
I

Prumvarp til fjárlaga
fyrir

árin 1910 og 1911,

(Lagt fyrir alþingi 1909).

I. kafli.

Tekjur.

1. gr.
Á árunum 1910 og 1911 telst svo til, að tekjur íslands verði 2,612,530 kr,. 

og er það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.

2. gr.
Af eftirfvlgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 2,320,000 kr.

2
3,
4
o.
6,
/.
8,

9,

Skattur á ábúð og afnotum jarða, og á 
lausafje:
a. á ábúð og afnotum jarða.......................
b. á lausafje...............................................
húsaskattur......................................................
tekjuskattur.................................................
aukatekjur.......................................................
erfðafjárskattur .........................................
vitagjald .........................................................
gjöld fyrir leyfisbrjef..................................
útflutningsgjald af fiski og lýsi m. m., að
trádregnum 2°/o í innheimtulaun.................
aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, að 
frádregnum innheimtulaunum..................

flvt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

18,000 18,000 36,000
29,000 29,000 58,000
11,000 11,000 22,000
23,000 23.000 46,000
50,000 50,000 100,000

3,000 3,000 6,000
20,000 20,000 40,000

5,000 5,000 10,000

120,000 120,000 240,000

190,000 190,000 380,000

469,000 469,000 938,000
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1910. 1911. Alls.

fluttar...
kr.

469,000
kr.

469,000
kr.

938,000
10. aðflutningsg jald af tóbaki, að frádregnum 

innheimtulaunum ......................................... 140,000 140,000 280,000
11. aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frá- 

dregnum innheimtulaunum....................... 350,000 350,000 700,000
12. aðflutningsgjald af tegrasi, súkkulaði og öll- 

um brjóstsykur- og konfekttegundum, að 
frádregnum innheimtulaunum .................. 17.000 17,000 34,000

13. Gjald af innlendri vindlagjörð og bittergjörð » » » » » »
14. leyfisbrjefagjöld og árgjöld af verslun og 

veiting áfengra drykkja .......................... 12,500 12,500 25,000
15. tekjur af póstferðum .................................. 75,000 75,000 150,000
16. tekjur af símum landsins.......................... 75,000 80,000 155,000
17. tekjur af íslandsbanka.................................. 13,000 13,000 26,000
18. arður af verkum fanganna í hegningarhús- 

inu í Reykjavík.......................................... 400 400 800
19. tekjur af efnarannsóknastofu........................ 600 600 1,200
20. óvissar tekjur............................................... 5,000 5,000 10,000

Samtals... 1,157,500 1,162,500 2,320,000

3. gr.
Tekjur af fasfeignum landssjóðs o. fl. eru laldar 45,330 k.:

1910. 1911 Alls.

kr. kr. kr.
Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls

35,000 kr.
að frádregnum umboðslaunum, 
prestsmötu, húsabótastyrk o. fl., 
alls................................................ 14,000 —

21,000 21,000 42,000
tekjur af kirkjum .......................................... 65 65 130
lekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaða- 
Salli............................................................... 1,600 1,600 3,200

Samtals... 22,665 22,665 45,330
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1.

4. gr.
Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 118,000 kr.:

Leigur af innstæðutje viðlagasjóðsins ... 
Upp í lán verður borgað:

á árinu 1910 30,025 kr. 05 a. 
- — 1911 32,187 — 55 -

62,212 kr. 60 a.

1910. 1911. Alls.

kr.
44,000

kr.
43,000

kr.
87,000

I
{

Núverandi presti í Kirkjubæjarprestakalli 
veitist eftirgjöf á 200 krónum hvort árið 
af afborgun og vöxtum af láni því, er hon- 
um var leyft að taka upp á prestakallið 
með brjefi landsliöfðingja dags. 19/a 1898.

2. leigur af láni landssjóðs til landsbankans...
3. leiga af innstæðufje í bönkum og af banka-

vaxtabrjefum................................................

Samtals...

7,500 7,500 15,000

8,000 8,000 16,000

59,500 58,500 118,000

5. gr.
Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:

1.

9

3.
i

i

1910. 1911. Alls.

Það, sem greitt er frá prestaköllum sam-
kr. kr. kr.

kvæmt lögum 27. febr. 1880........................ 2.000 2,000 4,000

endurgjald skvndilána til embættismanna .. 600 600 1,200

endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum 2,000 2,000 4,000

Samtals... 4,600 4,600 9,200

6. gr.

Úr rikissjóði greiðist

1910. 1911. AIls.

kr. kr. kr.
60,000 60,000 120,000

i
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2. kafli.

Ötgj öld.

7. gr.
A árunum 1910 og 1911 veitast til útgjalda samkvæmt þeim gjaldagrein- 

um, sem nákvæmar er skýrt frá í 8.—19. gr. 2.961.004,30

8. gr.
Til greiðslu vaxta og afborgana af láni landssjóðs úr ríkissjóði Danmerk- 

ur 44,970 kr. 55 aur. hvort árið, kr. 89,941.10.

9. gr.
Til útgjalda við hina æðstu stjórn landsins veitast 101,500 kr.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
1. Til ráðherrans:

a. laun........................................ 8,000 kr.
b. til risnu   2,000 —
c. uppbót fyrir embættisbústað 2,000 —

12,000

2,000

12,000

2,000

24,000

4,0002. Til utanferða ráðherrans ..........................
3. Laun landritara......................................... 6,000 6,000 12,000
4. Laun þriggja skrifstofustjóra .................. 10,500 10,500 21,000
5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar 16,000 16,000 32,000
6. Til Landsbankans fyrir að gegna landfó- 

getastörfum ................................................. 2,500 2,500 5,000
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu 1,000 1,000 2,000
8. Til steingirðingar sunnan við stjórnarráðs- 

blettinn ... ................................................. 1,500

Samtals... 51,500 50,000 101,500

10- gr.
Til kostnaðar við alþingi veitast 60,000 kr. Til kostnaðar við yfirskoðun 

landsreikninganna 1,600 kr, alls 61,600 kr.
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11. gr.
Til litgjalda við dómgæsluna og lögreglustjórnina o. fl. veitast 218,930 kr.

1

2
3,

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn:

Laun:
a. til dómara og s\7slumanna ..................
b. til hreppstjóra ..................................
Ritfje handa bæjarfógetanum i Reykjavik...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

67,300 67,300
8,000 8,000
1,400 1,400

4,215 4,215

300 300

Til hegningarhússins í Reykjavík:
a. laun fangavarð- 1910. 1910.

arins .................. 1,000 kr. 1,000 kr.
b. 3 skamtar af inið- 

degismat handa
fangaverði 21 e. ... 230 - 230 -

c. viðurværi handa
föngum, 42 a. á dag 1,225 — 1,225 —

d. til eldiviðar og ljósa 
m. m....................... 550 — 550 —

e. til þess að útvega 
verkefni ........... 500 — 500 —

f. útgjöld við húsið 
sjálft og áhöld ... 400 — 400 —

g- þóknunhanda dóm- 
kirkjuprestinum ... 100 — 100 —

h. þóknun handa lækni 60 — 60 -
i. ýmisleg útgjöld ... 150 — 150 —

4. Kostnaður við viðhald fangelsanna ...
5. Önnur útgjöld:

a. þóknun handa tveimur sett-
um málaflutningsmönnum við
yflrrjettinn ....................... 1,600 kr.

b. laun sendiboðans við yfirrjett-
inn ................. ....................... 50 —

c. til eldiviðar á yfirrjettarstof-
unum.......... ......................... 50 —

d. til viðhalds á yfirrjettarstof-
unum o. fl. ....................... 50 —

e. kostnaður við sakamál og
lögreglumál ....................... 3,000 —

[

Flvt... 4,750 kr. 81,215 8,1215

<
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1910. 1911.

Fluttar... 4,750 kr.

f. kostnaður við gjafsóknarmál 300 —
g. útgjöld við sáttamál .......... 50 —

B.
Ymisleg útgjöld:

1. til þess að gefa út stjórnartíðindi og lands- 
hagsskýrslur:
a. þóknun fyrir útgáfu tiðind-

anna m. fl................................ 450 kr.
b. til pappírs og prentunar stjórn- 

artíðindanna (50 arkir), alt
að 32 kr. örkin .................. 2,600 —

c. til pappírs, prentunar og auka-
vinnu við landshagsskýrslur 3,600 --

d. til kostnaðar við sending með
póstum .................................. 1,000 —

2. endurgjald handa embættismönnum fyrir
burðareyri undir embættisbijef svo og em- 
bættissímskeyti og samtöl ..........................

3. brunaábyrgðar- og sótaragjald fyrir nokkr-
ar opinberar byggingar..................................

4. til embættiseftirlitsferða ..........................
5. þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við

endurskoðun á skipamælingum..................
6. til útgjalda við eftirlit úr landi með fiski-

veiðum útlendinga.........  ..........................
7. til aðstoðar löggæslu um síldveiðatímann... 
<3. útgjöld til yfirskattanefnda og fvrir húsa-

skattsvirðingar.................................................
9. útgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækra- 

laga 10. nóvbr. 1905 ..................................

1910. 1911. Alls.

kr.
81,215

kr.
81,215

kr.

5,100 5,100

86,315 86,315
172,630

7,650 7,650

8,000 8,000

1,000 1,000
1,000 1,000

300 300

1,000 1,000
1,000 1,000

200 200

3,000 3,000

23,150 23,150
ann

218,930Samtals...
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12. gr.
Til útgjalda við læknaskipunina veitast kr. 283,446,20

1910. 1911.

1. laun.................................................................
2. Styrkur til Öræfinga til að vitja læknis... 

Styrkurinn útborgist hreppsnefnd Hofshrepps.
3. a. styrkur til augnalæknis Björns Ólafs-

sonar í Revkjavík með skyldu til að 
veita stúdentum á læknaskólanum til- 
sögn í augnlækningum, svo og til að 
halda ókeypis »kl’nik« handa fátækum 
mönnum, að minsta kosti einu sinni á
mánuði .................................................

b. styrkur lil hins sama manns til lækn- 
ingaferðar kringum landið á helstu við- 
komustaði strandskipa, með því skil- 
vrði, að hann á hverri hringferð hafi 
að minsta kosti hálfs mánaðar dvöl á 
einum hinum fjölmennasta viðkomustað, 
eftir samráði við stjórnarráðið, eftir 
reikningi hvort árið alt að 300 kr........

4. styrkur til tannlæknis í Reykjavík með 
skyldu til að veita stúdentum á læknaskól- 
anum tilsögn í tannlækningum, svo og til 
að halda ókevpis »klinik« handa fátækum 
mönnuni, að minsta kosti einu sinni á
mánuði .........................................................

5. útgiöld við holdsveikraspítalann :

a. laun til starfsmanna

1910.
kr. a.

5,880

1911.
kr. a.

5,880
b. viðurværi handa 78 

manns,48 aurar á dag 13,665.60 13,665.60
c. klæðnaður sjúklinga 800 800
d. meðul og sáraum- 

búnaður .................. 1,400 1,400
e. eldsneyti .......... 3,000 3,000
f. ljósmeti .................. 650 650
g- viðhald á húsum .. 1,500 1,500
h. húsbúnaður og á- 

höld.......................... 1,000 1,000
i. þvottur og ræsting... 800 800
k. greptrunarkostnaður 275 275
1. flutningskostnaður . 30 30

Flyt... 29,000,60 29,000,60

kr.

75,200
150

kr.

75,200
150

Alls.

kr.

150,400
300

2,000 2,000

300 ; 300 j

1,000 1,000 i

j

78,650 78,650

4,600

2,000

157,300
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1910. 1911. 1910. 1911. Alls.

kr. a. kr. a. kr. a. kr. a. kr. a.

Fluttar... 29000,60 29,000,60 78,650 78,650 157,300
m . til að skemta sjúkl- 

ingum .................. 200 200
n. hesta- og hænsa- 

fóður......................... 75 75
0. skattar og bruna- 

ábyrgðargjald.......... 800 800
p. ýmisleg útgjöld ... 800 800

30,875.60 30,875.60 61,751.20

6. tillag til geðveikrahæiisins á Kleppi .......... 17,597.50 17,597.50 35,195
7. útgjöld við bólusetningar ... .
8. önnur útgjöld :

1,000 1,000 2,000
f1

a. styrkur til sjúkrahússins á 
Akureyri................................... 400 kr.

1). styrkur til sjúkrahússins á 
ísafirði .................................. 400 —

c. stvrkur til sjúkrahússins á 
Seyðisfirði................................ 400 —

d. stvrkur til sjúkrahússins á 
Patreksfirði .......................... 300 —

e. til náms yfirsetukvenna....... 2,000 -
f. til verkfæra handa yfirsetu-

konum .................................. 400 —
g. gjöld samkv. 13. gr. í lögum 

31. janúar 1896 um varnir 
gegn útbreiðslu næmra sjúk- 
dóma .................................. 4,000 —

li, gjöld samkv. 25. gr. í lögum
6. nóvbr. 1902 um varnir
gegn því að næmir sjúkdóm- 
ar berist til íslands .......... 1,000 —

i. styrkur til sjúkrahúsa til að 
halda lærðar hjúkrunarkonur, 
alt að 200 kr. til hvers........ 600 — í

j. styrkur til reksturs sjúkra- 
skýla alt að 100 kr. til hvers 500 —

k. styrkur til þess að byggja 
sjúkraskýli á föstum lækna- 
setrum, alt að þriðjungi bygg- 
ingarkostnaðar, þó aldrei 
meira en nemi 1000 kr. á 
hverja þúsund hjeraðsbúa og 
með þvi skilvrði, að stjórnar-

Flyt 10,000 kr. 128,123.10 128,123.10 256,246.20
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fluttar 10,000 kr. 
ráðið samþykki teikningu af 
húsinu eftir að hafa fengið á- 
lit landlæknis, og að sýslufje- 
lag það, er sjúkraskýlið heyr- 
ir til taki það að sjer til eign- 
ar og rekstur.......................... 3,000 —

1. styrkur til hjeraðslækna til 
utanferða í því skyni, að afla 
sjer nýrrar læknisþekkingar. 
Stjórnarráðið veitir þennan 
styrk eptir tillögum landlækn- 
is og má ekki verða meira en 
120 kr. fyrir hverja mánaðar- 
dvöl utanlands .................. (500 —

Samtals...

13. gr.
Til samgöngumála veitast kr.

A
Til útgjalda við póststjórnina: 

laun;
a. handa póstmeistarannm ... 4,000 kr.
b. 1. handa þrem póstafgreiðslu-

mönnum í Reykjavík ... 4,400 —
Þar af 500 kr., sem launa- 
viðbót handa núverandi 
fyrsta póstafgreiðslumanni.

2. handa póstafgreiðslumönn-
um utan Reykjavíkur ... 18,300 —

c. handa brjefhirðingamönnum . 7,975 —

póstflutningur.................................................
Þar af allt að 8000 kr. hvort árið fyrir 

að flytja alls konar póstsendingar (þar með 
taldar böggulsendingar, peninga- og ábyrgð- 
arbrjef) með skipum, sem ekki njóta fasts 
lillags, milli íslands og útlanda og mi-lli 
hafna á íslandi, vátryggja þær og annast 

flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. a. 
128,173,10

kr. a. 
128,123,10

kr. a. 
256,246,20

13,600,00 13,600,00 27,200,00

141,723,10 141,723,10 283,446,20

1,078,367.
1910.

30
1911. Alls.

kr. kr. kr.

34,675
50,000

34,675
50,000

84,675 84,675
2
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1910. 1911.

kr. kr.

fluttar... 84,675 84,675
skil á þeim á höfnum, að því tilskildu, að 
skipin sigli ineð fastri ferðaáætlun, sem
auglýst sje fyrir fram.
til póstvagnaferða í viku hverri frá 1. júní
til 15. okt. frá Reykjavík austur að Ægis- 
síðu eða Odda, er flvtji póst samkvæmt 
samningi við póststjórnina og taki að öðru
levti til flutnings menn og vörur, 
allt að ........................................

veitist
600 600

Ráðherrann samþykkir ferðaáætlun og
flutningsgjald með vögnunum. 
önnur útgjöld:
a. endurgjald íyrir skrifstofu-

kr.

kostnað póstmeistara eptir 
reikningi allt að ..................

Pósthúsið sje opið 9 stundir 
hvern virkan dag, og 1 stund 
hvern helgan dag.

5,000

h. fyrir ábyrgð á mistalningu
1 0 oo um.................................. 200

c. fæðispeningar og ferðakostn-
aður póstmeistarans .......... 200

d. fvrir prentun á ýmsu 1,000
e. til áhalda.................................. 2,000
f. til þess að bera brjet og

krossbandssendingar:
1. í Reykjavík.......................... 2,000
2. i öðrum kaupstöðum 1,000

g. óviss útgjöld .................. 200
h. til viðlialds húsi og áhöldum 300
i. til að útvega eldtrausta járn- 

skápa f. á................................. 400 12,300 11,900

97,575 97,175

B.
Til vegabóta.

[. Til kostnaðar við stjórn og undirbúning
vegagjörða: 1910 1911
1. Til verkfræðings landsins: kr. kr.

a. laun .......................... 3,500
b. ferðakostnaðurog fæð-

3,500

ispeningar................. 500 500
flvt... 4,000 4,000

Alls.
Tr7

194,750

194,750



11

Fluttar...

1910
kr.
4,000

1911
kr.

4,000
laun aðstoðarmanns ... 2,700 2,700
skrifstofukostnaður 800 800
til vegamælinga og verk- 
fróðra aðstoðarmanna ... 1,500 1,500
til eptirlits með vegavið- 
haldi.................................. )) 200

flutningabrauta: 
á Fagradal .................. 3,000 3,000
upp Borgarfjörð..........
frá Húsavík að Einars-

30,000 10,000

stöðum.......................... 15,000 10,000
frá Grund að Saurbæ 10,000 10,000
frá Ingólfsfjalli að Geysi 10,000 10,000
frá Þjórsá að Ytri-Rangá f.á. 
til viðhalds flutninga-

5,000

brauta .......................... 7,000 7,000

1 þjóðvega:
l’m Mosfellssveit .......... 6,000 6,000
— Hnappadalssýslu ... 

A Völlum í Suður-Múla-
6,000 6,000

sýslu..................................
Milli Hólmsár og Skaptár

4,000 ))

í Vestur-Skaptafellssýslu 
Til brúar á Hvassá, Norð-

5,000 5,000

urá og Miklagil á Holta- 
vörðuheiði .................. )) 16,000
Til annara vegabóta og 
viðhalds.......................... 10,000 10,000

IV. Til fjallvega .................................................
V. Til áhalda..................................................
VI. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum..........

VII. Til sýsluvegar frá Hafnarfirði til Kefla-
víkur .........................................................

Fjárveiting þessi veitist með þvi skilyrði, 
að jafnmiklu tje sje að minnsta kosti var-
ið til vegarins annarsstaðar frá.

llvt...

1910. i 1911.______!_______
kr. kr.t

| Alls.

; kr.
: 194,750

ii

9,000

80,000

31,000
5,000
2,000

300

7,500

9,200

I
i

50,000

43,000
5,000
2,000

300

7,500

134,800 j 117,000
251,800

446,550
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1910. 1911.

kr. j kr.
fluttar........................ |..................

C. j

S Alls.

kr.
446,550

1. Til gufskipaferða alt að..................................
Stjórninni veitist heimild til að gjöra 

samninga um gufuskipaferðirnar, er gildi
allt að 8 árum, að því tilskildu:
Að strandferðir og millilandaferðir verði að 

minsta kosti jafn miklar og fullt eins hag- 
kvæmar hinum einstöku landshlutum eins 
og þær hafa beztar verið, svo sem strand- 
ferðir hins Sameinaða gufuskipafjelags 
1904 og 1905, og millilandaferðir sama 
fjelags nú, að fráskildum utanferðum 
strandferðaskipanna.

A ð tvö af millilandaskipunum, að minsta 
kosti, sjeu ný, fullnægi kröfum tímans sem 
farþegaskip, hafi stór kælirúm fyrir flutn- 
ing á kjöti, fiski og smjöri, og sjeu að 
miklum mun stærri og auk þess hrað- 
skreiðari en »Vesta« og »Laura«.

A ð til strandferðanna verði höfð eigi minni 
nje lakari skip en »Hólar« og »Skálholt«, 
en með stærra og hagfeldara farþegarúmi.

Að viðkomur í Færeyjum sjeu ekki fleiri 
en í gildandi ferðaáætlun hins Sameinaða 
gufuskipafjelags.

A ð fargjöld og farmgjöld verði eigi hærri 
en nú eru, og

A ð allt að 25 stúdentum og allt að 50 efna- 
litlum iðnaðarmönnum og alþýðumönn- 
um árlega veitist sú ivilnun með fargjald 
á milli fslands og Kaupmannahafnar, að 
þeir geti ferðast á öðrn farrýini báðar 
leiðir fyrir sama fargjald og venjulegt er 
fyrir aðra leið, enda sýni þeir vottorð frá 
forstjóra islenzku sljórnarráðsskrifstofunn- 
ar í Kaupmannaliöfn eða frá sýslumanni 
eða bæjarfógeta í hlutaðeigandi sýslu eða 
kaupstað, og enn fremur að því tilskildu, 
að fluttir sjeu innflvtjendur (immigrantar) 
til Islands fyrir samsvarandi fargjald því, 
sem hið sameinaða gufuskipafjelag hingað

40,000 40,000

40,000 40,000 446,550
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1910.

fluttar...
til hefur tekið fvrir útflytjendur (emi- 
granta) frá íslandi, milli íslands og Skot- 
lands.

Til gufubátaferða allt að ..........................
Fjenu má verja þannig hvort árið:

kr.
a. Til bátaferða á Faxaflóa, allt að 11,000
b. Til að balda uppi reglubundnum 

mótorbátsferðum frá Borgarnesi
upp eftir Hvítá .......................... 750

c. Til að halda uppi reglubundnum
mótorbátaferðum á milli Reykja- 
víkur, Kjalarness, Laxvogs og 
Hvalfjarðarstrandar .................. 250

d. Til bátaferða á Breiðafirði allt að 8,000 
Stvrk þessum má, ef lilutaðeig-
andi sýslunefndir óska þess, verja 
til tveggja mótorbáta, er gangi, 
annar aðallega um norðurhluta 
Breiðafjarðar, en hinn um suð- 
urhlutann, og skiftist styrkurinn 
jafnt milli bátanna.

e. til bátaferða á ísafirði og í Isa- 
fjarðarsýslu til sumar og vetrar-
ferða allt að.................................. 6,000

f. til bátaferða á Eyjafirði allt að 6,000
g. til bátaferða á Austfjörðum frá 

Langanesi til Hornafjarðar allt að 12,000
Styrk þessum má, ef sýslunefnd Austur- 

Skaptafellssýslu óskar þess heldur, og föng 
eru á því, verja til gufubátsferða milli 
Hornafjarðar og Reykjavíkur, með við- 
komum á kauptúnum á svæðinu þar á 
milli.
Aætlun um ferðirnar undir staflið a., d. 

og g., svo og samninga við útgjörðarmenn 
samþykkir ráðherra eftir að hann hefur 
fengið tillögur bæjarstjórna og sýslunefnda, 
er hlut eiga að máli.

Fjárveitingin undir statlið l'. er því skil- 
yrði bundin, að báturinn gangi vestur á 
Skagafjörð og austur á Axarfjörð.

Sýslunefndir og bæjarstjórnir semji ferða- 
áætlanir bátanna á staflið b., c., e. og f.

flvt...

kr.
40,000

44,000

1911.
kr. ! 

40,000

44,000

84.000 84.000

Alls.

kr.
446,550

446,550
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fluttar...
Styrkveitingarnar greiðist með því skilvrði, 

að bátarnir flytji póstsendingar og vitji 
þeirra og skili þeim á pósthúsum viðkomu- 
staðanna án sjerstaks endurgjalds.

3. Stvrkur til gufu- eða mótorbátsferða á milli 
Yestmannaeyja og Rangársands..................

Sýslunefnd Rangárvallasýslu seinur um 
ferðirnar og tekur á móti stvrknum.

Alls.

kr.
446,550

D.

Til ritshna og talsíma.
I. Til hins mikla norræna ritsimafjelags, um-

samdar ársgreiðslur um 20 ár frá 25. á- 
gúst 1906 að telja, fyrir að halda uppi rit- 
símasambandi milli Islands og HjaRlands 
svo og fvrir 300,000 króna tillag fjelag- 
sins tii landsímalagningar frá landtökustað 
sæsímans til Reykjavíkur ..........................

1910. 1911.

kr.
84,000

kr.
84,000

300 300

84,300 84,300

35,000 35,000

168,600

II. Til nýrra landsímalagninga o. fl.

1. til talsímalagningar 
frá Borðevri til Búð-
ardals .................. 17,000
Hjer af væntist frá 
hlutaðeigandi hjer- 
uðum allt að........  4,000

--------- 13,000
2. til talsímalagning- 

ar frá Búðardal til
Stvkkishólms........  49,000
Hjer af væntist frá 
hlutaðeigandi hjer-
aði allt að .......... 10,000

---------- 39,000
3. til talsíma tnilli Isafjarðar 

Hnifsdals og Bolungarvík-
ur ........................ 8,000
Hjer af væntist frá 
hlutaðeigandi hjer-
uðum ............... ■■ 2,000 6,000

!

flyt... 58,000 35,000 35,000 615,150
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1910. 1911. 
kr. kr.

fluttar... 58,000
4. til þess að strengja talsinia

a. milli Reykjavíkur og
Borðeyrar........................  48.390

b. milli Borðevrar og lsa- 
fjarðar.

Stjórninni heimilast að 
kaupa koparþráðinn þeg- 
ar hún álítur það hent- 
ugt verðsins vegna..........  68,025

5. til rannsóknar simaleiða, 
nauðsvnlegrar útfærslu og 
umbóta, þar á meðal til 
þess að fjölga notenda- 
línum á Akureyri og Sevð- 
isfirði og til stofnunar nýrra
stöðva m. fl....................... 10,000 10,000

Það skal jafnan vera skil- 
yrði fyrir því, að stofnsett- 
ar sjeu talsimastöðvar til 
almennings nota á fram- 
angreindum símaleiðum, 
að hreppurinn ábyrgist og 
kosti að sínum hluta starf- 
ræksluna eftir þeim regl- 
urn, sem nú gilda um 
stofnun venjulegra land- 
síinastöðva ogstjórninnán- 
ara ákveður.

III. Til starfrækslu landsímanna:
1. laun forstjóra landsímanna 5,000 5,000
2. ritsímastöðin i Reykjavík 

ásamt aðalskrifstofu land-
símanna .......................... 10,000 10,000

3. ritsímastöðin á Akureyri,
ásamt bæjarsímkerfinu ... 6,700 6,700
ritsímastöðin á Seyðisfirði
ásamt bjæarsímkerfinu ... 8,150 8,150
ritsímastöð á ísafirði
ásamt bæjarsímkerfi ... 5,450 5,450
símastöð á Borðeyri 2,550 2,550
útgjöld við eftirlitsstöðvar
og aðrar talsíinastöðvar.. 1,400 1,400

tlvt...

1910. I 1911. | Alls.i;
kr. i kr. ; kr.

35,000 ! 35,000 í 615,150

116,390 ' 78,025

i
i

39,250 39,250
190,640 152,275 615,150
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fluttar...
IV. Evðublöð, prenlkostnaður ritföng m. m ...
V. Kostnaður við ferðalög starfrækslunnar vegna 

og til utanfarar forstjóra f. á.......................
VI. Viðhald landsímanna...................................

VII. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern..........

E.
Til vita.

I. Til kostnaðar við stjórn og undir- 
búning vitamála:
a. Laun................................ allt
b. til eftirlitsferða........................

að ...

e. til utanfarar vitamálaforstjóra f. á....
til vitans á Reykjanesi kr.
1. til launa vitavarðar .......... ... 1,500
2. fvrir olíu................................ 500
3. — steinkol.......................... ... 100
4. Ýmisleg útgjöld....................... 875
5. til að endurbæta lending við

Kistur f. á.............................. ... 2,000
til vitans á Skagatá: kr.
1. til vitavarðar.......................... ... 600
2. fvrir olíu................................ 200
3. til viðhalds á búsi, áhöldum o. 11. 300
4. fyrir steinkol.......................... ... 100
5. j’misleg útgjöld....................... 116
til vitans við Grótlu: kr.
1. til vitavarðar .................. ... 500
2. fyrir oliu................................ 150
3. steinkol.................................. 60
4. ýmisleg gjöld........................ 240
til vitans á Dalatanga: kr.
1. til vitavarðar........................ ... 400
2. fyrir olíu................................ 250
3. — steinkol.......................... ... 100
4. ýmisleg gjöld ...................... 250
til tveggja vita við leiðina inn á
Hafnarfjörð: kr.
1. til vitavarðar........................ ... 400
2. fyrir olíu................................ 125
3. — steinkol.......................... 50
4. ýmisleg gjöld........................ 100

flyt...

1910. 1911. AIls.

kr. kr. kr.
190,640 152,27 5 615,150

4,000 4,000

2,500 1,500
10,000 12,000

400 400

207,540 170,175 377,715

992,865

1,500 1,500
600 600
800 »

4,975 2,975

1,316 1,316

950 950

1,000 1,000

675 675
11,816 9,016 992,865
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1910. 1911, Alls.

kr. kr. kr.
flutt.. 11,816 9,016 992,865

VII. til vitans á Arnarnesi í Skutulsfirði:
1. til vitavarðar.................................. 500
2. fyrir olíu.................................. 200
3. — steinkol ................................ 100
4. ýmisleg útgjöld .................. 260 1,060 1,060

VIII. styrkur til vörðuvitans á Gerðatanga 100 100
IX. til vitans á Skipaskaga.................. 300 300
X. til vitans á Elliðaev á Breiðafirði ... 400 400

XI. til vitans í Vestmannaeyjum:
1. lil vitavarðar................................. 700
2. fvrir olíu .................................. 200
3. — kol......................................... 100
4. ýmisleg útgjöld.......................... 175
5. hús lianda vitaverði f. á............... 2,000

3,175 1,175
XII. til vitans á Siglunesi: kr.

1. til vitavarðar......................... 600
2. fyrir olíu .................................. 250
3. — steinkol.................................. 50
4. ýmisleg útgjöld.......................... 150

XIII. a. Til þess að reisa vita á Dvrhólaey ásamt 1,050 1,050
bústað handa vitaverði og til þesf 
kaupa lóð undir vitahúsin ... —

að
25,000

h. Til kostnaðar við vitann s. á........... 1.000
XIV. Til þess að reisa vita á Rifstanga ásamt bú- 

stað handa vitaverði og til þess að kaupa
lóð undir vitahúsin .......................... 25,000

XV. Til þess að setja sjálf-hreifandi vitaljósker
á Langanes.............................................. 3,500

46,401 39,101 85,502

Samtals... 1,078,367

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála veitast kr. 473,180.

51. 1. 

2.

A.
I þarfir andlegu stjettarinnar: kr.

laun biskupsins .......................... 5,000
skrifstofukostnaður....................... 1,000

Flyt......

1910. 1911. Alls.
kr. kr. kr.

6.000 6,000
6,000 6,000

3
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kr.

Alls.

fluttar...
b. önnur útgjöld:

1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr.
1880, 1. gr...................................................

2. til bráðabirgðaruppbótar brauðum 
Ráðberrann úthlutar stvrknuin eftir 
tillögum biskups.

3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hóla-
stifti .........................................................

4. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir upp-
gjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt 
lögum.........................................................

5. Framlag til prestlaunasjóðs..................

Til kenslumála.
B.

I. Til prestaskólans:
a. laun .........................................................

önnur útgjöld: 1910 1911
1. húsaleigustvrkur handa kr. kr.

lærisveinum, alt að 80
kr. til hvers.................. 960 960

2. námstvrkur .......... 1,000 1,000

1910. 1911.

kr.
6,000

kr.
6,000

6,500
5,000

6,500
5,000

600 600

3,500
24,000

3,500
24,000

45,600 45,600

9,200 9,200

91,200

Styrkurinn til hvers 
nemanda má eigi fara 
fram úr 300 kr. fyrir 
skólaárið.

Húsaleigustyrk og 
námsstyrk rná að eins 
veita efnilegum, reglu- 
sömum og efnalitlum 
nemendum, og gangi 
að öðru jöfnu utan- 
bæjarnemendur fvrir 
bæjarnemendum.

I

3. til tímakenslu .......... 100 100
4. til bókakaupa.......... 300 300
5. til eldiviðar og ljósa 150 150
6. ti) umsjónar .......... 100 100
7. ýmisleg útgjöld.......... 250 250
8. til þess að gefa út

flvt... 2,860 2,860 91,200
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1910. 1911. 
kr. kr.

fluttar... 2,860 2,860
kenslubækur handa 
prestaskólanum, 25 kr. 
fyrir örkina, alt að ... 250 250

Til læknaskólans:
a. laun ...............................................
b. önnur gjöld kr.

1. húsaleigustyrkur handa nem- 
endum, alt að 80 kr. til hvers 1,200

2. námsstvrkur.......................... 1,600
Styrkur til livers neinanda 

má eigi fara fram úr 300 kr. 
fyrir skólaárið.

Húsaleigustyrk ognámsstyrk 
má að eins veita efnilegum, 
reglusömum og efnalitlum 
nemendum, og gangi að öðru 
jöfnu utanbæjarnemendur fyrir 
bæjarnemendum.

3. eldiviður, Ijós og ræsting ... 550
4. til bókakaupa, verkfæra og 

kensluáhalda .................. 700
5. ferðastyrkur handa lækna- 

efnum .................................. 300
(5. þóknun fvrir timakenslu í 

efnafræði.................................. 400
7. til umbúða og annars kostn- 

aðar við ókevpis »klinik« allt 
að ......................................... 200

8. ýmisleg útgjöld.................. 200

c. til þess að leigja hús handa lækna- 
skólanum.................. .........................

flvt..

1910. ■ 1911.

kr. j kr.
9,200 9,200

3,110 í 3,110

12,310 I 12,310

3,200 j 3,200

!

5,150 j 5,150
I

1,000 ! 1,000

9,350 9,350

Alls.

kr.
91,200

24,620

18,700

131,520

É

í
1
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kr. kr.
1910. 1911.

kr.
134,520

Alls.

fluttar...
Til lagaskólans. 1910

kr.
1911

kr.
a. laun.......................... ... 6,800 6,800
b. til aukakenslu ... 1,800 1,800
c. önnur útgjöld:

1. húsaleigustyrkurhanda 
nemendum, allt að 80
kr. til hvers ........... 640 640

2. námsstyrkur..........
Styrkurinn veitist með 
sömu skilyrðum og við 
prestaskólannoglækna- 
skólann.

1,000 1,000

3. eldiviður, ljós og ræst-
ing .......................... 250 250

4. til bókakaupa 500 500
5. húsaleiga .................. 500 500
6. önnur útgjöld.......... 200 200
7. til útgáfu kenslubóka... 500 500

Til hins almenna mentaskóla:
a. laun.................................. ...
b. aðstoðarfje: kr.

handa söngkennaranum .. 600
— fimleikakennaranum ... 700
— dyraverði ......... 1,100

fyrir yíirumsjón með skólahús-
inu og áhöldum skólans 200

c. önnur útgjöld: 1910 1911
kr. kr.

1. til bókasafns skólans 400 400
2. til eldiviðar og ljósa
3. til skólahússins utan

1,400 1,400

innan.......................... 1,400 1,400
4. til fasts aukakennara
5. til annarar tímakenslu

1,600 1,600

og prófdómenda
6. húsaleigustyrkurhanda

36 lærisveinum 20 kr.

1,200 1,200

handa hverjum.......... 720 720
7. námsstvrkur.......... 2,000 2,000

flvt... 8,920 8,920

12,190 i 12,190 íi

19,200 19,200
I
!I

2,600 ! 2,600!

(

21,800 ' 21,800

24,380

158,900
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,4i

1910. 1911.
1910. 1911.

kr. kr.kr. kr.
fluttar... 8,920 8,920 21,800 21,800

Styrkur til hvers nem- 
anda má eigi fara fram 
úr 200 kr. fvrir skóla- 
árið.

Húsaleigustyrk og 
námsstyrk má að eins 
veita efnilegum, reglu- 
sömum og efnalitlum 
nemendum og gangi 
að öðru jöfnu utan- 
bæjarnemendur tyrir 
bæjarnemendum. i

7. þóknun handa lækni 100 100
9. ýmisfeg útgjöld..........

10. til vísindalegra áhalda
1,000 1,000

i

við kenslu .......... 450 450 j

11. til þess að gefa út !
kenslubækur handa 
hinumalmenna menta- 
skóla 30 kr.fyrirörkina 600 600

i

12. til áhalda viðíimleika- í1
kenslu .................. 100 100

13. til verðlaunabóka... 300 300
— . — _ 11,470 11,470 i

33,270 33,270
1 gagnfræðaskólans á Akureyri: 1
laun ..................................
önnur útgjöld: 1910. 1911. 6,600 6,600 í

1. til bóka- og áhalda- kr. kr.
kaupa við kensluna 600 600

2. til eldiviðar og ljósa . 600 600
3. til timakenslu og auka- 

kenslu........................ 2,500 2,500
4. til styrkveitinga náms-

piltum..........................
5. vmisleg útgjöld, þar

800 800

með talin dyravarsla 1,400 1,400 5,900 5,900

12,500 12,500 .

