ósköp- 
nnnm á að koma þessn saman? Það rek- 
ur sig hvað á annað.

Það getur hafa verið margt fleira að 
athnga við ræðn h. þro., en ræða hans 
var svo löng, að jeg man ekki altt, sem 
hann sagði, og get því ekki verið að elt- 
ast við það.

Guðjón Ghuftœugsson: Jeg verð að 
segja það enn sem fyrri, að það er ekki 
rjett að miða tölu nemenda á búnaðarskól- 
nnnm við það, hvað þeir knnna að verða 
framvegis á ókomna timannm, heldur við 
það, hrvað þeir hafa verið. Jeg skal ekkert

þræta við h. þm. Hnnv. (Þ. J.) nm það, 
hve margir nemendnr ætla sjer að vera á 
Hólnm næsta skólaár; það getnr veískeð, 
að þeir sjen 26, en þá er nemendafjöldinn 
þar er borinn saman við nemendafjöldann 
á öðrnm búnaðarskólnm, t. a. m. í Ólafs- 
dal, þá er sjálfsagt að miða við þá að- 
sókn, sem heínr verið, en ekki við það, 
hvað muni verða, eða hvað margir ætli 
sjer að verða. (Þorl. Jónsson: Jeg hef 
skýrsln nm það frá áreiðanlegum manni, 
viðvikjandi Hólaskóla). Það igetnr vel 
verið, en þá þarf að koma skýrsla fyrir 
sama ár frá hinum öðrum skólum, til þeæ 
að hægt sje að bera það saman. Skýrsl- 
ur þær, sem fyrir iiggja, ná að eins yflr 
fardagaárið 1892—1893, eins og eðlilegt 
er. Að eins hefur Hólaskóli fnndið npp 
á þvi snjallræði, að skýra frá því, að 
svona margir ætli sjer að koma á skól- 
ann, að sjálfsögðn til þess að ná i meira 
fje af landssjóði, og glepja menn á tölnm. 
Þetta gætu að sjálfsögðn hinir aðrir skól- 
ar einnig -gjört, að segja að svo eða svo 
margir nemendnr ætli að sækja skólana, 
en slíkt sannar ekki neitt.

Bókasafn Ólafsdalsskólans er alveg 
fráskilið bókasafni skólastjórans sjálfs;það 
dngar þvi ekki að slengja þeim saman. 
Bókasafn skólans er stofnað með samskot- 
um, og hver námssveinn greiðir árlega 
eitthvað til þess og eins heimilisíólkið, og 
þetta bókasafn er til afnota fyrir náms- 
menn skólans. Verkfærin, sem ern í Ólafs- 
dal, ern að sjálfrögðu eign skólastjórans, 
en úr því að þau eru til afnota við kennsl- 
nna gjörir ekkert til, hver þan á. Það 
getur ekki átt sjer stað, að skólinn -eigi 
þan, með því að hann er einHtaks mauns 
eign með allri áhöfn sinni og áhöldnm. 
Þegar nú þess er gætt, að á skólanum í 
Ólafsdal haía á einn ári verið nnnin 330 
dagsverk að jarðabótum, 'og smíðúð jarða- 
bótaverkfæri fyrir 600 kr., þá er þó anð- 
sjeð, að nemendnrnir hafa lært eitthvað 
meira en bara að stássa sig og hleypa
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í sig vindi út aí bóknámi og bókmennt- 
nm.

Viðvíkjandi því, að engin skýrsla sje 
fyrir þinginu frá skólannm í Olafsdal, skal 
jeg geta þess, að fjárlaganefndin hjer í 
þessari h. þingd. hefur haft hana fyrir 
sjer. H. þm. Húnv. (Þ. J.) getur átt kost 
á að sjá hana, ef hann vill, en hann hef- 
nr ekki beðið nm það, hún er til hjer i 
salnnm núna. En þar sem mjer virtist 
þingmaðnrinn rengja það, að jeg hermdi 
rjett, skal jeg ekkert við hann þræta. Hann 
getnr fengið að sjá sjálfur skýrslnna. 
Talan á nemendum skólanna á alls ekki 
að vera aðalskilyrði fyrir stærð styrkveit- 
ingarinnar af landssjóði, heldur gagn það, 
sem skólinn vinnnr, eins og jeg hef áður 
tekið fram.

H. þm. Húnv. (Þ. J.) hafði það í fyrri 
ræðn sinni, sem ástæðn fyrir hánm styrk 
til Hólaskóla, að hann sje framtiðarskóli. 
Jeg veit nú ekki á hverju þingm. eða aðr- 
ir, sem það segja, byggja þá skoðnn, frem- 
nr nm hann en hina skólana; anðvitað 
getur hann einn orðið framtíðarskóli, ef 
þjóðin vill engann annan skóla hafa, en 
mjer þætti gaman að heyra, hvaða ástæð- 
nr þingm. getur fært fyrir þessari skoðnn 
sinni, og jeg vil spyrja: Er það rjett, að 
dnbba svona npp einn af búnaðarskólnn- 
nm svo ríflega, áður en hinir aðrir bún- 
aðarskólarnir ern lagðir niður? En þegar 
Hólaskóli er orðinn einn eptir, og farið 
er að ryðja í hann takmarkalausn fje. 
verður hann, að jeg ímynda mjer, enn þá 
ópraktiskari en hann nú er (Þorl. Jíms- 
son: Tómur spádómnr). Sá spádómnr er 
byggðnr á nokkurri þekkingn. (Þorleifúr 
Jtmsson: Ekki minnstn vitnnd). Þetta 
er búið til sem ástæðnr til þess að útvega 
skólannm háan styrk af landssjóði, bæði 
þetta, að á hann ætli að safnast mikill 
nemendafjöldi, óg hitt, að hann sje kominn 
í skuldir fyrir húsbyggingu. Það hafa áð 
nr verið færð rök fyrir því, að það sje 
ekki rjett, að anka á útgjöld skólans í

þeim tilgangi að útvega sjálfnm sjer ank- 
ið fje af Iandssjóði. En annars var það 
fávizka að byggja timbnrhús á Hólnm i 
stað steinhúss, því líklega hefði hægtver- 
ið að ná sjer efni i það, svo að skólinn 
hefði getað veitt sjer þá ánægjn að ná 
sjer í meira ije af landssjóði, og mönnnm 
hefði gefizt kostnr á að fullnægja ósknm 
hans. Annars hygg jeg, að hjeraðsbúar 
megi þakka fyrir, ef skólinn fær þann 
styrk, sem nefndin í þessari þingd. hefnr 
ætlað honnm, þó að ekki sje lengra farið.

Guttormur Vigfússon: Það er eitt 
atriði, sem minnzt hefur verið á i umr. 
þessa máls, sem jeg finn skyldn mina að 
tala nokknð nákvæmar um, og er það 
búnaðarskólinn á Eiðnm. Jeg skal að 
visn játa það, að jeg tek ekki hart á h. 
fjárlaganefnd, þótt hún leggi til að færa 
lítið eitt niðnr styrkveitinguna til þessa 

•skóla, og það því fremnr, sem nefndin 
vill fara meðalveg milli stjórnarfrnmv. og 
frumv. Nd.

Viðvikjandi því, sem h. þm. Strandam. 
(ö. G.) minntist á, að fardagaárið síðasta 
hefði ekki verið nnnið að jarðabótnm 
á Eiðaskólanum meira en svo að svari 
dagsverki á hvern námssvein, þá skal jeg 
taka það fram, að jafnvel þótt þar hafi 
allopt verið lítið nnnið vegna ýmsra kring- 
nmstæðna, þá er þó þetta ár einstakt í 
sinni röð, og var einknm því valdandi 
hið afarkalda tíðarfar í fyrra vor, þvi að 
þá var snjór allt fram yfir fardaga, svo 
að almenn vinna á túnum byrjaði ekki 
fyr en eptir fardaga. Þetta dró mjög 
úr allri vorvinnn manna, og þá og að 
sjálfsögðn jarðabótastörfum námssveinanna. 
Skólinn mnn heldnr eigi þá hafa verið 
svo efnnm búinn, að hann hafi getað hald- 
ið aðra vinnumenn en námssveinana, og 
veitti því ekki af að hafa þá til að ann- 
ast fjeð nm vorið. En samt er mjer knnn- 
ngt um það, að námssveinar Eiðaskólans 
hafa opt nnnið meira, en nm er getið i 
skýrslnnnm, að 'jarðabótum. Þannig hafa
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þeir unnið að og stýrt jarðabðtum fyrir 
búnaðarfjelag sveítarinnar.

H. þm. Strandam. (G. G.) talaði og 
um það, að ekki sæist at skýrslunum, að 
Eiðaskóli ætti nokkur verkfæri til, nema 
ef til vildi eitthvað af skóflum, til að 
brúka í fjós og eldhús. Jeg skal játa það, 
að jeg er ekki þessu svo kunnngur nú 
sem stendur, hver verkfæri þar eru til, 
en þó get jeg upplýst um það, að jeg 
hef látið úti til skólans tvennslags herfi 
og kerru með Selatöji. Hvort skólinn 
muni eiga plóg veit jeg ekki, en hitt veit 
jeg, að hann er til á staðnum.

Það er ein breyt.till., sem jeg vil 
minnast á, og það er sú, sem stendur á 
þingskjali 498, og er frá hæstv. landsh. 
Jeg er honum mjög þakklátur fyrir þessa 
breyt.till. Vjer þingm. úr Múlasýslum höfð- 
um til meðferðar á þing bænarskrá um 
það, að byggður væri vitá á Dalatanga og 
það helzt sem allra fyrst, eða að lands- 
stjórninni væri falið að sjá um, að það 
gæti komizt á. Það er kunnugt, að flest 
skip, er til Áusturiandsins fara þar um, 
svo og skip, er til Norðurlandsins fara og 
Vesturlandsins, norðan nm land taka land- 
kenning við Austurland. Þetta er þvi á- 
hugamál eigi að eins fyrir þennan fjórð- 
ung landsins, heldur og allra þeirra, er 
skip eiga, er sigla milli landa og fara þar 
um jafnaðarlega. Þetta er því nauðsyn- 
legra nú á síðari timum, með því skipa- 
ferðir eru nú fram eptir öllum vetri. Jeg 
talaði við kaupmann Wathne nú nýlega, 
þá er hann var hjer staddur, og sagði 
hann mjer, að hann hefði átt tal um þetta 
við landshöfðingjann, og var það álit 
Wathne’s, að menn gætu i bráðina hjálp- 
að sjer með Ijósker. Að sjálfsögðu er 
mjög æskilegt að fá þar vita, og líka væri 
nauðsynlegt, að hafa í sambandi við hann 
þokuvæli til leiðbeiningar skipnm, sem 
koma í þokum upp undir land, þvi að 
þokur eru tíðar á Austurlandi.

SaBgfrínwr Sveinaon: Jeg ætia ny'er

að eins að tala fáein orð, því að jeg geng 
út frá því, að till. fjárlaganefndarinnar fái 
góðar undirtektir hjer í þessari h. þingd. 
En af þvi að atkv. mitt feliur máske 
öðruvísi í einstökum atriðura, heldur en 
nefndarinnar, vil jeg gjöra grein fyrir mis- 
muninum. Sjerstaklega gildir þetta um 
aukalæknana. Jeg skal játa það fúslega, 
að jeg er einn af þeim, sem álít nauðsyn- 
legt að bæta enn þá við fleiri læknum, 
heldur en kostur er á að þessu sinni. 
Fyrir því gæti jeg, frá þeirri hlið skoðað, 
greitt atkvæði með öllum þeim auka- 
læknum, sem nú er óskað eptir. En þá 
er jeg lit á málið frá sjónarmiði lands- 
sjóðsins, treysti jeg honum varla til að 
bera það, að bætt sje við áeinu ári 7—8 
aukalæknum. í öðru lagi er það að at- 
huga, að með því að fjölga nú aukalækn- 
um vel mikið allt i einu, verður þeim 
gjört erfiðara fyiir, sem mesta hafa þörf- 
ina, að íí lækni handa sjer, með því að 
ganga má að því vísu, að þeir muni fyrst 
og helzt setjast þar að, sem hagsvonin er 
mest og starfið hægara. Mjer blandast 
ekki hugur um, að greiða atkvæði með 
aukalækni i Strandasýslu. Það mun flest- 
um ljóst, hve miklum erfiðleikum er bund- 
ið að fá þar læknishjálp, og þessi fyrir- 
hugaði aukalæknir þar, er ætláður að 
eins um stnndarsakir, því aðbúizt er við, 
að við næstu læknaskiptí verði hægt að 
gjöra þá breytingu á bústað læknisins, að 
burtu falli allur aukakostnaður til læknis 
á þessum stað. Viðvíkjandi þvi, að bæta 
við aukalækni í Arnessýslu, er það að 
segja, að jafnvel þótt það hjerað sje fjöl- 
mennt, er þó enginn fjallvegur þar þrösk- 
uldur í vegi. Fyrir því virðist gjörandi, 
að minnsta kostí i þetta sinn, að komast 
hjá þvi að auka þar við öðrum lækni. 
Læknirsá, sem þar er, situr á hentugum 
stað, og ekki eru líkindi til, að hann breytí 
um bústað, með þvi að hann hefur mjög 
góða jörð, sem er sjálfs hans eign. Ef 
tveir læknar væru í Aynessýslu, ætti annar
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þeirra að sitja á Eyrarbakka eða þar ná- 
lægt, og þá gæti jeg greitt atkv. með því, 
sem hjer er stungið npp á.

Sjerstaklega er það breyt.till. á þingsRj. 
509, sem jeg vil minnast á. Jeg skal 
játa það, að þær upplýsingar, sem jeg hef 
fengið, að því er þessa breyttill. snertir, 
hafa haft áhrif á mig. Jeg er einn af 
þeim, sem er dálítið kunnngur landshátt- 
nm á þessum stað, þð að jeg væri eigi 
einn af þeim, sem vitnað var til hjer i 
þessari h. þingd. Jeg skal játa það, að 
það er mjög miklum erfiðleikum bundið 
að fá í þessum sveitnm skjóta læknishjálp. 
Sjerstaklega gildir það nm Þönglabakka- 
prestakall: Platey, Plateyjardal og Pirð- 
ina,, þvi þar ern mjög torsóttir fjallgarðar. 
Að vísu er svo hagað, að þessum erfíðleik- 
um er ekki á burtu rntt nema iæknir sitji 
út á Flateyjardalnum, og þá yrði starfíð 
fyrir aukalækninn nokkuð lítið, að eins 
Flateyjardalurinn, Flatey og hinir fán bæir 
i íjörðnnum. En ef aukalæknir er skip- 
aður fyrir þetta hjerað og hefði aðsetur 
sitt í Höfðabverfí rjett undir fjöllunum, 
væri þó mikill munur á að vitja hans 
þangað eða sækja hann alla leið til Ákur- 
eyrar, því að það er löng og torveld leið, 
hvort sem farið verður landveg eða sjó- 
veg. Þess ber einnig að gæta, að þangað 
norður fer læknirinn á Akureyri út fyrir 
sitt eigið læknishjerað, og þá ferð, sem 
hann er ekki skyldugur að fara. Jeg mun 
þess vegna greiða atkv. með þessari 
breyt.till. Eu til þess- að’ íjölgun auka- 
læknishjeraðanna geti haft hina tilætl- 
uðu þýðingu og að hin erfíðari læknis- 
hjeruð verði ekki samt sem áður út und- 
an verð jeg að greiða atkv. móti stafl. k. 
og þó að mjer þyki ekki gott einnig á 
móti breyt.till. á þingskj. 518, aukalækni 
í Húnavatnssýsln. Jeg skal játa það, að 
æskilegt væri, að þetta stóra og fjöimenna 
hjerað fengi einnig sinn aukalæknip enda 
hygg jeg, að það sje að eins tímaspnrs- 
mál, hvenær það verður. Jeg tal það

endá vist, að ekki þurfi að bíða eptir þvi 
lengur en til næsta þings, ekki meira en 
3 ár, og eptir atvikum er það ekki svo 
sjerlega langur tími. Jeg get ekki annað 
sjeð, en það sje talsverð ástæða til að gjöra 
þó dálitinn mun á læknisumdæmi þvi, sem 
hjer er um að ræða og öðrum nmdæmum, 
sem stungið er uppá. Hjer eru þó engir 
stórkostlegir farartálmar, hvoiki erfiðir 
fjallvegir nje vatnsföll. (Þorl. Jónsson: 
Blauda.) Já að visn. En á henni verðnr 
bæði brú og ferja. Þó að leitt sje, að 
eigi verður að þessu sinni bætt úr lækna- 
skorti í þessn fagra hjeraði, þá verðnr 
hver maðnr, sem þekkir til, að játa að 
auðveldara er frá þessum sveitum, sem 
hjer ræðir nm, að ná til lækuis, þar sem 
hann situr nú, heldur en á sjer stað í
S.-Þing.sýslu. Þetta er það, sem veldur 
þvi, að jeg gjöri þennan mnn á þessum 
tveimur breyt.till. Jeg mundi gjarnsam- 
lega greiða atkv. með aukalækni í þessnm 
hlnta Húnavatnssýsln, ef jeg sæi fært að 
auka í þetta sinn byrðina af læknum og 
ankalæknum á landssjóðnnm.

Þá vil jeg stuttlega minnast á till. 
nefndarinnar um að anka þóknunina tfl 
augnalæknisins. Jeg er einn afþeim, sem 
álít bæði nauðsynlegt og sanngjarnt að 
auka þennan styrk. Jeg álit það bein- 
línis lofsvert og einnig skylt að samþ. þá 
till. nefndarinnar. Það er hin mesta á- 
nægja fyrir oss að eiga jafn hæfan og 
dnglegan mann í sinni mennt, eins og 
hjer er um að ræðá, og oss er það skylt 
að leggja fram hóflegt fje handa slíknm 
manni, enda kemur hans starf oss að 
hinum fyllstu notum, með því móti, að hann 
setjist hjer að, þar sem flestir eiga hæg- 
ast með að verða hjálpar hans aðnjótandi. 
— Jeg er því einnig samþykknr, að nefnd- 
in hafi haft hina fyllstu ástæðu til^ að 
ráða til að veita þennan mjög litla sfyrk 
til tannlæknis Nickoliú. Hjer er að eins 
farið fram á svo litinn styrk, að ekki 
nemur meir en x/g hlutat af> mimMtto. hjer-
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aðslækoislannam. Hjer er um þann mann 
að ræða, sem bæði hefur til að bera þá 
þekkingn i sjerstakri lækningagrein og á- 
höld, er aðrir iæknar hjer á landi ekki 
hafa. Ef það hefði mikinn kostnað í för 
með sjer, að geta haldið þessnm manni 
kyrrnm, þá gæti það verið skoðnnarmál, 
hvort vjer mættnm Ieggja út í það. En 
þar sem nm svo lítið fjárframlag er að 
ræða, að það vegnr n-ær þvi ekki neitt 
fyrir landssjóðinn, og annars vegar er all- 
mikil trygging fyrir þyí, að sjúklingar 
geti hjá hæfnm manni fengið nanðsynlega 
hjálp, blandast mjer ekki hugnr nm, að 
full ástæða sje til, að greiða atkv. með 
þessnm litla styrk.

ATKVÆÐAGR.: 8—9. gr. samþ. í 
e. hlj.; 1. breyt. nefnd. (C. 491) við 10. 
gr. A. 1 samþ. með 7 atkv.; 10. gr. A. 1 3 
samþ. i e. hlj.; A. þannig breytt samþ. 
i e. hlj.; 10. gr. B. 1.—4. og C. 1.—3. 
samþ. í e. hlj.; 2. br. n. (C. 491) við 10. 
gr. C. 4. a. 2. samþ með 8 atkv. gegn 1; 
3. br. n. (C. 491) við 10. gr. C. 4. a. 3. 
samþ. með 10 atkv.; 10. gr. C. 4. a. 1.—4. 
þannig breytt samþ. með 10 atkv.; 10. gr. 
C. 4. b.—f. samþ. í e. hlj.; 4. br. n. (C. 
491) við 10. gr. C. 4. g. samþ. með 10 
atkv.; 10. gr. C. 5. a.—g. samþ. í e. hlj. 
Breyttill. (C. 498) við sömn gr. C. 6. 
samþ. í e. hlj.; stafl. þannig breyttur samþ. 
í e. hlj.; 10. gr. C. 7.-8. samþ. í e. hlj.;
10. gr. frv. þannig breytt samþ. í e. hlj.;
11. gr. 1 samþ. í e. hlj.; 11. gr. 2. stafl,
а. —j. samþ. i e. hlj.; 5. br.till. n. (C.491) 
við 11. gr. 2. k. samþ. með 6 atkv. gegn 
2; 11. gr. 2. stafl. 1. samþ. með 9 atkv.;
б. br. n. (C. 491) við þennan stafl. samþ. 
án atkv. gr.; 7. br. n. (C. 491) samþ. í e. 
Ihlj.; br.till. (C. 518) felld með 6:4 atkv.; 
pr.till. (C. 509) samþ. með 9 : 2 atkv. hvor; 
11. gr. 2. samþ. i e. hlj.; 8. br.n. (C. 491) 
kið 11. gr. 3 samþ. með 10 atkv.; 9. br. 
In. (C. 491) samþ. með 9 atkv.; 11. gr. 4. 
I Alþt 1898 Á.

a.—e. samþ. í e. hlj.; 11. gr. frv. þannig 
breytt samþ. í e. hlj.

Pnndi frestað til kl. 5*/? e. h.

Framhaidsfundur, 22. ágúst kl. ö’/2 e. 
h. Aliir á fundi.

Var þá tekið fyrir:
Frv. tH fjárlaga fyrir árin 1894 og 

1895 (12.—19. gr.); frh. 2. nmr,
Framsögumaður (Sigurbur Stefánsson): 

Jeg skal leyfa mjer að fara nokkrnm orð- 
nm um breytingartiilögnr nefndarinnar við 
þennan kafla fjárlaganna, sem eptir er að 
ræða, og vona jeg þær ekki gefi tilefni til 
eins langra umr., eins og spannst út af 
hinni alknnnn 13. gr. í h. Nd., og að allt 
gangi friðsamlega og stórslysalitið til, þó 
við höfnm leyft okkur að koma með nokkr- 
ar viðaukatill. Það er þá fyrst tölul. 6. 
á þingskj.-491 við 12. gr. C. a. 2. Nefnd- 
in hefnr þar komið með viðbót við athuga- 
semd þá, er h. Nd. hefur sett við styrk- 
inn til skipstjóra Jónas Randnlfls. Með 
því að styrkur þessi er bnndinn við nafn, 
sem jeg rannar kann mjög illa við, þá 
getnr svo farið, að eí maður þessi fellur 
frá eða á einhvern annan hátt ekkigetnr 
fullnægt þeim skilyrðum, sem sett eru 
fyrir fjárveitingunni, þá fellnr þetta fyrir- 
tæki, sem er þjóð og þingi svo mikið á- 
hugamál, niðnr, þar eð bundnar eru hendur 
stjórnarinnar við þetta. Af þessari ástæðu 
hefur nefndin komið með þennan viðanka, 
að ef Jónas Randulff ekki á einhvern hátt 
geti fullnægt þeim skilyrðum, sem sett 
eru, þá megi veita styrkinn öðrum, eí 
þeir setji næga tryggingu fyrir, að ferð- 
unum verði haldið áfram fjárhagstimabilið; 
þvi ef þetta færist fyrir afþeirri ástæðu, 
þá má sannarlega segja, að það sje ver 
farið en heima setið.

Þá er breyt.till. frá hæstv. landsh. við
12. gr. C. síðustu málsgr., að niðnrlagið 
orðist þannig: „að gufnbátar þeir, sem

62 (11. nóv.).
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njóta styrksins, flytji póstsendingar og vitji 
þeirra og skili þeim á pósthúsnnnm á við- 
komustöðunum allt án sjerstaks endnr- 
gjalds". Orðnnnm er hjer að eins vikið 
dálítið við frá því, er í frv. stóð, oggetur 
nefndin því ekki annað en fallizt á þessa 
breyt.till. hæstv. landsh. með því hún iíka 
mnn heppilegar orðuð.

Þá kemur 7. tölul. (C. 491) við 12. 
gr. D. a—b. Nefndin áleit að stryka 
mætti út íyrri athngasemdina við þessa 
stafl., og setja að eins eina í staðinn, þannig 
orðaða, að „hlntaðeigandi hjeraðsbúar kosti 
sjálfir það, er á vantar tii að komafyrir- 
tækjum þessum fram, eigi minna en */* 
alls kostnaðar". Nefndin fanu ekki ástæðu 
til að breyta þessum upphæðum, er til- 
teknar eru í frv. Nd.; raunar hefur nefnd- 
in ekki haft fullkomnar skýrslur nm hvort- 
tveggja þetta fyrirtæki, en eptir því sem 
hún gat sjeð mnn ekki vera mikill mnnur 
á þeim; þan hafa bæði mikil áhrifáverzl- 
un hlutaðeigandi hjeraða, og þar af leið- 
andi alis landsins. og er þvi rjett, að land- 
ið stuðli að þeim, en hinsvegar er fje þetta 
ekki einhlítt, og því rjett, að hlutaðeig- 
andi hjeruð, sem óneitanlega hafa mestan 
hag af þessu, leggi einnig til úr sínum 
eigin sjóðum.

Þá kemur nn þessi alræmda 13. gr., 
sem svo mikið umtaisefni hefnr orðið i h. 
Nd. Þar er tölul. 8. á nefndaráiitinu við 
B. 1. b. um, að nýr liður bætist inn í, 
þess efnis, að veittur verði 400 kr. styrk- 
ur hvort árið til að gefa út kennslubæknr 
á prestaskólannm. Nefndin hefnr tekið 
upp þessa fjárveiting bæði af þvi, að bæn- 
arskrár hafa komið frá kennendnm þessa 
skóla, með tilboði um að láta handritið 
ókeypis, og einnig af því, að þingið 1879, 
eins og flestum þm. mnn kunnugt, hefur 
skorað á prestaskólakennarana að gefa 
íyrirlestra sina út, og nt af þessari áskor- 
un kom ráðherrabrjef, er fór í sömu stefnn. 
Eins og nú er, þá eyðist nær þvi allnr 
tíminn fyrir nemendunum í að skrifa fyrir-

lestra, og gjörir það námið mikln örðngra 
og leiðinlegra; en ef kennslubæknrnar yrðu 
gefnar út, yrði það ekki einnngis til þess 
að gjöra nemendnnum hægra fyrir, heldnr 
einnig til þess, að við gætnm fengið mikln 
betur menntaða guðfræðinga, þegartíminn 
ekki þyrfti allur að ganga i skriptir. Við 
þessa breyt.till. nefnd. er aptnr komin 
breyt.till. frá hæstv. landsh. nm i stað 400 
kr. hvort árið að setja 25 kr. fyrir örk- 
ina allt að 250 kr. hvort árið. Þótt jeg 
engan vegin álíti 400 kr. of mikið, þá 
get jeg þó í þetta skipti verið með þess- 
ari lækknn, af þeirri ástæðu, að óvíst er, 
hvað miklu kennendnrnir geta komið af 
við hliðina á hinnm öðrum störfnm sín- 
um. Eins og jeg tók fram, þáhafakenn- 
ararnir boðizt til að láta handritið fyrir 
ekki neitt, og jafnvel lofað að lesa próf- 
arkirnar ókeypis; fje þetta gengnr því 
eingöngu i kostnað þann, er af prentnn- 
inni leiðir. Við 13. gr. B. HL e. 5. legg- 
nr nefndin það til, að ölmnsur hins lærða 
skóla sjeu færðar niður um 500 kr. hvort 
árið. Nefndin er reyndar á þvi, að að- 
sóknin að latinnskólannm sje orðin helzt 
til mikil, þar sem landsmenn svo að 
segja keppa um að senda sonn sina í 
latínnskólann, og öll útlit eru fyrir, að ef 
þessu heldur þannig áfram, að þá komi upp 
heill flokknr af lærðum mönnum, sem lítið 
fá að gjöra, og sem jeg ekki get álitið, 
að sje Iandinu til mikillar nppbyggingar, 
og þegar litið er á þetta, þá er eðiilegt 
að h. Nd. hafi fært niður ölmusurnar; eu 
þótt nefhdin viðnrkenni þetta fullkomlega 
þá þótti henni þó Nd. hafa farið heldui 
langt i lækkuninni að þessn sinni, og þv 
stnngið nþp á, að ölmnsnrnar sjeu á fjár 
hagstímabilinn lækkaðar að eins um 100( 
kr. En jeg skal taka það fram, að jej 
fyrir mitt leyti álít það engan skaða skeð 
an, þó þessari mikln aðsókn að skólannn 
Ijetti svolítið. Við höfnm nú marga presta 
akólakandídata, sem alveg ern atvinnn 
lausir, og likt verður ofan á með læknana
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ef við værum ekki sífellt að búa til em- 
bætti fyrir þá, sem auðvitað verður hlje 
á, þá er frá líður. Þá kemur 10. tðluliður 
(491) við 13. gr. B. IV. b. 4. Þennan 
lið ræður nefndin til að hækka um 100 kr. 
í frv. stjórnarinnar var þessi liður ákveð- 
inn 500 kr. og þær ástæður færðar fyrir 
þvi, að bæði þyrfti að kaupa ný teppi og 
önnnr rúmföt, þar eð þau gömlu væru orð- 
in slitin, og af sömu ástæðum hefur nefndin 
einnig bækkað þennan lið npp í 500 kr.

Við þennan saina kafla hefur einnig 
komið fram breytingartill. á þingskjali 
527 við 13. gr. B. IV. b. frá h. þm. Snður,- 
Þingeyinga (E. Á.), en hann mun sjálf- 
ur færa ástæður fyrir henni, svo jeg get 
þessvegna sleppt því. Þá kemur 11. tölu- 
liður á nefndarálitinu við 13. gr. B. VI. 
að fyrir aftan staflið „f“ bætiat inn nýr 
liðnr: „Til sjera Ólafs Helgasonar til að 
borga með aðstoðarkennara við kennslu 
heyrnar- og málleysingja 150 kr. hvort ár- 
ið“. Eins og tekið er fram í bænarskrá 
þeirri, er hann hefur sent, þá hefur að- 
sóknin að skólanum verið svo mikil, að 
nauðsyn er fyrir hann að taka sjer að- 
stoðarkennara og virtist nefndinni því, að öll 
sanngirni mælti með þvi, að honum yrði 
veitt þessi litla upphæð, og það því frem- 
ur, sem borgun sú, er hann fær af jafnað- 
arsjóðunum er fremur lítil. Ennfremur 
hefur nefndin lagt til, að við þessa sömu 
gr. B. VI bætist nýr stafliður: Styrkur til 
að gefa út kennslubækur 600 kr. hvort 
árið Fje þetta var veitt á síðasta þingi, 
en stjórninni gafst ekki kostur á að nota 
það, með þvi að enginn banðst til að gefa 
út þessar bækur, og hefur þvi stjórnin 
tekið upp aptur í fjárlögin þessa upphæð, 
en h. Nd. felldi hana, án þess jeg þó hafí 
heyrt neinar ástæður færðar fyrir því, en 
mjer hefur flogið fyrir eyru, aðþaðmundi 
vera aí því, að útgáfa þessara bóka borg- 
aði sig svo vel, að ekki væri þörf á að 
veita sjerstakt fje til þess. En það sjest

bezt, hvaða hag menn álita sig hafa af að 
gefa út þessar bækur, að enginn hefur vilj 
að taka það að sjer, þótt styrkur hafi ver- 
ið boðinn til þess, enda hef jeg líka heyrt, 
að sumir af þeim, er stjórnin fór þess á 
leit við að taka þennan starfa að sjer, hafl 
skorazt undan þvi, einmitt af þeirri ástæðu, 
að það ekki mundi borga sig, því þó þeir 
með tímanum gætu haft von um að ná 
upp fje því og ómaki, er þeir kostuðu til 
þess, þá gengju þessar bækur svo dræmt 
út, og kostnaðurinn i byrjuninni svo mikill, 
að það alls ekki svaraði kostnaði að eiga 
neitt við það. Hinsvegar er svo brýn nauð- 
syn á þessum bókum, ef alþýðu- og barna- 
skólarnir eiga að verða að fullnm notum, 
að mjer flnnst skylt, að þingið geri sitt til, 
að þær komist út, og ætíð meiri líkiudi 
til, að stjórnin geti fengið einhvern hæfan 
mann, til að taka þetta að sjer, éf hún 
getur visað strax á styrkinn. Mjer flnnst 
sannarlega þingið eða h. Nd. taki með 
annari hendinni það, sem hún gefur með 
hinni, ef þessi styrkur til sveitakennara 
eða barnakennslu, sem hún hefur hækkað, 
er bundinn því skilyrði, að hann getur 
ekki orðið börnunum eða þeim, sem hann 
á að hjálpa að fullnm notum, eins og verð- 
ur, ef kennslubækurnar vanta. Þá er 13. 
töluliður við 13. gr. VII. Nefhdinni þyk- 
ir rjett að bæta hjer inn í 500 kr. fyrra 
árið til að gjöra við sundlaugina við 
Beykjavík. Eins og mönnum er kunnugt 
um, var á síðasta þingi veittar 500 kr. 
til þessarar sömu sundlaugar, en nú hefur 
reynslau sýnt, að þær hvergi nærri voru 
nægar, heldur vantar nú annað eins og 
meira til þess, að laugin verði fullgjörð; 
þó það nú ef til vill megi segja, að það 
standi Beykjavík næst, að kosta til þess- 
arar sundlaugar, þá er þess að gæta, að 
það er ekki Beykjavík ein, sem hefur 
gagn af þessari sundlang, heldur allt land- 
ið, með því að það skilyrði er sett, að læri- 
sveinar hins lærða skóla skuli njóta þar
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ókeypis snndkennsln, en með þeim breið- 
ist þessi fagra iþrótt, sem öllum kemnr 
saman nm, að sje bæði fögur og þðrf, út 
nm allt landið. Það er þegar vaknaður 
áhngi hjá mönnnm nm land allt fyrir þess- 
ari íþrótt, og þessi áhngi mnn því ftem- 
nr haldast, sem lærisveinar latjnuskólans 
njóta sundkennslu hjer í Reykjavík. Eins 
og i nefndarálitinn stendur, mnn þnrfa 
allt að 700 kr. til þessarar aðgjörðar, svo 
enginn þarf að hafa samvizku út af því, 
að Reykjavík fái ekki að leggja sitt til, 
og í öðrn lagi er varnagla slegið við þvi, 
að ftamvegis komi bænarskrár nm meiri 
styrk, með því, að neíndin hefnr lagt það 
til, að styrkurinn verði ekki útborgaður, 
fyr en verkið er fullgjört, og vona jeg, 
að h. d. fallist því í'remur á þessa tillögu 
nefndarinnar, sem þetta, eins og jeg áður 
hef tekið fram, er ekki gjört fyrir Reykja- 
vík eina, heldur fyrir allt landið í heild 
sinni. Eins og langin er nú á sig komin 
mun vart kennandi snnd í henni. Fyrir- 
sögnina fyrir 13. gr. C. vill nefndin orða 
þannig: „Til vísindalegra og verklegra
fyrirtækja og bókmennta" í stað þess, sem 
áður stóð: „Til vísindalegra fyrirtækja og 
bókmennta", meðþví að undir þessnm lið
13. gr. er veittur styrkur til ýmsra fyrir- 
tækja, sem ekki geta talizt vísindaleg. 
Eunfremur leggur nefndin til, að skilyrðið 
við 13. gr. C. 12. falli bnrt, og það því 
fremur, sem það mnn hafa slæðzt inn af 
ógáti. Aptan af tölulið 14 í 13. gr. C., 
ræðnr nefndin til að fella bnrtn orðin: 
og til útbreiðslu bindindisrita; það er 
að eins lítilfjörleg orðabreyting. Þá kem- 
ur breytingartillaga nefhdarinnar við 15. 
tölulið 13. gr. C., um styrkinn til cand. 
theol. Hannesar Þorsteinssonar; uefndin 
heíur viljað orða þennan tölnlið á annan 
hátt, sem sje, að styrkurinn sje bundinn 
því skilyrði, að verkið sje unnið á þann 
hátt, sem hlntaðeigandi sjálfur hefnr í 
brjefi til nefndarinnar dagsettn 17. þ. m. 
skýrt frá, að hann hafihugsað sjer. Með

því að npphæð sú, er hjer ræðir nm, mun 
ekki vera ofhá, þá vill nefhdin ráða deild- 
inni til að samþykkja styrkinn, en henni 
þótti betur fara, að trygging væri fyrir, að 
verk þetta væri viðnnanlega af hendi leyst, 
og hefnr því nefndin bætt því við, að verk- 
ið skuli unnið undir umsjón landsstjórnar- 
innar. Næsta breytingartillaga mnn vera 
tillaga nefnd. nm að fella 19. tölnlið 13. 
gr. C. bnrtn. Þótt jeg sje ftamsögnmaðnr 
nefndarinnar þá get jeg ekki mælt ftam 
með þessari breytingartillögn, hún fer sem 
sje fram á að fella bnrtu ferðastyrk til 
verzlunarmanns D. Thomsens til þess að 
kynnast söln á islenzknm vörnm, einknm 
á Bretlandi, Spáni og Portúgal, og gefa 
skýrslur nm það. Jeg get ekki verið 
nefndinni samdóma nm að fella bnrtn 
þennan styrk, því þó jeg játi, að tvisýnt 
geti verið nm, hvaða árangnr þessi ferð 
hafi, þá er þetta svo litil upphæð, einar 
1800 kr., að jeg álít ekki rjett, að fella 
hana burtn, ef nokknr von er um, að gagn 
geti af henni hlotizt, og það þarf sannar- 
lega ekki að vera mikið til þess, að borga 
þessar 1800 kr. Eins og mönnnm er 
knnnngt um, þá hefnr komið áskorun til 
þingsins nm, að afla mönnnm meiri þekk- 
ingar á hinnm útlendu mörknðnm, að þvi 
leyti, er verzlunarvörnr okkar snertir, og 
sýnist það vera rjettast, að landssjóðnr 
stuðli til þess, með því að veita einhverj- 
nm manni styrk til að kynna sjer þessa 
markaði.

Nú hafa hinar íslenzkn vörur hvert 
árið á fætnr öðru verið í verra og verra 
verði. Saltfisknrinn var t. d. í mjög lágn 
verði 1892, en þá barst sú fregn, að samn- 
ingnr hefði komizt á milli Spánar og Ban- 
merkur, og bjuggust menn því við, að 
fisknrinn mnndi hækka töluvert í ár, en 
þrátt fyrir þennan samning er fisknr í 
litlu meira verði nú, og miklu lægra, 
þegar tekið er tillit til tollsins, sem ljett 
hefnr verið af. Jeg held sannarlega, að 
mönnnm skiljist af þessn, að vert er að
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athnga, hvort ekki sje gjörandi að eyða 
einhverju fje til að aukaþekking á mörk- 
uðum íslenzku vörunnar, ekki einungis 
vegna saltfisksins, heldur einnig vegna 
ullarinnar. Þegar gætt er að, að vörur 
munu vera fluttar út fyrir 45 miljónir, 
þá þarf sannarlega ekki að vera mikill 
hagnaður af forinni til að vinna þennan 
kostnað upp; ef islenzka varan hækkaði 
um örfáa aura á hverju hundraði króna, 
mundi það verða meir en nóg til að borga 
óbeinlínis þessar 1800 kr. Jeg get því 
ekki álitið rjett, að fella burtu þessa styrk- 
veitingu, heldur reyna, hvort jiessi maður 
ekki verði að notum. Jeg held ekki að 
neinn kvíðboga þurfi að bera fyrir, að 
þessi fjárveiting verði óvinsæl hjá þjóð- 
inni, sem svo lengi hefur stunið undir 
óhagstæðri verzlun, og þar af leiðandi bág- 
indnm. Slík ferð, sem þessi, gæti verið til 
upplýsinga fyrir margt, og haft töiuverða 
þýðingu fyrir verzlunina. Þó þessi mað- 
ur sje kaupmaður, þá sje jeg enga ástæðu 
fyrir það, til að tortryggja hann, og á 
hinn bóginn er óliklegt, að hann mundi 
takast þessa ferð á hendur, ef hún gæti 
skaðað kaupmannastjettina, þar sem bann 
er einn í þeirra tölu, og að hinir íslenzku 
kaupmenn geti einnig notið góðs af ferð- 
inni, álít jeg einmitt gott. Jeg verð þvi 
sem sagt, að greiða atkvæði á móti þess- 
ari tiliögu nefndarinnar af ofangreindum 
ástæðum. Þá hefur nefndin komið með 
tvær viðaukatillögur um, að tveimur nýj- 
um liðum sje bætt við þessa 13. gr. C. Liðir 
þessir eru að vísu nýir fyrir þessari deild, 
en gamlir kunningjar h. Nd., en voru 
felldit þar með mjög litlnm alkvæðamun, 
og er það sannast að segja, að þeir hafi 
farið þaðan hálfnauðugir. Þessir tveir 
liðir, er nefndin ræður h. deild til að sam- 
þykkja, er styrkur til sjera Jónasar á 
Hrafnagili, til að gefa út dansk-íslenzka 
orðabók, og styrkur til Geirs kennara 
Zoega til aðgefaút ensk islenzka orðabók. 
Nefndin var öll samdóma um, að full á-

stæða væri til að styrkja báðar þessar 
bókaútgáfur, með því að full nauðsyn væri 
á þeim. Hvað enskuna snertir, þá erþað 
að aegja, að í því máli er engin orðabók 
til, heldur að eins lítilfjörleg orðasöfn 
aptan við lesbækur, en engin regluleg 
orðabók. í dönsku eigum við að vísu 
eina orðabók, en það er bæði, að hún er 
uppseld, enda var hún svo dýr, að það 
var ógjörningur fyrir almúgamenn að 
kaupa hana. Það er öllum kunnugt, að 
bæði þessi mál enska og danska liggja 
okkur svo nærri og eru svo áriðandi, að 
það svo að segja er nauðsynlegt fyrir 
hvern mann að geta bjargað sjer í þeim, 
vegna þess, að við höfum svo mikil við- 
skipti, og svo inikið saman við bæði þessi 
lönd að sælda. Jeg skal raunar ekki 
gjöra neitt kappsmál úr þessum viðauka- 
tillögum, en jeg ímynda mjer einnig, að 
bæði í þessari h. deild og eins í h. Nd. 
sjeu syo margir menntamenn og mennta- 
vinir, að þeir ekki heldur gjöri neitt kapps- 
mál úr þessu, og það því fremur, sem 
styrkur þessi er mjög lítill og veittur að 
eins í eitt skipti fyrir öll. Þá mun þessu 
næst koma breyt.till. á þingskj. 519 frá 
tveimur h. þm., um að nýr töluliður bæt- 
ist aptan við 13.gr. C. svo hljóðandi: „Til 
landlæknis Schierbecks í viðurkenningar- 
,skyni fyrir framkvæmdir hans í lækning- 
nm, og sem uppbót á launum hans 3000 
kr“. Eins og mönnum er kunnugt um, 
þá hefur þinginu borizt bænarskrá frá 
þessum heiðursmanni um launauppbót, en 
fjárlaganefndin i Nd. fann ekki ástæðu 
til að taka hana til greina, og enginn 
þeirra h. þingdm. varð heldur til þess að 
taka hana upp. Nefndin hjer, eða að 
minnsta kosti meiri bluti nefndarinnar 
hefur, eins og menn sjá, ekki heldur fund- 
ið neina hvöt hjá sjer til að sinnaþessari 
bænarskrá. Breyt.till. fer fram á að 
veita landlækni Schierbeck 3000 kr. launa- 
uppbót, en öllum, sem lesið hafa bænar- 
skrá hans, mun það augljóst, að hann
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ekki mun gjöra sig ánægðan meðþá upp- 
hæð, heldur þykist hann haía rjett á miklu 
meira, og það jafnvel lagalegan rjett, ept- 
ir þvi sem mjer skilst á honum. Þó þessi 
maðnr sje allrar virðingar verðnr, þá get 
jeg þó ekki verið með þessari breytíngar- 
tillögu, því hvort sem það er að kenna 
misskiiningi hjá manninum sjálfum, eða 
að hann hefnr borið ofmikla tíltrú tilein- 
hverra vissra manna, þegar hann sótti um 
embættið, þá álit jeg ekki, að það sje 
þingsins að bæta nr því, en sje það rjett, 
að hann hafi lagalega heimting á þessari 
nppbót, finust mjer honum innanhandar 
að leita rjettar síns hjá dómstólnnnm. Jeg 
skal einnig benda mönnum á, að þessum 
manni hefur af þinginn verið veittar 600 
kr. fyrir starfa, sem hann auðvitað á 
laun skilið fyrir, en sem jeg þó hef heyrt, 
að þingið hafi veitt honum sjerstaklega 
með tilliti til þessarar launalækknnar. 
Hversu vel, sem jeg hef viljað manninum 
sjálfum, get jeg þvi ekki gefið þessari 
breyt.till. atkv. raitt.

Við 15. gr. stingur nefndin npp á þeirri 
breytingu, að ellistyrkur til Jóns bónda Hall- 
dórssonar sje felldur burtn. Nendin leggur 
til að veita ekki þennan eliistyrk, ekki af 
því, að hún álítí ekki, að þessi sómamaðnr 
hafi unnið til hans, og hafi þðrf fyrir hann, 
heldur af þvi, að bún álítnr, einsogtekið, 
er fram í nefndarálitinu, að það sje mjög 
hættulegt að taka upp á að veita bænd- 
um eptirlaun eða ellistyrk. Það ern svo 
margir heiðurs- og sómabændur til á land- 
inu, er með jöfnum rjetti gætu átt heimt- 
ing á þessháttar styrk, að ef því væri 
haldið áfram, þá hlypi það ekki einnngis 
upp í mörg hundrnð, heldur þúsnnd ár- 
lega; en bændastjettin yfir höfuð heldjeg, 
að væri engu bættari að heldur. Nefnd- 
inni hefúr einnig borizt það til eyrná, að 
þessi sómamaðnr sje nú kominn á þann 
stað, þar sem hann ekki hefúr ástæðu 
tíl að örvænta um, að hann ekki hafi nóg,

ef hann að eins hefúr skap til að þiggja 
það. Hann mun eptir því, sem jeg hef 
heyrt vera kominn til manns, sem er 
giptur stjúpdóttnr hans, og mnn vera 
einn af ríkustn bændúm á Suðurlandi.

Þá kemur síðasta breytingartillaga 
nefndarinnar, sem einnig er við 15. gr., 
og er um að hækka ellistyrkinn til Ólínn 
Vigfússon, ekkju Signrðar heitins Vigfús- 
sonar, um 60 kr., eða með öðrum orðnm 
upp í 160 kr. Þetta er háöldruð kona, 
ekkja eptir mann, sem góðs er verðnr af 
allri þjóðinni, og sem ekkert hefur sjer 
tíl framfæris nema einar 40 kr., er hún 
hefur í eptírlaun eptir fyrsta mann sinn, 
og hvað mikið sú upphæð hrekkur vitum 
við allir. Hún yrði því að vera komin 
npp á aðra, ef henni væri neitað nm 
þessa upphæð, og ímyndaði nefndin sjer, 
að þingið ekki mundi vilja það.

Jeg hef þá gengið í gegnum allar 
þær breytingartilL, er nefndin hefur kom- 
ið fram með, og vona jeg, að þær fái 
góðan byr í h. deild; jeg skal því ekki að 
sinni fjölyrða meir nm þær, fyr en jeg 
heyri, hvernig menn taka undir þær.

Einar Ásmundsson: Jeg hef leyft 
mjer, að bera upp breytingartill. eða við- 
aukatili. (á þingskj. 527) við þennan kafla 
frumv. eða 13. gr. Hún lýtur að því, að 
landssjóður kanpi nýtt og vandað hús á 
Möðruvöllum í Hörgárdal. Á skólasetrinu 
Möðruvöllum mun vera ætlazt til, að geti 
verið um 40 nemendur og 3 kennarar með 
fjölskyldum sínum og nauðsynlegu vinnu- 
fólki til búskapar á svo stórri jörð sem 
Möðrnvellir ern. Jeg gjöri ráð fyrir, að 
allt þetta fólk hljóti að vera nálægt 70 
manns. Fyrir nokkrum árum var byggt 
hús handa skólanum á kostnað iandssjóðs, 
en jeg hygg, að það sje ekki stærra en 
svo, að það sje eigi nema handa skóla- 
stjóra og skólapiltum að vetrum til, eða 
handa hjer um bil 50 manns. Auk skóla- 
hússins er á Möðruvöllum stór og gamaU
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og mjög hrörlegur torfbær, sem fylgir 
jörðinni. Þessi gamli bær er byggður 
eptir okkar. gamla íslenzka bæja-bygg- 
ingarlagi. Hann er svo stór um sig, að 
hann mun taka yfir */4— */» hr dagsláttu. 
Húsrúmið er þó tiltölulega mjög lítið i 
þessum rústum, meiri hlutinn er ekki ann- 
að en afarþykkir torfveggir og sund í 
millum húsanna. Bær þessi er svo hrörleg- 
ur og ótækur til íbúðar, að skólakennari 
Stefán Stefánsson neyddist til að byggja 
nýtt og vel vandað tímburhús, til þess hann 
gæti haft viðunanlegt húsnæði handa sjer og 
sínum. í þessu húsi býr nú eigandinn með 
heimafólki sínu, og hefur i fyrsta lagi 
ljeð hinum kennaranum húsnæði, ogiann- 
an stað hefur hann Ijeð öllum þorra skóla- 
piltanna húsrúm, bæði til að matast i og 
til matreiðslu. Þetta hús hefur veriðvirt 
af dómkvöddum mönnum á 6000 kr., og 
vill nú eigandinn, að landssjóður eignist 
húsið fyrir 4000 kr. og að auki það, sem 
nýta má úr bæjarræflinum, en það hefur 
verið virt 417 kr. og sömuleiðis álag, sem 
bænum fylgir að upphæð 570 kr. Að 
byggja bæinn upp i sama formi, sem hann 
hefur verið, mundi verða æði dýrt, því að 
það kostar jafnvel eigi svo litið fje, að 
rifa hann niður, og sljetta yfir allar þær 
miklu rústir, svo að þær verði ekki til 
minnkunar. Okkar íslenzka bæjarbygg- 
ing, þessi mörgu og smáu toríhús, mun 
eptir minni reynslu vera hin dýrasta húsa- 
bygging, sem nokkursstaðar á sjer stað.

Jeg veit, að h. þdm. hafa kynnt sjer 
þauskjöl, sem hjer að lúta. Mjersýnistþetta 
vera góðir kostir. En það er þó ekki svo 
mjög peningahagur landssjóðsins eingöngu, 
sem jeghef fyrir augum; mjer finnst, að 
landssjóður geti ekki sóma síns vegna 
látið þetta rústabæli standa lengur á jörð- 
unni. Möðruvellir sýnast þó vera hans 
eptirlætisjörð, þar sem þar hefur verið 
settur skóli. Þangað koma að sjálfsögðu 
margir útlendingar, og þessi rústabær 
hlýtur að vera til mikils hneykslia í aug-

um þeirra, og jafnvel innlendra manna 
líka. í mínum augum að minnsta kosti 
er hann eigi betri en Ijelegasta kotgreni 
á afskekktasta útkjálka landsins. Mjer 
finnst landssjóður þvi vera neyddur til, ef 
hans sómi á ekki að skerðast, að láta 
rífa niður bæ þennan og afmá hann með 
öllu. Og nú er einmitt svo gott tæki- 
færi. Nú er gott hústil boða. Þótt hús- 
ið sje margfalit minna um sig en bæriDn, 
þá er húsrúmið þar öllu meira en í þessu 
eldgamla bæjarhrófi. Jeg vona af þessum 
orsökum, að breyt.till. min verði samþ. í 
þessari h. deild.

Landshöfðingi: Jeg hef leyft mjer 
að gjöra tvær breytingartill. við þennan 
kafla frnmv. H. framsögumaður (S. St.) 
hefur gefið vilyrði fyrir, að nefndin mundi 
fallast á þær.

Fyrri breyttill. er gjörð við 12. gr. 
C. Eins og knnnugt er, þá er póstgufu- 
skipinu gjört það að skyldu, að sækja 
póstinn og skila honum á pðsthúsum og 
á viðkomustöðum. Nú þótti mjer rjett, að 
hið sama næði til strandferðaskipa þeirra, 
sem tílgreind ern undir stafl. a 2, og 
gufubátanna undir C. b. c. Eins og nefnd- 
inni mun vera kunnugt af eiginni sjón 
eða raun, þá eiga póstafgreiðslumenn ein- 
att óhægt með, að hafa til reiðu bát til 
að sækja póstinn út í skipin, og mundu 
þeir heimta endurgjald fyrir það af póst- 
sjóðnum eða borgun fyrir bátinn. Afþess- 
um ástæðum er það, að jeg hef komið 
fram með þessa breyt.till.

Hina breyt.till. hef jeg gjört við breyt.- 
tíU. nefndarinnar við 13. gr. B, þar sem 
farið er ífam á, að veita 400 kr. til út- 
gáfu kennslubóka hvort árið handa presta- 
skólanum. Orsökin til þessarar breytíng- 
ar er sú, að jeg hef talað um þetta við 
kennendur prestaskólans og gjöra þeirsig 
ánægða með tiltekinn styrk fyrir örk 
hverja. Að þvi er upphæð styrksins snert- 
ir, þá eru þeir fúsir á að láta handritið 
af hendi fyrir ekki neitt og sömuieiðis
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lesa prófarkirnar endurgjaldslaust. Þeir 
búast við, að útgefendur fáist til að gefa 
út hverja örk fyrir 25 kr. sje hún prent- 
nð með óbreyttu letri, en sje letrið breytt 
t. d. á biblíuskýringum, þar sem grískir 
stafir geta komið fyrir, geta þeir ekki 
búizt við að fá örkina prentaða fyrir það 
verð, en þá hafa þeir tjáð sig fúsa til, 
að leggja til 5—10 kr. fyrir hverja örk 
frá sjálfnm sjer, heldur en þetta komist 
ekki i verk, til þess að losna við hina 
„aandsfortærende" og þreytandi fyrirlestra 
er notaðir hafa verið við kennsluna til 
þessa, en sem er mikil tímatöf bæði fyrir 
kennendur og lærisveina. Jeg kom með 
þessa breyt. uppástungu til þess, að b. Nd. 
yrði fúsari að veita þetta fje, ef ákveðið 
væri, hvað greiða skyldi fyrir örkina og 
„maximum“ af arkatöln 10 áári. Þaðer 
ekki heldnr við þvi að búast, að kennar- 
arnir geti lokið meirn en þessn árlega 
með öðrnm störfnm, sem á þeim hvila.

Fleiri breyt.till. hef jeg ekki gjört við 
þennan kafla frv. — Jeg er þakklátur hinni 
h. nefnd fyrir, að hún tók npp aptur 
þær breyt.till., sem felldar vorn í Nd. sjer- 
staklega þær að hækka ölmnsnrnar til 
latínnskólans, styrkinn til ýmsra útgjalda 
við Möðruvallaskólann og i þriðja lagi 
styrkinn til útgáfú keunslubóka í barna- 
skólnm. Eins og h. framsögnm. tók fram 
gjöra skilyrði þau, sem sett eru fyrir styrk- 
veitingn til barnaskóla nauðsynlegt, að 
til sjen bæknr við kennslu í þeim náms- 
greinum, sem heimtaðar eru. Sjerstaklega 
vantar kennslubók í náttúrusögu, og hafa 
þó verið gjörðar ýmsar tilrannir bæði af 
stiptsyfirvöldunum og mjer til þess að fá 
hana samda, en þeir, sem við höfum snúið 
okknr til hafa borið það fyrir, einsogeðli- 
legt er, að þeir fengju engin lann fyrir 
starfa sinn, því enginn útgefandi vildi borga 
nein ritlann. Jeg álít þess vegna heppi- 
legt, að styrknr þessi sje veittur af þing- 
inu. Sömuleiðis þótti mjer vænt um, að 
nefndin tók npp aptnr styrkinn til snnd-

laugarinnar í Langarnesi, sem felldnr var 
í Nd., en þó ekki með miklum atkv.mnn.

Þá kemur hinn nafntogaði C liður 
eða „bitlingaliðurinn", sem snmir kalla. 
Jeg hef fyrir mitt leyti verið andstæðnr 
flestnm af þessum bitliugum, enda er 
ekki tekið npp i stjórnarfrv. nema fátt eitt, 
því stjórnin álítur ekkirjett, að taka upp 
aðrar styrkveitingar en þær, sem annað- 
hvort ern fastar eða sótt hefnr verið nm 
og nauðsyn virðist að veita, og þar sem 
sennilegt er, að styrknrinn yrði áfram og 
að notum. En svo er nm margar þessar 
styrkveitingar, að ómögulegt er að segja, 
hvort þær geta komið að notnm eðaekki, 
og mjer liggnr við að segja: „Vei þeim, 
frá hverjnm sem þær koma!“ því opt valda 
þessar fjárbænir miklu þrasi og ágreiningi 
og er því bezt, að þær sjeu sem íæstar.

H. nefnd hefnr ekki tekið djúpt í 
árinni með að stinga upp á mörgnm nýj- 
um fjárveitingum, heldnr vill fella snmar 
fjárveitingar burt. Eeyndar heyrðist mjer 
h. framsögum. (S. St.) mæla á móti till. nefnd- 
arinnar, að 19. tölul., styrkurinn til 
verzlunarmanns D. Thomsens, til utan- 
ferðar til að kynna sjer sölu á íslenzk- 
um vörum erlendis, væri felldnr bnrt, og 
jeg skyldi ekki hafa á móti því, að hann 
yrði látinn standa óhreyfður, ef jeg hefði 
von um nokkurn árangur af ferðinni.

Eins og nú hagar til í hinum siðaða 
heimi, eru samgöngnrnar orðnar svo tíð- 
ar, að ekkert fer leynt, sem að verzlun 
lýtur, og nú eru í flestum löndnm gefnar 
út mjög fullkomnar skýrslur nm, hvernig 
tilhagar í því efni. — Norðmenn gefa út 
einna greinilegastar skýrslnr nm verzlnn 
sína; þar á meðal nm flskverzlnnina. Þess 
vegna ímynda jeg mjer, að vjer gætnm 
ekki fengið mikið greinilegri skýrslnr, þótt 
vjer færnm að senda mann sjálflr í stað 
þess að nota skýrslnr þær, sem gefnar ern 
út í Noregi og sem nú hafa verið nýlega 
gefnar þar út eptir skýrsinm, sem safn- 
að hefur verið af hinnm norskn konsúl-
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um, og mönnum, isem fSjerstaklega hafa 
verið gjðrðir út í því skyni. ieg ímynda 
mjer,að það bæri eins mikinn árangur, 
að fiinhverjum manni væri falið, að skoða 
norsku skýrslurnar og gjöra útdrátt úr 
þeim.

Að öðru leyti er jeg samþykkur uppá- 
stungum nefndarinnar og vona, &ð þær 

werðiflestar samþ., að minnsta kosti í sam- 
eiuuðu þingi.

HáUffrimur Sveinsson: Jeg ætla að 
leyfa mjer að koma fram með ástæður 
fyrir breyt.tiil. þeirri, isem er prentuð á 
þingskj. 519, er jeg hef borið upp ásamt 
h. 6. kgk. (Þ. B.). Breyt.till. þessi fer 
fram á, að á eptir 13. gr. C. 19. komi 
nýr tölul. avohljóðandi:

Til landlæknis Schierbeeks, í viður- 
kenningarskynifyrir framkvæmdir hansií 
lækningum og sem uppbót á launum hans 
3000 kr.

H. framsögum. (S. St.) fór nokkrum 
orðum um þessa till. og kvað nefndina 
ekki mundu vilja fallast á hana. Það 
vissi jeg nú reyndar fyrir, en samt þótti 
mjer rjett að bera þessa till. fram. Eins 
og kunnugt er, hefur landlæknir Schierbeck 
sent málaleitun til þingsins, og farið þar 
fram á, að sjer yrðu veittar 5600 kr., er 
hann telur sig vanta á þau laun, er 
hann gjörði sjer von um að fá, er hann 
tók ■. við landlæknisembættinu.

Eins og kunnugt er, þá er þetta mál 
þannig vaxið, .að embættinu fylgdu upphaf- 
lega 4800 kr. laun, en um þær mundir, er 
h&nn tók við embættinu, lágu jafnfiramt 
fyrir frá þinginu lög um að færa launin 
niður í 3600 kr. Nú gat það verið við- 
sjárvert, að sækja > um embættið, meðan 
stjórnin ekki var búin að gefa úrskurð 
sinn um þessi lög.

Eptir að Schierbeck hafði fengið vissu 
fyrir því, að stjórnin rjeði konungi til að 
staðfesta ekki lögin, hugði hann, að 
þessar 4800 kr. mundu stamda óbreytt-

Alþt A. 1898.

ar. Sótti hann þá hiklaust um embættið, 
en því skilyrði var bætt við, að hann 
yrði að sætta sig við launalækkun, er 
gjörð kynni að verða, en hann hugsaði, 
að stjórnin mundi ekki staðfesta slíka 
launalækkun, úr því hún synjaði staðfest- 
ingar á frv. þvi, er þá lá fyrir; en hon- 
um varð ekki kápan úr því klæðinu, því 
árið eptir 1883 kemur þingið með nýtt 
frv. og samþ. þá, að launin skyldu vera 
4000 kr. og var það siðan álitið samkvæmt 
ákvörðuninni í veitingarbrjefi landiæknis- 
ins, að 'hann yrði að sætta sig við þessa 
launalækkun, þegar konungur hafði stað- 
fest frv. Þó var það tekið fram í um- 
ræðunum um þetta mái á þingi þá, að sú 
launalækkun mundi eigi geta náð til þess 
landlæknis, sem þá var í embætti. Engu 
að siður fjekk hann ekki útborgaðar nema 
4000 kr. Launalækkunin er að vísu ekki 
stór, þar sem honum hafa verið síðan 
veittar 600 kr. í notum þess, að hann 
kenndi yfirsetukonum.

Þá rjeð landlæknirinn með sjer að 
leita úrsknrðar dómstólanna um það, hvort 
honum bæri eigi laun fyrir yflrsetukvenna- 
kennsluna, og vann hann það mái fyrir 
dómi, en sætti sig við þessar 600 kr., ef 
hann fengi að haida þeim, án þess að 
framfyigja rjetti sínum eptir dóminum. 
Vantaði nú eigi nema 900 kr. til, að hann 
hefði sömu laun og hann upphaflega hafði 
búizt við að fá. En um þessar 200 kr. 
hefur hann vanhagað síðan 1885 og þar 
af leiðir, að hann, að meðtöldu tímabilinu, 
þegar launin voru einungis alls 4000 kr., 
telur sig vanta alls 5600 kr. eða að minnsta 
kosti 3200 kr., hvernig sem málið er 
skoðað, af þeirri kapítals-upphæð, er hann 
hefði átt að fá.

Hann hefur látið í veðri vaka, að 
hann ynni þetta mál fyrir dómi. En hon- 
um þótti samt rjettara úr því, sem komið 
var, að gjöra þessa málaleitun til þings- 
ins, heldur en að fara i mál. Jeg er ekki

53 (13. növ.).
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lögfræðingur og veit því eigi, hvort hann 
fengi nokkra áheyrn, þótt hannleitaði til 
dómstólanna; en mjer þykir samt mikill 
vafi á því, sakir hins áðurnefnda skilyrð- 
is í veitingarbrjefi, hans.

Jeg verð því að álíta, að þessi krafa 
hans verði fremur að skoðast sem sann- 
girniskrafa en rjettarkrafa. En sanngirn- 
iskraían er því sterkari, þvi minni von 
sem nm það er, að hann hafi rjettarkröfu 
til uppbótarinnar. En það er ekki ein- 
göngu launalækkunin, sem hjer kemur til 
greina, enda þótt allir hljóti að viður 
kenna, hve óþægilegt það er embættismanni, 
að færð sjeu niður þau laun, er hann hefur 
upphaflega gjört sjer von um eða verið 
veitt honum; en hjer er líka um að ræða 
mjög nýtan mann, mann, sem með lækn- 
ingum sínum einatt hefur veitt þá hjálp, 
sem annars hefði eigi verið fáanleg hjer 
á landi, mann, sem skarar fram úr öllum 
öðrum læknum landsins í einni grein lækn- 
isfræðinnar, nefnilega handlækningunni, 
sem lýtur að því að gjöra stóra skurði 
eða aðrar ytri aðgjörðir á mönnum. Til 
hans hafa verið færðir margir sjúklingar 
haldnir miklum meinum, og þó hann hafi 
eigi læknað þá alla að fullu, þá hefur hann 
þó veitt mörgnm þeirra verulega bót meina 
sinna.

Það má nú reyndar segja, að sumir 
þessir sjúklingar hefðu getað farið utan 
og leitað sjer læknishjálpar þar. En jeg 
vona að ^illir sjái, hversu stór munur er 
á því, að geta fengið hjálp i sínu eigin 
landi eða þurfa að leita læknisþjálpar í 
öðrum löndum. Eostnaðurinn við utan- 
förina er stórum meiri; lega sjúklinga yrði 
lengri, þar sem þeir ættu svo langa ferð fyrir 
höndum og kynnu að veikjast enn meir af því. 
Hefði eigi verið hjer duglegur handlæknir 
þá hefði mörgum orðið þungt fyrir að 
leita sjer slíkra lækninga. Það er einmitt 
skortur á þeim læknum hjer, er stunda 
sjerstakar greinar læknisfræðinnar og kom- 
ast í þeim lengra áleiðis en almennt gjör-

ist, eins og t d. Björn Ólafsson augnalæknir. 
Menn hafa því löngum orðið að fara utan 
að leita hjálpar erlendra lækna og er þó 
allur munur á, að vera undir hendi þeirra 
Iækna, sem tala annað mál, eða landa sinna 
eða annara lækna, er íslenzka tungu skilja.

Þessi ágætismaður, sem hjer er um 
að ræða, hefur ekki talið á sig að veita 
hjálp hverjum, sem hjálpar hefur beiðzt 
og handlækninga hefur þurft við; hefur 
hann dngað mörgum sjúklingum og að 
jafnaði ekki verið kaupdýr efnalausum. 
H. 5. kgk. (J. A. Hj.) ræður til, að ein- 
stakir menn endurgjaldi landlækninum 
halla þann, sem hann þykist hafa orðið 
fyrir, en það sje síður ástæða til, að Iands- 
sjóður veiti þetta fje. Það hefur verið 
nýlega tekið fram, að það væri landinu 
mjög nytsamlegt að eiga „specialista" í 
ýmsum greinum læknisíræðinnar og nú er 
i ráði að veita styrk til tveggja slikra 
manna, nefnilega augnalæknis Björns Ólafs- 
sonar og tannlæknis Nickolins. Mjer sýn- 
ist nú ekki síður ástæða til, að handlækn- 
ingaraðgjörðir sjeu viðurkenndar og að 
sennilegt sje, að landsstjórnin veiti fje i 
viðurkenningarskyni fyrir þær. Það væri 
ekki nema sanngirniskrafa, sjerstaklega 
þegar búast má við þvi, að þessi ágætis- 
maður, sem veitt hefur mörgum svo dýr- 
mæta hjálp, fari innan skamms af landi 
burt; þá virðist mjer mjög æskilegt, að 
hann gæti skilið ánægður við land vort, 
og jeg held, að fulltrúar þjóðarinnar þurfi 
ekki að hika við að greiða atkv. með 
þessari mjög svo hóflegu uppbót, sem hjer 
er farið fram á; þeir þurfa ekki að vera 
hræddir við að sjá ffaman í kjósendur 
sína, er þeir koma heim, þó þeir hafi lagt 
til, að þessum manni væri veitt þetta fje 
í viðurkenningarskyni, svo hann geti á- 
nægður skilið við þjóð og land. Jeg vona 
því, að h. deild líti á þetta mál, eins og 
við tillögumennirnir og veiti þessa fjár- 
upphæð. Jeg gæti vitnað í þingtiðindin 
1885 áö78. dálki í A deildinni, þar sem
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>áverandi landsh. lýsti skoðnn sinni á 
>6880 máli. Hann telur þar tvísýnt, að 
ög þau, er þá voru fyrir þinginu um lækk- 
nn landlæknislannanna yrðu staðfest af kon- 
ungi. Lögin hlutu nú reyndar engu að 
riður staðfestingu, en orð landsh. sýna, 
að hann taldi ákvæði þeirra eigigeta náð 
til landlæknisins, sem þá var.

Þá ætla jeg að snúa mjer að öðrum 
>reyt.til, nefndarinnar eða einstöku þingm., 
;n nú hefúr verið talað fyrir flestum 
>eirra ýmist af framsögum. eða flutningsm. 
áð þvi er snertir breyt.till. nefndarinnar 
nm ölmusur til latínnskólans, hefur hún 
farið bil beggja; þar sem h. Nd. vill lækka 
>ær niður í 5000 kr. siðara árið, vill 
íefndin ekki lækka þær meira en 1000 
tr. alls á fjárhagstímabilinu. Jeg sem nú 
er annar þeirra manna, sem úthluta eiga 
)essum ölmusum, álít, að það sje varhuga- 
vert, að taka dýpra í árinni með að lækka 
>ær. Það er ekki langt siðan, að þær 
voru ekki að eins 6000 kr., heldur 10,000 
cr.; þareptir voruþær 8000 kr. ímörgár, 
en þá tók þingið það til ráðs að lækka 
>ær, en þó mun engum þá hafa komið til 
íugar að lækka þær meira en niður í 
6000 kr., en þinginu í sumar þótti'það 
of skammt farið og var þá samþ. í h. Nd. 
að færa þær niður um 500 kr. fyrra árið 
og 1000 kr. siðara árið, og þetta sýnist 
jenda á, að enn þá eigi að lækka þær 
framvegis. Jeg skal benda á, að þetta eru 
ekki ölmnsngjafir, þó þær sjeu nefndar þessu 
nafni, heldur er það styrkur, sem veittur 
er úr landssjóði handa efnilegum náms- 
piltum. Þó að eitthvað megi flnna að 
veitingunni á þessum styrk, þá höfum 
við allir, kennarar, skólastjóri og stipts 
yfirvöld, gjört oss far um, að slyrkur þessi 
væri veittur eptir sem rjettnstum mæli- 
kvarða ekki sem gustnkasfyrkur, heldur 
sem námsstyrkur handa efnilegum ung- 
mennum. Jeg kannast fúslega við það, 
að það er ekki regla, að veita nýsveinum

styrk eptir inntökupróf, hvort heldur þeir 
setjast í 1. eða 2. bekk eða jafnvel ofar, 
því það er ekki álitin næg trygging fengin 
fyrir þvi, að þeir sjeu styrksins verðir, 
fyr en þeir hafa sýnt sig að minnsta kosti 
hálft ár í skólanum. Aptur hefur það 
verið venja, að þeir námspiltar, sem lengst 
eru búnir að vera í skólanum og gáfað- 
astir og iðnastir eru eru látnir sitja fyrir 
öðrum með styrkveitinguna. En í neðri 
bekkjunum hefúr það að eins verið veitt 
efstu og efnilegustu piltunum, sem hafa 
fengið á sig gott orð fyrir siðferði og á- 
stundun. Eigi það að geta haldizt, að 
efnilegum piltum verði veittur nokkur 
töluverður styrkur, má ekki lækka veit- 
ingu þessa úr þvi sem komið er. Það er 
hægt að koma fyrir fjárveitingu, sem er 
ekki yfir 6000 kr., þegar sækendur eru 
60—80, eða jafnvel fleiri. Jeg óska þess 
vegna, að ekki verði farið lengra með að 
lækka styrkþennan, heldur verði látið hjer 
staðar nema og vonast til, að bæði þessi 
h. deild, og h. Nd. fallist á þáð.

Jón A. Hjáltalín:. Jeg skal ekki 
fara mörgum orðum um þennan kafla frv. 
Hvað breyt.till. við 13. gr. B. IV. 4 snertir 
hef jeg engu að bæta við það, sem h. fram- 
sögum. (S. St.) tók fram. En jeg skal fara 
Ifáeinum orðum um breyt.till. á þingskj. 
527, sem h. þm. S.-Þing. (E. Á.) hefur 
borið ftam. Jeg verð að vera og hef 
verið þeirrar skoðunar, að nauðsynlegt sje, 
ef nemendur eigi að haldast við, að gjört 
sje eitthvað af landsstjórnarinnar hálfn til 
þess að tryggja það. Það sýndi sig, er 
skólinn hafði staðið örfá ár, að bæinn var 
ekki hægt að brúka til þess að þar væri 
búið, og selt fæði nemendunum, en það 
er alveg nauðsynlegt að sú kvöð fylgji 
ábúðinni á jörðinni, að selja piltum fæði 
og þjónustu, og þess vegna útheimtir jörðin 
fleiri hús, heldur en ábúandi þarf til ábúð 
arinnar einnar. Matreiðslukanp er svo lágt, 
að fáir munn sækjast eptir ábúð á jörð-
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inni fyrir þá sök, þar sem líka verðurað 
byggja upp bæinn. Þess vegna var það, 
að ábúandinn á jörðinni. gjörði það fyrir 
mínar tillögur, að reisa þetta hús, þar 
sem jeg hafði von nm, að Iandsstjórnin 
ninndi styrkja þessa húabyggingu, líkt og 
hún áður hafði gjört, t. d. við Reykja- 
víkurskóla hinn forna og á Bessastöðum, 
en það hefnr verið árangurslaust hingað- 
til. Nú befnr Stefán kennari Stefánsson 
keypt húsið af hinum fyrri ábúanda og 
bætt það svo, að mjer er óhætt að segja, 
að það er hálfn betra en áður, og ef hann 
vildi eigi lengnr hafa þessa matreiðslu og 
þjónustnsölu á hendi og segði jörðinni lansri, 
þá er jeg hj-æddur nm, að erfitt yrði að 
fá ábúanda, sem tæki um leið við þeim kvöð- 
nm, er á liggja, að selja piltum fæði og 
þjónnstu. Þess vegna .álít jeg nanðsyn- 
legt, að 8em fyrst verði ráðin bót á þessu;»

Viðvíkjandi breyt.till. við 13. gr. C. 
15 get jeg sagt það sama og h. fram- 
sögum. (S. St.) Menn voru ekki samhnga 
nm það í netndinni, hver árangnr hefði 
orðið af þessu ; starfi, sem t þingið hefur 
veitt tvisvar fje til, og reyndin varð á, 
að mönnnm mun hafa brugðizt vonir um 
árangnrinn, að hann hefði ekki verið sem 
menn hefðu ímyndað sjer. Mjer'sýnist, 
að minnsta kosti, að þingið fari varlega i 
þetta, og ef þinginn þykir verkið nauðsyn* 
legt, að menn þá reyni að fara einhverja 
aðra leið. í tveimnr fyrri tilfellnnum 
hefnr verk þetta verið falið á hendur 
manni, án þess að laudsstjórnin hafi kom-i 
ið þar nærri, eða henni gjört að skyldn 
að hafa eptiriit með þvi. Af síðnstu til- 
ranninni hefur ekki sjezt annað en ein 
hverjar skýrslur og brjef til fjárlaganefnd- 
arinnar. Eins og jeg gat um við þann 
mann í hitt eð fyrra 1891, að•. fyrirkomu- 
lag það, sem hann hefði þá, væri ekki 
heppilegt, heldnr of erfitt og óhægt til 
nytja og mundi bera lítinn árangnr, eins 
hef jeg nú af skýrslnnnm sjeð — því a<; 
skrá het jeg enga sjeð — að hann hefnr

enn sömu aðferð, sem /jeg enn sem fyr á- 
lít nauðaópraktiska. Ef hálda á þessum ■ 
lið, þá vil jeg ekki láta binda styrkinn 
við neitt nafn, heldur sje landsstjórninni 
falið á hendur verkið, svo - að aðgangur- 
inn sje þá að henni, hvernig verkið verði 
af hendi Ieyst

Þá er breyt.till.í við 13. gr. C 19, • að 
styrkurinn til D. Thomsen falli burt, sem 
h. framsögum. (S. St.) var enginn góður 
formælandi að. Jeg skal kannast við það, 
að í nefndinni var efasemd um þennan lið. 
En þó hygg jeg, að nefndinni hafi ekki' 
þótt irangt að fella hann burt. Jeg skal 
ekki lá h. framsögum. (S. St.), þó að hann, 
þegar illa verzlast, reyni'flest, sem hann • 
getúntil bóta verzlnninni, og grípiþáþað 
fyrsta og bfezta, sem hann nær i. Þegar 
illt er i ári hjer, grípa menn til ýmsra 
óyndisúrræða, t. d. fara til Amerikn o. fl. 
En hver’árangurinn verður, er ekki gott 
að segja. Vjer erum ekki alveg án reynslu 
i þessnefni. Það erekki nemanokkur 
ár síðan, að sendUr var maðnr úr Norð- 
nr-ÞingeyjarsýsIu i líkum erindum og þess- 
um; þó varhann ekki kostaður aflandsfje, 
en ekki varð sá árangurinn afferð hans, 
semimenn: höfðu vænzt eptir, þó að hann án 
efa 'hefði mikinn áhuga á að vinna gagn 
með förinni. Jeg<er hálfhræddur um, að 
það mruni fara á sömu leið hjer. Jeg'ef- 
ast ekki um, að maður sá, er i hlutá, sje 
efnilegur og góðum kostum búinn, en nokk- 
nð er hann ungur og óreyndur. Það er 
ekki nóg að kunnavel mál, heldur þarf 
hann að vera vel kunnugur lifhaðarhátt- 
nm í þeim löndum, sem hann ætlar að 
fara um, svo að hann fari á þá staði, sem 
hann getur1 fengið beztar npplýsingar. 
Hvort hannhefur svo mikla reynslu i þeim 
söknm, er tmjer ekki kunnugt. Það eru 
fleiri dæmi þess, að sent hefnr verið til 
útlanda til að grennslast eptir ýmsn, og 
hafa imenn vænzt mikils gagns af, en 
ekkert hefur orðið.

Þess vegna er jeg á þvi, að nefndin



841 FeTtngasti ogflörði f.: frv. til fiftriaga fyrir árin 1894 og 1895 ; 2. umr. 842

hafi rjett fyrir sjer í því, að fella þennan 
lið burt og reyna, hvort ekki megi á næata 
fjárhagstimabiii hafa not af einhverju öðru 
i sömu þarfir, sem kostar minna en 1800 
kr., t. af rannsóknum og skýrslum Norð- 
manna i þá átt.

Þá er i breyt.till. 519 farið fram á 3000 
kr. til landlæknis Schierbecks. Jeg skal taka 
undir með það, að hann sje alls góðs verður 
sem embættismaður og læknir, en mjer er ó- 
mögulegt að sjá, að hann eigi nokkra 
kröfu til þessa fjár úr landssjóði. Málið 
hefur verið optar fyrir, en h. 2. kgk. (H. 
Sv.) tók fraro, nfl. á þingi 1885 (Hallgr. 
Sveinsson: Nefndi 1885) og þá ætla jeg, 
að undirtektir margra hafi ekki farið i þá 
átt, að það væri skýlda þingsins að veita 
þetta fje. Ef þessi embættismaður hefur 
ekki fengið þá viðurkenning frá upphafí, 
sem haon átti skilið, þá er það ekki veg- 
urinn að bæta honum það upp með þvi 
að veita honura þessa upphæð af almanna- 
lje eða úr landssjóði. Nei, það er vana- 
lega farið öðruvísi að; ef menn vilja, að 
hann'skilji við oss ánægður, sem jeg'hef 
ekkert á móti, þá eru það einstakir menn. 
sem eiga að sýna honum einhvern virð- 
ingarvott, annaðhvort með samskotum eða 
öðru. Það hlyti i augum hans að vera hin 
bezta viðurkenning, að farið sje þennan ven ju- 
lega veg, er vott heiðurs á að sýna, hvort 
sem honum væru gefnir peningar eða eitt- 
hvað ‘peningavirði, eða þá það væri gjört 
í þakklátum viðurkenningarorðum, og þó 
helzt í hvorutveggja. En, sem sagt, jeg 
verð að vera á móti þessari breyt,- 
till.

L. E. Sveinbjörnsson: Jeg get falliztá 
flestar breyt.till. nefndarinnar, og geflð þeim 
atkvæði mitt. Hvað viðvíkur samt 25. 
br.till. við 13. gr. C. 15, þá get jeg ekki 
fallizt á, að þessi styrkur eða borgun sje 
veitt, og það því síður, sem hæstv. landsli. 
tók fram við umræðurnar i h. Nd., að á 
þessu fje væri engin þörf, allrasízt handa 
nafngreindum manni, en ef þess væri þörfj

þá er eðlilegast, að landsstjóminni væri1 
veittar 1000 kr., svo að húh, þegar timi 
er til kominn og hús er til fyrir safnið, 
gæti látíð gjöra verkið. Jeg verð því að 
vera á móti þessum lið.

Þá leggur nefndin til við 13. gr. C. 
18, að tekin sje upp styrkur til orðabóka. 
Það má ef tii vill segja, að þessar orðá- 
bækur sjeu nauðsynlegar, en þá ættu þær 
einnig að verða keyptar svo vel, að þeir 
stæðu sig við að gfefa þær út án styrks. 
Jeg skal í þvi efni leyfa mjer að benda á 
hina lögfræðislegu formálabók, sem út- 
gefandinn mun hafa verið velsæmdur af í 
efnalegu tilliti að gefa út án nokkurs 
styrks, og einsmætti ætla um þessar orða- 
bækur.

Þá leggur nefndintil, að 19. tölul. 13. 
gr. C. falli burt, nfl. styrkurinn til D. 
Thomsen. Hæstv. landsh. og h. 5. kgk. (J. 
A. Hj.), mæltu á móti þessum styrk vegna: 
þess, að ekki væri sýnt, hver árangur yrði 
af förinni. Þeir höfðu engar ástæður fyr- 
ir því annað en álit sitt, og mitt álit er 
gagnstætt þeirra áliti. Jeg hygg, að það 
yrði hagur að föriúni; ef til vill skal jeg 
bæta við því, að auðvitað er rennt blint 
í sjóinn með það. En þar sem þeir bentu 
á, að nægilegt væri að útvega skýrslur 
frá Norðmönnum i þessu efni, þá er það 
eitt sjer að sjá, hvernig vörur þær eru, 
sem keyptar eru á hinum ýmsu stöðúm, 
hvar varan gengur bezt út á þessum staðn- 
um og hvar á hinum, og annað það, að 
fá skýrslur um það, hve mikið er keypt 
eða selt af vöru. Það er munur að kema 
á þá staði, sem varan er seld og sjá, hvern- 
ig varan á að vera, og hvernig menn vilja 
hafa hana verkaða. Jeg skal geta þess, 
að þessi ungi maður, sá sem í hlut á, og 
h.‘ Nd. hefur veitt þennan styrk, ætlar sjer 
fyrst að fara hjeðan til Manchester og 
kynna ejer þar ullarmarkaðina.' Hann hef- 
ur sagt mjer, að þar muni borga sig bet- 
ur að selja ullina óþvegna. Mönnum hef- 
ur komið þáð til hugar áður, en ekkert
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af því orðið. En það er víst, að fráÁst- 
ralíu er ullin flutt óþvegin í heilum reif- 
nm. Þegar hún er til Manchester komin, 
er henni skipt í 5 sjerstakar tegundir ept- 
ir gæðnm; hið bezta úr ullinni er notað 
í vandaða dúka, hið næst bezta i óvand- 
aðri dúka og verri tegundirnar í grófa 
dúka. En þetta getur ekki orðið, þegar 
búið er að þvo ullina og róta henni sam- 
an. Frá Manchester ætlar hann því næst 
suður að sundinu milli Englands og Frakk- 
lands. Þar er keypt mikið af flski og það 
litt- eða hálfverkuðum, og er hann keypt- 
ur þar með hærra verði en Spánarfískur 
er seldur hjer.

Þaðan ætlar hann til Liverpool, sem 
er eins og menn vita aðalstaðurinn á Eng- 
landi, þar sem íslenzk vara er seld. Þar 
ætlar hann að kynna sjer bæði ull- og flsk- 
markaði og ef til vill einnig laxmarkaði. 
Þaðan heldur hann svo til írlands, þar sera 
fisknr er einnig keyptur mikið, en menn 
vita ekki, hvemig menn vilja hafa hann 
verkaðan þar. Frá írlandi ætlar hann sjer 
svo að fara til Bilbao á Spáni og þaðan 
með járnbraut til Barcelona, sem eru helztu 
fiskverzlunarstaðirnir á Spáni. Svo fer 
hann þaðan suður með landi gegnum Gi- 
braltarsund og til Portúgal, þar sem lík- 
legt er að megi fá markað fyrir íslenzkan 
flsk, þar sem þangað hefur verið flnttur 
frá New Foundland fleiri hundruð þúsund 
skippund háifverkaður fiskur og verið meira 
geflð fyrir hann, en við fáum fyrir okkar 
fisk.

Jeg skil eigi annað, þó að maðurinn 
sje ungur — og álít jeg betra að fáung’ 
an mann til farar þessarar, en einhvern 
gamlan fausk, — jeg skil ekki annað, en 
að bann geti orðið að nokkru gagni og það 
þarf ekki að vera mikið til þess, að 1800 
kr. vinnist upp fyrir allt landið.

Menn hafa verið að vísa til Noregs 
og skýrslna Norðmanna, en með það er 
allt öðru máli að gegna, þvi að þar hag- 
ar allt öðruvísi til en hjer. Fiskur þaðan

er einkura sendur nýr til Englands, sem 
þeir eiga svo hægt með vegna greiðra ferða 
á milli landanna; en með ull verzla þeir 
varla, svo að engar skýrslur má fá um 
hana og skýrslur um timbursölu hafa enga 
þýðing fyrir okkur. Það er auðvitað, að 
ekki verður sagt neitt með vissu, að hverju 
gagni förin getur orðið, en mjer finnst, að 
þetta mætti reyna, úr því að ekki er um 
meira fje að ræða.

Hvað lax snertir, þá liefur hann hing- 
að til verið seldur saltaður til Danmerkur, 
og það er ekki að eins lax hjeðan, sem er 
seldur þar, heldur einnig lax frá Noregi 
og Svíþjóð, sem aðrar þjóðir hafa ekki 
viljað, en gengið hefur svo i Eaupmanna- 
höfn fyrir lítið verð. í sumar hefur verið 
reynt að senda nýjan lax í ís til Belgíu 
og hefur fengizt fyrir hann 5 frankar fyr- 
ir „kílóið“ eða 1 kr. 75 au. fyrir pd. Reynd- 
ar má ætla, að svo verði ekki ávallt, en 
það yrði strax sannarlega mikill munur, þó 
ekki fengist svo mikið, ef að minnsta kosti 
10—20 aura munur yrði á hverju pundi.

Jeg vona þess vegna, að h. þingd. fall- 
ist á, að lofa þessum lið að standa.

ÞorkeU Bjarnason: Hin h. fjárlaga- 
nefnd hefur fellt burtu styrkinn til Jóns 
Halldórssonar frá Búrfelli; það er þó ein- 
hver sú minnsta upphæð, er í fjárlögun- 
um stendur. Hún hefur að visu viður- 
kennt það, að sá maður, sem hjer á í hlut, 
sje sómabóndi. Það voru teknir svo ítar- 
lega fram í Nd. verðleikar þessa manns, 
að óþarft er að gjöra það aptur, en hin 
h. fjárlaganefnd í þessari þingd. hefur fellt 
hann burt af þeim ástæðum, að hún ótt- 
aðist það, að það mundi draga diik eptir 
sjer, ef hún Ijeti hann standa. En sem 
betur fer held jeg nú, að hjer standi nokkuð 
sjerstaklega á og að engin ástæða sje til, 
að bera kvíðboga fyrir því, að margar 
samskonar fjárbænir komi, þó að þessisje 
veitt. Þessi maður var eigi að eins fram- 
úrskarandi bóndi, og sýndi það sig í þd, 
að hann fjekk í viðurkenningarskyni verð-
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laon af gjafasjóði Krisjáns IX., heldnr var 
hann og lieiðursfjelagi i búnaðarfjelagi 
suðuramtsins. Það mun fáum hafa hlotn- 
azt þessi heiður og sýnir það bezt, hver 
ágætismaður hann var. En nú er svo 
komið, af þvi að hann hefur lengi verið 
einstæðingur, að hann er orðinn með Öllu 
fjelaus maður. Sem betur fer munu það 
vera fáir fyrirtaksmenn, sem eiga ekki á 
elliárunum dálítið fje fyrir sig að leggja, 
eða þá börn eða einhverja nákomna menn 
til að annast sig. En þessi maður á eng- 
in börn og liggur eigi annað fyrir hon- 
um nú, en að komast á sveit sína. En 
það er eigi í raun rjettri að eins eða 
eiginlega þessi maðnr, sem h. fjárlaga- 
nefhd vill fella burtu, heldur er það meg- 
inreglan, sem hún vill fella. Hún vill slá 
því föstu. að íslenzkir bændur, hversu nýt- 
ir sem þeir annars kunni að vera, megi al- 
drei vænta neinnar hjálpar af iandssjóði. 
Ef þeir eiga ekki sjálfír efni sjer til upp- 
eldis i ellinni eða þá einhverja nákomna 
til að sjá fyrir sjer, þá verða þeir að fara 
á sveitina. Það liggur í augum uppi, að 
landið í heild sinni er jafnrikt, hvort sem 
uppgefínn sómabóndi fær 100 kr. ellistyrk 
af sveit eða landssjóði. En það er leiðin- 
legt vegna bændastjettarinnar, að heiðar- 
legir bændur, sem þess eru verðir að fá 
ellistyrk, geti ekki fengið hann af lands- 
sjóði, heldur verði að fara á sveit, ef svo 
er ástatt fyrir þeim, að þeir eru fjelausir 
menn, og eiga enga aðstandendur, er sjái 
fyrir þeim. Þessi stjett á eptir þessu 
„principi“ að eins að bera byrðina, en hef- 
ur engan rjett til ellistyrks af almanna- 
fje, þaðan sem þeir, er lærða veginn og 
embættisveginn hafa gengið fá ellistyrk 
nægilegan sjer til uppeldis í ellinni. Jeg 
verð að vonast eptir því, að h. þingdm. 
liti öðruvísi á þetta mál heldur en h. 
nefnd. Jeg vona, að þeir líti svo á þetta 
mál, að úr því að hjer á í hlut hinn nýt- 
asti bóndi, sem fyrir óhöpp er orðinn fje- 
laus maður, og á engan að, — að þá beri

að veita honum ellistyrk af almannafje, 
eins og þeim mönnum, sem í embættum 
hafa setið. Jeg vona svo góðs til þessar- 
ar h. þingd. að húu fallist á það, að 
veita Jóni Halldórssyni frá Búrfelli þenn- 
an litla ellistyrk.

H. framsögum. (S. St.), sagði í ræðu 
sinni, -að það væri ekki til að hefja 
bændastjettina, að hún fengi ellistyrk af 
landssjóði. En jeg vil þá leyfa mjer að 
spyrja: Er það þá til að heQa bænda- 
stjettina, að heiðarlegir menn verða að 
fara á sveit? Jeg hygg, að það geti ekki 
verið, að minnsta kosti ekki meðan hugs- 
unarhátturinn er svo, að þeir menn, er 
þiggja af sveit, eru kailaðir „sveitamatur", 
eða einhverju öðru óvirðingarnafni, er sær- 
ir tilfinning þeirra. Jeg skal svo ekki 
tala fleira um breyt.till. h. nefndar.

Jeg vil því næst snúa mjer að breyt.- 
till. þeirri, er jeg hef komið með ásamt 
h. 2. kgk. (H. Sv.). Hann hefur nú nýlega 
tekið það mjög itarlega fram, hverjar sann- 
girniskröfur til þess eru, að veita þess- 
um manni, landlækni Schierbeck, 3000 kr. 
fyrir framúrskarandi dugnað í lækningum, 
og svo af hinu, að hann hefúr misst af 
Iannum sínum töluverða upphæð. Jeg skal 
leyfa mjer að bæta þvi við, að þessi mað- 
ur er eigi að eins framúrskarandi sem 
læknir, heldur hefur hann gjörzt íslenzk- 
ari í anda og í framkvæmdum sínum en 
margir íslendingar. Hann hefur komið 
rneira áleiðis éinum af atvinnuvegum lands- 
ins, en nokkur annar maður hjer á landi. 
Það er alkunnugt, að hann hefur stofnað 
hið svonefnda Garðyrkjufjelag, að hann 
hefúr gefið út ýmsa bæklinga viðvíkj- 
andi garðyrkju, að hann hefur sjálfur ver- 
ið fyrirmynd í þessari grein, og að garð- 
yrkja hefur, síðan hann kom og byrjaði 
að starfa, breiðzt svo út og aukist, að 
arðurinn af þeirri atvinnu hefur aukizt um 
mörg þúsund krónur fram yfír það, sem 
áður var. Það er ekki að eins viðurkennt, 
að hann er hinn bezti handlæknir, heldur
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lætar hann sjer og mjög annt um atvinnu- 
vegi landsins og hann hefur sjálfur sýnt 
það í verki, að það er heiðarlegt að vinna, 
og að það er skylda hvers manns, að 
stnðla til þess, að „produktionin" aukist 
H. 5. kgk. (J. A. Hj.) tók það fram, að 
slík viðurkenning, sem þessi, ætti að koma 
frá einstökum mönnnm. Jeg er ekki á 
móti því, að það geti opt verið vel til 
fallið, ef einstakur maður hefur unnið sjer- 
stakri sveit eða flokki manna bæði til 
gagns og sóma, að hlutaðeigandi sveitar- 
fjelag eða þeir menn, sem hann hefnr sjer- 
staklega unnið fyrir, sýni manninum sóma. 
En hjer er eigi um neitt sjeratakt flelag 

-að ræða, heldur um allt landið. Hann 
hefur sem læknir unnið fyrir allt landið, 
læknað eins sjúkílinga frá yztu útkjálkum 
landsins og garðyrkjan er heldur ekki 
bundin við neitt einstakt sveitafjelag, 
heldur allt landið. Fyrir því ætti þessi 
maður að fá viðurkenningu frá öllu land- 
inu, og því að eins fær hann hana frá öllu 
landinu, að honum sje veitt af landssjóði 
þessi sanngjarna upphæð, sem við fórum 
fram á, .að honum sje veitt.

Jeg skal svo ekki tala meira um 
þetta mál. Jeg vænti þess, að h. þingd. 
viðurkenni, að með þennan mann hefur í 
launalegu tilliti verið farið allt öðruvísi 
en vant er að fara með aðra embættis- 
menn; jafnvel þótt það sje byggt á skil- 
yrði i veitingarbrjefi hans, ;þá er þetta þó 
svo vazið, að það er ekki vant að beita 
því við embættismenn og nota sjer það til 
að færa niður laun þeirra. Hjer er því 
fyrir hendi sanngirniskrafa og ennfremur 
ástæða til að veita manni viðurkenningn, 
sem framúrskarandi lækni, og þeim, er 
hefur látið sjer mjög hugarhaldið um einn 
af okkar atvinnuvegum.

Jim A. Hjaltdlín: . Jeg get fyrir mitt 
leyti ómögulega gjört eins lítið úr, að 
reyndur maður veljist til saltfisksfararinnar, 
eins og h. 1. kgk. (L. E. Sv.) gjörði. Ef 
það er óreyndur maður, þá verður hann

að fara beint eptir því, sem dönsku 
konsúlarnir benda honum á. Jeg verð því 
að álíta nauðsynlegt, að til þessarar farar 
veljist sá maður, ■ sem kunnugur er öllum 
lifnaðarháttum þeirra þjóða, er hann ætlar 
að útvega okkur markaði hjá, svo hann 
ekki þurfi að fara að eins eptir því, sem 
aðrir benda honum á. Annars virtist mjer 
á ræðu h. 1. kgk. (L. E. Sv.), að hann 
væri þessu svo kunnngur, að ekki þyrfti 
að fá annarstaðar skýrslu frá, en frá 
honum, og svo mikið gat jeg sjeð á henni, 
að hann er þó ekki alveg óreyndur i þess- 
um efnnm.

Hvað viðvíkur breyt.till. á þingskj. 519, 
þá sagði h. 6. kgk. (Þ. B.) sjálfur, að ef 
einhver maður hefði unnið tii góðs, þá 
mundi það ekki vera ofvazið einstökum 
mönnum að sýna honum vott þess, í stað- 
inn fyrir að hlaupa í landssjóð. Jeg skal 
benda mönnnm á, að það er ekki alllangt 
aíðan, að líkt tilfelli hefur komið fyrir; 
það var um þann mann að ræða, er mörg- 
um landsmönnum hafði fallið vel í geð, 
og sem þeim þvi fannst ástæða til að 
aæma einhverjn vináttu- eða viðurkenn- 
ingarmerki. Mönnum fannst þá ekki ó- 
gjörningur að sjá sjálfir fyrir þessu, án 
þess að leita á hjálpir iandssjóðs. Annars 
skai jeg gjarnan segja, hvaða mann jeg á 
við, það er sem sje kapteinn Hovgaard. 
Menn verða einnig að gæta að því, að 
það er annað að veita það fje, er þeir eiga 
ekki sjálfir, nema því að eins, að bænar- 
skrár komi fram víðsvegar um það. En ef 
það er meiningin, að þetta fje eigi að veita 
landlækninum fyrir garðarækt, þá held 
jeg, að engum standi það nær en hinu 
volduga búnaðarfjelagi suðuramtsins, enda 
hefur hann einnig fengið það, þótt það 
hafi ekki verið mikið.

Gwfjim Guðlaugsson: Það voru fá 
atriði, sem jeg enn vildi gjöra athugasemd 
við. Það var þá fyrst 15. tölul. 13. gr. C. 
MótmæU hafa nokkur komið gegn þessum 
Uð. Menn hafa ekkl viljað, að þessi upp-
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hæð fyrir að raða landsskjalasafninu sje 
miðuð við einstakan mann. Jeg skil ekki, 
hversvegna þessi mótmæli hafa eingöngu 
komið gegn þessnm eina manni eða þess- 
ari einn fjárveitingu, þar sem margar aðrar 
fjárveitingar í fjárlögum þessnm eru bundn- 
ar við einstaka menn. Jeg skil heldur ekki 
i, að nokknr meining væri í þvi, að fá lands- 
stjórninni fje í hendnr tíl þessa verks, 
fremnr en annara, þar sem nú einu sinni 
er vikið frá þeirri stefnn, að láta hana 
hafa vist fje nndir hendi tíl visindalegra 
og verklegra fyrirtækja. Þegar bænarskrár 
koma til þingsins frá einstöknm mönnnm 
nm fjárframlag til einhverra fyrirtækja 
þá er annaðhvoit að neita alveg nm 
fjárveitinguna eða að veita hana þeim 
manni, er biðnr, og þá engnm öðrum, held- 
nr en að veita fjeð rjett út í bláinn.

Jeg er ekki þvi vazinn, að sýna, hve 
mikla nauðsyn ber til að raða skjalasafn- 
inn, en jeg ímynda mjer samt, að þvi að 
eins verði vernleg not að þessn skjala- 
safni, að skrá sje til yfir það, og þar sem 
þessi maðnr, sem sækir nm þetta, hefnr 
fengið styrk tíl hins sama áður og hann 
brjeflega hefnr skýrt nefndinni frá aðferð 
sinni við niðurröðunina og nefndin komizt 
að þeirri niðnrstöðn, að verk það, sem 
hann hefur gengizt inn á að leysa af hendi, 
sje mjög mikið og kaupið lítið í samanbnrði 
við það, þá sje jeg ekki, að honnm verði 
neitað nm þennan styrk, þegar hann lika 
á að vera bnndinn þvi skilyrði, að lands- 
stjórnin hafi umsjón með verkinu, og borgi 
ekki út fjeð, nema hún sjái, að verkið sje 
viðnnanlega af hendi leyst Jeg skil ekki 
i, að rjett væri, að landsstjórninni gæfist 
kostnr á að neita honnm nm þennan starfa 
og veita hann svo einhverjnm öðrum, þar 
sem hann hefhr skýrt bijeflega frá, hvern- 
ig hann ætlar sjer að haga verkinn, og 
verkið er meira en svo, að samsvari því 
fje, er hann fær fyrir. Jeg sagði áðan, 
að jeg skildi ekki i, hvers vegna það væri

Alþt 1898 A.

svo varhugavert að miða þessa einu fjár- 
veitingu við ákveðinn mann, fremur en 
aðrar slíkar; jeg skal taka til dæmis: 
kand. Boga Melsteð hefnr verið ákveðinn 
stvrknr til að safna til sögn íslands, en 
landsstjórninni hefnr ekki verið ætlnð viss 
upphæð til þess, að hnn veitti hana þeim, 
sem henni sýndist. Sama er að segja nm 
styrkinn til Þorvaldar Thoroddsen; lands- 
stjórninni hefur ekki verið ætlað íje til 
þess að veita hverjum, sem henni þóknaðist. 
Ennnfremur er styrknr ákveðinn Benedikt 
öröndal til þess að halda áfram mynda- 
safni yfir íslenzk dýr og til að semja þjóð- 
menningarsögn Norðnrlanda. Ætli mætti 
þá ekki hjer eins veita stjórninni fje, til 
þess að veita einhverjnm öðrnm, sem vildi 
taka hið sama að sjer. Mjer finnst ekki 
nein sjerstök ástæða til að gefa stjórninni 
leyfi til að ráða annan mann til þessa eina 
starfa, og það því síður, sem ekki hefnr 
komið skýrsla nm, að verkið sje illa af 
hendi leyst. Til þess að við getum neitað 
þessnm manni nm þetta verk, verðnr eitt- 
hvað það að koma fyrir angn vor, er gefi 
ástæðn til þess. Ef við ekki viljnm veita 
honum þetta, en þó láta framkvæma verkið, 
verðnm við að veita það einhverjum öðrum, 
en ekki láta landsstjórnina fá fje til þess, 
nr þvi það þá ekki er veitt henni sem fje 
til vísindalegra og verklegra starfa, eins 
og áðnr var siðnr.