1 kennaraskólans:
laun..................................
önnur útgjöld:

6,600 6,600

1

tlvt... 6,600 6,600

kr.
158,900

Alls.

06,540

25,000 i

i
250,440 I

cfff
i

í
í
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1911. 1911.
1910. 1911. —

kr. kr. kr. kr.
6 600 6 600

1. tímakensla .......... 1,000 1,000
2. eldiviður og ljós. 800 800
3. bókakaup og áhöld 300 300
4. námsstyrkur ......... 1,500 1,500
5. vmisleg útgjöld 1,000 1,000

---- 11,200 11,200

Til stvrimannaskólans:
a. laun .................................. 3,200 3,200
b. önnur útgjöld:

1. til tímakenslu .......... 1,000 1,000
2. til áhaldakaupa o. fl. 400 400
3. til eldiviðar og Ijósa . 400 400
4. vmisleg útgjöld........... 600 600

-- - 2,400 2,400

5,600 5,600

Til annarar kenslu:
a. til kvennaskóla:

1. til kvennaskólans í
Reykjavík.................. 7,000 7,000
Þar af námsstvrkur til
sveitastúlkna 300 kr.

2. til sama skóla til kaupa
á húsbúnaði, rúmföt-
um og matreiðsluá-
höldum f. á................. 3,000 »

3. til kvennaskólans á
Rlönduósi.................. 2,000 2.000

4. til sama skóla 40 kr.
fyrir hverja námsmey,
sem er alt skólaárið,
alt að.......................... 1,120 1,120

13,120 10,120
h. 1. til barnaskóla .......... 21,000 21,000

Þar af til harnaskóla í kaupstöð-
6,000 kr.

Styrkur þessi veitist einkuin eftir
lengd kenslutíma og nemendaljölda,
og með því skilyrði, að skólarnir
njóti móts við styrkinn úr landssjóði,

flyt... 34,120 31,120

kr.
250,440

Alls.

22,400

11,200

284,040
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1910. 1 1911. 1 Alls.

kr. kr. kr.
fluttar... 34,120 ; 31,120 1 284,040

jafnmikils stvrks annarsstaðar frá 
og að þeir hafl nauðsvnlegustu 
kensluáhöld.

2. til farskóla, alt að 200 kr. til hvers 15,000 15,000
i

Stvrkur þessi veitist gegn því, að 
skólarnir fái úr sveitarsjóði eða 
annarsstaðar að, að minsta kosti 
jafnmikið landssjóðsstvrknum, og að 
þeir hafi nauðsynlegustu kenslu- 
áhöld.

3. styrkur til að byggja barnaskóla 
utan kaupstaða alt að þriðjungi bvgg- 
ingarkostnaðar, með því skilyrði, að 
stjórnarráðið samþykki teikningu að 
húsinu................................................. 20,000

I
í

j

20,000

í
111

í

1
!

4, til framhaldskenslu handa kennurum 2,500 2,500
5. a. laun umsjónarmanns fræðslu-

málanna......................................... 3,000 3,000
b. til skrifstofukostnaðar................. 600 600
c. til eftirlitsferða eptir reikningi ... 600 600

til unglingaskóla, utan kaupstaða þó eigi 
vfir 500 kr. til hvers, alt að.................. 3,500 3,500

Styrkur þessi veitist með því skilvrði, 
að til kenslunnar sje varið úr sveit- 
arsjóði eða annarstaðar að eigi minna 
en stvrknum nemur. Nánari skilvrði 
fvrir styrkveitingum þessum semur 
stjórnarráðið.
til gagnfræða- og alþýðuskólans í f'lens- 
borg ......................................................... 3,500 3,500
til organleikarans við dómkirkjuna í 
Reykjavík................................................. 100 100
til kennara í organslætti og sönglist í 
Reykjavík................................................. 400 400

styrkur til þess að semja og gefa út al- 
þýðukenslubækur .................................. 800 800
til kenslu hevrnar- og málleysingja... 6,500 6,500
til kenslu 3 blindra barna í Danmörku 900 900
styrkur til Þorkels Hreinssonar til að 
standast kostnað við dvöl vitfirtrar 
dóttur hans á vitfirringastofnuninni 
Karensminde ......................................... 150 150

flyt... 91,670 88,670 284,040
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
fluttar... 91,670 88,670 284,040

1. til lýðskólans á Hvítárbakka... kr.
í Borgarfirði .......................... 1,500
Til sama skóla: 30 kr. fyrir
hvern nemanda, sem er á skól- 
anum að minsta kosti 6 mán- 
uði, alt að.................................. 600

2,100 2,100

93,770 90,770
184,540

Til sundkenslu:
a. í Reykjavík................................................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, 
að kenslan fari fram að minsta kosti
2 inánuði að vorinu og 1 mánuð að 
haustinu, og að lærisveinar latinuskól- 
ans njóti kenslunnar ókeypis.

300 300

b. til sundkenslu annarstaðar.................. 1,000 1,000
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjóru 
sýslunefndum með því skilvrði, að 
annarsstaðar frá sje lagt til sundkensl- 
unnar eigi minna en landssjóðsstyrkn-
um nemur.

1,300 1,300— — 2,600
Stvrkur til Stefáns Eirikssonar til að halda 
uppi kenslu í trjeskurði í Revkjavík ... 1,000 1,000 2,000

Samtals... 473,180

15. gr.
Til vísinda og bókmenta veitast kr. 122,220

1910. 1911. Alls.
kr. kr. kr.

1910. 1911.

Landsbókasafnið: kr. kr.

a. laun bókavarðar.............. . 3,000 3,000

b. — 1. aðstoðarmanns .. . 1,500 1,500

e. -■ 2. aðstoðarmanns. .. . 1,000 1,000
flyt.. . 5,500 5,500
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1910. 1911.

flutfar...

1910. 1911.
kr.

5,500
kr.
5,500

d. til að kaupa bækur og 
handrit............................... 6,000 6,000

e. til bókbands .................. 1,400 1,400
f. til samningar spjaldskrár 

(eftir reikningi) ......... 1,500 1,500
cf»• fyrir afskriftir (eftir

reikningi).......................... 800 800
h. til að prenta ritaukaskrár 200 200
i. til eldiviðar, áhalda

m. m................................... 2,200 2,200
j- brunaábvrgðargjald fvrir 

safnið.................................. 360 360
k. til dyravarðar .......... 800 800

a. til bókasafnsins á Akurevri allt
að ....................................... 500

b. til bókasafnsins á Seyðisfirði allt
að ................................................. 400

c. til bókasafnsins í Stykkishólmi
allt að .......................................... 400

d. til bókasafnsins á ísafirði alt að 300

Fje þetta veitist með því skilyrði, að bæj- 
ar- og sýslufjelög veiti að minsta kosti 
jafnmikla upphæð.

3. til sýslubókasafna og lestrarsala í kaup- 
stöðum allt að 150 kr. til hvers, gegn eigi 
minna tillagi úr sýslusjóði eða bæjarsjóði 
allt að .........................................................

Landstjórninni sje sendar skýrslur um 
fyrirkomulag, efnahag og bókakaup þessara 
stofnana.

til Landsskjalasafnsins: 1910
kr.

1911
kr.

a. laun skjalavarðar .......... 1,800 1,800
b. til að binda inn og búa 

um skjöl.......................... 1,000 1,000
c. til að útvega og afrita 

merk skjöl og bækur handa 
skjalasafninu .................. 600 600

Flyt... 3,400 3,400

kr.

18,760

1,600

1,500

kr.

18,760

1,600

1,500

21,860 ' 21,860
1

Alls.

kr.
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3.

c,

8.

9.

10.

11.

12.

13.

flutt...

1910. 1911
kr.

3,400
kr.
3,400

til að gefa út skrá vfir
skjalasafnið .................. 250 250
til aðstoðar , 800 800

til deildar hins islenska bóknientaljelags í 
Reykjavík.........................................................

500 kr af styrk þessum veitast með því 
skilyrði, að Bókmentafjelagið gefi út 24 
arkir á ári af íslensku fornbrjefasafni, eða 
sem því svarar af registri.

6.
7.

til Þjóðvinafjelagsins ..........
til Forngripasafnsins: 1910

kr.
1,800

1911
kr.

1,800a. laun fornmenjavarðar ...
b. til að útvega forngripi og 

til áhalda.......................... 1,000 1,000
Safnið sje opið frá 15. 

júní til 15. sept., 2 tíma á 
dag, en hinn tíma ársins 
1 tíma á dag.

til undirbúnings skrásetning
fornmenja .......................... 1,000 1,000

til FornleifaQelagsins ..................................
Útborgist því að eins, að árbók Forn-

leifafjelagsins komi út hvort árið.
til Náttúrufræðisíjelagsins ..........................

Þar af til umsjónar við náttúrugripa-
safnið 200 kr. á ári.

Styrkurinn veitist með því skilvrði, að 
náttúrugripasafnið sje eign landsins og til 
sýnis fyrir almenning á ákveðnum tíma, að 
minsta kosti einu sinni á viku.
til að vinna að texta-útgáfu á íslensku forn- 
brjefasafni, með því skilyrði, að gefið verði 
út samskonar registur sem við fyrsta bindi 
við sjerhvert bindi, svo fljótt sem auðið er,
eftir að það er komið út...............................
til cand. mag. Sigfúsar Blöndals til þess að
vinna að íslensk-danskri orðabók...............
til Brynjólfs Jónssonar til undirbúnings
fornleifaskrár.................................................
til Þorsteins Erlingssonar skálds ..........

flyt...

1910. 1911. Alls.

kr.
21,860

kr.
21,860

kr.

4,450 4,450

2,000 2,000

750 750

3,800
400

3,800
400

800 800

800 800

600 600

400
800

400
800

36,660 36,660
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I

1

4

5i
■11

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
fluttar... 36,660 36,660

14. til sjera Valdimars Briem’s.......................... 800 800
15. styrkur til Guðmundar Magnússonar skálds
16. til Magnúsar Einarssonar til að halda uppi

600 600

söngkenslu á Akureyri . ... ................. 300 300
17. til Sigfúsar Einarssonar til eflingar og út- j

breiðslu sönglistar og söngþekkingar hjer á 
landi................................................................. 1,200 1,200

18. til »Bindindissameiningar Norðurlands« lil
útbreiðslu og eflingar bindindi .................. 300 300

19. til stórstúku Goodteniplara á Islandi til efl—
ingar bindindi.................................................

Bæði þessi tvö síðastnefndu fjelög gjöri 
stjórninni reikning fyrir, hversu fjenu er
varið.

2,000 2,000

20. til að gefa út dómasafn landsyfirrjettarins,
allt að 15 kr. fvrir hverja örk .................. 150 150

21. til leikfjelags Reykjavikur, allt að.......... 1,000 1,000
Styrkur þessi veitist með þvi skilyrði, að 

bæjarsjóður Reykjavíkur veiti fjelaginu að 
minsta kosti helming á móts við styrkinn 
úr landssjóði

22. til cand. mag. Boga Melsteðs til að semja
sögu Islands .................................................

Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að 
liöfundurinn sanni, að hann hafi til fram- 
hald af Islendingasögu í handriti fullbúnu 
undir prentun, er samsvari minst 8 örk-
um prentuðum á ári.

1,000 1,000

23. styrkur til Jóns ritstjóra Olafssonar til að
semja og búa undir prentun íslenska orða- 
bók með íslenskum þýðingum, 60 kr. fyrir 
það sem svarar prentaðri örk, allt að

1

1,500 1,500

24. styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings til
að rannsaka og rita um sögu Islands . 1,000 1,000

25. til mag. art. Agústs Bjarnasonar lil þess að
gefa út heimspekislega fyrirlestra, 50 kr. 
fyrir örkina, allt að......................................... 600 600

26. til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til
fiskirannsókna................................................ 600 600

flyt... 47,710 i 47,710 !

i
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1910. 1911. Alls.
kr. kr. kr.

tluttar... 47,710 47,710
27. til landmælinga á íslandi.......................... 5,000 5,000

28. til dr. Helga Pjeturss. til jarðfræðisrann-
sókna ............................................................... 1,500 1,500

29. til Helga Jónssonar til mýra og grasfræðis-
rannsókna......................................................... 1,200 1,200

30. til sögufjelagsins, til að gefa út heimildar-
rit að sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk.
allt að.............................................................. 600 600

31. til jarðskjálftarannsókna .......................... 300 300
32. til veðursímskeyta innanlands .................. 4,800 4,800

61,110 61,110

Samtals.. 122,220

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 395,620.

1910. 1911. Alls.

til bændaskólans á Hólum: kr. kr. kr.
a. laun .................................. ......... 2,700 2,700
b. til aðstoðarkennara 1,000 1,000
c. önnur útgjöld: 1910. 1911.

kr. kr.
1. til verklegrar kenslu 1,000 1,000
2. til kensluáhalda . ... 500 500
3. til eldiviðar og ljósa ...
4. til styrkveitinga nem-

600 600

endum .......................... 400 400
5. ýmisleg útgjöld 600 600
6. til byggingar skólahúsa 27,100 ))

30,200 3,100
til bændaskólans á Hvanneyri
a. laun....................................... ......... 2,700 2,700
b. til aðstoðarkennara......... 1,000 1,000
c. önnur útgjöld:

1. til verklegrar kenslu 1,000 1,000
2. til kensluáhalda ......... 500 500
3, til eldiviðar og ljósa ... 400 400

flyt... 1,900 1,900 37,600 10,500
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fluttar

1910.
kr.

1,900

1911
kr.

1,900
til styrkveitinga nem-
endum .......................... 400 400
ýmisleg útgjöld . 600 600
til byggingar skólahúss
úr steinsteypu .......... 46,000

3. til Torfa Bjarnasonar til verklegrar búnað-
arkenslu .........................................................

4. til verklegrar búnaðarkenslu á Eiðum ...
5. til búnaðarfjelaga .........................................
6. a. til Búnaðaríjelags íslands. Þar af til kenslu

í mjólkurmeðferð 3,000 kr. hvort árið ... 
b. Til nánari undirbúningsrannsókna og mæl- 

inga viðvíkjandi áveitu úr Þjórsá og Hvítá 
á Skeið og Flóa.........................................

7. laun skógræktarstjóra ..................................
8. til skóggræðslu .........................................
9. til sandgræðslu................................................

10. styrkur til samvinnusmjörbúa. Stvrkurinn
veitist eftir þeim reglum, sem settar voru i 
lögum nr. 49, 10. nóv. 1905 ........................
til verkfræðings, er sje til aðstoðar lands-
stjórn og hjeraðsstjórnum 1910. 1911.

kr. kr.
a. laun .......................... ... 3,000 3,000
b. ferðakostnaður eftir reikn-

ingi .......................... 500 500

12. a. laun handa 2 dýralæknum ..................
b. launaviðbót handa núverandi dýralækni

í Reykjavík.................................................
13. styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda

dj’ralækningar í Vesturamtinu ..................
14. styrkur til manns til að nema dýralækning-

ar.......................................................................
15. til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavík til

þess undir vfirumsjón landsstjórnarinnar að 
reka tekniskan skóla í Reykjavík...............

16. til Iðnaðarmannafjelagsins á Akurevri til
þess að reka iðnaðarmannaskóla þar.........

17. til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði til
kvöldskólahalds ..........................................

18. til Iðnaðarmannafjelagsins á Sevðisfirði til
kvöldskólahalds .........................................

flvf..

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
37,600 10,500

48,900

11!

2,900 :

1,500 1,500 !
1,500 1,500 !

21,000 20,000 !i

54,000 54,000 !

4,000 4,000 i
3,000 3,000 :

11,000 11,000
4,000 4,000

14,000 12,000

3,500 3,500
2,400 2,400 !

i
400 400

300 300

600 600

5,000 5,000 :

1,000 1.000

600 600

300 300

214,600 138,500
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19

20

21

2 *>

flyt....
til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn til
náms erlendis.................................................
til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 
fjelagsins í Reykjavík til þess að halda uppi 
skóla fyrir verslunarmenn i Reykjavík 
stvrkur til bvggingarfróðs manns, til þess 
að leiðheina við húsahvggingar..................
a. laun lianda 2 yfirmats- 1910 1911

mönnum á gæðum fisk- kr. kr.
farma, öðrum í Revkjavík, 
hinum á Isafírði .......... 2,000 2,000

h. til Þorsteins Guðmunds- 
sonar, launaviðbót.......... 400 400

23
24

25

26
27

28,

Þegar skip, sem eiga að tlytja fiskfarma 
lil Spánar eða Italíu, eru afgreidd frá Reykja- 
vík eða ísafirði, ber lögreglustjóra að sjá 
um, að vottorð yfirmatsmannsins um gæði 
vörunnar sje ritað á hleðsluskjöl þeirra, eða 
rita á þau vottorð sitt um það, að send- 
andi vörunnar liafi, þrátt fvrir áskorun, 
neitað að láta yfirmatsmanninn meta gæði 
hennar.
þóknun til vöruinerkjaskráritara..................
til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:
a. laun forstöðumanns, auk 25° o af brutto

tekjum stofnunarinnar ..........................
b. til aðstoðar og annarar vinnu ..........
c. til húsaleigu .........................................
d. til ljósa og eldsnevtis ..........................
Stvrkur til tveggja íslenskra stúlkna til 
handavinnunáms hjá »Kunstflidsforeningens
Friundervisning« í Kaupmannahöfn..........
styrkur til grasgarðs í Reykjavík ..........
til Fiskiveiðasjóðs Islands ..........................

Ef stofnað verður útgjörðarmannafje’ag, 
er nái til allra eða flestra innlendra síldar- 
útvegsmanna, þá skal jafnan leita álits 
þess fjelags uin úthlutun á því fje í Fiski- 
veiðasjóði, sem ætlað er til eflingar síldar- 
útvegi.
Leiga eftir Gullfoss........................................

Samtals...

1910. 1911. Alls.

kr.
214,600

kr.
138,500

kr.

2,000 2,000

5,000 5,000

800 800

2,400 2,400

360 360

2,000
300
700
300

2,000
300
700
300

300
800

6,000

300
800

6,000

300 300

235,860 159,760 395.620

395,620
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17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fvrirfraingreiðslna 

veitast 5,200 kr.

18. gr.
Til eftirlauna og stvrktarfjár o. fl. veitast 125,000 kr.; þar af til ekkjufrúar 

Jakobínu Thomsen 300 kr.; til ekkjufrúar Önnu Johnsen 150 kr.; til prestsekkju 
Ragnheiðar Jónsdóttur sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmanneyjaprestakalli 
105 kr. 40 a.; til ekkjufrúar Torfhildar Holm 200 kr.; til próf. dr. phil. Þ. Thor- 
oddsen 2,000 kr.; til síra Matthíasar Jochumssonar 2,000 kr.; til síra Hjörleifs 
Einarssonar 300 kr.; til Bjargar Jónsdóttur, ekkju stýrimannaskólastjóra M. Bjarna- 
sonar, 300 kr.; til ekkjufrúar Valgerðar Þorsteinsdóttur 250 kr.; til ekkjunnar Sol- 
veigar Þorkelsdóttur (meðan börn hennar eru í ómegð) 200 kr.; til læknisekkju 
Magneu Asgeirsson 200 kr.; til Elinborgar Friðriksdóttur 300 kr.; til frú Sigríðar 
Þorkelsdóttur 200 kr.; til Ragnhildar Björnsdóttur, ekkju Páls Ólafssonar skálds, 
200 kr.; til Sumarliða pósts 200 kr.; til Hannesar pósts 200 kr.; til Gisla pósts 
Eiríkssonar 200 kr.; til Jóhanns pósts Jónssonar 200 kr.; til Egils pósts Gunn- 
laugssonar 100 kr.; til fvrverandi fangavarðar Sigurðar Jónssonar 800 kr.; til barna- 
kennara Tómasar Daviðssonar 200 kr.; — til allra þeirra hvort árið.

Eftirlaun amtmanns Júlíusar Havsteens teljast frá þeim tíma, er hann 
var settur amtmaður 1881.

19.
Til óvissra útgjalda veitast 6,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða em- 

bættismannaefna frá útlöndum til að taka við embæltum hjer á landi.
Upphæð, er svarar -/3 hlutum sekta fyrir ólöglegar fiskiveiðar útlendra 

skipa, er eftirlitsskipið handsamar og dregur fyrir dóm á íslandi, svo og 2 '3 hlutum 
andvirðis upptæks afla og veiðarfæra af þessum skipum, greiðist í ríkissjóð, sem 
tillag af íslands hálfu til kostnaðar við eftirlitsskipið.

20. gr.
Tekjuhallinn, sem fyrst um sinn er áætlað að verði kr. 348,474.30, 

er ætlast til að jafnist með tollauka samkvæmt frumvarpi því, sem lagt er fvrir 
þingið um hráðabirgða-hækkun á ýmsum tollum.

21. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1909 og hafa 

í för með sjer tekjur eða útgjöld fyrir landssjóð, brevtast upphæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlög- 
um, tilskipunum, konungsúrskurðum eður öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 
25. gr. stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.

Úr viðlagasjóði má verja alt að 10,000 kr. til lánveitinga tii stofnunar 
mjólkurbúum. Lán þessi veitast eftir meðmælum frá Búnaðarfjelagi íslands og 
gegn ábvrgð sveitafjelaga, sýslufjelaga eða amtsfjeiaga. Þau ávaxtist með 3% ár- 
lega, sjeu afborgunarlaus fyrstu 5 árin, og greiðist siðan með jöfnuin afborgunum 
á 15 árum.
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Úr viðlagasjóði má verja alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa 
þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta — Lánið veitist að 
eins gegn ábyrgð sjsluíjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi hærri upphæð 
en 400 kr. fyrir þurrabúðarmann hvern. — Lán þetta ávaxtist með sje af-
borgunarlaust 4 fyrstu árin, og endurborgist siðan með jöfnum afborgunum á 20 árum.

Sýslufjelögum, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar 
má veila lán úr viðlagasjóði í þvi skvni, er ávaxtist með 4°/o árlega, og endur- 
borgist á 18 árum. Til lána þessara má verja allt að 40,000 kr.

Sýslufjelögum má lána úr viðlagasjóði allt að 30,000 ki. hvort árið til þess 
að koma upp kornforðabúrum til skepnufóðurs, þar sem hætt er við að sigling 
geti teppst af ísum. Lán þessi ávaxtist með 4#o árlega og endurborgist á 15 árum.
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Athugasemdir við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

I. kafli.

Tekjur.

Við 2. gr.
Við 1 a. og b. Abúðar- og lausafjárskattur. Skattar þessir hafa 5 síðustu 

árin 1903—1907 numið að meðaltali á ári, 18,694 kr. 38 a. hinn fyrnefndi og 
29,899 kr. 96 a. hinn síðarnefndi. Ábúðarskattinn virðist því mega telja 18,000 kr. 
á ári og lausafjárskattinn 29,000 kr.

Við 2. Húsaskatturinn hefur á 5 ára tímabilinu 1903—1907 verið 10,806 
kr. 40 a. og á 3ja ára tímabilinu frá 1905—1907 11,412 kr. að meðaltali. Hann 
virðist því inega telja 11,000 kr. á ári.

Við 3. Tekjuskatturinn hefur á 5 ára tímabilinu 1903—1907 verið 22,715 
kr. 67 a. og á 3ja ára tímabilinu frá 1905—1907 25,962 kr. 37 a. að meðaltali. 
Hækkun tekjuskattsins hin síðari ár stafar að miklu leyti frá tekjuskatti hvalveiða- 
manna, en tekjur þeirra eru mjög breytilegar. Þó virðist mega telja skatt þennan 
23,000 kr. á ári.

Við 4. Aukatekjur hafa á 5 ára tímbilinu 1903—1907 numið 49,268 kr. 
25 a. og á 3ja ára tímabilinu 1905—1907 54,654 kr. 74 a. að meðaltali á ári. 
Þessar tekjur fara altaf vaxandi, og virðist því mega telja þær 50,000 kr. á ári.

Við 5. Erfðafjárskattur liefur á 5 ára tímabilinu 1903—1907 numið 3,784 
kr. 66. a. og á 3ja ára tímabilinu 1905—1907 4,469 kr. 30 a. að meðaltali á ári. 
Þótt skattur þessi hafi heldur farið vaxandi síðustu 3 ár þykir þó ekki rjett að 
telja hann hærri en 3,000 kr. eins og liann er talinn i núgildandi fjárlögum.

Við 6. Vitagjald hefur á 5 ára tímabilinu 1903—1907 numið 14,099 kr. 
16 a. og á 3ja ára tímabilinu 1905—1907 15,950 kr. 15 a. að meðaltali á ári. 
Þareð nú á að greiða vitagjald af öllum skipum, er til landsins koma, sbr. lög nr. 
51, 16. nóvbr. 1907 um vitagjald af skipum, þykir mega telja gjald þetta 20,000 
kr. á ári.

Við 7. Gjöld fgrir legfisbrjef hafa á 5 ára tímabilinu 1903—1907 numið 
5,114 kr. 22 a. og á 3ja ára tímabilinu 1905—1907 5,536 kr. 16. a. Þó að gjald 
þetta sje nokkuð á reiki verðist þó mega telja það 5,000 kr. á ári.

Við 8. Utfiutningsgjald af fiski og lýsi m. m. hefur á 5 ára tímabilinu 
1903—1907 að frádregnum innheimtulaunum numið 129,292 kr. 33 a. og á 3ja 
ára tímabilinu 1905—1907 154,407 kr. 92 a. Þegar tillit er tekið til hækkunar 
þeirrar á útflutningsgjaldi af síld, sem ákveðin er með lögum nr. 11,31. júlí 1907
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virðist óhætt að telja gjald þetta 120,000 kr. á ári, þó þessi tekjugrein sje í eðli 
sínu af þeim óvissari.

Við 9. Aðflutningsgjald af áfengum drgkkjum. Gjald þetta hefur að með- 
talinni 3O°/o tollhækkuninni á 5 ára tímabilinu 1903—1907 numið 180,731 kr. og 
3ja ára tímabilinu 1905—1907 að meðtaldri 30% tollhækkuninni, 208,806 kr. 67 a. 
Þennan tekjulið þykir því niega telja 190,000 kr á ári.

Við 10. Aðflutningsgjald af tóbaki hefur á 5ra tímabilinu 1903—1907 
numið 128,508 kr. 20 a. og á 3ja ára tímabilinu 1905—1907 (að meðtaldri 30% 
tollhækkuninni) 142,114 kr. Þessa tekjugrein virðist því mega telja 140,000 kr. á 
ári eins og á núgildandi fjárlögum.

Við 11. Aðflutningsgjald af kaffi og sgkri hefur á 5 ára timabilinu 1903— 
1907 numið 329,755 kr. 47 a. og á 3ja ára timabilinu 1905—1907 375,767 kr. 30 a 
Gjald þetta má því væntanlega telja 350,000 kr. á ári.

Við 12. Aðflutningsgjald af tegrasi, súkkulaði og öllum brjóstsgkur og kon- 
fekttegundum hefur 3 síðustu árin verið að meðaltali á ári 17,110 kr. Það má 
því telja 17,000 kr. á ári.

Við 13. Gjald af innlendri vindlagjörð og bittergjörð er sett hjer samkv. 
lögum nr. 41, 16. nóvember 1907, en með því að ckki er kunnugt um að neinn 
reki vindla- eða bittergjörð hjer á landi nú, eru engar tekjur uppfærðar.

Við 14. Legfisbrjefagjöld og árgjöld af verslun og veiting áfengra drgkkja.
Þareð gjöld þessi fara enn minkandi virðist ekki gjörlegt að áætla tekju- 

grein þessa hærri en 12,500 kr. á ári.

Við 15. Tekjur af póstferðum. Þessar tekjur hafa á 5 ára timabilinu 
1903—1907 numið að meðaltali á ári 88,779 kr. Þennan tekjulið virðist því mega 
telja 75,000 kr. á ári.

Við 16. Tekjur af simum landsins. Áætlaðar 
sundurliðast þannig:

tekjur af símum landsins

1910 1911 Als
1. Tekjur af ritsímanum og talsímanum .................. 65,000 70.000 135,000
2. Tekjur af talsímakerfinu á Akureyri ...................... 3,000 3,000 6,000
3. — — ----- á Seyðisfirði .................. 2,000 2,000 4,000
4. — — ----- á Isafirði ...................... 2,000 2,000 4,000
5. Afgjald frá talsímafjelagi Reykjavíkur .................. 2,000 2,000 4,000
6. Aðrar tekjur, þar í talin húsaleiga fyrir bæjartal- 

síma Reykjavíkur ..................................................... 1,000 1,000 2,000
Samtals 75,000 80,000 155,000

Við 17. Þessar tekjur, sem tilfalla Iandssjóði samkvæmt 11. gr. laga nr. 
66, 10. nóvbr. 1905 hafa árið 1907 numið fullum 13,000 kr. Þar sem viðskifti 
bankans aukast að mun með hverju ári, þykir óhætt að telja þessar tekjur 13,000 
kr. árlega.

Við 18. Arður af verkum fanganna í hegningarbúsinu er talinn eins og í 
núgildandi fjárlögum.
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Við 19. Tekjur af efnarannsóknastofu eru taldar 600 kr. eins og i nú- 
gildandi fjárlögum.

Við 20. Ovissar tekjnr, þykir mega telja 5,000 kr. árlega og er þá þar i 
talinn hluti landssjóðs af sektum fyrir ólöglegar fiskiveiðar.

Við 3. gr.
Við 1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs hefur numið brutto

að meðaltali á 5 ára tímabilinu 1903 —1907.......................................... kr. 38,632.21
að frádregnum umboðslaunum, prestsmötu og húsabótarstyrk..........  — 14,233.89

Netto kr. 24,398.32
á 3ja ára timabilinu 1905—1907.............................................................  — 39,428.36
að frádregnum umboðslaunum m. m.....................................................  — 13,867.53

Netto kr. 25,560.83
Þar sem þegar hafa verið seldar margar jarðir árið 1907 og í ár, og bú- 

ast má við, að þjóðjarðasala haldi áfram, þykir eigi rjett að áætla þessa upphæð 
hærri en 21 þús. krónur, eins og er í núgildandi fjárlögum.

Við 2. Tekjur af kirkjum eru taldar eins og í núgildandi fjárlögum.

Við 3. Tekjur af silfurbergsnámum i Helgustaðafjalli eru sömuleiðis taldar 
hinar sömu, sem í núgildandi fjárlögum.

Við 4 gr.
Við 1. Hjer skal sýnt yfirlit yfir tekjur þær, sem ætla má að landssjóður 

hafi af viðlagasjóði árin 1910 og 1911, en jafnframt skal þess getið, að eftir lands- 
reikningnum fyrir fjárhagstímabilið 1906 og 1907 var tekjuhalli landssjóðs kr. 
134,201,19, og að peningaforði Iandssjóðs var 31. des. 1907 kr. 325,699.59.

1. Vextir af 31/*0/!) ríkisskuldabrjefum samkvæmt innritunarskírteini að upp- 
hæð 215,200 kr. og er sú upphæð trvggingarfje veðdeildar landsbankans

2.
samkvæmt lögum 12. janúar 1900..................
Vextir af bankavaxtabrjefum viðlagasjóðs að

kr. 7,532.00 7,532.00

upphæð 106,000 kr............................................. — . 4,770.00 4,770.00
3. Vextir af lánum með hálfs árs uppsagnarfresti 

Höfuðstóll 31/i2 1909 kr. 219,675.12
— 8,787.00 8,787.00

4. Vextir af almennum afborgunarlánum ..........
Höfuðstóll 31/i2 1909 kr. 112.010,00

— 4,480.40 4,240.37

5. Vextir af brevttum afborgunarlánum..............
Höfuðstóll 31 i’ 1909 kr. 1,987.00

— 79.48 70.68

6. Vextir af lánum til amta, sýslna og hreppa... 
Höfuðstóll 31/i2 1909 kr. 197,529.00

— 5,952.16 5,619.63

7. Vextir af rjómabúalánum..................................
Höfuðstóll 31 , i2 1909 kr. 69,300.00

— 2,079.00 1.975,85

Flyt: kr. 33,680,04 32,995,53
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Fluttar: kr. 33,680,04 32,995,53
8. Vextir af þurrabúðarmannalánum .....

Höfuðstóll 81/i2 1909 kr. 10,980.00
— 384.29 370.75

9. Vextir af tóvjelalánum.............................
Höfuðstóll 31/i2 1909 kr. 141,208.00

— 5,585.28 5,422.45

10. Vextir af lánum til prestakalla, kirkna 
Höfuðstóll 31/i2 1909 kr. 63,909.00

og skóla — 2,572.56 2,357.18

11. Vextir af þilskipalánum .........................
Höfuðstóll 31/i2 1909 kr. 23,000.00

— 920.00 920.00

12. Vextir af girðingarlánum.........................
Höfuðstóll 3l/i2 1909 kr. 14,315.73

— 572.63 566.01

13. Vextir af talsímalánum.............................
Höfuðstóll 31/ia 1909 kr. 31,410.00 kr.

1,256.40
44,971.20

1,175.64
43,807.56

Tekjur þessar virðist því mega telja 44 þús. kr. árið 1910 og 43 þús. kr.
1911.

Af skuldabrjefum þeim, sem nefnd eru í töluliðunum 4—13, verða á ár- 
unum 1910 og 1911 borgaðar samkvæmt ákvæðum þeirra, þessar fjárupphæðir:

1910 1911
Af þeim sem talin eru í tölulið 4 6001,28 6082,91
— — — — — - — 5 222,50 172.50
— — — — — - — 6 8364,13 6433,79
— — — — — . — 7 3383,60 3516,93
— — — — — - — 8 387,50 442,50
— — — — — - — 9 4171,65 4171,65
— — — — — - _ 10 5310,13 4576,39
— — — —----- — 11 )))) 4600,00
— — — — — - — 12 165,42 172,04
— — - — — - _ 13 2018,84 2018,84

Samtals kr. 30025.05 32187,55

Alþingi mun verða gefinn kostur á að kynna sjer fullkomna skrá, er gjaldkeri 
landssjóðs hefur samið yfir þessi skuldabrjef, og skýrir hún frá upphæðum hinna 
eínstöku lána, afborgunarskilmálum o. fl.

Við 2. Eins og í núgildandi fjárlögum sbr. lög nr. 12, 12. janúar 1900. 

Við 3. Það virðist eins og á stendur mega telja þessar tekjur 8000 kr.
árlega.

Við 5. gr.
Tekjuliðirnir eru taldir eins og á núgildandi fjárlögum. Það þarf tæp- 

lega að gjöra ráð fyrir, að sú breyting verði á þeim prestaköllum, sem gjald- 
skyld eru samkvæmt lögum 27. febr. 1880, á fjárhagstímabilinu, að tekjurnar nái 
eigi þeirri upphæð, sem tilfærð er undir 1. lið.

Við 6. gr.
Tillagið úr ríkissjóði er talið samkvæmt lögum um hina stjórnarlegu 

stöðu íslands í ríkinu 2. janúar 1871.
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II. kafli.

Útgjöld.

Við 8. gr.
Það er gert ráð fvrir því, að lán það, sein ákveðið er í 7. gr. núgildandi 

fjárlaga, verði tekið um nýársleitið 1909, og að það verði ávaxtað og endurborg- 
að með jöfnum greiðslum, þar i töldum 4°/o vöxtum, á 15 árum frá 1. jan. 1910 
að telja, og verður þá upphæðin 44,970 kr. 55 aur. á ári.

Við 9. gr.
1. Laun ráðherra, risnufje og uppbót fvrir embættisbústað er talið sam- 

kvæmt 2. gr. laga nr. 17, 3. oktbr. 1903.

2. Til utanferða ráðherrans er áætlað eins og í núgildandi fjárlögum. 
Kostnaðurinn varð á fjárhagstimabilinu 1906 og 1907 um 3880 kr,

3. og 4. Laun landritara og þriggja skrifstofustjóra eru talin samkvæmt 
lögum nr. 17, 3. oktbr. 1903 4. gr.

5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar. Upphæðin er látin halda sjer ó- 
breytt í þetta sinn, með því að líklegt er, að hún muni nægja næsta ljárhags- 
timabil. Þess skal getið, að samkvæmt 3. gr. laga nr. 32, 16. nóvbr. 1907 á að 
greiða af þessum lið tekjuhalla við útgáfu lögbirtingablaðs, ef nokkur verður. 
Að svo stöddu er ekkert hægt að segja um, hvernig lögbirtingablaðið ber sig, en 
verði tekjuhalli, verða aukin útgjöld við hann á þessum lið skoðuð sem lögboð- 
in útgjöld.

6. Eins og í núgildandi fjárlögum sbr. 6. gr. laga nr. 17, 3. oktbr. 1903.

7. Liður þessi er eins og í núgildandi Ijárlögum. Þrátt fyrir það, þótt 
aðgerðin á stjórnarráðshúsinu, sem fram fór veturinn 1903 og 1904, væri mjög 
dýr, og talsvert fram úr áætlun, og þó talsvert hafi gengið til aðgerða síðan, þá 
þarfnast húsið enn mikillar aðgerðar; flestar gluggaumgjörðir feysknar og fúnar, 
gólfin sigin o. s. frv. Til nauðsvnlegs viðhalds og umbóta má því eigi ætla 
lægri upphæð en 1000 kr. árlega.

8. Steingarðurinn sunnan við stjórnarráðsblettinn og meðfram Banka- 
stræti, er orðinn mjög gamall. Þótt hann hafi verið allvel hlaðinn, þá er hann 
nú orðinn til lítillar prýði, eigi sist þar sem hann liggur fram með einni helstu 
og ljölförnustu götu bæjarins; þar sem lóðareigendur nú eru farnir að umgirða 
lóðir sínar með steinveggjum, annað hvort úr höggnum steini lögðum í steinlím, 
eða úr steinsteypu, þykir það tæplega tilhlýðilegt, að hafa þennan grjótgarð leng- 
ur kring um stjórnarráðsblettinn. Aætlun hefir því verið fengin hjá steinsmið 
um það, hvað steinlímdur garður mundi kosta, og nemur sú upphæð kr. 1497. 
Það er þvi lagt til, að 1500 kr. verði veittar í þessu skyni.

Við 10. gr.

Kostnaður við alþingi árið 1907 nam fullum 60,000 krónum. Að vísu
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stóð þing þá lengur yfir, en venjulegt er, en hins vegar má búast við því, að 
vetrarþing verði dýrara, en sumarþing, þar sem bæði þarf eldivið og ljós, enn 
fremur má ef til vil búast við því, að skriftir verði dýrari. Af þessum ástæðum 
virðist eigi gjörlegt að áætla til alþingis lægri upphæð en 60,000 kr.

Við 11. gr.

Við A. 1. a. Til dómara og sýslumarma. Upphæð þessi er færð niður 
um 1500 kr. með því að í landsyfirdóminum hafa losnað embættí, sem eru 
launuð með 4800 kr. og 3500 kr. í stað 5800 kr. og 4000 kr., sbr. lög 9. 
desember 1889 3. gr. Að öðru levti liðast þessi útgjöld sundur á sama 
hátt sem áður, sjá athugasemdir við frumv. til fjárlaga 1906 og 1907, 
(Alþingistíð. 1905 A. bls. 35—36.) Laun dómenda við yfirrjettinn eru talin 
samkvæmt lögum 15. október 1875, 10. gr. og Iögum um breyting á þeim 
lögum 9. desember 1889, 3. og 7. gr., en laun sýslumanna og bæjarfógeta 
samkvæmt lögum 14. desember 1877, 4., 5. og 7. gr. sbr. lög 8. maí 1894, lög 
11. nóvember 1899 og lög 13. september 1901.

Við A. 1. b. Gjöld þessi eru venjulega um 7,600 kr., og eru þvi talin 
8000 kr. eins og í núgildandi fjárlögum.

Við A. 2. Upphæð þessi er hin sama og áður.

Við A. 3. Til hegningarhússins i Regkjavik. Gjöld þessi eru talin eins og 
á núgildandl fjárlögum, en sú breyting er gjörð að því er liðina snertir, að d og 
e er slegið saman í einn.

Við A. 4. Koslnaður við viðhald fangelsanna er talinn eins og fyrir síð- 
ara árið á núgildandi ljárlögum, 300 kr. árlega.

Við A. 5. a—g. Þessi gjöld ern hin sömu og í núgildandi fjárlögum.

Viö B. 1. Það hefur altaf koinið í ljós, að upphæðirþær sem veitlar hafa 
verið á liðunum b. c. og d. hafa reynst alt of lágar. Að því er liðinn b snertir, 
(Stjórnartíðindin), stafar þetta af því, að A-deildin var áður kostuð að öllu leyti af 
dönsku fje. Hve mikill kostnaður er samfara prentun Landshagsskýrslnanna 
(lið c) er komið undir arkafjölda þeirra, en lítil líkindi eru til, að þær fari mink- 
andi, miklu fremur hið gagnstæða. Það er því lagt til að veita líkar upphæðir, 
og gengið hafa tíl þessa síðasta ár 1907.

Við B. 2. Þessi liður hefur reynst alt of lágur. Kostnaðurinn varð árið 
1907, kr. 7,381,43, og þar sem nú er opnað símasamband við Vestfirði, og búast 
má við fleiri samböndum, þvkir eigi tjá að áætla upphæðina á þessum lið minni 
en 8000 kr. Að öðru leyti vísast til athugasemdanna við fjárlagafrumvarpið 1908 
og 1909 um þennan lið.

Við B. 3—8. Liðir þessir eru óbreyttir og eru tilfærðir mcð sömu upp- 
hæðum sein í núgildandi fjárlöguin, nema hvað 6. liður er færður niður í 1000
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kr., þar sem mjög lítil von þykir til þess, að fjárveitingin geti komið að tilætluð- 
um notum.

Við B. 9. Samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaganna á að greiða úr lands- 
sjóði, kostnað við dvöl sjúklinga á sjúkrahúsi, sem fer fram úr 200 kr. árlega, 
og sveitarstyrk, sem manni er veittur erlendis, ef hann fer fram úr 200 krónum 
árlega, svo og allan ílutningskostnað þurfamanna ásaint skylduliði hans frá út- 
löndum. Hve miklu þessi kostnaður muni nema, er eigi auðið að segja neitt 
ákveðið um enn, en það þvkir eigi gjörlegt að áætla hann minni en 3000 krón- 
ur árlega.

Við 12. gr.

Við 1. Laun lœkna. Þessi gjöld eru talin samkvæmt lögum nr. 34, 16. 
nóvember 1907. Eftir þeim er landinu skift í 43 læknishjeruð og laun í hverju 
hjeraði 1500 kr. Laun því alls kr. 64,500, en auk þess hafa þessir læknar launa- 
viðbót eftir eldri lögum:

í Reykjavíkurhjeraði .......................... kr. 400
- ísafjarðarhjeraði .......................... — 400
- Seyðisfjarðarhjeraði .......................... — 400
- Reyðarfjarðarhjeraði .................. — 400
- Keflavíkurhjeraði.................................. — 200
- Barðastrandarhjeraði .................. — 200
- Blönduóshjeraði .................................. — 200
- Sauðárkrókshjeraði.......................... - 200 kr. 2,400

Laun alls: kr. 66,900
2 aðstoðarlæknar á Akureyri og ísafirði .......... — 1,600
Laun landlæknis sbr. lög 8/io 1883......... . ... — 4,000

— læknis við holdsveikraspítalann sbr.
lög 4/2 1898 ......................................... .......... — 2,700

Alls kr. 75,200

Við 2. Þessi liður er óbreyttur.

Við 3. a—b. Styrkur til augnlœknis Björns Ólafssonar.

Við 4. Styrkur til tannlœknis i Reykjavik. Þessir tveir liðir eru eins og 
í núgildandi ljárlögum.

Við 5. Útgjöld við holdsveikraspitalann. Við eftirfylgjandi liði er farið 
fram á að gjöra breytingar. Liðinn a, (laun starfsmanna) er farið fram á að 
hækka upp í 5880 kr. eða um 190 kr. hvort árið, þar af eru 50 krónur ætlaðar 
til launahækkunar handa presti spítalans, og er jafnframt ætlast til, að hann auk 
venjulegrar prjedikunar á helgidögum, vitji sjúklinganna, ef þeir óska þess, en 
140 krónur eru ætlaðar til að hækka kaup vinnuhjúa, og er það nauðsynlegt, 
einkum á spítala, sem heimtar meira af hjúum sínum, en alment gjörist.

Liðinn e, (eldsneyti) er farið fram á að hækka um 85 kr, eða upp í
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3000 krónur, og er það sú upphæð sem gengið hefur til þessa. Þá er farið fram 
á að hækka liðinn g, (viðhald á húsum) upp í 1500 kr. árlega.

Liðinn n, (hesta- og hænsafóður) má lækka um 50 kr. á ári, með því 
nægilegt hey fæst nú af spítalalóðinni lianda þeim hesti, sem spítalinn heldur.

Loks er lagt til, að liðurinn p, (ýmisleg útgjöld) verði hækkaður árlega 
um 100 kr., sem skyldi verja til kostnaðar við umbætur og sljettun á lóð spít- 
alans, og er búist við, að þessi stvrkur komi aðeins fyrir í þetta sinn.

Við 6. Geðveikrahcelið á Kleppi. Þessi útgjöld sundurliðast þannig:
A. Laun læknis................................................................................. kr. 2,400,00
B. Önnur útgjöld:

1. Fólkshald:
a, Ráðsmaður.................................. ..........  kr. 500,00
b, Yfirhjúkrunarkona ................ ......... — 500,00
e, Ráðskona .................................. ........... — 300,00
d, Hjúkrunarmaður....................... ......... — 350,00
e, Vinnumaður .......................... .......... — 300,00
f, Miðstöðvarhitamaður................ ......... — 300,00
g, Sex hjúkrunarkonur.................. ..........  — 840,00
h, Þrjár þvottakonur....................... ......... — 360,00
i, Þrjár eldhússtúlkur.................. ..........  — 360.00 _ 3,810,00

2. Viðurværi, eldsneyti o. fl.:
a, Viðurværi handa 75 manns, 50 a á dag kr. 13,687,50
b, Klæðnaður sjúklinga (25 kr.) .......... — 1,375,00
e, Meðul og sáraumbúðir .......... — 700,00
d, Kol og ljós .......................... .......... — 2,800,00
e, Viðhald á húsum .................. — 1,200,00
f, Til áhalda .......................... .......... - 600,00
g, Þvottur og ræsting .................. — 800,00
h, Til skemtunar sjúklingum ... ........... — 200,00
i, Skattar, talsími, lóðargjald — 600,00
j, Hænsa- og hestafóður .......... .......... — 175,00
k, Þóknun handa presti.................. — 200,00
1, Óviss útgjöld.......................... .......... — 500,00 _ 22,837,50

Alls kr. 29,047,50
Þar frá dragast tekjur af spitalanum,

Meðgjöf með 50 sjúklingum 50 aurar á dag.. .......... kr. 9,125
Meðgjöf með 5 sjúklingum 1 kr. á dag ... .......... — 1,825
Tekjur af búinu ................................................ ...............  — 500 kr. 11,450,50

Útgjöld alls kr. 17,597,50

Við 7. Útgjöld við bólusetningar.

Við 8. a—1. Önnur útgjöld, Þessir liðir eru óbreyttir eins og í núgild-
andi fjárlögum.
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Við 13. gr.

A.

Utgjöld við póststjórnina.

Við 1 a. Laun póstmeistara eru talin eins og í núgildandi fjárlögum.

Við 1 b. 1. sama upphæð sem á núgildandi fjárlögum.

Við 1 b 2. Póstmeistari hefur farið fram á, að þessi liður verði hækk- 
aður um 4300 kr. Telur hann þessa hækkun nauðsynlega bæði af því, að bæta 
þurfi við nýjum póstafgreiðslum í Hafnarfirði, Siglufirði og Vík, og einkum af 
því, að hækka þurfi laun póstafgreiðslumanna. Margir þeirra hafi sótt um launa- 
hækkun, og hafl lialdið störfum sínum áfram einungis í trausti þess, að kjör 
þeirra yrðu bætt. Það sje óhugsandi, að póstmenn vinni til langframa fyrir til- 
tölulega minni laun, en allir aðrir starfsmenn á landinu. Störf þeirra fari vax- 
andi með ári hverju, og verði auk þess vandasamari, því sje óheppilegt að skifta 
um, taka nýja menn en sleppa mönnum, sem þegar hafa fengið reynslu í póst- 
málum.

Um leið og vísað skal til athugasemdanna um þennan lið í síðasta fjár- 
lagafrumvarpi, skal það tekið fram, að stjórnarráðið sjer ekki annað fært en að 
taka tillögu póstmeistara til greina, þar sem það er áreiðanlegt, að margir póst- 
afgreiðslumenn, og það sumir þeirra duglegustu og mest reyndu, segja starfi sinu 
lausu, nema þeir fái álitlega launaviðbót.

Skrá vfir það, hvernig ætlast er til að launin skiftist niður, verður Iögð 
fyrir alþingi.

Við 1 c. Þennan lið leggur póstmeistari til að hækka um 475 kr. af því 
að hækka þarf laun ýmsra brjefhirðingamanna. Stjórnarráðið fellst á þessa litlu 
hækkun.

Við 2. Til póstflutninga. Þessi liður er eftir tillögum póstmeistara 
hækkaðnr um 2000 kr. Bæði er það, að póstflutningar á landi aukast mjög, og 
svo hefur kaup pósta orðið að hækka eins og alt annað kaupgjald; ferðir pósl- 
anna eru nú miklu kostnaðarsamari en áður, vegna þess, að hey hefur á síðari 
tínium stigið mjög í verði, og allur annar tilkostnaður yfir höfuð.

Við 3. Eins og á núgildandi fjárlögum.

Við 4. Önnur útgjöld. Þessum liðum er farið fram á að breyta:
4. e til áhalda. Þessi liður er hækkaður um 500 kr., því 1500 kr. hafa 

reynst of lág upphæð að undanförnu.
4 f til brjefaburðar í Revkjavík. Starf þetta er orðið svo umfangsmikið, að 

brjefberinn verður að hafa 2 og 3 aðstoðarmenn daglega, þó enginn póstur komi 
annarsstaðar að. Póstmeistari leggur til, að settir verði 2 fastir brjefberar, er 
hvor hafi 1000 kr. i kaup árlega, en þeir kaupi sjer svo aftur aðstoð eftir þörf- 
um, og felst stjórnarráðið eftir atvikum á það, þó með þeirri breytingu, að þeir 
beri jafnframt út smærri krossbandssendingar.

Liðinn 4 g. til brjefaburðar í öðrum kaupslöðum en Revkjavík, úr 400
6
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kr. upp í 1000 kr. Er ætlast til, að þar af gangi 400 kr. til Akurevrar og 200 
kr. til hinna kaupstaöanna þriggja.

Loks er farið fram á undir 4 k að fá 400 kr. til að kaupa járnskápa 
lianda nýju póstafgreiðslunum, og er gjört ráð fvrir að sú upphæð nægi.

Aðrir liðir eru eins og í gildandi fjárlögum.

B.

T i 1 v e g a b ó t a.

Við I. Til kostnaðar við stjórn og undirbúning vegagjörða. Þessir 
liðir eru óbreyttir, að öðru leyti en þvi, að laun verkfræðingsins eru færð upp í 
3500 kr. Verkfræðingurinn hefur hingað til haft á hendi forstöðu Iðnskólans, og 
haft að launum fyrir það 500 krónur, en hann vill mjög losna við þann starfa, 
til þess að geta gefið sig eingöngu við forstjórn vega- og brúargjörða landssjóðs, 
en telur sjer það ekki fært, nema laun hans sjeu hækkuð, sem svarar skólastjóra- 
kaupinu.

Með því að stjórnin verður að telja það mjög æskilegt, að verkfræðing- 
urinn geti gefið sig allan við aðalstarfi sínu, og með því að laun hans, verða að 
teljast óhæfilega lág, ekki aðeins í samanburði við það, hvað verkfræðingar fá í 
laun erlendis, heldur einnig í samanburði við embættislaun hjer á landi líks 
eðlis, svo sem laun forstjóra landssímanna, þá hefur það þótt rjett að fara fram 
á þessa launahækkun.

Við II. Til flutningabrauta.
Við 1. Fagradalsbrautin. Það er gjört ráð fyrir, að lagningu hennar 

verði lokið 1909, en þessar upphæðir eru ætlaðar til viðhalds og til umbóta á 
göllum, sem kunna að koma í ljós á þessum tveimur fyrstu árum, eftir að veg- 
urinn er fullgjörður. Er svo tilætlast, að ekkert af honum verði afhent til við- 
halds samkvæmt vegalögunum, fvr en haustið 1911, og að hann þá verði ailient- 
ur allur í einu lagi.

Við 2. Borgarfjarðarbrautin. Af uppliæð þeirri, sem ætluð er til þessarar 
brautar árið 1909, geta væntanlega um 15 þús. kr. gengið til brúargjörðar á 
Norðurá, og er gjört ráð fyrir, að öll upphæðin fvrir árið 1910 gangi til að full- 
gjöra brúna, og óvíst, að hún hrökkvi til. Brúin á að vera á svokölluðum 
»Haugahyl«, og mun sundurliðuð áætlun um kostnaðinn við brúargjörðina, og 
uppdráttur af henni lagður fyrir þingið.

Við 3. Braut frá Húsavík. Upphæðin er sett 5000 kr. hærri fyrra árið 
með tilliti til þess, að þá kemur fyrir brú á Laxá.

Við 4. Flutningabrautin fram Eyjafjörð á eftir vegalögunum að ná frani 
að Saurbæ, en er ekki komin lengra en fram að Grund; er eptir að leggja af 
henni tæpa 9 kílóm. Kaflinn fram að Grund, kemur ekki nálægt því að fullum 
notum, fyr en þetta framhald er fengið, og er því lagt til, að braut þessi verðj 
fullgjörð á fjárhagstímabilinu.



43

Við 5. Vegurinn beggja megin við Sogsbrúna, sem liggur á þessari flutn- 
ingabraut, er nálega ófær í vætutíð, og er því lagt til, að byrjað sje að gjöra 
veg yfir verstu kaflana, þegar á fvrra ári fjárhagstimabilsins.

Við 6. Akbrautin frá Þjórsá að Ytri-Rangá. Upphæðin er ætluð til þess 
að lagfæra þessa braut, einkum austurhluta hennar frá Rauðalæk, áður en hún 
verður afhent til viðhalds.

Við 7. Viðhald flutningabrauta. Upphæðirnar eiga aðallega að ganga til 
viðhalds flutningabrautum frá Revkjavík austur að Ingólfsfjalli, og frá Geithálsi 
til Þingvalla. Nokkur hluti af þessum brautum, kaflinn frá Reykjarjett í Ölfusi 
að Ingólfsfjalli, á að afhendast Arnessýslu, en hann getur engan veginn skoðast 
sem fullgjörður enn, með því að á honutn eru óbrúuð vatnsföll, og alllangur 
kafli, sem aðeins er ruddur, og ófullnægjandi til frambúðar. Þykir því rjettast 
að landssjóður annist viðhald lians fyrst um sinn, þangað til fje verður veitt til 
að fullgjöra hann, sent eigi virðist vera brýn þörf á sem stendur, með því vegur 
þessi er allajafna vel greiðfær.

Við III. Til þjóðvega.

Við 1. Til vegar upp Mosfellssveit. Svo er til ætlast, að þessar upphæð- 
ir dugi til þess að fullgjöra veginn upp að Leirvogsá að meðtaldri brú á Köldu- 
kvisl.

Við 2. Til framhalds þjóðveginum frá Borgarnesi áleiðis til Stvkkishólms.

Við 3. Upphæðin er einkum ætluð til þess að gjöra veg um Egilsstaða- 
nes, frá Lagarfljótsbrúnni að auslan; þar er algjörð vegleysa nú, en vegarkafli á 
þeim stað verður að nokkru levti framhald Fagradalsbrautarinnar.

Við 4. Þessar upphæðir eru ætlaðar til framhalds vegagjörð þeirri vfir 
Eldhraunið milli Skaftártungu og Landbrots, sem byrjað verður á 1909, svo og 
til þess að lagfæra veg yfir Skaftártunguna, milli brúnna á Hólmsá og Asavatni, 
ef til vinst.

Við 5. Til brúar á Hvassá, Norðurá og Miklagil á Holtavörðuheiði 
16,000 kr. síðara árið. Vatnsföll þessi, einkum Hvassá og Miklagil, eru miklar 
torfærur á þjóðveginum milli Norðurlands og Suðurlands. Menn hafa druknað í 
Hvassá (hjá Fornahvammi), og opt hafa kvennmenn og unglingar farið í hana, 
og bjargast með naumindum, eða af tilviljun, og ferðamenn teppast opt við hana, 
einn eða fleiri daga. Miklagil er opt ófært eða illfært á vetrum og má nærri 
geta, að slíkt kemur sjer illa á svo löngum og fjölförnum fjallvegi, sem Holta- 
vörðuheiði er. Norðurá er og stundum ófær, þar sem þjóðvegurinn liggur ytir 
bana í heiðarsporðinum, og komi menn að norðan að henni ófærri, er ekki ann- 
ars kostur, en að leggja út í hana. Uppdrættir og sundurliðaðar áætlanir um 
brýr þessar verða lagðar l'yrir þingið.

Við (5. Til annara vegabóta og viðhalds. Upphæðir þessar eru svipaðar 
því, sem ætlað er til smærri vegabóta og viðhalds þjóðvegum á yfirstandandi 
fjárbagstímabili.
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Við IV.—VII. Þessir liðir eru óbreyttir eins og í núgildandi fjárlögum.

Við C.

Við 1. Til gufuskipaferða, eins og í núgildandi fjárlögum.

Við 2. Til gufubátaferða. Þessi liður er hækkaður um 6000 kr. ár- 
lega, og er svo til ætlast, að þessari upphæð sje bætt við styrkinn undir lið g, 
því að það hefur reynst alveg ómögulegt að fá bátaferðir á Austfjörðum fvrir það 
fje, sem veitt er á núgildandi fjárlögum.

Það hefur verið tekið til íhugunar, hvort ekki væri rjett að haga þessum 
ferðum þannig, að bátarnir gangi frá Reykjavík um brimhafnirnar sunnanlands 
til Austfjarða. A þessu svæði er meiri þörf á bátaferðum en Austfjörðum, þar 
sem samgöngur eru mjög tíðar. En með því að þingmenn Suður-Múlasýslu hafa 
fyrir hönd kjósenda sinna og annara A ustfirðinga farið þess á leit, að fjárveit- 
ingin verði hækkuð eins og hjer er gjört án þess að fara fram á neinar breyt- 
ingar á göngu bátsins, þá er, auk hækkunarinnar, að eins sett athugasemd um, 
að heimilt sje að breyta ferðunum, ef sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu óskar.

Við 3. Liðurinn er óbreyttur.

Við D.

T i 1 t a 1 s í m a o g r i t s í m a.

Við I. Argreiðslur til hins rnikla norræna ritsímafjelags, eru taldar eins 
og í núgildandi fjárlögum.

Við II. Til nýrra talsímalagninga.

Við 1. Talsímalagning frá Borðeyri til Búðardals. Af Vestfirðingafjórðungi 
veiða, við lok þessa fjárhagstímabils, Dalasýsla og Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla 
einar alveg símalausar, og verður það þó að teljast nauðsynlegt, að Slykkishólmur 
komist i sambandið; í því skvni mætti velja tvær leiðir, aðra frá Borðevri um 
Dalina, en hina úr Borgarfirði vestur Mýrar og Hnappadalssjslu. Að öllu at- 
liuguðu þykir rjettara að velja hina fyrri leið. Kostnaður við þessa línu er áætl- 
aður þannig;

Efni: 700 staurar á 7 kr................................... ..........  kr. 4,900
7 tonn 4 m/m járnþráður 0,30............... .......... — 2,100
topphettur, krókar og fl........................... .......... — 945
annað efni ......................................................... — 400

Flutningur ......................................................... .......... — 2,000
Vinna ......................................................................... — 4,900
Tjöld, áhöld og fl............................................... ......... — 755
Þrjár talstöðvar ásaint uppsetning .......................... — 1,000

Alls kr. 17,000
Vegalengd 35 kílóm.
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Við 2. Talsímalagning frá Búðardal til Stykkishólms, áframhald af lín- 
unni næst á undan.

Efni: 1500 staurar .................................. ................. kr. 10,500
19 tonn 5 m/'m járnþráður......... .................. — 5,700
topphettur, krókar og fl................... .................. — 2,025
um 1000 m. sæsími .................. .................. — 2,000
annað efni.......................................... .................. — 2,475

Flutningur .......................................... .................. — 4,800
Vinna og fl................................................... .................. — 19,200
Ahöld og fleira ..................................

Alls kr.
2,300

49,000
Vegalengd er 72 kílóm. landlína og 1 kílóm. sæsími.
Við 3. Talsímalagning milli ísafjarðar, Hnifsdals og Bolungarvíkur. Þessi 

leið er ekki enn þá nákvæmlega skoðuð, og því ekki liægt að gjöra sundurliðaða 
áætlun um kostnaðinn, en eftir bráðabirgðar áætlun landsímastjórans er hægt að 
koma þessari línu upp fyrir 8000 krónur.

Við 4. Til þess að strengja talsímalínu milli Reykjavíkur, Borðeyrar og 
ísafjarðar.

A talsímalínunni milli Reykjavíkur og Borðeyrar eru nú 7 millistöðvar, 
og verði aukalínur lagðar til Akraness, Borgarness og Stykkishólms, eins og gera 
má ráð fyrir, bætast að minsta kosti 10 stöðvar við, og verða fjórar af þeim í 
kauptúnum. Má því búast við, að erfitt verði að afgreiða samtöl á þessum línum 
með þeim þráðum, sem nú eru.

Landsímastjórinn hefur því lagt til að tvöföld talsímalína verði lögð á 
þessu svæði, jafnframt því sem slík lína verði lögð frá Borðeyri til ísafjarðar.

Til þess að Revkjavík með aukalínum sínum til Keflavíkur, og vænt- 
anlega til Vestmannaeyja, geti haft full not af talsimasambandinu til liinna 
landsfjórðunganna, einkum Norður- og Austurlandsins, er slík tvöföld talsímalína 
inilli Rcykjavíkur og Borðeyrar alveg nauðsvnleg, og sambandið alla leið vestur 
verður eigi fullkomið, fvr en samskonar lína er koniin á milli Borðeyrar ísafjarðar.

Stjórnarráðinu hefur því virst sjálfsagt að taka upp í fjárlagafrumvarpið, 
fjárveitingu til þessara lína, og er kostnaðurinn við þær þessi:

a. Milli Reykjavíkur og Borðevrar 153 km. landlína á 280 kr. kr. 42,840,00
3 km. sæsími á 1,850 kr........................................................... — 5,550,00

kr. 48,390,00
b. MiIIi Borðeyrar og ísafjarðar 200 km. landlina á 280 kr. kr. 56,000,00

6,5 km. sæsími á 1,850 kr........................................................ — 12,025,00
kr. 68,025,00

Við 5. Liðurinn er hækkaður um 2,500 kr. siðara árið, einkum ineð til- 
Iiti þess, að nauðynlegt mun verða að leggja talsimalínur handa nýjum notend- 
um á Seyðisfirði, Akurevri og ísafirði.

Stjórnin hafði í hyggju að leggja til, að bygð yrði lína írá Fáskrúðsfirði 
til Djúpavogs, og ljet þvi Smith verkfræðíng rannsaka leiðina í haust, en sökum 
naumleika timans, og annars slarfa, gat liann eigi rannsakað leiðina til hlítar, og 
er því áætlun sú, sem hann gjörði um kostnaðinn aðeins lausleg, og þótti því 
eigi svo ábvggileg, að rjett væri að fara fram á fjárveiting í þetta sinn.

Aætlun hans mun verða lögð fyrir þingið.
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D. III. Til starfrœkslu landsímanna:
Við 1. Laun landssímastjóra eru talin samkvæmt Iögum nr. 31 16. 

nóvbr. 1907:
föstu launin eru........................................................................... kr. 3500,00
persónuleg launaviðbót handa núverandi forstjóra sjá 1.
gr. laganna................................................................................... — 1500,00

Samtals kr. 5000,00
Við 2. Ritsímastöðin i Reykjavik ásamt aðalskrifstofu landssimanna; þessi 

kostnaður sundurliðast þannig:
a. Laun landsímaverkfræðings, sem jafnframt er til að-

stoðar á skrifstofunni .................................................... kr. 2600,00
b. aukavinna........................................................................... — 400,00
c. laun tveggja símritara alt að ................................ — 2800,00
d. — — talsímamevja alt að.................................. — 1400,00
e. kaup sendla alt að ...................................................... — 900,00
f. aukaþjónusta alt að............................................................ — 500,00
g. viðhald, eldiviður, Ijós og ræsting ............................... — 1000,00
h. ýmisleg útgjöld alt að   — 400,00

kr. 10000,00
L’m liðinn e. skal það tekið fram, að reynslan hefur sýnt, að óhjákvæmi- 

legt er, að bæta við einum sendisveini, að minsta kosti þann tíma ársins, sem 
mest er að gjöra. Kaup hvers um sig er 400 kr., en viðbúið er, að hækka verði 
kaup þess sem nú er. Liðurinn g. er hækkaður um 400 kr., meðfram af því að 
lijer er meðtalinn eldiviður, ljós og ræsting fyrir bæjartalsímafjelag lleykjavíkur, 
sem fengið hefur leigt húsnæði á landsimastöðinni.

Við 3. Ritsímastöðin á Akureyri. Upphæðirnar eru hinar sömu, sem fvr- 
ir siðara ár yíirstandandi fjárhagstímabils. Um sundurliðunina sjá alþ.tíð 1907 
A. bls. 54.

Við 4. Ritsímastöðin á Seyðisfirði. Þessi liður er óbreyttur. Sundurlið- 
un sjest í tilvisuðuin alþ. tíð bls. 55.

Við 5. Ritsimastöðin á Isafirði. Upphæðin sundurliðast þannig:
1. Laun stöðvarstjóra ........................................................... kr. 1800,00
2. — þriggja talsímameyja.......................................... — 2000,00
3. Sendill................................................................................. — 400,00
4. Húsaleiga, eldiviður, ljós og ræsting............................ — 850,00
5. Ýmisleg útgjöld................................................................. — 400,00

Alls kr. 5450,00
Um 2. lið skal þess getið. að það þykir fyrirsjáanlegt, að ekki muni nægja 

að hafa 2 lalsímameyjar við stöðina vegna þess, að notendur munu verða nokk- 
uð margir á ísafirði, og mikið um samtöl á langlínunni. Það þykir því nauð- 
synlegt að bæta einni talsímamev við, sein jafnframt kann að símrita, og fær því 
dálítið hærri laun.

Við 6. Ritsímastöðin á Rorðeyri. Upphæðin sundurliðast þannig:
1. Laun stöðvarstjóra ......................................................... kr. 1600,00
2. Ein talsímamey ......................................................... — 600,00

Flvt:“ 2200,00
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Fluttar: kr. 2200,00
3. Eldiviður, ljós og ræsting.................................................. — 250,00
4, Ýmisleg gjöld................................................................... — 100,00

Samtals kr. 2550,00
Þess skal getið, að það er ekki alveg víst, að á talsímamey þurfi að 

halda, en það þykir þó rjettara að gera ráð fyrir því.

Við 7. Þessi liður er eins og síðara ár yfirstandandi ljárhagstimabils.
Við IV. Eyðublöð, prentkostnaður, rit/öng. Þessi kostnaður hefur orðið 

talsvert meiri en við var búist, og fer vaxandi eftir því, sem símasamböndin auk- 
ast, það þykir því eigi tiltækilegt að áætla hann minni en 4000 kr.

Við V. Iíostnaður við ferðalög starfrækslunnar vegna hefur verið áætl- 
aður óþarflega hár og er hann færður niður um 500 kr. árlega. Hins vegar þykir 
nauðsynlegt, að hafa einhverja upphæð til utanfarar forstjóra landssímanna til þess 
að hann geti fylgt með þeim breytingum og umbótum, sem sifelt verða i þessum efn- 
um. Hefur því á þessum lið verið bætt við 1000 kr. í þessu skyni fvrra árið.

Við VI. Viðhald landsímanna. Arið 1911 er svo til ætlast, að byrjað 
verði að fúaverja staurana með því að smyrja þá með tjöru; búist er við að 
smyrja megi á 200 km. svæði á ári, Þess vegna er upphæð þessi færð upp um 
2000 kr. síðara árið.

Við VII. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern; liðurinn er óbreyttur.

E. Til vita.

Við I. a.—e. 777 kostnaðar við stjórn og undirbúning vitamála. Þar sem 
nú er búið að bvggja talsvert marga vita um allt land og viðbúið, að þeir verði 
fleiri áður en langt um líður, verður það nauðsynlegt að skipa mann til þess 
að hafa umsjón með rekstri og viðhaldi allra vitanna. Þessi umsjónarmaður 
ætti auk eftirlitsins að hafa á hendi undirbúning og öll innkaup til vitanna, og 
er enginn vafi á því, að við það mundi sparast fje. Til launa þessum manni 
er sett alt að 1500 kr. árlega. Verði starf þetta falið manni, sem hefur á hendi 
önnur störf fyrir hið opinbera, má væntanlega semja um lægri þóknun. Til eftir- 
litsferðanna má eigi ætla minna en 600 kr., þvi það má oft búast við, að hann þurfi 
að ferðast að vetrarlagi og þá á landi. Aður en umsjónarmaðurinn tekur til starfa, 
þarf hann nauðsynlega að kynna sjer útbúnað og rekstur vita, og virðist því 
óhjákvæmilegt, að hann fari utan í því skyni. Til þessa eru áætlaðar 800 kr. 
fyrra árið.

Við II. 777 vitans « Regkjanesi. Eftir tillögum umsjónarmanns við Faxa- 
flóa vitana, er stungið upp á þessum breytingum. Laun vitavarðar eru hækkuð 
um 300 kr., upp i 1500 krónur; ástæðurnar til þessarar hækkunar eru, auk þeirrar 
almennu ástæðu, að allar lífsnauðsynjar hækka stöðugt í verði, að vitavörðurinn 
er skvldur til að hafa sjer til aðstoðar mann, vanan vitastörfum, sem hann verður 
að greiða mjög hátt kaup, að fyrverandi vitavörður fjekk síðustu árin 200 kr. 
persónulega launaviðbót, að allir aðdrættir að Reykjanesi eru erviðir, og að vita-
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vörðurinn, sökum Qarvistar frá öðrum mannabygðum, getur ekkt leitað sjer neinnar 
aukavinnu, eins og aðrir vitaverðir.

Borgun fyrir olíu er hækkuð um helming, þar eð nýi vitinn eyðir helm- 
ingi meiri olíu enn gamli vitinn.

Hins vegar er 3. liður fyrir steinkol lækkaður niður í 100 kr. með því 
að sú upphæð verður að teljast nægileg.

Það virðist óþarft að sundurliða eins nákvæmlega og gjört hefur verið. 
Liðina 4, 5 og 6 virðist mega færa saman í eitt, undir nafninu: ýmisleg útgjöld. 
Þessir liðir eru á núgildandi fjárlögum samtals kr. 830,00, en eru hjer tilfærðir 
með 875 kr. með því að lóðareftirgjaldið hækkar um 45 kr. árlega.

Loks er farið fram á að bæta nýjum lið við, 2000 kr. til þess að endur- 
bæta lendinguna við Kistur á Reykjanesi. Þetta er einasta lendingin þar, og henni 
er svo háttað, að hún er eins og kví — líkust kistu —, sem fara verður inn í, 
og er hún víða að innan eins og sljettur veggur, og dýpi er þar svo mikið að 
jafnt flýtur um flóð og fjöru, en svo eru þessir kistuveggir háir, að ekki er mögu- 
legt að koma skipum upp á þá, heldur verður að setja þau á land á allt öðrum 
stað langt þar frá. Það er þvi nauðsynlegt að sprengja stykki úr einum veggn- 
um, svo hægt sje að koma skipi þar á land. Kostnaöur viö þetta mundi að 
kunnugra manna dómi, varla fara fram úr 2000 til 2500 kr. Þar sem annarsvegar 
er uin nauðsynlegar umbætur að ræða, er geta sparað síðarineir inikið fje, því 
þá mætti lenda bátum þarna hvernig sem á sjó stendur, en hins vegar um til- 
tölulega litla upphæð að ræða, hefur Stjórnarráðinu eigi virtst áhorfsmál að taka 
þessa íjárveitingu inn í frumvarpið.

Við III. Til vilans á Skagatá. Hjer eru sömu liðir dregnir saman, sem 
að framan getur um. Að öðru leyti eru engar breytingar, nema 2. liður (olía) er 
hækkaður um 25.

Við IV. Til vitans á Gróttu. Upphæðirnar eru óbreyttar.

Við V. 77/ vitans á Dalatanga. Þessar upphæðir eru settar eftir tillögu 
verkfræðings Th. Krabbe, en þær eru auðvitað settar eftir ágiskun.

Við VI. Til tveggja vita leiðina inn Hafnarfjörð. Flutningskostnaði 25 kr. 
er slept; hefur aðeins numið fáum k^ónum og getur því falist í liðnum: ýmisleg 
útgjöld. Hinir liðir óbreyttir, en samandregnir.

Við VII. 77/ vitans á Arnarnesi i Skutulsfirði. Upphæðirnar eru liinar söniu, 
en liðirnir dregnir saman eins og að framan er sagt.

Við VIII til X. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við XI. Til vitans á Vestmannaegjum. Laun vitavarðar er farið fram á 
að hækka um 100 kr. með því að ómögulegt er að fá mann til starfans fyrir lægra 
kaup. Ymisleg útgjöld eru hækkuð um 75 krónur. Loks er lagt til að veittar 
sjeu 2000 kr. til þess að byggja hús handa vitaverði. Vitavörðurinn hefur farið 
fram á það, og sýslumaður mælt með því, og verkfræðingur Krabbe telur það ó- 
hjákvæmilegt, eins og ástandið er nú, því langt sje til næsta bæjar, svo að óhugs- 
andi sje, að vitavörður búi þar, og það því síður, sem vegurinn sje slæmur og 
hættulegur, en í vitabyggingunni sjálfri sje engin íbúð, eða herbergi, er geti verið 
til íbúðar. Áætlun yflr kostnað, og teikning af húsinu mun verða lögð fyrir þingið.
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Við XII. Til vitans á Siglunesi. Útgjöldin eru sett eftir tillögum Krabbes 
verkfræðings, og eru bygð á ágiskun, nema laun vitavarðar.

Við XIII. Til vita á Dyrhólaey. Þar sem lögin um alment vita- 
gjald koina nú í gildi, má telja óhjákvæmilegt að byggja nj'ja vita á hverju fjár- 
hagstímabili, þangað til strendur landsins eru orðnar sæmilega upplýstar.