Þá kemur 19. tölnl. við 13. gr. G. 
frnmv. Nefndin hefnr ráðið til að fella 
burt styrkinn til verzlunarmanns D. Thom- 
sens til þess að kynnast sölu á íslenzkum 
vörum. Jeg skal geta þess, að jeg var 
einn af þeim nefndarmönnum, er rjeð til 
þess að fella hann, og hef enn ekki getað 
sannfærzt nm, að þessi ferð hans gæti orð- 
ið að mikln liði. Jeg get ekki skilið í 
hverjn það gagn ætti að vera innifalið, 
sem vænta mætti af ferð hans. Mjerfannst 
einnig þvi siðnr þörf á að veita hon- 
nm þennan styrk, þar sem jeg hafði

54 (16. nóv.).
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heyrt, að hann mnndi fara fórina, hvort sem 
hann fengi hann eða ekki; munnrinn væri 
að eins sá, að landið þá engar skýrslnr 
fengi frá ferð hans. Tilgangnrinn {með 
ferðinni er að kynna sjer verð á islenzk- 
nm vörnm á mörknðum erlendis; hann ætl- 
ar þá að flnna það, sem íslenzkir kanp- 
menn aldrei hafa fnndið og það ætlar hann 
að gjöra að eins fyrir 1800 kr. Jeghygg, 
að þessar 1800 kr. ekki mnni nægja til 
þess. Jeg get heldur ekki fallizt á það, 
að íslenzkir kaupmenn ekki vilji leggja á 
sig að kynna sjer þetta, sem þessi maðnr 
ætlar að fá vitneskjn um. En ef hann fer 
nú þessa ferð, hvort sem hann fær styrk- 
inn eða ei, og ef ekki eru Iikindi tii að 
hann fyndi neitt nýtt, þá væri gagnið ekki 
i öðrn falið en þvi, sem hann hefði sjeð 
og heyrt; en þótt hann fengi styrkinn og 
gæfi svo almenningi skýrslur frá ferð sinni, 
þá er það fyrst, að ekki er vist, að al- 
menningnr mundi trúa þeim semskyldiog 
svo hef jeg ekki hugsað mjer þær skýrsl- 
ur fullkomnari en skýrslurnar, sem hæstv. 
landsh. og h. 5. kgk. (J. A. Hj.) bentu á, og sem 
menn geta kynnt sjer án kostnaðar. Jeg veit 
ekki til, að óskir hafl komið frá mönnnm 
almennt um þetta; það hefur raunar kom- 
ið fram í blöðunum óskir um það, að sjer- 
stakur erindsreki væri settur í öðrum lönd- 
um viðvikjandi íslenzkn verzlnninni, en 
ekki nm það, að einn maðnr skryppi út 
fyrir pollinn og kynnti sjer erlendan mark- 
að á vörnm okkar. Jeg mnn þvi halda 
með þeirri breytingu, er nefndin vill gjöra 
á frv. Nd.

Þá kemur breyt.till. á þingskj. 519 
nm, að Iandlækni Schierbeck sjeu veittar 
3000 kr. í viðurkenningarskyni fyrir fram- 
kvæmdir hans í lækningum, og sem upp- 
bót á lannum hans. Þetta mnn komið 
fram af því, að hann þykist, eins og bænar- 
skrá hans sýnir, hafa fengið hjer minni 
lann en hann hafi búizt við. Mjer skilst 
ekki, að rjett geti verið, að þingið gefí 
skaðabætnr fyrir slikt, úr þvi hann, þegar
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hann tók við embættinn, hefnr tekið það 
gilt að sættá sig við þá ttekknn, sem kynni 
að verða á launnm hans. Þingið mnnþvi 
ekki frekar þnrfa að skipta sjer af því. 
Auðvitað getnr það gefið honnm eitthvað 
eitt. skipti fyrir ðll, en það er ekki að 
vita, hvort það samt sje rjett. Það er að 
vísu satt, að þessi embættismaðnr hefnr 
orðið harðara úti en aðrir, því lann hans 
voru minnknð, eptir að hann kom i embætti, 
en þetta mnn þó ekki einstakt, og til hvers 
hefði verið að láta þessa athugasemd fylgja, 
þegar hann tók við embættinn, ef þingið 
áliti sjer skylt, að gjðra enga breyting á 
því síðar.

H. 6. kgk. (Þ. B.) taldi þessnm manni 
mikið til gildis sem garðyrkjumanni. Mjer 
finnst það ekki eiga við að blanda öðrum 
hæfileiknm mannsins hjer saman við. Hjer 
er nm það að ræða, að veita honum viður- 
kenningn fyrir lækningar hans og uppbót 
á lannnm, og garðyrkjan kemnr þá ekki 
til greina. Ef það væri gjört, væri hon- 
nm veitt sjerstök npphæð, sem samblönd- 
uð væri launahækkun og verðlaun fyrir 
iækningar og garðyrkju, og þá yfir höfnð 
fyrir allt, sem maður gæti talið manninnm 
til gildis. Hefði það komið fyrir sjerstakt 
að veita honum styrk til garðyrkju, þá 
hefði jeg verið með því, en það er allt ann- 
að, en að veita honnm margsamanblandaða 
heiðursupphæð. Menn hafa sagt, að nanð- 
synlegt væri að veita honnm þetta, til þess 
að bjarga sóma landsins, en mjer finnst 
þó spnrsmál, hvort þessi aðferð muni heppi- 
leg til þesa, eins og h. 5. kgk (J. A. Hj.) 
einnig hefnr minnzt á. Mjer finnst það 
spnrsmál, hvort það gætn kallazt nokknr 
heiðnrslann, þótt nokkrir þingmenn gætu 
kvalið fram úr Iandssjóði þessa upphæð 
handa honnm, úr þeim sjóði, sem ekki er 
þeirra. Mnndu þá máske margir út nm 
land segja, „að þeir værn örir á annars 
fje en níðingar á sjálís síns“, eins ogorð- 
tækið hljóðar. Mjer finnst það efasamt,hvort 
rjett sje af Ed. að taka þetta upp, þegar
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Nd. hefur neitað þvi, og þó Ed. gæti kval- 
ið það fram og það fengi framgang í Nd. 
og eameinuðu þingi með litlum meiri hluta, 
þá væri þó heiðurinn togaður fram með 
töngum, og i sjálfu sjer einskis virði, sjer- 
staklega þar, sem um fremur efnaðan mann 
er að ræða, og sem stendur til að verða 
sterkrikur með tímanum.

Viðvíkjandi þeirri breyting nefndar- 
innar, að fella burt styrkinn til Jóns 
Halldórssonar, þá er jeg nefndinni sam- 
dóma og framsögum. um það, að ekki sje 
heppilegt að veita hann, því bæði er hann 
litill og mun þvi ekki koma að fullum 
notum, og svo hefur heyrzt, að maður 
þessi fái styrk hjá frændfólki sínu, sem 
meiru nemi. Jeg held ekki, að slikar 
smásmuglegar viðurkenningar verði til þess 
að hefja bændastjettina, heldur að eins 
til þess að auka snikjur, koma mönnum 
til að biðja og biðja um styrk úr lands- 
sjóði, fara að eins fram á iítið, til þess 
að uá í eitthvað, svo að út úr því yrði 
mjög leiðinlegt betl að lokum, bændastjett- 
inui til mikillar niðurlægingar. Að vísu 
getur það komið fyrir, að heiðursbæudur 
komist á vonarvöl á elliárum sinum, þó 
mjer finnist það einkennilegt nokkuð og 
verði að álíta, að þeir hafi ekki breytt 
eins skynsamlega og búast mætti við, þar 
sem þeir ekki höfðu svo mikið upp úr 
framkvæmdum sinum, að þeim væri styrk- 
ur að á elliárum sínum. Þó þessi maður 
hafi fengið heiðurslaun úr sjóði Kristjáns 
IX, er ekki ástæða fyrir þingið að veita 
honnm heiðurslaun fyrir það, og þó hann væri 
heiðursfjelagi búnaðarfjelags suðuramtsins, 
þá minnir það að eins á það, að næst liggi 
þessu búnaðarfjelagi að veita honum styrk. 
Ef þessi maður ekki væri hjer svo nálægt, 
heldur væri einhversstaðar utan af lartds- 
horni, hefði mönnum að likindum ekki 
fnndizt nauðsyn til að veita honum styrk- 
inn; það er að eins af þvi, hve margir 
þekkja hann hjer, en þeim, sem ekki þekkja

hann, finnst aptur á móti ekki nauðsyn 
bera til þess. Tfir höfuð að tala finnst 
mjer mikið spursmál, hvort það geti kom- 
ið til máls að veita slíkar ölmusur.

Sigurður Jensson: Jeg ætia að eins 
með fáum orðum að gjöra grein fyrir at- 
kvæði mínu. Jeg skal ekki lengja um- 
ræðurnar með því að fara út í hvern ein- 
stakan lið í breytingartillögunum, en læt 
mjer nægja að lýsa því yfir, að jeg i all- 
flestum atriðum er á sama máli og nefnd- 
in. Það eru að eins tvær breytingartil- 
lögur, er jeg ætla mjer að minnast á. 
Það er þá fyrst breytingartillagan á þing- 
skjali 519, um að landlæknir Schierbeck 
fái í viðurkenningarskyni fyrir framkvæmd- 
ir sinar i lækningum og sem uppbót á 
launum 3000 kr. Jeg hef reynt að gjöra 
mjer grein fyrir, hvort þessi heiðursmað- 
ur hafi nokkurn rjett til að fá þessa upp- 
bót á launum, og komizt að þeirri niður- 
stöðu, að hjer geti ekki verið að tala um 
neina rjettarkröfu. Þegar þessi maður 
sótti um landlæknisembættið, lá fyrir 
stjórninni frv. frá alþingi um að lækka 
laun landlæknisins niður í 3,600 kr., en 
hann sótti ekki fyr en hann hafði heyrt, 
að stjórnin mundi ekki samþykkja þessa 
lækknn, en gekkst þó jafnframt undir að 
sætta sig við, ef iaunin yrðu færð niður 
síðar, Að hann varð að undirgangast 
þetta skilyrði, kom til af þvi, að stjórnin 
vissi það, að alþingi hafði sterkan hug á 
á þvi að lækka laun landlæknisembættis- 
ins, og mundi þvi halda áfram að semja 
lög um að lækka launin, eins og einnig 
siðar kom fram. H. 2. kgk. þm. (H. Sv.) 
sagði, að hann (landlækn.) hefði einmitt 
haft þessa lækkun, er þingið fór ffarn á 
1881, fyrir augum í umsóknarbrjefi sínu, 
og úr því hann vissi, að stjórnin mundi 
ekki ganga að þeirri lækkun, þá hafi hann 
getað gjört sjer vissa von um, að fá að 
halda 4800 kr. launum alla sina embætt- 
istíð. En hjer álít jeg ekki rjett skýrt

64*
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frá málavöxtum. Það sem þessi embætt- 
ismaður gat átt vísa von nm, var ekki 
að fá að halda 4800 kr. Iaunum, heldur 
að eins hitt, að launin yrðu aldrei færð 
niður í 3600 kr., því að því vissi hann, 
að stjórnin vildi ekki ganga. En því 
mátti hann búast við, að lannin yrðu 
lækkuð, en ekki svona mikið, eins og 
þingið vildi 1881. Árið 1883 vorn svo 
lann landlæknisembættisins færð niðnr í 
4000 kr. Hvað þessi orð snertir, er h. 
2. kgk. þm. (H. Sv.) las npp, og sagði, 
að hæstvs iandsh. hefði talað á því þingi, 
þá skil jeg ekki hvaða þýðingu þan geta 
haft. Hvaða þýðingn hefur það, þó að 
landshöfðingi segi, að stjórnin mnni aldrei 
staðfesta lögin nm lækknn lannanna, þeg- 
ar stjórnin þrátt fyrir það gekk að þessari 
lækknn? Ef með þessari lækkun er beitt 
ranglæti við þennan embættismann, þá er 
ekki þinginn einu nm að kenna, heldnr 
einnig stjórninni, sem staðfesti lögin, en 
jeg get nú ekki sjeð, að hjer sje um neitt 
ranglæti að tala. Eptir þessn, sem jeg hef 
tekið fram, þá get jeg ekki sjeð, að þessi 
embættismaðnr hafl nokknrn rjett til þess 
að krefjast nppbótar á launum sinum; 
en ef hann er sjálfnr svo viss nm rjett 
sinn, að hann, eins og h. 2. kgk. þm. (H. 
Sv.) skýrði frá, þykist geta fengið þessa 
nppbót, ef til máls kæmi, þá álít jeg, að 
það sje beinasti vegurinn fyrir hann, að 
leita til dómstólanna. Þeir, sem hafa 
flntt þetta mál á þingi, hafa talað nm 
þessa fjárveitingu, ýmist sem nppbót á 
lannnm, sem jeg, eins og jeg hef tekið 
fram, ekki get skilið að geti komið til 
tals, eða þá sem viðnrkenningn iyrir dngn- 
að í embættisfæisln. En jeg vil biðja 
menn að lita á, hvernig þessi embættismaðnr 
sjálfur skoðar þetta mál sitt. Hann hefnr 
sept þinginn brjef, þar sem hann skorar 
á það, að þvo einhvern blett af sóma hinn- 
ar íslenzku þjóðar. En meðan hann ekki 
getnr sýnt oss fram á, hvaða blettnr þetta 
er, sem hjer er átt við, þá sje jeg enga

ástæðu til að taka þessa áskornn tll greina. 
Jeg viðnrkenni það fúllkomlega, að þessi 
embættismaðnr á lof skiiið fyrir allt það, 
sem h. 2. kgk. þm. (H. Sv.) taldi npp; 
hann hefnr vissulega hjer á landi verið 
nýtnr maðnr, góðnr læknir og dngað mörg- 
nm sjúklingum vel, en jeg álit líka, að 
hann hafi einnig fengið viðnrkenningu 
fyrir það i þeim lannnm, er hann hefur 
haft. Ef á að fara að veita öllnm dug- 
legnm embættismönnnm sjerstök lann í 
viðnrkenningarskyni fyrir, að þeir hafi 
staðið vel í stöðu sinni og verið nýtir 
menn, þá held jeg einnig eigi að fara 
lengra, eins og h. 6. kgk. þm. (Þ. B.) 
þegar hefur sýnt, að hann vill. Hann 
vill koma inn í fjárlögin styrk til bónda 
eins, sem viðurkenningu fyrir, að hann 
hefnr verið góðnr og nýtnr bóndi. En ef fara 
ætti að taka npp þá regln, að veita öllum nýt- 
nm og duglegnm mönnnm í landinn fje úr 
iandssjóði i viðnrkenningarskyni fyrir dngn- 
að þeirra eða sem heiðnrslaun, þá held jeg það 
yrði með tímannm ekki svo lítil upphæð.

Jeg get þvi ómögulega greitt atkvæði 
með þessari breyt.till., ekki af því, að mig 
skortí einurð til að standa frammi fyrir 
kjósendnm mínnm, ef mjer fyndist það rjett 
að veita þessa upphæð, eins og h. 2. kgk. 
þm. (H. Sv.) var hræddnr nm, að snma 
mnndi bresta, heldnr af því, að mjer finnst 
alls ekki rjett að veita hana, hvorki sem 
lannanppbót, og ekki heldnr i viðurkenn- 
ingarskyni, eins og sumir vilja.

Þá kemur hin breyt.till. er jeg ætlaði 
að minnast á; hún er á þingskj. 527 og 
er þeæ efhis, að gagnfræðaskólannm á 
Möðrnvöllnm sknli veittar 4000 kr., til að 
kanpa hús Stefáns kennara Stefánssonar í 
staðinn fyrir bæ þann, sem hingað til hef- 
ur‘verið notaðnr við ábúð ájörðinni. Jeg 
skal játa, að jeg er í miklnm vandræðnm 
með, hvernig eigi að líta á þetta mál, þar 
sem það er komið frá einum einstökum 
þingmanni, án þess að stjórnin hafi nokk- 
nð haft með það að gjöra, eða látið i ljósi
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álit sitt um það. Að vísu heftnr skólaBtjór- 
inn á Möðruvöllum látið i Ijósi, að húsið 
væri nauðsyniegt, og jeg get einnig vel skilið, 
að fuU þörf sje á því, en jeg hefði kunn- 
að betur við, aðþessi till. hefði komið frá 
stjórninni sjálfri, en ekki frá einstökum 
manni. Mjer vitanlega hefur landsh., sem 
hefur yfirstjórn þessa skóla, og sem vist 
iætur sjer svo umhugað um hann, eins og 
hina aðraskóla, ekki minnst neitt áþessa 
breyt.till., og þætti mjer mjög æskilegt að 
fá að heyra álit hans um, hvort nauðsynlegt 
sje að kaupa þetta hús handa skólanum.

Landshöfðingi: Út af orðum h. þm. 
Barðstr. (S. J.) skal jeg geta þess, að til 
stjórnarinnar hefur engin málaleitun komið 
i þessa átt, hvorki skýrsla um ástand 
hússins, og ekki heldur nein upplýsing 
um, að nauðsynlegt sje að kaupa það; 
en jeg þykist vita það af skýrslum þeim, 
er hjer liggja fyrir, að þörf muni vera á 
þessu húsi, en að öðru leyti þekki jeg 
ekki, hvernig þessu hagar til, og hef aldrei 
sjálfur skoðað húsið.

Mjer er því ekki hægt i nafnistjórn- 
arinnar að láta neina skoðun uppi, en að 
eins geta þess, að jeg persónulega álít 
það heppilegt, efþingið vildi veita þetta fje.

Framsögumaður (Sigurður Stefánsson): 
Jeg þarf að eins að gjöra örfáar athuga- 
semdir við fáein atriði í þessum kafla 
Það hefúr verið talað mikið um það, að 
fjárbænirnar væru rnargar, en jeg furða mig 
ekki á þvi þar sem ekki er i annað hús 
áð venda til þess að leita styrks. Það 
væri töluvert öðru máli að gegna, ef stjórn- 
inni væri gefið vald til að veita ákveðna 
upphæð til verklegra og vísindalegra fyrir- 
tækja. Nú hafa komið um 100 fjárbæn- 
ír til þingsins, en það eru ekki nema ör- 
fáar þeirra, sem teknar hafa verið til 
greina. Jeg get sparað mjer að svara 
orðum h. 5. kgk. (J. A. Hj.) út af 15. 
tölul. við 13. gr. C, því h. þm. Strand. 
(G. G.) hefur tekið af mjer ómakið. H. 
1. kgk. (L. E. Sv.) tók það fram, að hann

gæti ekki greitt atkv. með 27. og 28. 
tölul. í breyt.till. nefndarinnar um styrk- 
inu til útgáfu orðabókanna. Hann vildi 
ekki neita, að það væri þörf á þeim, en hann 
dró af því þá ályktun, að af því þörf 
væri á þeim þá mundu þær ganga út og 
vitnaði því til sönnunar til Formálabók- 
arinnar. En það fer ekki ávallt saman, 
að þörf sje á einhverri bók og að hún 
gangi vel út. Orðabækurnar geta verið 
mjög þarfar, þó ekki sje von til, að þær 
verði almennt keyptar og ekki sjeu lík- 
indi til, að þær gangi út á stuttum tima. 
Að vitna til Formálabókarinnar á alls ekki 
við. Það stendur svo sjerstrklega á með 
hana. Hún er einskonar lögfræðisleg 
handbók fyrir hvern mann, sem allir þurfa 
á að halda. Aptur á móti eru þeir að til- 
tölu miklu færri, sem læra mál og hag- 
nýta sjer orðabækur. Til þess að gefa 
slika bók út þarf því opinberan styrk, því 
orðabókin getur verið fullþörf, þó útgef- 
andi standist ekki við að gefa hana út, 
og hafl ekki efni á, að láta fje sitt liggja 
langan tíma rentulaust, er hann leggur 
fram til útgáfunnar. Jeg vil taka t. d. 
Eonráðs-orðabók; það hafa fáar bækur, 
að þvi er jeg hygg, verið gefnar út með 
meirí opinberum styrk, en hún; en þó 
mun enginn geta neitað þvi, að hún hafl 
komið i góðar þarflr. Það er viðurkennd 
þörf á þessum bókum, og sje jeg þvi ekki, 
að þingið skerði sóma sinn, þó það veiti 
þennan styrk, því sje litið á fjárlögin, þá 
verður ekki sagt, að þingið hafi verið svo 
sjerlegaörlátt að veita fje til bókmennta 
eða vísindalegra fyrirtækja. Erlendar þjóð- 
ir veita stórfje á ári til slíkra fyrirtækja 
en hjer eru það að eins örfáar þúsundir. 
Samt sem áður er mikil þörf á ýinsum 
bókum og á meðal þeirra eru orðabækurnar.

Jeg skal geta þess, að mjer gleymd- 
ist i fyrrí ræðu minni að minnast á eitt 
atriði i fjárlögunum, sem nefndin hefúr að 
eins drepið á í áliti sínu og það er við 13. 
gr. VI. 2. d. til kennarafræðslu við alþýðu-



88» Fertugasti og fjórði í: fev. tíl Q&ritgs fyrir árin 1894 og 1898; 2. omr. 860

skólann i Flensborg. Ástæðurnar fyrir 
þessari styrkveitingu ern þær, að i ráði 
er að auka kennarafræðsluna í Flensborg. 
Nefndinni var ekki vel ljóst samt sem 
áður, hvernig ætti að verja þessum 1600 
kr., en þó vildi hún eigi af þeim ástæð- 
um einum fella burtu þessa styrkveitingu, 
því að hún viðurkennir, að kennarafræðsla 
sje harla nauðsynleg, og ætlast nefndin 
til, að styrkurinn gangi til að launaþeim 
kennara, er hefur kennarafræðsluna á hendi. 
Nefndin álítur það nægja, að landsstjórn- 
in taki til greina þetta álit fjárlaganefnd- 
arinnar.

Um 19. tölul. þarf jeg nú því síður 
að fjölyrða, sem hinn h. 1. kgk. (L. E. Sv.) 
hefur svo rækilega mælt honum hót. Þeir, 
h. þm. Strand. (G. G.) og h. 5. kgk. (J.A.Hj.) 
hafa mælt móti honum. En jeg vil taka 
undir það með h. 1. kgk. (L. E. Sv.) að 
það er sitthvað, að maður lesi skýrstur 
um vörur og hitt, að hann sjái vörurnar 
sjálfur. Einkum er það mjög áríðandi, að 
hann sjái með sjálfs síns augum, hvernig 
fiskurinn og ullin eiga að vera verkuð til að 
ganga sem bezt út á hverjum stað; þess 
er og að gæta, að þótt menn viti, hve 
mikið er selt af fiski einhverstaðar, þá 
renna menn samt sem áður blint í sjóinn 
um það, hvernig hann er verkaður. Norð 
menn selja að vísu fisk til Spánar en 
verkun þeirra á fiskinum er ef til vill 
allt önnur en hjá oss, og það er oss á- 
ríðandi að vita. Það gæti orðið upplýst, 
að betra væri fyrir oss að hafa aðra verk- 
unaraðferð á vöru vorri, en vjer nú höfum. 
Skýrsla um þetta gæti komið að hinu 
mesta haldi. Árangur af þessari för þarf 
ekki að vera mikill til þess, að þessar 
1800 kr. vinnist margfaldlega. H. þm. 
Strand. (G. G.) tók það fram, að þessi 
maður, er styrksins æskti, ætti líklega að 
finna eitthvað, sem kaupmenn hefðu aldrei 
fundið. Getur vel verið. En þó hann 
finni ekkert, sem kaupmenn hafa ekki áður 
fundið, þá getnr orðið alimjkið gagn af

för hans. Jeg er á þvi, að kaupmenn 
álíti sjer einmitt ekki skylt, að útbreiða 
meðal viðskiptamanna sinna ýmsan verzl- 
unarlegan fróðleik, sem þeir hafa. En sá 
maður, sem styrktur er aí landsfje til 
slikrar utanfarar, hann mun láta allar 
þær skýrslur í tje í þeim efnum, sem 
honum er framast unnt.

H. þm. Strand. (G. G.) hefur tekið 
það fram, er jeg vildi sagt hafa um styrk- 
inn til Jóns bónda Halldórssonar frá Búr- 
felli. Það var ekki meiningmín, aðgjöra 
lítið úr bændastjettinni, þótt jegvildiekki 
greiða atkv. með þeirri till. Jeg er á þvi, 
að það sje sannyrði, að slík eða slíkar 
styrkveitingar yrðu ekki til að hefja hugs- 
unarhátt íslenzkra bænda, ef þeim væri 
leyfður aðgangur að landssjóði og veittur 
ellistyrkur í viðurkenningarskyni. Jeg vil 
miklu heldur, að stuðlað sje til þess, að 
gjöra bændur sem óháðasta, svo að þeir 
álíti sig sem veitendur en ekki sem þigg- 
endur, að því er til landssjóðs kemur. Jeg 
get ekki annað en látið undrun mína í 
ljósi yfir því, að þessi bóndi, sem verið 
hefur stórefnaður skuli vera orðinn blá- 
fátækur. Það getur gefið grun um, að hann 
hafi ef til vill ekki farið sem bezt með 
láði sinu, og það gæti þvi verið álitamál frá 
því sjónarmiði, hvort hann ætti nokkurn 
ellistyrk skilinn.

Ánnars væri það rjettast í þessum 
efnum, að hlutaðeigandi sveitarfjelag (hjer 
Grimsneshreppur) ljetu þessa fyrirtaks- 
bændur njóta dugnaðar síns og fram- 
kvæmda til hags og heilla sveit sinni, sæi 
þeim fyrir sómasamlegu framfæri áelliárum, 
ef þeir þyrftu þess við. Það væri rjett 
og fagurt.

H. 6. kgk. (Þ. B.), er ávallt hefur 
komið fram sem sparnaðarmaður og var 
settur í einhverja hina fyrstu sparnaðar- 
nefnd á þingi um að lækka kun embætt- 
ismanna, hann er nú flutningsmaður 
þessarar till.; hann er upphafsmaður 
að þvi, að koma á nýjum bitlingum,



861 Fertagasti og flórði f.: frv. tíl flórlaga fyrir &rin 1894 og 1895; 2. umr.

í stuttu máU: koma því á, að alUr atkvæða- 
bændur verði settir á eptirlaun, og þetta 
fer fram á sama þingtnu, sem lengst er 
gengið í því, að færa niður eptirlaunem- 
bættismanna.

Jeg óska svo að lokum, að nmr. um 
þessa bitlinga gengju ekki mikið lengur; 
jeg held að þingd. bæti sig ekki mikið 
á því.

ATKVÆÐAÖK.: 12. gr. A. 1—3. 
samþ. i e. hlj.

B. a.—d. samþ. i e. hlj.
C. a. 1. samþ. ineð 9 samhlj. atkv.
C. a. 2. samþ. með 8 atkv.
10. breyttill. n. (491) við C. a. 2. samþ. 

með 10 atkv.
Skilyrðið við C. a. 2. breytt samþ. með

9 atkv.
C. b. og C. c. samþ. í & hlj.
Skilyrðið við stafliðina b. og c. samþ.

í e. hlj.
Br.till. (521.) samþ. i e. hlj.
Skilyrðið nndir stafl. a. 2. og stafl. b. og

c. breytt samþ. í e. hlj.
C. þannig breytt samþ. í e. hlj.

11. br.till. n. (491) við D. a. samþ. 
með 9 atkv.

D. a. þannig breytt samþ. með 9 atkv.
12. br.tili. (491) við D., b. samþ. í e. hlj. 
D. b. þannig breytt samþ. i e. hlj.
13. br.till. n. (491) við D. b. samþ. með

10 atkv.
15. br.till. n. (491) við D. b. samþ. með 

10 atkv.
D. c. samþ. með 9 samhlj. atkv.
12. gr. frv. þannig breytt samþ. í e. hlj.
13. gr. A., a. og b. 1.—6. samþ. í e. hlj. 
B. I., a. samþ. í e. hlj.
B. I., b. 1.—7. samþ. í e. hlj.
Br.till. (526) við br.till. nefndarinnar (491)

samþ. i e. hlj.
16. br.tiU. n. (491) þannig breytt samþ.

e. hlj.
B. n. a. og b. 1.—8. samþ. í e. hlj.
b. m. a. og b. — — —
B. 11L c. 1.--4. — — —

17. br.till. n. (491) Við c. 5. samþ. i e. 
hlj.

C. tölul. 6.—10. samþ. í e. hlj.
IV. a. samþ. i e. hlj.
IV. b. 1.—3. samþ. í e. hlj.
18. br.till. n. (491) við b. 4. samþ. taeð 

10 atkv.
5. tölul. samþ. í e. hlj.
Br.till. (527) samþ. með 7 samhlj. atkv.
IV. þannig breytt samþ. i e. hlj.
V. a. b. 1.—3. — —- —
VL a.—f. — með 10 atkv.
19. br.till. n. (491) samþ. með 8 atkv.
20. br.till. n. (491) — — 8 —
VL þannig breytt samþ. í e. hlj.
21. br.tiU. n. (491) við VII. a. ftamþ. með 

9 atkv.
VLL þannig breytt samþ. i e. hlj.
22. br.tffl. n. (491) við fyrirsðgnina fyrfr 

b. samþ. i e. hlj.
23. br.tUL n. (491) við 12. tðlul. samþ. 

með 9 atkv.
C. tölul. 13. samþ. með 7 átkv gegn 2.
24. br.tilL n. við 14. tölul. (491) samþ. 

í e. hlj.
14. tðlnl. þannig breyttnr samþ. í e. hlj.
25. br.tiU. n. við 15. tölul. (491) samþ. 

með 10. atkv.
15. tðlnl. þannig breyttUr sátaþ. með 

8 atkv.
16., 17., og 18. tðlnl. aamþ. í e. hlj. 
Br.tiU. C. (534) við 18. tðlnl. tekin

aptnr.
26. br.till. n. (491) við 19. tðlttl. felld 

með 8 atkv. gegn 3.
19. tölnl. þarmeð samþykktnr.
27. br.till. n. (491) við 18. gr. C (orða- 

bðk J. J.) samþ. með 7 atkv.
28. br.till. n. (491) við 13. gr. C. (orða- 

bók ö. Z.) samþ. með 9 atkv.
Br.tUl. (519) feUd með 6 atkv. gegn 5. 
C. með áorðnnm breyt samþ. í e. hlj.
13. gr. frv. með áorðnnm breyt samþ. 

í e. hlj.
14. gr. frv. sataþ. i e. hlj.



39. br.till. n. (491) við 15. gr. s&mþ. 
með 9 atkv.

30. br.till. n. (491) við 15. gr. samþ. 
með 9 atkv.

15. gr. þannig breytt samþ. i e. hlj.
16. gr. samþ. i e. hlj.
17. gr. með áskildnm breyt. samþ. í e. hlj.
18. gr. með áskildum breyt. samþ. i e. hlj.
Lán til sýslufjelaga (tóvinnuvjelar) samþ.

með 10 atkv.
Lán til þilskipakaupa samþ. með 10 atkv.
7. gr. frv. samþ. í e. hlj. með þeim breyt- 

ingnm á npphæðinni, er leiða afbreyting- 
unnm á útgjaldagreinnnnm.

Fyrirsögn frv. samþ án atkv.gr. og 
frv. vísað til 3 nmr. i e. hlj.

Kosinn yfirskoðunarmaður landsreikn- 
inganna fyrir árin 1892 og 1893.

Kosinn var: Kristj&n Jimsson yflr- 
dómari með 5 atkv.

Kosinn gæzlustjóri Söfnunarsj’oðsins. 
Kosinn var: Jim Jensson yfirdóm-

ari með 8 atkv.
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Fertugasti og fimmti fundnr, miðvikn- 
dag 23. ágúst Allir á fnndi.

Tffl. til fiingsályktunar um frjettaþráð 
tU íslands (G. 513)- hvernig ræða skuli.

ATKVÆÐAGB.: Ein nmr samþ. í e hlj.

Tffl. til þingsályktunar um breyting á 
f&iœkraiöggjöfinni (C. 499); hyernig ræða 
sknli.

ATKVÆÐAGB.: Gin nmr. samþ i e. hlj.

Tffl. til þinqsályktunar um strandferð- 
ir hins sameinaða gufuskipafjétags (C. 529); 
hvernig ræða sknli.

ATKVÆÐAGB.: Ein umr. samþ. í e. hlj.

Tffl. tU þingsályktunar um strand- 
ferðaáœUun (C. 532, 533); hvernig ræða 
sknlí

til þings&L nm Btelnhúsbyggíngu; ein nmr. 864

ATKVÆÐAGB.: Ein umr. samþ. í e. hlj.

Tffl. til þinqsályktunar um steirihús- 
bygginqu (C. 485); ein nmr.

Sigurður Stef&nsson: Þó að jeg sje 
því samdóma, að þðrf sje á að hngsa fyrir 
húsrúmi fyrir söfn þau, er nefnd ern í 
þessari þingsál., með því að þan eru að ineiru 
eða minna leyti í óreiðu, þá get jeg samt 
ekki fallizt á þessa þingsál., eins og hún 
er hjer orðuð. Hjer ern að eins nefnd 3 
söfn, forngripasafnið, náttúrugripasafnið og 
litmyndasafnið, sem stungið er upp á, að 
stjórnin láti gjöra nppdrátt til steinhúss 
fyrir, en vitaulegt er, að vjer þörfnnmst 
húsrúms fyrir ýmislegt fleira en þessi 3 
söfn. Menn haía látið i Ijósi, að húsrúm 
það, sem landsbókasafnið hefnr, sje þá og 
þegar orðið of lítið. Vjer höfnm ekkert 
húsrúm fyrir skjalasafn. Landið vantar 
pósthús og bankinn á ekkert hús. AUt 
þetta ætti vandlega að ihnga, áðnr en ráð- 
izt er í að byggja dýra byggingu. Það 
er kunnugt, að byggingar ern tiltölnlega 
þvi ódýrari, sem þær eru stærri, en eins 
og það er varhugavert að leggja út í að 
byggja of stóra byggingu, sem vjer ef til 
viil þnrfum ekki að nota alla, eins er og 
hitt lika íhugunarvert, að ekki sje farið 
að ráðast i að byggja hús, sem eptir á 
reynist allt of lítið og sem menn þess 
vegna yrðn strax óánægðir með. Jeg hefði 
því óskað, að þessi þingsál. væri dálitið 
víðtækari en hún er. Jeg hygg því, að 
ekki sje rjett að fara fram á það, að 
gjörðir sjen uppdrættir að húsi að eins 
fyrir þessi 3 söfn, því að vitanlega verður 
sá nppdráttnr nokkuð dýr; — að sjálf- 
sögðn verðnr að fara út fyrir pollinn til 
að fá hann, eins og með hvað eina vanda- 
samt, er gjöra þarf hjer hjá oss. — Jeg 
vil ekki, að keyptur sje máske fyrir ærna 
peninga uppdráttur, sem ekki verður að 
neinnm notnm; það er tilgangslanst að 
kasta út peningum fyrir slíkt. Mig minn- 
ir, að nppdráttur sá, er gjörðnr var til

atkv.gr
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brúarbygging&rinnar, sem vjer allir þtekkj- 
um, væri nokkuð dýr, og ekki muftdi 
j*essi uppðráttur verða það síður. Ann- 
ars hygg jeg, að ekki sje stór skaði skeð- 
nr, þð að þetta mál fái að hvíla sig eitt 
ár enn þá, og lofa þingi og stjórn að 
hngsa dáiítið betnr um það. Jeg get því 
ekki verið með þessari þiúgsál., eins og 
hðn nú er orðuð, enda þótí að jeg játi, 
að hún fari í rjetta átt

Hallgrímur Sveinsson: 3eg get tekið 
nndir með h. þm. ísf. (S. St) í því, að ef 
vjer á annað borð ráðnmstíþað, aðbyggja 
stórhýsi, sem á að vera varanlegt ogfull- 
nægja þörfum vorum, ber ekki einnngis 
að hafa þessi 3 söfn fyrir angnm, beldnr 
einftig pósthús og banka. Að visu mnn 
bankinn hafa allviðnnanlegt húsrúm, enef 
byggt yrði varanlegt stórhýsi á annað borð, 
ætti að taka tillit til þess, hvort bankinn 
víldi ekki veta með. Væri stórhýsi byggt, 
ætti banki og pósthús að vera niðri og þá 
væri hentngt húsnæði fyrir söfnin á fyrsta 
loptí: þessi 3 söfn, sem eru nefnd hjer í 
þingsál., forngripaSafn, náttúrugripasafn 
og litnryndasafn áftk skjalasafns, ör h. þm. 
ísf. (S, St.) minntist á, að van'taði hent- 
ugt húsnæði. Eins og menn vita, er það 
safn á topti dómkirkjnnnar, og er það alls 
ekki viðunanlegt húsrúm fyrir það, því 
að hvorki er það þar tryggt fyrir elds- 
voða, nje heldur er þar svo rúmgott, að 
safnið geti orðið nota'ð, og í þfiðja lagi 
getnr það húárúm ekki orðið nemá til 
bráðabyrgðar. Um þetta allt virtist mjer 
nauðsynlegt að hngsað sje, þegar um 
hygging sliks stórhýBÍs er að ræða. Það 
mnn sjálfsagt ekki nægja að ráðfæra sig 
nm þessa húsbyggingn við menn hjer á 
landi, héfdur er án efa nauðsynlegt að 
leita ráða tíl húsabyggingarmanna erlendis, 
sem þekkja það, hvernig hentugast væri 
að koma öllu þesáu fyrir í eitt hús. Það 
er mikill vandi að koma þessu fyrir á 
haganiegan hátt, þegar kröfurnar, æm

Aipt A. 1893.

gjörðar efn tíl ednnar byggingar, eru svo 
margar og mismnnandi. Og þegar um 
svona stórt og áríðandi hús er að ræða, 
er ónmflýjanlega nanðsynlegt að kosta 
nokkrn fje til þess, að fá þessa spnrningu 
vel og haganlega leysta. svo að hnsið á 
eptir geti fuilnægt þeim kröfum, sem 
gjörðar eru til þess. Eptir því sem mig 
minnir kostaði teikningin til alþingishúss- 
ins 2000 kr. eða átti að kosta það; skeð 
getur, að eigi hafi verið borgað svo rnikið 
fyrir hana, með því að sá maður, sem 
hana gjörði, hafl af velvilja til landsins, 
ekkí selt hana svo dýrt. En þó kosta 
þyrfti 2000 kr. til þess að fá góðan upp- 
drátt af sliku stórhýsi, jafnvel 3000 kr., 
þá hygg jeg, að eigi mætti horfa í það, 
ef með því væri fengin trygging fyrir því, 
að húsið yrði í alla staði fullnægjandi á 
eptir, og að menn þyrftn ekki að iðrast 
sáran yfir því á eptir, að hafa ráðizt í 
að byggja það hús, er menu yrðu óánægð- 
ir með.

Af því að jeg er hiynntur þessu máli, 
virðist mjer þó rjettafa að sawþykkja 
þessa þingsál., enda þótt hún sje í ófull- 
komnu formi í því transti, að landsstjórn- 
in taki tillit til skoðana þeirra, er fram 
hafa komið undir Umræðunum um þetta 
mál. Jeg er sem sje hræddur nm, að ef 
þessari einn umræðu er nú frestað, þá 
geti verið spurniúg nm, hvort þingsál. nær 
fram að gánga, vegna naumleika tímans. 
Jeg ætla því, að rjettast væri að samþ. 
þingsál., en láta það koma fram í umr., 
að æskilegt væri, að stjórnin leitaði álits 
nm, hvort ekki mætti sameina altt það, 
sem bent hefur verið á, i eina byggingu. 
Jeg vil enda ganga lengra. Jeg vil að 
stjórnin hefði það einnig í huga, að út- 
vegað væri hentugt byggingarstæði hjer í 
bænnm fýrir þetta stórhýsi. Það kann 
óðar en varir að koma fyrir, að hentugt 
byggingarstæði bjóðist, og að það kunni 
úr greipum að ganga, ef ekki er sætt

56 (16. nóv.).
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tækifæri, þegar það býðsL Vjer höfam 
reynslu fyrir því með alþingishúsið, að 
það er talsverðum erflðleikum bun^ið, að 
fá hentugan byggingarstað hjer í Eeykja- 
vík; og jeg vil segja, að sá staður, sem 
alþingishúsið stendur á, er alls ekkihent- 
ugur staður. Hjer era ofmikil þrengsli; 
það ætti langt um betnr við og væri langt 
um fegurra, að slíkt stórhýsi stæði frjáls- 
ara. Það er til lýta við afstöðu kirkjunn- 
ar. Þess væri því óskandi, að þegar lands- 
sjóður byggir næst stórhýsi, að hægtværi 
að synda fyrir þetta sker.

Um kostnaðinn til þessarar húsbygg- 
ingar er ekki gott að segja; að líkindum 
mundi hús fyrir þessi 3 söfn kosta eigi 
minna en 70 þús. kr., og ef húsið ætti að 
vera, fyrir allt það, sem um hefur verið 
talað, roundi eigi veita af 100—120 þús- 
kr. Þetta er vitanlega að eins laus á- 
gizkun, en að sjálfsögðu mun mikið fjár- 
framlag þurfa, og í hlutfalli við það er 
kostnaðurinn ekki mikill við að afla sjer 
góðs uppdráttar. Jeg vil því greiða atkv. 
með þessari þingsál., og vona, að lands- 
stjórnin taki tillit til þess, er komið hef- 
ur fram við umræðurnar, bæði að því leyti, 
að hugsað sje til þess, að sameina allt hið 
umtalaða í eina byggingu, ef það gæti 
vel farið, og eins að haft sje í huga, að 
ná í hentugan stað fyrir bygginguna. Það 
er kunnugt, að hjer andspænis þinghúsinu 
ern tvö ófögur og illa þokkuð hús, sem flest- 
nm mundi þykja æskilegt að gætu kom- 
izt burtu; og ef við þennan stað bættist 
litið hús þar rjett hjá, sem mundi geta 
fengizt með sanngjörnum kjörum, þá væri 
þar hinn bezti grunnur fyrir þessa bygg- 
ingu. Að vísu mun lóð þessi nokkuð mjó, 
með þvi að gata er bæði að norðan og 
að sannan, en samt hygg jeg, að allstórt 
hús gæti staðið á þessum grunni. En í 
öllu falli er það mjög nauðsynlegt, að bygg- 
ingarmeistarinn viti það þegar í upphafi, 
hvar húsið á að standa og hvernig þar 
til hagar, hvort húsið þarf að hafa 1—2

—3 framhtiðar (Facader), þvi með tilliti til 
þess, verður hann að gjöra uppdráttinn 
og haga dyrum, gluggum o. fl.

Sigurður Stefánsson: Hús það, sem 
hjer um ræðir í þessari tiUögu, hygg jeg 
að verði ekki reist nema fyrir ærið fje, 
og það var meining mín, að jeg vildi ekki 
láta gjöra uppdrátt til húss, sem svo reynd- 
ist, er til kæmi, að væri í raun og veru 
of lítið, heldur vildi jeg, að tekið væri 
tillit til ýmisiegs fleira, sem kæmi til 
greina, er um þess háttar stórhýsi er að 
ræða. Jeg er ekki á móti þvi, að þetta 
stórhýsi verði reist innan skamms, en 
mjer fannst tillagan fara of skammt. En 
ef h. þingd. vill halda tillögunni fram, 
svo að stjórnin sjái yfirlýstan vilja þings- 
ins i því efni, þá kynni jeg betur við, að 
það sæist víðar en i umræðunum um málið 
og vildi jeg þá, að komið væri fram með 
breyt.till. í þá átt, að húsið væri ætlað 
til ýmislegs fleira, en tekið er fram í till,, 
og hún þá tekin út af dagskrá. Jeg 
hugði, að þess mundi ekki þörf í þetta 
sinn, en get vel fallizt á það, sem h. 2. 
kgk. (H. Sv.) sagði, að sje nauðsynlegt og 
mjög æskilegt, að einhver ráðstöfun væri 
gjörð í þessa átt. En jeg ætla að stjórn- 
in muni betur sjá og taka tiliit til yfir- 
lýsts vilja þingsins í tillögunni sjálfri, 
heldur en þó að hún sjái hann i umræð- 
unum.

Árni Thorsteinsson: Jeg ætla að 
leyfa mjer að fara nokkrum orðum um 
tillögufta, þvi að mjer finnst hún verð- 
skulda að nákvæmlega sje íhugað, hvert 
efni hennar er. Hún getur leitt af sjer 
mikil útgjöld fyrir landssjóð, sem gætu 
orðið tilfínnanleg og einnig hagnað, sem 
ætti að verða sem mestnr. Þess vegna 
verður að vanda hana sem bezt, svo að 
hún sje ekki gjörð rjett út í bláinn og 
ekki takmörkuð um of eða of víðtæk.

Það stendur nú í tillögunni, að stein- 
hús það, sem gjöra á uppdráttinn til, 
skuli meðal annars vera handa íorngripa-
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safninu. Það er mjög nauðsynlegt fyrir 
þetta safn, að fá ný* rúmgóð herbergi 

; samboðin safninu, sem nú er orðið svo 
mikið, að það er landinu til sóma. Við 

: það, að safnið fengi húsrúm í hinu nýja 
stórhýsi, mundu þau herbergi losna, sem 
forngripasafnið hefur nú til umráða, og 
það er spursmál, hvort alþingi mundi ekki 
fá þörf fyrir þau herbergi, eða þá að 
þau væru notuð til annars saíns, einkum 
náttúrugripasafnsins. Þetta safn skiptist 
eiginlega í tvennt. Það er safn lærða 
skólans, sem er talsvert, en til lítils gagns 
sem stendur, af þvi að það, vegna rúm- 
leysis liggur mest geymt og lokað í hólf- 
um og skápum, og það er safn hins ís- 
lenzka náttúrufræðisfjelags, sem verðskuld- 
ar miklu betri herbergi en það hefur nú hjer 
og hvar út í bæ í óáreiðanlegum húsum. 
Þessi tvö söfn ætti að sameina í eina 
heild.

Hvað litmyndasafninn viðvíkur, þá 
er jeg á móti þvi, að það sje nefnt í 
þessari tillögu. Jeg ímynda mjer, að hjer 
sje sjerstaklega átt við þau málverk, 
sem eru hjer í þingsölunum. Sumum kann 
að virðast, að þau eigi ekki vel við hjer 
í þinghúsinu, en jeg hygg samt, að þau 
sjeu til svo mikillar prýði, að allir mundu 
heldur kjósa, að hafa þau hjer í sölunum, 
heldur en missa þau þaðan. Jeg ætla því, að 
það sjeóþarfi, að litmyndasafnið sje tekið 
með í tillögunni, því að það sje hvergi 
betnr geymt en hjer í þingsölunum. Ef 
byggja á hús fyrir þetta safn, þá mundi 
það líka auka tiltölulega mihið kostn- 
aðinn, því að safnið þyrfti að hafa stór 
og vegleg herbergi með góðri birtu. 
Jeg verð því að vera á því, að það sje 
numið úr tiliögunni.

H. þm. ísf. (S. St.) minntist á, að 
húsiúm það, sem landsbókasafnið hefði 
yfir að ráða væri of litið. Jeg hygg samt, 
að það geti hjálpazt við það enn um nokk- 
urn tíma, og mundi nægja i 10—20 ár

ennþá, ef skotið væri út ýmsum bókum, 
sem ekki þurfa að standa i skápunum, og 
þær geymdar á annan hátt.

H. þm. ísf. (S. St.) minntist einnig á, 
að þörf væri á nýju pósthúsi. Það er 
rjett; það er sjerleg nauðsyn á því. Eptir 
því sem samgöngur, brjefaviðskipti og 
póstflutningar nú ern, er ekki við því að 
búast, að einstakur maður, með þeim 
launum er houum eru ákveðin, geti ljeð 
hús, sem fnlinægi þeirri aðsókn, sem nú 
er orðin. Ennfremur er þess að gæta, 
að þar eru geymd mörg verðskjöl, sem 
ekki er rjett að geyma nema í húsi full- 
.tryggn fyrir þjófnaði, innbroti og eldsvoða.

Það er einnig annað, sém jeg ætla 
að mönnum hafl ekki hugkvæmzt, að land- 
fógetadæmið þarf einnig skfifstofu, sem 
mesta nauðsyn er á, að fengi sem fyrst 
húsrúm í vel tryggðu húsi. Sú, sem nú 
er látin í tje af þeim manni, er nú er í 
embættinu, er ónóg að því leyti, að þar 
er ekki næg trygging á peningum, verð- 
brjefum og ýmsn öðru, sem vel tryggt 
þarf að vera, og getur það þó eigi verið 
betra, þá er um vanaleg hús er að ræða; 
þegar svo er nú, verður það ekki betra, 
þegar nýr maður tekur við, með minni 
launnm og ef til vill ónógu skrifstofufje.

Til þess Ijóslega að benda á, hve mikil 
þörf er á slíkri ráðstöfun, skal jeg geta 
þess, að á fyrstu mánuðum ársins, áður en 
farið er að semja reikninga, má telja, að 
hjá landfógeta sjeu geymdar útgjaldakvitt- 
anir fyrir 500—600 þús. króna; ennffemur 
liggur þar fyrir opt talsverður peninga- 
forði og það stundum mjög mikill stuttan 
tíma. Á skrifstofunni eiu einnig geymd 
öll verðskjöl viðlagasjóðsins, sem nema um 
600—700 þús. króna, og er það með öllu 
ófært, að slik skrifstofa sje í trjehúsi. 
Þetta þarf að tryggja betur af Iands9tjórn- 
arinnar hálfu.

Jeg skal taka það fram, þó að þess 
ætti ekki að vera þörf, að hjer er ekki í 

66*
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neinu að ræða um bústað landfógeta, heid- 
ur er það skrifstofa landfógetadæmisins, 
sem þyrfti, líkt og póststofan, að vera á 
vel tryggðum stað og hafa hirzlur lausar 
við alla áhættu fyrir eldsvoða, en landr 
fógetinn og póstmeistarinn geta búið á 
öðrura stað. Landfógeta-skrifstofan þarf • 
að hafa sem bezt rúm til að geta geymt 
fjemæta muni og að öðru leyti 2 eða 3 j 
skrifstofuherbergi, en póststofan þarf auk 
skrifstofu að hafa stóra stofu til að taka 
á móti bréfum og afhenda þau, ennfremur 
aðra til að taka á móti bögglum og sending- 
um, og svo herbergi til ýmsra áh&lda o. fl.

Jeg hygg. að rjett sje, að þessu sje 
gaumur gefinð, og jeg vildi sem sagt leiða 
athygli að því, að ef þessu máli er hreyft 
á annað borð, þá verði það til gagns að 
fullu, Það gæti verið, að kostnaðurinn 
mnndi fæla menn, en það ætla jeg, að 
þurfi ei að vera, því að ýmjslegt bendir á, að 
menn muni geta ráðið því sjálfir, að haun 
verði eigi tiltölulega ókleyfur. Þetta hús, 
8em við erum í, hefur kostað 125 þús. kr., 
þar með talin áhöld til bókasafnsins og 
alþingis; ennfremur er þess að gæta, að 
gólflð er úr steyptum steini allt að 3—4 
álnir á dýpt og skilrúm úr steini um allt 
húsið, og einnig yfir laúdsbókasafninu á 
neðsta gólfl er steinmúruð hvelfing og járn- 
bindingar á milli, Alls þessa þyrfti ekki 
í hinu fyrirhugaða stórhýsi, og gæti þó 
verið vel tryggt. Ef það hús væri byggt, 
sem nauðsyn er á, þá má ætla, aði kostn- 
aðurinn yrði öðruhvorn megin við 60 þús. 
krónur, að því er jeg helzt hef hngsað 
mjer, en auðvitað getur það orðið meira 
eða minna eptir því rúmi, sem til verðun 
ætlazt

Þá hefur verið talað um, að Jands> 
bankinn þyrfti að hafa betra húsnæði og 
raun það rjett vera, en hann stendur á 
sinum eigin fótnra, svo að þar yrði að 
gjöra samninga á milli hans og landsstjórn- 
arinnar. Ef það yrði^ þá verður húsið 
enn ódýrara, því að þvi stærra sem það

er, þvi tiltöínlega ódýrara vmrður það, 
miðað við rúraið.

Jeg hygg, að það sje full ástæða til, 
að tíllögunni sje gaumur gefinn og hún 
gjörð yfirgripsmeiri, og er jeg samdóraa 
þvi, að málinu sje þvi frestað. Menn mega 
ekki láta það fæla sig frá henni, þótt að 
til þess þurfi að kosta nokkuð að ráðfæra 
isig við byggingarfróða menn. Jeg er sam- 
dóma h. 2. kgk. (H. Sv.) ura þáð, að ó* 
mögulegt er að gjörður verði uppdráttur 
af húsinu,, fyr en ákveðið er, hvar það 
skuli standa. Eptir tiilögunni mnnu ekki 
vera önnur útgjöld en þau, sem leiða af 
því, að skora á stjórnina að ráðfæra sig 
við byggingarfróða mensn um, hvernig verði 
ráðið úr þvi atriði, sem tillagan ræðir 
nm.

HaRgrimur Sveinsson: Jeg er þakk- 
látur h. forseta fyrir bendingar þær, sem 
hann hefur gefið í þessu máli. Það er 
alveg rjett tekið fram hjá honum, að full 
ástæða sje til að hugsa um, að skrifstofa 
sú, sem tekar við gjöldum til landssjóðs og 
lætur þan úti, asje vel tryggð. Það er sýni- 
legt, að mál þetta verður töluvert tmfangs- 
raeira og stærra, en gjört vac ráð fyrir í 
fyrstu, en það sem hætzt hefur við, verð- 
ur engu síður að t&ka til greina, og er 
þá spnrning um, hvort ekki ætti lika að 
reyna að sameina þessa kröfu við hitt, 
svo að farið væri fram á, að skrifstofa 
landfógeta einnig væri i þessari eiuu stóru 
hyggingu, er gjöra þyrfti.

Þar á mótí get jeg ekki verið sam- 
dóma h. forseta um það, að komizt verði 
af án sjerstaks húss fyrir litmyndasafnið. 
Það mun ekki nægja til langframa að láta 
rayndirnar hanga hjer i sölum alþingis- 
hússins, og þær eru ekki ætlaðar til þess 
að skreyta sali þessa hnss með þeira, og 
þar að auki eiga þær ekki við á þeim 
veggflötnm, er salir og herbergi hjer hafa 
fram að bjóða. Málverkin sjálf og fletir 
þeir, sem þau eiga að hanga, á, verða að 
vera sniðin hvað eptir öðru. Það er auð-
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sjeð, að málverkin, erns og þau hanga 
hjer, eru ekki sniðin eptir veggjunum og 
eiga ekki við þá. Það sýnir sig sjálft, að 
þeiro hefhr verið holað hjer niður af vand- 
ræðmn. Á öðrum veggnum í þessum sal 
hangir málverk með gylltum ramma, en á 
hinum málverk með dðkkri umgjörð; á 
þeasu fer ekki allskostar vel. Þótt við 
sleppnm hinum stórn sölnm þessa húss 
og lítttm að eÚ8 á hin önnnr smærri her- 
bergi, þá verðnr hin sama niðnrstaðan og 
ekki betri. í þeim herbergjum er ástandið 
einnig óviðnnandi, þar er ekkert tillit 
tekið til birtu og annars fleira, sem taka 
þarf tillit tíl við þetta. Það er heldur 
ekki hægt að taka tillit tíl alls þessa, 
nema byggt verði sjerstakt hús, er npp- 
fylli þau skilyrði, er með þarf. Stundum 
á það betur við, að birtan komi að ofan, 
svo að vel fari á málverknnum, og væri 
þá sjerstaklega hent, að byggt væri stór- 
hýsi og málverkin geyœd á efsta lopti 
þess. Herbergin þar nuetti búa svo úfc, 
að birtan kæmi oinnig að ofan, hvort 
sem mönnnm nú sýndist að haga svo 
ölhiffl herbergjnnnm oð.i að eins nokkrum. 
Litmyndasafnið hefnr allt of lítið hásnæði 
hjer og er allt of mjög hrngað saman. Ef 
það feagi betea og stærra húsnæði, ern 
líkindi til, að það mnndi meira ankast að 
myndum, og mætti þá haga þessu hási 
svo, að gjört væri ráð fyrir liklegri aukn- 
ing safnsins. Jeg sje ekki, að það hús- 
næði, sem safnið nú hefnr, sje nægilegt 
eða viðnnanlegt, heldur verði að byggja 
nýtt hús fyrir það, en þessn- er ekki nnnt 
að koma fratn að svo stöddn. Verðurþví 
annaðhvort að láta sitja við þær bending- 
ar, er þingmenn hafa geflð i ræðum sínnm 
þessn víðvíkjandi, eða að fresta umræðn 
málains tíl þess betur seinna að fullnægja 
þvi, sem bjer hefnr verið drepið á, og því 
fremnr aðhyllist jeg þessa siðari aðferð, 
sem jeg hsf heyrt á h. forseta, að hanu 
gefi því góðan róm.

Umræðunni frestað.

Frumv. til laqa um aukatékjur þasr, 
er renna í landssjóð (C. 493, 517); ein 
nmr.

Framsöqumaður (Kristján Jónssori):
Nd. hefnr gjört að eins fáar breyt- 

ingar við frumvarp þetta, eins og það 
var, er það fór hjeðan, og ern það yfir 
höfuð að eins orðabreytingar. Á eptir 
nefndnm greinnm hafa verið gjörðar breyt- 
ingar, nfl.: 12. gr., 13. gr., 14. gr., 16. gr. 
og 17.gr.; sömuleiðis á 43. gr. og 56. gr. 
Með þvií að eagar efnisbreytingar hafa 
verið gjörðar á frumvarpinn, og ofantald- 
ar orðabreytingar að áliti nefndarinnar 
eru fremnr til bóta, vil jeg í nafaínefnd- 
arinnar, sem haft hefnr málið til með- 
ferðar, ráða hinni h. deild tíl að sam- 
þykkja frumv., eins og það nú er.

ATKVÆÐAGR.: Frumv. samþ. í e. 
hlj. og afgreitt til landsh. sem lög frá al- 
þingi,

Frumv. til laga um kosninqar til al- 
þingis (C. 512, 535); 1. umr.

Jón A. Hjaltalín: Jeg hef ekki mik- 
ið um frnmv. þetta að segja. Mjer finnst 
nn flest íara að verða tíl hindrnnar því, 
að kjósendur fáí umbót á þessn velferðar- 
máli sínu. Mjer virðist það nokkuð und- 
arlegt, að þetta skuli vera skoðað sem 
nýtt frumv., þar sem að eins 2 greinnm 
hefur verið breytt frá frumv. okkar, en 
úr því menn ern á þeirri skoðun, aðálífca 
þetta nýtt frumv., þá tjáir ekki um það 
að tala, og verðnr svo að vens.

H. Nd. hefur ekki verið jafn athugul 
nm öll frnmv. sín og þettá, því hjer á 
dögunnm kom frumv. frá henni, sem svo 
að segja að eins hafði verið rætt í einni 
umr, því það kom svo breytt frá fyrri 
umr., að það nanmast mátti kalla sama 
frumv.

Með því jeg sje, að ekki er tíL 
nesins að vera að ræða frnmvarp þetta 
hjer, skal jeg ekki eyða ónýtum orðnm 
að því, og vona, að kjósendur sjái vdvilja
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þingsins í þeasn máli, og þó mjer ekki 
líki breytingar þær, sem h. Nd. hefnr 
gjört á frnmv. okkar, nm leið og hún kom 
með þetta frnmv., þá mnn jeg þó ganga 
að þeim, því jeg vil heldnr óska, að frv. 
fái fram að ganga, en að það falli fyrir 
þá sök, að í því ern þó nokknr ákvæði, 
sem gjöra kjósendnm ljettara að njóta 
kosningarrjettar síns, en verið hefnr.

OuSjím Ckuflaugssan: Mer fannst 
h. 5. kgk þm. (J. A. Hj.) þykja nokkuð 
súrt í broti, að þetta skyldi vera 1. umr. 
málsins. Ennfremnr gat hann þess, að í 
þessn frumv. væri falin rjettarbót kjós- 
endnm til handa. Það er nú enn sem 
fyr, að jeg get ekki komið auga á þá 
rjettarbót; það hlýtur að vera nokkuð 
djúpt á henni, að minnsta kosti hef jeg 
ekki skilning til þess að sjá h&na. Jeg 
játa það með h. 5. kgk. (J. A. Hj.), að 
það hefur ekki mikið að þýða, að vera 
að ræða frnmv. þetta hjer, því tíminn 
er orðinn svo nanmur, að það getur ekki 
komizt í gegn, ea það get jeg ekki talið 
neitt óhapp, en þar sem það að likindum 
á fyrir þessu frumv. að liggja, að ganga 
aptnr, eins og mörg önnnr, þá er rjett að 
það sje rætt hjer, svo að þjóðin geti heyrt 
skoðanir þingm. sinna á þessn máli, og 
það því fremnr, sem það hefnr verið frem- 
nr lítið rætt í Nd., og litlar mótbárur 
koroið gegn þvi, að mjer finnst. Það mnn 
eiga að vera kostur mikill, að kjósendum 
er gjört hægt fyrir að nota kosningar- 
rjett sinn, en jeg get ekki sjeð, að hægð- 
in sje viss eptir þessu frumv. Aðalbreyt- 
ingin er fólgin í því, að amtsráð getur á- 
kveðið 2- 3 kjörstaði i sýsln, þar sem 
menn nú verða að sætta sig við að mæta 
allir á einum stað. Það lítnr nú máske 
út fyrir, &ð hjer sje kjósendnnnm veittur 
mikill „hægðarauki", en mjer sýnist þó 
æði tvísýnt nm, hvort svo er, þar sem 
írnmv. hefur þan ákvæði, að enginn sje 
rjett kjörinn þingmaðnr, nema að hann 
hafi fengið meir en helming atkv. þeirra,

er greidd hafa verið, eins og ákveðið er 
í gildandi kosningarlögnm, en þetta sýnir 
þó, að Nd. hefnr fnndizt það varúðarvert að 
missa þan ákvæði hinna gildandi laga nm, 
að minnsta kosti helmingnr þeirra atkv., 
sem greidd ern, ráði úrslitum. En hver 
er þá hægðin ef svo fer, að enginn fær 
helming atkvæða við fyrri kosningarnar 
og þvi má ávallt búast við. Menn verða 
fyrst að fara 3. part sýslunnar til þess að 
kjósa, koma svo heim í óvissu um það, 
hver þingmaður hafi orðið, og verða svo 
aptur að fara enn lengri veg eða á einn 
sameiginlegan fund, eins og nú er. Fyrri 
íerðinni er þá alveg eytt til einskis, eða 
rjettara sagt, þeira tíma og erfiðismnnnm, 
sem til hennar gengur. Jeg sje ekki í 
hverju hægðin liggur; þetta er að eins til 
þess að auka erfiðleikana, gefa mönnum 
vonir, sem geta brugðizt, og koma öllum 
kosningnnnm á sundrung. Það er ekki 
sagt, að seinni kosningar færn í samræmi 
við hinar fyrri. Nei, það eru engar líkur 
til þess, þar sem millibil milli fnndanna 
getnr orðið langt. og það getur þá komið 
fyrir, að sá komist að við seinni kosning- 
ar, sem minnstar likur hafði til þess, 
vegna þess, að ekki er víst, að þeir, sem 
mestan kraptinn hafa við fyrri kosning- 
arnar, komi á seinni fundinn einhverra 
ástæðna vegna, og svo er eitt: Hvernig 
stendur á þvi, að verið er að fjölga kjör- 
stöðum í þeim kjördæmnm, sem nú eru 
kosnir í 2 þingmenn, en ekki skipt kjör- 
dæmunum i jafnmörg kjördæmi og þing- 
mennirnir ern? Menn eru að berjast við 
að fá það, sem er lítt mögulegt, og sem 
alstaðar rekur sig á óviðráðanlega agnúa, 
en vilja ekki breyta því, sem verður breytt 
til hægðar fyrir marga, og sem hefnr eng- 
ar sennilegar mótbárur við að striða. 1 
frumv. þvi, sem Ed. hafði til meðferðar, 
var farið fram á, að setja kjörstað í hvern 
hrepp, og færði h. 5. kgk. (J. A. Hj.) þá 
ástæðn með því, að skoðanir manna kæmu 
þá betnr fram, þar sem mönnnm með því
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væri gjört hægra fyrir að mæta á kjör- 
fundum, en jeg sýndi þá fram á, að það 
mundi ekki verða til þess, heldur mundi 
af þvi leiða, að ein skoðunin gæti þá 
bælt aðra nndir sig, og einn fámennur 
flokkur ráðið öllu.

Jeg er einmitt á því, að jafnmargar 
aðalsteínnr eigi að komast inn á þingið í 
gpgn nm þingkosningarnar og þingmenn- 
irnir ern margir í hverju hjeraði, en lengra 
verðnr ekki farið, en til þess miðar ekki 
þessi lagabreyting, sem hjer er farið fram 
á, og ekki heldur sú, sem frumv. það, er 
fór hjeðan úr deildinni fór fram á, heldnr 
að eins sú lagabreyting, sem fer fram á 
að skipta landinn í eins mörg kjördæmi 
og þingmennirnir eru margir.

Jeg skal leitast við að skýra þessa 
skoðan mína fyrir h. deild. Setjum svo, 
að eitt kjördæmi skiptist í hjer um bil 
2 jafna hluta með skoðan á einhverjn 
aðalmáli, og að í þessn kjördæmi eigi að 
kjósa 2 þm. Segjnm t. d., að nyrðri hlnti 
kjördæmisins vilji láta breyta kosningar- 
lögnnnm, og að það sje hans aðal áhnga- 
mál, en að sá syðri vilji það hreint ekki, 
og setjum nú svo, að báðir partarnir leggi 
svo mikla áherzln á þetta, að þeir hafi 
það fyrir aðaiangnamið við kosningarnar. 
Nú bjóða sig 4 fram til þings, 2 vilja 
breyta en 2 ekki; nú er kosið um alla 
þessa á sama staðnnm, — það gjörir 
ekkert, hvort kjörstaðirnir eru margir eða 
fáir — og sá hluti kjördæmisins, sem hef- 
ur þó ekki sje nema tveimnr atkvæðnm 
fleira, fær 2 menn á þing en hinn eng- 
an. Væri nú ekki eðlilegra að skipta 
þessnm kjördæmum í tvennt, svo að sinn 
flokknrinn gæti fengið hvern þingmanninn. 
Mjerer því alveg óskiljanlegt, hversvegna 
menn óska eptir 2 kjörstöðnm í þeim 
kjördæmnm, sem nú kjósa 2 þm., en ekki 
að þeim sje skipt í tvennt.

Eitt af þeim fán kostnm, sem frumv. 
frá Ed. hafði, var það, að það færði koaning- 
artímann í júnimánnð úr september. Nú

er hann aptur kominn í september i frv. 
þessn. Ef kosningartíminn er í júní, er 
mönnnm gjört hægra fyrir að sækja fundi; 
veðuráttan hamlar opt að haustinn til. 
Þetta ákvæði, sem einmitt var eini kost- 
urinn við hitt frnmv., er nú numið burt 
í þessn.

Jeg sje enn eins og fyr ekki, að 
þessar breyt., er frumv. þetta vill gjöra 
á hinnm gildandi kosningarlögnm sje til 
nokkurra bóta. Frumv. það, sem fór frá 
Ed. til Nd., hafði þó þennan eina kost, 
sem jeg nefndi, en jeg sje ekki, að frnmv. 
þetta hafl einn einasta kost.

ATKVÆÐAÖE.: Frumv. vísað til 2. 
nmr. með 7 atkv. gegn 3.

FVmotv. til fjárlaga fyrir árin 1894 
og 1895 (C. 423, 545, 547, 550); 3. umr.

Framsöqumaður (Sigurður Stéfánsson): 
Jeg get eiginlega ekki sagt mikið fyrir 
hönd nefndarinnar, því að vegna hins 
nauma tíma hefnr hún ekki átt kost á, 
að halda fund með sjer, og get þvi ekki 
lýst áliti nefndarinnar á þessnm breyttill., 
sem fram hafa komið. En það vill nú svo 
vel til, að snmir úr neíndinni eru undir 
þessum breyt.till., og þar á meðal jeg á 
breyt till. 550, þar sem farið er fram á 
að hækka ölmnsnstyrkinn við prestaskól- 
ann nm 200 kr. síðara árið. Jeg verð 
að vera með þessari breyt.till., þó að það 
yrði ofan á í nefndinni að fara ekki lengra 
en 200 kr.. hvort árið. Þó að nú sjen 
ekki margir á prestaskólannm, þá geta 
þeir máske orðið fleiri seinni vetur- 
inn, og þá ætti styrknrinn ekki að vera 
af svo skornnm skammti og nú er. Um 
álit hinna nefndarmannanna veit jeg 
ekki.

Þá er breyttill. við 13. gr. B. VI. g., 
að styrknrinn til sira Ólafs Helgasonar 
falli burt. Af þvi að nefndinni þótti á- 
stæða til að taka þennan styrk á fjárlögin, 
er hún hafði kynnt sjer málavöztn, mnn 
hún ekki verða til að fella hann bnrt aptnr.
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Og jeg sje heldur enga ástæðu til þess, 
en mnn þó geyma atkv. mitt til þess að 
jeg hef heyrt ástæður fyrir þessari breyt.- 
till., sem mjer þæfctu nógu góðar og giid- 
ar til þess, að jeg greiddi atkv. með henni, 
en ef þær koma ekki, greiði jeg anðvitað 
atkv. með styrknum. Að óheyrðu máli 
skal jeg hvorki segja, hvort jeg Verð með 
eða móti. Nefndinni þótti sanngirni mæla 
með því, að styrknr þessi væri veittnr.

Því næst er breyt.till. á þingskj. 550 
við 13. gr. G. 5. c., að athugasemdin við 
styrkinn til að skrásetja forngripi falli 
bnrt. Jeg skal geta þess, að jeg greiði 
atkv. með þessari breyt.tili., eisungis með 
þeim fyrirvara, að ekki verði borgað meira 
til þessa starfa en 600 kr. á ári þetta 
fjárhagstímabM. Jeg hygg að sá, sem 
starfið á að leysa af hendi, trcysti sjer 
ekki tíl að hafa iokið við það á svo stuttum 
tkna, og það var ætlun h. Nd. og eins 
deildarinnar hjer, að ekki væri veitt meira 
en þessar 600 kr. hvort árið, og álít jeg 
þinginu óskyit að veita meira fje til þess 
starfa. En sanngjarnt er, að maður sá, 
er i hlnt á, fái styrkinn útborgaðan, þó 
að hann sje ekki alveg búinn á þessum 
tima, þar sem maðurinn er lika hinn sam- 
vizkusamaSti og áreiðaulegör. En jeg hef 
tekið fram, að jeg greiði að eins atkv. með 
áminnstum fyrirvara.

Viðvíkjandi breyt.till. 547 við 13. gr. 
G. 7. skal jeg ekki segja neitt, fyr en jeg 
heyri ástæður flntningsm. fyrir hentfi.

Sigurður Jensson: Jeg ætla að leyfa 
mjer að tala nokkur orð, af því að jeger 
bendlaðnr við eina breyt.till. Við 13. gr. 
G. 7. hef jeg ásamt 2 öðrum h. þm. leyft 
mjer að koma með breyt.till. viðvikjandi 
styrknum til textaútgáfu á íslenzku forn- 
brjefasafni. liaður sá, sem íhlutá, hefur 
sýnt mjer fram á, að hann yrði bart nti 
við það, að styrkurinn tilútgáfúnnar væri 
bundinn því skilyrði, að registur kæmi út 
með hverju bindi. Að semja registrið 
kostar talsverða fyrirhöfh og af því það

er prentað með smærra letri, þegar borið 
er saman við letrið á safninu sjálfu, þá 
fær höfundurinn ekki nema hálfa borgun 
fyrir örkina af því og er það ósanngjarnt, 
þar sem borgnnin fyrir örkina er yfirhöf- 
uð af skornum skamti. Jeg hef komið 
með þessa breyt.till. í von um, að þingd. 
mundi verða svo sanngjörn við þennan 
mann, að hún slakaði til við hann í þessu 
lítilræði, þar sem hann hefur sýnt, að hann 
er starfsamur og duglegur vísindamaður, 
sem er vel maklegur þessa styrks, sem 
hann hingað til hefur notið. Þessi þingd. 
hefur og sýnt í ýmsum öðrum atriðum að 
hún kann að meta framúrskarandi dugnað 
einstakra manna, t d. vil jeg benda á, 
hvernig henni hefur farizt við augnalækni 
Björn Ólafsson, og því vona jeg, að hún 
eins virði þann dngnað, sem maður þessi 
hefur sýnt.

Guttormur Vigfússon: Jeg hef skrif- 
að undir eina breyt.till. ásamt 2 öðrúm h. 
þm. en af því að jeg gef þó ef tii vill ekki 
atkv., eins og búast mætti við, vil jeg 
gjöra stuttlega grein fyrir atkv. mínu.

H. þm. Barðstr. (S. J.) hefur tekið 
nægilega fram allt, sem þarf að táka fram 
viðvíkjandi breyt.till. við 13. gr. C. 7. og 
mun jeg gefa henni atkv. mitt. En undir 
hina breyt.till. við 13. gr. B. VL styrkinn 
til síra Ólafs Helgasonar, hef jeg að eins 
skrifað í þeim tiigangi, að hún kæmist að, 
því við 2. umr. var ekki hreyft nqitt við 
ástæðum með eða móti þeirri fjárveitingu. 
Jeg hef nú síðan íengið nokkrar munn- 
legar skýringar máli þessu viðvíkjandi og 
mæia þær mjög mikið móti styrfeveiting- 
unni en hve áreiðanlegar þær eru get jeg 
ekki um sagt, og verður það þvi algjört 
'Undir skýringum komið, sem jeg heyri með 
og mót, hvernig jeg greiði atkv. um breyt.- 
till., svo að jeg get ekki enn um það ðagt, 
hvernig jeg greiði atkv. um hana; það 
verður undir þeim skýringum komið, sem 
jeg nú fæ við þéssa umr.

Þorkett Bjarnason: Jeg hef skrifað
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undir breyt.till. við 13. gr. B. VI. g. nfl. 
styrkinn til sjera Ólafs Helgasonar, að 
fella hann burtu. Þetta er að vísu ekki 
mikil npphæð, en mjer getur ekki fundizt, 
að nein nauðsyn beri til að veita þennan 
styrk, og greiddi jeg við 2. nmr. atkv. 
móti þvi, að hann væri veittnr.

Þá er þessi prestnr tókst á hendnr 
kennsln heyrnar- og málleysingja hafði 
hann nýlega fengið hægt branð. Hann 
hafði á síðastliðnnm vetri til kennsln 6 
nemendnr og þjónaði sjálfur prestakalli 
sínn og ank þess Arnarbælisprestakalii 
að nokkrn leyti. Eins og menn vita ligg- 
ur þó Arnarbælisprestakall hinn megin við 
Ölfhsá, sjeð frá Gaulverjabæ, enhans presta- 
kail anstnr nndir Þjórsá. Hann hafði 
þannig i fyrra nægan tima bæði til að 
kenna þessnm 6 heyrnar- og málleysingj- 
nm, þjóna sínn eigin prestakalli og ank 
þess, að takast á hendur enn eitt allörð- 
ngt starf. Hann segir í bænarskrá sinni, 
að hann hafi kennt þessnm 6 nemendnm 
fram í miðjan maí, en Jiann getnr þess 
ekki, hve langt þeir hafi verið komnir í 
náminn, nje heldnr hins, hvortnokknr þeirra 
hafi verið fhllnnma orðinn. í bónarbrjefi 
sinn segir hann enn fremnr, að 7—8 menn 
vilji nú koma til sín heyrnar- og mál- 
lansnm börnnm, en snm þeirra ern svo 
nng, yngri en lög ákveða, að ekki ern 
liknr til, að þan komi til hans til námsá 
næstkomandi vetri.

Þessi prestnr hefnr meðlag með hverj- 
nm nemanda að meðaltali nm 350 kr. 
Jeg hef nú dálitla reynsln fyrir mjer í 
þvi, hvað fæði og þjónnsta kostar í sveit 
fyrir börn á þessnm aldri. 1 mínnm hreppi 
hefhr verið.nm nokknr ár barnaskóli, og 
höfðn börnin sameiginlegt fæði og þjón- 
nstn. Dýrast varð þetta hvorttveggja til 
samans fyrir hvert barn á dag 46 aurar, 
en flest árin ekki nema 40 anrar. Ef 
vjer nú setjnm, að fæði og þjónnsta kosti 
fyrir hvert barn 50—60 an. á dag, kemnr

Álþt 1898 Á.

það í Ijós, að kennari þessi heíur að minnsta 
kosti 40 an. á dag til að klæða böinin 
og kenna þeim. Jeg get því hngsað það, 
að hann hafi afgangs íæði og þjónnstu 
fyrir hvert barn á ári 150 kr. ogþáfyrir 
6 börn 900 kr. árlega. Ef börnnnum nn 
fjölgar svo, að þan verði næsta kennsluár 
10, ankast kennslnpeningarnir npp í 1500 
kr. Ef hann hefur nú getað staðið sig við 
að kenna sjálfur 6 börnum í fyrra og tek- 
nr í ár aukakennara, til að kenna með 
sjer 10 börnum, og kostar til hans 400 
kr. fram í maímánnð, sem þó sýnist vera 
ríflega ilagt, þá hefnr hann samt eptir í 
ágóða fyrir kennsluna, að minnsta kosti 
1000 kr., ef hann fær 1500 kr. fyrir 10 
börn, og er því ekki ver settnr en í fyrra. 
Jeg held þvi, að engin ástæða sje til að 
veita honnm styrk af landssjóði, þó að 
hann fjölgi hjá sjer nemendum, og taki 
ankakennara sjer til aðstoðar, því að eptir 
því sem börnin, sem hann tekur til kennslu, 
ern fleiri, eptir því verður sú borgun meiri, 
sem hann fær fyrir kennsluna. Það er 
ennfremnr spnrning, hvort það er bein- 
línis vegna þess, að nemendurnir fjölga, 
að hann þarf að taka aukakennara. Jeg 
held að það sje ekki eingöngu þess vegna. 
Eins og kunnugt er, hefur hann fengið 
síðan i fyrra annað branð, sem er erfiðara, 
en einnig nm leið tekjumeira heldur en 
brauð það, sem hann hafði í fyrra. Jeg hygg 
að í þessu sjeu eígi síðnr fólgnar ástæð- 
urnar fyrir þvi, að hann vill nú taka 
aukakennara en í hinu, að börnin fjölga. 
En er það þá tilhlýðilegt, að landssjóður 
borgi fyrir það, að hann hefnr nú fengið 
erfiðara, en um leið mikln tekjumeira brauð 
heldnr en hann hafði áðnr? Jeg get ekki 
sjeð, að það sje nein ástæða til þess, úr 
því að hann gat kennt þessnm börnum, 
meðan hann var i branði, sem var hægra 
og tekjuminna, 6 börnnm aukakennara 
lanst, þá ætti hann að geta styrklaust 
kennt í tekjumeira brauði fleiri börnum,

66 (20. nóv.).
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i þó hann tæki aukakennara, því að hinn
' ankni styrkur, sem stafar af fleiri nem-
I endnm borgar það. Af þessn er það ber-
; sýnilegt, að þessi styrkbeiðni til aukakenn-

ara er sprottin af ástæðnm, sem lands- 
sjóði eru óviðkomandi, sem sje af því, að 
hann hefnr nú erfíðara brauð, en um leið 
tekjumeira, svo að branðið borgar honnm
það.

HaHgrimur Sveinsson: Jeg vildi leyfa 
mjer að fara fáum orðum um breyt.till. 
þá, sem jeg ásamt 2 þm. hef komið fram 
með. H. framsögum. (S. St.) hefnr að vísn 
minnzt á hana og tek-ið hið helzta fram, 
en jeg vil þó leyfa mjer að koma með 
fleiri athugasemdir þar að lntandi. ífjár- 
lagafrv. þessu í 13. gr. B. L, b., 2, er á- 
kveðin að eins ein ölmusa hvort árið handa 
nemendum prestaskólans, og má virðast 
þar nokkuð langt farið, að færa þær nr 
3 niður í eina; að vísu eru þær ástæðnr 
færðar fyrir þessu, að sýnilegt sje að töln- 
vert færri muni koma á prestaskólann 
eptirleiðis eða rjettara væri að segja á 
næsta ári, þvi um meira er ekki hægt að segja 
með neinni vissu, en það er hægt að sjá, 
að örfáir muni koma i hann á næsta 
ári. í eldri deildinni eru nú 2 menn og 
hve margir muni koma næsta ár í yngri 
deildina er ekki hægt að segja með vissu, 
en þeir geta ekki verið margir eitthvað 
3—5, en hvernig þessu verði varið árið 
1895 er ekki unnt að segja. Kæmu 5 í 
haust, sem á næsta ári flyttust í eldri 
deild og kæmu svo aðrir 5 i stað þeirra i 
yngri deildina, þá væri alls á skólanum 
10 menn og fyrir þá væri þessi eini 'öl- 
musustyrkur ónógur. Menn kunna nú að 
segja, að þessi töluáætlun min sje ágizkun 
ein, en hún mun þó eins sennileg og 
aðrar áætlanir, er menn hafa komið með 
þessu viðvíkjandi. Nú hefur komið til 
orða að lengja prestaskólatimann um eitt 
ár og er þá því minni ástæða til að styrk- 
urinn sje eins tæpt úti látinn og frumv. 
gjörir. Jeg sagði, að þetta hefði kornið til

orða; kénnarar preetaskólans hafa sem sje 
farið fram á þetta, enþað hefur enn ekki 
komizt á verulegan rekspöl, því stiptsyflr- 
völdin haf* ekki álitið tímann til þess 
kominn fyr en nú og þvi ekki viljað gjöra 
neitt í því efni; brauðin hafa nefnil. staðið 
óveitt og beðið eptir prestaefnum og það 
er f’yrst nú síðast, að nægilega margir 
prestar hafa fengizt i brauðin. Þó ein- 
stöku menn nú standi lausir án embætta, 
þá er það bæði náttúrlegt og nauðsynlegt 
til þess að söfnuðirnir og kirkjustjórnin 
geti valið úr mönnum og hafnað þeim, 
sem ekki á að taka til greina, af þvi þeir 
eru miður fallnir til þess að hafa prests- 
þjónustu á hendi. Af þessu virtist stipts- 
yflrvöldunum hingað til ekki heut að breyta 
þessu frekar,. en nú virðist þeim aptur á 
móti tíminn til þess kominn og þau álitu 
sjer skylt að gefa þessu gaum og er þá 
undir landsstjórninni komið, hvort þetta 
kemst að á næsta fjárhagstímabili eða ekki. 
Það hefur einnig sá fyrirvari verið hafðnr, 
að þeir, sem gengið hafa á skólann hin síð- 
ari árin, hafa orðið að ganga að því, að 
sætta sig við þessa breyting, ef hún kæmi, 
áður en þeir lyki námi á skólunum. Með 
tilliti til þessa álít jeg ekki gjörandi að 
ætia skólanum minna en 2 ölmusur að 
minnsta kosti seinna ár fjárhagstímabilsins. 
Jeg vona því, að h. deild taki vel í þetta, 
og það því fremur, sem mjer er óhætt að 
fullyrða fyrir hönd stiptsyfirvaldanna, að 
ef fáir sæktu skólann þessi ár og þeim 
fyndist sumir þeirra miður hæfír til að 
ölmusu, þá mundu þau heldur sjá um að 
spara fjeð en að veita það ástæðulitið eða 
ástæðulaust.

Þá kemur að 2. tölul. breyt.till. á 
þingskj. 550 um, að athugasemdin við 13, 
gr. G. 5. c. falli burt Eins og kunnugt er 
sótti umajónarmaður forngripasaínsins um 
800 kr. styrk hvort árið á fjárhagstíma- 
bilinu til þess að semja skrá yfir forngrip- 
ina og setja tölu á þá, en í frv., eins 
og það nú er, eru honum ætlaðac 600 kr.
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hvort árið, eða 400 kr. lægra á fjárhags- 
tímabilinu, en harni bað nm. Þessi maðnr 
gjörir sjer að vísn von nm að geta lok- 
ið þessu starfi fyrir þessa þóknnn, úr þvi 
hún ekki er ríflegar veitt, án þess hann 
samt geti sagt það með fnltkominni vissu, 
því hann hefur ekki glöggt yfirlit yfir það, 
hvað honnm mnni verða ágengt með það, 
því verkið er mjög tafsamt, gripirnir marg- 
ir, sem raða þarf og frá mörgnm árnm, 
og örðngíeiknm bnndið að sjá við hvaða 
grip er átt í það og það skiptið i kanp- 
skýrslnnnm; það hefur mikla tímatöf i för 
með sjer að bera þetta saman.

Væri húsnæði forngripasafnsins rúm- 
gott og þægilegtt, væri anðgengnara að 
þessu, því þá mætti taka gripina upp og 
raða þeim hverjnm við hliðina á öðrnm 
og fá gott yfirlit yfir allt saman. En það 
er langt frá að svo sje; þótt snmt af 
gripnnnm sje geymt i nýtilegnm hirzlum, 
þá er þó mikln hrúgað saman í kassa og 
kistnr og því miðnr farið með margt af 
því, eins ag það væri ómerkilegt skran, 
allt vegna ónógs húsnæðis. Hann yrði 
því að taka gripina npp úr þessnm köss- 
nm, en fyrirhöfnin við það er svo mikil, 
að hann nanmlega mnn geta lokið þessn 
á 2 árnm eptir því sem hann hefnr munn- 
lega skýrt frá, en gæti hann ekki lokið þvi á 
þeim tíma, yrði hann kannske af styrkn- 
nm; og sæi hann að hæpið væri, hvort 
hann mnndi fá starfinn lokið á ijettnm 
tíma, þá væri litil hvöt fyrir hann að halda 
því áfram hið siðara árið, þar sem vel 
gæti komið fyrir, að hann yrði ; ð vinna 
fyrir gig, því eins og stendnr í skilyrðinn 
fyrir styrkveitingunni, fær hann ekki styrk- 
inn útborgaðan fyrir síðara árið, fyr en 
starfinu er lokið. Til þess því að koma í 
veg fyrir bæði að hann ekki treysti sjer 
til að takast þetta starf á hendnr og svo 
að verkið verði ekki án framkvæmdar, 
höfnm við leyft okkur að koma með þessa 
titl., og mjer finnst þetta þvi siðnr ískyggi-

legt, sem maðnr þessi er kunnnr að allri 
nákvæmni og samvizknsemi í verknm sín- 
nm, og ekki knnnur að neinni ásælni 
hvorki einst aklega eða opinberlega, og það 
er mín persónulega sannfæring, að hann 
mnni vinna verkið svo fljótt og vel, sem 
unnt er, og þá er það líka skylda þings- 
ins að taka burt allar óþarfa tálmanir.

Þá vil jeg fara nokkrnm orðnm nm 
breytingartill. á þingskj. 547 siðast. Hún 
er um það, að styrkurinn til sjera Ólafs 
Helgasonar, til að borga með aðstoðar- 
kennara við kennslu heyrnar- og málleys- 
ingja 150 kr, hvort árið falli bnrt. H. 
6. kgk. þm. (Þ. B.) fór um þetta nokkr- 
nm orðnm, og virtist mjer hann ekki 
skoða það nægilega röksamlega. Það átti 
ekki vel við, þar sem hann talaði nm, að 
sá maður mnndi ekki hafa haft siðasta ár 
mikið annríki sem kennari daufdnmbra, 
þar sem hann heföi treyst sjer til, við 
hliðina á sinn eigin embætti, að þjóna öðru 
branði, því þetta gjörði hann ekki, heldur 
bætti hann einnngis á sig að þjóna einni 
sókn af 3 í hinn nmrædda branði, ásamt 
nokkrnm skriptnm í þarfir embættisins. 
Það er heldnr ekki nákvæmlega til orða 
tekið að segja, að Gaulverjabær sje anst- 
nr við Þjórsá, það er fullkomin klukku- 
timareið, eða jafnvel meira, frá öaulverja- 
bæ anstnr að Þjórsá; í öðru lagi er á 
það að líta, að hann tók við þjónustu í 
branði þessn eptir tengdaföður sinn látinn, 
og fór hann þar sjerstaklega eptir óskum 
tengdamóður sinnar, sem gjarnan vildi fá 
tengdason sinn til þess að þjóna embætt- 
inu um tíma að nokkru leyti, og jafnframt 
vera sjer til leiðbeiniugar og aðstoðar, 
sem hann gat betnr en nokkur annar, en 
geta verður þess jafnframt, að hann ekki 
gjörði þetta án leyfis stiptsyfirvalda, sem 
tókn tillit til dngnaðar hans, og jafnframt 
litu á kringumstæðurnar og leyfðu honum 
því að takast þetta á hendur í trausti til 
þess, að' kennsla sú, sem honum var á hend-

66*
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or falin, ekki biði tjón af. Ekki mnn : 
heldur sú ástæða allskostar rjett hjá h. 6. 
kgk. (Þ. B.), að kennarinn sæki um þessa 
aðstoð, af því að hann nú sje kominn á 
fólksfleira branð og hafl fleirnm anka- 
verkum að gegna. Branð það, sem hann 
nú sitnr í, er ekki nærri eins víðáttnmik- 
ið og hið fyrra, og það er mikið álita- 
mál, hvort það muni erfiðara, en hins 
vegar er það mjög líklegt, að hann ekki 
geti reglnlega gegnt kennslustörfum sín- 
um, þar sem hann opt er kallaðnr frá til 
þess að gegna ýmsum aukaverkum; sjálf- 
nr hefnr hann einnig fnndið til þess, að 
hann þyrfti aðstoðar við, en jeg get einn- 
ig írætt menn á því, að hann hafði í huga 
að leita þessarar aðstoðar, þótt hann hefði 
setið kyr, þar sem hann var, af því hann 
sá, að presturinn opt getnr tafizt nm of 
frá kennslu, þegar hann þarf að gegna 
ankaverknm, en ekki gott, að lærisvein- 
arnir sjen eptirlitslansir á meðan. Hann 
hafði því frá fyrstu hngsað sjer að haga 
þes8u á þennan veg. H. 6. kgk. (Þ. B.) 
hjelt því fram, að hann færi þessa á leit 
af því, að störf hans hafl aukizt svo mjög 
við branðaskiptin, og svo af hinn, að hann 
hefði von nm að fá hjálp í aðra hönd frá 
hinn opinbera, en jeg get tekið það fram, 
að þetta er fnllkomlega eins mikið í þarfir 
hins opinbera og hans sjálfs. Eins og 
knnnugt er, var fyrir allmörgnm árnm 
presti einum veittur styrkur til þess að 
fara utan og gjöra sig færan sem kenn- 
ara heyrnar- og málleysingja. En hann 
kenndi engum að gegna þessu starfi. Þeg- 
ar hann svo fjell frá, var enginn eptir, 
sem þetta kunni, og menn því eins illa 
staddir og áðnr; kennsla í þessn fjell 
niður fullt ár, og allir, sem hjer áttn hlut að 
máli vorn, í vandræðnm. Amtsráðið varð 
að greiða fje fyrir nppeldi nokknrra dauf- 
dumbra, en engrár kennsln nntn þeir. Ef 
þessi maður, sem við nn höfnm fengið, 
fjelli frá, þá stöndum við eptir eins ásig- 
komnir og áður, og þá mnndi hera að

sama brnnni og áðnr, að við yrðnm að 
kosta mann ntan að nýjn og kennslan 
yrði að falla niðnr á meðan. Það gæti 
því komið að góðn gagni, ef hann tæki 
sjer aðstoðarmann, hvort heldnr karl eða 
konn, og kenndi honum svo mikið, að hann 
gæti tekið við starfl hans, ef hann fjelli 
frá. Jeg sagði fjelli frá, en það þarí 
ekki tíl, ef hann verðnr sjnkur og getnr 
þess vegna ekki gegnt starfa sínnm nm 
skemmri eða lengri tima, þá stendnr allt 
fast, og allir hlntaðeigendnr í vanda mikl- 
nm staddir. Jeg tel það því happaráð, að 
hann taki sjer aðstoð við danfdnmbra- 
kennsinna, og jeg hef hvatt hann til þess, 
eins og jeg hef getað. Jeg vil einmittað 
hann gjöri kennsln þessa innlenda með 
því að taka sjer aðstoðarmann og kenna 
bonnm, og sá kenni aptnr frá sjer o. s. 
frv., en til þessa hefnr hann ekki, þegar 
hann gekk að þessum starfa, áskiiið sjer 
sjerstakan styrk, og þessvegna hefur hann 
heldnr ekki heimtað hann, en hann fer 
þess á leit, að fá þennan styrk af því, að 
hann sjer, að þetta er hagfellt og nanð- 
synlegt, ekki einungis fyrir sig sjálfan, 
heldnr engn síður fyrir kennsluna. En 
þessar 150 kr., sem hann fer fram á að 
fá, mnnn skammt endast til kanpgjalds, 
fæðis og þjónnstn þessnm aðstoðarmanni. 
Kanpið eitt mnndi fara með 150 kr., og 
þó ekki vera roikið, og er þá ekkert gjört 
fyrir fæði og öðrn, er hann við þarf. Þessi 
borgnn getnr því ekki reiknazt nema lit- 
ilfjörleg viðurkenning, til þess að gjöra 
honnm það Ijúft að halda áfram starfi sínu. 
Hvað reikningi þeim viðviknr, er h. 6. 
kgk. (Þ. B.) kom með yfir fæðispeninga 
nnglinga og áætlnn um kostnað við fæði 
danfdumbra, þá vil jeg ekki fara langt 
út í það, jeg hef kannske ekki þá þekking, 
sem tii þess þarf að dæma um þetta með 
vissn, eptir því sem tilhagar i sveitum; 
en fnrðn finnst mjer það gegna, ef komizt 
verður af með 60 anra á dag til fæðis 
og þjónnstn, og mun þar harla lágt lagt i
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Anðvitað er það, að þessi maðnr býr sveita- 
búi, en jörðin er ekki mjög umfangsmikil 
og leyfir ekki mikinn bnskap; er þvi mjög 
sennilegt, að búið ekki geti framleitt það, 
sem þárf með handa öllnm þeim fjölda, er 
hann verðnr að hafa til heimilis, og verði 
hann því að nokkrn leyti, að haga sjer 
sem kanpstaðarbúi, og kanpa þarfir sinar 
að, og er þá angljóst, að það verðnr hon- 
nm kostnaðarsamara en annars. Þessber 
og að gæta, að vandfarnara er með þessa 
danfdnmbn nnglinga en hveija aðra, vegna 
hins mikla brests, sem þeir hafa, að geta 
ekki látið hngsanir sínar í ljósi, nema með 
erfiðleiknm. Þegar þessir unglingar til 
hans koma ern þeir opt misjafnlega út- 
bnnir að fötnm, og verðnr hann líklega 
allopt að kosta mikln til þeirra í byrjun, 
svo að þeir líti sómasamlega nt, og allt 
sje frá hans hendi eins fullkomið og nnnt 
er. En með þessu verðnr kostnaðnrinn 
meiri en h. kgk. (Þ. B.) ætlaði á nm, og 
því enginn afgangur. Á það ber og að 
líta, að til þess að halda skólann verðnr 
hann að leggja tölnverðan kostnað i hns- 
næði; það er sanngjarnt að líta einnig á 
það, því ekki er að vita, hvað hann sitnr 
lengi að þessn, og hefnr hann þá máske 
lagt hjer fram þann kostnað, er hann 
hvergi fær endnrgoldinn. Af þessn ber 
einnig að hafa hliðsjón.

Það mnn vera rjett hjá h. 6. kgk. 
(Þ. B.), að kennarinn fær nálægt hálfn 
íjórða hnndraði fyrir hvern danfdnmban; 
að vísu hefnr honnm enn ekki tekizt að 
koma samningi á við eitt af ömtnnhm um 
svo mikla borgnn, en þegar hin - amtsráð- 
in hafa tekið að sjer að greiða þetta 
gjald, mnn þeim ekki þykja hann fara 
fram á neitt ósanngjarnt, en þessi borg 
nn er ekki meiri en svo, að hún ríflega 
endist fyrir fæði, aðhlynning og fotnm, 
enda er það vist ætlnn amtsráðanna, að 
fyrir sjálfa kennsluna hafi hann að eins 
mjög litla þóknnn. Af ölln þessn, sem 
jeg hjer hef talið npp, finnst mjer ekki

sanngjarnt að nema bnrt úr fjárlögunum 
þessa litlu npphæð, og jeg imynda mjer, 
að þegar hafi verið færðar eins góðar á- 
stæður með því, að hún fái að standa, 
eins og á móti, og svo er mönnnm þá 
innanhandar að nema hana bnrt á næsta 
fjárhagstímabili, ef svo lízt, þvi ekki er 
hún bnndin við langan tíma.

Jeg er samdóma h. 6. kgk. (Þ. B.) nm 
það, að ekki geti beinlínis verið ástæða til 
að veita kennara þessnm styrkinn vegna 
fjölda þeirra daúfdnmbra, sem hann hefur 
til kennsln, og standi því á sama í því 
tilliti, hvort þeir ern 6 eða 10, en hinsvegar 
veit jeg það, að hann ekki getnr nú sem 
stendnr veitt móttökn meira en í mesta lagi 
8 í senn, og það hefur hann sagt stipts- 
yfirvöldnnum. Viðvíkjandi því, hvort hann 
hefnr útskrifað nokkra frá sjer, þá stend- 
nr ekki til, að hann hafi getað gjört það 
enn, þvi hann hefnr ,að eins kennt eitt 
ár, og þeir, sem hjá honnm ern, hafa 
ekki notið kennsln áðnr. Eennslntíminn 
er 3 til 6 ár, og fer hann náttúrlega ept- 
ir gáfnalagi lærisveina. Hið allra minnsta 
mun vera 3 ár, en margir verða að vera 
5 til 6 ár. Það stendnr þvi ekki til, að 
hann hafi lokið kennslu á neinnm, en af 
því margir danfdnmbir ekki hafa getað 
fengið aðgang að skólannm, þá getnr svo 
farið, að til vandræða horfi og það álitizt 
nanðsynlegt, að færa skólann út, en þá 
getnr hann heldur ekki einn aðstaðið 
kennslnna og þarf á aðstoð að halda. 
Náttúrlega hefur hann sjálfur aðalkeimsl- 
nna á hendi og fulla nmsjón með hinnm 
danfdnmbn, þótt hann taki sjer aðstoðar- 
kennara. Til þess ekki að gjöra honnm 
erfitt að færa út skólann, svo að fnllnægt 
verði sanngjörnum kröfum heyrnar- og mál- 
leysingja, er engin sjerstök ástæða til að 
ráðast á þessar vesöln 300 kr., sem hann 
til þess þyrfti á fjárhagstímabilinu, og 
ef menn ekki geta fært betri ástæðnr 
fyrir breytingum sínnm á frnmv. við 3. 
nmr., en færðar hafa verið fyrir þessnm,
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þá væri betra, að menn Ijetu það vera, 
að breyta nokkrn.

Þorkétt Bjarnason: Jeg held, að mjer 
hafi aldrei farizt svo orð, að maðnr þessi 
hafi vanrækt keunslu á danídnmbum síð- 
asta ár, þótt hann hafi gegnt öðrn branði 
samfara sínn embætti, þvert á móti ímynda 
jeg mjer, að hann hafi stnndað kennslnna 
með samvizknsemi, en jeg gat þessa atriðis 
til þess að sýna, að hann þá gat bæði 
kennt danfdnmbnm og þjónað embætti á 
tveimur stöðnm án aðstoðarmanns, en það 
finnst mjer ekki nema eðlilegt, að hann 
tók þetta aukastarf á sig, eins og þá stóð 
á. Jeg skai ekki gjöra þetta að neinu 
kappsmáli, en mjer kemur samt þetta nokk- 
nð nndarlega fyrir sjónir, þegar jeg lít tii 
þess, að hjer í deildinni var fyrir skömmu 
fellt frnmv., sem gekk i þá átt, að koma 
kostnaðinnm við kennslu heyrnar- og mál- 
leysingja af jafnaðarsjóðnnnm npp á lands 
sjóð; mjer finnst því óeðlilegt, að nefndin 
skuli nú vilja veita þennan styrk af lands- 
sjóði. Mjer finnst að fara ætti í sama 
sjóð og kennsla daufdnmbra liggnr á. Jeg 
vona, að h. 2. kgk. (H. Sv.) geti ekki 
rengt mig nm það, að fæði unglinga við 
barnaskólann i minni sveit hafi komizt 
hæst 46 anra, og veit jeg, að vel hefnr 
verið farið með unglingana, þar sem rík- 
asti maðnr sveitarinnar ljet börn sín á 
fæði í skólann. Sje aðstoðarkennari tek- 
inn i því skyni, að gjöra hann að kenn- 
ara, ef aðalkennarans missir við, þá er 
allt öðrn máli að gegna, ef það er mein- 
ingin, að gjöra' hann hæfan til þess að 
taka að sjer kennsln á eptir og gjöra 
þannig kennsluna innlenda, en um þetta 
stóð ekkert í fjárlögunum eða bænarskrá 
sjera Ólafs, og heldnr ekki hefur þessa 
verið getið í nmræðnnnm, fyr en nú. En 
það stendur ennþá óhrakið, að þvi fleiri 
börn, sem hann hefur til kennslu, því 
færari er hann sjálfnr að bera kostnað 
þann, sem af því kynni að koina, að hann 
þyrfti aðstoðar við. Mjer er þetta ekkert

kappsmál, jeg vildi að eins benda á það, 
að ekki væri fremnr nú ástæða til að kosta 
aðstoðarkennara en síðasta ár, og það jafn- 
vel ekki, þótt börnnnum fjölgaði úr 6 npp í 8.

Jón Á. Hjaltalín: Það er rjett, eins 
og h. framsögnm. (S. St.) tók fram, að ekki 
varð fundur haldinn í nefndinni vegna hins 
nauma tíma, og skal jeg þvi leyfa mjer að 
gjöra grein fyrir atkvæði mínu.

Það er þá fyrst breyt.till, á þingskj. 
550 við 13. gr. B. I. b. 2., að ölmnsn- 
styrknrinn til prestaskólans verði hækk- 
aður. Jeg verð að vera á sama máli og 
jeg var i nefndinni, að ekki sje ástæða til 
að hækka þennan styrk. Það er ekki 
heldur að eins þessi eina ölmusa, sem hann 
hefnr, lieldur líka þrjár að auki af „com- 
mnnitetinu", og auk þess er til styrktar- 
sjóðnr skólans, sem mun vera nú orðinn 
að nokkrum mun. (Háttgr. Sveinsson: Ekki 
meiri en áður). Þegar jeg var á presta 
skólanum var hann þó nokkur, og hefnr 
að likindnm stækkað síðan. Þess vegna 
sje jeg ekki neina knýjandi nauðsyn til 
að • hækka þennan styrk fyrir þetta fjár- 
hagstímabil, en ef hann reynist að vera 
ónógur, þá má hækka hann fyrir næsta 
fjárhagstímabil þar á eptir.

Hvað hinni breyt.till. á þingskj. 550 
við 13. gr. C. 5. c. viðvíkur, að athuga- 
semdin við styrkinn til röðun forngripa 
falli bnrt, þá er jeg samdóma h. framsögum. 
(S. St.) um það. Jeg skal að eins taka 
það skýrt fram, sem hann einnig gjörði, 
að það muni hvorki vera meining nefndar- 
innar nje þingsins, að hann fái meira fje 
til þessa starfa en þessar 600 kr. hvort 
árið eða 1200 kr. alls. En jeg get ekki 
verið á móti því, að þessi maður, sem í 
hlut á, fái styrkinn útborgaðan, þótt 
hann hafi ekki algjörlega lokið starfinn, 
ef landsstjórnin hefur trygging fyrir því, 
að hann ljúki við það án sjerstaks endnr- 
gjalds.

Hvað snertir breyt.till. á þingskj. 547 
við 13. gr. C. 7., þá veit jeg ekki betur,
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en það það sje ekki fyrst nú, sem styrk- 
urinn tíl fornbrjefasafhsins er bundinn 
þessu skilyrði, að registnr fylgi með hverju 
bindi, heldnr hafl það einnig- staðið á fyrri 
fjárlögum, og sá, sem gefnr það nt, hefnr 
gengið að þessn skilyrði nm leið og hann 
þiggnr styrkinn fyrir það Qárbagstímabil, 
sem líður. Jeg sje því enga ástæðu tíl að 
fella bnrt þetta skilyrði.