Enginn vafi mun vera á þvi, að landtökuviti á Suðurlandi er með fyrstu 
vitunum, sem upp þarf að koma. Það hefur komið til tals að setja slíkan vita 
annaðhvort á Dyrhólaev, Hjörleifshöfða eða Dýralæk. En að öllu nákvæmlega at- 
huguðu verður að telja Dyrhólaey heppilegasta staðinn, meðal annars yrði bygg- 
ingarkostnaðurinn líklega talsvert meiri á hinum stöðunum.

Viti þessi, svo og viti á Rifstanga á að vera 4. flokks viti, eins og Dala- 
tanga vitinn, og mun kosta urn 15000 kr., en nauðsynlegt þykir auk þess að 
byggja bústað handa vitaverði, og að landssjóður eigi lóð þá, er vitinn og húsið 
stendui á, og mun eigi veita af alt að 10 þús. kr. í því skyni. Reksturskostn- 
aðurinn síðara árið er auðvitað settur eftir ágiskun.

Við XIV. og XV. Til vita á Rifstanga og Ijóskers á Langanesi. Meðal 
skipstjóra eru talsvert skiftar skoðanir um, hvort sje meiri nauðsyn, að fá vita, 
á Langanesi eða Melrakkasljettu. Með vita á Langanesi mælir það að inargra 
ætlan, að fyrir skip á leið til Norðurlands, er þar aðalstefnubreyting, því sje nauð- 
synlegt að fá þar vita. Aðrir halda því fram, að við Langanes sje landsýn glögg, 
og þar sje aðdjúpt, og sjór hreinn, en við Sljettu sjeu útgrynningar og landsýn 
mjög óglögg. Eftir skýrslum um skipströnd sjest það, að á tímabilinu frá 1879 
til 1903, hefur aðeins eitt skip strandað við Langanes (í júní 1879), en þó viti hefði 
þá verið kominn þar, mundi hann eigi hafa gagnað, því þá hefði hann eigi verið 
logandi, og sama cr að segja í sumar, þegar gufuskipið »Gwent« strandaði þar. 
Olíklegt er einnig, að minna hefði orðið úr strandi gufuskipsins »Frithiof« 1906 þó viti 
hefði verið þar. Aftur á móti hafa skipströnd orðið á Melrakkasljettu á um- 
ræddu tímabili, og líklega fleiri síðan. Sennilega hefðu sum af þessum strönduin 
orðið, þótt viti hefði verið kominn, en eftir skýrslunum má þó telja vafalaust, að 
eitt af þeim hafi að minsta kosti orðið sökum vitaleysis (seglskip sem strandaði 
20/9 1889). Það virðist því brýnni ástæða til að byggja stóran vita á Rifstanga, 
sem geti lýst út yfir allar grynningar, en í sambandi við það virðist sjálfsagt 
ljósker á Langanesi, og er talið að nægja muni að setja þar upp sjálfhreifandi 
ljósker, sem ekki þarf að hirða nema 5. til 6. hvern dag, og kemur það sjer vel, 
því það mundi sett æði langt frá bæjum. Slíkt ljósker mun fást fvrir 3500 kr.

Við 14. gr.

A. T i 1 k i rk j u m á, "

Við a. 1. og 2. Laun biskups taUn §amkv ,ðgum 9. desbr. 1889, 1.
•. og skrifstofukostnaður eins r -ug aður.

Við b. 1. V-ó prestakalla. Við hina nýju prestakallaskipun og þær 
~ Sín heiuíieru samfara, svo sem um laun sóknarpresta, hafa uppbæt- 

. citirnefndra brauða fallið burt: Flateyjar, Brjánslæks, Staðar i Grunnauk,
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Staðar í Aðalvík, Tröllatungu, Tjarnar á Vatnsnesi, Hvamms og Ketu, Fells i 
Sljettuhlíð og Staðar í Súgandafirði. Neniur sú upphæð um 3000 kr. og má þvi 
færa þenna lið niður í 6500 kr.

Við b. 2.—4. Þessir liðir eru óbreyttir.
Við 14. gr. A. 5.

Eftir 24. gr. laga nr. 46, 16. nóvbr. 1907 um laun sóknarpresta á að greiða 
úr landssjóði það sem vanta kann til þess, að prestar og prófastar fái greidd laun 
sín og prestar eftirlaun sín úr prestlaunasjóði. Það er fyrirsjáanlegt að sá sjóður 
verður langt frá fær um að standast á næsta fjárhagstímabili þessi gjöld. Eptir 
áliti biskups mun þurfa að leggja til á næsta fjárhagstímabili 15—17,000 kr. ár- 
lega til að launa prestum, prófastslaun eru árlega 3,200 kr.; eptirlaun presta má 
telja 3—4,000 kr., og lokst má ætla um 1,000 kr. til erviðleikauppbótar. Það er 
því lagt til að áætla framlag landssjóðs árlega 24,000 krónur.

B. T i 1 k e n s 1 u m á 1 a.

I. Til pr est a skó 1 a n s.
Við a. Laun. Útgjöldin sundurliðast á sama bátt og að undanförnu, og 

eru talin samkvæmt lögum 9. desbr. 1889, 5. gr.

Við b. 1,—8. Þessir liðir eru allir óbreyttir, nema livað það er lagt til 
eftir beiðni forstöðumanns, að hækka megi styrk til livers nemanda úr 200 kr. 
upp i 300 kr.

II. Til 1 æk n a s k ó I a n s.
Við a. Laun. Þessi liður sundurliðast á sama hátt, sem að undanförnu.

Við b. 1.— 8. Eftir tillögum landlæknis eru gjörðar þ;vr breytingar, er 
nú skal greina;

1. liður, húsaleigustvrkur, er færður upp í 1200 kr. á ári, íneðþví að 
nemendur eru nú með langflesta móti (16). Af sömu ástæðu er lagt til að hækka
2. lið námsstvrk upp í 1600 kr. Til bókakaupa, verkfæra og kensluábalda er lagt 
til að veita 700 kr. árlega.

Við c. Eins og á núgildandi fjárlögum.

III. Til lagaskólans:
Við a. Laun. Þau eru talin samkvæmt lögum nr. 38, 16. nóvbr. 1907,

2. gr., og sundurliðast þannig: laun forstöðumanns 4000 kr., laun kennara 2800 kr.
Við b. Forstöðumaður lagaskólans, hefur í brjefi til stjórnarráðsins lýst 

því yfir, að ii2un yrði að lelja 3 fasta kennara alveg óhjákvæmilega nauðsvnlega, 
og hefur hann því í?nð frani á, að veittar vrðu 1800 kr. árlega til aukakenslu. 
Með því að Stjórnarráðið 'ærður að vera honum samdóma í þessu el'ni, er farið 
fram á þessa fjárveitingu.

Við c. 1,—7. Önnur útgjöld. JTnuhæðirnar á þessum liðum eru settar
sumpart eftir tillögum forstöðumanns, sumpart i/’ð tÍIHtÍ tH’ að þegar á fyrsta 
ári skólans hafa allmargir stúdentar (6) sótt uni skóla.?/1’ SJerstaklega ,skal Það 
tekið fram, að eigi virðist síður nauðsvnlegt við þennan skóla .”ð 'æ'13 Ut’
gafu kenslubóka; er því farið fram á fjárveitingu til þessa í 7. lið.
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IV. H i n n a 1 m e n n i m e n t a s k ó 1 i.

Yið a. Laun eru talin eins og áður og samkvæmt lögum 9. desbr. 1889,
6. gr.

Við b. Aðstoðarfje. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við e. 1.—-13. Allir þessir liðir eru eins og í núgildandi fjárlögum.

V. Til g a g n f r æ ð a s k ó 1 a n s á Akureyri.

Við a. Laun. Þau eru samkvæmt 3. gr. laga, nr. 38, 10. nóvbr. 1903 þessi: 
laun skólastjóra ................................ kr. 3000,00

— 1. kennara ............................... — 2000,00
— 2, —»— ................................ — 1600,00

kr. 6600,00

Við b. Önnur útyjöld. Eflir tillögum skólastjóra er farið fram á þessar 
breytingar. 2. liður til eldiviðar og ljósa er færður upp í 600 kr. Liðurinn 3, 
lil tímakenslu, er færður upp í 2500 krónur, og er svo til ætlast, að af þeirri 
upphæð gangi 600 kr. í laun til kennara í dráttlist, eins og tjárlaganefnd Nd. 
ætlaðist til á síðasta þingi, og 400 kr. til kennarans í leikfimi; þessi kennari, sem 
er vel að sjer í sinni list, hefur gjört það að skilyrði, ef hann ætti að verða 
kvr við skólann, að hann hefði eitthvað fast, og virðist það eigi ósanngjörn krafa. 
Þá hefur námsstvrkurinn (4. liður) verið hækkaður um helming. Þegar þess er 
gætt, að skólinn samsvarar nú hálfum mentaskólanum, en nemendatalan er til- 
tölulega rniklu bærri, þá er ekki i sjálfu sjer ósanngjarnt, þó hann hefði helming 
stvrks móti mentaskólanum, en með tilliti til þess, að námstíminn er á hverju 
ári einum mánuði styttri, og því nokkuð kostnaðarminni dvöl i skólanum fyrir 
nemendur, þá er þó ekki farið fram á hærri upphæð en 800 krónur.

Loks er lagt til að skipaður verði sjerstakur dyravörður, er hafi 400 kr. 
árleg laun, auk bústaðar, eldviðar og Ijósa.

VI. K e nn a r a s k ó 1 i n n:

Við a. Laun; þau eru talin samkvæmt lögum nr. 63. 22. nóvbr. 1907 5. 
gr. og skiptast þannig:

Laun skólastjóra .................... kr. 2400,00
— 1 kennara...................... — 2200,00
— 2 — .................. — 2000,00

Við b. Önnur útgjöld. Gjöldin eru sett að mestu levti eftir tillögum 
skólastjóra, en auðvitað eru þau af honum nokkuð sett eftir ágiskun, eins og 
eðlilegt er, ineðan engin revnsla er á komin.

VII. Til s t ý r i m a n n a s k ó I a n s:

Við a. og h. Liðirnir 1 til tímakenslu og 3 til eldiviðar og ljósa, eru eftir 
tillögum forstöðumannsins, settir niður hinn fyrri um 400 kr. árlega, og hinn 
síðari um 100 kr., en hins vegar er 4. liður, ýmisleg útgjöld, hækkaður um 100 kr.
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VIII. Til annarar kenslu.

Við a. 1 og 2. Stjórn kvennaskóla Reykjavíkur liefur fariö frain á, að 
skólanum vrði veittur 7000 kr. styrkur hvort árið, hið næsta fjárhagstímahil, og 
hefur hún um leið skýrt frá, að kostnaður við skólahaldið væri þessi:

Kaup kennara .......................... kr. 3760,00
Húsaleiga.................................. — 2300.00
Eldiviður og ljós....................... — 1000,00
Ræsting ...................................... — 240,Oo
Ýmisleg gjöld ............................ — 500,00

Alls Tr 7,800,00
og af upphæð þessari mætti gjöra ráð fyrir, að 800 kr. gæti greiðst af vöxtum af 
sjóðseign. Þó nú hjer sje um allmikla upphæð að ræða frá því, sem áður var, 
verður stjórnarráðið að álíta, að eigi hafi hingað til verið varið svo miklu fje til ment- 
unar kvenna, að rjett sje að neita um fjárhæð þessa, með því aö telja má vist, að 
kensla í kvennaskólanum sje og verði nemendum mjög notasæl. Stjórnarnefndin hef- 
ur ennfremur skýrt frá því, að byrjað sje að hyggja njtt hús handa skólanuin 
hjer í bænum; er hann taki á leigu; þegar það hús verði tekið til notkunar, þurfi 
að kaupa frá stofni nálega allan húsbúnað handa skólanum, rúmföt og mat- 
reiðsluáhöld, og hefur hún því farið fram á að fá veittar í því skyni 3,000 kr. f. 
á. Af fyrnefndum ástæðum, og af þvi að þetta er aðal-kvennaskóli landsins, hef- 
ur stjórnarráðinu einnig þótt ástæða til að leita þessarar fjárveitingar.

Liðurinn 3. og 4. eru óbreyttir.

Við b. 1. Til barnaskóla. Á síðasta þingi var gert ráð fvrir því, að föst- 
um skólum mundi fjölga nokkuð, og einkum með tilliti til þess var styrkurinn 
settur talsvert upp, sjerstaklega síðara ár yfirstandandi fjárhagstímabils. Sex 
skólar hafa bæst við til þessa tima, og virðist því styrkurinn eigi mega vera 
minni en árið 1909.

Við b. 2. Til farskóla. Það má búast við því, að á næsta fjárhagstíma- 
bili verði fjöldi farskóla settir á stofn, og það, eftir áliti umsjónarmanns fræðslu- 
málanna, skólar með því fyrirkomulagi, sem munu reynast framtíðarskólar lijer á 
landi. Fyrirkomulag þeirra er, að 2 eða 3 smáskólahús eru reist í sama fræðslu- 
hjeraði, og einn kennari, farkennarinn, látinn gegna kenslu í báðum eða öllum 
skólunum, annað hvort svo, að hann kenni sinn daginn í hverjum, ef skólarnir 
eru svo nánir, að það sje auðgert, eða þá sína vikuna í hverjum, ef lengra er 
milli skólanna. Með þessu móti ættu mjög viða flest öll eða öll börn í fræðslu- 
hjeraðinu, að geta verið undir stöðugum fræðsluáhrifum (5 mánuði af árinu, eða 
jafnvel lengur, því að kcnnarinn »setur fyrir« í hvert sinn, er hann hættir kenslu 
og reynir að fá heimilin til að hafa afskifti af námi barnanna meðan hann er burtu, 
og má því vænta, að heimilin styðji farkennarana í starfi þeirra.

Af þvi hjer er um þýðingarmikla skóla að ræða er lagt til, að styrkur til 
þeirra sje liækkaður um þriðjung, og að styrkurinn til hvers inegi vera allt að 
200 kr.

Við b. 3. Nú þegar frumvarp þetta er samið, liggja fyrir í stjórnarráð- 
inu beiðnir um byggingarstyrk til barnaskólahúsa, sem ýmist hafa verið reist, eða 
sem reisa á, þegar á næsta sumri, er nema að upphæð uin 10,000 kr. en sem ó- 
mögulegt hefur verið að sinna, auk þess má búast við, að shkum skólum fari
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mjög fjölgandi á næsta fjárhagstímabili. Þvkir því eigi hægt að ætla minni 
upphæð i þessu skyni en 20,000 kr. hvort ár.

Við b. 4. Framhaldskensla handa kennurum var svo vel sótt í ár (1908) 
að fyllilega má búast við því að sú upphæð, sem í núgildandi Ijárlögum er veitt 
til hennar, hrökkvi eigi til næstu árin, enda þótt kennararnir við kennaraskólann 
vinni að henni án sjerstakrar borgunar. Auk þess er svo til ætlast, að kenslu- 
tíminn verði lengdur um allt að helmingi. Það er þvi lagt til að auka þennan 
styrk um 500 kr. árlega.

Við b. 5. a. Laun umsjónarmanns frœðslumálefna eru talin samkvæmt lög- 
um nr, 59, 22. nóvbr. 1907, 33. gr.

Við b. 5. b og c. Umsjónarmaður fræðslumálanna hefur farið fram á, 
að nokkurt fje vrði veitt til eftirlitsferða og til skrifstofuhalds. Að þvi er hið fyrra 
snertir, þá er það alveg sjálfsagt, að umsjónarmaðurinn þarf að ferðast svo víða 
um, sem honum er unt, til þess að leiðbeina fræðslunefndum og vekja áhuga al- 
mennings á því að koma fræðslumálum hjeraðanna í fast skipulag. í þessu skyni 
er lagt til að veita alt að 600 kr., er útborgist eftir reikningi.

Það hefur þegar sýnt sig, að umsjónarinaðurinn hefur æði miklum skrif- 
slofustörfum að gegna, þetta er eðlilegt, meðan verið er að koma öllum kenslu- 
málum á laggirnar, en það eru engin líkindi til, að þau fari minkandi með tím- 
anum, heldur liið gagnstæða. Umsjónarmaður lilýtur að hafa afarviðtæk brjefa- 
viðskifti við fræðslunefndir, skólanel'ndir, og aðra víðsvegar um landið er leita til 
hans. Ennfremur hvílir á honuin allmikið starf við fræðsiusamþyktir og 
reglugjörðir fyrir skóla, og loks virðist sjálfsagt að byrja á hagfræðislegum skýrsl- 
um um barnafræðsluna, en vinna að slíkum skýrslum, tekur upp mjög mikinn 
tíma. Að öllu þessu athuguðu þykir Stjórnarráðinu sanngjarnt, að umsjónar- 
manni sje veitt nokkurt Ije til skrifstofuhalds, og leggur til að sú upphæð sje sett 
600 krónur.

Við c. 77/ nnglingaskóla. Þessi liður er óbreyttur.

Við d. Til gagnfrœða- og alþýðuskólans i Flensborg. Stjórnarnefnd skólans 
hefur farið fram á, að reksturskostnaður skólans, sem hún telur kr. 7465,00 verði 
greiddur úr landsjóði, að frádregnum 265 kr., er borga megi úr skólasjóði, en þá 
sjeu lika tekjur hans þrotnar, og ennfremur hefur hún farið þess á leit, að veittar 
yrðu úr landssjóði 10,000 kr. til að byggja skólahús.

Með því að tveir bændaskólar eru nú nýsettir á stofn með lögum, og með 
því að rekstur þeirra kostar talsverða upphæð, auk þess sem nauðsynlegt er að 
verja ærnu lje til að byggja hús fyrir þá báða og þar sem hins vegar 
hjer er að ræða um privat skóla, sein einungis nýtur og hefur notið styrks 
af landssjóði, sjer stjórnarráðið sjer alls eigi fært, að leggja það til að lands- 
sjóður taki að sjer allan þann koslnað, sem stjórnarnefndin telur, en mun á sin- 
um tima leggja beiðni stjórnarnefndarinnar fyrir þingið.

Við e.—h. Þessir liðir eru óbrevttir, nema liðurinn h. til kenslu lieyrnar- 
og málleysingja er bæði árin talin hinn sami sem árið 1909.

Við i. Auk hinna blindu drengja Erlends og Jóns Jónssona, sem veittur 
er stvrkur á núgildandi Ijárlöguin, var systur þeirra, Ingibjörgu, sem lika er blind,
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komið í sumar í kenslu á blindra stofnun í Danmörku, fyrir tilstilli nokkurra 
kvenna hjer í bænum, og sjá þær um meðgjöf með henni til ársloka 1909. Þai 
sem tveir bræður liennar eru kostaðir af landssjóði, virðist mega gjöra ráð fyrir. 
að alþingi vilji einnig styrkja stúlkuna, og það því fremur, sem faðirinn er blá- 
fátækur verkmaður.

Við k. Þessi liður er óbreyttur.

Við I. Til Igðskólans á Hvítárbakka. Eftir beiðni forstöðumanns skól- 
ans er lagt til, að stvrkurinn sé hækkaður um 500 kr. árlega.

IX. Til sundkenslu.

Þessi liður er óbreyttur.

X. Sömuleiðis.

Við 15. gr.

X’ið 1. Landsbókasafnið.

Við 1. a.—c. Launin eru ákveðin i löguni nr. 56, 22. nóvbr. 1907, 2. 
og 3. gr.

Við 1. (I. Eftir tillögum landsbókavarðar er lagl til að hækka þennan 
lið, til bóka og handritakaupa, upp um 1000 kr. Þessi hækkun ætti að eins að 
verða næsta fjárhagstímabil, ineð því að skuld þeirri, sem safnið er í við dr. Jón 
Þorkelsson fyrir handritasafn lians, verður að fullu lokið árið 1911.

Við 1. e. Til bókbands. Þeniian lið er lagt til að hækka um 400 kr. árlega,

Við 1. f. 77/ samningar spjaldskrár. Með tilliti til þess annarsvegar, að 
fje það, sem veitt hefur verið til spjaldskrársamningar undanfarin ár hefur al 
sjerstökum ástæðum eigi verið notað, og hins vegar vegna þeirrar brýnu þarfar 
að safnið verði sem fyrst spjaldskráð, er lagt til að þessi liður verði hækkaður 
um 300 kr. árlega.

XTið 1. g. og h. og j. Þessir liðir eru óbrevttir.

X’ið 1. i. 777 eldiviðar og áhalda. Það er ekki hægl með vissu að segja, 
hve mikið al kolum muni ganga til að hita upp hið nýja safnahús, en það er talið 
liklegt, að til þess gangi um 80 tons af kolum, (cokes). Er því lagt til, að 
setja þennan lið á 2,200 kr. Að vísu inun ekki nema tæpur helmingur af upp- 
hæð þessari ganga til þess að hila upp landsbókasafnið, en þareð örðugt er að 
skipta hitaeyðslunni hlutfallslega rjett niður milli allra safnanna, þá þykir hand- 
liægast að hafa hana í einu lagi, og þá hjá því safninu sem mest not hefur af húsinu.

Við 1. k. Það er alveg nauðsynlegt, að hafa dyravörð við safnið, sem
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luk þess gætir hitavjelarinnar; honuni eru ætlaðar 800 kr. í árskaup, auk hú- 
staðar, hita og ljóss.

Við 2. a.—d. Til bókasafna. Liðir þessir eru óbrevttir, nenia að orðinu 
»amts« er eðlilega alsstaðar slept úr.

Við 3. Þessi liður, til sýslubókasafna og lestrarsala í kaupstöðuni, er 
iöinuleiðis óbreyttur.

Við 4. 77/ Landsskjalasafnsins. Eftir tillögum landsskjalavarðar hafa verið
'erðar þessar brevtingar. Nýjum lið er bætt við (b.) til aðstoðar 800 kr. árlega. 
3egar safnið er komið i hið nýja hús, er það óumflýjanlegt að hafa fastan að- 
ítoðarmann við safnið, einkum þarsem það þá verður opiðj nokkurn tíma á 
íverjum degi, og virðist ekki mega ætla slíkum manni minni laun en hjer er 
'arið fram á. Að nauðsvn sje á slíkri aðstoð er viðurkent af þinginu, því i h.lið 
núgildandi íjárlaga um safnið, er beint ætlað fje til aðstoðar síðara árið, þá er 
safnið er komið í hið nýja hús. Liðurinn b. er hinn sami sem nú fyrir síðara árið, en 
'eld í burtu orðin »til aðstoðar o. s. frv.

Við 5. og 6. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við 7. 777 forngripasafnsins. a. Laun. Þau eru talin sainkvæmt lögum
nr. 40. 16. nóvbr. 1907 24. gr.

Við b. Liðurinn er óbrevttur.

Við c. Til nndirbimings skrásetning fornmenfa. Samkvæmt ný- 
nefndum lögum á fornmenjavörður að semja skrá yfir allar fornleifar sem nú eru 
kunnar, og tiltaka staðinn svo nákvæmlega, sem kostur er á. I því skyni er ó- 
umílýjanlegt, að hann ferðist um til þess að rannsaka fornleifarnar, og er því lagt 
til að til þess sjeu veittar 1000 kr. árlega.

Við 8.—14. Þessir liðir eru eins og þeir hafa verið að undanförnutil nokkurra 
ára, nema 11. liður: Styrkur til cand. mag. Sigfúsar Blöndals til þess að vinna að 
islensk- danskri orðabók, er hækkaður um helming árlega. Sigfús Blöndal hefur 
i umsókn sinni um liækkun styrksins tekið fram, að hann hafi upprunalega ætlað 
sjer að ljúka við orðabókina á 5 árum, en ýmislegt, einkum veikindi hans sjálfs 
og á heimili hans, hafi tafið fyrir því. Verkinu sje þó miðað vel áfram og bú- 
ist hann við, að hægt verði að byrja á prentun bókarinnar eftir 3 ár. Með því 
að styrkurinn hafi reynst sjer ónógur fer hann loks fram á, að hann sje hækk- 
aður um hehning, og virðist stjórnarráðinu ástæða til að leggja það til að sá 

■styrkur verði veittur.

Við 15. Guðmundur Magnússon skáld, sem tvívegis hefur fengið styrk 
lijá þinginu hefur sótt um, að sjer yrðu veittar 600 kr. úrlega til ritstarfa, eink- 
iim til þess lúka við sagnabálk þann, sem bvrjaði með sögunni Halla. Stjórnar- 
ráðið leggur til, að þessi styrkur sje veittur.

Við 16.—23. Þessir liðir eru allir óbrevttir eins og í núgildandi ljárlögum
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Við 24. Þessi liður er færður niður um 200 kr„ en um leið er felt burt 
i skilyrðinu orðin »og halda sögufræðilega fvrirlestra«, með því að ætla verður, 
að not þeirra fvrir almenning standi ekki i neinu lilutfalli við þá fvrirhöfn, sem 
er því samfara að semja þá.

Við 25. Þessi liður er óbrevttur.

Við 26. Þessi liður er eins og í núgildandi fjárlögum, en frekari stvrk 
sjer stjórnin eigi fært að leggja til að veittur verði að svo stöddu.

Við 27. —31. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við 32. Til veðursímskeyta innanlands. Þennan lið er lagt til að hækka 
um helming, eftir tillögum landsímastjórans. Þegar Vestíjarðaálman er komin á, 
er alveg nauðsynlegt, að fá daglega veðurskeyti þaðan, og komist samband á við 
Vestmannaeyjar fvrir næsta fjárhagstímabil eða á því, sem vænta má, verður að 
fá veðurskeyti þaðan. Slík skeyti eru afarnauðsynleg, og verður því stjórnin að 
leggja mjög með því, að hin umbeðna upphæð verði veitt, enda kemur hún að 
miklu leyti landsjóði aftur til tekna meðal símatekna.

Við 16. gr.

Til verklegra fvrirtækja.

Við 1. Til bœndaskólans á Hólum. Launin eru sett samkvæmt lögum nr. 
48, 10. nóvbr. 1905. Laun aðstoðarkennara eru hækkuð um 200 kr. eftir ósk 
skólastjóra, með því að hann telur vafasamt, að hægt sje að halda þeim aðstoð- 
arkennara sem nú er nema þessi viðbót fáist, en það verði að teljast æskilegt, að 
liann haldi kenslu áfram. Að þvi er liðinn c. snertir, önnur útgjöld, þá er lagt 
til að gjörðar verði þessar breytingar: Til kensluáhalda þykir nægilegt að verja 
500 kr. árlega. Til eldiviðar og Ijósa eru áætlaðar 600 kr. árlega og er þaðtals- 
vert hærra en á Hvanneyri, en þess ber að gæta, að flutningskostnaður er ærið 
mikill. Skólastjóri hefur að vísu farið fram á enn hærri upphæð, en stjórnin 
gjörir ráð fvrir, að hann gjöri sjer alt far um að fá flutninginn sem ódýrast- 
an, og þó tekið sj1: alt tillit til hans, þá virðist þessi upphæð ætti að nægja i 
samanburði við Hvanneyrarskólann. Þá er og loks lagt til að hækka nemenda- 
styrkinn upp í 400 kr.; aðrir liðir eru óbreyttir.

Skólastjóri álitur nauðsynlegt að bygt verði n\rtt skólahús, leikfimishús og 
smiðja. Þessi hús ásamt trjesmíðaáhöldum og járnsmíðaáhöldum fyrir 6 menn 
svo og leikfimisáhöldum, kosta 27,100 kr. Eftir áliti skólastjóra verður eigi hægt 
að starfa samkvæmt reglugjörð skólans, nema húsrúm það er að framan greinir 
fáist handa skólanum. Teikningar og áætlanir verða Iagðar fyrir þingið.

Við 2. Til bœndaskólans á Hvanneyri. Laun eru sett samkvæmt lögum 
nr. 48, 10. nóvbr. 1905, en önnur útgjöld eru sett eftir tillögum skólastjórans og 
skal um þau þetta tekið fram. Laun aðstoðarkennara eru hækkuð um 200 kr. árlega, 
með því að ekki er talið hægt að fá hæfan mann til þessa starfa fyrir lægri laun 
en 1000 kr. Til kensluáhalda þykir nægja að verja 500 kr. hvort árið. Nem- 
endastyrkur er færður upp um 100 kr. árlega upp í 400 kr., og má það ekki 
minna vera, þar sem til er ætlast, að 40 nemendur sjeu á skólanum.



Þegar byrjað var á kenslu á Hvanneyri samkvæmt bændaskólalögunum, 
kom það þegar í ljós, að húsrúm var hvergi nærri nægilegt í skólahúsinu, til 
þess að kenslu yrði hagað eins og lögin ætluðust til, og til þess, að piltar gætu 
haft sameiginlegt mötunevti, og ennfremur skorti svefnhús handa þeim. Það er 
því óumflýjanlega nauðsynlegt að auka húsrúm þar á einhvern hátt. Rögnvaldur 
byggingarfræðingur Ólafsson var því sendur upp að Hvanneyri á síðastliðnu suniri, 
til þess að athuga sjerstaklega, hvort eigi mætti breyta skólahúsinu, eða auka við 
það svo, að það nægði samkvæmt lögunum. í ítarlegu erindi, sem lagt mun 
verða fyrir þingið, hefur hann talið svo marga og mikla agnúa á því að auka 
við skólahúsið, að það virðist ótækt. Hann leggur því til, að reist verði sjerstakt 
hús á Hvannevri í þarfir skólans, að svo rniklu leyti, sem hið eldra hrekkur ekki 
til, og gjörir hann ráð fvrir, að slíkt hús sje bygt úr steinsteypu, og að það 
muni kosta um 46,000 kr., en ef það yrði bygt úr timbri, járnvarið og vel vand- 
að öllu, mundi mega koma því upp fyrir 39,000 kr.

Jafnvel þó fjárhagur landsins megi tæplega við því, að leggja svo mikla 
upphæð fram til hvggingar skólahúsi, og jafnvel þó ekki hafi verið búist við nýrri 
byggingu, þá er bændaskólalögin voru samin, þá virðist þó ekki verða hjá því 
komist, ef lögin eiga að ná tilgangi sinum, að byggja slikt hús, og þegar um það 
er að velja, hvort það eigi heldur að vera úr timbri eða steini, þá virðist það 
ekki skoðunarmál, að heldur á að velja steinsteypu en timbur, þegar annarsvegar 
er litið á liinn litla mun á verðinu og hinsvegar er haft tillit til, hve stein- 
hús eru endingarbetri, minni hætta af eldsvoða, og vátryggingargjald mikið lægra. 
Stjórnin hefur því að öllu athuguðu lagt það til, að bvgt verði steinsteypuhús á 
Hvannevri, og fer fram á fjárveitingu í því skyni. Uppdrættir af skólahúsinu á 
Hvanneyri, sem er, og hinu nýja húsi, verða lagðir fyrir þingið.

Við 3. og 4. Þessir liðir eru óbreyttir eins og i núgildandi fjárlögum.

Við 5. Til bnnaðarfjelaga. Samkvæmt bendingum fjárlaganefndar Nd. 
(Alþ.tíð. 1907, A. bls. 626) er lagt til að lækka styrkinn til búnaðarfjelaga um 
1000 kr. fyrra árið og 2000 kr. hið síðara ár.

Við 6. a. Til Búnaðarfjelags Islands. Stjórn fjelagsins hefur sent Stjórn- 
arráðinu ítarlegt erindi um þarfir þess næsta fjárhagstímabil, og mun það verða 
lagt fyrir alþingi; samkvæmt því er tillagið hækkað um 3000 kr. árlega, og eru 
2000 kr. ætlaðar til ræktunarfyrirtækja, sbr. gjaldlið 6. í áætlun fyrir árin 1908 
og 1909 (Búnaðarrit 21 ár bls. 237) og 1000 kr. til búnaðarnámsskeiða, er mikið 
þykir til koma, og j’msar beiðnir hafa komið um að haldið yrði áfram.

Við 6. b. Eftir að Thalbitzer verkfræðingur hafði sumarið 1906 gjört 
mælingar og áætlun um áveitu úr Þjórsá yfir Skeið og Flóa, ferðaðist ráðunautur 
Búnaðarljelagsins, Sigurður Sigurðsson, haustið 1907 um áveitusvæðið, og hjelt fundi 
í öllum hreppum Flóans, til þess að heyra undirtektir manna um málið. Ferða- 
skýrsla hans er prentuð í Búnaðarritinu XXI. árg. bls. 322—24, og ber hún með 
sjer, að það hefur verið nær einróma ósk bænda þar, að áveitan kæmist í fram- 
kvæmd, og að þeir hafa látið í ljós, að þeir vildu leggja á sig byrðar þær, er til 
þess þarf.

Með því þetta mál, sem getur haft afarmikla þýðingu, er Iangt frá því 
nægilega undirbúið enn, hefur Stjórnarráðið lagt það til, eftir tilmælum Búnaðar-

8
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fjelagsins, að veittar yrðu 4000 kr. árlega til nánari undirbúningsrannsókna og 
mælinga viðvíkjandi þessari áveitu.

Við 7. Laun skógræktarstjóra eru talin samkvæmt lögum nr. 54, 22. nóv. 1907, 2. gr.

Við 8. Til skóggrœðslu. Upphæðin er óbreytt og er svo tilætlast, að henni 
sje varið þannig: 1910 1911

Laun 4 skógarvarða................................................................ 4,400,00 4,400,00
— eftirlitsmanns við Rauðavatn og Þingvelli .... 500,00 500,00

Til gróðrarstöðva við Rauðavatn............................................. 300,00 300,00
— —»— — Þingvelli.................................................. 300,00 300,00
— —»— — Grund....................................................... 100,00 50,00
Til j’msra framkvæmda í Háls- og Vaglaskógum................... 1000,00 1100,00
Til ýmsra framkvæmda í Hallormsstaðaskógi....................... 1600,00 1550,00
Til girðinga við Sogið, Efstadal og við Laxfoss.................... 1100,00
Styrkur til skjólgarðs við Eiða og Brekku............................ 500,00
Styrkur til gróðrarstöðvar á Akureyri....................................... 400,00
Til girðingar við Reykjahlíð, Skinnastað, Laug við Gevsi,

Saurbæ og víðar...................................................... 2000,00
Ferðakostnaður.............................................................................. 800,00 800,00

Alls 11,000,00 11,000,00

Við 9. Til sandgrœðslu. Lipphæðinní, sem er óhrevtt, er ætlast til að 
verja þannig: 1910 1911
Til tveggja sandgræðslumanna................................................. 2000,00 2000,00
Til girðinga við Reyki á Skeiðum............................................ 600,00 500,00
Til girðinga við Jólgeirstaði og við Hvaleyri........................... 400,00
Til girðinga við Fellsmúla og Skarð milli Þjórsár og Vestri-

Rangár......................................................................... 500,00 1000,00
Til að safna marhálmi og til sáninga....................................... 500,00 500,00

Ails 4000,00 4000,00

Við 10. Stgrkur til samuinnusmjörbúa. Samkvæmt tilætlun alþingis er 
þessi styrkur færður niður um 2000 kr. hvort árið.

Við 11.—17. Allir þessir liðir eru óbreyttir.

Við 18. Til iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði til kvöldskólahalds. Stjórn 
þess fjelags hefur farið fram á að fá þennan styrk, og virðist stjórnarráðinu full 
ástæða til að verða við þeirri beiðni, þar sem Seyðisfjarðarkaupstaður hingað til 
hefur einkis slíks styrks notið, eins og hinir aðrir kaupstaðir.

Við 19. Það hefur verið mikil eftirsókn eftir þessum styrk; miklu fleiri 
sótt, en nokkur tök voru á að veita. Stjórninni virðist því tilhlýðilegt að hækka 
styrkinn um 500 kr. hvort árið.

Við 20. Til verslunarskólahalds. Forstöðunefnd verslunarskólans í Reykja- 
vík hefur farið þess á leit, að styrkurinn til skólans verði hækkaður upp í 5000 
kr. árlega og tilfærir sem ástæðu fyrir beiðninni, að skólinn hafi haft og hafi 
mikla aðsókn, að nær allir þeir, sem útskrifast hafa af skólanum, hafi þegar
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fengið fasta atvinnnu við verslanir og sýni það, að kaupmenn meti starf skólans, 
og beri traust til hans. Kenslan hafi verið aukin árlega, og nú í ár sje bætt við 
12 stundum á viku, án þess að fjölga námsgreinum, svo að nú sje alls kent 78 
stundir á viku.

Með því að stjórnarráðið verður að viðurkenna, að skóli þessi hafi þegar 
gjört mjög mikið gagn og að hann eflist ár frá ári, eins og skýrslur hans, sem lagðar 
munu verða fyrir þingið, sýna, finst því ástæða til að leggja með því, að hinn 
umbeðni styrkur verði veittur.

Við 21.—25. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við 26. Til grasgarðs i Reykjavik. Þeir cand. mag. Helgi Jónsson og 
ráðunautur Einar Helgason hafa þegar komið upp dálitlum grasgarði í Gróðrar- 
stöðinni i Reykjavík og hafa þar gróðursett allmargar íslenskar tegundir. Til 
þessa hafa þeir engan styrk haft, en unnið að því kauplaust, og enda borgað 
vinnu úr sínum eigin vasa. Þeir hafa farið þess á leit, að fá 800 kr. styrk ár- 
lega til þess að auka þennan grasgarð, og þar sem hjer er að ræða um að leggja 
aðeins litla upphæð fram til fyrirtækis, sem getur haft mikla þýðingu, hefur 
stjórnarráðið tekið þessa upphæð inn í frumvarpið.