Hvað snertir breyt.till á þingskj. 547 
við 13. gr. B. VL g., að atyrknrinn tíl 
sjera Ólafs Helgasonar falli bnrt, þá hafa 
bæði h. framsögum. (S. St) og h. 2. kgk. 
(H. Sv.) skýrt það mál svo vel, að jeg get 
undirskrifað allt, sem þeir sögðn nm það. 
Finnst mjer einkum koma til álita, að 
kennslan verðnr mikia betri við aukning 
kennslukraptanna. Ennfremur lærir 2. 
kennari svo mikið, að við það geturspar- 
azt ferð til Hafnar, sem annars þyrftí að 
kosta að likindum, þegar sjera Ólafur fjelli 
frá, og einnig mun vera í ráði, að konan 
takist á hendur þetta starf og jeg veit, 
að konnm fer einmitt mjög vel sá starfi, 
að veita kennslu í þessn. Þess vegna tek 
jeg nndir með h. 2. kgk. (H. Sv.), að það 
væri, jeg vil segja ekki hyggilegt aðfella 
þennan styrk bnrt. H. 6. kgk. (Þ. B.) 
víaaði til amtsráðanna. En það er ekki 
fremnr rjettara en þegar landssjóður veitti 
fje til þess að nema þessa kennslu, sem 
hjer er um að ræða. H. 6. kgk. (Þ. B.) 
bar þvi við, að ekki stæði neinstaðar, að 
hann ætlaði að kenna þessum aukakenn- 
ara. En það segir sig sjálft, að enginn 
getnr gegntþvi starfi, nema hann fái tíl- 
sögn hjá sjera Ólafi; það er sjálfsagt. — Jeg 
mnn því óhikað greiða atkv. móti breyt.- 
till., en með styrknum.

ATKVÆÐAGR.: 1. breyt.till. (C. 550) 
við 13. gr. B. I. b. 2. samþ. með 8 akv.; 
2. breyttifl. (C. 547) við 13. gr. B. VI’ g. 
felld með 7 : 1 atkv.; 2. breyttill. (C. 550) 
við 13. gr. C. 5. c. samþ. með 7 atkv.; 
1. breyttill. (C. 547) við 13. gr. C. 7. samþ. 
með 7 atkv.; 12. gr. frv. samþ. í e. hlj.

Frv. þannig breytt samþ. í e. hlj. og 
sent Nd.

Fertngasti og sjötti fnndnr, fimmtndag 
24. ágúst Allir á fnndi.
Fyrirspurn um Möðruvallaskölann (C.

430).
Flutningsmaður (Þorleifur Jimsson)-.

Á þingmálafundi, sem haldinn var í Húna- 
vatnssýslu á undan þessn þingi talfeði 
merknr maðnr einn, sem var á fnndinnm 
nm það, að nanðsyn bæri til að hreyfa á 
þinginu þessn máli, sem fyrirspurnin hljóð- 
ar um; fundurinn fjellst á það og samþ. 
áskornn til þingmanna sýslunnar nm að 
bera npp fyrirspnrn nm það á þinginn og 
þess vegna hef jeg komið hjer fram með 
fyrirsparn þessa; jeg skal og geta þess, 
að þessn máli hefur opinberlega verið 
hreyft í blöðnnnm optar en einn sinni, án 
þess að það hafi haft nokknrn árangnr, 
og þvi fyllsta þörf að hreyfa þvi á 
þinginn.

Eins og sjá má af fyrirspurninni snertir 
hnn 3 atriði, r fýrsta lagi: að skólastjórinn 
á Möðrnvöllum hafl á siðari árnm haft til 
afhota miklu meira af húsrúmi skólans en 
til var ætlazt, er skólinn var byggður; í 
öðru lagi hafi hann með þessn þrengt að 
nemendum skólans, svo að þeir hafi ekki 
haft nægilegt húsrúm og í þriðja lagi er 
spurt nm, hvort landsstjórnin hafi gjört 
nokknð tíl þess að kippa þessn í lag fram- 
vegis. Að því er fyrsta atriðið snertir, 
að skólastjóri hafi notað meira húsrúm en 
hann mátti, þá verð jeg til þess að sýna 
fram á það, að lýsa herbergjaskipnninni í 
skólannm ogskýra frá, hvað mikiðafhús- 
rúminu hafi uþprunalega verið ætlað til 
sjálfs skólans og hve mikið hann hafi nú 
af þvi til afnota og svo á hinn bóginn, 
hve mikið upprnnalega hefur verið ætlað 
skólastjórs, og hve mikið hann hefur nú. 
Hnsið er, eins og vist ýmsir hinna h. þing- 
deildarmanna vita, tvíloptað. Undir neðra
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lopti hússins eða í stofunni gengnr gang- 
nr þvert í gesrnum það og skiptir því í 
S jafna hluta; i ððrnm endanum ern 2 
stofur, sem upprunalega voru ætlaðar til 
kennslnnnar og hafa einnig verið notaðar 
til þess, í hinnm endanum eru 3 smáher- 
bergi, einn smáklefi, sem upphaflega var 
ætlaður fyrir matklefa og svo eldhús. 
Þessi endi var ætlaðnr skólastjóra til íbúð- 
ar meira var honum ekki ætlað. Uppi á 
neðra lopti hússins gengur, eins og niðri, 
gangur eptirþveru loptinu; eru 2herbergi 
i hvorum enda; þessi 4 herbergi ern öil 
jðfn. 2 herbergi í öðrum endanum voru 
ætluð fyrir svefnherbergi handa iærisvein- 
um, og hafa einnig verið notuð til þess 
siðari vetur, en í hinum endanum 2 her- 
bergi, sem ætluð voru til kennslu. Á öðru 
lopti er kvistnr, sem ætlaður var 2. kenn- 
ara við skólann til ibúðar og til beggja 
hliða við hann eru 2 smáherbergi. Við- 
vikjandi kvistinum skai jeg geta þess, að 
skólastjóri hefur hann nú til afnota, og 
sömnleiðis aðra stofuna i öðrum endannm 
á neðra lopti, en í hinni' stofunni er 
geymt bókasafn skólans. Evisturinn var, 
eins og jeg gat um, upprnnalega ætlaðnr 
2. kennara við skólann, en skólastjóri 
hefur hann til afnota. Bæði bliðarher- 
bergin voru upprunalega ætluð fyrir far- 
angur akólapilta, en skólastjóri notar þau 
nú. Svo er á efra ioptinu 2 herbergi í 
hvorum enda; i öðrum endannm hefúr skóla- 
stjóri sitt fólk, en í hinum endanum er 
eitt herbergi, sem vinnumaðnr skólastjóra 
hefur og eitt herbergi, sem notað hefur 
verið fyrir svefnlopt handa 7 námssvein- 
um síðasta vetur.

Á þessu má sjá, að skólastjóri hefnr 
ekki einnngis þann hluta, sem honum va/ 
ætlaðnr upphaflega, nefnilega helming húss- 
ins undir neðra lopti eða stofurnar, heldur 
einnig stóra stofu uppi á neðra lopti og 
svo á efra loptinu kvistinn og 2 herbergi 
við hliðina á kvistinum sitt hvoru megin 
eða til samans 7 herbergi auk kjallara

umfram það er hann átti upprunalega að 
hafa. Það hlýtnr því að vera öllum aug- 
Ijóst, sem þetta heyra, að hann hefnr marg- 
falt meira af húsinu, en honum var upp- 
runalega ætlað.

Þá kemur annað atriðið í fyrirspnrn- 
inni að sýna fram á það, að skólastjóri 
með þessu þrengi að nemendum skólans, 
en um það þarf ekki að fara mörgum orð- 
um, því allir hljóta að sjá, að þetta fyrir- 
komulag er piltum til þrengsla. Viðvikj- 
andi þrengslunum í 1. bekk vil jeg geta 
þess, að þar voru 22 menn siðasta vetur, 
og þrengslin voruþar svo mikil, að varla 
var hægt að snúa sjer við og ekki mögu- 
legt, að kennarinn gæti haft þar sæti eða 
stól handa sjer. Þrengslin í 2. bekk eru 
nokknð minni, þvi íærri nemendur voru 
þar, en þó má rúmið ekki veraþarminna 
en er. Svefnloptin ern 13 álnir á lengd, 
61/, á breidd og 41/, al. á hæð og 15 
menn eru um hvert. Allir sjá að þetta 
er ekki nægilegt rúm að sofai. Jegþyk- 
ist ekki þnrfa að fara fleirum orðnm til 
þess að skýra það, að nemendurnir ekki 
hafa nægilegt húsrúm og þörf er á að 
ráða bót á þessn með því að láta skóla- 
stjóra iáta af hendi þan herbergi, sem hon- 
um ekki voru í fyrstu ætluð. Þó ekki 
væri breytt neitt herbergjaskipun mætti 
fá nægilega góð herbergi fyrir pilta til 
þess að sofa í, en til þess að fá nægilegt 
húsrúm fyrir bekkina, sjerstaklega 1. bekk, 
þá yrði að breyta dálitið herbergjaskipun- 
inni. En af þvi jeg get ímyndað mjer, að 
hæstv. landsh. hafi ef til vill gjört ein- 
hverja ráðstöfun til að ráða bót á þessu, 
þá vil jeg ekki fara frekari orðum um 
þetta, fyr en jeg heyri, hverjn hann svar- 
ar. Jeg treysti því, að hæstv. Iandsh. líti 
sanngjarnlega á málið og reyni að kippa 
því i lag, að skólastjóri verði látinn sleppa 
aptur þeim herbergjum, sem honum í fyrstu 
ekki vorn ætlnð.

Landshöfðingi: Jeg er mikillega þakk- 
látur h. flutningsm. (Þ. J.) fyrir hina ýt-
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arlegu og nákvæmiu lýsingu, er hann hefnr 
geflð mjer og h. deild á herbergjaskipun 
Möðrnvallaskólans, og áþvi, hvernig upp- 
runalega var ætlazt til að notia húsnæðið, 
þvi jeg játa, að jeg var þvi ekki fullkom- 
iega kunnugur. Það finnst ekkert um 
það i skjalaaafni landsh. Hið eina, sem 
ftanst þessu viðvíkjandi, er bijef frá stjórn- 
arráðinu frá 26. febr. 1879, er hafði að 
innihalda samning umbygging skólahúss á 
Möðruvöilum. Þar stendnr, að í húsinu 
sknli vera 4 stofnr, sem ætlaðar ern fyrir 
kennslnstofnr og 2 svefnherbergi og svo 
húsrúm kennarans; þar er að eins minnst 
á húsrúm handa skólastjóra en ekkert 
handa 3. kennara. Þar er ekki tekið 
fram, að 3. kennari sknli hafa frítt hús- 
næði, að minnsta kosti ekki í skólahúsinn. 
Viðvíkjandi hinnm 4 kennslnstofnm, aem 
jeg gat nm, að áætlaðar hefðn verið i 
fyretu, skal jeg taka það fram, að þetta 
getnr nanmast samrýmzt reglngjörð Möðru- 
vallaskóians. Eptir reglugjörðinni eiga 
menn að ljúka námi við skólann á 3 árnm, 
það er að segja, að bekkirnir eiga að vera 
3 og þá 3 kennslnstofnrnar sín fyrir hvorn 
bekk. Það er engin meining í þvi, að 
ákveða kennslnstofurnar 4 en bekkina' að 
eins 3. Það hefði heldur ekki verið nein 
meining í þvi, að hafabekkinaá enkenn- 
ararana að eins 3. Það getnr vel verið 
rjett hjá h. flntningsm. (Þ. J.), að þröngt 
sje í 1. bekk skólans, en það er ekki 
hægt að gjátaa við þvi, þar sem allar stof- 
nrnar eru jafnstórar. - Það verðnr með 
þvi eina móti ráðin bót á þessn að taka 
ekki flriri inn á skólann en komast fyrir 
í 3 kennslnstofnm. Viðvikjandi svefnstof- 
nnnm finnst mjer það nokknð skrítið, að 
þær sknli hafa verið ákveðnar 3 en kennsln- 
stofumar þó 4. Ef 16—30 værn i hverj- 
nm bekkog þeir orðið 4, eins ogkennslu- 
stofurnar, hverníg hefðn þá þessir 70—80 
menn farið að rúmast i 3 svefnherbergj- 
nm, en nú getnr ekki verið að tala nm
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svefnstofnr fyrir fleiri pflta en komast 
fyrir i 2 kennslnstofnm og jeg kannast 
ekki við, að oflitið pláss sje fyrir 15 i 
hvorn þessara herbergja, sem eru 13 ál. 
é lengd, 61/, al. á breidd og 4’/2 al. á 
hæð, en hinsvegar játar h. flntningsm. 
(Þ. J.) það, að siðasta ár var einnig 3. 
stofan notnð til svefnherbergis. Aðkvist- 
nrinn hafi verið ætlaður fyrir 2. kennara 
er mjer óknnnngt nm, en svo hefnr h. 
flntningsm. (Þ. J.) gleymzt að geta þess, 
hvar skólastjóra væri ætlað að hafa fólk 
sitt, því ekki getnr það komið til mála, 
að skólastjóri hafi ekkert vinnufólk, þar 
sem honnm er gjört að skyldn að sjá nm 
ræsting hússins, nmbúnað á rnmnm og 
annað fleira; skólastjóri getnr ekki gjört 
þetta sjálfur og verður því að hafa vinnu- 
fólk tál þess og það þarf einhverstaðar að 
vera. Flntningsmaður áiítnr, að þan her- 
bergi sjen tekin frá lærisveinnm, en til 
hvers þeir hefðu átt að nota þan, skilst 
mjer ekki. Mjer finnst heldur ekki hægt 
að finna að þvi, þótt eitt herbergi sje not- 
að til þess að geyma bækur skólans í og 
áhöld; hefðn bæknr og áhöld átt að sitja 
á efsta lopti hefði bæði farið illa um þær 
og ekki nnnt að hafa almennileg not af 
þeim. Hið einasta, sem hægt er að hafa 
á, er að skólastjóri hefur tekið 1 stofu á 1. 
lopti til sinna eigin afnota, en orsökin til 
þess er sú, að stofa þessi var ekki notuð 
fyrstu árin og tel jeg sjálfsagt, að hann 
mnni fús á að láta hana af hendi aptur, 
þegar þörf gjörist.

H. flutningsm. (Þ. J.) hefur orðað fyrir- 
spnrnina á þann hátt: „Hví hefur skóla- 
stjórinn á Möðrnvöllnm haft síðustu ár til 
afnota miklu meira af húsrúmi skólans en 
til var ætlazt, er skólinn var byggður 
o. s. frv.“; mjer finnst honum hafi ekki 
tekizt að sanna þetta upp á skólastjóra 
nema viðvíkjandi einni stofu og svo á 
hann þá eptir að sanna, að hann hafi þrengt 
að nemendnm skólans við að taka þessa

67 (98. n6v.).
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einu stofu. Mjerer ekki kunnugt um það, 
að nemendurnir ekki hafi nægilegt rfim 
og það hefur ekki komið nein kæra til 
landsstjórnarinnar um það og þó menn 
hafi verið að masa um það í blöðunum, 
þá hendi jeg ekki miklar reiður á það, 
enda hafa komið eins margar raddir móti 
þessu. Það sem komið hefur með og mót 
þessu i blöðunum hefur svo að segja vegið 
salt, svo að landsstjórninni hefur ekki 
fundizt ástæða til að taka „notis" af því. 
Ef mönnum finnst eitthvað fara í ólagi 
hjá landsstjórninni, þá geta menn borið 
sig upp við þá, sem það heyrir undir, en 
það hefur ekkert að þýða að skrifa nafn- 
lausar greinar í blöðin. Landsstjórnin 
getur ekki skipt sjer af þessu, fyr en 
kærur koma frá þeim, sem finnst sjer mis- 
boðið við notkun hfisnæðisins. Að öðru 
leyti er jeg þessu ekki fullkunnugur, en 
af því hjer er einn h. þingdm. nálægt, 
sem mun ganga næst hinum h. flutningsm. 
í því, að vera kunnugur allri herbergja- 
skipun á Möðruvallaskólanum og allri til- 
högun á honum, þá vona jeg, að hann 
muni hjálpa til að koma mönnum í rjettan 
skilning um þetta.

Flutningsmaður (Þmieifur Jónsson): 
Hæstv. landsh. byrjaði á því, að engin 
skjöl fyndust i skjalasafni landshöfðingja, 
er gæfu upplýsingar um, hvernig til hefði 
verið ætlazt í fyrstu, að nota hfis þessa 
skóla, en jeg get sagt með vissu, að það, 
sem jeg sagði um þetta, var alveg rjett.

í teikningu þeirri, sem hfisið er byggt 
eptir, er tekið fram, hvað mikið af hfisinu 
skuli haft til afnota sjálfs skólans, og það 
var fallizt á að byggja hfisið eptir þessari 
teikningu. Annars finnst mjer það ekki 
gott, að landsh. skuli ekki vita, hve mikið 
skólastjóra er ætlað af hfiainu, fir þvi 
skólinn er undir umsjón hans, og skaljeg 
leyfa mjer, að spyrjast fyrir um það hjá 
hæstv. landsh., hvort skólastjóra hefur 
aldrei verið afhent þau herbergi, sem hann 
á að hafa fyrir leigulausan bfistað, eða

hvort skólastjóri sjálfur hefur skammtað 
sjer þau herbergi, sem hann hefur haft. 
Sje svo finnst mjer það í mesta máta víta- 
verk Það átti að afhenda honum í fyrstu 
þau herbergi, er hann átti að hafa til 
leigulausrar íbfiðar, en ekki lofa honum 
að taka það, sem hann vildi.

Viðvikjandi bfistað annars kennar- 
ara, skal jeg geta þess, að það var ekki 
meiningin, að hann hefði hann leigulaust, 
heldur átti hann að gjalda leigu fyrir 
þetta kvistherbergi. Þetta er tekið fram 
í bijefi, annaðhvort frá ráðgjafa eða lands- 
höíðingja, til merks manns eins, sem jeg 
hirði ekki um að nefna. En þetta, að 2. 
kennari átti að hafa herbergið sýnir það, 
að skólastjóra var ekki ætlað það.

Hæstv. landshv. gat enn fremur um 
það, að sjer fyndist það ekki skynsam- 
leg niðurröðun að ætla 4 kennslustofur 
en 2 svefnherbergi, en hvað sem þvi líður 
þá sýnir það þó, að skólastjóra var ekki 
ætluð þessi herbergi, heldur skólanum 
sjálfum og mátti þá, hvort sem vildi held- 
ur brfika þessar stofur til kennslu eða 
svefnherbergja eptir þörfum. Hæstv. landsh. 
kannast að vísu við það, að þröngt sje 
í 1. bekk, en segir þó, að ekki sje hægt 
við því að gjöra, og játa jeg það, ef her- 
bergjaskipuninni er ekki breytt, en þá 
breytingu mætti gjöra á, að þau 2 her- 
bergi, sem síðast hafa verið notuð fyrir 
1. og 2. bekk væru gjörð að einu, skil- 
rfim tekið burt og hafa það herbergi fyrir 
1. bekk. Eitt af herbergjum á öðru lopti 
væri haft til 2. bekkjar , bókasafns her- 
bergið væri gjört að svefnherbergi, en 
bókasafnið flutt upp á kvist.

Þá vildi hæstv landsh. ekki kann- 
ast við, að ekki væri nægilegt rúm fyrir 
16 menn að sofa í hverju svefnherbergi; 
jeg veit nfi að visu ekki við hvað hann 
miðar þetta, en það þarf ekki að byggja 
áætlun um þetta á lausu lopti; það má 
sfyðjast við það, sem heilbrigðisfræðin Begir 
um þetta. Jeg fór nýlega til landlæknis-
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ns og spurði hann, hve mikið rúmmál 
þyrfti á mann í svefnherbergjum og ibnð- 
arherbergjnm, sem menn væru stöðugt í, 
og sagði hann, að á spítölnm erlendis 
væri hverjnm manni ætlnð 1000 tenings- 
fet, en það væri vel i lagt; hjer á landi 
mætti það vera minna, en þó mætti það 
ekki vera öllu minna en 600 teningsíet. 
Ef gáð er að rúmmáli hvers svefhherberg- 
is nemendanna á MððrnvöUnm, en hver 
maðnr getnr reiknað það, þar sem lengd- 
in er 13 álnir, breiddin 61/, al. og hæðin 
41/, al-i — þá verða það 3048 teningsfet, 
eða rúm 800 teningsfet á mann, og er það 
langt fyrir neðan það, sem heilbrigðisfræð- 
in kennir, að nægUegt sje. í fyrsta bekk 
ern tæplega 140 teningsfet á mann, og 
sjá allir, að það er ekki nægilegt Hæstv. 
landsh. sagði, að jeg hefði ekki getið þess, 
hvar ætlazt hefði verið til, að skólastjóri 
hefði hjú sín, og er það satt, að mjer láð- 
ist eptir að geta nm það, en þaðvarnppi 
á efra iopti. í öðrnm endannm þar vorn 
npphaflega 3 herbergi, var 1 þeirra ætlað 
fyrir 8 vinnnkonnr, en 1 fyrir vinnnmann, 
svo að þesai herbergi má ekki reikna með, 
þegar talin ern npp þan herbergi, sem 
skólastjóri hefnr nmfram það, sem npp- 
haflega var tíl ætlazt

Mjer skUdist svo á svari hæstv. 
landsh., að hann ekki vissi til, að skóla- 
stjóri hefði tekið meira en eitt herbergi á 
neðra lopti umfram það, sem honnm var 
ætlað, og mnndi hann fns á að sleppa þvi 
þegar þörí væri á, en jeg get ekki skiiið 
í, hvenær þörfin getnr verið meiri en ein- 
mitt nú.

Að því er siðasta lið fyrirspnrnarinn- 
ar snertir, gaf hæstv. landsh. otvíræð svör, 
að landsstjórnin mnndi ekkert gjöra í þessn 
meðan ekki kæmn kærnr frá hlutaðeig- 
endnm, en jeg verð að bera það transt til 
hæstv. landsh., að þessar nmræðnr, sem 
hjer verða nm þetta mál, verði nægilegt 
tilefni fyrir hann til að kippa þessn i lag;

bann hlýtnr að sannfærastaf þvi, sem hjer 
hefnr verið sagt nm það, að skólastjóri 
hefnr meira húsrúm, en honnm er ætlað 
að hafa, og nemendnr hafa ekki eins mik- 
ið og gott húsnæði og þeir þnrfa að 
hafa. Jeg þykist hafa ' sýnt greinilega 
fram á það, að nemendnr ekki hafa 
nægUegt rúm og hæstv. landsh. hafl ekki 
getað sýnt fram á það, að skólastjóri 
að eins hafi þan herbergi, er honnm vorn 
i fyrstn ætlnð.

J<m A. Hjalialín: Úr þvi jeg stend 
npp á annað borð til að tala, vil jeg 
minnast á, hvernig þessi fyrirspnrn er 
framkomin. Flestir mnndn hngsa, að hún 
mnndi koma frá þeim mönnnm, sem hafa 
haft syni sína á þessnm skóla, eða þáfrá 
þeim, er næstir búa, og þekkja tU á skól- 
annm. En enginn þessara manna hefur 
komið með þessa fyrirspurn. Hún á rót sína 
að rekja til þingmálafnndar Húnvetninga, 
og eins og sjá má af fnndarskýrslnnni, 
samin og borin fram af þingmönnnm sýsl- 
nnnar. Þá fer maðnr nú að skilja. Það 
er þetta nmtal frá einum af Iærisveinum 
skólans, sem þar var hvorki sjálfnm sjer 
nje skólannm til heiðnrs, sem komið hefnr 
þessn á stað. Þingm. Húnv. mnn þekkja 
þennan lærisvein.

H. sessnnantnr minn (Þ. J.) skýrði 
frá því, hvaða herbergi skólastjórinn á 
Möðrnvöllnm ætti að hafa, og byggði hann 
það á nppdrætti skólahússins. Mjer er 
ekki knnnngt nm, að þar sjen gefnar nein- 
ar reglnr fyrir því, þó að sá, er nppdrátt- 
inn hefnr samið, hafi krotað einhver orð 
i ferhyrnda bletti á nppdrættinnm. (Þorl. 
Jónsson: Það er nndirskrifað at ráðgjaf- 
annm sjálfnm). Mjer er ekki knnnngt nm, 
að ráðgjaflnn hafl með einn einasta orði sett 
neinar reglnr nm það, tíl hvers hvert her- 
bergi i skólannm skyldi vera brúkað. Mjer 
hefur ekkert verið tilkynnt nm það, hvorki 
mnnnlega nje skriflega. Fyrir því hef 
jeg ætíð farið eptir því, sem jeg hef álit-
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ið bezt og haganlegast, og jeg vonast 
eptir því, að flestir af þeira, sem til þekkja, 
muni bera mjer það orð, að jeg vilji ekki 
í einu nje neinu draga skóinn niður af 
skólanum eða vekja óánægju manna með 
hann.

Viðvikjandi herbergjaskipun og her- 
bergjabwkun i skólahásinu, var samt rjett 
af því, sem h. þm. Húnv. (Þ. J.) sagði, en 
samt ekki. Það sem hann sagði um 
kvistinn var ekki alveg rjett, því að þar 
era geymdar bæknr, sem skffiaaam heyra 
til. Þar sera h. þm. gat þess, að kvistar- 
inn væri ætlaðar til bástaðar fyrir 2. kenn- 
ara skólans, þá veit jeg ekkert am þetta, 
jeg hef aldrei sjeð einn einasta staf am 
það. En hafi svo verið tilætlazt, að 2. 
kennari hafi átt að borga leign fyrír það 
herbergi, þá er þó líklegt, að mjer hefði 
verið skipað að innheimta leignna. En 
það hefur aldrei verið fyrir mig lagt; mjer 
er þetta því með öllu ókunnugL Það er 
eitt af því, sem h. þm. (Þ. J.) talaði út í 
vind. Hann sagði enn fremur, að skóla- 
stjóri ætti að eins að hafa 3 herbergi 
niðri. Má ske hinn h. þm. ætlist til, að 
skólastjóri hafi ekkert svefuherbergi, eða 
sofi í sama herbergi og lærisveinar? Ekki 
mnndi vaxa rúmfang loptsins, sem hver 
maðar hefói, við það. Anaars hygg jeg, 
að landssjóðnr yrði að eyða drjúgum fje til 
byggingaanka við Möðwvallaskóla, ef full- 
nægja skyldi þehn kröfum um andráms- 
lopt, sem þessi h. þm. kom með. Eptir 
reikningi hans mætti ekki vera nema 3, 
mest 5, er svæfu í hvoru svefnherbergina 
fyrir sig. Þetta og fleira i ræða hans 
virtist vera hjegómina einber; það muno 
allir viðarkenna, sem þetokja tii skólans 
og þar hafa komið.

Ef ekki stendar annað Möðwvalla- 
skóla fyrir þrifam en þetta eina herbergi 
á neðra lopti, þá er víst hægt við þvi að 
gjöra. Jeg skal skýra h. þm. frá, hvern- 
ig á því stendur, að jeg hef það herbeigi 
nú. Þetta herbergi var fyrst ekki notað

til neins, en þá hafffi jeg til afnota her- 
bevgi uppi á efra loptL Jeg hafði því að 
eins skipti á þessum tveimur herbergjum; 
skótinn hefur þetta herbergiáefraloptina til 
sinna notai En sem sagt, ef það er ein- 
ungis þetta sem stendnr skólanont fyrir 
þrifum, þá er víst hægt, að finna ráð við 
því.

Flutningsmaður (Þorleifttr Jótueon): 
Jeg þarf ekki að vera langorðor, þvi að 
h. 5. kgk. þm. (J. A. Hj.) kom eigi með 
neitt í ræðu sinni, er sýndi fram á það, 
að það væri rangt, sem jeg hef sagt 
Hann sagði, að til sin hefði ekkert komið 
um það, til hvers ætti að nota hvert ein- 
stakt herbergi i skólahúsinu, að ekkert 
væri um það afskammtað. En það er ekki 
rjett af stjórninni, að hafa þetta svo; hún 
á að afhenda hásin, og skipa fyrir am, 
hvað skólinn á að hafa og hvað skóla- 
stjórinn á að hafa. Það liggar i hlutar- 
ins eðli, að það dugir ekki, að hann skammti 
sjer það sjálfnr.

Hinn sami h. þm. gat þess, að það 
hefði ekki veiið rjett, sem jeg sagffi nm 
kvistinn, því að þar væru geymdar nokkr- 
ar bækor, sem skólinn ætti. En skóla- 
stjórinn notar sjálfur þetta herbergi að 
öðra leyti, svo að það er ijett hjá mjer.

Jeg hef svo eigi ástæða til að tala 
meira, það stendor enn óhrakið, það sem 
jeg hef sagt.

Jim A. Hjaltalín-. Jeg skal geta þess, 
að þaa herbergi, sem jeg hef, era opt og 
tiðnm eigi síðor notað af piltunum en af 
mjer, og eitt sinn hefur einn af piltunum 
legið veiknr hálfan vetur í mínum her- 
bergjum. Jeg hef reynt jafnan og mun 
reyna, að láta fara svo vel um þá, sem 
hægt er. Enn hitt erekki hægt njeheld- 
ur gjörlegt, að láta þá darka alveg eáns 
ogþeir vilja am öll herbergi hássins; með 
því móti er ekki uairt að verja það 
skemmdam.

Fhttnmgsmaifur (Þorlmfur Jtmsson): 
afhenti þá forseta rökstudda dagskrá, er
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forseti skýrði frá að til sín værí komin 
og las npp.

Landshöfðingi: Jeg vil geta þess út 
af þeesari dagskrá, að eptir þeim skýrsl- 
nm, sem jeg hef fengið, og eptir þvi sem 
skýrt hefnr verið fiá, er ekki ætlazt til, 
að skólinn hafi nema 6 herbergi, 2 i stof- 
nnni og 4 á 1. sal. Allt hitt annað, sem 
h. flntningsmaðnr (Þ. J.) taldi npp, þekki 
jeg ekki. Það veit víst enginn nm það 
nema hann og þessi merkismaðnr, sem 
skrifaðist á við ráðgjafann. Jeg get ekki 
farið eptir skjölnm eða brjefnm, sem jeg 
hef aldrei sjeð.

Rökstndd dagskrá samþ. með 8 atkv.

Frumv. tU laga um atvinnu viS sigl- 
ingar (G. 528); ein nmr.

Frameögumaður (Sigurður Stefánsson); 
Nefndin hefnr athngað frv. eins og það 
er komið frá h. Nd. og hefnr ekki sjeð 
áatæðu til annars en ráða h. þingd. til að 
samþykkja frnmv., þar sem ekki hefnr 
verið gjörð Önnnr breyting á finmv. en 
að ártatinn í 18. gr. 1894 er breytt í 
1895 og sem nefndin getnr fallizt á. Jeg 
skal að eins getaþess, að í 12. gr. finmv., 
er prentvilla, þar stendnr nauðsynlegtf í 
sL f. nanðsynleg.

Að »vo mæltn leyfi jeg mjer að leggja 
það til, að h. þingd. samþ. finmv.

ATKVÆÐAGR.: Prnmv. samþ. í e. 
hlj. og afgreitt til landshöfðingja sem lög 
frá edþingi.

Frumv. til laga um lcirkjur (C. 536, 
540, 549); 3. umr.

HaHgrimur Sveinsson: Til þéss að bæta 
úr því, hvað frv. þetta varð endasleppt við 
2. umr., hef jeg leyft mjer ásamt 2 öðrnm 
h. þm., að koma með nokkrar breyt.till. við 
frv. og eins og h. þingd. sjer, ern þær þannig 
lagaðar, að þær verða síðari hlnti frv., ef 
þær verða samþykktar og fylla það skarð, 
sem varð á finmv. við 2. nmr. Vitanlega 
böfum vlð eigi komið fiaw með bið sama

og deildin þá felldi, hefdur höfiunviðlagt 
til, að annað verði sett í staðinn, sem að 
ætlnn okkar geti fnllnægt þörfnm manna 
í þessn máli. Vjer höfnm vikið frá því, 
sem virðist mörgnm h. þdm. svo isjárvert, 
að hafa sameiginlegan kirkjnsjóð, heldnr 
sje hann bæði almennnr og sjerstaknr.

Jeg skal þegar taka það fiam, að við 
flntningsmenn töknm aptnr 1. breyLtill. 
við 2. gr., nm að hækka kirkjngjaldið 
nm 5 aura, ekki af þvi að við álítnm 
það of hátt, heldur af þvi að við óttnmst 
fyrir, að sú breyting mnni ef til vill fæla 
menn fiá frnmv., og verði því öllu að fóta- 
kefli. Hinar breytingarnar gjöri jeg ráð 
fyrir, að h. deild hafi athngað, og býst 
jeg við, að jeg þnrfi ekki að fara mörg- 
um orðum nm þær til skýringar.

Breyt. við 3. gr. er ekki annað en að 
taka Ijósara fram það, sem þegar er á- 
kveðið í lögnnum. í 2. gr. frv. stendnr, 
að hver fermdnr maðnr sknti greiða 75 
aura gjald til kirkjn, og til þess að taka 
það skýrt fiam, á hverjnm það hvitir, þá 
er bætt við i 3. gr., að húsbændnr megi 
halda gjaldinn eptir af kanpi vinnuhjúanna, 
og er það ekki ósanngjarnt, þar sem það 
er í samræmi við önnur gjöld L d. til 
styrktarsjóðsins. Jeg ímynda mjer, að 
margir húsbændnr mnndn ekki nota sjer 
það, heldnr greiða gjaldið fyrir vinnufólk- 
ið og það komi því ekki til framkvæmda 
nema á snmum stöðnm, og verði fiemnr 
samkomulagamál milli húsbænda og hjúa, 
svo að húsbændnr geti gefið það eptir, 
ef þeir vilja.

Þá er lagt til, að eptir 6. gr. finmv. 
komi ný grein, er verði 7. gr. og er þar 
ekki tekið annað fiam en stendnr í nú- 
gildandi lögum, með þeim mismnn, að í 
gildandi lögnm er tilgreindnr hlnti 
sjóðsins, er greiða eigi árlega í hinn al- 
menna kirkjusjóð, en þar sem þegar hafa 
verið greiddar þrjár afborganir, þegar þessi 
lög koma í gildi, og nú er farið fram á 
að greiða á 15 árnm það, aem eptir stend-
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ur, með VlB á ári, þá er í þessu töluverðl 
tilslöknn á greiðslnnni, þar sem fresturinn 
verðnr lengri. Jeg ætla, að það geti ekki 
fælt menn frá að fallast á frumv. Einnig 
er tekið nákvæmar framí greininni, hver 
gjalddagi skuli vera, sem ekki hefnr verið 
gjört áðnr. Hygg jeg það einnig vera 
framför en eigi aptnrför.

Þá er lagt til, að enn verði bætt við 
nýrri grein, sem verði 8. gr. frnmv. í 
henni ern nefnd útgjöld kirkna, sem venjn- 
lega á að greiða á ári hveijn. En það 
er eitt nýmæli í þessari grein, þar sem 
ákveðið er, að stjórn landsbankans sknli 
stjórna kirkjnsjóðnnm og ávaxta fje hans, 
en stiptsyfirvöldin ávísa því fje, sem greið- 
ist úr sjóðnnm. Þetta nýmæli er tekið 
úr frumv., sem lagt var fyrir synodns 
og þar var fallizt á.

Það er margt, sem mælir með slíku 
ákvæði, sjerstaklega það, að fjársýslanin 
er svo nmfangsmikil, að ísjárvert er, að 
leggja hana á stiptsyfirvöldin, sem hafa 
nóg á sinni könnn i þvi efni, þar á með- 
al stjórn hins allstóra Thorkilliisjóðs, og 
því varúðarvert að bæta meirn við ofan 
á ailt hitt, sem þan hafa að starfa. Enn- 
fremnr er tekið fram í greininni nm við- 
skiptabæknr kirkna við kirkjnsjóðinn og 
sjest þar glöggt, að nm sjereign er að 
ræða.

9. grein, sem á að verða, er tekin 
orðrjett eptir synodusfrumv., sem mælt 
var með að aðaleíninn. Hygg jeg, að sú 
ákvörðnn, sem þar nm ræðir, sje hyggi- 
leg og rjett, svo að við það sje ekkert 
að athnga. Hnn fer í þá stefnu að koma 
meiri samhljóðan á byggingar kirkna en 
áðnr hefnr verið.

Þá er ný grein, sem verði 10. gr., 
sem fer fram á að reisa skorður fyrir því, 
að kirkjnr baki sjer óhæfilegan kostnað 
við aðgjörð eða byggingn, svo að þær geti 
ekki staðið stranm af ntgjöldnnnm, og er 
það samhljóða núgildandi lögnm.

Þá er ný grein, sem verði 11. gr. nm

þóknnn- til prófasts í líka átt og var i 
hinn npphaflega frv.

Þá er enn ný grein, sem verði 12. gr. 
nm athending kirkna og hvernig fara 
sknli með fje, sem fjárhaldsmaður hefnr 
lánað kirkjn, ef hann fellnr frá. Það er 
samskonar ákvæði og stendnr i núgild- 
andi lögnm, en því bætt við, aðkirkjunni 
sje heimilt að losa sig við sknldina i 
einn lagi, með því að taka lán með sam- 
þykki hlutaðeigandi hjeraðsfnndar og stipts- 
yfirvaldanna. Það er ekki neitt athnga- 
vert við það ; ákvæðið er að eins til þess, 
að skuldaskipti verði greiðari sjerstaklega 
fyrir þá, sem til sknlda eiga að heimta 
af kirkjnnnm.

Þá er ný grein, sem verði 13. gr., 
sem hljóðar nm, hvert andvirði kirkjn 
sknli renna, sem lögð er niðnr. Það 
mætti kannske segja, að það væri ekki 
samkvæmt því, sem stendnr í 1. línn grein- 
arinnar að ákveða í 2. línnnni, að skrúði 
og áhöld kirkjn skuli fara aðra leið. Jeg 
skal heldnr ekki gjöra það að neinn kapps- 
máli. Það er kannske eins rjett, að erf- 
ingjarnir fái þetta að ölln leyti, en þó er 
hjer ekki nm neina stórvægiiega npphæð 
að ræða.

Þá er ný grein, sem verði 14. gr., 
þar sem tekið er fram, að ákvæði þessara 
laga nái ekki til bændakirkna, nema með 
samþykki eigendanna.

Þá er breyt.till. frá mjer á þingskj. 
549 við þessa 14. gr., sem nánara ákveð- 
nr, hver ákvæði frv. sknli ná til allra 
kirkna og hver að eins til Ijenskirkna og 
safnaðarkirkna, en eigi til bændakirkna. 
Sjálfsagt er, að kirkjngjaldið sknli vera 
jafnt tU allra kirkna, en öðrn máli er að 
gegna nm ýms önnnr ákvæði frv. Það 
eru ákvæði í 7., 10., 12. og 13. gr., sem 
ná ekki til bændakirkna.

Jeg vona, að b. deild fallist á þessar 
breyt., svo að frv. nái fram að ganga í 
nokkurn veginn góðri heild.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg ætla að
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fara fáeinum orðum um breyt.till. þær, 
sem hjer liggja fyrir. Jeg verð að játa 
það, að jeg skil þær ekki til fullnustu og 
þyrfti því að fá útskýringu á þeim, því 
að minnsta kosti get jeg ekki skilið sam- 
ræmið í þeim, þegar þær eru bornar sam- 
an hver við aðra. Um 1. breyt.till., sem 
fer fram á að hækka gjaldið til kirkna, 
þarf ekki að tala, því hún hefur verið 
tekin aptur.

Þá er viðaukinn aptan við 3. gr. að 
aptan við orðin: „og annað heimilisfólk“ 
komi: „en rjett er húsbændum að halda 
gjaldi þessu eptir af kaupi þeirra, er vinna 
hjá þeim“. Jeg get ekki fullkomlega 
skilið þennan viðauka og álít ekki rjett 
að fallastá þessa breyt., því jeg sje ekki, 
að það sje mikil rjettarbót frá því, sem 
er, að húsbændur gjaldi fyrir heimilisfólk 
sitt, því sum hjú eru svo fátæk, að þau 
eiga erfitt með að inna gjaldið af hendi. 
Jeg segi reyndar ekki, að það sje nein 
ósamkvæmni í því, að þeir sem noti kirkj- 
ona borgi til hennar, en get þó ekki sjeð, 
að nein nauðsyn beri til breytingar í þessu 
efni. Jeg get ekki fellt mig við, að kirkju- 
gjaldið sje svona lagaður nefskattur, að 
hann komi á alla jafnt, því mörg hjá eiga 
erfitt með að gjalda það, og þá gæti það 
orðið til þess, áð þau segðu sig alveg úr þjóð- 
kirkjunni. Jeg álít ekki rjett, að halla á 
vinnuhjúastjettina, jeg vildi heldur, að ein- 
hver ákvæði væru í lögunum, er gjörðu 
kjör þeirra betri. Sumir húsbændur mundu 
að vísu gefa hjúum sinum þetta gjald, 
en ekki allir, og jeg get búizt við, að ef 
húsbóndi skuldar hjúi sinu af kaupi þess, 
þá mundi hann telja því þetta gjald til 
útgjalda en hinn sleppa við það, sem hann 
hefur goldið kaupið, þvi jeg er hræddur 
um, að það gleymist að taka þetta fram 
í vistarsamningunum, en þetta þykir mjer 
ekki fullkomlega rjett.

Þá er viðaukatill. við 6. gr.. sem á 
að verða 7. gr.:' „Allt það fje“ o. s. frv. 
í þessari grein finnst mjer vera átt við, að

„netto“ tekjur kirkjunnar skuli lagðar á 
vöztu í hinn almenna kirkjusjóð, þegar 
búið er að draga frá það, sem kirkjan 
þarf til útgjalda og viðhalds; en þó stend- 
ur í 4. viðaukatilL, sem á að verða 8. gr. 
að öll árleg útgjöld til kirkju eigi að 
greiðast úr hinum almenna kirkjusjóði. 
(Hattgr. Sveinsson: Nei, einstökum kirk- 
jusjóðum). Mjer finnst svo sem kirkjusjóð- 
urinn sje almennur, þar sem hann er 
samsafn af sjóðum einstakra kirkna. Jeg 
verð nú að játa, að jeg skil ekki, þar sem 
í öðru orðinu er sagt, að það sem afgangs 
er árlegum útgjöldum eigi að leggjast i 
kirkjusjóðinn, en í hinu orðinu, að árleg 
útgjöld kirkna skuli greidd úr kirkjusjóðn- 
um. Mjer finnst þetta vera hvað á móti 
öðru.

7. greinina skil jeg ekki og mjer þykir 
líklegt, að fleiri sjeu, sem geta ekki skilið 
hana.

5. viðaukatill., sem á að vera 9. gr. 
„Þá er kirkja þarf o. s. frv.“ hefjegekkiá 
móti, að því leyti að biskup og prófastar ráði 
mestu um byggingar kirkna, en hitt þykir 
mjer ekki eðlilegt, að kirkjuhaldarinn, sem 
verður að hafa allt fyrir hefur ekki at- 
kvæðisrjett og ekki einu sinni tillögurjett 
um byggingu kirkjunnar, þar sem hann 
stendur þó næst og hefur mestan veg og 
vanda af byggingunni. Það er ekki við- 
kunnanlegt, að hann sje sviptur öllum 
rjetti í þessu máli og hefur ef til vill ekki 
góðar afleiðingar. Næst kemur 6. við- 
aukatill., sem á að verða 10. gr. Það er 
með hana sem fleiri, að jeg skil hana ekki 
fullkomlega, þar sem biskup má ekki færa 
kirkju meira fje til útgjalda, en hún er 
fær um að bera. Mjer finnst það fari 
ekki vel, ef biskup neitar kirkju um fje, 
sem hún þarf briiðnauðsynlega við, efkirkj- 
an hefur t. d. litlar tekjur en mikil út- 
gjöld, því kirkjuhaldari getur ekki byggt 
kirkjuna upp svo, að hún verði í viðunan- 
legu ástandi, ef hann hefur ekki nægilegt 
fje til þess, eða ætlar biskup að neyða
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hann tíl að byggja hana upp, án þess hann 
fái endurgjald fyrir. Hingað tíl hafaþó 
kirkjnhaldarar byggt kirkjurnar sæmitega 
upp sjálfir, svo mjer virðast litlar framfarir 
sjeu í því fólgnar, að láta þá skyldu hverfa, 
sem legið hefur á kirkjuhöldurum í því 
efni, og svo, að hafi kirkjan ekki fje, að 
biskup getí þá neitað um það, eða efkirk- 
ja getur ekki borgað með tekjum sinum, 
þá eiga stiptsyfirvöldin að taka fje úr 
hinum almenna kirkjusjóði til að borga 
byggingu hennar. En hver er þessi al- 
mannasjóður? Er hann nú nokkuð annað 
en sparisjóður, þar sem ekki má taka frá 
einni kirkjunni og Ieggja til annarar? 
Hver kirkja hefur sína viðskiptabók í 
landsbankannm; enginn annar sjóður er 
fyrir hendi. Jeg get þvi ekki skiliðneitt 
í þessu, nema hjer sje átt við hinn al- 
menna kirkjusjóð í frumv. um daginin. 
Mjer finnst hjer vanti ákvæði um, kvað 
þesei almennni sjóður á að borga og 
hvað ekki.

Þá kemur 9. gr., sem á að vera 13. 
gr. tíl sögunnar. Eptir henni á andvirði 
þeirrar kirkju, sem lögð er niður að renna 
i hinn almenna kirkjnsjóð. En nú er þessi 
almenni kirkjnsjóður ekki annað en spari- 
sjóður, sem samanstendur af sjerstökum 
sjóðum kirknanna, en i þann sjóð verður 
þó ekkert lagt, nema það færist inn í við- 
skiptabækur fleiri eðui færri kirkna en 
um það vanta öll ákvæði, því eptir frv. 
þessu á kirkja sú, er sókn hinnar niðurlögðu 
kirbju ieggst nndir ekkert nema messu- 
skrúða og annað þesskanar. Mjer finnst 
hjervera blandað saman hngmyndinni í frv. 
um daginn og því, sem nú eru gildaadi lög.

Þegar jeg annars lít á þetta ákvæði 
13. gr. um hinn almenna kirkjusjóð, þá 
fiunst mjer hinn almenni kirkjusjóður, sem 
dó nm daginn hjer í deildinni sje að reka 
hjer upp nefið aptur, til þess að láta okkur 
sjá, að hann sje ekki alveg dauður enn þá. 
(RaUgr. Sveinsson: Dálítið brot af honum). 
Það er samt eitt í firv. þessu, sem ræki-

lega er gengið frá og það er afnám hinna 
gömlu kirkjugjalda. Þau eiga ekki að 
ganga aptnr. Prv. byrjar á að nema þau 
úr gildi með þessum orðum: í staðþeirra 
kirkjugjalda" o. s. frv., og svo endar frv. 
á því sama. Það er þvi auðsjáanlega 
gjörð tiirann til að kveða þan niður 
tíl fulls og í þessu tilliti þarf jeg ekki að 
segja, að jeg skilji ekki, hver er mein- 
ingin.

BdUgrímur Sveinsson: Jegskalleyfa 
mjer að svara h. þm. Strand. (G. G.) fá- 
nm orðum út af athugasemdnm hans.

Þar sem tekið er ffarn í hinni vænt- 
anlegu 8. gr., að ýms tilgreind útgjöld 
kirkju eigi að greiða úr kirkjusjóði, þá 
er það ekki hinn almenni kirkjusjóður, 
heldur sjóður hverrar einstakrar kirk- 
ju, og hefði eí til vill verið rjettara, að þar 
hefði staðið: „af fje kirkjunnar" í staðinn 
fyrir, „af kirkjusjóði“. Hjer er ætlazt tíi, 
að hin árlegu gjöld kirknanna sjeu goldin 
af fje þeirra, áður en afgangurinn er send- 
nr í hinn almenna kirknasjóð.

Að því er snertir tölnl. 5. á þingskj. 
540, sem á að vera 9. gr., þá þótti hin- 
um sama h. þm. ósanngjarnt, að kirkjuhald- 
ari hefði ekki svo mikið, sem tillögurjett 
um byggingu kirkjunnar. En þótt þaðsé 
eigi tekið fram með berum orðum, þá er 
það vitanlegt, að hver maður getur haft 
tillögurjett, tiliögurjett hlýtur kirkjuhald- 
ari að hafa, enda væri það óliklegt, að 
prófastur gjörði sínar tillögur án þess 
að leita ráða kirkjnhaldara og þá myndi 
hann að sjálfsögðu taka tillögur fjárhalds- 
manns tíl greina, þótt ekki sje það beint 
tekið fram i greininni, að hann skuli gjöra 
það.

Þá þykir þm. 6. tölul., er á að vera 
10. gr. óljós að þvi ieyti, hvernig fitra eigi 
með fátækar kirkjur, þar sem hins vegar 
er bannað, að færa kirkjn tíl útgjalda meiri 
kostnað við byggingn en biskup álitur 
hana fera nm að bera.

Hingaö tíl hefur sú verið venjan, að
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fjárhaldsmaðar -hefnr einatt hlotið að leggja 
fram fje til kirkjubygging&r, en anðvitað 
fært kirkjnuni það til sknldar. En ýmis 
lega hefnr það gengið, að fá þá upphæð 
endargoldna, og opt hefur fjárhaldsmaðar 
ekkert fengið i aðra hðnd, svo sem ef 
prestor hefur verið fjárhaldsraaður.

Á siðari áium hefur verið gjörð nokk- 
ur breyting á þessn og teknar ákvarðanir 
um, að kirkjuhaldari gæti fengið -framlag 
sitt endarborgað.

Hafi það verið pveetnr eða Ijenskirkju- 
haldari, þá hefar hann tekið embættislán 
gegn því, að tekjur <prestakallsins stæðn 
fyrir sknldinni, að svo mikln leyti, sem 
tekjnr kirkjunnar ekki hrykki til. Ef 
kirkjan þarf meira lán en hjer er til tek- 
ið, þá leggst það á prestakalHð; og til að 
varna. þvi, að kirkjan sðkkvi æ dýpra og 
dýpra í skuldir, eru þessi ákvæði sett i 
10. gr. Það er eklri gjört ráð fyrir, að 
taka fje úr hinum almenna kirkjnsjóði til 
lúkningar þeira akuldum, því almennnr 
kirkjusjóður er nú enginn til, hðldnr safn 
af sjerstöknm sjóðnm kirkna. Það er ekki 
meiningin að gjöra kfrkjnqjóðinn sameig- 
legan nje að taka frá annari kirkjunni það, 
sem tóna vanhagar.

í 9. tölul. sem verða á 13. gr. koma 
fram nokkrar leifar af hinum sameigia- 
lega kirkjusjéði, og jeg játa það, að sið- 
ari liður greinarinnar er ekki í fullu sam- 
ræmi við Mnn. Þetta má laga við atkv.- 
grdðslnna, og í þvi skyni hef jeg beðlð 
forseta að bera greinina upp i tvennn 
lagi.

Satt er það, sem h. þm. tók fram, að 
vel er fró þvi gengið í frv., að kirkjn- 
gjöldin gömlu verði úr gildi nnmin, en 
ekki er vist nema við þurfl; vera má, að 
nokknð seignr lífkraptur sje í þessnm 
gömln gjöldum, eina og mörgn öðru, sem 
gamalt er.

Jeg er þvi fyltilega samdóma þm. um 
það, að ákvæði frv. eru skýr nm það efni.

Alþt 1883 A.