Við 27. Liðurinn er óbreyttur.

Við 28. Sjá athugasemdir við fjáraukalagafrumvarpið fyrir 1908 og 1909.

Við 17. gr.
Eins og að undanförnu sbr. 5. gr., 2. og 3. lið.

Við 18. gr.
Gjöld þessi eru talin 125 þús. kr. Skrá yfir eftirlaun embættismanna, 

ekkna og barna, eins og þau voru í lok oktbr.mánaðar 1908 er prentuð hjer á eftir.

Við 19. gr.
Með tilliti til þess, að sektarfje fyrir ólöglegar fiskiveiðar, er ekki tilfært 

tekjumegin eins og í núgildandi fjárlögum, heldur er það að svo miklu leyti, 
sem það rennur í landssjóð, fólgið í liðnum, »óvissar tekjur«, þykir hæfdegt að 
áætla óviss útgjöld kr. 6000,00.

Við 21. gr.
Af þeim lánsliðum, sem standa í núgildandi fjárlögum, virðist eigi ástæða 

til að halda öðrum, en þeim sem ætlaðir eru til stofnunar mjólkurbúa, til þurra- 
búðarmanna utan kaupstaða og til sýslufjelaga til landsímalagninga, þar sem 
áskilið er framlag af þeirra hálfu.

Búnaðarfjelag Islands hefur vakið máls á því, hvort eigi mundi vera rjett 
að veita þeim sýslufjelögum, er þess óskuðu, lán til þess að koma upp korn- 
forðabúrum til skepnufóðurs, eins og oft befur komið til tals á alþingi, þó aldrei
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hafi það til framkvæmda komið; stjórnarráðið hefur eigi getað fallist á, að slík 
lán yrðu heimiluð yfirleitt, heldur að rjettara væri að binda þau við þær sýslur 
einar, sem liggja svo, að sigling þangað geti tepst af ísum, og leggur stjórnar- 
ráðið til, að í því skyni megi lána með venjulegum skilyrðum 30,000 krónur.



Fylgistjal.

S li i* á

yfir

eftirlftun þau til erabættlsmanna og embættismannaekkna og 
sem hvíldu a landssjóði við lok októbermánaðar 1908,

A. E m bættismenn:

barna,

kr. a

1 Páll Melsteð, sögukennari.......................................
kr.

1,800,
a.

00

2
Lög 16/9. 1893.

Skúli Thoroddsen, sýslumaður í ísafjarðarsýslu 
og bæjarfógeti á ísafirði .................................. 1,500, 54

3
kon. úrsk. 91/5. 1895.

Þorgrimur Johnsen, hjeraðslæknir i 11. læknis- 
hjeraði ................................................................. 1,586, 20

4
kon. úrsk. uli. 1896.

Einar Thorlacius, sýslumaðurí Norður-Múlasýslu 1,593, 78

5
kon. úrsk. 29/s. 1896.

Franz Siemsen, sýslumaður í Gullbringu- og Kjós- 
arsýslu...................................................................... 1,601, 40

6
kon. úrsk. Vs. 1899.

Þorvaldur Jónsson, hjeraðslæknir i Ísaíjarðar- 
hjeraði...................................................................... 1,626, 66

7
kon. úrsk. 15/n. 1900.

Magnús Stephensen, landshöfðingi....................... 6,222, 22 i

8
Biðlaun frá J/2. 1904.

Björn Magnússon ólsen, rektor við lærða skólann 
i Reykjavík ......................................................... 2,255, 56

9
kon. úrsk. 25U. 1904.

Július Havsteen, amtmaður í Suður- og Vestur- 
amtinu ................................................................. 4,000,

i

oo ;

10
Biðlaun frá Vio. 1904.

Július Halldórsson, hjeraðslæknir i Blönduóshjer- 
aði ......................................................................... 1,133, 33

kon. úrsk. 19/4. 1906.
Flyt 23,319,69
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11

12

13

14

1

2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

12

kr. a. 
Fluttar 23,319,69

' kr. a.

Jónas Jónassen, landlæknir .................. .......... 2,875, 55
kon. úrsk. 19 7. 1906.

Einar Benediktsson, sK’slumaður .......... .......... 641, 91
kon. úrsk. 10/r. 1907.

Halldór Briem, kennari .......................... .......... 1,440, 00 1
kon. úrsk. 13/7. 1908.

Hallgrímur Sveinsson, biskup................ .......... 4.666, 67
kon. úrsk. 19/d. 1908. í 32,943,82

B. E m h æ 11 i s m a n n a ekkjur og b ö r n. 
Ragnheiður Thorarensen, ekkja sj’slumanns V. kr.

Thorarensen í Strandas\rslu, frá 1. ágúst 1854 
Anna María Johnsen, ekkja hjeraðslæknis Eggerts

Johnsen, frá 1. ág. 1855 ..................................
Clara Margrethe Henriette Snæbjörnsson, ekkja 

sýslumanns Jóns Snæbjörnssonar i kr. a. 
Borgarfjarðarsýslu, frá 1. sept 1860 212, 87
Ennfremur styrkur til húsaleigu á ári 40, » 252, 87

100,
a.

79

138, 75

Ragnheiður Thorarensen, ekkja hjeraðslæknis, 
kancelliráðs Skúla Thorarensen frá 1. maí
1872 .........................................................................

Camilla Tómasson, ekkja hjeraðslæknis
Þórðar Tómassonar, frá 1. desbr.
1873 .......................................................................

273, 33

197, »

Kristjana Havstein, ekkja amtmanns Pjeturs Hav-
stein, frá 1. júlí 1875 .......................................... 529, 16

Hildur Solveig Bjarnadóttir, ekkja sýslumanns B.
E. Magnússonar, frá 1. júli 1876 .................. 538, 27

Lovise Emilie Mariane Weywadt, ekkja hjeraðs-
læknis Weywadt, frá 1. nóv. 1881.................. 81, 25

Sigriður Blöndal, ekkja sýslumanns G. Blöndal
í Barðastrandasýslu frá 1. júní 1884 ........... 300, 45

Elinborg Thorberg, ekkja landshöfðingja Bergs
Thorberg, frá, 1. febr. 1886 ............................... 919, 17

Christiane Caroline Bolbroe, ekkja fyrv. hjeraðs- 
læknis Bolbroe í Vestmannaeyjum, frá 1. maí 
1888 ......................................................................... 75, »

Kristin Skúladóttir, ekkja hjeraðslæknis Boga
Pjeturssonar í 18. læknishjeraði frá 1. jan. 1890 187, 50

Flvt 3,593, 54 32,943, 82
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

kr. a. 
Fluttar 3,593,54

Caroline Rosa Jónassen, ekkja amtmanns E. Th.
Jónassen, frá 1. október 1891 .......................... 750, »

RagnheiðurGuðjohnsem, ekkja hjeraðslæknis Ein- 
ars Guðjohnsen í 13. læknishjeraði, frá 1. ág.
1891 ................................................. : .......... 187, 50

Þórhildur Tómasdóttir, ekkja lektors theol., for- 
stöðumanns prestaskólans Helga Hálfdánar- 
sonar, írá 1. tebr. 1894 ....................................... 575, »

Asta Hallgrímsson, ekkja læknaskólakennaraTóm- 
asar Hallgrímssonar, frá 1. jan. 1894 350 kr.
Samkv. kon. úrsk. 9. nóv. 1894 handa 
Tómasi syni hennar fæddum 9. ágúst 
1894 til fullra 18 ára......................... 100 — 450 »

kr. a. 
32,943, 82

Ingunn Halldórsdóttir, ekkja sýslumanns H. E.
Johnson í Rangárvallasjslu frá 1. maí 1894 412, 59

Krístín Rlöndal, ekkja sýslumanns Lárusar Blön-
dal í Húnavatnssýslu, frá 1. maí 1894 .......... 582, 45

Ingibjörg Jensdóttir, ekkja hjeraðslæknis Hjörts
Jónssonar i 4. læknishjeraði, frá 1. maí 1894 305, »

Þuríður Johnsen, ekkja sX’slumanns Jóns John-
sen í Suður-Múlasýslu, frá 1. nóvbr. 1895 ... 430, 80

Sigþrúður Friðriksdóttir,ekkja justitiarii Jóns Pjet-
urssonar, frá 1. febr. 1896 ................................ 725, »

Elisabet Ragnhildur Jónsdóttir, ekkja hjeraðs-
læknis Ólafs Sigvaldasonar, frá 1. júni 1896 187, 50

Maria Kristín Finsen, ekkja Ó. Finsen póstmeist-
ara, frá 1. april 1897 .......................................... 300, »

Margrjet Guðmundsdóttir, ekkja Jóhann- kr. a. 
esar ólafssonar, sýslumanns í Skaga-
fjarðarsýslu, frá 1. april 1897 .......... 398, 47
Samkvæmt konungsúrskurði ll.jan.
1898 handa syni hennar:
Valdemar Davið, t. 18. sept. 1896 ... 100, » 498, 37

*
Ragnhildur Sverrisson, ekkja sýslumanns Sigurð-

ar Sverrison í Strandasýslu, frá 1. febr. 1899 328, 58
Charlotte Caroline Leopoldine Friðriksson, ekkja 

yíirkennara við Iærða skólann i Reykjavik 
Halldórs Kr. Friðrikssonar, frá 1. apríl 1902 400, »

Elin Guðrún Blöndal, ekkja hjeraðlæknis Páls
Blöndal í 3. læknishjeraði, frá 1. febr. 1903 187, 50

Henriette Louise Jensson, ekkja Björns Jenssonar 
kennara við lærða skólann í Reykjavík frá 1.

Flyt 9,913, 83 33,943, 82
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kr. a. 
Fluttar 9,913, 83

kr. a. 
32,943, 82

kr. a.
mars 1904 .......................................... 350, »

Samkv. kon. úrsk. 21. april 1904
handa hörnum liennar til fullra
ára:

1. Þórdísi, f. 22. febr. 1892 .......... 80, »
2. Ágústu, f. 14. febr. 1894 ............... 80, »
3. Arndísi, f. 17. mars 1895 .......... 80, »
4. Soffiu, f. 25. april 1899 ................ 80, »

29

30

31

32

33

Álfheiður Briem, ekkja amtmanns Páls Briem
kr. a.

frá x/i. 1905 .......................................... 625, »
Samkv. kon. úrsk. 21/3. 1905 handa
börnum hennar til fullra 18 ára:

1. Þórhildi, f. 7. des. 1896 ............... 100, »
2. Eggert, f. 6. jan. 1898 .................. 100, »
3. Friede, f. 7. okt. 1900 .................. 100, »
4. Helga, f. 18. júní 1902 .................. 100, »
5. Kristínu, f. 1. apríl 1904 .......... 100, »

Margrjet Egilsdóttir, ekkja Halldórs Bjarnasonar
sýslum. i Barðastrandars^’slu frá 1. mars 1905 351, 50

Margrjet Magnúsdóttir, ekkja Ólafs Guðmunds- 
sonar hjeraðslæknis í Bangárhjeraði frá 1. 
april 1906   187, 50

Guðrún B. Gisladóttir, ekkja hjeraðslæknis Jóns
Sigurðssonar......................................................... 189, 37

Sophia Thorsteinson, ekkja landfógeta Arna
Thorsteinson frá 1. deshr. 1907 ...................... 683, 59

13,120. 79

1

2

C. Uppgjafapresta r.
kr. a.

Halldór Þorsteinsson frv. prestur í Landeyjaþing-
um, frá fardögum 1898 .................................. 250, »

Stefán Stephensen, fvrv. prestur að Mosfelli, frá
fardögum 1900 .................................................. 208, 65

Lárus Benediktsson, fyrv. prestur að Selárdal,
frá fardögum 1902   54, 29

Tómas Björnsson, fyrv. prestur að Barði, írá far-
dögum 1902 ......................................................... 405, 28

Flyt 918. 22

3

4

46,064. 61
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kr. a. kr. a.
Fluttai• 918. 22 46,064, 61

5 Jakob Benediktsson, fyrv. prestur að Glaumbæ,
frá fardögum 1900 .......................................... 33, 34

6 Ólafur Stephensen, fyrv. prestur að Mosfelli, frá
fardöguin 1903 ................................................. 145, 56

7 Jón Magnússon, fvrv. prestur að Ríp, frá far-
dögum 1904 ......................................................... 230, »

8 Gisli Kjartansson fyrv. prestur í Mýrdalsþinguni,
frá fardögum 1904 .......................................... 131, 78

9 Páll Sivertsen, fyrv. prestur að Stað í Aðalvík,
frá fardögum 1905 .......................................... 477, 73

10 Hjörleifur Einarsson, fyrv. prestur að Undirfelli,
frá fardögum 1906 .......................................... 460, »

2,396, 63

D. P r e s t s e k k j u r:
kr. a.

Eftir landsreikningnum fyrir 1907 nnmu eftirlaunin
til prestekkna við árslok ................................ 4,722 53 !

Af þeim hafa síðan fallið burtu.................. )) »
4,722, 53

en bæst við ................................................. 268, 60

;____ -

4,991,13

E. S a m k v æ m t 17. g r. f j á r 1 a g a n n a.

1

kr. a.
Eftirlaun ekkjufrúar Jakobínu Thomsen .......... 300, »
Viðbót við eftirlaun ekkjufrúar Önnu Johnsen ... 150, »

— — -- prestsekkju Ragnheiðar Jóns-
i dóttur..................................................................... 105, 40 [

Stvrkur til ekkjufrúar Torfhildar Holm .......... 200, » j
— — — Bjargar Jónsdóttur ........... 300, )) !
— — Valgerðar Þorsteinsdóttur 250, )) 1
— — — Solveigar Þórðardóttur ... 200, » ■

[ — — Magneu Asgeirsson .......... 200, »
— — — Elinborgar Friðrikssdóttur 200, )) i
— — — Sigríðar Þorkelsdóttur 200, » I
— — — Raghildar Björnsdóttur ... 200, » í

Til prót'. dr. phil. Þ. Thoroddsen.......................... 2.000, » j
sjera Matthiasar Jochumssonar .................. 2,006, » s

i
— — Hjörleifs Einarssonar................................ 300, » 1

l'lyt 6,605, 16 53,452,37 |
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Fluttar
kr.

6,605,
a.

40
kr. a. 

53,452, 37
Til Sumarliða pósts................................................. 200, »
— Hannesar pósts ................................................. 200, »
— Gisla Eiríkssonar pósts .................................. 200, »
— Jóhanns Jónssonar pósts.................................. 200, »
— Egils Gunnlaugssonar pósts .......................... 100, »
— Sigurðar Jónssonar fyrv. fangavarðar .......... 800, »
— Tómasar Daviðssonar barnakennara .......... 200, » 8,505, 40

i 61,957, 77



Prumvarp til fjáraukalaga
fvrir

árin 1908 og 1909.

(Lagt fvrir alþingi 1909).

1. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum tyrir árin 1908 

og 1909 veitast kr.: 133,936,17 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru i 2.-6. gr. 
hjer á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem talin eru i 12. gr. fjárlaganna til lækna- 

skipunarinnar, veitist á eftir 10. lið 1.
Til þess að fullgjöra sóttvarnarhúsið á Sevðisfirði (þar af endurveiting 

1168 kr. 69 au.)......................................................... ’............................ kr, 2295,00

Við A. 4.

Við B. III.
Við R. VIII.

Við C. 2 e.

Við 1). II. 6,

3- gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 13. gr. tjárlaganna til sam- 

göngumála, veitist
Til þess að setja miðstöðvarhitun i pósthúsbygg-
inguna ......................................................................... kr. 3,000,00
Til brúargjörðar á Ytri-Rangá hjá Ægisiðuhöfða — 47,000,00 
Til aðstoðar-verkfræðings til rannsókna og mæl-
inga viðvikjandi járnbrautarlagning austur..........  — 2,700,00
Til viðbótar við styrk árið 1909 til bátaferða frá
Langanesi til Hornafjarðar........................................ — 4,000,00
Gegn því, að í stað ráðgjörðs 3.3 m/m kopar- 
sima trá Reykjavik til Selfoss og 4 m/m járnsima 
þaðan að Eystri-Garðsauka, sje notaður 4.5 m/m 
járnþráður alla leið, má draga 10,000 krónur frá 
tillagi þvi, sem heimtað er í fjárlögunum til símalinu 
þessarar af Árnes- og Rángárvallasýslum. Til þess i 
framhaldi af þessari linu að leggja talsima frá 
Evstri-Garðsauka til Vestmannaeyja, veitist, gegn
8000 kr. tillagi frá Vestmannaevjas^’slu.........  ... — 34,200,00

flvt — 90,900,00
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flutt: kr.
Við D. bætast 2 nýir liðir:

1. Af kostnaði við simalínu frá Kalastaðakoti til Akra-
ness . ... ........................................................................ —

Veitist með því skilyrði, að Borgarfjarðarsýsla og 
Mýrasýsla greiði samtals 5,400 krónur til þessarar 
línu og til línunnar frá Grund eða Varmalæk til Borg- 
arness, og fellur þá burtu það sjerstaka tillag, sem 
í fjárlögunum er áskilið til Borgarnesálmunnar.

2. Fje því, sem sparast hetur af þeim upphæðum, sem 
veittar eru i fjárlaganna 13. gr. D. II. 1, 2., 4, 5,
7, 8, 9 og 10 má verja til þess að kaupa landssjóði 
til handa einkalínurnar frá Seyðisfirði og Egilsstöðum 
til Eskifjarðar og NorðQarðar, þannig, að hlutaðeigandi 
sýslufjelög, auk þeirra 4000 kr„ sem lagðar hafa verið til 
Eskifjarðarlinunnar, taki að sjer 5000 kr. aflandssjóðs- 
láni þvi, er á símunum hvílir. í viðbót má verja 
allt að ................................................................................. —

Það skal í skilyrðum haft við stofnsetningog framhald 
talsímastöðva til almenningsnota á framangreindum síma- 
leiðum, að hrepparnir ábyrgist og kosti að sinum hluta 
startræksluna eftir þeim reglum, sem nú gilda um stofn- 
un venjulegra landsímastöðva, og stjórnin nánar ákveður.

Við E. 1, Til þess að setja lítinn aukavita við Revkjanesvitann —
2, Til þess að setja bráðabirgðavita á Öndverðar-

nes.......................................................................................  —
3, Til útgjalda við vitann á Siglunesi haustið 1908 og

árið 1909 ......................................................................... —
4, Til þess að endurreisa innsiglingarvarðann á Gríms-

ey í Steingrimstirði......................................................... —

90,900,00

7,400,00

6,000,00

2,500,00

3,500,00

1,400,00

300,00
112,000,00

4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem veitt eru i 14 gr. tjárlaganna til kirkju 

og kenslumála, veitist:
Við B. III. Til lagaskólans:

b. 4. til bókakaupa......................................................... kr. 1.000,00
b. 6. önnur útgjöld .............................................. — 400,00

Við B. V. Til gagnfræðaskólans á Akureyri:
1, Til aðgerðar á skólahúsinu 1908 ............................ — 850,00
2, — aðgerðar á innanstokksmunum og til viðbót-

ar þeim s. á. (þar með baðáhöld).......................... — 1,250,00
3, Til leikfimishúss...................................................... — 2,000,00
4, — lampa og ljósáhalda .......................................... — 800,00
5, — kennarapúlta o. fl............................................. — 500.00
6, — tímakenslu ........................................................ — 500,00

tlvt~ki\ 7,300,00
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flutt kr. 7,300,00
Við 14. gr. B. VII. f. Til viðbótar við námstyrk við kennaraskólann kr. 900,00

— viðgerðar við lóð skólans .................. — 1,000,00
kr. 9,200,00

5. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sein veitt eru i 15. gr. tjárlaganna lil vis- 

inda og bókmenta, veitist:
Við 7. Til rannsókna og undirbúnings skrásetning fornmenja samkvæmt

lögum 16. nóv. 1907, eftir reikningi alt að .................. kr. 1,000,00
Við 38. Fvrir veðursímskeyti til stöðvanna á Húsavík, Fáskrúðs-

firði, Keflavik, Gerðum, ísafirði, Flateyri, Þingeyri, Bíldu- 
dal og Patreksfirði; frá 1. nóvember 1903—31. desem-
ber 1909 ................................................................................. - 2,800,00 

kr. 3,800,00

6. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru i 16. gr. fjárlaganna til verk-

legra fyrirtækja, veitist:
Við 7. Til þess að bvgg'ja fjós á Hallormsstað og gjöra að bæjarluisum á

Ormstöðum............................................................................... kr. 1,200,00
Við 8. 1, Til vegar framhjá sandgræðslusvæði við Reyki á

Skeiðum 1908 ................................................................. 541,17
2, Til vegar fvrir austan sama sandgræðslusvæði sum- 

arið 1909, gegn því að það, sem á vantar, verði borg- 
að annarsstaðar frá ......................................................... - 2,000,00

Eftir 16. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði til kveld-
skólahalds ......................................................................... 300,00

Eftir 31. 1. Til Hallgrims Benediktssonar, Jóbannesar Jóseps-
sonar o. fl. til þess að sýna glimu við olympisku 
leikina i London sumarið 1908 .................................. 2,000,00

2. Til Tómasar Tómassonar, leiga fyrir Gullfoss árin 
1908 og 1909 .................................‘ ........................... 600.00

kr. 6,611,17

7. gr.
7000 kr. lán úr viðlagasjóði, veitt stórkaupmanni Tbor. E. Tulinius til

simalagninga til Norðfjarðar gegn tryggingu i linunni, með 4°/o vöxlum á ári 
og endurgreiðslu á 18 árum, samþykkist.
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A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a:

Við 2. gr.
Á fjárlögunum frá 1906 og 1907 voru veittar 5,000 kr. til þess að koma 

upp sóttvarnarhúsi á Seyðisfirði. Árið 1906 var keypt i þessu skyni hús á 
Búðarevri," og til þess varið 3831 kr. 31 eyri. Nauðsynlegar breytingar 
og umbætur á húsinu voru ekki fullgjörðar fyr en á árinu 1908 
og gátu eigi fengist fyrir minna en 2295 kr., enda er húsið nú vel úr garði 
gjört, sterkt og hentugt. Húsið hefur þannig alls kostað 6,126 kr. 31 eyri og 
verður þvi hin eiginlega umframgreiðsla 1126 kr. 31 evrir.

Við 3. gr.
Við A 4. Af þessari upphæð ætti helmingurinn eiginlega að teljast 

undir 1), með því að kostnaður þessi kemur landsímastöðinni í Revkjavik eins 
lil nota eins og pósthúsinu, en upphæðin er öll sett lijer til hægri verka. Eftir 
skýrslu póstmeistara og landsímastjóra er nauðsvnlegt að gjöra breyting á hinni 
núverandi upphitun hússins. Ofnarnir eru bæði gamlir og óhentugir, trekkja 
illa og duga ekki til að hita herbergin. í stað þess að kaupa nýja ofna hafa 
póstmeistari og ritsimastjóri farið tram á, að miðstöðvarhitun sje sett í húsið, 
og verður að álíta, að það sje hentugast og ódýrast til lengdar. Miðstöðvar- 
hitun með vatni er áætlað að sett verði í húsið fvrir um 3000 krónur.

Við B III. í athugasemdum við fjárlagafrumvarp stjórnarinnar fvrir 
árin 1908 og 1009 var gerð grein fyrir þvi, að um tvö brúarstæði væri að velja 
á Ylri-Rangá, hið efra á Ægisiðuhöfða og hið neðra á Ægisíðufossi; var þar 
gert ráð fyrir þvi, að brú á efra brúarstæðinu mundi kosta 55 þúsund kr., en 
brú á hinu neðra 29 þúsund kr. auk 11 þúsund króna til vega báðum megin, 
svo að verðmunur var þá talinn i raun og veru 15 þús. krónur. Eftir að ná- 
kvæm rannsókn á efra brúarstæðinu nú hefur fram farið og tilboð hefur verið 
fengið um járnvfirbygging að brú á þeim stað, má ætla að kostnaðarmunur- 
inn verði ekki nema 7000 krónur, og með þvi að hjeraðsbúum er það hið 
mesta áhugamál, að valið sje efra brúarstæðið, sem liggur betur við, er lagt til 
að svo verði gjört. Virðist ekki rjett að lála ágreining um brúarstæðið verða 
þess valdandi enn á þessu þingi, að fvrirlarist að veita tje til brúar þessarar, 
sem vegna umferðar og flutningsmagns á eðlilegan i jett til þess að verða næst 
i röðinni af hinum stærri brúm. t’að þvkir nauðsynlegt, að brúin geti komist 
á þegar i sumar 1909, bæði vegna þarfar þeirrar, er á brúnni er, og eins 
vegna hins, að árið 1910 er ráðgert, að Norðurá i Borgarfirði verði brúuð; væri 
Rangárbrúin látin bíða þess árs þá yrðu tvær stórbrýr samferða, sem er mjög 
óhagkvæmt, þar sem ekki er nema tveim verkfræðingum á að skipa til um- 
sjónar; þeir yrðu þá báðir bundnir það sumarið og gætu tæplega sinnt sem 
þarf þeim vegagjörðum og smærri brúargerðum, sem alt af kalla að. Einnig 
er það óhentugt og bakar aukinn kostnað til áhalda, að láta tvö slík verk 
verða samferða, í stað þess að framkvæma hvert verkið á sínu ári Brúar- 
gerðinni á Norðurá er ekki hægt að fresta lengur en til 1910, neina hlje sje 
gert á vinnu allri við Borgarfjarðarbrautina, en sumarið 1909 liggur ekki fyrir 
nein stórbrúargerð, enda var það tilætlunin samkvæmt fjárlagafrumvarpinu
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fvrir 1908 og 1909 að Rangárbrúin vrði þá gerð, hefði samkomulag náðst um 
brúarstæðið.

Uppdrættir að brúnni verða lagðir fvrir þingið. Aætlaður kostnaður 
47,000 kr., sundurliðast þannig:

I. Undirbygging (4 stöplar)................
II. Yfirbvgging (járn) ..........................

................. 15,000
.......... 19,000

III. Vegur að og f'rá............................... ................. 1,000
IV. Verkpallar......................................... .......... 5,000
V. Áhöld ............................................... .. ........... 3,000

IV. Verkstjórn, ýmisleg og óviss gjöld .......... 4,000
47,000

Við B VIII. Á fjárlögunum fyrir 1908 og 1909 voru veittar
fvrra árið til þess að gjöra nákvæmar landmælingar, er lagðar geti orðið til 
grundvallar við ákvörðun járnbrautarstæðis frá Reykjavik til Þjórsár og er 
þeim mælingum nú lokið svo, að verkfræðingur getur byrjað að velja leiðina 
og gjöra bráðabirgðaráætlanir uni kostnað. En til þess þarf itarlegar rann- 
sóknir og mælingar, sem hr. verkfræðingi Th. Krabbe er ætlað að gera i sum- 
ar. En með því að hann einnig hefur öðrum störfum að sinna, virðist óhjá- 
kvæmilegt að fá honum aðstoð í þessn skvni, og er lagt til, að til þess sjeu 
veittar 2,700 kr.

Við C. 2 e. Styrkurinn til bátaferða á Austfjörðum frá Langanesi til 
Hornafjarðar kom eig'i að notum sumarið 1908, með því að hinar veittu 6000 
kr. revndust eigi nægilegar. Áptur á móti er sennilegt, eftir því sem upplýst 
hefur verið af þingmönnum Suður-Múlasýslu, að ferðirnar befðu komist á, ef 
styrkurinn hefði numið 10,000 kr. Með því að mjög mikil þörf er á ferðum 
þessum, sjerstaklega vegna Austur-Skaptafellssýslu, þvkir nauðsvnlegt að stuðla 
að því, að lánast geti að koma ferðum þessum á þegar i sumar og er því lagt 
til, að bætt sje við styrkinn 4000 kr. fvrir árið 1909.

Við I). II. 6. — Þörfin á því, að koma Vestmannaeyjum í símasam- 
band við aðra hluta landsins verður tiltinnanlegri ár frá ári eftir þvi, sem sig'l- 
ing eykst og innlendar fiskiveiðar. Auk þess gagns, sem af því yrði fyrir eyj- 
arnar sjáltar og fiskiveiðar landsins, má og ætla, að eftirlitið með fiskiveiðum 
útlendinga ljettist við það að raun; en vegna kostnaðarins er ekki hugsandi til 
að leggja sæsímann milli lands og eyja annarsstaðar en þar, sem stvst er til 
lands, og verður Vestmannaevjasiminn þvi að vera i sambandi við simaálm- 
una milli Revkjavikur og Eystri-Garðsauka, sem fje er veitt til i fjárlögunum 
l'yrir 1908 og 1909, og ætlað var til að bygð vrði árið 1908. Eins og kunnugt 
er fórst símalagning þessi fvrir í sumar sem leið, af því að sýslunefnd Árnes- 
sýslu neitaði um það tillag, sem í fjárlögunum var gert að skilvrði fvrir fjár- 
veitingunni af landssjóði.

Nú hefur reynsla sú, sem fengin er við lagning Vestfjarðaálmunnar, 
sýnt, að fullnægjandi talsímasamband má fá austur um sýslur, með því að nota 
tvisettan 4.5 m/m járnþráð í staðinn fyrir 3.3 m m koparþráð og 4 m/m járn- 
þráð, sem gjört var ráð fyrir í kostnaðaráætlun þeirri, sem fjárveitingin í fjár- 
lögunum miðast við. Með þeirri brevtingu nmndu sparast 10,000 krónur af
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hinni veittu upphæð* 1, og með tilliti til þeirrar þarfar, sem landinu i heild sinni 
er á því, að þessi hna komist í framkvæmd í sumar, og sjerstaklega með tilliti 
til þess, að sá sími verður gegnutngangslína fvrir öll skeytasambönd frá Vest- 
mannaeyjum innanlands og utan, virðist mega láta þá upphæð dragast frá til- 
lagi því, sem Árnessýslu og Rangárvallasýslu er gjört að greiða, þannig að tillag 
Árnessýslu færist niður í 6000 kr., og tillag Rangárvallasýslu niður í 4000 kr., 
ef síminn er bvgður 1909. — Það er því lagt til að heimild sje veitt til þess- 
arar breytingar á símanum og niðurfærslu á tillaginu, og i sambandi við það, 
er farið fram á, að fje sje veitt til sinia frá Eystri-Garðsauka til Vest- 
mannaevja, gegn tillagi frá Vestmannaevjasýslu er nemi að eins allt að Vs hluta 
kostnaðarins, með tilliti til þess almennagagns, semsímasamhand þangað gerir, auk 

alls, og sundurliðast þannig:hjeraðshagsmuna. Kostnaðurinner áætlaður 42200 kr.
I. Landlínan: 

a. Efni:
700 staurar með flutningsgjaldi og uppskipun,
1000 einangrarar og krókar á 55 aura..........
600 topphettur á 25 au..........................................
8 tonn 4.5 m m járnþráð á 300 kr..................
annað línuefni og ef til vill sæsími yfir árnar 

h. Flutningur:
staurar......................................................................
annað efni...............................................................

e. Vinna i>ið lagninguna o. /1.:
1 verkstjóri i 90 daga á 6 kr...............................
15 verkamenn í 80 daga ..................................
ferðakoslnaður.......................................................
tjöld og áhöld................................................. ...
ótyrirsjáanleg útgjöld..............................................

d. Stöðin i Vestmannaeyjum..................................

II. Sæsíminn.
13000 metrar kabel á 1,69 ..................................
Flutningsgjald til íslands ..........................................
Sæsímapipur, eldingaleiðarar og lagning alll að

á 7 kr..................... 4900,00
.......................... 550,00

............................. 150,00
.......................... 2400,00

.......................... 1000,00
9000,00

. ... kr. 1500,00
— 500,00 2000.00

. ... kr. 540,00
4200,00

. ... - 460,00 
-- 400,00

• ••• - 400,00 6000,00
............................ 1200,00

kr. 18,200,00

.. kr. 20,800,00 
- 1,200,00

■ — 2,000,00 — 24,000,00
AIls kr. 42,000,00

Hjer af væntanlegl tillag frá sýslunni í eitt skipti fyrir öll 
auk venjulegrar skuldbindingar um rekstur stöðvanna................. - 8,000,00

Fjárveiting áætluð kr. 34,200,00 
Með þvi að á Akranesi er orðið allmikið kauptún, má ætla, að sími 

þangað frá Kalastaðakoti mundi gefa talsverðar tekjur, og þar sem hjeraðsbú- 
ar óska mjög eftir þvi, að símalagning þangað komist sem allra fvrst í verk,

1) 3,3 niin koparþráður niilli Revkjavikur og Selfoss er áætlað að kosta
ínundi................................................................................................................................................ kr. 19,627,00
1 111,111 þráður frá Selfossi til Evrarbakka að Eystri-Garðsauka .......................... — 4,080,00

kr. 23,707,00
Til 4.5 m 'ni járnþráðar alla leið niundi þurfa c. 45 tonn....................................... .. — 13,700,00

Misinunur kr. 10,007,00
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þykir æskilegt, að því geti orðið framgengt þegar í sumar; jafníramt ætti að leggja 
símann frá Grund eða Varmalæk til Borgarness, sem fje er veitt til í núgildandi 
fjárlögum. Tillag það, sem ráðgjört var til þess síma, hefur enn eigi verið sam- 
þvkt af sýslunefnd. En simasamhand við Borgarnes sem endastöð Faxaflóa- 
hátsins hefur allmikla almenna þvðingu vegna ferðamannastraumsins, auk hjer- 
aðshagsmunanna.

Eftir þeirri reynslu, sem fengin er um kostnað við simalagningar síðan 
á siðasta þingi, þvkir mega trevsta þvi, að sá sími verði e. lO’/o ódýrari en á-
ætlað er i fjárveitingunni, þannig að hann kosti að eins um.......... kr. 11,900
en Akranessíminn er áætlað að kosti............................................... — 9,700

Samtals kr. 21,600
Eftir atvikum og í samanburði við símatillög hjeraða, seni líkt
stendur á um, þvkir hæfdegt að Mýra- og Borgarfjarðarsýsla greiði
til beggja þessara símalagninga samtals............................................... — 5,400

af afganginum kr. 16,200
er veitt á núgildandi fjárlögum til Borgarnesslínunnar .................. — 8,800

og vantar þá kr. 7,400
sem farið er fram á að veittar verði í viðhót til Akranesslínunnar.

Kostnaður til Akraneslinunnar sundurliðast þannig:
1. Efni........................................................................................................ kr. 4,700
2. Flutningskostnaður......................................................................... — 600
3. Vinna ................................................................................................. — 3,100
4. Ahöld, þar á meðal skiftihorð á Akranesi ............................ — 1,300

ki\ 9/700

2. Einkum eftir að lína frá Eskifirði til Fáskrúðsfjarðar var fullgjör, 
hel'ur komið i ljós, að hið núverandi sambland af einkalínum og landsíma- 
línum þar evstra er mjög óviðfeldið. Beikningshaldið verður erfitt og flókið, 
og símagjöldin verða svo dýr i þeim hjeruðum, sem einkalinur liggja að, að 
það dregur mjög úr notkun og gagni símans fyrir almenning.

Vegna kvartana frá þeim mönnum, sem nota verða einkalínur þessar, 
var gjörður samningur við levfishafann, hr. Thor E. Tulinius um niðurfærslu 
gjaldanna á háðar hliðar í samvinnunni við landsímann, en þrátt fvrir það 
kostar samtal frá Eskifirði t. d. til Fossvalla ennþá 1 kr. 05 a. í stað þess að 
gjaldið mundi eftir reglum landsímans vera 50 aurar, ef landið ætti linuna 
alla

Þe gar Fáskrúðsfjarðarlínan var bygð sem landsímalína, varð ekki hjá 
þvíkoinistað gjöra á ný samning við leyfishafa um notkun einkalínunnar fyrir 
landsímasamtöl til og frá Fáskrúðsfirði. Samningur þessi mun verða lagður 
fvrir þingið til athugunar, og sjest af honum, að til þess að fá gjaldlaust »tran- 
sit« fyrir landsímasamtöl og símskevti til Fáskrúðsfjarðarlínunnar og frá henni, 
varð landsiminn að gjöra töluverða tilhliðran, meðal annars taka þátt í við- 
haldinu á línunni frá Eskifirði til Seyðisfjarðar og sleppa »terminal«gjaldinu 
fyrir simskeyti nrilli stöðvanna á Eskifjarðarlínunni og útlanda.

Landsímastjórinn hefur því lagt það til og lagt nrikla áherslu á, að 
Eskitjarðarlínan og Norðfjarðarlínan verði sem allra fyrst keyptar landssjóði 
til handa, og jafnvel þótt línur þessar hafi getið allgóðar tekjur það sem af er
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vill eigandinn, hr. Thor. E. Tulinius, afhenda landssjóði þær fyrir það verð, 
sem lagningin hefur kostað.

En kaupi landssjóður línurnar og leggi þær undir landsimann, verða 
öll símagjöld i þeim hjeruðum færð svo mikið niður og fvrirkomulaginu breytt 
svo, að auðsætt er, að tekjurnar, sem eigandi einkalínanna hefur haft af þeim, 
koma ekki landssjóði til góða, heldur verða kaupin aðallega almenningi — tal- 
síma- og ritsimanotendum — til gagns og gjaldaljettis. Það virðist því verða 
að setja það skilyrði, að hjeruðin leggi fram hæfilegt tillag til kaupanna, eins 
og annarsstaðar hetur verið krafist um aukalinur.