Lemdthö^Hngi: Jeg ætta að leyfe . 
mjer að gjöra stutta athugasemd við 4. 
viðaukatillöguna, sem á að verða 8. gr. 
þar sem ákveðið er, að stjórn landsbank- 
ans hafi umsjón kirkjusjóðsins á hendi. Jeg 
kann ekki við að blanda landsbankanum 
inn í þetta mál, og veit heldur eigi, hvort 
þingið hefur heimild til að fela stjórn lauds- 
bankans þetta á hendur, sem jeg álit henni 
alsendis óviðkomandi. Jeg er bræddur um 
að þetta sje gamlar „reminiscenser" frá 
brúartoilsmálinu sáiuga.

Jeg leyfi mjer því að leggja til, aðfor- 
eeti beri greinina npp í fleiri liðum þann- 
ig, að a. liður verði „Um árleg útgjöld 
kirkna — þegar efni hennar leyfa“, en b. 
liðnr verði: „Stjórn landsbankans— lands- 
höfðingja".

Kristj&n Jimsson: Jeg álítfyrirmitt 
leyti, að ekkert sje á móti þeirri tillögu 
hæstv. landshöfðingja, að sá liður sje bor- 
inn upp sjerataklega, er ræðir um stjórn 
landsbankans; en jeg skal jafnframt geta 
þess, að mjer er það kunnugt, að hinn nú- 
verandi bankastjóri er fús á að taka þetta 
starf að sjer, því að hann kveðst hafa nóg- 
an tíma til að inna það af hendi ásamt 
öðrum störfum sínum.

Sigurður Stefinsson: Jeg verð að láta 
þá skoðun mína i Ijósi, að breytingartil- 
lögur þær, sem hjer liggja fyrir, ganga í 
allt aðra átt, en sá hluti af frumvarpinu, 
sem felldur var hjer um daginn. Jeg ætla 
því stuttiega að gjöra grein fyrir atkvæði 
mfnu um þær.

Jeg hef verið að leita að þeirri rjett- 
arbót, sem vænta mætti, að fólgin væri 
i svo miklu máli, sem breytingartillögur 
þessar eru, en vonir mínar hafa algjörlega 
brugðizt í því efni. Jeg get engarjettar- 
bót fundið í þessum viðaukatiliögum í sam- 
anburði við hin gömln gildandi lög. Aðal- 
atriðið í þessum tillögum er það, að hver 
ikrrkja hafi sina viðskiptabók. Stjórn«jóðs- 
ins á ekki að vera nndir hendi stiptyfir-

'58 (27. nör.).
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valdanns, heldur er ákveðið, að hún skuli 
vera nndir stjórn landsbankans; en jeg 
verð að vera á sama máli og hæstv. lands- 
höfðingi, að ekki sje verið að blanda banka- 
stjórninni inn í þetta mál.

Ekki get jeg talið það neina sjerstaka 
rjettarbót, þótt biskup, prófastur ogbygg- 
ingafróður maðnr eigi einir öllu að ráða, 
um byggingu kirkjnnnar, enda þótt jeg 
ekki beri neitt vantranst til þeirra Jeg 
hygg að vel megi bjargast eitt árið enn 
með það fyrirkomnlag, sem er í þessn efni. 
Aðalákvæði þessara breytingar og viðanka- 
tillagna ern tekin úr lögnnnm frá 22. marz 
1890 og að því leyti ern þan engin ný- 
mæli frá því, sem er í gildandi lögum, en 
eins og jeg tók fram um daginn, þá er 
svo mikil breyting gjörð með fyrra parti 
frumvarpsins, eður hinn almenna kirkju- 
gjaldi frá gildandi lögum og ævagömlnm 
rjettarvenjum, að jeg get ekki greitt atkvæði 
með því að þessu sinni ,að óheyrðnm öll- 
um gjaldendnm, því að þó skyldugjöldin 
kunni að vera óvinsæl, þá þyki mjer viður- 
hlutamikið, að gjöra svona stórkostlega 
breytiugu án þess, að hún sje rækilega 
nndirbúin, og jeg get ekki fundið svo mikla 
rjettarbót í þessum viðanka. við frumv., að 
mjer þyki ástæða til að greiða atkvæði 
með frv. nú ffemur en við 2. umr. Það 
er hvort sem er ekki nema tímaspnrning, 
að þetta mál nær fram að ganga, og jeg 
álít það ekki neinn skaða, þótt það bíði 
næsta þings, svo Iandsmönnum gefist kost- 
ur á að íhnga það; væri það ef til vill 
ekki úr vegi, að stjórnin kæmi með frv. 
um þetta efni á næsta þingi, svo að þá 
gæfist þinginn tækifæri til að íhuga bæði 
álit stjórnarinnar og landsmanna, er látið 
hefði verið í ljósi á þingmálafundum og þá 
væri hægara að átta sig á þessu máli fyr- 
ir þingið, er bæði stjórnin og kjósendnrn- 
ir hefðn látið í ljósi álit sitt.

ATKVÆÐAGR.: 1. br.till. (C. 540)
við 2. gr. tekin aptnr; 2. br.till. viðsömu 
gr. samþ. með 7 atkv. gegn 3; 3. br.till

við sömn gr. samþ. með 8: gegn 3 atkv., 
að viðhöfðu uafnakalli og sögðn:

Já: Nei:
Jón A. Hjaltalín, Þorleifur Jónsson, 
Einar Ásmnndsson, Sigurður Jensson, 
Gnðjón Gnðlaugsson, Sigurður Stefánsson. 
Gntt. Vigfússon,
Hallgr. Sveinsson,
Kristján Jónsson,
L. E, Sveinbjörnsson,
Þorkell Bjarnason.
4. br.till. 1. lið. (C. 540) samþ. með 6 samhlj. 
atkv.; 4. br tilL 2. lið. felldur með 6atkv. 
gegn 4; 4. br.till. 3. og 4. lið. samþ. með 
8 samhlj. atkv.; 5 br.till. felld með 7 atkv. 
gegn 4; 6. br.till. samþ. með 6 atkv. gegn
5, að viðhöfðu nafnakalli og sögðu:

Já: Nei:
Jón A. Hjaltalín, Þorleifur Jónsson,
Einar Ásmnndsson, Guðjón Gnðlaugsson,
Hallgr. Sveinsson, Gutt. Vigfússon,
Eristján Jónsson, L. E. Sveinbjörnsson,
Sigurður Jensson, Signrðnr Stefánsson. 
Þorkell Bjamason.
7. br.tili. samþ. með 6 samhlj. atkv.; 8. 
br.till. samþ. með 6 samhlj. atkv.; 9. br.till. 
1. lið. felldnr með 8 atkv. gegn 1.; 2. lið. 
samþ. með 6 samhlj. atkv. Br.till. (C. 549) 
samþ. með 7 samhlj. atkv.; 10. br.till. (C. 
540) samþ. með 7 samhlj. atkv.; 11. br.till. 
samþ. með 6 atkv. gegn 5, að viðhöfðn 
nafnakalli og sögðu:

Já: Nei:
Jón A. Hjaltalín, Gnðjón Gnðlangsson, 
Þorleifur Jónsson, Gutt. Vigfússon,

L. E. Sveinbjörnsson, 
Signrður Jensson, 
Signrðnr Stefánsson.

Einar Ásmundsson,
-Hallgr. Sveinsson,
Eristján Jónsson,
Þorkell Bjarnason.

Frumv. með áorðnnm breyt felltmeð 
6 atkv. gegn 5.

Frumv. til laga um breytingar á 3. 
gr. í lögum 22. marz 1890, um JöggUtar 
reglugjörðir sýslunefnda (C. 495); 2. nmr. 

ATEVÆÐAGB.: 1.— 3. gr. samþ. með
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8 atkv. hver; 4. gr. samþ. með 9 atkv. 
Fyrirsögnin samþ. með 8 atkv. og málinu 
vísað til 3. umr. með 9 atkv.

JVumv. tH laga, um stofnun. háskóla 
(C. 478); 2. umr.

Landííwf9ingi: Mjer er óskiljanlegt, 
hvernig sumir þingmenn bæði í Nd. og einn- 
ig í þessari h. deild fara að leggja kapp 
á, að frumv. þetta verði samþykkt hjer á 
þinginu. Jeg tók það fram í hitt eð fyrra, 
þegar samskonar mái var hjer til umræðu, 
að háskóli þessi væri að eins nafniðtómt, 
frumv. hjeti það, sem það ekki væri. Hið 
sama tók einnig h. 3. kgk. þm. (Er. J.) 
fram við 1. umr., og þá var því svarað, að 
þessi skóii gæti eins vel borið nafnið há- 
skóli, eins og margir af þeim háskólum, 
sem eru i blóma, hefðu getað það, þegar 
þeir voru stofnaðir, og var tilnefndur há- 
skólinn í Kaupmannahöfn, en þar til liggja 
þau svör, að það er ailt ððru máli að 
gegna um skóla, sem stofnaður var á 15. 
ðld, eða skóla, sem settur er á stofn nú á 19. 
ðld. Það eru alit aðrar kröfur, er menn 
gjöra til háskóla nú en þá. Jeg skal 
ekki fara frekara út í þetta að þessu 
sinni, en það er annað, er jeg sjerstaklega 
vildi minnast á. Ef það er ósk þingsins, 
að þetta frumv. verði að lðgum, þá verð- 
ur þingið einnig að gjöra það, sem nauð- 
synlegt er til þess, að lðgin geti orðið 
framkvæmd, og það er að veita eins mik- 
ið fje til háskólans og hann þarf, en það kom 
fram i Nd., að sú deild að minnsta kosti 
er ekki fús á að ieggja þetta fje fram. 
Hin upphaflega 4. gr. frumv. var einmitt 
felld við 2. umr., af þvi að Nd. vildiekki 
veita launin handa kennurunum, en svo 
var þessari núverandi 4. gr. potað inn við 
3. umr., en hún er með öllu óhæf. Eða 
hvaða meining er í þvi, að forstððumaður 
guðfræðisdeildarinnar skuli hafa 4,000 kr. 
í laun, fyrsti kennari 2,800, annar kenn- 
ari 2,400, forstððumaður læknisfræðis- 
deildarinnar 4,000 kr., en forstöðumaður

Iðgfræðisdeildarinnar ekki nema 3,000 kr. 
og annar kennari 2,000 kr.? Halda menn 
þá, að lögfræðisdeildin sje því auðvirði- 
legri en hinar deildirnar, að forstöðumað- 
ur hennar eigi ekki skilið eins mikil laun 
og forstöðumenn hinna. Það er ölium 
augljóst, að það hlýtur að vera meiri vandi 
að gegna þessu starfi en hinna, með því 
að lagakennsla er kennsla í vísindagrein, 
sem aldrei hefur verið kennd fyr hjer á 
landi, og þarf því mikinn undirbúning og 
nmfangsmiklar rannsóknir til þess að geta 
leyst þann starfa af hendi svo við megi 
una. Þetta er ósamkvæmni, er gerir frv. 
óaðgengilegt, en það sem gjörir frumv. 
þó alveg ómögulegt, er, að það stendur 
ekkert, hvaðan þessi laun eiga að takast. 
Jeg veit ekki, hvaðan á að taka þau. í 
frumv. stendur ekkert um það, og i fjár- 
lðgunum heldur ekki; að minnsta kosti hef 
jeg hvergi sjeð þeirra getið þar. Þetta 
sýnir, hversu vel frumv er úr garði gjðrt. 
Það vill nú svo heppilega til, að fram- 
sögumaður frumv. í Nd. hefur sjálfur sagt, 
að méiningin sje ekki, að frumv. eigi að 
verða að lðgum, heldur sje að eins til að 
sýna, að þingið vilji íá háskóla, en jeg 
held samt, að þingið hefði getað sýnt það 
á einhvern heppiiegri hátt, en með því að 
senda frá sjer frumv., er þannig er úr 
garði gjört

Þetta kemur einnig mjög illa fram 
við annað, nefnilega að bæði þingið sjálft 
og eins menn út í frá hafa brugðið stjóm- 
inni um, að hún synji einatt staðfestingar 
á frumv. þingsins. Vilji menn segjaþetta 
með rjettu, þá verður að gjðra þau lðg 
svo vel úr garði, er þingið sendir stjórn- 
inni, að stjórnin að minnsta kosti geti 
verið þekkt fyrir að staðfesta þau forms- 
ins vegna.

HaHgrímur Sveinsson: Við 1. umr. 
þessa máls Ijet jeg ekki skoðun mina í 
Ijósi, og finn jeg þvi ástæðu til að gjöra 
það nú. Eins og tekið hefur verið fram,

68*
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er ónrtðgnlegt, að þetta frumv. geti náð 
staðfestingn. Það bswu engri þjóð detta 
i hug að tala nm háskóla( sema hann sjei 
svo nr garði gjörður, að allir þeir e»- 
bættismenn, er landið þarf með, geti feng- 
ið þar fnllkomna þekkingu, og þnrfl ekki 
að sækja hana út fyrir landöteiuana, en 
að hjer sje ekki nm slikan skóla að ræða, 
það geta allir sjeð. Frumv. segir, að 
prestaskóli og læknaskóli sknli hald- 
ast í sama fyrirkomulagi og þeir nú ern, 
en allir vita, að menn á prestaskólannm 
að eins læra i gnðfræði, það sem nauðsyn- 
legt er til að geta gegnt prestsembætti 
hjer á Iattdi; allmargir hafa því ekkilát- 
ið sjer nægja það, sem þar er kennt, en 
fttndið þSrf og hvöt hjá sjer til þess að 
íeita sjer meiri menntuuar, en þeim veitt- 
ist kostnr á að ná á piestaskðlannm; það 
ðr lika töluverður mnnnr á þeim tima, sem 
fer til gnðfræðisnámsins í Kaupmanna- 
bðfn og hjer, þar sem menn verða að 
vera þar 6 ár við námið', en bjer að eins
8. Það er anðskilið, að hjer hlýtnr að 
vera mnnnr á meontun; jeg gjðri ráðfyr- 
Ir jafnri ástnndnn, aðheldni og gáfnm þar 
og hjer, en mnnnrihn er samt ekki tvft- 
feldur heldnr þrðfaldnr. Það má ekki 
segjay að menntnn sú, er menn fá á presta- 
skókmom hjer, sje fnllnægjandi til allra 
geistlegra embætta hjer, því jeg hef ekki 
heyrt, og get ekki heldur ímyndað mjer, 
alð menn mnndo gjöra sig ánægða með, 
að forstððnmaður skólans og annar aðal- 
ke&flari hans hefðn eigi aðra menntnn i 
gnðfræði en þá, sem hjer býðst á presta- 
skólannm, sem eptir frumvarpinu á að 
vera guðfræðisdeild hins fsl. háskóla. En 
sjerstaklega er þetta ljóst um læknaskól- 
ann, því tagaákVæði eru til, sem sýna, að 
menntun sú, sem læknar fá hjer, er ekki 
úlitin fullnægjandi. Þeim, mnr útskrifaat 
af læknaskólannm, er sem sje gjðrt að 
beinni skytdn að fara ntan og fullkomna 
atg á spitðlnm þar ðg ganga d fæðingar- 
stofnailtr. Fyr en þetta er gjðrt, ern þeir

9Bf>

eigi gtjaldgengir jafnvel til aokalæknat- 
starfa. Það verðúr því að veia öllumi 
ljóst, að enn þá erekki ásigkonmlag þess- 
ara skóla svo, að þeir nú þegar geti geng- 
ið inn seno' deild í .háskóla. Það hefur 
verið tekið fram um launin, að þsr sem 
ekki er gjðrt ráð fyrir þeint, og hxaðan 
þan skuli: koma, þá getur |að ekki verið 
alvarleg meining h. þm. að • stofna hjer 
háskóla. Fimmv. þannig ásigkomið mun 
þvi ekki geta fengið samþykkt þingsina 
og þvi síður stjórnarinnar, og sje jeg því. 
ekki ástæðn til fyrir þeesa h. deild að 
fetiast á það.

ATKVÆÐAGK.: 1. gr. samþ. með 
6 atkv. gegn 5; 8. gr. samþ. með 6 atkv. 
gegn 4; 3. og 4. gr. samþ. með 6 atkv. 
gegn 8; 6. gr. samþ. með 6 atkv. gegn 
3; 6. gr. samþ. með 6 atkv. gegn 8; 7. 
gr. samþ. með 6 atkv. gegn 4. Fyrir- 
sögnin samþ. með 6 atkv. gegn 4 og 
málinn visað tii 3. nmr. með 6 atkv. 
gegn 5.

Frumv. til laga, um sameining amt- 
mannaembtsttanna (G. 496); 1. umr.

ATKVÆÐAGR.: Frnmv. vísað til 8. 
umr. með 6 atkv. gegn 3.

Frumv. tU laga um stofnun bruna- 
bbtasjbifs (C. 511); 1. umr.

ATKVÆÐAGR.: Kosning 3 manna 
nefndar var felld með 6 atkv. gegn 5 að 
viðhðfða nafnakalli og sögðn:

Já: Nei:
Gnðjón Guðlaugsson, Jón A. Hjaltalín, 
Hallgr. Sveinsson, Þorleifnr Jónsson,
Kristján Jónsson, Einar Ásmundsson,
L. E. Sveinbjðrnsson, Gntt. Vigfússon, 
Þorkell Bjarnason. Signrður Jensson, 

Sigurður Stefánsson. 
Frumv. visað til 8. nmr. með 7 atkv. 
gegn 8.

Frumv. til laga um tilsjón með út-
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ftutning & mSnnum, sem ftytja sig úr landi 
i aðrar heimsálfur (G. 510); 1. umr.

ATKVÆÐAGB.: Frumv. vísað til2. 
umr. með 7 atkv.

Tífflaqa til þingsályktunarum frjetta- 
þráð tU íslands (C. 513); eiu tfmr.

ATKVÆÐAGB.: Till. samþ. umræðu- 
laust og afgreidd til landsb.

Tid. til þingsályktunar um breyting 
á fátækraloggjöfinni (C. 499); ein umr.

Guðjbn Guðlaugsson: Þessi þingsál. 
till. er ekki annað en uppskafningúr úr 
þeirri þingsályktunartillögu, er samþykkt 
var hjer í deildinni.

H. Nd. vill ekki snerta við sveita- 
stjórnarlögunum, en kemur í þess stað 
með tillögu um fátækralöggjöfina eina. 
Þeirri h. deild visðist ekki minnsta ástæða 
tál að skora á landsstjórnina að leita á- 
lits landsmanna um sveitastjórnina. En 
jeg er á allt öðru máli. Mjer þykir ekki 
mtnna vert um, að sveitastjórnarlöggjöfinni 
sje breytt en fátækralöggjöfinni, enda eru 
þessi nálefni svo skyld, að nauðsyn ber 
til, að þau fylgist að.

Það hefur verið tekið fram hjer i 
deildinni við umræður um þetta mál, að 
það væri engu minni ástæða til að endur- 
skoða sveitarstjórnar- en fátækralöggjöfina 
sem og lika eðlilegt er, þar sem sveita- 
stjórsarvöldin eru þau, sem eiga að stjórna 
fátækramálum, og ef sveitarstjórnirnar 
væru öðruvísi en þær ættu að vera, af þvi 
að lög þau, er þær ættu að hlýða, væru 
ekki nægilega fullkomin, þá kemur það 
einmitt fram á fátækrastjórninai.

Ef nú ætti að fara að lappa upp á 
fátækralöggjöfina sjer í lagi, þá er það 
líkt og ef menn tækjn það til ráða, að 
gjöra eitthvað við skrokkinn á stýrislausu 
skipi, en Ijetu stýrið vanta. Því sveita- 
stjórnin er einmitt stýrið fyrir fátækralög- 
gjöfinni. Sje sveitastjórnin ónýt, þá er 
fátækralöggjöfin stýrislaus. Ef þessi tilL

Nd. verður samþykkt, þá er sýnt með 
henni, að þingið álitur enga þörfá nokk- 
urri breytinguá sveitarstjórnarlögunum — 
þau sjeu góð og gild, en það er þó ekki 
í góðu samræmi við ályktun þá, sem Ed. 
hefur samþykkt. Stjórnin getur því ver- 
ið í vafa um, hvort hún eigi að taka þess- 
ar tillögur tii greina.

Jeg verð að segja fyrir mig, að þótt 
jeg flytti fyrstur þessa tillögu inn áþing- 
ið, þá get jeg ekki greitt atkvæði með 
henni nú, því að eins og hún er nú orðin, 
þá er hún hvorki heil uje hálf.

Sigurdur Jensson: Jeg er samdóma 
h. þm. Strandam. (G. G.), að þessi tiltaga 
hefur misst miki'ð af gildi sínu í Nd., þar 
sem Nd. hefur fellt úr áskorun til stjórn- 
arinnar að leita álita um sveitastjórnar- 
mál landsins, svo að samin yrðu ný sveita- 
stjórnarlög. En jeg lít svo á, að í þessu 
máli þurfúm vjer ekki að samþykkja þessa 
tillögu Nd. Ed. hefur þegar samþykkt til- 
lögu um áskorun til landsstjórnarinnar, 
bæði út af breytingu á sveitastjórnar- og 
fátækralöggjöfinni. Jeg álít þessvegna, að 
'þó við samþykkjum ekki tillögu h. Nd., 
þá standi hin till., sem samþykkt var hjer 
i deildinni, og þegar báðar verða samþ. 
þá taki hin hæstv. stjórn báðar tiUögurn- 
ar til greina.

Þannig kom það optar en einu sinni 
fyrir á þinginu 1891, að 2 þingsályktanir 
í sama máli voru samþykktar sín af hvorri 
deild, án þess að vera alveg samhljóða, 
og voru þær báðar látnar standa samhliða 
hvor annari og sendar stjórninni, og eins 
sýnist mjer megi vera í þessu máli, úr 
því ekki er tími til að láta þetta mál 
ganga aptur til Nd., að tillögurnar geti 
báðar staðið hvor við hlið annarar.

ATKVÆÐAGB.: Tillagan felld með 
6 atkv. gegn 2.

TíHaga til þingsályktunar um stramd- 
ferðir hins sameinaða gufuskipafjélags (C. 
529, 551); ein umr.

*
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Sigurður Stef&nsson: Hvað tillögu þá 
snertir, sem hjer liggnr iyrir h. deild. 
þá er mjer ekki vel Ijóst, hvernig strand- 
ferðnm hins sameinaða gufuskipafjelags á 
að vera hagað. Liklega er það meining- 
in, að ferðir hins sameinaða gufuskipafje- 
lags verði líkar og 1890—91, eins og bent 
er til í athngasemdnnnm við fjárlagafrv. 
stjórnarinnar. í sambandi við þetta vil 
jeg taka það fram, að vel getnr verið, að 
stjórn hins sameinaða gufuskipafjelags taki 
svo mikið tillit til ferða strandferðaskips- 
ins,sem ályktað er að gangi eingöngn nm- 
hverfis landið, en það er mjög svo áríð- 
andi, að skip hins sameinaða gufuskipa- 
fjelags, sem ganga frá útlöndnm mæti sem 
optast strandferðaskipi því, sem eingöngu 
fer í kringum landið; það hefði því verið 
rjettara, að það hefði með bernm orðnm 
verið tekið fram i þessari þingsál.till., en 
mjer hngkvæmdist þetta ekki fyr en of 
seint, svojeg gat ekki komið með breyttill. 
í þá átt. Það er knnnugt, að ferðaáætlnn 
h. Nd. er samþ. með sjerstökn tilliti til ferða- 
áætlnnar hins sameinaða gufuBkipafjelags 
1890—91, þannig að skipin geti sem opt- 
ast mætzt en jeg get hngsað mjer, að 
stjórn hins sameinaða gufuskipafjelags 
taki ekki svo mikið tillit til strandferð- 
anna, en þá treysti jeg því, að stjórnin 
sjái svo nm, að þetta verði gjört.

Jón A. Hjaltalín: Jeg vildi leyfa 
mjer, að vekja athygli á 3. tölul. í tillög- 
nnni, að því er snertir að fá stærra skip 
með meirn farþegarnmi á ferðnnnm milli 
íslands og Danmerknr nm mánnðina maí 
til september. Jeg vildi gjarnan óska, að 
þetta gæti fengizt, en jeg get ekki sjeð, 
að þingið geti haft áhrif á þessar ferðir, 
sem fá ekkert tillag frá íslands hálfn. Jeg 
held, að þingið getiþvi að eins haft áhrif 
á þessar ferðir, að það leggi fje til þeirra.

Að því er snertir tölnl. 3. c., að skip- 
ið komi við á Bernfirði, þá get jeg ekki 
greitt atkv. með honnm, því sorgleg reynsla 
hefnr sýnt, að það hefnr opt og einatt

verið ómögnlegt fyrir skip að komast þar 
inn vegna þoku þar úti fyrir og gætiþað 
tafið skipið mjög mikið, ef ætti að bíða 
eptir því.

Þorleifur Jónsson: Jeg ímynda mjer, 
að hjer sje átt við strandferðaskipið, en 
ekki það skip, sem fer beina leið til út- 
landa, þvi annars getnr till. ekki átt við 
og þá hefnr hún lika við fyllstn rök að 
styðjast, en jeg imynda mjer, að h. Nd. 
hafi ekki viljað blanda sjer inn í hinar 
ferðirnar milli íslands og Danmerknr.

Að því er snertir viðankatill. á þingskj. 
551, *þá er jeg ekki eiginlega flntningsm. 
að henni, þótt jeg hafl skrifað nafn mitt 
undir hana með h. 2. kgk. (H. Sv.), en 
af því að hann er ekki viðstaddnr, þá 
verð jeg að minnast á hana. Þar er á- 
kveðin klnkknstnnd sú, sem skipið sknli 
i fyrsta lagi fara frá Reykjavík; það er 
nauðsynlegt að ákveða, að skipið fari ekki 
kl. 12 á nóttnnni, eins og nú á sjer stað, 
því það hefur bakað mönnnm mikil óþæg- 
indi, þegar póstnr og farþegar hafa orðið 
að vera komnir um borð fyrir kl. 12; þá 
hefnr pósturinn verið afhentur kl. 11, svo 
ekki hefnr verið hægt að koma brjefum 
úr því nema að fara rakleiðis út í skipið. 
í Höfn er það venja, að akipið fer aldrei 
af stað fyr en kl. 9 á morgnana og sýn- 
ist mjer rjett, að fylgt sje sömu reglnnni 
hjer, enda get jeg ekki sjeð, að það þurfi 
að vera til neinna óþæginda fyrir skipið.

Sigurður Jensson: Það var að eins 
stutt athugasemd, sem jeg ætlaði að gjöra 
við 3. tölul. Jeg ætla, að þar sje átt við 
það skip, sem gengur beina leið milli ís- 
lands og Danmerknr. En hvað það snert- 
ir, sem h. 5. kgk. (J.A.Hj.) sagði, að alþingi 
kæmi það skip ekki við, af því að ekk- 
ert væri lagt til þeirra ferða frá íslands 
hálfn, þá skal jeg leyfa mjer að benda á, 
að einnsinni var þó farið eptir áskornn 
eða beiðni þingsins í því efhi og það var 
hjerna nm árið, þegar bætt var við einni 
ferð eða miðsvetrarferðinni. Líknr árang-
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nr gæti ef til vill orðið af þessari áskor- 
un, þótt landssjóður leggi ekki fje til þess- 
ara ferða.

Þorleifur Jónsson: Mjer finnst minn 
skilningnr vera rjettur, að bjer sje átt við 
strandferðaskipið og ræð jeg það af fyrir- 
sögn tillögnnnar, því sje hjer átt við það 
skip, sem fer beina leið milli íslands og 
Danmerkur, þá er ósamkvæmni milli fyrir- 
sagnarinnar og þessa tölul. tillögnnnar.

L. E. Sveinbjörnsson: Jeg verð að 
vera á því með h. þm. Hnnv. (Þ. J.), að 
hjer sje átt við skip, sem gengur kring nm 
landið. Það sjest á ferðaáætlnninni, er 
þetta skip á að fylgja, að það er strand- 
ferðaskip, því að hitt skipið á að fara 
mikln fyr, en strandferðaskipið' miklu 
seinna.

ATKVÆÐAGIL: Tölnl. 1. samþ. íe. 
hlj.; tölnl. 2. samþ. í e. hlj.; tölnl. 3. samþ. 
í e. hlj.; viðankatill. (C. 551) samþ. í e. 
hlj.; 4. tölul. a. samþ. í e. hlj.; 4. tölnl. b. 
samþ. í e. hlj.; breyt.tilL við fyrirsögn 
tillögnnnar (C. 551) samþ. í e. hlj.; fyrir- 
sögnin með áorðnnm breyt samþ. í e. hlj. 
Tillagan í heild sinni með áorðnnm breyt- 
ingnm samþ. i e. hlj. og afgreidd til lands- 
höfðingja.

Titt. til þingsályktunar um strand- 
ferðaáœtlun (C. 532, 533, 562); ein nmr.

Quðjón Quðlaugsson: Jeg hef ásamt 
öðrnm h. þm. leyft mjer að koma fram með 
breyttill. við ferðaáætlnnina á þingskj. 
533. Breyting sú, sem farið er fram á, er 
fólgin í því, að skipið, sem íer frá Beyk- 
javik 23. júli vestnr og norðnr um land 
komi ekki við á Beykjarfirði, heldur á 
Bitrnfirði og Borðeyri. Af þessu leiðir 
það, að ferð skipsins seinkar um einn dag 
og verðnr þvi að færa allar dagatölur við- 
komnstaða skipsins allt austnr til Seyðis- 
Qarðar áfram nm einn dag; það kemnr 
því þangað einum degi síðar, en gjört er 
ráð fyrir i þessari ferðaáætlnn.

Ástæðan fyrir þessari breyt er sú,

að eptir þessari ferðaáætlnn, er ekki gjört 
ráð fyrir, að strandferðaskip þetta komi 
nema alls einnsinni á Borðeyri á leið frá 
Beykjavík vestur og norður um land, og 
það í maímánuði, þegar hættast er við, að 
ís hamli ferð þangað, en það er samband- 
ið við Ísaíjörð, sem Strandamenn leggja 
mesta áherzlu á. Aptur á móti er ráð 
fyrir gjört í áætlnninni, að skipið komi tvis- 
var við á Borðeyri og Bitrufirði á leiðinni 
frá Beykjavik anstnr og norðnr um land og 
hafa Strandamenn ekki gagu af þeim ferð- 
nm til annars en að koma frá sjer því, 
sem flytja þarf bnrtn þaðan, en aptnr er 
mjög tvísýnt, hvort nokknr not verða að 
þessari einn ferð, sem skipið á að koma 
við á þessnm stöðum á vesturleið. Þetta 
er mikill ókostur við ferðaáætlnnina. Við- 
skipti Strandamanna við ísafjörð eru tals- 
vert mikil, og þeim er svo varið, að það 
er erfiðari flntningur, sem flytja þarf frá 
ísafirði til þessara staða, heldnr en það, 
sem þarf að flytja þaðan til ísafjarðar. 
Ef Strandamenn þurfa hvort sem er að 
sækja fisk á hestnm vestnr á ísafjörð, 
mncar þá ekkert nm að reiðaþað á hest- 
unum, sem þeir þnrfa að flytja vestnr.

Jeg vona því, að þessi h. þingd. samþ. 
þessa breyt.till.; hún er gjörð í samráði 
við flutningsm. þessa máls í h. Nd. Stranda- 
flói er svo afskiptnr af þessnm strand- 
ferðnm, að þó að til þeirra eigi að verja 
milli 40—50 þús. kr., er ekki gjört ráð 
fyrir, að skipið komi þar við nema þrisvar 
sinnnm og þar af er þó ein ferðin mjög 
óviss. Jeg vona því, að h. þingd. verði 
svo góðviljuð, að hún samþykki þessa 
breyttill.

Jeg skal geta þess að loknm, að þar 
sem vitnað er í þingskj. 532 í þingsáiykt- 
nninni, þá verðnr þessi tala að breytast, 
ef breyt.till. verður samþ., með því að 
ferðaáætlnnin verðnr þá prentnð npp aptnr 
og fær annað þingskjalsnúmer.

ATKVÆÐAGB.: Breyt.till. (C. 562)
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samþ. í e. hlj. Ferðaáætlunin þannig breytt 
samþ. í e. hlj. Þingsál. (C. 532) samþ. i e. hlj.

Fertugasti og sjöundi fundur, föstudag 
25. ágúst kl. 1 e. h. Allir á fundi.

Titt. til þingsál. um steinhúsbygginqu 
(C. 485, 558); ein umr.

Hattqrímur Sveinsson: Það er svo 
stuttur timi liðinn, síðan mál þetta var til 
umræðu hjer, að jeg efast ekki um, að 
allir muni glöggt, hvað fram fór.

Við komum okkur þá saman um, að 
þörf væri á að orða tillöguna fyllilegar; 
hef jeg þvi ásamt öðrum h. þm. leyft mjer 
að koma fram með breyt.till. í þá átt. 
Breyt.till. segir sjálf, hverju bætt er við 
og er því ekki ástæða til að fara mörgum 
orðum um hana. Þar sem þessu máli 
var hreyft, þótti okkur heppilegt, að at- 
huga í einu þörfina fyrir nýtt húsnæði 
handa söfnunum og hinum opinberu sýsl- 
unum, sem sje húsnæði fyrir skrifstofu 
landfógeta, póststofu og landsbanka. Okk- 
ur þótti heppilegra, að allt þetta væri tek- 
ið fyrir í einu og álit gæti fengizt um, 
hvort gjörlegt væri að sameina allarþess- 
ar þarfir í einu húsi, því það mundi verða 
miklu kostnaðarminna, en ef lands- 
stjórnin, eptir að hafa leitað álits hjá bygg- 
ingarfróðum manni, ekki álítur gjörlegt 
að sameina allt þetta, að hún þá láti gjöra 
áætlun um hús handa söfnunum einum. 
í tillögunni er ekki tekið neitt fram um 
hússtæðið, en það var tekið fram við 
umræðurnar fyr, að stjórnin gjöri ráðstöf- 
un fyrir hentugum stað, og þetta verður 
jafnvel að ganga á undan, svo að hún 
geti sagt þeim, sem áætlunina á aðgjöra, 
hvernig þar hagar til, sem húsið á að 
standa. Stjórnin mun ótilkvödd hlutast 
til nm þetta. Jeg vona, að h. deild fallist 
á till., eins og hún nú er og þvi ekki á- 
stæða til að fara fleirum orðum um hana.

ATKVÆÐAGR.: Breyt. (C. 558) samþ. 
með 8 atkv. Fyrirsögnin samþ. án atkv.gr.
og tillagan afgreidd til landshöfðingja.

Frv. tU laga um kosningar tíl aiþingis 
(C. 512, 535, 553); 2. umr.

Outtormur Vigfússon: Jeg vona, að 
jeg þurfi ekki að halda langa ræðu til 
þess, að tala með breyttill. þessari, þvi 
hún er fáorð mjög og fer að eins fram á 
það, að kosningar til alþingis fari fram í 
júní en ekki september. Jeg vona aðþað 
hafi verið færð næg rök fyrir því, hversu 
mikið hagræði það er fyrir kjósendur, að 
kosningar fari fram i júní en ekki sept- 
ember, þegar mál þetta var rætt hjer í 
deildinni fyrir nokkrum dögum, enda var 
þetta atriði þá samþ. hjer með flestum 
atkv. Jeg get ekki skilið, hvað h. Nd. 
hefur komið til að fara að breyta þessu 
aptur. Það má nú kanuske segja, að ef 
þessi breyt.till. kemst að, þá fái frv. ekki 
fram að ganga, en þaið þarf ekki til, því 
timinn er þegar orðinn svo naumur, að 
auðsjeð er, að það getur ekki þess vegna 
náð fram að ganga. En hvað sem þvi 
viðvíkur álít jeg sjálfa breyt. svo mikils- 
verða, að hún eigi að komast að, enda er 
frv. i heild sinni að mínu áliti ekki svo 
bráðnauðsynleg rjettarbót, að það ekki 
megi vel bíða til næsta þings.

ATKVÆÐAÖB.: 1—25. gr. frumv. 
samþ. með 6 atkv. hver.; breyt.till. (C. 553) 
við 26. gr. samþ. með 6 atkv.; 26. gr. 
þannig breytt samþ. með 9 atkv.; 27. gr. 
samþ. með 7:4 atkv., að viðhöfðu nafna- 
kalli og sögðú

já: nei:
Jón A. Hjaltalin, Guðjón Guðlaugsson, 
Þorleifur Jónsson, L. E. Sveinbjörnsson, 
Einar Ásmundsson, Sigurður Stefánsson, 
Gutt. Vigfússon, Þorkell Bjarnason. 
Hallgr. Sveinsson,
Kristján Jónsson,
Sigurður Jensson.
28—41. gr. frv. samþ. með 6 atkv. hver. 

Fyrirsögnín samþ. án atkv.gr. og mál-
inu vísað til 3. umr. með 6 atkv.

Frv. tU laga um friðun á laxi (C. 492,
552); 2. umr.

atkv.gr
atkv.gr
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ÞorkéU Bjamason: Jeg tók 'það fraw 
viö <1. umr., að mjer væri aiveg óskiljan- 
legt, 'hvernig á þvi stæði, að frv. kæmi 
hjer fram þing eptir <þing; það er eins og 
einhver ðsýnilegnr -anfli svífl yftr þinginn, 
er hafl xþessi Ahrif, og þvi freunur kemur 
mjer þetta undarlega fyrir, þar sem eng- 
ar ósiflr hafa komið frá'þjóðinni i þessa 
Útt, og þar sem þeir menn, er valizt hafa 
til að 'íýlgja frv. nú, eru alisekki lax- 
fróðir menn. Jeg skal leitast við aðsýna 
fraœ á ýms ákvæði i þessn frv., sem alls 
ekki eru tíl bóta, heiðnr einmitt tilskaða 
frá þvi sem nó er.

í 1. gr. stenðnr, að eigi megi veiða 
lax i ám eða vötnum nje fjórðung vifeu sjáv- 
ar út frá áróamn, nema S1/, m&n. af sumri 
hverju. í gildandiJögum stendnr, að veiða 
megi lax á þessum stöðum 3 mánnði; jeg 
skil satt að segja ekki, hverflig á þessari 
takmörkun stendnr. Jeg veit ekki til þess, 
að 3 mánuðir sjeu nokknrsstáðar oflangnr 
veiðitími, en sumstaðar veit jeg, að hann 
er jafnvel of stuttur. Það er mikill'mun- 
ur á, hvenær laxinn gengnr upp í árnar; 
i sumar ár byrjar laxinn <«0 ganga i júní, 
sumar í mai, og i einstaka stórár jafnvel 
seinast i april, þegar vel vorar,' en i allar 
árpar gengnr hann fram i miðjan ágúst 
eða iengnr, jafnt þær, sem hann kemnr 
snemma í sem hinar. Jeg sje enga ástæðu 
til að takmarka veiðina við S1/, mánnð 
í þeim ám, þnr sem laxinn byrjar að ganga 
fyrst í mái-og heldnr áfram fram i miðj- 
an ágúst, ^þvi að þá verður veiðitiminn allt 
of stnttur. Jegsje ekfei, hvað getur ver- 
ið þvi tíl fyriretððu, að *menn fái «ð veiða 
laxinnstrax, þegar hann kemnr, þvi*þá er 
hann bœði feitastur og stærstnr. Þessi 
breytíng hlýtur því að verða tðlnvert tíl 
skaða fyrir þá, er laxveiði eiga, en ekki 
til bóta. í þessa 1. gr. vantaröll ákvæði, 
er ínúgildandi Iðgnm standa -nm,<hvenær 
lax sknli friðaðnr; íuúgildandi Iðgnm er 
laxinn firiðaður 36-stnnðir á viku,-eða frá 
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náttmálnm á langardögnm til dagmáia á 
mánudögum, og sknlu þá ðll laxanet tek- 
in *npp og allar veiðivjelar standa topnar, 
svo að laxinn hafi frjálsa gðogn. Að þessi 
ákvæði sjeu tekin ibnrtn, sje jeg heldur 
ekki neina ástæðn tíl, en jeg veit það, að 
Iþað er alveg nanðsyntegt að friða laxinn 
einhvern thna viknnnar, svo að hann þá 
'fiii að ganga 'óhindraði r upp lí árnar, og 
■þeir, er dfar búa, fái einnig bfotdðild íveið- 
inni. í stórár héf jeg raunar heyrt, að 
laxinn geti nokknð igengið npp, þótt met 
«jeu ávallt höfð í ánni, en i smáum ám 
veit jeg, að hægt er að girða svo 'fytír, 
að enginn lax gangi npp fyíir, og þeir, 
sem neðar búa geta þá tekið allan >Iax- 
inn, án þess að þeir, er ofar búa við ána 
fái nofekurn hlut í lögnm Skota og Norð- 
manna veit jeg líka, að laxinn er friðað- 
ur, en það mun ekki vera meira en 24 
stundir á viku, eptir því 'Sem mjer er 
knnnngt Jeg verð þóað álita æskilegra, 
að laxinn sje friðaður í 36 stundir heldur 
en i 24, af þeirri ástæðu, að eptir því, 
æm sá tími er lengri, sem hann er frið- 
aðnr í, < eptir því eru meiri liknr til, -að 
meira gangi npp af honum.

Þá kemur 2. gr. írv.; þar stendur í 
Síðari málsgr., að garða, net eða veiðivjelar 
aðrar megi leggja út frá báðum löndum í 
stórám, þar sem s/8 árinnar eru á milli 
netanna eða veiðivjelanna, svo að þær 
sjen hvor á móti annari. Þetta geter 
verið nokkuð athugavert, þvi það er ætiun 
manna, að laxinn gangi mest meðlöndun- 
um, af því að straumurinn er harðari í 
ánni miðri en fram með bökkunnm. Mjer 
finnst óþarfi að gjöra hjer undanþágu við 
stórár, svo að menn geti lagt net við net 
hvert á móti öðru, því eptir því sem net- 
in eru fleiri í ánnm gengur minna af lax- 
inum upp eptir þeim, en það er nanðsyn- 
iegt, að laxinnfái að ganga uppstórárnar 
og npp í smáárnar, sem í þær renna, þvi 
eins og menn vita hrygnir laxinn aldrei í 

68 (30. n6v.).
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jökulvatni, heldur í smáánum, sem í þær 
renna. og ekkert jökulvatn er i.

í núgildandi lögum er það ákvæði, að 
ef einn maður á veiði í á, þá má hann 
þvergirða hana, en þetta hefnr verið tek- 
ið bnrt og stendur ekki í frnmvarpiþessu, 
og hef jeg þvi ráðið til að taka það npp 
aptur, þó jeg reyndar ekki haldi faat við 
þetta. Mjer flnnst það samt vera i sam- 
ræmi við lögin, að ef einn maðnr á veiði 
í á, þá fái hann að veiða allan lax, sem 
ekki er friðaður, þar sem þeim er leyft, 
sem eiga veiði saman, að veiða allan lax, 
ef þeir ekki brjóta hin almennn friðnnar- 
skilyrði. Þvergirðingin er lika mikln kostn- 
aðarminni og þægilegri veiðiaðferð en neta 
veiðin. Svo kemnr 3. gr.; þar stendnr að 
ekki megi leggja laxanet eða laxveiðivjel 
úti fyrir ósamynnnm í stöðuvötnum eða 
sjó, þar sem lax gengur, svo för hans &je 
hindruð. Hvað er hjer meint með þessn: 
„svo för hans sje hindruð". Um þetta get- 
ur að minni ætlnn orðið mikið vafamál. 
Einn kallar það ólöglega hindrnn, sem öðr- 
nm flnnst lögleg og leyflleg veiðiaðferð. 
Sá, sem leggnr netið, segir, að það tálmi 
ekki för laxins, en þeir sem ána eiga segja 
þvert á móti. Út af þessn getarisiðflók 
in málaferli og finnst mjer því nauðsyn 
bera til að fastákveða þetta.

Eunfremnr stendnr í þessari gr. „á- 
dráttarveiði má viðhafa í ám og vötnnm 
4 stundir samfleytt í sólarhring". Það er 
óheppilegt að láta hjer samá gilda um ár 
og vötn. Laxinn, eins og menn vita, fæl- 
ist við ádráttinn í ánnm, og hleypnr nnd- 
ir bakkana og liggur þar kyr máske sólar- 
hringinn, og hindrast við það frá að ganga 
upp eptir ánni, en þó hann styggist í 
vötnunum, þá leitar hann að eins út á 
djúpið. Hjer á því ekki viðaðhafa sömn 
ákvæðin. Það má draga á 4stundirsam- 
fleytt hjá hverjnm eiganda, en þá getnr 
svo farið, að verið sje að draga á í ánni 
allan sólarhringinn. Þeir, sem neðst. ern 
byrja máske kL 6 að morgninnm, og ern 4

tima að, svo teknr sá næsti við, og er 
aðra 4 ííma, og svo koll af kolli. Þann- 
ig geta þessi ákvæði orðið til þess að 
verið sje að gntla í ánni allan sólarhring- 
inn, og þeir sem þekkja til, vita hvern 
skaða af því getnr leitt fyrir laxgöngnna. 
í sömu grein stendnr, að heimilt sje að 
veiða lax á stöng með hvaða agni sem 
vera skal. Þetta er að vísn leyft 
í núgildandi lögnm, en Englendingar 
hafa sagt mjer, að þar í landi sje 
bönnuð beita ein, sem þeir kalla „min- 
now“ og mun það vera einskonar fisklíki 
og sögðu þeir, að það ákvæði hafl verið 
sett af því, að svo mikið hafi verið veitt 
af laxinum með þvi agni, að til þnrðar 
þótti horfa. Jeg hef ávallt álitið, að mik- 
ið gagn stæði af Englendingnm þeim, er 
hingað koma til veiða, en þó svo, að þeim 
ekki sje leyft að brúka þá beitn, er eyði 
laxinnm nm of. Hingað til mnnn þeir 
ekki hafa brúkað þessa beitn hjer á landi, 
og mun það að þakka einhverjnm „rem- 
inescens" frá lögnm Englendinga, en ef 
það væri leyft hjer mnndn þeir einnig 
brátt spyrja það uppi og nota þessa beitn 
hjer.

Eins og 4. gr. er orðnð, fínnst mjer 
hún í alla staði óaðgengileg. Jeg þeld 
það þnrfí ekki 10 mánaða skothríð til 
þess að fæla selinn burt. Þó það væri 
ekki nema einn mánuð, mnndi það fnll- 
komlega nægja og vera jafhvel oí mikið. 
Jeg þekki ekki að vísn mikið til aela- 
látra, þó veit jeg, hvernig hagar til með 
þetta á einnm stað í Hvalfirði. Þar var 
einn sinni að eins skotið 1 dag, og sagði 
bóndinn mjer, að hann hefði fnndiðstóran 
mnn á, hvað minna hefði veiðzt vorið ept- 
ir, og ljet hann mennina, sem skntn borga 
sjer tölnvert fye fyrir þann skaða, sem 
hann hlant af því. Jeg álit það rangt að 
stór hlnnnindi sjeu tekin af mönnnm án 
endnrgjalds. Jeg segi fyrir mig, -að jeg 
mnndi ekki vera ánægðnr með það. Eins 
og menn vita, er selnr ófriðhelgur í ám
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og árósum eptir núgildandi lögnm, þar 
sem ekki eru selalátur, og má skjóta hann 
þar, en þó mnnn fáir hreyfa yið honnm á þess- 
nm stððnm. Þetta á sjer t d. stað í Hvítá, 
i henni er ekki eitt einasta selalátnr og 
er þvi óhætt að skjóta þar selinn, hvar 
sem er, en fáir mnnn þar gjðra mikið að 
því; það eina vernlega, sem gjört hefnr 
verið í þá átt i Hvítá að eyða selnnm, 
er að nokkrir bændnr tókn sig saman 
og veiddu hann í nætnr, en þetta hjelzt 
ekki nema að eins stnttan tíma, æn þó 
segja allir, að við þetta hafi selurinn minnk- 
að mikið í bráð í ánni. Menn ættu fyrst 
að eyða selnum, þar sem það er leyfilegt, 
áður en þeir færn að fá leyfl til þess að 
gjöra það annarstaðar. En það er ýmis- 
legt annað, er amar við laxinum; það ern 
ýmsar tegnndir fiskianda, sem ern að kalla 
má laxins verstn óvinir. Svenski fiski- 
fræðingurinn, sem hjá mér dvaldi, sagði 
mjer, að snmar af þesaum fiskiöndnm ætu 
jafnvel svo hnndrnðnm skipti af nppfæð- 
ingarlaxi og hrognnm á dag, en enginn 
hefnr orðið til þess að drepa þennan varg, 
og óvin laxins. Það er sjálfisagt að sel- 
nrinn er mikil fiskæta, en hann er þó 
að minni ætlnn engan veginn eins skað- 
legnr fyrir laxveiðina, eins og fiskiend- 
nrnar, og með þvi að eyða honnm, þar 
sem selalátnr er, eru mikil hlnnnindi í 
veði, sem engan veginn má spilla endur- 
gjaldslanst 5. gr. finnst mjer nokknð 
skritin grein. í fyrstn linunni stendnr, að 
engin veiðarfæri eða veiðivjelar megi við- 
hafa, er taki smálax, en í annari línnnni 
stendur, að möskvarnir á laxanetnm sknli 
ekki minni vera en 9 þumlungar nmmáls. 
Samkvæmt fyrstn línnnni má • þá hreint 
ekki veiða smálax, en i annari er það 
aptnr leyft, því 9 þnmlnnga mðskvi 
teknr lax, sem ekki er meira en 3—4 
pnnd að þyngd, en smálax mnnn menn 
almennt kalla allan þann lax, sem er 7 
pnnd og þaðan af minni. Ýmislegt fleira

kann að vera athngavert við frumv. 
þetta, en jeg hafði ekki tima til að 
athnga það nákvæmlega, því það kom nm 
sama leyti og fjárlögin vorn hjer fyrir 
til nmræðn. Jeg hef leyft mjer að koma 
með þessar breyt.till., sem hjer liggja 
fyrir, ekki af því, að jeg álíti að það 
hafi mikið að þýða fyrir frumv., því útejeð 
er nm foríðg þess á þessn þingi, heldnr 
til þess, að almenningnr geti sjeð, hver 
meining min er nm þetta mál oggetitek- 
ið til greina þær breytingar mínar, sem 
að gagni geta komið. Þær gætn verið 
til leiðbeiniugar, ef frumv. gengi aptnr á 
næsta þingi, sem jeg býst við, að mnni 
verða.

Aptan við 1. greinina vil jeg bæta: 
„Á þessnm tíma skal þó lax friðaður 36 
stnndir á viku hverri, eða frá náttmálnm 
á langardögnm til dagmálaá mánndögnm, 
og sknln þá öll laxanet tekin npp og all- 
ar veiðivjelar standa opnar, svo að laxinn 
hafi frjálsa göngu“. og er þetta í samræmi 
við það, sem jeg sagði áðan.