Einkalínan milli Seyðisfjarðar og Eskifjarðar hefur samkvæmt bvgg-
ingarreikningnum kostað alls .................................................... kr. 31,000.00
og Norðfjarðarlinan.............................................................. — 15,000.00

Samtals... — 46,000.00
En af þessum kostnaði hefur Suður-Múlasýslu lagt fram sem til-
lag í eitt skipti fvrir öll, án tiltölulegs eignarrjettar...... — 4,000.00

Kr. 42,000,00
Af kostnaðarupphæðinni liefur landssjóður lagt fram sem lán:
1. Til Eskifjarðarlinunnar .................................. kr. 9,449.09
2. Til Norðfjarðarlínunnar .......................... — 7,000.00

----------------- Kr. 16,449,09
Eign leyfishafa og Norðfjarðarhrepps, sem á 5,000 kr. í Norð- 

fjarðarlinunni er þvi ................................................................. kr. 25,550.91
Sje gert ráö fyrir að sýslan, auk þeirra 4,000 kr., sem hún hefur 

þegar lagt til, eins og að ofan greinir, leggi enn fremur tram 
sem tillag ........................................................................................ kr. 5,000.00

Yrði útborgunarupphæðin kr. 20,550.91 
Stjórnarráðið mundi þó eigi að svo stöddu leggja til að kaupa línur 

þessar, ef ekki stæði svo á, að af upphæðum þeim, sem á núgildandi ijárlög- 
um eru veittar til ýmsra símalagninga, sem tramkvæmdar hafa verið í sumar 
samkvæmt 13. gr. D II 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 og 10, hel'ur sparasl talsvert fje, sjer- 
staklega vegna heppilegra efniskaupa. Ennþá er ekki unnt að segja nákvæm- 
lega, hve miklu það nennir, en eftir skýrslu landssímastjóra er það, ettir þvi sem 
næst verður komist, að minsta kosti 31 þúsund krónur, jafnvel þótt sparn- 
aðurinn, eins og sjálfsagt virðist, sje látinn koma einnig tillagsveitendum til 
góða, þar sem tillagið er miðað við tiltekið brot af kostnaðinum en eigi fastá-
kveðin upphæð, svo sem við D II 4 a og D II 7.

Þessari upphæð, sem þannig er þegar veitt i fjárlögunum til talsíma-
lagninga, er lagt til að varið sje til þess að kaupa Eskifjarðarlínuna og Norð- 
fjarðarlínuna landssjóði til handa, gegn framangreindu tillagi frá sýslunni (4000 
-j-5,000 kr.) þannig:
1, að hr. Th. E. Tulinius sje útborgað (17,550.91 -j-2,500).......... kr. 20,050.91
2, til endurgreiðslu jarðabókarsjóðslánanna til Eskifjarðar- og

Norðfjarðarlinanna gangi ......................................................... — 10,949,09
Kr. 31,000.00

Tillag sýslunnar telst ......................................................................... — 9,000.00
Kr. 40,000.00

Pá er eltir að endurborga jarðabókarsjóði af framangreindum
lánum til umræddra einkalína ................................................. — 6,000.00

Því að allur byggingarkostnaðurinn nam brutto .................. Kr. 46,000.00
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eins og fyr segir. Þessa upphæð 6,000 kr. er farið fram á að færa megi til 
útgjalda í landsreikningnum fyrir 1907, þ. e. fella niður þessar lánseftirstöðv- 
ar, en um eiginlega útborgun á þessari upphæð er ekki að ræða. Sparist 
nieira en 31,000 kr. verður þessi upphæð lægri, en endurborgunin upp í lánin 
þeim mun hærri.

Við E. 1. Með þvi að hinn nýji viti á Reykjanesi er svo langt frá 
hrúninni og Skálafell skyggir á hann á vissu horni á skipaleiðinni, er nauð- 
synlegt að setja litinn aukavita þar á hraunhrúninni. Til þess má nota sjálf- 
hreifandi steinoliu- eða acetvlenljósker sem að eins þarl'að hirða einusinni á 
viku. Slikt ljósker mun kosta um 2,500 kr. með uppsetningu. Gæslan er ekki 
mikil, og fái vitavörður launaviðbót þá, sem fram á er farið í fjárlagafrv., má 
gjöra lionum að skyldu að hirða þessa aukalukt án sjerstakrar þóknunar.

Við E. 2. Að samhuga dómi skipstjóra, er sigla hjer vestur um land 
baust og vetur, er mjög brýn nauðsyn á leiðarljósi á Öndverðarnesi og 
það er sjálfsagt, að viti verði bvgður þar, svo fljótt, sem efni leyfa. 
Sá viti kemur þó eigi til greina fyr en eftir að búið er að koma upp hin- 
um eiginlegu landtökuvitum, en þangað til það getur orðið, mætti bæta úr 
hinni sárustu þörf með því að setja upp til bráðabirgða ódýran smávita, ersvo 
mætti flytja og nota annarsstaöar, þegar stærri, 'endanlegur viti verður bygð- 
ur þar.

Stjórnin liefur leitast fyrir um það, hvernig þessu yrði hest fyrirkomið, 
og er álitið að hentugt muni vera að nota í þessu skyni aeetylenvita af sömu 
gerð, eins og nú eru notaðir á strandskerjum við Svíþjóð, og búnir eru til af 
hlutafjelaginu »Gasaecumulator« i Stokkhólmi. Ivostnaður við slíkt vitaljósker 
er áætlaður þannig:

Vitaljóskerið með einum blikskipti (vitinn sýnir ljósblik í e. 2/io sek-
úndu með c. l8/io sekúndu millibili).................................................  kr. 1,000,00
Fótur undir ljósker og gashylki....................................................... — 400,00
Fjögur gashvlki á 300 kr.......................................................................... — 1,200,00

(hver þeirra er rúmlega 200 pd. á þyngd).
Einn blikskiptir til vara...................................................................... — 340,00
Flutningskostnaður, undirstöðubvgging og uppsetning, áætlað ... — 560,00

kr. 3,500,00
I 1 gashylkjum er nægilegt gas til ársins. Hvlkin má fá fvllt árlega í 

Danmörku og er nægur tírni til þess, ef þau eru send utan á vorin, strax eftir 
15. maí ár hvert; gasið í þá kostar 60 kr. í Kaupmannahöfn.

Vita þessa þarf að aðgæta og fægja einusinni á viku hverri, en daglegt 
eftirlit þarf eigi, þvi þeir brenna nótt og dag.

Við E. 3, Etgjöldin við Siglunesvitann, sem bvrjað var að kveikja á 
siðastliðið haust, eru sundurliðuð í fjárlagafrumvarpinu fyrir 1910 og 1911.

Við E. 4, Innsiglingarvarðinn á Grímsey i Steingrimsfirði, er fje var veitt til 
á fjárlögunum frá 1902 og 1903, er fallinn, og hafa skipstjórar á póstskipunum 
óskað mjög eftir þvi, að liann verði endurreistur sem allra fvrst. Eftir áætlun 
Krabbe verkfræðings mun mega gjöra það fyrir 300 krónur.
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Við 4. gr.
Við B. III. Það er óhjákvæmilegt, þegar siofnaður er nýr skóli eins og 

lagaskólinn, að leggja honum til allmikið af bókum, sem ekki eru til á bóka- 
söfnumhjerá landi. Eftir skýrslu forstöðumanns eru þær 1000 kr„ sem veitt- 
ar eru til bókakaupa yfirstandandi fjárhagstímabil, engan veginn nægilegar til 
þess að kaupa hið nauðsynlegasta, og er því beðið um 1000 kr. til viðbótar. 
Sú upphæð, sem veitt er til ýmsra gjalda, revnist og alt of lág í bvrjun, þar 
sem kaupa verður ýmsan skólabúnað, stofugögn, bókaskápa o. fl. sem ekki er 
veitt fje til sjerstaklega, og telur forstöðumaður, að eigi verði komist af með 
minna en 400 kr. viðbót fvrir árið 1909.

Vió B. V. Til gagnfræðaskólans á Akureyri. í erindi dagsettu 10. okt. 
1908, sem lagt mun verða fyrir fjárlaganefndina, hefur skólastjórinn gjört ít- 
arlega grein fvrir ýmsum göllum við skólann og útbúning hans, sem óhjá- 
kvæmilegt er að gjöra við á yfirstandandi fjárhagstímabili, og varð ekki hjá 
því komist, ef skólinn átti að geta koniið að tilætluðum notum, að verja þegar 
i haust er leið alt að 2100 kr. til viðgerðar á skólahúsinu og aðgerðar á inn- 
anstokksmunum og til víðbótar þeim, umfram það fje, sem veitt er fyrir 1908.

Við 14. gr. B. VII. f. Bvgging kennaraskólans var lokið íhaust, ogtók 
hann til starfa 1. október. Kostnaður við rekstur skólans og laun verða til 
ársloka 1909 greidd samkvæmt 8. gr. laga nr. 63, 22. nóv. 1907 sbr. 21. gr. 
fjárlaganna, en upphæðin sem veitt er til kennarafræðslu í fjárl. 14. gr. B. VII. 
e, sparast síðara árið. Námstyrkur sá handa kennaraefnum, sem veittur er i 
14. gr. B. VII f, gengur til nemenda skólans, en vegna þess hve aðsóknin er 
mikil, nægir sú upphæð engan veginn, og hefur forstöðumaður skólans farið 
fram á, að hún sje aukin um 900 kr.

Lóð sú, sem skólinn stendur á, er urð ein, og er óhjákvæniilegt að 
gera við hana og girða hana sem allra fyrst. l'm kostnaðinn við það er eigi 
komin áætlun, og er því farið fram á að veittar sjeu 1000 kr. til bráðabirgða 
til nauðsynlegustu umbóta, en búast má við, að það hrökkvi eigi.

Við 5. gr.
Við 7. Með þvi að búast má við, að ferðalög og rannsöknir verði 

nauðsynleg til þess að geta framkvæmt skrásetningar þær m. a., sem um ræðir 
i lögum 16. nóv. 1907 um verndun fornmenja, álíst nauðsynlegt að áætla upp- 
hæð nokkra i þessu skyni.

Við 38. Eftir að Vestfjarðaálman og Suöurnesjalínan eru komnar í 
kring, fjölgar mjög stöðum þeim, sem unt er og áriöandi, að fá veðursim- 
skeyti frá og til. Eftir skýrslu landsimastjóra mun kostnaðurinn vaxa umhelming 
á ári frá þvi, sem verið hefur síðasta ár, svo viðbótin verður fyrir árið 2400 kr., 
en kostnaður þessi er i rauninni mest að nafninu til, þvi að tekjur þær, sem 
ritsíminn hefur af þessu, koma aftur landssjóðnum að góðu. Samkvæmt fram- 
komnum óskum hefur verið ráðist i að byrja veðursímskevtasending frá hin- 
um nýju slöðvum þegar 1. nóvbr. 1908, og er þvi hjer leitað aukatjárveitingar 
fyrir tvo mánuði af 1908 og alt árið 1909.

Við 6. gr.
Við 7. og 8. Skógræktarstjórinn hefur skýrt frá þvi, að óhjákvæmilegt 

sje að byggja fjós á Hallormsstað (þar er nú enginn sauðfjenaður haldinn) og



gjöra við hæjarhúsin á Ormsstöðuni. Til þess hvorttveggja er álitið að 1200 
kr. muni nægja.

A siðastliðnu sumri var tekið til íriðunar og sandgræðslu sandfoks- 
svæði hjá Reykjum á Skeiðum, sem hættulegt er l'yrir hygðarlagið, sje ekki 
að gjört og sandfokið tept. En til þess að geta komið á fullnægjandi 
triðun, verður ekki hjá þvi komist, að girða fyrir sýsluveg, sem er kaup- 
staðarvegur tveggja hreppa, og banna þar alla umferð. Eftir að kvartanir voru 
framkomnar frá Ðiskupstungnahreppi, ljet stjórnarráðið rannsaka málið, og 
kom þá i ljós, að ekki verður hjá þvi komist að leggja vegarspotta meðfram 
girðingunni. Hinsvegar kom það í ljós, að ekki er hægt að sameina leiðina 
fyrirTungna- og Hreppamenn vegna ósa úr Laxá og sandhlevtu á því svæði; 
í sumar var þó hægt að komast af með dálitinn vegspotta, með þvi að hætta 
í bráðina við girðinguna norður á hóginn, en að sumri verður að fram- 
halda henni.

Það, sem gjöra þurfti í sumar, var 140 faðma langur, upphlevptur 
vegur vfir tvær dælar, sem vatn er í og kostaði sú vegagjörð 341 kr. 17 aur., 
sem aukafjárveitingar er heiðst fvrir.

En næsta sumar þarf að gjöra austan við girðinguna 1230 faðma lang- 
an upphleyptan veg; þó að sumir kaflar á þeirri leið sjeu svo, að ruðning 
hefði getað dugað þar til hráðabirgða, umferðarinnar vegna, þá má það ekki, 
með þvi að af þvi getur orsakast sandfok á því svæði. Vegurínn er áætlað, 
að kosta muni allt að 5000 kr., og með því að hann mundi verða til mikilla 
hagsmuna fyrir hjeraðið og stórhóta frá því sem nú er fyrir flutninga al!a, 
er húist við að hjeraðið vilji framkvæma vegalagninguna með styrk af lands- 
sjóði, á likan hátt og það, sem búið er at' Skeiðaveginum. Það er því lagt 
til, að veittar sjeu af landssjóði 2000 kr., gegn þvi að það, sem á vantar, sje 
horgað at öðrum.

Við 10. Upphæðin til kveldskólahalds á Seyðisfirði er sett eftir ósk stjórn- 
arnefndar Iðnaðarmannafjelagssins þar.

Við 31. 1. Glimufjelagið hafði hug á þvi, að sýna islenzkar glimur við 
hina ólvmpisku leika, sem haldnir voru i London siðastliðið sumar, og var 
leitað samskota í þvi skyni að standast kostnað við för glimumanna þangað. 
Samskotin urðu eigi nægileg, og leituðu þeir því styrks af landsfje; var sú 
heiðni studd af ýmsum málsmetandi inönnum. Með því að stjórnarráðinu 
virtist það horfa til sóma fvrir ísland, að leiða athygli annara þjóða að þessari 
gömlu og fögru þjóðariþrótt vorri, og eigi var um stærri upphæð að ræða en 
2000 kr. taldi það sjer vist samþykki alþingis til þess að stuðla að förinni með 
þessari fjárveiting, og var upphæðin greidd hr. Hallgrími Benediktssvni.

2. Sumarið 1907 fjekk stjórnarráðið vitneskju um, að enskir menn 
j ætluðu að taka Gulllöss i Hvítá á leigu, áður en lögin um takmörkun á eignar- 
i og umráðsrjetti á lössum, sem alþing þá liatði til meðferðar, næðu i gildi að 
í, ganga. Með því að hjer er um afarmikið vatnsafl að ræða, og eigandi foss-
I ins, hr. Tómas Tómasson, vildi láta landið sitja fvrir fossinum fvrir lægri leigu
I heldur en honum hauðst frá útlendingum, rjeðst stjórnin i að taka fossinn á 
j leigu til 5 ára (með framleigurjetti) fvrir 300 kr. eftirgjald á ári og er farið
; fram á, að sú upphæð sje veitt hjer fyrir árin 1908 og 1909.

77



Við 7. gr.
Árið 1907 fjekk stórkaupmaður Thor E. Tulinius levfi samkvæml síma- 

lögunum til að leggja talsimalinu milli Eskifjarðar og Seyðisfjarðar, og lók 
liann línubygging þessa að sjer fyrir beiðni hjeraðsbúa og var linan bygð 
sumarið 1907. í umsókn sinni um leyflð hafði hann farið fram á að sjer 
) rði veitt 7000 kr. lán úr viðlagasjóði til byggingarinnar gegn veði í línunni, og 
var honum heitið því að stjórnarráðið skvldi mæla með þessari lánveitingu 
við alþingi en það fórst ívrir, að mál þetla væri horið undir alþingi 1907. 
í’egar linan var fullgjörð tór Tulinius fastlega fram á að fá lán þetta, og þar 
sem hann hafði fljótt og vel komið á þessari samgöngubót milli hjeraðanna 
landssjóði að kostnaðarlausu, i þvi trausti að hann tengi lánið, þótti rjett að 
veita honum hið umrædda lán uppá væntanlegt samþykki alþingis, og er hjer 
farið fram á að samþykki þetta sje veitt.

Þetta lán fellur nú hurt, ef tillagan í 3. gr. við 1). 2 er samþvkkl.
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Frumvarp til laga
um

samþykt á landsreikningnum fyrir árin 1906 og 1907.

(Lagl fyrir alþingi 1909).

1. Tekjur. Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.
1. Skattur á ábúð og afnotum jarða og á lausafjc......................... 86,000, » 109,236, 31
2. Húsaskattur............................................................................................ 20,000, » 23,453, 25
3. Tekjuskattur............................................................................................ 32,000, » 47,579, 87
1. Aukatekjur.................................................................................................. 76,000, » 115,134, 86
5. Erfðafjárskattur...................................................................................... 6,000, » 7,334, 69
6. Vitagjald........................................................................................................ 20,000, » 34,472, 95
7. Gjöld tvrir levfisbrjef................................................................................ 7,600, » 11,514, 97
8. Utflutningsgjald af fiski og lýsi m. m., að írádregnum 2° o i

innheimtulaun............................................................................................ 130,000, » 324,806, 32
9. Aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, að frádregnum 2°.'o í

innheimtulaun............................................................................................ 286,000, » 427,707, 64
10. Aðflutningsgjald af tóhaki, að frádregnum 2°/o í innheimtulaun 286,000, » 303,246, 95
11. Aðflutningsgjald af kafti og sykri, að frádregnum 2°/o í inn-

heimtulaun............................................................................................ 624,000, » 800.754, 94
12. Aðflutningsgjald af tegrasi, súkkulaði og brjósvkri, að frá

dregnum 90 o í innheimtulaun............................................................. 20,800, » 37,332, 43
13. Leyfisbrjefagjöldogárgjöld afverslun og veitingáfengradrvkkja 36,000, » 31,000, »
14. Tekjur af póstferðum.......................................................................... 80,000, » 197,346, 43
15. Tekjur af símum laudsins................................................. • . . . 22,500, » 55,092, 43
16. Arður af verkum fanganna í hegningarhúsinu í Reykjavik . 1,200, » 965, 53
17. Sektarfje fvrir ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi......................... » » 98,290, 31
18. Ovissar tekjur............................................................................................ 10,000, » 7,154, 74
19. Tekjur af fasteignum landssjóðs, að frádregnum umboðs-

kostnaði, prestmötu m. m...................................................................... 46,000, » 53,855, 77
20. Tekjur af kirkjum................................................................................ 130, » 189, 36
21. Tekjur af silfurbergsnámum í Helgustaðafjalli......................... 4,000, » 4,160, 71
22. Tekjur af brennisteinsnámum............................................................. 1,980, » » »
23. Tekjur af Eldev...................................................................................... 2,000, » 1,500, »
24. Leigur af innstæðufje viðlagasjóðs .................................................. 79,000, » 85,639,51

Borgað upp í lán, tjárveiting: 89,036 kr. 12 a.
reikningur: 132,906 kr. 73 a.............................

25. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans............................... 15,000, » 15,000, »
26. Leigur af innstæðufje í bönkum....................................................... 19,000, » 27,304,92
27. Aröur anassjóos af lekstri Islarius bar.ka............................... 14^91 a

Flyt kr. 1911,210,00 2834,395,89
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Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.
Flutt 1911,210,00 2834,395,89

28. Innborganír trá prestaköllum samkvæmt lögum 27. tebr. 1880 4,000, » 6,549, 67

29. Endurgjald skyndilána til embættismanna............................... 1,200, » 2,415, 62

30. Endurborganír á öðrum fyrirframgreiðslum......................... 4,000, » 37,043, 39

31. Tillag úr rikissjóði................................................................................ 120,000, » 120,000, »

32. Tekjuhalli.................................................................................................. » )> 111,832, 49

Samtals 2,040,410, » 3,112,237, 06
II. Gjöld.

1. Til hinnar æðstu stjórnar landsins................................................. 96,000, » 99,144, 39
2. Til alþingis og kostnaðar við yfirskoðun landsreikninganna 41,600, » 63,453, 60
3. Til útgjalda við dómgæslu og lögreglustjórn o. fl.

A. Dómgæsla og lögreglustjórn....................................................... 180,330, » 173,728, 66
B. Ýmisleg útgjöld................................................................................. 23,350, » 39,835, 17

4. Til útgjalda við læknaskipunina........................................................ 240,956, 64 241.386, 01

5. Til samgöngumála:
A. Til útgjalda við póststjórnina................................................. 159.200, » 189,127, 21

B. Til vegabóta...................................................................................... 184,900, » 220,257, 97

C. Til gufuskipaferða......................................................................... 117,100, » 111,100, »

D. Til ritsíma...................................................................................... 444,888, 53 476,067, 19

E. Til vita................................................................................................... 35,532, » 31,580, 92

1). Til kirkju og kenslumála....................................................................
A. í þarfir andlegu stjettarinnar....................................................... 54,400, » 54,733, 92

B. Til kenslumála................................................................................ 253,296, » 242,814, 84

7. Til visinda og bókmenta................................................................... 99,060. » 94,406, 38

8. Til verklegra fyrirtækja................................................................... 340,020, » 367,420, 27

9. Til skyndilána handa emhættismönnum og lögboðinna fyrir-
framgreiðslna...................................................................................... 5,200, » 28,484. 28

10. Eftirlaun og stvrktarfje.......................................................................... 108,900, » 119,737, 55

11. Til óvissra útgjalda................................................................................ 3,000. » 25,872, 97

12. V'tborganir samkvæmt fjáraukalögum og nýjum löguin . » )) 533.085, 73

Samtal x 2.387,733, 17 3,112,237. 06

Eignir viðlagasjóðs voru 31. dcsbr. 1907 ........................................... ...... 1,210,428, 32
Tekjueftirstöðvar landssjóðs s. d........................................................................ 77,400, 42
Peningaforði landssjóðs s. d......................................................................... ...... 340,068, 29

par af.
í Landsbankanum á hlaupareikningi s. d......................................kr. 328,000, »
í íslandsbanka - — - -................................. -- 153,381, »

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarpið er samið í sama formi og reikningslög þau, cr áður hafa verið gefin 
út, og fvlgir þvi sundurliðað yfirlit, er lið fyrir lið þræðir ljárlögin, og er þar að auki í 
athugagreinum þeim, er á eftir fara, vísað til þeirra tekju- og gjaldagreina, er í vfirlitinu 
standa undir samslags tölulið.
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Yfirlit

yfir

tekjur og gjöld íslands á árunum 1906 og 1907.

i.

2.
3.
4.
5. 
G.
7,
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20. 
21.
22.
23.
24.

I. Tekjur:

Skattur á ábúð og afnotum jarða og á lausafje:
a. á ábúð og afnotum jarða.........................................................
b. á lausafje......................................................................................
Húsaskattur......................................................................................
Tekjuskattur......................................................................................
Aukatekjur............................................................................................
Erfðafjárskattur................................................................................
Vitagjald...........................................................................................
Gjöld fvrir levfisbrjef.....................................................................
Útflutningsgjald af fiski, lýsi m. m., að frádregnum 2“/o í
innheimtulaun.....................................................................................
Aðflutningsgjald af áfengum drvkkjum, að frádregnum 2“ o i
innheimtulaun.....................................................................................
Aðflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2“/o i innheimtu-
laun.......................................................................................................
Aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frádregnum 2“;o í
innheimtulaun......................................................................................
Aðflutningsgjald af tegrasi, súkkulaði og brjóstsvkri, að frá-
dregnum 2°/o í innheimtulaun.........................................................
Levfisbrjefagjöld og árgjöld af verslun og veiting áfengra
drvkkja.................................................................................................
Tekjur af póstferðuni.....................................................................
Tekjur af símum landsins...............................................................
Arður af verkum fanganna í hegningarhúsinu í Reykjavík .
Sektarfje fyrir ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi.......................
Óvissar tekjur......................................................................................
Tekjur af fasteignum landssjóðs, að frádregnum umboðs-
launum, prestmötu m. m...................................................................
Tekjur af kirkjum..........................................................................
Tekjur af silfurbergsnámum í Helgustaðafjalli.......................
Tekjur af brennisteinsnámum.........................................................
Tekjur af Eldey................................................................................
Leigur af innstæðufje viðlagasjóðs..............................................

Borgað upp i lán: fjárveiting kr. 89,036,12 
reikningur kr. 132,906,73

l'lyt kr.

Fjárveiting. Reikningur.
kr. a. kr. a.

34,000, » 109,236, 31
52,000, » » »
20,000, » 23,453, 25
32,000, » 47,579, 87
76,000, » 115,134, 86
6,000, » 7,334, 69

20,000, » 34,472, 95
7,600, » 11,514, 97

130,000, » 324,806, 32

286,000, » 427,707, 64

286,000, » 303,246, 95

624,000, » 800,754, 94

20,800, » 37,332, 43

36,000, » 31,000, »
80,000, » 197,346, 43
22,500, » 55,092, 43

1,200, » 965, 53
» » 98,290, 31

10,000, » 7,154, 74

46,000, » 53,855, 77
130, » 189, 36

4,000, » 4,160, 71
1,980, » » »
2,000, » 1,500, »

79,000, » 85,639, 51

1,877,210, (10 2,777,769, 97 
11
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Fjárveiting. Reikningur.

Flutt kr.
kr. a.

1,877,210, 00
kr. a. 

2,777,769, 97
25. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans............................. 15,000, » 15,000, »

26. Leigur af ínn^tæðufje í bönkum.................................................... 19,000, » 27,304, 92
27. Arður landssjóðs af rekstri íslandsbanka.................................. » )) 14,321, »
28. Innborganir frá brauðum samkvæmt lögum 27. febrúar 1880 4,000, » 6,549, 67

29. Endurgjald skyndilána til embættisnianna............................. 1,200, » 2,415, 62
30. Endurgjald á öðrum fyrirframgreiðslum.................................. 4,000, » 37,043, 39

31. Tillag úr ríkissjóði.......................................................................... 120,000, » 120,000, »
32. Tekjuhalli............................................................................................ » » 111,832, 49

Samtals 2,040,410, » 3,112,237,06

II. Gjöld.
8. gr. fjárlaganna.

Til útgjaldn við hina æðstu stjórn landsins
Fjár- Reikn- 

veiting. ingur.
kr. a. kr. a.

1. Til ráöherrans
a. laun..................................................................... 16000,00 16000,00
b. til risnu......................................................... 4000,00 4000,00
c. uppbót fyrir embættisbústað .... 4000,00 4000,00 24,000, » 24,000, »

2. Til utanferða ráðherrans............................................................... 4,000, » 3,881, 01

3. Laun landritara................................................... ....................... 12,000, » 12,000, 00
4. Laun 3ja skrifstofustjóra..................................................................... 21,000, » 21,000, »
5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar.............................................. 29,000, » 30,345, 39
6. Til landsbankans til að gegna landfógetastörfum .... 5,000, » 5,000, »
7. Til viöhalds stjórnarráðshúsinu.................................................... 1,000, » 2,917, 99

Alls 96,000, » 99,144, 39

9. gr.
Til kostnaðar við alþingi og yíirskoðun landsreikninganna . 41,600, » 63,453, 60

10. gr.
A. Dómgæsla og lögreglumál.

A. 1. Laun:
a. dómara og sÝslumanna................................................... 137,600, » 137,350, »
b. hreppstjóra.......................................................................... 16,000, » 15,238, 20

— 2. Ritfje handa bæjarfógetanum í Revkjavík....................... 2,800, » 2,800, »
— 3. Til hegningarhússins i Reykjavík........................................ 8,830, » 7,674, 59
— 4. Kostnaður við viðhald fangelsanna.................................. 600, » 441, 33
— 5. Til bvggingar ráðhúss og fangelsis á Akureyri. 4,000, » » »

Flyt 169,830, 00 163,504, 12
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FJutt kr.
Önnur útgjöld: Ejár- Reikn-

veiting. ingur.
kr. a. kr. a.

a. póknun handa 2 settum málaflutn- 
ingsmönnnm við vfirrjettinn . 3,200,00 3,200,00

b. laun sendiboðans við yfirrjettinn . 100,00 100,00
e. Til eldiviðar i yfirrjettarstofurnai . 100,00 48,65
(1.
e.

til viðhalds á peim o. fl....................
kostnaður við sakamál og lögreglu-

100,00 134,00

mál......................................................... 6,000, » 6162,48
f. kostnaður við gjafsóknarmál 600, 00 171,16
<f»• útgjöld við sáttamál....................... 100, » 118,90
h. til að útvega eldtraustan skáp handa 

bæjarfógetaembættinu á Isafirði 300, » 289,35
Alls

Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. 
169,830, 00

kr. a. 
163,504, 12

í

B. Ýmisleg útgjöld.
1. Til aö gefa út stjórnartiðindi og landshagsskýrslur:

Fjár- Reikn-
veiting. ingur.

kr. a. kr. a-
a. póknun fyrir útgáfu tiðindanna . 900, » 900, «
1). til pappirs og prentunar stjórnar-

tíðindanna........................................ 3,200, » 8,858,66
e. til pappírs og prentunar og auka-

vinnu við landshagsskýrslur. . 4,800, » 5,942,46
<1. til kostnaðar við sendingu nieð

póstum................................................... 900, » 1.772,45
e. til þess að gefa út registur við

stjórnartíðindin.................................. 1,550, » 2,349,20
2. Endurgjald handa embættismönnum fvrir burðareyri

undir embættisbrjef...............................................................
3. Brunabóta- og sótaragjald fyrir opinberar bvggingar .

- 4. Til embættis-eftirlitsferða...................................................
- 5. Póknun fyrir aðstoð við endurskoðun á skipamælingum
- 6. Til útgjalda við cftirlit úr landi með fiskiveiðum út-

lendinga......................................................................................
- 7. Útgjöld til yfirskattanefnda og fyrir húsaskattvirðingar

Alls

11- gr.
Útgjöld við læknaskipunina:

1. Laun.................................................................................................
2. Styrkur til G. Hannessonar læknis til að launa aðstoðar-

lækni á Akureyri..........................................................................
Eiyt kr.

10,500, » 10,224,54
180,330, » 173,728,66

11,350, » 19,822,77

5,000, » 12,477,15
2,000. » 4,350,33
2,000, » 609,67

600, » 600, »

2,000, » 1,001, »
400, » 974,25

23,350, » 39,835,17

143,700, » 136,558,33

1,600, » 1,033,33
145,309 » 137,591,66
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Flutt kr.

Fjárveiting. Reikningur.

kr. a.
145,300,00

kr. a.
137,591,66

Styrkur til Guðm. hjeraðslæknis Björnssonar til að launa
aðstoðarlækni i Hafnarfirði....................... 1,600, » 1,600, »
Fvrir 2 læknisferðir á ári til Öræfinga . 300, » 300, »
a. Stvrkur til Björns augnalæknis Ólafssonar....................... 4,000, » 4,000, »

b. Styrkur til sama manns til læknisfcrða kringum landið 600, » 151,38

Styrkur til tannlæknis í Reykjavík 2,000, » 2,000, »
Útgjöld við holdsveikraspítalann . 59,756,64 58,968,31
Útgjöld við bólusetningar....................... 1,000, » 1,675,33
Önnur útgjöld: Fjár- Reikn-

veiting ingur
kr. a. kr. a'

a. styrkur til sjúkrahússins á Akureyri 800, » 800, »
b. — — — á ísafirði . 800, » 800, »
c. — — — á Seyðisf . 800, » 800, »
d. — — — á Patreksf. 600, » 600, »
e. til sjúkrask^'lis á Sauðárkróki . 2,000, » 2,000, »
f. til sjúkraskýlis á Vopnafirði. . . . 600, » 600, »
g. til náms yfirsetukvenna....................... 4,000, » 5,224,74
h. til verkfæra handa yfirsetukonum 800, » 879,68
i. gjöld samkvæmt 13. i sóttvarnarlög-

unum 31. janúar 1895 ............................. 4,000, » 12,893,25
k. gjöld samkvæmt 25. gr. ilögumö. nóv.

1902 um varnir gegn pví að næmir
sjúkdómar berist til Islands. 2,000, » 1,665,35

1. til að fullgjöra söttvarnarhúsið í
í Revkjavík.............................................. 5,000, » 5,005,00

m. til að koma upp sóttvarnarhúsi á
Sevðisfirði.................................................... 5,000, » 3,831,31 26,400, » 35,099,33

Alls 240,956,64 241,386,01

12. gr.
A. Útgjöld við póststjórnina.

1. Laun: Fjár- Reikn-
veiting ingur
kr. a. kr. a.

a. handa póstmeistaranum .... 6,000, » 6,000, »
b. 1. handa póstafgreiðslumönnum

utan Reykjavíkur....................... 22,000, » 22,368,00
2. handa prem póstafgreiðslumönn-

um i Reykjavík............................. 8,400, » 8/00,00
c. handa brjefhirðingamönnum 13,000. » 13,603,00 49,400, » 50,371, »

2. Póstflutningur........................................ 96,000, » 105,013,25
3. Til póstvagnferða frá Revkjavík austu r að Ægissiðu . 1,000, » 1,000, »

Flyt kr. 146,400,00 156,384,25
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Flutt kr.
— 4. Önnur útgjöld: Fjár- Reikn-

vciting ingur 
kr. a. kr. a.

a. endurgjahl fyrir skrifstofukostnað
póstmeistara........................................ 4,000, » 4,000,00

h. fyrir ábyrgð á mistalningu l°;oo . 400, » 705,38
c. fæðispeningur og ferðakostnaður

póstmeistara........................................ 400, „ 50.00
d. fyrir prentun á ýmsu......................... 2,000, „ 14,547,17
e. til áhalda.............................................. 3,000, „ 7,063,50
f. til brjefaburðar í Revkjavík . . 1,600, » 2.000,00
g. —----- i öðrum kaupslöðum 800, » 800,00
h. óviss útgjöld......................................... 400, » 914,55
i. til viðhalds húsi og áhöldum . . 200. » 2,662,36

Alls

Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. 
146,400,00

kr. a. 
156,384,25

12,800, » 32,742,96

159,200, » 1 189,127,21

B. Til vegabóta. Fjár- Reikn.
veiting ingur

B. 1. Til verkfræðings landsins: kr. a. kr. a.

a. laun......................................................... 6,000, » 6,000,00
b. ferðakostnaðnr.................................. 1,000, » 1,616,19

— 2. Til verkfróðra aðstoðarmanna við vandaminni sam- 
göngubætur ................................................................................

} — 3. Til flutningabrauta..........................................................
í — 4. — pjóðvega....................................................................
j — 5. — fjallvega.....................................................................
; — 6. — að kaupa áhöld og verkfæri, viðhald peirra o. fl. .
j — 7. — sýsluvegarins frá Hafnarfirði að Vogaslapa
i — 8. — akbrautar frá Flatholti að Stóru-Laxá.......................
i — 9. — vegagjörðar á Breiðadalsheiði........................................
j - - 10. — varnar sjávargangi á vegi í Vestmannaeyjum .
j — 11. — brúargjörðar á Hólmsá og Skaptáreldvatn
j — 12. — dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum...................................
í — 13. styrkur til brúargjörðar á Jökulsá á Jökuldal
j — 14, eftirstöðvar af kostnaði við Lagarfljótsbrú.......................
í Alls

i

7,000, » 7,616,19

3,000, » 704, »
62,000, » 92,305,72
61,000, » 59,158,36

8,000, » 7,541,07
4,000, » 13,758,22
5,000, » 5,000, »

12,000, » 12,000, »
5,000, » 5,000, »
1,000, » 1,000, »

12,000, » 8,406,91
600, » 600, »

4,300, » 3,741,75
>> » 3,425,75

184,900, » 220,257,97

C. Til gufuskipafcrða.
1. Til gufuskipalerða.....................................................................

Flyt kr.
60,000, » 55,000, »
60,000, » 55,000, »
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Flutt

Til gufubátsferða:

Fjár- Reikn-
veiting. ingur.

kr. a. kr. a.

a. til bátaferða á Faxallóa . . . 24,000, » 23,000, »
b. —----- á Breiðafirði . . 16,000, » 16.000, »
c. — ----- i ísafjarðarsýslu . . . 10,000. » 10,000, »
d. —----- á Eyjafirði . 6,000, » 6,000, »

— 3. Stvrkur til gufubátsferða milli Vestmanneyja og Rangársands
— 4. Til mótorbáts á Lagarfljóti....................... ..................................

Alls

14. Til ritsíma og niálþráða.
14. 1. Tillag til stóra norræna ritsimafjelags.............................
—2.-3. Ti, landsimalagniugar og málþráðasambands frá Seydis- 

firði um Akureyri til Reykjavíkur........................................
— 4. Til að mæla upp landsímalínuna og setja upp kilómetra-

merki ............................................................................................

Fjárveiting Reikningur

kr.
60,000, »

kr. a. 
35,000, »

56,000, » 55,000, »
600, » 600, >-
500, » 500, »

• 117,100, » 111,100 »

70,000, » :!8,356, 16

183,370, » 250,897, 57

3,000, » 4,733, 46

5. Til starfrækslu landsímasambandsins:
Fjár- Reikn- 

veiting. ingur. 
kr. a. kr. a

a. námsstyrkur........................................
b. helmingur af kostnaði við símastöð-

ina á Seyðisfirði..................................  11,350, » 4,393,33
c. laun.........................................................  17,500, » 25,188,46
d. til talsímastöðva....................................... 1,210, » 580,00
e. húsaleiga í Reykjavik og á Akur-

eyri o. fl.................................................. 2,250, » 2,073,12
f. viðhald landsímans............................. 11,875, » 10,362,50
g. evðublöð, pientunarkostnaður o. fl. 800, » 2,506,41
h. önnur útgjöld.................................. 1.500, » 5,153,48

(i.

i. til að rannsakaog undirbúa símasam-
band til ísafjj. og austur aðÆgissíðu.............................

Kostnaður við rannsóknarferðir og undirbúning á rit- 
simalagningunni (sjá tjáraukalög 20. okt. 1905 fvrir árin 
1904 og 1905 og fjáraukalög 16. nóv. 1907 fyrir árin 1906
og 1907)......................................................................................

a. Til aukalinu frá Hofi til Vopnafjarðar.......................
b. Til aukalinú frá Sevðisfirði til Mjóafjarðar. 

a. Til sjerstaks ritsima á linunni frá Sauðárkróki til Seyð-
isfjarðar................................................................................

b. Fyrir staura til nýrra simalina........................................
c. Til að rannsaka og setja á stofn nýjar linur . 

Samtals

4000, » 4,000, »

16,485, » 50,257, 30

4,000, » ' 3.995, 91

10,958. 53, 10,958, 53
2,000, » 1,978, 90
2,500, » ’ 2,238, 94

41,621, 19
78,000, » 63,042, 51

4,000, » 3,986, 72
444,888, 531 476,067, 1!)

8.
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E. Til vita.

Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.

a. Til uinsjónarmanns við vitana við Faxaflóa 600, » 600, »
b. — eftirlitsferða.............................................. 200, » 87, ►>
e. — vitans á Revkjanesi:

Fjár- Reikn-
veiting. ingur.
kr. a. kr. a.

1. laun vitavarðar........................................ 2.400, » 2,400, »
2. fvrir olíu.................................................... 500, » 489, »
3. fvrir steinkol........................................ 320, » 307, »
4. flutningskostnaður.................................. 600, » 586,20
5. til viðhalds húsi og áhöldum o. fl. . 1,000, » 1,152,25
6. eftirgjald eftir lóðina............................. 60, » 60 » 4,880, » 4,994, 45

d. Til vita á Skagatá:
1. Til vitavarðar........................................ 800, » 800, »
2. fvrir olíu................................................... 350, * 370, »
3. til viðhalds húsi og áhöldum o. fl. . 600, » 528,59
4. fyrir steinkol.............................................. 200, » 192,50
5. flutningskostnaður.................................. 200, » 279,91
6. eftirgjald eftir lóðina............................. 32, » 32, »
7. til að bvggja varöklefa við vitann . 350, » 738,45 2,532, » 2,941, 45

e. Til vita á Gróttu:
1. til vitavarðar........................................ 800, » 800, »
2. fyrir olíu................................................... 300, » 255,40
3. til viðhalds húsi og áhöldum o. fl. 400, » 194,73
4. fvrir steinkol........................................ 120, » 119,40
ó. flutningskostnaður.................................. 80, » 64, » 1,700, » 1,433, 53

f. Til árlegra útgjalda við vita á Dalatanga.
g. Til tveggja vita við leiðina inn á Hafnar-

1,206, » 917, 97

fjörð:
1. til vitavarðar.............................................. 800, » 800, »
2. fyrir olíu................................................... 250, 180, 50
3. til viðhalds á húsum og áhöldum o. fl. 300, » 98, 26
4. flutningskostnaður.................................. 12, » 1,400, » 1,090, 76

Ii. Tii vita á Arnarnesi:
1. til vitavarðar.............................................. 800, » 800, »
2. lóðargjald................................................... 20, » 20, »
3. fvrir olíu................................................... 400, » 224, 50
4. til viðhalds á húsuni og áhöldum. 400, » 322, 67
5. fvrir steinkol.............................................. 200, » 48, 90
6. flutningskostnaður................................... 100, » 75, 50 1,920, » 1,491, 57

i. Styrkur til vörðuvitans á Gerðatanga. 200, » 200, »
k. Til vita á Skipaskaga................................... 600, » 150, »
1. til vita á Elliðaey á Breiðafirði. 800, » 347, 10

Flyt kr. 16,032,00 14,253,83
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Flutt kr.

Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. 
16,032,00

kr. a. 
14.253,83

m. til vita i Vestnianneyjum:
a. til að byggja vitann.................................................... 15,000, » 15,363, 25
b. kostnaður við vitahaldið........................................ 1,500, » 1,430, 47

n. til rannsóknar vitastæða og áætlana....................... 3,000, » 533, 37
Alls 35,532, » 31,580, 92

13. gr.
Til kirkju- og kenslumála:

A. í þarfir andlegu stjettarinnar.

A. 1. Laun biskupsins................................................... 14,000, »
2. skrifstofukostnaður.............................................. 2,000, »> 16,000, » 16,000, »

b. Önnur útgjöld:
1. Til prestakalla samkv. lögum 27. febr. 1880 . 19,000, »> 19,717, 02
2. Ti! bráðabirgðaruppbótar brauðum . 11,200, » 10,624, »
3. Til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti. 1,200, » 1,392, 90
4. Viðbót við eftirlaun pau, er fátækir uppgjafaprestar

og prestsekkjur fá samkvæmt lögum . 7,000, » 7,000, »
Alls 54,400, » 54,733, 92

B. Tíl kenslumála.
Ejár- Reikn-

veiting ingur
kr. a. kr. a.

I. Til prestaskólans:
B. a. Lauii.........................................................  18,400,00 18,400,00

b. Önnur útgjöld:
1. húsaleigustyrkur............................. 1,920, »> 1,280,00
2. námsstvrkur........................................ 2,000, » 1,400,00
3. til tímakenslu.................................. 200, » 200,00
4. — bókakaupa.................................. 600, » 033,11
5. — eldiviðar og ljósa....................... 300, »» 200,53
6. — umsjónar........................................ 200, » 200,00
7. ýmisleg útgjöld.................................. 500, » 370,23
8. til að gefa út kenslubækur . . . 500, »----—.— —--------- 24,620, » 22,683, 87

II. Til læknaskólans.
a. Laun......................................................... 0,400,00 6,400,00
b. Önnur útgjöld:

1. húsaleigustyrkur.................................. 1,000, » 1,600,00
2. námsstvrkur........................................ 2,400, »> •2,400,00
3. eldiviður, ljós og ræsting .... 000, » 670,60
4. til bókakaupa, verkfæra og kenslu-

áhalda.................................................... 1,000, » 993,41
Flvt kr. 12,000,00 12,064,01 24,620,00 22,683,87
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Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.
Flutt kr. 24,620,00 22,683,87

Fjár- Reikn-
veiting ingur

kr. a kr. a.
Flutt 12,000,00 12,064,01

5. ferðastyrkur handa læknaefnum . 600, » 1,500,00
tí. póknun fyrir tímakenslu í efnafræði 
7. til umbúða og annars kostnaðar

400, - 400,00

við ókeypis klinik............................. 400, » 396,88
8. vmisleg útgjöld.................................. 400, » 365,97

c. Til pess að leigja hús handa lækna- 15,800, » 16,726. 86
skólanum................................................... 2,000, » 2,000,00

III. Til hins almenna mentaskóla: 38,400, » 38,400, »
a. Laun......................................................... 5,200, » 5,200, »
b. Aðstoðarfje..............................................
c. Önnur útgjöld:

Fjár- Reikn-
veiting. ingur.

kr. a. kr. a.
1. til bókasafns skólans....................... 600,00 583,22
2. — eldiviðar og ljósa....................... 2,800, » 1,677,00
3. — skólahússins utan og innan . 2,800, » 2,800,00
4. — tímakenslu og prófdómenda . 5,600, » 4,704,65
5. húsaleigustvrkur................................... 1,440, » 980,00
6. námsstvrkur........................................ 4,000, » 3,900,00
7. póknun handa lækni....................... 200, » 200,00
8. Ýmisleg útgjöld.................................. 2,000, » 2,000,00
9. fyrir prestsverk................................... 96, » 96,00

10. til vísindalegra áhalda við kenslu . 900, » 743,68
11. — að gefa út kenslubækur . 1,200, » 438,75
12. — til áhalda við fimleikakensluna . 200, »
13. — verðlaunabóka............................. 600, » 510,31
14. — að útbúa stofu til handavinnu .
15. — að kaupa smiðatól.......................

2,500 » 
800, »

2,500,00
800,00 25,736, » 21,933. 61

IV. Til gagnfræðaskólans á Akureyri: 
a. Laun......................................................... 14,800, » 14,800, »

b. önnur útgjöld:
Fjár- Reikn-

veiting ingur
kr. a. kr. a.

1. tilbókaogáhaldakaupa viðkensluna 1,600, » 1,382, 24
2. — eldiviðar og ljósa....................... 1,000, » 706, 98
3. — tímakenslu.................................. 2,400, » 2,255, 60

I-'lvt kr. 5,000,9(1 4,344,82 124,55(5,09 119,744,34
12

t
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Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.
Flutt kr. 124,556, 00 119,744, 34

Fjár- Reikn-
veiting ingur
kr. a. kr. a.

Flutt 5,000, 00 4,344, 82
4. — styrkveitinga námspiltum. . . 800, » 800, »
5. ýmisleg útgjöld.................................. 1,660, » 1,726, 56

7,400, » 6,871, 38
Borgun fyrir heimavistir pilta . 343, 50 7,400, 00 6,527, 88

c. fvrir áhöld til skólans og aukavinnu cið húsið » » 786, 511

V. Til stýrimannaskólans:

a. Laun......................................................... 6,400, » 6,400, »
b. Önnur útgjöld: Fjár- Reikn-

veiting ingur
kr. a. kr. a.

1. til timakenslu................................... 2,800, » 1,509, »
2. — áhaldakaupa.................................. 800, » 800. »
3. — eldiviðar og ljósa....................... 1,000, » 559, 51
4. — ýmisleg útgjöld............................. 1,000, » 1,149, 59
5. — stækkunar kjallarans undir stýri-

mannaskólnnum (sbr. tjáraukalög
lc,n ’07).............................................. 500, » 866, 07 6,100, 00 4,884, 17

VI. Til annarar kenslu:
a. Til kvennaskóla:

1. til kvennaskólans í Reykjavik ■5,000, » 5,000, »
2. — sama til kenslu i innlendum heim

ilisiðnaði og hannyrðum 1,000, » 1,000, »
3, til kvennaskólans á Blönduósi . 4,000, » 4,000, »
4. — sama skóla 40 kr. fyrir hverja

námsmev........................................ 2,240, » 2,240, »
5. til kvennaskólans á Akureyri 1,500, » 1,500, » 13,740, » 13,740, »

b. 1. Til barnaskóla utan kaupstaða . 20,000, » 20,000, »
2. — sveitakennara............................. 20,000, » | 20,000, »
3. — unglingaskóla....................... 4,000, » 5 2,107, »
4. styrkur til barnaskóla á Vopnafirði 5,000, » ! 5,000, »
5. kostnaður við umsjón með fræðslumálum landsins . 5,000, » j 4,783, 05

c. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg . 5,000, » 5,000, »
d. — kennarafræðslu............................ 6,400, » 6,400, »
e. Námsstvrkur handa kennaraefnum 1,200, » 1,200, »
f. Til skólaiðnaðarkenslu .... 1,000, » ’ 1,000, »
g. — organleikarans við dómkirkjuna í Reykjavik . 200, » i 200, »
h. — kennara i organslætti og sönglist Reykjavík . 800, » 800, »
i. Styrkur til að semja og gefa út kenslubækui’ . 1,600, » 1,652, 50

Flyt kr. 228,396, 00’ 220,225, 44
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Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.
Flutt kr. 228,396, )0 220,225, 44

Til kenslu hevrnar- og málleysing ja 10,000, » 9,811, 72
Styrknr til Margrjetar Fr. Rjarnadóttnr . 400, » 400, »

----- — blinds drengs Erlends Páls Jónssonar í
Ranmörku........................................ 600, » 600, »
Styrkur til Þorkels Hreinssonar til aö standast kostnaö
við dvöl vitfirtrar dóttur sinnar á vitfirringastofnun 300, » 300, »
Styrkur til lýðháskólans í Rakkakoti 3,200, » 3,020, »
Til unglingaskólans á Hevdalsá 800, » 800, »

VII. Til sundkenslu.

i Revkjavík........................................ 600, » 300, »
til sundkenslu annars staðar 2,000, » 1,607, 68

VIII. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi
kenslu i teikningu og tréskurð í Revkjavik 2,000, » 2,000, »

IX. Styrkur til lögfræðings, til að búa sig undir að
verða kennari við lagaskólann 5,000, » 3,750, »

Alls 253,296, » 242,814, 84

14. gr.
Til visinda og bókmenta.

landsbókasafnsins: Ejár- Reikn-
veiting ingur
kr. a. kr. a.

laun bókavarðar .................................. 3,600, » 3,600, »
til aðstoðarmanns við safnið . 1,800, » 1,800. »
— að kaupa bækur og handrit . 10,000, » 11,269, 31
— bókbands ........................................ 2,000, » 1,260, 55
— samningar spjaldskrár .... 2,400, » 264, 50
fvrir afskriftir ................................... 1,600, » 1,195, 54
til að prenta ritaukaskrár 400, » 234, 65
— eldiviðar og áhalda m. m. 1,000, » 939, 95
brunabótagjald fyrir safnið 720, » 720, » 23,520, » 21,284, 50
a. til amtsbókasafns norðuramtsins. 1,000, » 1,000. »
b. — ----- austuramtsins . 800, » 800, »
c. - ----- vesturamtsins . 800, » 800, » 2,600, » 2,600, »
Til sýslubókasafna............................. 3,000, » 2,700, »

Flyt kr. 29,120, 00 26,584, 50
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Flutt kr.
4. — landsskjalasafnsins: Fjár-

veiting
kr. a.

Reikn-
ingur
kr. a.

a. laun skjalavarðar.............................
b. til að binda inn og búa um skjöl

2,800, » 2,800, »

o. fl........................................................
c. til að afrita merk skjöl og bækur

1.800, » 1,673, 47

í safninu........................................ 1,200, » 1,197, 67
d. til að gefa út skrá yfir safnið 500, » 628, 86

5. Til deildar hins íslenska bókmentaljelags i Reykjavík .
6. — Pjóðvinafjelagsins.......................
7. — Forngripasafnsins: Fjár-

veiting
kr. a.

Reikn-
ingur
kr. a.

a. til að útvega forngripi og til áhalda 2,000, » 2,000, »
b. — umsjónar.................................. 1,440, » 1,440, »
e. — húsnæðis og hita....................... 4,000, » 4.000, »

8. Til Fornleifafjelagsins .........................................................
9. — Náttúrufræðisfjelagsins....................................................

10. Til viöbótar viö samskot til minnisvarða Jónasar Hall-
grímssonar................................................................................

11. Styrkur til kennara Benedikts Grðndals til mvndasafns
og þjóðmenningarsögu Norðurlanda..................................

12. Til að vinna að textaútgáfu af fornbrjeiasafninu .
13. Til cand. mag. Sigfúsar Blöndals til að vinna að íslensk-

danskri orðabók..........................................................................
14. Til Brynjólfs Jónssonar til fornmenjarannsókna .
15. — Páls Olafssonar...............................................................
16. — Porsteins Erlingssonar....................................................
17. — sjera Valdimars Briem...................................................
18. — »Bindindissanieiningar« Norðurlands.......................
19. — Stórstúku Good-Templara á íslandi.............................
20. Styrkur til Biblíufjelagsins til þýðingar og útgáfu

gamla testamentisins...............................................................
21. Til að geta út dómasafn landsyfirrjettarins.......................
22. — Leikfjelags Bevkjavikur...................................................
23. — cand. mag. Boga Th. Melsted til að semja sögu íslands
24. Styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings til að rannsaka

og rita um sögu íslands.........................................................
25. Til Agústs Bjarnasonar til að gefa út heimspekilega

fyrirlestra......................................................................................
26. Til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til fiskirannsókna
27. — landmælinga á íslandi...................................................

EÍyt

Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.
29,120, 00 26,584, 50

6,300, » 6.300, »
4,000, » 4,000, »
1,500, » 1,500, »

7,440, » 7,440, »

800, » 800, »
1,600, » 1,600, »

2,000, » 1,000, »

1,600, » 1,600, »
1,600, « 1,600, »

600, » 600, »
600, » 600, »

1,000, » » »
1,600, » 1.600, »
1,600, » 1,600, »

600, » 600, »
3,200, » 3,200, »

2,000, » 2,000, »
300, » 181, 88

2,000, » 2,000, »
2,000, » 2,000, »

2,400, » 2,400, »

1,200, » 1.200, »
1,200, » 1,200, »

10,000, » 10,000, »
86,260, 00 81,606, 38
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Flutt kr.
28. — að gefa út lýsing á islenskum fjallvegum ....
29. — Ásgríms Jónssonar til þess að fullkomna sig i mál-

aralist...........................................................................................
30. Til Benedikts Jónassonar til að stunda nám á verkfræð-

ingaskóla i Þrándheimi.........................................................
31. Til Helga Pjeturssonar til jarðfræðisrannsókna
32. — Helga Jónssonar til mýra- og grasfræðisrannsókna.
33. — Sögufjelagsins til að geia út heimildarrit að íslands-

•sögu............................................................... ..................................
Alls

Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.
86,260, 00 81,606, 38

1,000, » 1,000, »

1,200, » 1,200, »

1,000, » 1,000, »
6,000, » 6,000, »
2,400, » 2,400, »

1,200, » 1,200, »
99,060, » 94,406, 38

15. gr.
Til verklegra fvrirtækja.

1. Styrkur til eflingar búnaði:
a. til búnaðarskóla: Fjár- 

veiting 
kr. a.

Beikn- 
ingur 
kr. a.

1. Til skólans á Hólum .... 2,400, » 2,400, »
2. — skólans á Hvannevri . 2,400, » 2,400, »
3. — þessara skóla eftir nemenda-

fjölda.............................................. 10,400, » 9,800, »
4. Til skólans á Eyðuin .... 4,000, » 4,000, »
5. — búnaðarskólahalds í Olafsdal 2.500, » 2,500, »

b. Til Torfa Bjarnasonar til verklegrar búnaðarkenslu .
c. — búnaðarfjelaga.....................................................................
d. — Búnaðarfjelags íslands...................................................
e. — sama í kenslu i mjólkurmeðferð....................................
f. — skógræktartilrauna eflir fvrirsögn kapteins Byder's

og próf. C. V. Prytz...............................................................
g. framhaldsstvrkur til þriggja manna til að stunda skóg-

græðslu............................................................................................
h. til sandgræðslu:

1. styrkur til tveggja manna til þess að nema sand-
græðslu......................................................................................

2. til þess að girða tvö tilraunasvieði.............................
3. ýmislegur kostnaður.........................................................
-1. til tilrauna................................................................................

i. til verðlauna fvrir útflutt smjör........................................
2. lil verkfræðings, er sje til aðstoðar lainlssljórn og hjeraðs-

stjórnum............................................................................................
3. a. laun handa 2 dýralæknum...................................................

),. launaviðbót handa núverandi dýralækni i Beykjavik.
Flyt

21,700, » 
1,500, »

48,000. » 
85.000, » 

7,000, »

15,000, »

1.200, »

21,100, » 
1,500, »

48,000, » 
85,000, » 

7,000, »

15.000, »

1,700, »

000, » 
2,500, • I

500, » [ 
2,000, » 

36,000, »

7,000, » 
4,800, »

800. »

600, »

2,778, 32

1,050, » 
36,000, »

7,178, 95 
2,400, »

800. »
233,600, 00 231,007, 27
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Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.
Flult kr. 233,600,00 231,007,27

4. styrkur til Hólmgeirs .lenssonar til að stunda dýralækn-
ingar í Vesluramtinu..................................................................... 600, » 600, »

5. stvrkur til manns til að nema dýralækningar....................... 1,200, » 1,200, »
6. til útrýmingar fjárkláðanum......................................................... 30,000, » 82,389, »
7. til Iðnaðarmannafjelagsins i Revkjavík til þess að koma

upp og reka tekniskan skóla i Reykjavík............................. 9,000, » 9,000, »
8. til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri til þess að reka iðn- 2,000, » 2,000, »

aðarmannaskóla á Akurevri.........................................................
9. til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði til kvöldskólahalds . 1,200, » 1,200, „

10. til þess að stvrkja efnilega iðnaðarmenn til náms erlendis 3,000. » 3,000, »
11. — Jóns Sigurðssonar til að stunda rafmagnsfræði i Khöfn 800, » 800, »
12. — Björns Pálssonar til að stunda rafmagnsfræði á Har-

ward háskóla...................................................................................... 850, » «00, »
13. til Kaupmannafjelagsins og VersJunarmannafjelagsins í

Reykjavík til þess að halda uppi skóla fyrir verslunarmenn 
i Revkjavík......................................................................................

14. utanfararstyrkur til manna, er vilja kynna sjer kaupfjelags-
skap og samvinnufjelagsskap erlendis og læra bókfærslu, 
er par að lýtur.................................................................................

15. styrkur til byggingarfróðs manns, til þess að leiðbeina við
liúsabyggingar . »...............................................................

16. laun handa 2 yfirmatsmönnum á gæðum liskfarma .
17. þóknun tíl vörumerkjaskráritara .
18. Til efnarannsóknastofu í Reykjavik: Fjár- Reikn-

veiting ingur
kr. a. kr. a.

a. Stofnkoslnaður alt að............................. 5,500, » 5,504, »
b. til árlegs kostnaðar:

1. laun forstöðumanns, auk 25°» af
brutto tekjum stofnunarinnar . 4,000, » 4,000, »

2. til aðstoðar og annarar vinnu . 600, » 600, »
3. til húsaleigu........................................ 800, » 800, »
4. til ljósa og eldsneytis....................... 600, » 600, »

10. styrkur til skipakviar í Oddeyrarbót til vetrarlegu fvrir 
þilskip.................................................................................................

20. styrkur til stórskipabrvggju í Stykkishólmi.............................
21. styrkur til ábyrgðarfjelaga, er vátryggja mólorbáta, alt að
22. til skipstjórafjelagsins »Öldunnar« styrkur til utanfarar

fiskimönnum, er afla vilja sjer þekkingar á liskiveiðum og 
fiskiverkun......................................................................................

23. styrkur til tveggja íslenskra stúlkna til handavinnunnnis 
hjá »Kunstflidsforeningens Friundervisning* i Khöfn

54. Til Hólmfríðar Arnadóttur til þess að stunda kennaranám 
i Kaupmannahöfn...........................................................................

3,000, » 3,0011, »

2,000, »

1,600, » 
4,000, »

720, »

1,300, »

1,600, » 
4,000, »

720, »

11,500, » ! 11,504, »

15,000, » ; » »
5,000, » ' » »

10,000, » ; 10,000, »

I

2,500, » 2,050, »

600, „ ; 600, »

500, » | 500, »
338,670,00 367,070,27I'lyt
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1 Fjárveiting. Reikningur.
kr. a. kr. a.

< Flutt kr. 338,670, 00 367,070, 27
j — 25. Til Isaks .Tónssonar, íshússtjóra, styrkur til þess að koma 1
i upp íshúsi í Þorgeirsfirði............................................................... 1,000, » rt rt
j—26. til Lárusar Jóhannssonar Rist til pess að ljúka leikfimis-
\ námi.................................................................................................T 350, » 350, »
j Alls 340,020, » j 367,420, 27

j 16. gr.
j Til skyndilána lianda embœltismönnum oy annara lögboðinna fyrirfram-
l yreiðslna hefur gengið
j 1906 .................................................................................................................................... kr. 18,121, 02
j 1907 ................................................................................................. ..................................— 10,363, 26
í Alls kr. 28,481, 28

17. gr.
Til eftirlanna, slyrktarfjár o. fl. hefur gengið
1906 .............................................. ......................................................................................kr. 59,035, 19
1907 .............................................................................................................................. ..... - 60,702, 36

Alls kr. 119,737, 55

j 1«- gr-
I Til áuissra ályjalda hefur gengið

1906 ....................................................................................................................................kr. 8,634, 61
J 1907 .................................................................................................................................... — 17,238, 36.

í Alls kr. 25,872, 97

20- gr.
Fjáryreiðslur samkuœmt fjáraiikalöyiim oy nýjum töyiim. 
Útborgað 1906 ..........................................................................

og 1907 ..........................................................................
. kr. 74,941, 55 
. — 458,144, 18

Alls kr. 533,085, 73

!

I
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Athugasemdirvið
yflrlit yfir tekjur og gjöld íslands á árunum 1906 og 1907.

Við 1 Skattur <i ábúð oy afnotum jarða oy <í lausafje, sbr. fjárlögin 2. gr. 1
a. á ábúd og afnotum jaröa.
b. á lausafje.

Pessar tekjur hafa nuniiö eftir reikningnum 1906.
a.........................................................................kr. 19,088, 51
b................................................................... ..... — 32,299, » kr. 51,38". 51

og eftir reikningnum 1907
a.........................................................................kr. 20,091, 08
b................................................................... ..... — 33,996, 83

Tekjueftirstöðvar frá fyrri áruni..................................
54,087, 91
4,056, 99 kr. 109,532, 41

Af þessu er borgað:
191)6................................................................................................ 54,109, 07
19°'............................................................................................— 55,127, 24 _ 109,236, 31

Tekjueftirstöðvar . . kr. 296, 10

Við 2. Húsaskatlur. sbr. fjárlögin 2. gr. 2.
Tekjur þessar hafa numið:

eftir reikningnum 1906.............................
— ----- 1907. .....

Tekjueftirstöðvar frá fvrri árum .
Af þessu er borgað:

1906 ...............................................................
1907 ...............................................................

. . . kr. 11,215, 25

... — 12,301, 50
• • ■ — 37> ” kr. 23,553, 75

. . . kr. 11.245, 68
• • • - 12,207, 57 kr. 23,453, 25

Tekjueftirstöðvar . . . kr. 100, 50

Við 3. Tekjuskattur, sbr. fjárlögin 2. gr. 3, hefur numið:
eftir reikningnum 1906 ....................................................kr. 21,195, 75
_ ----- 1907 ....................................................— 26,069, 10

Tekjueftirstöðvar frá fyrri árum................................... —_____ 815, 02 kr_ 48,079, 87
Af þessu er borgað:

1906 ............................................................................................kr. 21,510, 77
1907 ............................................................................................ — 26,069, 10 _ 47,579, 87

Tekjueftirstöðvar . . . kr._____ 500, >»
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Við 4. Aukatekjur, sbr. Qárlögin 2. gr. 4, hafa nuniið:
eftir reikningnum 1906 ....................................................kr. 55,368, 13

— ----- 1907 ....................................................-
Tekjueftirstöðvar frá fvrri árum 

Af þessu er borgað:
1906 ...................................................
1907 ... .....................................

... — 61,659, 79
• • • ~ 55, 60 kr. 117,083, 52

. kr. 52,244, 10
• ■ • ~ 62,890, 76 _ 115,134, 86

Tekjueftirstöðvar . . . kr. 1,948, 66

Við 5. Erjdafjárskattur, sbr. fjárlögin 2. gr. 5, hefur numið:
eftir reikningnum 1906 ......................................................... kr. 2,931, 68

— ----- 1907 ..........................................................— 4,403, 01 kr. 7,334, 69
Af þessu er borgað:

1906 ............................................................................................kr. 2,462, 82
1907 ............................................................................................— 4,871, 87 kr. 7,334, 69

Við 6. Vitagjald, sbr. fjárlögin 2. gr. 6, hefur numið:
eftir reikningnum 1906......................................................... kr. 15,750, 45

1907..........................................................- 18,722, 50 kr. 34,472, 95
Af þessu er borgað:

1906 ........................................................................................... kr. 15,750, 45
1907 ........................................................................................... - 18,722, 50 _ 34)472) 95

Við 7. Gjöld fyrir leyfisbrjef, sbr. fjáriögin 2. gr. 7, hafa numið:
eftir reikningnum 1906 ....................................................kr. 5,446, 77
— ----- 1907 ....................................................— 6,088, 20 kr. n;534j 97

Af þessu er borgað:
1906 ............................................................................................kr. 5,206, 77
1907 ........................................................................................... — 6,308, 20 _ 11,514, 97

Tekjueftirstöðvar . . . kr._____ 20, »

Við 8. Útflulningsgjald af fiski, lýsi m. m., að frádregnum 2°/o í innheimtu- 
lauu, sbr. fjárlögin 2. gr. 8, hefur numið:

eftir reikningnum 1906............................................................kr. 125,211, 67
— ----- 1907............................................................— 211,135, 93

Eftirstöðvar frá fyrri árum..................................................- 1,835, 40 kr. 338,183, »
Af þessu er borgað:

1906 ............................................................................................kr. 120,945, 90
1907 ............................................................................................— 203,860, 42 _ 324,806, 32

Tekjueftirstöðvar . . . kr. 13,376, 68
13
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Við 9. Aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, að frádregnum 2°/o í inn-
heimtulaun, sbr. fjárlögin 2. gr. 9, hefur numið:
eftir reikningnum 1906 ....................................................kr. 200,752, 47
_ ----- 1907......................................................- 229,524, 14

Tekjueftirstöðvar frá fyrri árum..................................  — 9,250, 89 kr. 439,527, 50
Af pessu er borgað:

1906 ............................................................................................kr. 201,305, 94
1907 ...................................................................................... .....  — 226,401, 70 _ 427,707, 64

Tekjueftirstöðvar . . . kr. 11,819, 86

Við 10. Aðflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2°/o í innheimtulaun,
sbr. fjárlögin, 2. gr. 10, hefur numið:
eftir reikningnum 1906 ....................................................kr. 147,025, 53
_ ----- 1907 ....................................................— 153,292, 92

Tekjueftirstöðvar frá fyrri árum.............................. — 11,853, 21 j<r. 312,171, 66
Af pessu er borgað:

1906 ............................................................................................kr. 153,334, 26
1907 ............................................................................................  — 149,912, 69 _ 303,246, 95

Tekjueftirstöðvar . . . kr. 8,924, 71

Við 11. Aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frádregnum 2®/o í innheimtu- 
laun, sbr. fjárlögin 2. gr. 11, hefur numið:

eftir reikningnum 1906......................................................... kr. 395,436, 84
_ ----- 1907......................................................... — 415,187, 46

Tekjueftirstöðvar frá fyrri árum...................................— 22,008, 03 (<r
Af pessu er borgað:

1906 ............................................................................................kr. 388,968, 56
1906 ............................................................................................— 411,786, 38 _

832,632, 33

800,754, 94
Tekjueftirstöðvar . . . kr. 31,877, 39

Við 12, Aðflutningsgjald af tegrasi, súkkulaði og brjóslsykri, að frádregnum 
2% í innheimtulaun, sbr. fjárlögin 2. gr. 12, hefur numið:

eftir reikningnum 1906......................................................... kr. 17,557, 90
-----  1907......................................................... - 19,839, 01

Tekjueftirstöðvar frá fyrri árum................................. —_______606, 03 ]<r
Af pessu er borgað:

1906 ........................................................................................... kr. 17,472, 74
1907 ............................................................................................— 19,859, 69 _

38,002, 94

Tekjueftirstöðvar . . . kr.
37,332, 43 

670, 51

Við 13. Leyfisbrjefagjöld af verslun og veiting áfengra drykkja, 
sbr. fjárlögin 2. gr. 13, hafa numið:

eftir reikningnum 1906.........................................................kr. 16,400, »
— ----- 1907.........................................................— 14,600 » kr. 31,000, »
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Við 14. Tekjur af póslferðum, sbr. fjárlögin 2 gr. 14, hafa numið:
eftir reikningnum 1906..........................................................kr. 87,815, 59
—   1907............................................................. — 109,530, 84 kr. 197,346, 43

Við 15. Tekjur af símum landsins, sbr. fjárlögin 2. gr. 15, hafa numið:
eftir reikningnum 1906..........................................................kr. 8,721, 03

—   1907.............................................................— 46,371, 40 kr. 55,092, 43

Við 16. Arður af verkum fanganna i hegningarhúsinu, sbr. fjárlögin 2. gr.
16, heflr numið:

eftir reikningnum 1906......................................................... kr. 504, 50
— ----- 1907......................................................... — 461, 03 kr. 965, 53

Við 17. Sektarfje fgrir ólöglegar fiskiveiðar:
eftir reikningnum 1906............................................................ kr. 10,671, 15

—   1907............................................................ — 87,619, 16 kr, 98,290, 31

ið 18. Óvissar lekjur, sbr. fjárlögin 2. gr. 17, hafa numið:
eftir reikningnum 1906............................................................kr. 4,272, 06
—   1907............................................................ — 2,927, 30 kr. 7,199, 36

Af pessu er borgað:
1906 ............................................................................................kr. 4,272, 06
1907 ........................................................................................... — 2,882, 68 _ 7,154, 74

Tekjueftirstöðvar . . . kr. 44, 62

Við 19. Tekjur af fasleignum landssjóðs, að frádregnum umboðskostnaði, 
prestmötu, m. m., sbr. fjárlögin 3. gr. 1, hafa numið:
eftir reikningnum 1906........................................................ kr. 23,152, 11
_ ----- 1907..........................................................— 29,620, 98

Tekjueftirstöðvar frá fyrri árum................................ — 5,164, 96 kr. 57,938, 05
Af þessu er borgað:

1906 ............................................................................................kr. 23,798, 06
1907 ............................................................................................— 30,057, 71 _ 53,855, 77

Tekjueftirstöðvar . . . kr. 4,082, 28

Við 20. Tekjur af kirkjum, sbr. fjárlögin 3. gr. 2, hafa numið:
eftir reikningnum 1906......................................................... kr. 76, 87

— ----- 1907..........................................................— 112, 49 kr. 189, 36
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Við 21. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli, sbr. fjárlögin
3. gr. 3, hafa numið:

eflir reikningnum 1906......................................................... kr. 1,177, 17
- ----- 1907......................................................... - 2,983, 54 kr. 4,160, 71

Við 23. Tekjur af Eldeg hafa numið:
eftir reikningnum 1906............................. . . . . kr.

-----  1907.........................................................._
1,000, »

500» » kr. 1,500, »

Við 24. Leigur af innstœðujje viðlagasfóðs, sbr. fjárlögin 4. gr. 1, hafa numið 
eflir reikningnum 1906......................................................... kr. 43,709, 33

- 1907............................. .......................- 42,319, 67
Tekjueftirstöðvar frá fyrri árum . . ....................... — 731, 04 kr. 86,760, 04

Af þessu er borgað:
1906 ............................................................... ....................... kr. 44,134, 28
1907 ............................................................... .......................— 41,505, 23 — 85,639, 51

Tekjueftirstöðvar . . . kr. 1,120, 53
Upp í lán borgað:

1906 ......................................................... ....................... kr. 65,448, 84
1907 ......................................................... .......................— 67,457, 89 — 132,906, 73

Við 25. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans o. fl., sbr. fjárlögin 4. gr.
2, hafa numið:

eflir reikningnum 1906......................................................... kr. 7,500, »
— ----- 1907......................................................... — 7,500, » kr. 15,000, »

Við 26. Leiga af innslœðufje í bönkum, sbr. tjárlögin 4. gr. 3, haía numið: 
eftir reikningnum 1906......................................................... kr. 12,989, 71

— ----- 1907......................................................... — 14,315, 21 kr. 27,304, 92

Við 27. Arður landssfóðs af rekslri íslandsbanka:
eftir reikningnum 1906......................................................... kr.
- ----- 1907..........................................................—

6,278, 67
8,042, 33 kr, 14,321, »

Við 28. Innborganir frá brauðum, sbr. fjárlögin 5. gr. 1, hafa numið:
eftir reikningnum 1906............................................................ kr.
— ----- 1907......................................................... —

Tekjueftirstöðvar frá fyrri árum.................................. —

3,220, 65 
3,227, 39 
2.998. 55 9,446, 59

Af pessu er borgað:
1906 ............................................................................................kr. 3,649, 62
1907 ........................................................................................... — 2,900, 05
Burtu hefur fallið sem óláanlegt.................................— 278, 34 _ 6,828, 01

Tekjueftirstöðvar . . . kr. 2,618, 58
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Við 29. Endurgjald skynaiiána til embœttismanna, sbr. fjárlögin 5. gr. 2, 
hafa numið:

eftir reikningnum 1906......................................................... kr. 871, 34
1907......................................................... 1,544, 28 2,415, 62

Við 30. Endurborgun á öðrum fyrirframgreiðslum, sbr. fjárlögin 5. gr. 3, 
hefur numið:

eflir reikningnum 1606 ....................................................kr. 22,157, 67
1907 .............................................. .....  - 14,885, 72 kr. 37,043, 39

Við 31. Tillag úr ríkissjóði, sbr. fjárlögin 6. gr., hefur numið:
1906 ........................................................................................... kr. 60,000, »
1907 ...........................................................................................  — 60,000, » kr. 120,000, »

Við 32. Tekjuhalli á fjárhagstimabilinu.
Samkvæmt reikningunum fyrir árin 1906 og 1907 hafa gjöldin

numið alls:
1906 ................................................................................ kr. 1,379,211, 52
1907 ................................................................................— 1,733,025, 54 kr. 3,112,237, 06
Tekjurnar hafa numið alls:
1906 ................................................................................ kr. 1,355,455, 14
1907 ................................................................................ — 1,644,949, 43 _ 3,000,404, 57

Tekjuhalli á fjárhagstimabilinu kr. 111,832, 49

II. Gjöld:

Við 8. gr. íjárlaganna.
Til útgjalda við hina æðstu stjórn landsins: 1906 

kr. a.
1907 

kr. a.
Alls 

kr. a.
1906 1907

1. Til ráðherrans: kr. a. kr. a.
a. laun.............................................. . 8,000, » 8,000, »
b. til risnu........................................ . 2,000, » 2,000, »
c. uppbót fyrir embættisbústað . . 2,000, » 2,000, »

2. Til utanferða ráðherrans.........................................................
3. Laun landritara...........................................................................
4. Laun 3ja skrifstofustjóra.........................................................
5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar..................................
6. Til landsbankans til að gegna landfógetastörlum .
7. Til viðhalds stjórnarráðshúsinu........................................