Við 2. gr. vil jeg bæta: „Eigi einn 
maðnr veiði i á, er honnm heimilt að 
veiða með þvergirðingu", en anðvitað verða 
þeir að hlýða þeim reglum, er settar ern 
fyrir almennri friðhelgi laxins, og hafa 
jafnlangt milli spelanna og í lðgnnnm 
stendnr. Við 3. grein vil jeg láta orða 
fyrsta málslið þann: „Ekki má leggja lax- 
net eða laxveiðivjel út fyrir ármynnnm i 
sjó nær ósnnm en sjór fellnr lengst út 
nm stórstraumsfjöru. Sýslunefnd ákveð- 
nr, hve nærri ósum stððnvatna má leggja 
veiðivjelar ....“. Jeg skal ekki segja 
nm, hvort þessi ákvæði ern heppileg eða 
ekki, en jeg hef að eins sett þantil þess, 
að koma í veg fyrir deilur og málaferli, 
sem risið geta út af ákvæðum þeim í þess- 
arí grein, sem frnmv. hefhr inni að halda. 
í sðmn málsgrein vil jeg einnig iáta setja 
inn, að ádráttarveiði megi ekki hafa leng- 
nr i ám, en 3 daga vikunnar. Jeg vil

69*
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gefa laxinaov 4 dagæ léyfi til að' ganga 
upp ána og er engin haeíta áþví, að hana 
verði kominn of langfc upp, ef ekki evtt 
þvi meirí vatnavextir,, og gjöri jegi það til 
þesflj að þeir senv ofar búa, fáieinnig 
hlutdeild í veiðinni raeð hinum, sero neðar 
eru. Mjer er það i minni, að fyrír 20 ár- 
um síðan gisfcu hjá mjar 2 menn, sem 
báðir höfðn laxveiði i sömu á. Jegspurði 
þá, hvefnig aflazt hefiði, og! sagði aanar 
mjer, að hann hefði fengið 4000 pondr af 
laxi, en hinn kvaðst að eins hafa fengið 
lO laxa, og bætti því við: „Það er eng- 
in von á þvi að jeg veiði nokkuð, þegar 
ávailt er verið að skaka með ádnátt fyrir 
ofan ósinn“. Jeg skal ekki segja um, 
hvort talan 3 dagar er heppiteg, jeg/býst 
við! þvi; að suttir vilji. veiða 4—5 dagst,. 
og aðrir kannske alla vikona, en jeg vil 
með því ákvæði breyt.tilL, að allir sknli 
veáða hina sömu vikndaga, koma i veg 
fyrirj að' snmir veiði mánndag, þwðjudag 
og miðvikodag, og hinirfimmtndag, fösCn-’ 
dag og laugardag, svo að laxinnhafl eng- 
an dag vfaunnar fifiam til uppgöngn.

Breyttíll. við 4. gr. er tögnð að 
nokkru layti eptir frnmvr og orðnð þann- 
ig: „Hverjum manni er heimifóað skjóta 
sel og styggja? í ám, áróstm og fyrir ósa- 
myunum og eiaa mild út frá þeim, þar 
sem lax fer nm“, en svo hef jdg bætt við: 
„aii þó má eigi raska þinglesinni friðun 
eggvera og sellátra nema gjald komi fyr- 
ir, siikt er dómkvaddir menn meta“, og 
eif það i samræmi við það, aem jeg sagði 
áðar, að jeg vil ekki taka. hluanindi frá 
mönnnm án bóta. Við 5. gr. vil jeg breyta 
9 þumluugjum í 10, svo töluvert meirta af 
sinálaxi geti koroizt i gegn; vaxið og orð- 
iði stór. Feddersen sagði mjer, að oftgi 
laxinn væri sama kyn og stórlaxian, og 
g*t haon þess eittnig, að þó hann ekki 
væri orðinn fullþroskaður, þá væri hann 
sarot gotfæit. Á' Beynivöllum Var klak- 
ið út krogoam úr 4—5 pd. löxnm, og 
reyndist vnk Við þessa breyting er tveont

unnið, fyrstti ogt fremst, að smálaxinn lifi 
og k öðrn lagi er með hennisjeðfyrir við- 
komanni, sem attir sjá,, að er nanðsynleg, 
ef laxinn eigi á að ganga tikþurðar. En 
tíl þess að engra rjettnr sje' fyrir borð 
borinn, sem jeg. sízt vildi, þá hefi jeg bætt 
þvi við, að amtsráðnm skali heimilt eptir 
nppásíungum sýslunefndar, að veitaheim- 
ild tíl að veiða með nettm þeim, er mðsk- 
var eru 9 þumL ummálaí og með veiði- 
vjeJam, er l1/, þunrit er á milli speáasnai, 
Jeg veit, að á nokkrnm stöðnm stendur 
svo á, að 10 þnnri. ummál mondi vera til 
skaða. M«nn mMndn máske segja, að með 
þessu væri raskað grundvallarreglu lag- 
anna, en jeg varð að trúa amfcsráðnm fyr 
ir þvi' að gefia ekki leyfið nema nanðsyn 
beri tiL Að jeg taki til dæmis mnndn 
þeaBÍ ákvæði firv. vera tíl skaða veiði i 
Etliðaáfflim. Einn þm. í Nd. hafiðl það 
mest á móti frv. þessu; að möskvastæiðin 
væri ofmikilrog færði nefadin því hana 
11 þnmL niður í 10. Sem sagt býsfc jeg 
ekki við, að frv. nái fram að gaaga og 
óska þess ekkt heWirr, jafnvel þóttbreyt.- 
till. raínar væru samþykktar. Jeg hef að 
eins viljað koma fram með þær, til þess 
að gefa mönnnm tækifæri tílað hagsa.um 
þetta mál, en þó mun vera margt fleira 
i frv., es breyta þyrftí en breyt.till. mínar 
fara fram á.

ATKVÆÐAÖR.: 1. gr. felld með 6:4 
afckv.; 2. glt felld »eð 6: 3 atkv.; breyt,- 
tili. 1. (C. 552) við>3. gr .var tekin aptor og 
frv. sjáfft þar með fallið.

Frv. tU laqa um breytinq á 3. gr. í 
löqum 22. marz 1890 tun löqgiltar reglu- 
gjörðir aýslnnefnda. (C. 495); 3. umr.

ATKVÆ2)AÖR.: Frv. samþ. með 10 
atkv. og adjgreitt til lándshöfðingje semiöy 
ftá alþingi.

Frv. til-.laga um stofnun háskSla (C. 
478); 3. umr.

Forseti leitaði atkvæða þingdm. um,
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hvort þetta frv. mætti koma til umr., með 
því að ekki væri liðinn hinn lögskipaði 
tírni, siðan það var fyrir til 2. nmr i deild- 
inni Vegna óljósrar atkvæðagreiðslu var 
haft nafnakall og sögðu

j&: nei:
Þorieifur Jónsson, Jón A.. Hjaltalín, 
Einar Ásmnndsaon, Kristján Jónsson, 
öuðjón Gnðlsmgsson, L. E. Sveinbjörnsson, 
Gntti Yigfússon, Þorkell Bjarnason. 
Haligr. Sveineson,.
Sigurðnr Jensson,
Sigurðnr Stefánsson.
Var þ&ð þannigfellt fná að koma tilumr. 
með þvi að s/4 þingdm. ekki greiddu atkv. 
með því.

Frv. til fj&rlaga fyrir árin 1894 oq 
1895 (C. 570, 571, 572, 574); ein umr.

Framsöffumaður (Sigurður Stefánssonj: 
Jeg fim ekki ástaaðiv til að fara mörgnm 
onðum nm frv., eins og það hjer liggnr 
fyrir. BreyktiU. nefndarinnar, hafa verið 
prentaðar og þeir h. þingdm., sem faliast 
á þær, mnnn greiða atkvæði meðþeim og 
hinir ekki, og flestar breytingainar hafa 
verið hjer fyrir áðnr og samþ. hjer.

Fjárlaganefndin hjer hafði ekki búizt 
við að fiá frv. aptnr frá h. Nd. með svo 
miklnm breytingum. Frá því fyrsta að 
hún fjekk frv., sem ekki var fyr em svo 
að segja um elleftn stnndn þingsins> hefur 
bún gjört allt sitt til, að samkomnlag gæti 
orðið sem bezt um frv. milli deildanna og 
sá sjer þvi eigi fært vegna þess, að gjöra. 
margar breytingar á frv., sem hún annars 
hefði gjört, en vildi ekki gjöra til þess að 
frV/ ekki hrektist á milli deildanna og 
kæmist, í sameinað þing, En vonir nefnd- 
arinnar hafa: alveg brugðizt i þessn efni, 
þvi að flestar þær bseytingar, sem samþ. 
vorn hjer í deildinni, hafa ekki fundið náð 
í augum h. Nd. Jeg segi það ekki af því 
að jeg lái henni það; jeg veit, að hún hef- 
ur aðalatkvæðið í fjármálnnnm, en það 
færi aiUaf bfltcr á, að góð sswrÍBna væri:

á milli deildanna. Jeg heyrði því bregða 
fyrir, er rnálið var fyrir til nmr. í gær í 
Nd., að reyndar hefði deildin ekki gjört 
neina stefuubreyting á frv., og jeg vissi 
það líka, að svo vanei, en það var helzt 
tekið fram á móti bceytingunum, að þær 
værn í „bitlinga“-stefnuna. Það má vel 
vera, að sumar breytiugarnar, sem gjörðar 
vorn hjer í Ed. megi í visstuu skilningi 
kalla bitlinga, ef menn kalla það allt 
„bifclinga", sem ekki ern lögboðin útgjöid 
á fjáriögunum. En jegr hygg þó ekki, að 
breytingar þær, sem gjörðar vorn í þess- 
ari deild, bafi nokkrar verið svo lagaðar, 
að fleygt væri úit fje án þess að hngaa 
nm að fá nokknð í aðra hönd, já ekki 
einnsinni von um það, og jeg ætla, að við 
getnm haft góða samvizku og hefðum get- 
að vænzt, að ekkert yrði gjört í h. Nd. 
til afbrigða frá þeirri regln,. sem bæði h. 
Nh. og Ed. hafa þótzt hiugaðtil fylgja. 
Að minnsta kosti hefnr ekki hjeðan komið 
neitt þakklætisávarp á fjárlögunum, því 
að það sýnist beldnr ekki vera.neirn stað- 
nr fyrir þan á fjárlögunum.

Jeg skal þá vihja að hinum einstökn 
breytingum. Nefndin hefnr leyft sjer að 
fcoma fram með nokkrar breytingar áfrv. 
einn og það nú er, en hefnr þó tekið til 
greina allmargar breytingar h. NA, því 
að hún vildi enn leita samkomuiags sem 
fyr; þó skad jeg geta þess fjárlaganefnd 
h. Nd. til maklegs heiðnrs, að það er ekki 
henni að kenna, að frv. kemnr í samein- 
að þíng, heldnr h. Nd. yflrhöfnð. Það er 
ósagt, hvort frv. hefði þurft aðfaraísam- 
einað þing, ef nefndin hefði mátt ráða.

Það er þá fyrst, að nefndin leggnr 
til, að aptíua af athugasemdinni við 10. gr. 
A. 1, falli orðin: „þó nú að eins .... sem 
sjerstakt embætti“. Þótt ýmsir í nefndinni 
og jeg þar á meðal álíti þessi, embætti 
óþörf, þá fannst henni þó ekki rjett, að 
taka slika „adwinistrativa“ athngasemd inn 
á fjárlögin og binda þannig hendnr lands- 
stjórnarinnar. Það var víst líka hngsnn
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h. Nd. og var tekið fram i nefndarálitinu 
þar, að ekkert væri á móti, að þessi flutn- 
ingur mætti eiga sjer stað, og sje jeg þvi 
ekki, hvað þessi „appendix" á að þýða. Það 
var Hka á valdi h. Nd. að semja þingsál.- 
till. í þessa átt og hefði það átt betur við 
en taka það upp i fjárlögin. En jeg tek 
það fram frá minu sjónarmiði, að jeg eptir 
sem áður hef sðmu skoðun, hvað snertir 
amtmannaembættin, og jeg hef haft.

Þá er næst, að h. Nd. hefur breytt 
styrknum til búnaðarskólanna frá þvi er 
nefndin hjerlagði til, nfl. hækkað styrkinn 
til Eiða- og Hólaskóla um 500 kr. En 
nefndin hefur ekki sannfærzt um síðan á 
fyrra fundi, ;'ð hækkun þessi væri á nokkr- 
um rökum byggð. Jeg tók það fram við 
2. umr. hjer i deildinni, að nefndin hefði 
hækkað styrkinn til Hólaskóla að eins til 
miðlunar, án þess að henni virtist ástæða 
til þess frá fjárveitingarvaldsins hálfu og 
jeg hygg, að jeg hafl sýnt það við umræð- 
urnar þá, að þetta væri á fulluni rökum 
byggt; af sömu ástæðum hefur verið iækk- 
aður styrkurinn til Eiðaskólans.

Þá er næst, að nefndin vill færa styrk- 
inn til Björns augnalæknis Ólafssonar apt- 
ur upp í 2000 kr. Það er kunnugt, að 
hann var lækkaður í h. Nd. niður í 1800 
kr. Jeg skal ekki fjölyrða um þennan 
styrk. Jeg get vísað til þess, sem jeg 
hef áður sagt um þetta mál, hve áríðandi 
það er og nauðsynlegt að fá menn, sem 
eru einstakir í sinni grein og helzt í lækn- 
isfræðinni til að setjast að hjer í Beykja- 
vík, svo að sem flestir eigi kost á að nota 
þeirra hjálp. Hins vegar tók jeg það fram, 
að ef hann fengi ekki þennan styrk, 2000 
kr., þáværi óvíst, hvort hann flytti hing- 
að, þar sem hann muu hafa af því pen- 
ingalegan skaða. Jeg verð að brúka um 
þessa breyting Nd. sama nafti og einn h. 
þm. brúkaði um daginn, og kalla það 
„nartpólitík", að vera að narta og merja 
100 og 200 kr. af, sem landið inunar

ekkert um, en getur varðað einstöku menn 
miklu.

Þá er lagt til, að styrkurinn til tann- 
læknis Nickolins sje tekinn inn aptur. 
Þetta er sá eini tannlæknir, sem við höf- 
um og skal jeg að öðru leyti vísa til þess, 
sem jeg hef áður sagt um þennan styrk.

Þá hefúr nefndin lagt til, að ölmus- 
urnar við prestaskólann verði hækkaðar 
aptur um eina ölmusu seinna árið. Nefnd- 
in vildi fyrst fara miðlunarveg í þessu 
efni við h. Nd. Það hefur nú ekki tekizt og 
hefur nefndinni ekki þótt of mikið, þó að 
prestaskólinn fengi þessa ölmusu í viðbót. 
Þó að hann sje nú fámennur, þá getur 
hann kannske orðið fjölsóttur að árí og 
ef það verður ekki, treysti jeg stiptsyfirvöld- 
unum til að borga ekki út styrkinn og 
þá er enginn skaði, þó að hann sje veittur.

Sama er að segja nm ölmusustyrkinn 
til lærða skólans. Nefndinni þótti ekki 
ástæða til að taka til greina till. h. Nd. 
í því efni og hefur hún því lagt til, að 
styrkurinn verði hækkaður um 500 kr. 
siðara árið.

Þá hefur nefndin lagt til, að styrkur- 
inn til sjera Ólafs Helgasonar verði tek- 
inn upp aptur og skal jeg í þvi efni visa 
til þess, sem jeg áður hef tekið fram um 
þennan styrk.

Ennfremur hefur nefndin lagt til, að 
tölul. 21. verði felldur burt, nefnil. styrk- 
urinn eða þakklætið, eða hvað jeg á að 
kalla það, til landlæknis Schierbecks. 
Breyt.till. um hann kom hjer fram í deild- 
inni og var felld með miklnm atkvæða- 
mun, svo að nefndinni þótti ekki ástæða 
til að fallast á þennan iið. sem h. Nd. 
hefúr sett inn á fjárlögin. Skal jeg svo 
ekki fjölyrða um það, en að eins skír- 
skota til þess, sem jeg hef áður sagt um 
þetta efni, og það er ekki skemmtilegt að 
tala um slíkt fund eptir fund. En jeg 
skal geta þess, að það gæti verið hagn- 
aður að fella þennan lið nú, þvi að ef 
hann svo kæmi í sameinað þing, þá væri
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hann .kannske kominn niður í 2000 kr. 
Það má geta sjer þess til, þegar maður 
lítur & hinn fallandi „curs“ þessa liðar. 
Fyrst var farið fram á 5600 kr.; svo var 
farið niður i 3 þúsnnd og nú loks niður 
í 2500 kr., en á morgnn kannske nægi 
einar 2000 kr. eða jafnvel 1500 kr. Frá 
þessu sjónarmiði er einnig ústæða til, að 
liðnrinn sje felldur.

Þá er breyt.till. á þingskj. 572 frá 
h. þm. S.-Þing. (E. Á.) nm ankalækni í 
Snðnr-Þingeyjarsýsln. Jeg er með þesaari 
tiil. eius og áðnr, og úr því að þetta þing 
hefur verið kallað læknaþing, hvort sem 
það er því til lasts eða lofs, þá ætla jeg, 
þó að einnm verði bætt við, þá sje lítill 
skaði skeðnr, þegar líka góðar og gildar 
ástæðnr ern fyrir þvi, að þar sje anka- 
læknis fremur þörf en á öðrnm stöðnm.

Þá er breyttill. á þingskj. 574, að 
setja inn aptnr styrkinn til D. Thomæns 
og hef jeg komið með hana ásamt 2 öðr- 
nm h. þm. Það er sá styrknr, semdeild 
in hjer bjóst sízt við, að mnndi fá þan af- 
drif, sem hann hefnr féngið i h. Nd.; þar 
var hann samþ. við 3. umr. með 18 atkv. 
og svo hjer i deildinni með miklum at- 
kvæðamnn og maðnr skyldi ekki halda, að 
svo fljótt væri að skipta nm veðnr i lopti, 
að hann væri felldur aptur i hinni h. 
Nd. á þriðja degi. Við slíknm fljótnm 
veðraskiptum verðnr ekki búizt, nema ein- 
hver ntanað komandi áhrif ráði atkvæðnm 
manna. Annars skal jeg skirskota til þess, 
sem jeg áðnr hef tekið fram nm þennan 
styrk og sje jeg ekki neina ástæðn gegn 
þvi, að illa sje viðeigandi, að alþingi láti 
að sínn leyti sinn litla skerf til þess að 
að reynt verði, hvort ekki verði bætt úr 
verzlnnaróstandinn. og ólaginn frá því, 
æm nú er. Það hefnr verið tekið fram, 
að ferðin þyrfti ekki að hafa mikinn á- 
rangnr til þess, aðhún borgaði sig. Jeg 
hef heyrt eina ástæðn gegn þessari styrk- 
veiting, þá, að það væri skrítið að ænda 
kanpmannsson í þessa för og kanpmenn

þekktn svo vel markaðina á íslenzkum 
vörnm, að ekkert nýtt myndi verða npp- 
götvað í þessari sendiför. Það getnr ver- 
ið, en það er óvíst, hvort þeir láta þær 
skýrslnr í tje, sem þeir hafa, og óvíst 
hvort þeir kæra sig nm, að landsmenn 
þekki mikið markaðina erlendis. Jeg skal 
játa með allri virðingu fyrir kanpmönnum 
að það mælir i minnm angnm mjög 
með þessari styrkveiting, ?.ð hver einn 
einasti kanpmaðnr hjer, eptir því æm jeg 
hef heyrt, er mjög mótfallinn því, að þessi 
maðnr sje sendnr þessa för. Jeg segi það 
alls ekki kanpmönnnm til iasts, það er 
von, áð hver vilji skara eld að sinni köku. 
En fyrst þessi stjett er á móti þessari för, 
þá get jeg vel ímyndað mjer, að eitthvað 
yrði npplýst, sem kanpmenn alls ekki 
kærðn sig um að láta framleiðendur ís- 
lenzkn vörnnnar, bændnrnaá íslandi vita, 
mikið nm, og að þessu leyti er það eðlilegt, 
þótt þeir sjen á móti þessari sendiferð.

Jeg skal svo ekki fara fleiri orðnm 
um málíð, en óska þess, að breyt.till. fái 
sama byr og við fyrri umr. hjer í deildinni.

Einœr Ásmundsson: Jeg vona aðjeg 
þnrfi ekki að mæla mikið'með hinni einn 
breyttill., sem jeg hef leyft mjer að koma 
fram með við frnmv. H. þingd. hefnr 
fengið að heyra ástæðurnar fyrir breyt,- 
tili. fyrir svo stnttnm tíma, að jeg vona, 
að þær sjen þeim enn í minni. Jeg leyfði 
mjer þá að sýna fram á, að norðnramtið 
er 8vo afskipt í læknaskipunarlegn tilliti, 
að þó að það sje næst stærstaf ömtnnnm 
og hefnr sem næst eins mikinn fólksfjölda 
og hið fólksflesta amt, sem hefnr 10—11 
lækna, — þá hefnr norðuramtið að eins 5. 
Jeg skal ekki ítreka meira ástæðnr mínar 
fyrir þessu máli; jeg man það, að h. þingd. 
sýndi það þá, a'ð hún vildi meiri jöfnuðí 
læknaskipuninni milli amtanna, og jeg vona, 
að hún sýni það einnig nú með atkv.sínu í 
þessn mikilvæga nanðsynjamáli. Þetta er 
sjálfsagt hið siðasta sinn, sem jeg sit á þingi, 
og þetta er hið eina áhngamál mitt og kjós-
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enda minna. Jeg vona því, að þessi fa. 
þingd. að minnsta kosti láti mig ekki fara 
bónleiðan til búðar.

ATKVÆÐAGR.: 1. breyt nefndarinu- 
ar (C. 571) samþ. með 6:1 atkv.; 2. br. 
n. samþ. með 10 atkv.; 3. br. n. samþ. 
með 10 atkv.; bieyt.till. (C. 572) samþ. 
með 8 atkv.; 4. br. n. (C. 571) samþ. með 
10 atkv.; 5. br. n. samþ. með 8 atkv.; 6. 
br. n. samþ. með 7 atkv.; 7. br. n. samþ. 
með ð atkv.; 8. br. n. samþ. með 7 atkv.; 
9. br. n. samþ. með 6 atkv.; 10. br. n. 
samþ. mdð 7 atkv. Breyt.till. (C. 674) 
samþ. með 7 atkv. Frumv. þannig breytt 
samþ. i e. hlj. og afgreitt til forseta sam- 
einaðs þings.

Fertugasti og áttnndi fnndnr, föstudag- 
inn 25. tágúst kl. 6 e. h. Allir á fundi 
nema 1. kgk. þm. (L. E. SveinbjÖrnsson). 

Forseti bafði eptir áskorun frá all- 
mörgum þingdm. sett þennan fundtilþess 
að taka næsta dag kl. 11. f. h.á dagskrá:
Frv. til laga um stofnun háskóla 3. umr.

Fertugasti og nlnndi fundur, laugardag 
26. ágúst kl. 11 f. h. Allir á fundi.

'Frumv. tU laga um stofnun háakola 
(C. 478, 568); 3. umr.

Sigurður Stefánsson: Jeg finn ekki á- 
stæðu til að fara mörgum orðurn um frv. 
þetta að þessu sinni. Eins og kunnugt er, 
er þetta mikið áhugamál þjóðarinnar, og 
má telja það eins rnikið áhuga- og velferð- 
armúl heunar og sjálft stjórnarskrármálið. 
Töluverðar mótbárur hafa komið hjer í 
deildinni á móti þessu frumv., en -þeim er 
öllum svarað áður, og i sje jeg því eigi á- 
stæðu að þvi leyti til, að fara fleiri orð- 
um um frumv. frá almennu sjónarmiði. 
Við flutningsmenn frumv. vildum samt 
taka til greina athugasemd hæstv. landsh. 
viðsíðustu nmr. málsins hjer. Jeg játa 
það íúslega, að frumv., eins og það 'korn

frá Nti. er ekki allskostar formlegt, en á 
hinn bóginn liggur það i augum uppi, 
hvaðan taka eigi laun kennenda skólans 
og annan kostwað hans, þó það eigisje 
tekið til í frumv.; jeg held líka, að þó að 
frumv.'færi frá þinginu nú svona tagað, 
þá væri enginn skaði skeður, ’því að ef 
stjórnin er á því, að það sje þarflegt og 
að við eigum heimting á áð fá skólann, 
þá getur það eðtt ekki verið nein synjun- 
arástæða fyrir stjórnina, þótt ekki eje 
með berum orðum tekið fram, hvaðan 
kostnaðinn við skólann eigi að taka, þvi 
það liggur í augum uppi, að fjeð hlýtur 
að takast úr landssjóði. Sem sagt, vildum 
■við bæta þennan galla, sem hæstv. landsh. 
benti á, að væri á frumv., og komum því 
á fundi í gær fram með breyt.till. í þá 
átt. En málið komst ekki til umræðn á 
þeim fundi, eins og mönnum mun kunn- 
ugt, en það var ekki oss flutningsmönn- 
um breyttill. að kenna. Jeg ætla því 

-að leyfa mjer í nafni okker flutnings- 
'manna, að taka (breyt.till. þessar aptur, 
með því að nú er orðM ómögulegt að af- 
greiða málið frá þinginu, verði breyttili. 
samþykktar.

Jón A. Hjaltalín: Jeg leyfi mjer að 
taka þessar breytiogartillögur uppaptur; 
mjer er sómi þessarar deildar kærari en 
svo, að jeg láti þær falla.

Sigurður Stefánsaon: Jeg get náttúr- 
lega ekkert haft á móti þvi, að h. 5. kgk. 
(J. A. Hj.) taki þessar breytingartill. upp 
aptur. Tilætlun okkar var samt, að koma 
þeim að í gær, því þá var nægur tími til 
að raeða þær, en þetta brást nú, og er 
það því ekki okkar skuld, þó þær" ekki 
nái nú flram að ganga, Mjer er annt um, 
að frumv. fái fram að ganga á þessu 
þingi. Látum þá svo vera, að stjórnin 
synji*því staðfestingar, en það þætthmjer 
undarlegt, ef hún gjörði það eingöngu af 
því, að ekki væri ákveðið skýrt,: hvaðan 
launin ættu að tahast, og yrði það eitt 
frumv. að falli hjá stjórninni, bæri það
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beztan vottnm, að mótmæliþau, er menn 
hjer hafa haft móti frv. sjeu einber hje- 
gómi, þar sem hún gætí ekkert af þeim not- 
að. Sem sagt jeg vil að þingið afgreiði 
frv. þetta, svo að við fánm að heyra till. 
h. stjórnar í þessu máli, hverjar aem þær 
svo verða, sem allra fyrat Jeg mnn þvi 
greiða atkv. móti þessnm breyttill., af þvi 
mjer er annt nm að málið komist fram.

ATKVÆÐAGR.: 1. breyt. við 4. gr. 
(C. 668) felld með 6 :6 atkv.; 2. br.till. 
við sömu gr. felld með 6 :6 atkv.; 3. br.till. 
felld með 6:3 atkv. Frv. samþ. með 6: 3 
atkv. og afgreitt til landshöfðingja sem 
log frá alþingi.

Þriðji fundur í sameinuðu þingi, laugar- 
dag 26. ágúst kl. 12 á hádegi. Allir 
á fundi.

Frv. tU fjárlaga fyrir árin 1894 og
1895 (C. 578, 576, 677, 579, 680, 581, 
582, 584); ein umr.

Hattdbr Kr. Frufrtiatm: Jeg skal 
að eins geta þess viðvíkjandi breyttill. 
minni á þingskj. 580, að það hefur gleymzt 
úr „13. gr. C.“; vona jeg að ailir sjái, að 
þetta er prentvilla.

Einar Jónsson: Það hefur ótvirætt 
komið fram á þessu þingi, að hinir h. þm. 
hafa haft einlægan áhnga á því, að sinna 
af alhuga hinum mestn velíerðarmálum 
landsins; þessvegna hefnr verið iðgð svo 
mikil áherzla á, að koma samgöngu- 
málnm landmns sem bezt á veg, að jafn- 
vel hefnr eigi verið horft i, að verja til 
þeirra 100,000 kr. meira fje, en á siðasta 
þingi; þess vegna hefnr einnig komið fram 
talsverð viðieitni í því, að efla landbúnað- 
inn, sjerstaklega i hinni h. Nd., og verið 
lagt fram til að efla hann nokkrn meira 
fje, en áður hefur verið gjört Þó get jeg 
ékki neitað því, að i þeirri grein hafi 
verið sýndur minni áhngi, en mjer virðist,

Álpt 1898 A.

að hefði átt að sýna. í hinni h. Nd. var 
að vísu sett nefnd til þess að íhuga bún- 
aðarmálefni landsins, og hún athugaði 
vandlega, hvað gjört yrði af þingsins hálfu 
honum til eflingar en komst að þeirri 
niðurstöðu, að hún gæti að sinni ekki 
ráðið til, að leggja fram fje til eflingar 
honum á annan hátt en þannig að styrkja 
meir en áður búnaðarakólana og búnaðar- 
Qelögin; kom hún þvi fram með till. í þá 
átt, og var svo til ætlazt, að þær yrðu 
ræddar áður en fjárlögin kæmn til 2. umr. 
En það atvikaðist svo, að þvi varð eigi 
framgengt. Eigi að siðnr nrðu þessar 
till. kunnar, áður en fjárlaganefndin hafði 
komið fram með álit sitt og hún tók þær 
að nokkru leyti til greina, og lagði til, 
að hækkaður væri styrkurinn til búnað- 
arakólanna að nokkrum mun, þó ekki 
nema til tveggja þeirra, Hólaskólans og 
Eiðaskólans. Fjártillagið til hinna skól- 
anna lagði hún ekki til, að hækkað yrði, 
liklega mest af þvi, að eigi lágu fyrir 
neinar bænarskrár frá viðkomandi skólum 
um aukið fjárframlag. En hækkun styrks- 
ins til búnaðarfjelaganna, sem búnaðar- 
málanefndin fór fram á, fann hin h. fjár- 
laganefnd ekki ástæðn til að sinna. Þó 
kom til umræðu við 2. umr. fjárlaganna, 
eigi aðeius tillögur fjárlaganefndarinnar 
um búnaðarakólana, heldur og allar till. 
búnaðarmálanefndarinnar. En eins og kunn- 
ugt er fjekk þá ekki annað framgang, en 
till. fjárlaganefndarinnar, og þegar til hinn- 
ar h. Ed. kom, þá var lækkað að mun 
það fjárframlag, sem h. Nd. hafði samþ. 
Og verð jeg ;-.ð lýsa því yfir, að eins og 
sú h. deild hefur nú skilið við skólana, 
þá þykir mjer og búnaðarmálanefndinni 
og meiri hluta hinnar h. Nd. eigi vel akil- 
ið við þá, og þykir mjer alls eigi hafa 
verið tekið það tillit til þess, er búnaðar- 
málanefndin lagði til, sem þó var vert að 
taka til greina. Jeg get ekki látið vera, 
að minnast nokkuð frekara i þessu sam-

80 (1. dea).
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bandi á till. búnaðarmálanefndarinnar við- 
víkjandi búnaðarfjelögunnm og geta þess, 
að hún lagði til að styrkurinn til þeirra 
væri hækkaður upp í 15,000 kr. hvort 
árið og að hún gjörði það með tilliti til 
þess, að hún vildi, að búnaðarfjelögin kæmn 
á hjá sjer reglnlegnm fjárskoðunum og 
heyskoðnnum. Það er nú kunnngt, hvern- 
ig því máli hefnr reitt af. En það var 
vissulega mjög óheppilegt, að það mál 
skyldi eigi ná fram að ganga, því að það 
var þó verjandi % hærri styrk, til að 
koma sliknm skoðnnnm á og gefa skýrzl- 
ur um meðferð gripa og heyja, þvi jeg 
er sannfærðnr nm, að þær skoðunargjörðir 
hefðn haft góð áhril til framfara, hversn 
vont ástand, sem skýrslnr þær hefðu bor- 
ið vott nm og hversu ófnllkomnar, sem 
þær hefðu knnnað að verða fyrst í stað. 
En því hefnr nú öllu verið hrnndið 
í Ed. og að miklu leyti í Nd. líka. En 
jeg vona, að það hafl verið af þeirri á- 
stæðn, að mönnnm hafi ekki þótt málið 
nægilega nndirbúið, en ekki af því, að 
menn hafl eigi verið sannfærðir nm gagn- 
semi slikra skoðana og býst því við, að 
hið h. alþingi óski samt sem áðnr, að 
búnaðarfjelögin taki málið til rækilegrar 
íhugunar og snúi huga sínnm einarðiega 
að því, að koma skoðnnargjörðnm þessum 
á sem fyrst Jeg tek það npp aptnr og 
fullyrðí það, að slíkar skoðanir mnndn 
hafa hin beztn áhrif á landbúnaðinn og 
því sje jeg mjög eptir, að það mál fjekk 
eigi betra liðsinni hins h. þings.

En þó að jeg nú hefði gjarnan viljað 
anka styrkinn til búnaðarfjelaganna npp 
í 15,000 kr., þá vildi jeg eigi koma fram 
með breyt.till. í þá átt, sakir þess að hin 
h. Ed. felldi gjörsamlega till. nm skoðan- 
irnar, en hækkunin var einmitt miðuðvið 
þær. En búnaðarmálanefndin vildi ekki 
fara að sinni fram á meira en 12,000 kr. 
styrk til búnaðarfjelaganna, ef þan væru 
eingöngu skoðnð sem jarðabótafjelög.

Svo vil jeg snúa mjer aptnr að bún-

aðarskólnnnm. Jeg hef komið fram með 
breyttill. á þingskj. 584 nm að færa npp 
styrkinn til Hólaskóla i 5000 kr. síðara 
árið og til Eiða- og Hvanneyrarsk. npp í 
3000 kr. hvort árið. Þessi till. byggist á 
því, að það var eindregið álit mitt og 
búnaðarmálanefndarinnar, að anka ætti sem 
mest verklega kennsln á skólnnnm, og 
verja þvi eigi að eins vorinu og hanstinn 
til verklegra æfinga, heldnr einnig að 
nokkrn leyti hinnm eiginlega snmartíma, 
því að það er knnnngt, að á Norðnr- og 
Austurlandi er opt seint hægt að takatil 
jarðabóta á vorin og vetnr leggst þar opt 
ærið snemma að. Á Suðnrlandi má að 
visn fá meiri tíma til jarðabótastarfa hánst 
og vor en fyrir norðan og anstan, en þó 
hef jeg eigi viljað gjöra mnn á skólnnnm 
í þvi tilliti að þessn sinni. Jeg hef þvi 
farið fram á, að styrkurinn væri jafii til 
Eiða- og Hvanneyrarskólans nefnil. 3000 
kr. til hvors árlega og 5000 kr. til Hóla- 
skóla, sjerstaklega með tilliti til hins mikla 
kostnaðar, sem þar hefnr orðið að hafa 
nýlega við byggingu skólahússins. Sumir 
knnna að segja, að ekki sje rjett, að hafa 
tillit til slíks aukakostnaðar, en jeg verð 
að álíta það rjett og sanngjarnt að anka 
styrkinn nm tima til skólanna, þegar þeir 
verða að leggja mikið í kostnað, eða verða 
fyrir sjerstöknm óhöppnm; en það á að 
eins að vera nm tíma. Það er ekki til- 
ætlnn min, að Hólaskóli sknli framvegis 
fá 5000 kr. Eðlilegast væri, að hver 
fjórðungnr fengi jafnháan búnaðarskóla- 
styrk, nema því að eins, að einhverjar sjer- 
stakar ástæðnr værn til þess, að gjöra 
hann mismnnandi, Jeg hef ekki lagt til, 
að styrknrinn tii Ólafsdalsskólans verði 
hækkaðnr, því að þar ern húsabyggingar 
sagðar komnar í gott lag og hann yfir 
höfnð kominn í svo gott horf, enda engin 
bæn komið þaðan nm ankinn styrk. En á 
Eiðum og Hvanneyri ern byggingar í ó- 
lagi, enda eru þeir enn nngir og hafa átt 
erfitt nppdráttar. Jeg veit vel, að sumir
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segja, að ekki megi taka tillit til bygg- 
inganna við styrkveitinguna, af því að 
húsin verði eign amtanna á eptir, en ekki 
landssjóðs, og ömtin eigi því að kosta 
byggingarnar. En elík útgjöld verða 
býsna tilfinnanleg, og jeg álít rjett, að 
hlanpa nndir bagga með skólnnnm, hve- 
nær sem þeir biða einhvern hnekki, eða 
eitthvað kemur fyrir, sem tefnr framsókn 
þeirra. Það er af þessnm ástæðnm, að 
jeg vil leggja meira til þessara tveggja 
skóla, sem standa mikln ver að vigi en 
skólinn í Ólafsdal. Þess má og gæta, að 
þann skóla á einstaknr maðnr, og það 
sem á honum er gjört, verðnr hans sjer- 
staka eign, en hina eiga heilir landsfjórð- 
nngar, og það er i ranninni sama sem 
landið eigi þá.

Jeg get ekki látáð vera, að minnast 
á það, hversn mjer hefhr þótt það óskilj- 
anlegt, að hinar háttv. deildir þingsins 
sknli hafa getað verið að hrekja það mál 
fram og aptnr á milli sín, hvort veita 
eigi SOO kr. meira eða minna tii tveggja 
búnaðarskóla, — einnm 500 kr. meira eða 
minna til heilla skóla! Það hefði verið 
sök sjer, hefði ágreiningnrinn verið nm 
svo mikið fje, sem aðalbreytingartillaga 
min fer fram á, að bætt verði við skól- 
ana. En er það þá svo afarmikið fje, 
sem jeg óska að fá? Það er til tveggja 
skólanna að eins 3000 kr. á ári. Það 
samsvarar að eins einnm sýslnmannslann- 
nm og þó ekki þeim beztn. Samt sem 
áðnr hika menn við, að veita heilum landa- 
Qórðnngnm þessa npphæð. Af hverjn 
getnr það komið? Er það af þvi að land- 
búnaðnrinn á í hlnt? (Tveir þingmenn: 
Heyr!) Nei, jeg veit að þingið vill sýna 
honnm meiri sóma en svo, og vona þvi, 
að hið háttv. sameinaða alþing láti sjer nú 
ekki vefjast tungn nm tönn, og bæti npp 
það, sem deildnnniú hefnr í þessn efni á 
orðið, með þvi að gefa nn óhikað atkv. 
með br.till. minni. Landbúnaðinnm mnndi

samt vissnlega eigi gjört hærra nndir 
höfði en öðrnm atvinnuvegum, og -þvi 
siðnr hærra en samgöngnnum. Það er 
eitt hið helgasta hlntverk þingsins að 
beijast fyrir nmbótnm á landbúnaðinnm 
og þar á ekki til að spara. En það er 
minna gjört að þvi en skyldi. Getnr ver- 
ið, að enn hafi ekki fnndizt fnllnægjandi 
ráð til þess. Jeg skal vissnlega játa að 
það sje ekki. En því er að sinna, sém 
menn hafa fnndið, að ráðlegt væri, og hvað 
er það? Það er að styrkja búnaðarskólana 
og búnaðarfjelögin, veita dálítinn styrk til að 
gefa út búnaðarrit og annan litilfjörlegan 
styrk til að semja kennslnbæknr. Fjeð, sem 
til þessa er ætlað, öll npphæðin, sem ætlnð 
er til eflingar landbúnaðinnm, er hvort 
árið að eins kring nm 25,000 kr„ en til 
samgöngnmála er nú varið 342,000 kr., 
eins og jeg álít rjett sje, því að það eflir 
í ranninni hag landsins alls, beinlínis eða 
óbeinlinis. Til þilskipakanpa er veitt 
40,000 kr. lán með góðnm kjörnm og 
sjávarútvegnrinn þannig styrktnr að 
mnn. Hvi á þá að skera styrkinn til 
landbúnaðarins við reglnr sjer?

Menn knnna að hafa það á móti 
styrknum til búnaðarskóianna, að eigi sje 
víst, að hveijn gagni þeir komi; en sama 
má segja nm fleiri fjárveitingar þingsins. 
Þingið styrkir opt einstaka menn til ýmsra 
hlnta, og getnr þó venjnlega eigi vitað, 
hver árangnrinn mnni verða; þeir geta 
gjarnan dáið, áðnr en þeir hafa getað 
sýnt árangnr af þvi, sem þeir voru styrkt- 
ir til.

Það er nú t. d. veittnr styrkur til 
menntnnar dýralæknnm, 1200 kr. hvort 
árið, en hver getnr sagt, hvort það kem- 
nr að nokkrn liði; þeir námsmenn geta 
dáið, áðnr en þeir hafa lokið námi, eða 
nám þeirra á einhvern hátt að engn orð- 
ið, og hvað er þá orðið af þeim krónnm? 
En í sambandi við þetta vil jeg geta 
þess, að eins og ástæða þykir að styrkja

60*
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menn tíl þessa náms — sem jeg líka &- 
lít rjett — eina ætti það að geta verið 
ein ástæða tíl að styrkja búnaðarakólana, 
að þar er einmitt kennt nm sjúkdóma 
húsdýra og Iækning þeirra, eptir þvi sem 
þar getnr verið kostnr á, og gætí verið 
því meira, sem þeir yrðn fullkomnari.

Ef nú háttv. alþingi þóknast samt 
sem áðnr ekki að fara svo langt, sem jeg 
hef lagt tíl í aðaltíllðgu minni, þá vona 
jeg þó, að það verði ekki gjört að kapps- 
máli að fella varatíU. mína, þar sem að 
eins er farið fram á, að bæta 500 kr. við 
Hólaskólann og 500 kr. við Eiðaskólann, 
að eins annað árið við hvorn. Hvað Eiða- 
skólann snertír miða jeg þá tiUögu ein- 
ungis við það, að iyrir liggur að gjöra 
talsvert mikið við skólahúsið, sem engan 
veginn má fresta.

Það er stundum talað um, að við- 
komandi sýslufjelög leggi avo litið fje úr 
sinnm sjóði tíl skólanna, en þá vil jeg 
geta þess nm Eiðaskólann, að Múlasýslur 
hafa lagt fram mikið fje til hans og munu 
enn gjöra það. Síðasta ár vantaði hann 
talsvert fje, en það var beðið með að jafna 
því fje niður á sýslurnar, þangað tíl sæist, 
hvort alþing vildi styrkja að eins einn eða 
tvo búnaðarskóla, eða alla fjóra, þvi að 
ef Eiðaskólinn yrði eigi styrktur úr lands- 
sjóði, þótti sjálfsagt, að hann mundi verða 
að leggjast niður. Þegar það nú er orðið 
ofan á, Bem jeg álít rjett, að styrkja þá 
alla, þá hef jeg leyft mjer að koma fram 
með þessa br.tíll. En þrátt fyrir það, þótt 
hún gengi fram, mundu sýslurnar þó þurfa 
að leggja fje fram, eins og að nndanförnu. 
Árið 1888 lögðu þær fram 500 kr., 1889 
200 kr. og 1890 500 kr. hvor, ef mig 
minnir rjett, og opt áður haía þær lagt 
fram fje aukreitis til hans, auk þess, sem 
þær stöðugt borga vexti og afborgun 
af láni þvi, sem tekið var í fyrstu 
til að kaupa skólaeignina. En þær rnuhu 
enn eigi horfa i, að leggja fram fje skól- 
anum tíl eflingar, eptír því sem þarf, og

er þá rjett, að háttv. alþingi veití þeim 
sanngjarnt liðsinni til að bera kostnaðinn 
og það því fremur, sem Austflrðingar mnnu 
greiða tiltölulega fullt eins mikið fje í 
landssjóð, eins og aðrir fjórðungar landsins.

Jón Á. HjdUalln: Jeg skal ekki tefja 
tímann lengi, en jeg get þó ekki látíð 
það vera, að minnast á br.till. á þingskj. 
682. Jeg skil ekki í, að það sje að neinu 
gagni aðskjóta athugasemd þeirri, er þar 
stendur, inn i íjárlögin, vegna þess að frv. 
það um sameining amtmannaembættanna, 
sem hjer var fyrir þingi, nær ekki fram 
að ganga að þessu sinni; því mun athuga- 
semdin vart geta komið að liði.

Þá vil jeg spyrja háttv. þing að því, 
hvernig jeg á að að fara, ef mjer verður 
ómögulegt að fá mann að Möðruvölium, 
er vilji takast á hendur að sjá piltum 
fyrir fæði, en það sýnist mjer iiggja beint 
við, ef háttv. þing vill ekki fallast á að 
kaupa hús það, er til boða stendur þar. 
Um þetta viidi jeg gjarnan fá leiðbeiningu.

Bjöm Bjamarson: Jeg vona að jeg 
þurfi ekki að tala margt íyrir br.tíll. min- 
um, því þó að nafn mitt eitt standi við 
þær, þá vona jeg, að þorri h. þm. sje mjer 
samdóma um, að það sje rjett, sem þær 
fara fram á, og að það eins og liggi í 
loptínu, að þær eigi að fá framgang; að 
því leytí álít jeg, að þær mæU með sjer 
sjáifar, enda skal jeg ekki vera margorð- 
ur um þær.

H. 1. þm. N.-M. (E. J.) hefur talað svo 
greinilega fyrir búnaðarakólunum, að við 
það er ekki þörf að bæta; þó hefði mátt 
minnast á ýms atriði í sambandi við þetta 
mál, tíl að sýna fram á aamkvæmnina, 
eða öllu heldur samkvæmnisleysi þingsins, 
ef svo óUklega skyldi fara, að tíUðgurnar 
um hækkaðan styrk til búnaðarskólanna 
skyldu falia; víst er um það, að ýmsar 
tillögur, sem jeg sje ekki að til meiri 
þrifa sjeu, hafa mætt minni mótspyrnu 
en búnaðarskólastyrkurinn. Jeg játa það, 
að menntun er þarfleg, enda hefur ekki
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mikið verið andæft mðti því, að veita 
4600 kr. til eins lítils gagnfræðaskóla. Jeg 
segi þetta ekki til að mæla á móti þvi, 
heldnr til þess að benda á, hver athygli 
búnaðarskólnnnm er veitt i samanbnrði 
við aðra skóla.

H. Ed. virðist sjerataklega hafa tekið 
að sjer búnaðarakólana á þann hátt að 
skammta þdm styrkinn úr hnefa; en sú 
sama h. deild hefnr ekki nnmið ýms önn- 
nr tillög mjög við neglnr sjer. H. flutn- 
ingsm. (Kl. J.) fór aldrei fram á það npp- 
haflega, að styrknrinn til dansk-íslenzkrar 
orðabókar væri meiri en 300 kr. hvort 
árið, en nú hafa verið veittar 800 kr., 
(Sigurður StefÁnsson: Upphaflega var beð- 
ið nm 1200 kr.). Br.tilL frá 1. þm. Eyf. 
(Kl. J.) fór aldrei fram á nema 600 kr., 
og var það meira að segja fellt i Nd. 
Sðmnleiðis hefnr álíka þrálæti verið beitt 
móti þvi, að lækka ölmnsnstyrkinn við 
latinnskólann og prestaskólann; menn hafa 
verið tregari til að rifka styrkinn til bún- 
aðarokólanna.

Ein af br.tili. minnm fer fram á, að 
felldnr sje niðnr styrknrinn til heyrnar- 
og málleysingjakennarans. Jeg þykist 
hafa fengið svo góðar npplýsingar í þvi 
máli, að ánðsætt sje, að engin þörf sje á 
að veita styrk þennan úr landssjóði; það 
eitt ætti jafnvel að nægja til þess að vera 
móti þessari styrkveiting, að þetta er ein 
af þessnm „fínu“ tilrannnm til að smeygja 
fyret inn litlafingrinnm og koma síðan 
með allan likamann á eptir; hjer er til- 
rann gjörð, fyrata spor stigið til þess, að 
ná árlegnm fjeetyrk úr landssjóði, og jeg 
efast ekki nm, að sú tilrann mnni heppn- 
ast, ef vjer veitura fje þetta nú. En hjer 
er máli svo varið, að engin ástæða virðist 
til að veita fjeð úr landssjóði; það kemnr 
landssjóði ekkert við; kennsla þessi mnn vera 
borguð all-ríflega, eptir ástæðnm úr ann- 
ari átt Jeg álít landssjóði óskylt að veita 
manni þessnm fje til að kenna konnnni 
sinni að tala við þessa vikaunglinga sina

og vinnnhjú; jeg imynda mjer, að það sje 
ekki mikill kostnaðaranki íyrir hann, þótt 
hann langi til að gjöra þetta og gjöri það 
í eiginhagsmnnaskyni, hvort sem er.

Um kanpin á Möðrnvallaskólahúsinn 
þarf jeg ekki að tala; það hefnr svo 
greinilega verið sýnt fram á það, hve ó- 
hyggileg þan ern, og þótt þeirri grýln sje 
hleypt hjer inn i þingsalinn, að enginn 
mnni fást til að búa á jörðinni og selja 
námssveinnm fæði, sje húsið ekki keypt, 
þá get jeg ekki skilið, að nokknr fælist 
slíka grýln nm hábjartan daginn. í sam- 
bandi við þetta skal jeg geta þess, að br. 
till. mínar fara allar fram á að lækka 
gjöldin, og því get jeg ekki sagt, eins og h. 
þm. Rvíkinga (H. Kr. Fr.) að jeg sje með 
ölln, er að útgjaldahækknn lýtnr. Jeg er 
því fremnr með gjaldalækknn, sem anð- 
sætt er, að vjer verðnm að taka ósleitn- 
Iegatilviðlagasjóðsinsá næsta fjárhagstima- 
bili. í fjárlagfrv. þessn er gjört ráð fyrir 
32,300 kr. tekjnhalla; 76,000 eiga að ganga 
til Þjórsárbrúarinnar; 2,600 kr. tap biðnr 
landssjóðnr bæði árin, ef lög nm afnám 
gjalds aí fasteignasölnm verða staðfest, 
sem ekki þarf að efa; þá ern 3600 kr. 
til Páls Melsteðs; 400 missir landssjóðnr 
við lögin nm breytingn á skipnn presta- 
kalla og 600 eiga að ganga til bæjarfó- 
getans á Seyðisflrði; þetta verða samtals 
114,600 kr. Þessi hagnr landssjóðs hefnr 
því fremnr hvatt mig til að koma með 
br.till. minar, og þannig reyna að draga úr 
tekjnhallannm. Þegar. fjárlögin vorn hjer 
fyrir til 2. nmr., þótti einstökn h. þm. 
það nokknð hart til orða tekið hjá mjer, 
að svo virtist sem einstakir menn, bæði 
ntanþings og innan, reyndn að teygja 
fingnr í landssjóðinn og ná úr honnm fje 
fyrir sig og vildarmenn sína, og jeg man 
ekki betnr, en h. þm. Snæf. (J. Þork.) væri 
einn af þeim, er tók þetta mjög sárt; þótti 
það hörð orð og ástæðnlítil. Jeg býst 
þvi við, að þeir sem komið hafa með br. 
tiU. á þingskj. 681, hafi gjört það að hon-
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nm fornspnrðnm og gjört honnm með því 
ekki lítinn óleik, því eptir þeim orðnm 
hans að dæma mnn hann ekki vera einn 
af þeim, sem langar til að seilast i lands- 
sjóðinn.

Mig fnrðar og á br.till. á þingséj. 580. 
Þar á sá maðnr hlnt að máli, sem jeg 
ætla að eigi geti fengið af sjer að knje- 
krjúpa þinginn hvað eptir annað og biðja 
það nm lítilfjörlegan styrk, að eins litinn 
hlnta af því, sem hann heimtaði npphaflega 
sem skylduskatt og sem nppbót á lannnm 
sínnm. Þessi fjárbón hefnr annars tekið 
ýmsum hamskiptnm, stnndnm hefnr átt 
að veita fjeð sem heiðnrslann, stnndnm 
sem þakklætisvott, og nn á að veita það 
í viðnrkenningarskyni. Þá hefnr npphæð 
styrksins ekki heldnr staðið í föstnm skorð- 
nm. Af 5600 kr. var fyrst anðmjúklega 
farið fram á að fá 3000 kr., og er það 
tókst ekki, þá 2500. Jeg veit ekki bet- 
nr, en að styrkþiggjandinn sje við góðar 
ástæðnr og að hann standi til að eignast 
meira en almenningnr hjer á landi getnr 
gjört sjer hngmynd nm, og þó ímyndar 
h. flutningsm. (H. Er. Fr.) sjer, að þessi 
maðnr mnni vilja þiggja þessar fán kr.: 
fje, sem hann hlýtur að mnna litlu og ank 
þess væri með tangarörmnm togað, ef svo 
óliklega skyldi fara, að það næðist.

Jeg skal svo ekki fara fleirnm orðnm 
nm málið, en þykist þess viss, að br.till. 
mínar sjen svo sjáifsagðar, að þeim verði 
tekið hið bezta.

Jím Jónsson (þm. A.-Sk.): Mjer heyrð- 
ist h. 5. kgk. (J. A. Hj.) segja, að viðanka- 
tillaga við athngasemdina nm amtmannaem- 
bættin mnndi vart geta komið að neinu iiði.

Það sem mjer hefnr gengið tii að koma 
fram með þessa breyt.till., er það, að á þessn 
þingi hefnr verið farið fram á, að afnema 
annað amtmannsembættið, þótt frnmv. um 
það efni yrði ekki útrætt að þessn sinni. 
Við sem gjörðnm þessa breyttill. vildum 
gjöra tilraun til, að fá stjórnina til að fresta 
veitingu annars amtmannsembættisins, svo

að frnmv. þetta yrði tekið npp aptnr á 
næsta þingi. Við höfnm að visn heyrt ein- 
hvern ávæning nm það, að yrði þessi við- 
ankatill. samþykkt, þá gæti það orðið til 
þess, að fjárlögin næðn eigi konunglegri 
staðfestingn. En þar sem hæstv. landsh. 
hefnr eigi hreyft hjer á þingi neinnm mót- 
mælnm gegn tiilögnnni, þótt hún væri áðnr 
frekara orðnð en nú, þá get jeg eigi ætl- 
að, að hún muni vera svo hættnleg, sem 
snmir h. þingm. segja.

Jeg vona þvi að þeir, sem vilja ieggja 
niðnr annað amtmannsembættið, greiði at- 
kvæði með tillögnnni.

Að því er snertir þá tillögn, að lands- 
sjóðnr kanpi hús Stefáns kennara á Möðrn- 
völlnm, þá vil jeg lýsa því yfir, að jeg er 
þar ekki á sama máli og ýmsir aðrir h. 
þingm. Jeg vil ekki, að skólinn sjeflntt- 
ur frá Möðrnvöllnm, mjer þykir hann þar 
bezt kominn og því greiði jeg hiklanst at- 
kvæði með tillögnnni.

Breyt.till. á þingskj. 582 hefjeggjört 
með öðrum manni, til að gjöra miðlnnar- 
veg milli Nd. og Ed., nm laun til angna- 
læknisins. í samtölnnni er meinleg prent- 
villa og vona jeg h. þingm. hafi tekið ept- 
ir því.

Landshöfðingi: Þar sem h. þm. A,- 
Sk. (J. J.) skýrskotaði til mín í ræðn sinni, 
að jeg hefði ekki haft neitt á móti viðauk- 
annm við athngasemdina, við 10. gr. A. 1., 
þá vil jeg lýsa því yflr, að jeg hef því að 
eins ekki minnzt á hana, að jeg hef ekki 
getað hngsað mjer, að hún yrði samþykkt.

TiUagan setnr það skilyrði, að amt- 
mannsembættið fyrir norðan og anstan 
verði ekki veitt fyrir næsta þing.

Jeg get ekki annað sjeð. en að stjórn- 
inni sje skylt að sjá um, að amtmannsem- 
bættinu fyrir norðan sje þjónað frá því að 
það losnaði til 1. júlí 1895, annaðhvortaf 
einhverjnm embættismanni, sem væri sett- 
nr til að þjóna þvi ásamt sinn eigin em- 
bætti, eða þá af öðrum manni, er fengi
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loforð fyrir veitingu fyrir því frá 1. júlí 
1896.

Jeg get nú ekki skilið, hvað unnið sje 
við það, að embættinu sje þannig þjónað 
af settum manni l1/,' ár. Jeg get ekki 
sjeð, að það sje nokkrn heppilegra, en þótt 
embættið væri veitt.

Annars á það ekki við, að slíkar at- 
hngasemdir sem þetta, standi í fjárlögun- 
nm, eða ákvðrðnn nm að breyta þeirri em- 
bættaskipnn, sem nú er. Eptir núgildandi 
Iðgum eiga að vera tvð amtmannsembætti 
og það er skylda stjórnarinnar að sjá nm, 
að þeim sje þjónað, annaðhvort með því 
að veita þan, þegar þan losna, eða þá með 
því, að setja mann til að þjóna þeim nm 
stnndarsakir, meðan þan ern lans eins og 
nú á sjer stað nm snðnramtið. Engin á- 
kvðrðnn nm, að leggja niðnr embætti eða 
að embætti sknli standa óveitt nm tiltek 
inn eða ótiltekinn tíma verðnr gjörð nema 
með sjerstöknm lögnm.

Jeg finn ekki ástæðu tii að fara mörg- 
nm orðnm um hinar aðrar breyt.till., sem 
iiggja fyrir hinn h. þingi, þó skaljeg taka 
það fram nm breyttill. á sama þingskj. 
(682) nm, að setja niðnr lann þan, sem 
augnalækni Birni Ólafssyni eru ætinð, nm 
200 kr. á ári, að mjer þykir það heldnr 
smásmnglegt af h. þingmðnnnm, að bera 
npp slíka tillögu. Auk þess hafa margar 
raddir heyrzt i þá átt í Nd., að hin mesta 
nanðsyn væri á, að þessnm manni væri gjört 
mögulegt, að setjastað í Reykjavík, þvi 
að þar myndi hann koma mikln fleiri mönn- 
nm að notnm. í Ed. hefnr það veriðein- 
dregið álit þingm., að ekki ætti að klipa 
af þessnm styrk og þar ljetn snmir enda 
i Ijósi, að þeir hefðn jafnvel viljað veita 
honnm mikln hærri lann .jafnvel 3000 kr.

Af hinnm öðrnm breyttill, snerta fáar 
landsmálefni nema tillögurnar nm styrkinn 
til búnaðarskólanna, ðlmnsur til skólanna og 
læknaskipnnina. Ef jeg ætti að greiða at- 
kvæði nm styrkveitingarnar til búnaðar-

skólanna þá myndi jeg helzt greiða at- 
kvæði með varatillögnnni á þjngskj. 584.

Um tillögurnar: ðlmnsnrnar til presta- 
skólans og latínnskólans læt jeg mig 
litln skipta, hvort þær komast að eða ekki. 
Það gjörir ekki mikinn mun, hvort þær ern 
500 krónnm hærri eða lægri við latínn- 
skólann árið 1895.

Viðvíkjandi læknishjernðnm, þá vildi 
jeg helzt, að stofnuð yrði sem flest anka- 
læknisdæmi hjer á landi. Læknishjernðin 
eru hvergi nærri í því horfi — jeg vil ekki 
segja, sem þan ættn að vera, því að til þess 
kemnr ef til vill aldrei, — heldnr í því 
horfi, sem þan gætn verið. Það blandast 
vist engnm manni hngnr nm það.

En samt sem áðnr álít jeg varhnga- 
vert að fjölga mjðg ankalæknnm allt í einn 
á þessn í hönd farandi fjárhagstímabili, því 
eins og margir h. þingdm. hafa bent á, þá 
myndn eigi fást læknar til þeirra allra, 
en þá myndi reka að því, að þan hjeruðin 
gengju fyrst út, sem hægnst væri og von 
væri nm tðlnverðan „praxis"; en þar með 
er ekki sagt, að læknar fáist þar, sem þðrfin 
er mest, því að hún er einmitt mest í þehn 
hjeruðum, sem erfiðnst ern, en þan 
myndn sitja á hakannm.

Hinar aðrar tillögnr álít jeg ekki snerta 
landsmálefni og vil fyrir mitt leyti ekki 
fara út í þær. H. þingm. munn vera bún- 
ir að ráða með sjer, hvernig þeir greiða at- 
kvæði nm þær, svo það hefur lítil áhrif, 
hvort jeg mæli með þeim eða móti.

Jón Jónason, (þm. A.-Sk.): Útaforðum 
hins hæstv. landsh. ætla jeg að 6ins að geta 
þess, að jeg get ekki sjeð neitt á móti þvi, 
að stjórnin ljeti svo mikið eptir vilja þings- 
ins, að amtmannsembættið nyrðra væri ó- 
veitt, þangað til þingið hefði fengið tæki- 
færi til að semja lðg nm afnám annars 
amtmannsembættisins, og jeg sje ekki, að 
nauðsynlegt sje að setja neinn í embættið 
með loforði fyrir veitingu þess. Aðalatrið- 
ið fyrir mjer með viðaukatillögunni við at-
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hugasemdina er, að stjórnin fái að vita 
viija þingsins í þessn.

H. Kr. Friðriksson: Jeg býst við, að 
það verði, eins og hæstv. landsh. sagði, að 
h. þing mnni vera búið að ráða við sig 
um, hvernig það ætli að greiða atkvæði 
um breyttill. þær, sem hjer liggja fyrir, 
svo að ekki þýði að fara mörgum orðnm 
um þær. Jeg ætla þó að minnast á breyt- 
till. þær, sem jeg hef skrifað undir, sem 
hjer liggja fyrir, og sný mjer þá fyrst að 
breyt.till. þeirri, sem er á þingskj. 581 hm 

x styrkinn til fornbrjefasafnsins þannig, að 
í stað 600 kr. á ári sjevarið til þess 800 kr.

Eins og knnnugt er vorn veittar 600 
kr. á ári á síðasta þingi til textaútgáf- 
unnar, en nú hefur því verið bætt við, að 
registur skuli fylgja safninu, eins og var við 
1. og 2. "bindi þess, enda hljóta allir að játa, 
að það keínnr annars ekki að fullum not- 
nm. En þegar nm registrið er að ræða, 
þá er það að athuga, að það er prentað 
með „petit“-letri, í stað þess að megin- 
málið er prentað með „corpus“, svo að 
helmingi meira mál eða meira fer á örk- 
ina af registrinn heldnr en ef meginmál 
væri. Er því eðlilegt, að ritlann fyrir 
hverja örk registursins sjen meiri heldur 
en fyrir meginmálið, enda er samningnr 
registursins leiðinlegt og vandasamt verk, 
það verðnr að gæta vel og nákvæmlega 
að, að ekkert falli bnrt, en jeg álít mikils- 
vert, að samningur registursins sje vel og 
vandlega af hendi leystur.

Jeg get því ekki betur sjeð, en þar 
sem registrið við 2. bindið var 16 arkir, 
þá megi tvöfalda þá arkatöln, ef miðað er 
við meginmálsletnr, ogþá sýnist mjer ekkert 
ósanngjarnt, þótt npphæð sú, sem farið er 
fram á að veita fyrir ritlann á fornbrjefa- 
safninu sje hækknð úr 600 kr. npp í 800 
kr. registnrsins vegna, og vona því, að h. 
þingm. fallist á þessa breyttill., til þess 
að fombrjefasafnið komi sem fyrst út.

TJm hina breyttili., sem jeg hef skrif- 
að undir og prentnð er á þingskj. 580,
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um að veita 2500 kr. til landlæknis 
Schierbeck, skal jeg ekki vera langorður. 
Jeg veit, að allir h. þingm. viðnrkenna, að 
þessi maðnr sje allrar viðnrkenningarverð- 
ur, hvort heldnr litið er á embættisstörf 
hans í þan 11 ár, sem hann hefnr þjónað 
embætti hjer á landi, með hvilíkum dngn- 
aði hann hefnr stnndað embætti sitt og 
hjálpað ýmsnm, sem annars hefðn ekki 
átt kost á að fá hjálp hjer á landi, eða 
ef vjer litnm á önnur störf hans, sem að 
verklegnm framfornm lúta. Jeg vona, að 
h. þingm. vilji nú viðnrkenna þetta í verk- 
inn með því að veita þessnm manni ofnr- 
litla viðurkenningu á þennan hátt, og hefði 
jeg helzt óskað, að það yrði gjört í einn 
hljóði. En það mun ekki þýða að fara 
fleiri orðnm nm þetta atriði, þvi h. þingm. 
munn búnir að ráða við sig, hvernig þeir 
ætla sjer að greiða atkvæði.

Bogi' Melsteð: Það er út af breyt.- 
till. minni og samþingismanns mins, að 
jeg ætla að láta i ljósi dálitla athuga- 
semd. Tillagan fer fram á, að ankalæknis- 
hjerað verði stofnað i 6 efstn hreppnm 
Árnessýsln. Þeir, sem hafa talað á móti 
þessn máli, ekki sízt i h. efri deild, hafa 
að vísu kannast við, að hjerað þetta væri 
fjölmenut, en það væri það söknm þess, 
að þar væri svo þjettbýlt Þessi skoðun 
hlýtur að koma af ókunnngleik einnm, 
því að hjerað þetta er mjög víðlent. Þeg- 
ar litið er á stærð alls landsins, þá er 
Árnessýsla einn tólfti hluti þess. Á þess- 
tun hlnta landsins býr 11. til 12. hver 
maðnr á landinn. Á öllu landinu býr l,«e 
maðnr á hverjum □ „kilometer“ að meðal- 
tali, en i Árnessýsln býr 1,87 maður á □ 
km. Af þessn má sjá. að þjettbýli er þar eigi 
mikið, en rúmlega eins og það er að meðaltali 
á ölln landinn, en töluvert minna en það er að 
meðaltali i öllu snðnramtinu, þar sem 2,m 
menn búa á □ km., og i vesturamtinu 2,m 
á □ km.

Nú hafa verið samþykkt 33 læknis- 
hjeruð á landinn, þar sem aukalæknis-
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hjeruðineru orðin 13. Værí hjeruðunum 
jafnt skipt á milli ullra læknanna, þá ætti 
hver þeiira að þjóna llM hluta landsins 
með rúmum 2000 manna.

Læknahjeruðin voru misjöfn { npp- 
hafl, en stærat voru þau þö, einkum ef 
miðað er við byggt land, 1 Árneseýsta, 
Þingeyjaraýsta og Norðurmúlasýslu. ÖH 
Árnessýsla var gjörð að einn læknisbjeraði, 
en Þingeyjar- og Norðurmúlasýsla fengn 
þá 31/, lækni. Ná eru í þessum 2 sýsl- 
um 61/, læknir með þeim aukalækní, sem 
nú var samþykktuí, svo að hver þeirra á 
nú að þjóna 30—40 □ milum af 'byggðu 
landi að meðaitali, en læknirinn i Árnes- 
sýsln á að þjóna 60—70 □ mílum af 
byggðu landi. Mánú sjá, að þetta hjer- 
að, sem hjer ræðir um, er hið stcersta og 
fjöimennasta læknishjerað á landinu, og 
ætti að rjettu lagi að skiptast i 2 læknis- 
hjeruð.

Jeg hef að eins tekið þetta fram til 
athugunar fyrir h. þingm., áður en til at- 
kvæða er gengið.

ATKVÆÐAGR.: BréyUilL (C. 582) 
við 10. gr. A. 1. felld með 18 atkv. gegn 7.

Breyt.till. (C. 584) við 10. gr. C. 4. a. 2. 
felld með 19 atkv. gegn 14.

Vara-breyt.till. (C. 584) við 10. gr. C. 
4. a. 2. asmþykkt með 21 atkv. gegn 14, 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:

Já: Nei:
Þortaifur Jónsson, Sigurðuv Stefánsson, 
Bened. Kristy'ánsson, Árni Thorsteinsson, 
Björn Bjarnarson. Guðjón Guðlaugsson,
Björn Sigfúsaon, Guði. Guðmundsson,
Bogi Th. Mðlsteð, Guttormpr Vigfússon, 
Etaar Ásmundsson, H. Kr. Eriðriksson, 

Hallgr. Sveinsson, 
Jón A. Hjaltalín,
Jón Þorkelsson,

Einar Jónsson, 
Jens Pálsson^ 
Jón Jakobsson,
Jón Jóbsbob, A.-8L, Kristján Jónsson, 
Jón Jónsson, }■. Kyt, L. E. Sveinbjörnssoa, 
Jón Jónssoa, þa. L-l, Sighv. Árnasou,

Alþt A 1898.

SP

Já: Nei:
Jón Þórarinsson, Sigurður Jensaon, 
Klemens Jónsson, Þórður Guðmundssan. 
Ólafúr Briem,
Sigfús Árnason,
Sigurður Gunnarasoo,
Skúli Thoroddsen,
Þórarinn Böðvarason,
Þorkell Bjarnason,
Þorl. Guðmnndsson.

Breyt.till. (C. 584) við 10. gr. C. 4. a. 3. 
felld með 18 atkv. gegn 13.

Vara-breyt.till. (C. 584) við 10. gr.
4. a. 3. samþ. með 19 atkv. gegn 16, 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:

Já: Nei:
Þorleifúr Jónsson, Sigwðuv Stefánsson, 
Bened. Kristjánsson, Árni Thorsteiaseon, 
Björa Bjarnarson, Einar Áamundsaon, 
Björn Sigfússon,
Bogi Th. Melsteð,
Einar Jónsson,
Guttormur Vigfúss.
Jens Pálsöon,
Jón Jakobsöoo,

Guðjón Guðlaugssoa, 
Guðl. Guðmundsson, 
H. Kr. Friðriksson, 
Hallgr. Sveinsson, 
Jón A. Hjaitalin,
Jón Þorkelsson,

Jón Jónss., þm. A.Sk^ Klemens Jónsson,
Jón Jónss., þm. Eyf., Kristján Jónsson,
Jón Jónss.,þm.N.-M., L. E. Sveinbjörnsson,
Jón Þórarinsson, 
Ólafúr Brtam, 
Sigfús Ároason,

Sighv. Árnason, 
Sigurður Jensson, 
Þórður Guðmuodssoo,

Björn Sigfússon, 
Einar Jónsson, 
Jens Pálsson,

Sigurður Gunnarssx, Þorkell Bjarnason. 
Skúli Thoroddsea,
Þórarinn Böðvanson,
Þorl. Guðmundsson.

Br.till. (C. 584) við 10. gr. C. 4. a. 4. 
felld með 19 :16 atkv., að viðhöfðu nafna- 
kalli, og aögðu:

Já: Nei:
Þorleifur Jónason, Sigurður Stefánsson, 
Behed. Kristjánsson, Árei Thorsteinsson, 
Bjöm Bjarnaraon, Bogi Th. Melsteð, 

Ejnar Áamundsson, 
Guðjón Guðlangssoo, 
Guttormur Vigfúsgon, 

81 (4. dea.).
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Já: Nei:
Jón Jakobsson, H. Kr. Friðriðriksson, 
Jón Jónss., þm. Eyf., Hallgr. Sveinsson, 
Jón Jónss.,þm.N.-M., Jón A. Hjaltalín,
Kristján Jónsson, Jón Jónss.,þm. A-Sk.,
Ólafur Briem, Jón Þórarinsson,
Sighv. Árnason, Jón Þorkelsson,
Sig. Gunnarsson, Klemens Jónsson, 
Sknii Thoroddsen, L. E. Sveinbjörnsson, 
Þórður Guðmundsa., Sigfús Árnason, 
Þorkell Bjarnason. Sigurður Jensson,

Þórarinn Bððvarsson, 
Þorl. Guðmundsson.

Guðlaugur Guðmundsson greiddi eigi 
atkvæði og var því talinn með meiri hlnt- 
anum.

Br.till. (C. 576) við 11. gr. 2. felld með 
18: 13 atkv.

Br.till. (C. 577) við 11. gr. 2. felld með 
18 : 17 atkv., að viðhöfðn nafnakalli og 
sðgðn:

Já: Nei:
Þorleifur Jónsson, Sigurður Stefánsson, 
Bened. Kristjánsson, Árni Thorsteinsson, 
Bjðrn Sigfússon, Björn Bjarnarson,
Bogi Th. Melsteð, Guðjón Guðlaugsson, 
Einar Ásmundsson, Guðl. Guðmundsson, 
Einar Jónsson, Hallgr. Sveinsson,
Gntt. Vigfússon, Jón A. Hjaltalín.
H. Kr. Friðriksson, Jón Jónss.,þm.A.*Sk., 
Jens Pálsson, Jón Þórarinsson,
Jón Jakobsson, Kristján Jónsson,
Jón Jónss., þm. Eyf., L. E. Sveinbjðrnsson, 
Jón Jónss.,þm.N.-M., Sigfús Árnason,
Jód Þorkelsson, Sig. Gunnarsson, 
Klemens Jónsson, Sigurður Jensson, 
Ólafur Briem, Skúli Thoroddsen,
Sighv. Árnason, Þórarinn Bððvarsson, 
Þorl. Guðmundsson, Þórður Guðmundsson,

Þorkell Bjarnason.
Br.till. (C. 582) við 11. gr. 3. felld með

21 : 10 atkv.
Br.till. (C. 579) við 11. gr. 4. felld með

22 : 13 atkv., að viðhðfðu nafnakalli, og 
sögðu:

Já: Nei:
Björn Bjamarson, Sigurður Stefánsson, 
Bjðrn Sigfússon, Þorleifúr Jónsson, 
Bogi Th. Melsteð, Árni Thorsteinsson, 
Einar Jónsson, Bened. Kristjánsson, 
Jón Jakobsson, Einar Ásmundsson, 
Jón Jónss., þm. Eyf., Guðjón Guðlaugsson, 
Jón Jónss.,þm.N.-M., Guðl. Guðmundsson, 
Jón Þorkelsson, Guttormur Vigfússon, 
Ólafur Briem, H. Kr. Friðriksson, 
Sigfús Árnason, Hallgr. Sveinsson, 
Sig. Gunnarsson, Jens Pálsson,
Þórður Guðmundss., Jón A. Hjaltalín, 
Þorl. Guðmundsson. Jón Þórarinsson,

Klemens Jónsson, 
Kristján Jónsson,
L. E. Sveinbjðrasson, 
Sighv. Árnason, 
Sigurður Jensson, 
Skúli Thoroddsen, 
Þórarinn Böðvarsaon, 
Þorkell Bjaraason.

Jón Jónsson, þm. A.-Sk., greiddi eigi 
atkvæði og var þvi talinn með meiri hlut- 
anum.

Br.till. (C. 579) við 13. gr. B. L b. 2. 
samþ. með 18 : 11 atkv.

Br.till. (C. 579), við 13. gr. B. HL 
C, 5. felid með 20:15 atkv., að viðhðfðu 
nafnakalli, og sögðu:

Já: Nei:
Bjðrn Bjarnarson, Sig. Stefánsson,
Björn Sigfússon, Þorl. Jónsson,
Bogi Melsteð, Árni Thorsteinsson, 
Jens Pálsson, Bened. Kristjánsson, 
Jón Jakobsson, Einar Ásmundsson, 
Jón Jónsson, A.-SL, Einar Jónsson.
Jón Jónss., þm. Eyf., Guðjón Guðlaugsson, 
Jón Jónss., þm. N.M., Guðl. Guðmundsson. 
Ólafúr Briem, Guttormur Vigfússon,
Sigfús Árnason, H. Kr. Friðriksson,
Sighvatur Árnason, Hallgr. Sveinsson, 
Skúli Thoroddsen, Jón A. Hjaltalín, 
Þórarinn Bððvarss., Jón Þórarinsson, 
Þórður Guðmundsa., Jón Þorkelsson,
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Já: Nei:
ÞorL Gnðmnndsson. Klemens Jónsaon,

Kristján Jónsson,
L. E. Sveinbjörnsson, 
Sig. Gnnnarsson,
Sig. Jenason,
Þorkell Bjarnason.

Br.till. (C. 679) við 13. gr. B. IV, 
b, 6. felld með 19:16 atkv., að við höfðn 
nafnakalli, og sögðn:

Já: Nei:
Bened. Kristjánsson, Sig. Stefánsson,
Bjðrn Bjarnarson, Þorl. Jónsson,
Bogi Melsteð, Árni Thorsteinsson, 
Einar Jónsson, Björn SigfAsson,
Jens Pálsson, Einar Ásmnndsson,
Jón Jakobsöon, Gnðjón Gnðlangsson, 
Jón Jónss., þm. N.M. Gnðl. Gnðmnndsson, 
Ólafur Briem, Gnttormnr Vigfússon, 
Sigfús Árnason, H. Kr. Friðriksson, 
Sighvatnr Árnason, Haílgr. Sveinsson, 
Sig. Gnnnarsson, Jón A. Hjaltalín,
Sig. Jensson, Jón Jónss., þm. A-8k.,
Skúli Thoroddsen, Jón Jónss., þm. Eyf., 
Þórarinn Böðvarss., Jón Þórarinsson, 
Þórðnr Guðmundss., Jón Þorkelsson,
Þorl. Gnðmnndsson. Klemens Jónsson,

Kr. Jónsson,
L. E. Sveinbjörnsson, 
Þorkell Bjarnason.

Br.tilL (C. 579) við 13. gr. B., VL, 
h, felld með 19: 16 atkv., að viðhöfðn 
nafnakalli, og sögðu:

Já: Nei:
Björn Bjarnaraon, 8ig. Stefánsson,
Bjðrn Sigfússon, Þorleifnr Jónsson,
Einar Jónsson, Árni Thorsteinsson,
H. Kr. Friðriksson, Bened. Kristjánsson, 
Jens Pálsson, Bogi Melsteð,
Jón Jakobsson, Einar Ásmnndsson,
Jón Jónsson, A. Sk., Gnðjón Gnðlangsson, 
Jón Jónss., þm. Eyf., GuðL Guðmnndsson, 
Jón Jónss., þm. N.-M, Gnttormur Vigfússon, 
Óiafur Briem, Hallgr. Sveinsson,
Sig. Gunnarsson, Jón A. Hjaltalín,

Já: Nei:
Sig. Jenason, Jón Þórarinsson,
Skúli Thoroddsen, Jón Þorkelsson,
Þórarinn Böðvarss., Klemens Jónsson, 
Þórðnr Gnðmnndss. Kristján Jónsson, 
Þorkell Bjarnason, L. E. Sveinbjörnsson,

Sigfús Árnason, 
Sighvatnr Árnason, 
Þorl. Gnðmnndsson.

Br.till. (C. 581) við 13. gr. C. 7. samþ. 
með 21 : 14 atkv., að viðhöfðn nafnakalli, 
og sögðn:

Já: Nei:
Signrðnr Stefánsson, Þorleifnr Jónsson, 
Árni Thorsteinsson, Bened. Kristjánsson, 
Gnðjón Gnðlangsson, Björn Bjarnarson, 
Gnðl. Gnðmnndsson, Björn Sigfússon,
Gntt. Vigfússon, Bogi Melsteð,
H. Kr. Friðriksson, Einar Ásmnndsson, 
Haligr. Sveinsson, Einar Jónsson,
Jens Pálsson, Jón Jakobsson,
Jón A. Hjaltalín, Jón Jónss., þm. Eyf., 
Jón Jónss.,þm.A.Sk., Jón Jónss., þm. N.-M., 
Jón Þórarinsson, L. E. Sveinbjörnsson, 
Jón Þorkelsson, Ólafur Briem, 
Klemens Jónsaon, Sigfús Árnason, 
Kristján Jónsson, Þorl. Gnðmnndsson. 
Sighv. Árnason,
Sig. Gnnnarsson,
Signrðnr Jenason,
Skúli Thoroddsen,
Þórarinn Böðvarsaon,
Þórðnr Gnðmnndsson,
Þorkell Bjarnason.

Br.till. (C. 680) við 13. gr. C. felld með 
20 : 15 atkv., að viðhöfðn nafnakalli, og 
sögðn:

Já: Nei:
Árni Thorsteinsson, Signrðnr Stefánsson, 
Bened. Kristjánsson, Þorleifnr Jónsson, 
Bogi Melsteð, Björn Bjarnarson, 
Einar Ásmnndsson, Björn Sigfnsson, 
Einar Jónsson, Gnðjón Gnðlangsson, 
H. Kr. Friðriksson, Guðl. Gnðmnndsson, 
Hallgr. Sveinsson, Gnttormnr Vigfússon,

61*
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Já: Nei:
Jón Jón88.,þm. Eyf., Jens Pálsson,
Jón Jóns8.,þtó.N.-M., Jón A. Hjalttitfn,
Jón ÞorkelSson, 
Klemens JóhssoU, 
Kristján Jónssön, 
Sighv. Árnasdn,

Jón JakóbSfcon,
Jón Þórarinsöofl,
L. E. Sveinbjörnssori, 
Ólafur Briem,

ÞórarinnBöðVarssoH, Sigfús Árnason, 
Þorkell BjarnaSon. Sig. Gunnarsson,

Sigtífðúr 1 Jenssofl^ 
Sknli ThoWddtidú, 
Þórðnr Guðrifiöndsson, 
Þorl. Gnðtóúhdsson.

Jón Jóhsson, þm. A.-Sk., gttiddi eigi 
atkvæði, og Var þvf talinn með meiri hluú= 
annm.

Prumv. þannig i breytt var því næst* 
samþ. i e. hlj. og áfgreitt tii landshöfð- 
ingja sem l&gifrá alþingi.

Satt tím (Aþingishiissbyggingarkjóðinn 
(þjöðhátíðarsjóðiiin).

Framsögumáður (BáHgr. Soeinteonþ 
Eins og sjá má ft nefndarálitinn, þá ræð1 
nr nefndin til að verja þessnm sjóðí, 
ekki til að þrýða sjálft húsið að utaflj 
heldnr svæðl þhð, sbta er i kriflgHm hús1 
ið. Æskilegast væri, að allt hú^ð væri 
nmgirt, ef efni leyfðn, og hngsaði ntífndifi 
sjer þá, að heppilegast væri, að hafa það 
járngirðing; en við þetta er tvennfi að at- 
hnga, fyrst að efni sjóðsins érfl1 ekki svo; 
að hann standist við það, og í öðru lagi, 
að þinghúsið hefnr ekki ráð á tiilri þeirri 
lóð, er áð því liggriT; lóðin fyrir vsstan 
húsið er eign einStaks manns, og fyfif 
austan er svo iitið svæði milli kirkjnnnar 
og þinghftsstns, að ekki mundi f&ra vel á 
að setja þaf girðmg, enda mikið sptírsmái 
nm, hvort byggingtifnefndin mufldi leyfti 
það. Af þetiáum áfetæðnm fjell flefndífl 
þegar í stftð irá þvi, að hngsa um aft 
girða í kringtím aift* húsið, en aptúr hugff- 
aði hún, að tiltækilðgt væri að stítja -járfi- 
grindtir fyrir frataatí framhliðina. Nefnd- 
inni var 'ékki hægt að fá nákvæmar npp*

iýsingar utó,hve mikill koatnaðurifln mnndi 
verða. Það þyrftn að vera traufltar grind- 
nr, sem óhtótt væri fyrir skekkjn; einnig 
þyrfti að prýða sVæðlð milli grindarinnar 
og hússins, með því annaðhvort að leggja 
það flötnm steinhellntn, eða sementsteypn 
(Beton). Svæði þetta er nú enganveginn 
sVW fagnrt, sétó það ættiað Vera, eifis og 
fledtir tótínu sjá. Eiati og jeg tók fratn, 
þá var nefndinni ekki hægt að fá ná- 
kvæmar npplýsingar nm, hvað þetisi járn- 
girðing mnndi kösta, en við höfum þó gjötí) 
ofurlitla áætlun'um það, sem við álittun ektti 
mnni vera fjarri sanni; eptir hðnni vetða 66 
álna járngrindnr á 20 kr. alinin að kosta 
1000 kr. Þtitta álftur nefndin sVö setó 
sagt er, að tóundi verða sjóðnnm ofvaxið 
að sinni, en apturá móti hefnr okknf 
komið til hngar, að verja mætti honum 
heppilegar á flnntin hátt, sem sje til þess 
að búa tii ofurtititífl skemmtígarð fyrir 
sunnan þifighúsið, þar sem þingmenn geti 
setið og gengið sjíer til skemmtutíar f. 
Gtirðinn höfum við hugsað okknr þannig, 
að hann sje umgirttír með traustnm trje- 
stólpuœ, og milli þeirra siegnar járnplöt- 
nr á langbönd, senu að okkar áfiti mundi 
vera heppilegasfi tit íþess að skýla trjám 
garðsins. Hvtið sjálf trjen snertir, hngs- 
nðnm við að ekki þyrfti meira fje að verja 
tfl þeiffa en 5^-600 kr. Rtitínar ef þess 
að gæta, að á þeirri lóð, sem garðntinn 
kæmf tii að standaá, mnn standa hús, er 
slökkvitól bæjarins ern geymd í, en eptir 
þvi sem við höfnm heyrt á hlntaðeigend- 
nm mnn það ekki þnrfa að vera neitt til 
fyrirstöðu, því það ífiun vera hægt að fft 
það flutt.

Nefndin Vill þVí leggja til, að fje 
sjóðsins verði fremur varið til sketamti- 
garðs, og ræðnr þinginn tfl að felá for- 
setnm þingsine ft hefldur að hafa niasjón 
með þessn.

Ámi Thorsteitíison: Tfllagtt sú, er 
hjer liggnr fyrir, er orðnð þannig, að
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alþingi feli forsetum alþingis að sjá um 
framkvæmdir á því, sem ætlazt er til, að 
verði gjört samkvæmt tillögnnni.

Það er einkum þess vegna, að jeg 
ætla að leyfa mjer að segja -fáein orð, 
þó að jeg viti, að tíminn er orðinn naum- 
ur.

Jsg vil leyfa æjer að beina þeirri 
spnrning að h. nefnd: Hvar er þessi lóð, 
sem gnmgarð þennan á að gjöra á?

Á hverjn ári er úr landssjóði borgað 
lóðargjald fyrir 1859 ferhyrningsálnir. 
Fyrir þessum álnnm er engin útmæling 
af byggingarnefndarinnar hálfú, svo jeg 
vití. Nokknr hlnti hennar, sem var sneið 
af annari eign, hefnr verið keyptnr frá 
þeirri eign. En hvar öll þessi lóð sje, 
ern menn í óvissn um. Jeg veit að eins, 
að lóðin á að vera 1859 álnir og fyrir 
snnnan þinghúsið, en hvar? Um það er 
sem sagt hin mesta óvissa, þvi að fyrir 
lóðinni er, að þvi mjer er knnnngt, engin 
heiaiid öúnur, en að iandssjóðnr greiðir 
lóðargjaldið.

Úr þessn reyndu nú forsetar alþingis 
að bæta með þvi, áð skrifa bæjnrfógetan- 
mn hjer nm þetta efni, og biðja hann nm 
að visa á lóðina. Byggingamefnd bæjar- 
ins kom á staðinn og skoðaði lóðina, sem 
húsinu átti að fylgja, og taldi vist, að hún 
mnndi flnnast En nm þetta þyrfti að fá 
fnlla vissn, áðnr en ákvörðnn verðnr gjörð 
með tilíögnnni.

Þá skal jeg geta þess, hvernig á- 
standið er nú, að i stað þess, að þeir sem 
stjórna bænnm, hefðn átt að sjá mn, að 
full not væri að útsjóninni frá snðarhlið 
þinghössins, þá hafa þedr látið byggjahús 
fyrir snnnan það, og svo slökkvitólahús, 
sem snmir segja jafhvel — jeg veitekki, 
bvort rjett er eða ei, — að byggt sje á 
þeirri lóð, sem landssjóðnr borgar gjald af.

Jeg skal ennfremur geta þess, við 
víkjandi þessn málefni, að lóð þessi, sem 
menn ern i óvissn nm, hefnr aldrei verið 
•mgirt, en eptir lögnm má heimta, að það

sje gjðrt innan tveggja ára, ella falli lóð- 
in aptnr til bæjarins. En það er ekki 
svo, að háski sje af þessn búinn, enda er 
nauðsynlegt að vita, hvað lóðin er stór, og 
hvernig hún er lögnð, áðnr hægt er að 
girða hana.

Þá er að athnga, hvernig skrantgarði 
þessnm á að vera fyrir komið hjer fyrir 
sunnan þinghúsið. Það verðnr þá fyrst 
að vera breiðnr gangnr meðfram húsinn 
til aðgöngn að suðurdyrunum, allt að 5— 
6 álnir á breidd minnst. Ef svo er gjört 
ráð fyrir breiðnm göngnm nm allan garð- 
inn og plöntunarreitnm, þá verðnr að öll- 
nm líkindum rúmið of lítið til þess, að 
hann geti notið sín til fegnrðar.

Ennfremnr er jeg í nokknrri efasemd 
nm, hvernig jarðvegurinn muni vera til 
þess að gróðnrsetja þar innlendarog með- 
fram útlendar jnrtir og trje. Það er knnn- 
ngt, að þar er ekki vel góð og hrein 
mold, heldnr er þar rnsl, afhögg af grjóti 
og möl, hvað innan um annað, svo að ef 
þar ætti að gróðnrsetja eitthvað, þá þyrfti 
að rifa jarðveginn npp með ætnnm kostn- 
aði og fylla með góðri mold, sjálfsagt ein- 
ar 3 álnir á dýpt.

En hverjar plöntur hefnr nefndin 
hngsað sjer að gróðursetja þar? Ern það 
óþekktar og óvanalegar plöntnr eða trjá- 
viðir, eða algengar og almennar? Jeg 
skal taka fram, að hjer ern ýmsir trjá- 
viðir svo algengir, og það borgar sig ekki 
fyrir þingið, að gróðnrsetja þá i þessnm 
garði, þegar þar svo ekki verðnr annað 
sjaidsjeðara, en það sem sjest í hvers 
manns garði.

Og hvaða útsjón verður svo frá þess- 
um garði, sem kallaðnr er skrantgarðnr, 
er jeg kann betnr við að nefna gras- 
garð? Hvaða tíma ædi þingmenn svo 
hafl til þess að vera niðri í þessnm gras- 
garði? Jeg hygg, að það verði fáar stnnd- 
ir, sem þeír hafi afgangs til þess. Og 
hvað kosta svo tilrannir ýmsrar ræktun- 
ar og viðhald á garðinnm?
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H. framsögumaður (H. Sv.) gat þess, 
að þetta grindverk, sem nm garðinn ætti 
að reisa, ætti að vera með járnplötum. 
En jeg vil leyfa mjer að gjöra við það þá 
athngasemd, að sú girðing má ekki verða 
of há, því að annars missir garðurinn 
birtn, sem hann verður að hafa.

Jeg skal ekki fara út í það, hvort 
áætinn kostnaðarins er of há eða lág, en 
jeg verð að álíta það óheppilegt að verja 
þessnm samskotasjóð til þess, sem hjer er 
farið fram á. Mjer er vel kunnngt i hvaða 
tilgangi samskotin vorn gefin, og jeg i- 
mynda mjer, að engnm hafi komið til hng- 
ar, að þeim ætti að verja til þess að 
fleygja svona út í þennan „grasgarð", sem 
er mjög varhngavert, af því hann tæp- 
Iega getnr orðið til verulegrar prýði.

Jeg veit, að tíroinn er nanmnr, og 
vil að eins leggja til, að málinu sje frest- 
að, því hægt er fyr eða síðar að nota 
peningana til meira gagns en þessa..

Hattdór Kr. Friðriksson: Jeg skal 
leyfa mjer út aí orðnm h. 4. kgk. þm. 
(Á. Th.) að gefa nokkrar upplýsingar við- 
vikjandi þessari lóð, er fyrir snnnan þing- 
húsið liggur. Þegar hús þetta var byggt, 
seldi jeg því 1859 □ álnir og hafði 
jeg áðnr goldið gjald af þessari lóð til 
bæjarins, eins og lög gjöra ráða fyrir, en 
siðan hefnr gjald þetta, sem eðlilegt er, 
legið á þinghúsinn. Jeg veit ekki, hver 
ætti að gjalda þennan lóðartoll annar en 
þinghúsið, sem er eigandinn. Viðvíkjandi 
jarðveginnm í þessari lóð, skal jeg geta 
þess, að áðnr fyr lá öll þessi lóð undir 
vatni, og hef jeg sjálfnr fyllt hana npp, 
svo mjer hefnr verið knnnngast nm, hvað 
i henni er. Jeg verð að taka það fram, 
að það er ekki eingöngn möl, eins og h. 
4. kgk. þm. (Á. Th.) hjelt, heldnr er það 
mestmegnis eða allt aska og mold. Jeg 
vildi að eins leyía mjer að gefa þessar 
upplýsingar, en skal ekkert fjölyrða nm, 
hvernig menn að öðrn leyti vilja verja 
sjóðinnm.

Ámi Thorsteinsson-. Jeg skal ein- 
nngis leyfa mjer að gjöra þá athngasemd, 
að jeg veit ekki betnr, en að alþingishús- 
ið greiði gjald af 1215 álnnm af byggðri 
lóð, og 1859 álnnm af óbyggðri lóð, og er 
það meira svæði, en keypt var af h. þm. 
Reykvikinga (H. Kr. Fr.). Jeg skal ekki 
neita því, sem h. þm. Reykvík. (H.Kr.Fr.) 
sagði nm efnið neðantil í garðinnm, en 
jeg efast nm, hvort það er gott fyrir trjá- 
viði. Jeg skal geta þess, að sjór fellur 
npp í tjörnina og seltan færist svo norð- 
nr eptir, svo að erfitt kann að verða að 
halda vel við jnrtagróða þar. Enn fremur 
er það að athnga, að garðnrinn verður að 
liggja í miklnm þrengslnm, því að það 
hefur verið byggt of mikið fyrir sunnan; 
sjerstaklega mnn Öood-Templarahúsið og 
gangnrinn að því, verða Þrándur í götn, 
svo mjer finnst mjög iskyggilegt að ráð- 
ast í þetta nú, en finnst hyggilegra að láta 
það bíða ögn ennþá.

Framsögumaður (Hattgr. Sveinsson): 
H. þm. Rvík. (H. Kr. Fr.) hefnr svarað, 
eins vel og hægt er hjer, spnrningn h. 4. 
kgk. (Á. Th.) nm það, hvar sú lóð væri, 
er alþingishúsinn væri eignnð og landssjóð- 
nr gyldi bænnm lóðartoll af. Mjererekki 
sjálfnm knnnugt, hvar þessi lóð er. Jeg 
sjálfsagt, að hún sje hjer fyrir snnnan 
húsið, en hversn langt hún nær til snðnrs 
og anstnrs veit jeg ekki með neinni vissn. 
Þetta er spnrning, sem þarf að leysa úr 
hið bráðasta, og stendnr engnm nær að 
fá það gjört, en h. forsetnm alþingis.

Að því er jarðveginn snertir, hefnr 
h. þm. Rvík (H. Kr. Fr.) sömuleiðis 
svarað athugasemdnm h. 4. kgk. (Á. Th.). 
Nokknð af jarðveginnm mnn vera vel 
fallið til yrkingar. Lakast mnn það vera, 
sem næst er húsinn, en þar ætti lika sjált- 
sagt að vera gangnr inni í garðinnm.

Að girðing sú, sem jeg lýsti, þnrfi 
að taka birtu frá garðinnm, get jeg ekki 
skilið, þar sem nóg birta hlýtnr að koma 
að ofari. Þó girðingin því værí mannhæð,

H.Kr.Fr
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get jeg ekki skilið, að garðurinn geti ekki 
fyllilega notið sólar.

Að garðurinn verði i nokkrnm þrengsl- 
um getnr vel verið, en við þvi verður 
varfa gjört, enda ætti garðurinn að geta 
orðið svo prýðilegur, að bann drægi aug- 
að til sín, frá því, sem í kring er. Það 
er kunnugt, að hjer i bæ eru margir prýði- 
legir garðar i töluverðum þrengslum, inn- 
an um pakkhús og önnur hús. Þessi á- 
stæða getur þvi ekki verið á móti garð- 
inum, enda er það sjálftagt, að þeir, sem 
mest og bezt njóta fegurðar garðsins eru 
inni i honum, en ekki utan hans.

Jeg álít það enga skyldu þingsins 
að sjá fyrir gangi að þeim húsum, sem 
byggð hafa verið eða byggð kunna að 
verða fyrir sunnan þinghúsið eða annar- 
staðar í nánd við það. Á hinn bóginn er 
jeg viss um, að byggingarnefndin og bæj- 
stjórnin hjer mundi hliðra svo til við al- 
þingishúsið, að láta það fá dálitinn geira 
af bæjarlóðinni, ef á þyrfti að halda, t. d. 
til að jafna skekkjn á garðinum eða þess- 
háttar.

Hvaða traust, sem menn nú hafa á 
gróðursetning trjáa og blóma á þessu svæði 
þá ætti það ekki lengur að vera i þeirri 
óhirðu, sem það nú er í, þar sem hver 
getur gjört þar það, sem hann vill. Nú 
er verið að höggva þar húsgrind og er að 
visu ekkert óþokkalegt við það, en einn 
getur fúndið upp á að setja þar steina- 
hrúgu og annar að bera þangað öskuhaug. 
Hvað sem öðru líður, þá þarf að girða 
þessa lóð, og það með traustri girðingu, 
en ekki lítilfjörlegri spelagirðingu. • Þegar 
svo búið er að girða lóðina, þá má seinna 
taka frekari ákvarðanir um, hvernig fara 
skuli með svæðið innan girðingarinnar, 
hvort skuli að eins sljetta það, eða hafa 
meira við.

Bjöm Bjamarson: Menn geta get- 
ið því nærri, að jeg mun ekki vera á móti 
þvi, að eitthvað verði hlynnt að svæðinu 
í kringum alþingishúsið. Það var ekki

langt. liðið á þingtímann, þegar jeg fór að 
færa það í tal við ýmsa þingm., og for- 
seta Nd., að mjer virtist það ekki samboð- 
ið virðingu þingsins, að láta þetta svæði 
vera aftökustað fyrir sorp nábúanna og 
gróðrarstíu fyrir allskonar illgresi. Þetta 
svæði er svo illa umgengið, að það geng- 
ur næst umgengninni í bakgarðinum við 
annað hús hjer í bænum, sem er þjóðár- 
eign, og einnig mjög þýðingarmikið. Jeg 
á við latínuskólann. Þó ekki verði gjört 
annað‘ en girða þessa lóð, þá er það þó 
betra, en að láta hana vera, eins og hún 
er. Jeg tala nú ekki um, ef svæðið yrði 
jafnað um leið og þakið yfir það með 
graasverði. Væri svæðið fyrir sunnan 
húsið ekki lakara, en er hjer fyrir fram- 
an það, þá væri það þakklætisvert. En 
eptir því, sem slík verk kosta hjer, þá 
munu þessar 1500 kr., sem jeg sting upp á 
að verja til þessa, líklega að mestu ganga 
til að girða blettinn, jafna hann, og þekja 
með grastorfi. Þess vegna álít jeg rjett 
að tiltaka fjárupphæðina, því þó jeg beri 
ekkert vantraust til forsetanna í þessu 
efni, þá er ekki rjett af þinginu að fleygja 
frá sjer ölium umráðum yfir fjenu. Eptir 
tillögu nefndarinnar geta forsetarnir brúk- 
að allan sjóðinn, en jeg álít rjettara að 
halda eptir 1000 kr., er þingið síðar geti 
ráðstafað, varið þeim til að framhalda 
verkinu eptir því, sem næstu þingum kynni 
að þykja henta, eða á annan hátt Af 
þessum ástæðum hef jeg komið með breyt 
till. á þingskj. 583 og vona jeg að hún 
verði samþ., enda virtist h. framsögum. 
(H. Sv.). ekki hafa mikið á móti henni, 
þó honum þætti tillaga nefndarinnar æski- 
legri.

Pramsögumaður (Rattgrimur Sveinsson): 
Jeg held það sje ekki allskostar ráðlegt, 
að hugsa sjer að þekja svæðið með gras- 
torfi, þvi bæði er mjög illt að fá hjer 
grastorf og svo væri það ekki nema óþarfa 
kostnaður, efmönnum eptir á kæmi sam-



878 '. ' X>ri<ji L i sameinnðu þingi: AlþingiihÚMbyggingarqjóðnraui. 9W

an nm að. gróðnrsetja þar trjeeða blóm, 
því þá þarf. ekki að þekja með grastorfi.

Bjöm Bjarnar8on: Jeg ímynda mjer 
að sá megi í jarðveginn dg fá þannig gras 
nþp. Þar er vist lika þegar nokkur gras- 
rðt, sem nota jnætti.

Bogi Melstéð: Ef girða á svæðið fyrir 
sunnan alþingishúsið, þá álít jeg ekki 
heppilegt að gjöra það með jámplötum, 
því að það yrði svo sknggalegt og þnng- 
lamalegt, að óknnnngir menn gætu ímynd- 
að sjer, að þetta hús væri tngthús. Menn 
gjöra einmitt' girðingar nm fangahús á 
þennan hátt, svo enginn sknU sjá inn i garð- 
inn og fangarnir sjái ekki út Menn verða 
að gætaað þvi, að garðnr þessi yrði lítill 
og það væri öðru máli að gegna, ef hann 
vseri stór, þótt hann yrði umgirtur háum 
járngarði. Ef nú þessi fyrirhngaði garðnr 
yrði fallegnr, þá væri og leiðinlegt, ef 
enginn gæti sjeð inn í hann ntan að. 
Jeg vildi þvi heldnr ráða til, að hafðar 
værn grindnr á girðingunni. Þá er held- 
nr ekki sólarijósið útilokað frá garðinnm 
næst við girðinguna.

Jeg er samdóma h. nefnd nm það, 
að prýða beri svæðið hjer fyrir framan 
húsið. Jeg minnist þess, að þegar alþing- 
ishúsið var byggt, var „asfalteraður" dá- 
lítill blettnr frá götnnni og upp að dyr- 
nnnm. „Asfaltið" er nú horfið þar, en 
það þyrfti að setja það þar aptur og við- 
halda þvi svo árlega. Jeg ætla það eigi 
fallegt að setja grindnr fyrir framan þing- 
húsið, því rúmið leyfir það varla, en værn 
grindur settar þar, þá ættn þær að vera 
báðnm megin við þennan „asfalt“-gang 
npp að dyrnnum, svo að eigi yrðinmhlið 
að ganga inn í húsið. Þær yrðn aðvera 
fallegar járngriudur og mjög lágar, því

grnndvöllurinn undir húsinu er lágnr og 
eins er lágt nndir glnggana.

ATKVÆÐAÖR.: BreyttiU. (C. 583) 
samþ. með 19:5 atkv. Tiilaga nefndar- 
innar þannig breytt samþ. með 18 :8 atkv.

Þá var rcstt um útsölu og útsending 
cdþingistíðindanna.

Tillaga frá Gnðlangi GuðmnndsSyni, 
Ólafi Briem og Einari Jónssyni með við- 
ankatillögn frá Sigurði Stefánssyni — sam- 
þykkt með öllnm þorra atkvæða.

Tillagan með viðankatUlögnnni var 
svo hljóðandi:

„Sameinað þing ályktar, að senda skuli 
2 eintök alþingistíðindanna ókeypis hverri 
hreppsnefnd á landinn. Alþingismenn fá 
sömnleiðis eitt ejntak þingtiðjndanna ókeyp- 
is. Að öðru leyti felnr þingið forsetnn- 
nm að annast söln og útsending tiðind- 
anna á sem hagkvæmastan hátt Verð 
tíðindanna skal ákveðið 3 kr. að meðtöldn 
burðargjaldi með pósti".

Fnndi frestað.

Fnndur settnr aptur kl. 4x/4 e. h.
Forseti skýrði frá störfnm þingsins 

og úrslitnm málanna.
Landshöfðingi stóð þá npp og kvað 

hinn (ögboðna þingtima vera Uðinn, og 
tíma þann, sem þingið hefði verið lengt 
nm, og lýsti yfir því í nafni Hans Há- 
tignar konnngsins að

alþingi vœri slitið.
Stóð þá upp 2. þm. ísf. Sigurður Stef- 

ánssop og sagði: Lengi Ufi konnngnr 
vor Kristján hinn IX., og tóku þingmenn 
undir það með níföldu „húrra“.

Var síðan gengið af þingi.
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