12,000, »
1,113, 58 
6,000, » 

10,500, » 
14,650, 91 
2,500, »

937, 57

12,000, »
2,767, 43 
6,000, » 

10,500, » 
15,694, 48 
2,500, »

24,000, »
3,881, 01

12,000, » 
21,000, » 
30,345, 39 

5,000, »
1,980, 42 2,917, 99

Alls 99,144, 39

Af pessum gjöldum er i frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907 farið 
fram á að veitt verði sem viðbót: 1. til aðstoðar og skrifstofukostnaðar kr. 1,345, 39, 2. til 
yiðhalds á stjórnarráðshúsinu kr. 1,917, 99.
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Við 9. gr. fjárlaganna.
Til kostnaðar við alpingi og við yfirskoðun landsreikninganna.

Til alpingis og yfirskoðunar landsreikninganna sbr. 9. gr. fjárl.
voru borgaðar 1906 ................................................................................ kr. 2,553, 09

og 1907 .......................................................................... .....  — 60,900, 51 kr. 63,453, 60

1.

2.

3.
4.
.).

Við 10. gr. A.
Dómgœsla og lögreglustjórn sbr. fjárl. 10. gr. A 1—6.

I,aun: 1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr. a.

a. Til dómara og svslumauna.................................. . . 68,800, » 68,550, » 137,350, »
b. — hreppstjóra......................................................... . . 7,614, 50 7,623, 70 15,238, 20
Ritfje handa bæjarfógetanum í Reykjavík . . . 1,400, » 1,400, » 2,800, »

Til hegningarhússins í Reykjavik............................. . . 4,065, 38 3,609, 21 7,674, 59
Kostnaður við viðhald fangelsanna....................... 150, 75 290, 58 441, 33
Til byggingar ráðhúss og fangelsis á Akureyri » » » » » »

6.

4,814, 61 10,224, 54
Alls 173,728, 66

Önnur útgjöld: 1906 1907
kr. a. kr. a.

a. póknun lianda 2 settum málaflutn- 
ingsmönnum við yfirrjettinn . 1,600, » 1,600, »

b. laun sendiboðans við yfirrjettinn 50, » 50, »
c. til eldiviðar i yfirrjettarstofunum 14, 65 34, »
d. til viðhalds á yfirrjettarstofun- 

um o. fi................................................. 84, » 50, »
e. kostnaður við sakamál og lög- 

reglumál.............................................. 3,181, 87 2,980, 61
f. kostnaður við gjafsóknarmál . . 131, 16 40, »
g. útgjöld við sáttamál....................... 58, 90 60,
h. til að útvega eldtraustan járnskáp 

handa bæjarfógetaembættinu á 
ísafirði.............................................. 289, 35 » »

Við 10. gr. 11.
Ýmisleg útgjöld sbr. fjárl. 10 gr. B. 1—7. 

B. 1. Til að gefa úr stjórnartíðindin og landshagsskýrslur:
1906 1907 1906 1907 Alls

kr. a. kr. a. kr. a. kr. a. kr. a.
a. póknun fyrir útg. tíðindanna . 450, » 450, »
b. til pappirs og prentuna Stjórn- 

artiðindanna.............................6,163, 87 2,694, 79
c. til pappírs, prentunar og auka- 

vinnu við Landshagsskýrslur. 2,240, 23 3,702, 23
d. kostnaður við sending með 

póstum.................................. ..... 735i 50 1,036, 95
Flyt kr. 9,589, 60 7,883, 97
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1906 1907 1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr. a. kr. a. kr. a.

Flutt kr. 9,589, 60 7,883, 97
e. til þess að geia út registuryið

stjórnartiðindin....................... 2,349, 20 » » 11,938, 80 7,883, 97 19,822, 77
— 2. Endurgjald handa embættismönnum fvrir burðar-

eyri undir embættisbrjef . 5,095, 72 7,381, 43 12,477, 15
— 3. Brunabóta- og sótaragjöld fyrir opinberar byggingar 2,085, 08 2,265. 25 4,350, 33
— 4. Til embættiseftirlitsferða . » » 609, 67 609, 67
— 5. Póknun fyrir aöstoð við endurskoðun á skipamæl-

ingum...................................................................................... 300, » 300, » 600, »
— 6. Til útgjalda við eftirlit úr landi með fiskiveiðum út-

lendinga...................................................................................... 416, » 585, » 1,001, »
— 7. Útgjöld til yfirskattanefnda og fvrir húsaskattsvirðingar 474, 25 500, » 974, 25

Alls 39,835, 17

Af gjöldum þessum er í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907 farið 
fram á að veitt verði sem viðbót: 1. til pappírs og prentunar stjórnartíðindanna kr 
.5,658, 66, 2. til pappírs, prentunar og aukavinnu við landshagsskýrslur kr. 1,142, 46, 3. flutn- 
ingsgjald með póstum kr. 872, 45, 4. til að gefa út registur við stjórnartíðindi kr. 799, 20,
4. fyrir 3 kemiskar slökkvidælur kr. 500, 93.

Við 11. gr.
Útgjöld við la'knaskipnnina, sbr. fjárlögin 11. gr. 1—9.

1. Laun...........................................................................................

190« 1907 Alls
kr.

68,262,
a.
50

kr.
68,295,

a.
83

kr.
136,558,

a.
33

2. Styrkur til G. Hannessonar læknis til að launa aðstoð-
arlækni á Akureyri..................................................................... «60, 67 366, 66 1,033, 33

3. Styrkur til Guðm. hjeraðsl. Björnssonar til að launa
aðstoðarlækni í Hafnarfirði................................................... 800, » 800, » 1,600, »

4. Fvrir 2 læknisferðir á ári til Öræfinga............................. 150, » 150, » 300, »
5. a. Styrkur til Björns Ólafssonar augnlæknis i Rvik 2,000, » 2,000, » 4,000, »

b. Styrkur til sama manns til læknisferða kringmn
landið...................................................................................... » » 151, 38 151, 38

6. Styrkur til tannlæknis í Reykjavík.................................. 1,000, » 1,000, » 2,000, »
7. Útgjöld við holdsveikraspítalann........................................ 30,234, 75 28,733, 56 58,968, 31
8. Útgjöld við bólusetningar.................................................... 825, 08 850, 25 1,675, 33

Önnur útgjöld: 1906
kr. a.

1907
kr. a.

a. Styrkur til sjúkrahússins á Akur-
eyri.................................................... 400, » 400, »

b. Styrkur til sjúkrahússins á ísaflrði 400, » 400, »
c. Styrkur til sjúkrahússins á Seyð-

isfirði.................................................... 400, » 400, »
Flyt 1,200, » 1,200, » 206,286, 68
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1906 1907 1906

Flutt
kr.

1,200,
a.
»

kr.
1,200,

a.
»

(1. Styrkur til sjúkrahússins á Pat- 
reksíiröi.............................................. 300, » 300, »

e. Til sjúkraskýlis á Sauðárkróki . 2,000, » » »
f. Til sjúkraskýlis á Vopnafirði. . » » 600, »
a»• Til náins yfirsetukvenna . 2,729, 55 2,495, 19
h. Til verkfæra handa yfirsetukonum 55, 80 823, 88

’• Gjöld samkvæmt 13. gr. i sóttvarn- 
arlöguin 31. jan. 1895 .... 3,778, 47 9,114, 78

k. Gjöld samkvæmt 25. gr. ilögumö. 
nóvbr. 1902 um varnir gegn því að 
næmir sjúkdómar berist til íslands 231, 38 1,433, 97

1. Til pess að fullgjöra sóttvarnar- 
húsið í Reykjavík............................. 5,005, •» » »

ni. Til þess að koma upp sóttvarn- 
arhúsi á Seyðisfirði....................... 3,831, 31 » »

1907 Alls 
kr. a. kr. a.

206,286, 68

15,967, 82 35,099, 33 
Alls 241,386, 01

Við 12. gr. A. 
Útgjöld við póststjórnina.

1906 1907 1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr. a. kr- a. kr. a.

Laun:
a. handa póstmeistaranum . . 3,000, » 3,000, »
b. 1. handa póstafgreiðslumönn-

um utan Reykjavikur 11,000, » 11,368, »
2. handa3póstafgreiðslumönn-

um í Reykjavik . . . . 4,200, » 4,200, »
c. handa brjefhirðingamönnum . 6,683, » 6,920, » 24,883, » 25,488, » 50,371, »
Póstflutningur............................. 42,529, 17 62,484, 08 105,013, 25
Til póstvagnaferða frá Reykjavík austur að Ægisíðu 500, » 500, » • 1,000, »

1906 1907
kr. a. kr. a.

— 1. Önnur útgjöld:
a. endurgjald fyrir skrifstofu- 

kostnað póstmeistarans. 2,000, » 2,000,
b. fyrir ábyrgð á mistalningu

l°/oo.............................................. 328, 61 376,
c. fæðispeningar og ferðakostn-

aður póstmeistarans », » 50,
d. fyrir prentun á ýmsu . 831, 53 13,715,
e. til áhalda.................................. 2.457, 17 4,606,
f. — brjefburðar í Reykjavík 800, » 1,200,

Flvt 6,417, 31 21,948, 74 156,384, 25



1 105
ii

1906 1907 1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr. a. kr. a. kr. a.

Flutt 6,417, 31 21,948, 74 156,384, 25
g- til brjefburðar i öðrum kaup- 

stöðum........................................ 400, )> 400, »
h. óviss útgjöld............................. 461, )) 453, 55
i- til viðhalds húsi og áhöldum. 1,179, 61 1,482, 75 8,457, 92 24,285, 04 32,742, 96

Alls . . . 189,127, 21

Af þessum gjöldum er í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907 farið 
j fram á, að veitt verði sem viðbót: 1. handa póstafgreiðslumönnum kr. 368, ». 2. handa
J brjefhirðingarmönnum kr. 603, ». 3. til póstflutnings kr. 9013, 25. 4. fyrir prentun á ýmsu 
j kr. 12,547, 17. 5. til áhalda kr, 4,063,50. 6. til brjefburðar i Reykjavík 400 kr. 7. óviss
j útgjöld kr. 514, 55. 8. til viðhalda húsi og áhöldum kr. 2,462, 36.

Við 12. gr. B.
Til vegabóta.

Alls1906 1907
kr. a. kr. a.

1906 1907
kr. a. kr. a. kr. a.

B. 1. Til verkfræðings landsins:
a. laun.............................................. 3,000, » 3,000, »
b. ferðakostnaður og fæðispen-

ingar.............................................. 1,122, 94 493, 35 4,122, 94 3,493, 25 7,616, 19
— 2. Til verkfróðra aðstoðarmanna við vandaminni sam-

göngubætur .......................................................................... 202, )) 502, » 704, ))
— 3. Til flutningabrauta............................................................... 38,532, 96 53,772, 76 92,305, 72
— 4. — þjóðvega.......................................................................... 18,220, 16 40,938, 20 59,158, 36
— 5. — fjallvega.......................................................................... 3,582, 59 3,958, 48 7,541, 07
— 6. — að kaupa áhöld og verkfæri, viðhald þeirra o. fl. 7,183, 15 6,575, 07 13,758, 22
— 7. — sýsluvegarins frá Hafnarfirði að Vogarstapa . 2,500, 2,500, » 5,000, »
— 8. — akbrautar frá Flatholti að Stóru-Laxá .... 6,000, )> 6,000, )) 12,000, ))
— 9. — vegagjörðar á Breiðdalsheiði.................................. 3,600, » 1,400, » 5,000, »
- 10. — varnar sjávarágangi á vegi í Vestmanneyjasýslu

og endurbóta á þeim.................................................... 1,000, )) )) » 1,000, ))
— 11. Til brúargjörðar á Hólmsá og Skaptáreldvam 1,741, 60 6,665, 31 8,406, 91
— 12. — dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum i Skagafirði 300, » 300, » 600, »
— 13. Styrkur til brúargjörðar á Jökulsá í Jökuldal 3,607, 65 134, 10 3,741, 75
—14. Eptirstöðvar af kostnaði við Lagarfijótsbrú . 3,425, 75 » » 3,425, 75

Alls . . 220,257, 97

Af þessum gjöldum er í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin 1906 Og 1907 farið
fram á að veitt verði sem viðbót 1. ferðakostnaður verkfræðingsins kr. 616, 19. 2. til
flutningabrauta kr. 30,305, 72. 3. til áhaldakaupa kr. 9,758,22. 4. Eptirstöðvar af kostnaði
við Lagarfljótsbrú kr. 3,425, 75.

14



106

Við 12. gr. C.
Til gufuskipaferða.

1906
kr. a.

1907
kr. a.

1906
kr. a.

1907
kr. a.

Alls
kr.

Til gufuskipaferða....................... » » » » 25,000, » 30,000, » 55,000,
— gufubátsferða:
a. til bátsferða á Faxaflóa. . . 11,500, » 11,500, »
b. —----- ------ Breiðafirði . . 8,000, » 8,000, »
c. —----- ------ ísafirði og i ísa-

ljarðarsýslu................................... 5,000, » 5,000, »
d. til bátaferða á Eyjafirði . . 3,000, » 3,000, » 27,500, » 27,500, » 55,000,
Til gufubátsferða milli Vestmanneyja og Rangár-
sands .................................................... 300, » 300, » 600,
Til mótorbáts á Lagarfljóti. . . 500, » », » 500, :

Alls . . . 111,100, »

Við 12. gr. D.
Til ritsíma og málþráða.

1906 1907 Alls

D. 1.
— 2.-3.

— 4.

kr. a. kr. a. kr. a.
Tillag til stóra norræna ritsimafjelags .... 3,356, 16 35,000, » 38,356, 16
Til landsimalagningar og málþráða sambands frá
Seyðisfirði um Akureyri til Reykjavíkur .... 243,446, 75 7,450, 82 250,897, 57
Til að mæla upp landsímalínuna og setja kiló-
metramerki..................................................................... 4,733, 46 » » 4,733, 46
Til starfrækslu landsímans: 1906 1907

kr. a. kr. a.
a. námsstyrkur....................... 3,700, » 300, »
b. helmingur af kostnaði við

simastöðina í Seyðisfirði 1,443, 33 2,950, »
c. laun........................................ 5,361, 21 19,827, 25
d. til talsímastöðva .... 120, » 460, »
e. húsaleiga í Reykjavík og á

Akureyri o. fl.......................... 292, 60 1,780, 52
f. viðhald landsimans . 10, 30 10,352, 20
g. eyðublöð og prentunar-

kostnaður............................. » » 2,506. 41
h. önnur útgjöld....................... 853, 09 4,300, 39 11,780, 53 42,476, 77 54,257, 30
i. til að rannsaka og undirbúa simasamband 

til ísafjarðar og Irá Reykjavík austur að Ægis-
síðu................................................................................ 3,995, 91

— 6. Kostnaður við rannsóknarferöir og undirbúning á
ritsimalagningunni......................................................... 10,958, 53

— 7. a. til aukalinu frá Hofi til Vopnaflarðar .... 1,978, 90

» » 3,995, 91

» » 10,958, 53 
» » 1,978, 90

Flyt 365,177, 83
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8.
b.
a.
b.
c.

1906 190’7 Alls
kr. a. kr. a. kr. a.

Flutt 365,177, 83
til aukalínu frá Seyðisfirði til Mjóafjarðar . 1,028, 89 1,210, 05 2,238, 94
til sjerstaks ritsima á línunni frá Sauðárkróki til Sieyðisfjarðar 41,621, 19
fyrir staura............................................................... 63,042, 51
til að rannsaka og setja á stofn nýjar línur 3,986, 72 108,650, 42

Alls . . 476,067, 19

Af gjöldum þessum er i frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907 farið 
fram á, að veitt verði sem viðbót: 1. til landsímalagningarinnar kr. 67,527, 57, 2. til að 
mæla upp kílómetralinuna og setja kílómetramerki kr. 1,733, 46, 3. til starfreksturs land- 
simasambandsins kr, 3,772, 30.

Við 12. gr. E.
Tii vita. 1906 1907 Alls

kr. a. kr. a. kr. a.
a. Til umsjónarmanns við vitana við Faxaflóa 300, » 300, » 600, »
b. — eftirlitsferða................................... 49, 38, » 87, »
c. — vitans á Reykjanesi: 1906 1907

kr. a. kr. a.
1. Laun vitavarðar....................... 1,200, » 1,200, »
2. fyrir olíu.................................. 233, » 256, »
3. — steinkol............................. 147, » 160, »
4. flutningskostnaður .... 289, » 297, 20
5. til viðhalds húsi og áhöldum. 614, 45 537, 80
6. eftirgjald eftir lóðina . . . 30, » 30, » 2,513, 45 2,481, »• 4,994, 45

<1. Til vita á Skagatá:
1. til vitavarðar............................. 400, » 400, »
2. fyrir oliu.................................. 178, » 192, »
3. til viðhalds húsi og áhöldum. 213, 08 315, 51
4. fyrir steinkol............................. 92, 50 100, »
5. flutningskostnaður .... 155, 50 124, 41
6. eftirgjald eftir lóðina . . .
7. til að byggja varðklefa við

16, » 16, »

vitann........................................ 738, 45 » )> 1,793, 53 1,147, 92 2,941, 45
e. Til vita á Gróttu:

1. til vitavarðar............................. 400, » 400, »
2. fyrir oliu.................................. 117, 80 137, 60
3. til viðhalds á húsi og áhöldum 68, 98 125, 75
4. fvrir steinkol............................. 59, 40 60, »
5. flutningskostnaður .... 30, » 34, » 676, 18 757, 35 1,433, 53

f. Til árlegra útgjalda við vitann á
Dalatanga........................................ 453, 38 464, 59 917, 97

g. Til tveggja vita við leiðina inn á
Flyt 10,974, 40
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1906 1907 1906 1907
kr. a.
Fluttar

Alls
kr. a. kr. a. kr. a. kr.

10,974,
a.
40

Haínarijörð:
1. til vitavarðar............................. 400, rt 4,00, »
2. fyrir olíu................................... 84, 50 96, »
3. tilviðhaldsáhúsumogáhöldum 11, 66 86, 60
4. flutningskostnaður .... 4, 50 7, 50 500, 66 590, 10 1,090, 76

h. Til vitans á Arnarnesi i Skutuls-
flrði:
1. til vitavarðar............................. 400, » 400, »
2. lóðargjald.................................. 10, » 10, »
3. fyrir olíu.................................. 112, 50 112, »
4. tilviðhaldsáhúsumogáhöldum 60, 63 262, 04
5. fyrir steinkol............................. 21, 90 27, »
6. flutningskostnaður .... 37, 50 38, » 612, 53 849, 04 1,491, 57

i. Til vörðuvitans á Gerðatanga , 100, » 100, » 200, »
k. — vita á Skipaskaga....................... 75, » 75, » 150, »
1. — vita á Elliðaey............................. 347, 10 » » 347, 10
m.— vita i Vestmanneyjum:

a. til að byggja vitann....................... 3,823, 34 11,539, 91 15,363, 25
b. kostnaður við vitahaldíð . 327, 34 1,103, 13 1,430, 47

n. til rannsóknar vitastæða og áætlana . » » 533, 37 533, 37
Alls 31,580, 92

Af gjöldum þessum er i frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907 farið 
fram á að veitt verði í viðbót: 1. Til að byggja varðklefa i vitanum á Skagatá kr. 388,45,
2. til að byggja vita á Vestmannaeyjum kr. 363, 25.

Við 13. gr. A.
/ þarfir andlega stjetlarinnar.

1906 1907 1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr. a. kr. a. kr. a.

a. 1. Laun biskupsins . . 7,000, » 7,000, »
2. skrifstofukostnaður . .... 1,000, » 1,000, » 8,000, » 8,000, » 16,000, »

b. Onnur útgjöld:
1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880 1. gr.. 10,058, 51 9,658, 51 19,717, 02
2. — bráðabirgðaruppbótar fátækum brauðum . . . 5,399, » 5,225, » 10,624, »
3. — nokkurra brauða i fyrverandi Hólastifti. 678, 85 714, 05 1,392, 90
4. viðbót við eftirlaun fátækra presta og prestsekkna . 3,500, » 3,500, » 7,000, »

Alls 54,733, 92

Við 13. gr. B.
Til kenslumála.

I. Til prestaskólans: 1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr. a.

?. Lar.n .... 9,200, » 9,200, » 18,400, »
Flyt 18,400, »
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II.

1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr. a.

h'luttar 18,400, »
b. Önnur útgjöld: 1906 1907

kr. a. kr. a.
1. húsaleigustyrkur .... 760, » 520, »
2. námsstyrkur....................... 900, » 500, »
3. til timakenslu....................... 100, » 100, »
4. — bókakaupa....................... 8, » 625, 11
5. — eldiviðar og ljósa. 100, 53 100, »
6. — umsjónar....................... 100, » 100, »
7. ýmisleg útgjöld .... 122, 75 247, 48 2,091, 28 2,192, 59 4,283, 87

Alls 22,683, 87

1906 1907 Alls
Til læknaskólans. kr. a. kr. a. kr. a.
a. Laun.............................................. 3,200, » 3,200, » 6,400, »

1906 1907
b. Önnur útgjöld: kr. a. kr. a.

1. húsaleigustyrkur....................... 800, » 800, »
2. námsstyrkur............................. 1,200, » 1,200, »
3. eldiviður, ljós og ræsting . 278, 10 392, 50
4. til bókakaupa, verkiæra og

kensluáhalda............................. 94, 84 898, 57
5. ferðastyrkur handa lækna-

efnum........................................ 600, » 900, »
6. þóknun fyrir timakenslu i

efnafræði.................................. 200, » 200, »
7. til umbúða og annars kostn-

aðar við ókeypis klinik . . 56, 74 340, 14
8. ýmisleg útgjöld....................... 92, 67 273, 3C 3,322, 35 5,004, 51 8,326, 86

c. Til pess að leigja hús handa
læknaskólanum....................... 1,000, » 1,000, » 2,000, »

AIls . • • » • 16,726, 86

III. Til hins lærða skóla.
1906

kr. a.
19,200, »

1907
kr. a.

19,200, »

Alls 
kr. a,

38,400 »a. Laun....................................................

1906
kr. a.

1907
kr. a.

b. Aðstoðarfje:
handa söngkennaranum 600, » 600, »

— fimleikakennaranum . . 700, » 700, »
— dyraverði ....................... 1,100, » 1,100, »

fyrir umsjónmeð skólahúsinu og
áhöldum skólans............................. 200, » 200, » 2,600, » 2,600, » 5,200, »

Flyt 43,600, »
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1906
kr. a.

1907
kr. a.

1906
kr. a.

1907
kr. a.

Flutt

Alls
kr. a. 

43,600, »
c. Önnur útgjöld:

1. til bókasafns skólans 300, » 283, 22
2. — eldiviðar og ljósa . . . 851, 40 825, 60
3. — skólahússins utan og innan 1,400, » 1,400, ))
4. — timakenslu og prófdómenda 2,041, 40 2,663, 25
5. húsaleigustyrkur....................... 260, » 720, ))
6. námsstyrkur............................. 2,000, » 1,900, »
7. póknun handa lækni 100, » 100, »
8. ýmisleg útgjöld....................... 1,000, » 1,000, »
9. fyrir prestsverk....................... 48, » 48, >z

10. til vísindalegra áhalda við
kensluna................................... 450, » 293, 68

11. til pess að gefa út kenslubæk-
ur handa skólanum .... )), )) 438, 75

12. til verðlaunabóka .... 260, 75 249, 56
13. — að útbúa stofu til handa-

vinnu........................................ 2,500, » ”, »
14. til að kaupa smiðatól 800, ». » 12,011, 55 9,922, 06 21,933, 61

Alls . . 65,533, 61

Til gagnfræðakenslu á Akureyri.
1906 1907 1906 1907 Alls

kr. a. kr. a. kr. a. kr. a. kr. a.
a. Laun.............................................. », » », » 7,400, » 7,400, » 14,800, »
b. Önnur útgjöld:

1. til bóka- og áhaldakaupa . 996, 99 385, 25
2. — eldiviðar og ljósa . . . 298, 43 408, 55
3. — timakenslu............................. 996, 60 1,259, »
4. — styrkveitingar námspiltum . 400, » 400, »
5. ýmisleg útgjöld....................... 810, 35 916, 21

3,502, 37 3,369, 01
Borgun fvrir heimavistir pilta o.fl. 150, » 193, 50

3,352, 37 3,175, 01
e. fyrir áhöld til skólans og auka-

vinnu við skólahúsið .... 786, 50 » 4,138, 87 3,175, 51 7,314, 38
Alls 22,114, 38

V. Til stýrimannaskólans.
1906

kr. a.
1907

kr. a.
1906

kr. a.
1907

kr. a.
Alls

kr. a.
Laun.................................. )), » 3,200, » 3,200, » 6,400, »
Önnur útgjöld:
1. til timakenslu . . 891, » 618, »

Flyt 891, » 618, » 6,400, »
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1906 1907 1906 1906 Alls
kr. a. kr. a. kr. a. kr. a. kr. a.

Flutt 891, » 618 » 6,400, »
2. — áhaldakaupa .... 63, 26 736, 74
3. — eldiviðar og ljósa . 214, 21 345, 30
4. — ýmisleg útgjöld . . . 494, 10 655, 49
5. — stækkunar kjallarans 

undir stýrimannaskólan-
um........................................ » 866, 07 1,662, 57 3,221, 60 4,884, 17

Alls . . 11,284, 17

VI. Til annarar kenslu: 1906 1907 1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr. a. kr. a. kr. a.

a. Til kvennaskóla:
1. til kvennaskólans i Reykjavik 2,500, » 2,500, »
2. — sama til kenslu í innlend- 

um heimilisiðnaði og hann-
yrðum........................................ 500, » 500, »

3. til kvennaskólans á Blöndu-
ósi.............................................. 2,000, » 2,000, »

4. til sama skóla 40 kr. fyrir
hverja námsmej' .... 1,120, » 1,12(1, »

5. til kvennaskólans á Akureyri 1,500, » » » 7,620, 6,120, » 13,740, »
b. 1. til barnaskóla annarsstaðar en i kaupstööum . 9,916, »> 10,084, » 20,000, »

2. — sveitakennara, alt að 100 kr. til hvers. . 10,000, » 10,000, » 20,000, »
3. — unglingaskóla......................................................... tt » 2,107, » 2,107, »
4. styrkur til barnaskóla á Vopnafirði .... 5,000, » » » 5,000, »
5. kostnaðurvið umsjón með fræðslumálum landsins 2,266, 05 2,517, » 4,783, 05

c. Til gagnfræða- og alpýðu-skólans í Flensborg . 2,500, » 2,500, » 5,000, »
d. — kennarafræðslu......................................................... 3,200, » 3,200, » 6,400, »
e. Námsstyrkur handa kennaraefnum............................ 600, » 600, » 1,200, »
f. Til skólaiðnaðarkenslu................................................... 500, » 500, » 1,000, »
g- — organleikarans við dómkirkjuna í Reykjavik . 100, » 100, » 200, »
h. — kennara í organslætti og sönglist í Reykjavík . 400, » 400, » 800, »
i. Styrkur til að gefa út kenslubækur....................... 800, » 852, 50 1,652, 50
í- Til kenslu heyrnar- og málleysingja....................... 4,911, 98 4,899, 74 9,811, 72
k. Utanfararstyrkur Margijetar Fr. Bjarnadóttur . 400, » )) » 400, »
1. Til kenslu blinds drengs Erlendar Páls Jónssonar 

i Danmörku..................................................................... 300, » 300, » 600, »
m. Styrkur til Porkels Hreinssonar til að standast 

kostnað við dvöl vitfirtrar dóttur sinnar á vitfirr- 
ingastofnun..................................................................... 150, » 150, » 300, »

n. Til lýðháskólans i Bakkakoti.................................. 1,420, » 1,600, » 3,020, »
0. — unglingaskólans á Hevdalsá.................................. 400, )) 400, )) 800, ))

Alls . . . 96,814, 27
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VII. Til sundkenslu: 1906
kr. a.
300, » 
807, »

1907
kr. a.
I. »
800, 68

Alls ....

Alls
kr. a.
300, » 

1,607, 68
. 1,907, 68

a. í Reykjavik.....................................................................
b. til sundkenslu annarsstaðar........................................

VIII. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi
1906

kr. a.
1907

kr. a.
Alls

kr. a.
kenslu i teikning og trjeskurð í Reykjavík .... 1,000 » 1,000, » 2,000, »

IX. Styrkur til lögfræðings til að búa sig undir að verða
1906

kr. a.
1907

kr. a
Alls

kr. a.
kennari við lagaskólann.................................................... 1,250, » 2,500, » 3,750, »

Við 14. gr.
Til vísinda og bókmenta.

Til landsbókasafnsins: 1906 1907 1906
kr. a.

1907
kr. a.

Alls
kr. a. kr. a. kr. a.

a. laun bókavarðar............................. 1,800, » 1,800, »
b. til aðstoðarmanns....................... 900, « 900, »
c. — að kaupa bækur og handrit . 5,288, » 5,981, 31
d. — bókbands .................................. 923, 10 337, 45
e. — samningar spjaldskrár . )) )) 264, 50
f. fyrir afskriftir.................................. 643, 34 552, 20
g. — að prenta ritaukaskrár . 78, )) 136, 65
h. til eldiviðar og áhalda m. m.. . 447, 56 492, 39
i. brunaábyrgðargjald....................... 360, » 360, )) 10,460, » 10,824, 50 21,284, 50
a. til amtsbókasafns Norðuramtsins 500, » 500, »
b. — —— Austuramtsins . 400, » 400, »
c. —----- Vesturamtsins . 400, » 400, )> 1,300, » 1,300, » 2,600, »
Til sýslubókasafna............................. » » )) » 1,275, » 1,425, » 2,700, »
Til landsskjalasafnsins:
a. laun skjalavarðar............................. 1,400, » 1,400, »
b. til að binda inn og búa um skjöl 643, 21 1,030, 26
c. til að afrita merk skjöl og bækur

i skjalasafninu.................................. 739, 80 457, 87
d. til að gefa út skrá yfir safnið. . 473, 62 155, 24 3,256, 63 3,043, 37 6,300, »
Til deildar hins isl. bókmentafjelags i Reykjavik. . 2,000, » 2,000, » 4,000, »
— Þjóðvinaijelagsins............................ 750, » 750, » 1,500, »
— Forngripasafnsins:

1906 1907
kr. a. kr. a.

a. til að útvega forngripi og til á-
halda.................................................... 1,000, » 1,000, »

b. til umsjónar.................................. 720, » 720, »
o. — húsnæðis og hita....................... 2,000, » 2,000, » 3,720, » 3,720, » 7,440, »

Flvt 45,824, 50
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Flutt

1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr.

45,824,
a.

50
8. Til Fornleifaljelagsins......................................................... 400, » 400, » 800, »
9. — Náttúrufræðisfjelagsins.................................................... 800, » 800, » 1,600, »

10. — viðbótar við samskot til minnisvarða Jónasar Hall-
grímssonar................................................................................ » » 1,000, )) 1,000, »

11. Styrkur til kennara Benedikts Gröndals til myndasafns 
og þjóðmenningarsögu Norðurlanda................................... 800, 800, » 1,600, »

12. Til að vinna að textaútgáfu af fornbrjefasafninu 800, » 800, )) 1,600, »
13. Til cand. mag. Sigfúsar Blöndals til að vinna að ís- 

lensk-danskri orðabók......................................................... 300, » 300, » 600, »
14. Til Brynjólfs Jónssonar til fornmenjarannsókna. 300, » 300, » 600, »
15. — Páls Olafssonar............................................................... )) )) » » »
16. — Forsteins Erlingssonar.................................................... 800, 800, » 1,600, »
17. — sjera Valdemars Briem.................................................... 800, 800, » 1,600, »
18. — »Bindindissameiningar« Norðurlands....................... 300, 300, » 600, »
19. — Stórstúku Good-Templara á íslandi............................. 1,600, 1,600, » 3,200, »
20. — Styrkur til Bibliufjelagsins til þýðingar og útgáfu 

gamla testamentisins............................................................... 1,000, » 1,000, » 2,000, »
21. Styrkur til að gefa út dómasafn landsyfirrjettarins. 181, 88 » » 181, 88
22. Til leikfjelags Reykjavíkur.................................................... 1,000, » 1,000, » 2,000, »
23. — cand. mag. Boga Melsteð til að semja sögu Islands 1,000, » 1,000, » 2,000, »
24.

25.

Styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings til að rann-
saka og rita um sögu íslands..............................................
Til Agústs Bjarnasonar til að gefa út heimspekilega

1,200, » 1,200, » 2,400, »

fyrirlestra................................................................................ 600, » 600, » 1,200, »
26. Til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til fiskirann- 

sókna............................................................................................. 600, » 600, » 1,200, ))
27. Til landmælinga á Islandi.................................................... 5,000, )) 5,000, » 10,000, »
28. — að gefa út lýsingu á íslenskum fjallvegum 1,000, )) » » 1,000, ))
29. — Ásgríms Jónssonar málara til að fullkomna sig í 

málaralist...................................................................................... 600, » 600, » 1,200, ))
30. Til Benedikts Jónassonar til að stunda nám á verk- 

fræðingaskóla í Prándheimi.............................................. 500, » 500, » 1,000, ))
31. Til Helga Pjeturssonar til jarðfræðisrannsókna . 3,000, » 3,000, » 6,000, »
32. — Helga Jónssonar til mýra og grasfræðisrannsókna. 1,200, )) 1,200, » 2,400, »
33. — Sögufjelagsins til að gefa út heimildarrit að sögu 

íslands...................................................................................... 600, » 600, » 1,200, ))
Alls 94,406, 38

Til verklegra fyrirtækja sbr. 15. gr. fj árlaganna.

1906 1907 1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr. a. kr. a. kr. a.

1. Styrktir til eflingar búnaði: 
a. Til búnaðarskóla:

1. til skólans á Hóluni .... 1,200, » 1,200, »
Flyt 1,200, » 1,200, »

15
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1906 1907 1906 1907 Alls
kr. a. kr. a. kr. a. kr. a. kr. a

Flutt 1,200, » 1,200, »
2. — skólans á Hvanneyri . . 1,200, » 1,200, »
3. — pessara skóla eftir nem-

endafjölda.................................. 4,400, » 5,400, »
4. til skólans á Eyðum . 2,500, » 1,500, »
ö. — búnaðarskólahalds í Ólafs-

dal.............................................. 2,500, » )) » 11,800, » 9,300, „ 21,100, „
b. Til Torfa Bjarnasonar í Ólafsdal til verklegrar bún-

aðarkenslu........................................................................... » » 1,500, » 1,500, »
c. Til búnaðarfjelaga............................................................... 24,000, » 24,000, » 48,000, »
d. — Búnaðarljelags Islands . ......................................... 41,000, » 44,000, » 85,000, »
e. — sama Qelags til kenslu í mjólkurmeðferð . 4,000, » 3,000, » 7,000, »
f. — skógræktartilrauna.................................................... 7,500, » 7,500, » 15,000, »
g. Styrkur til að stunda skóggræöslu.............................
h. Til sandgræðslu: 1906 1907

kr. a. kr. a.
1. námsstyrkur............................. 600, » » »
2. til að girða 2 tilraunasvæði . |
3. ýmislegur kostnaður . . .( ~’

1,100, » 600, » 1,700, »

4. til tilrauna............................. » » 1,950, » 3,378, 32 1,950, » 5,328, 32
i. Til verðlauna fyrir útflutt smjör..................................

2. Til verkfræðings, er sje til aðstoðar
landsstjórn og hjeraðsstjórnum:

1906 1907
kr. a. kr. a.

a. laun.................................................... 3,000, » 3,000, »

18,000, » 18,000, » 36,000, „

b. ferðakostnaður............................. 794, 65 384, 30 3,794, 65 3,384, 30 7,178, 95
3. a. laun handa 2 dýralæknum.............................................. 1,200, » 1,200, » 2,400, »

b. launaviðbót handa núverandi dýralækni í Beykjavík 
4. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda dýra-

400, » 400, » 800, »

lækningar í Vesturamtinu.................................................... 300, » 300, » 600, »
5. Styrkur til að nema dýralækningar.................................. 600, » 600, » 1,200, »
6. Til útrýmingar fjárkláðanum..............................................
7. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík til að koma

72,399, 06 9,989, 94 82,389, »

upp og reka tekniskan skóla..............................................
8. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri til að reka iðn-

4,000, » 5,000, » 9,000, »

aðarmannaskóla á Akureyri..............................................
9. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði til kvöldskóla-

1,000, » 1,000, » 2,000, »

halds............................................................................................
10. Til pess að styrkja efnilega iðnaðarmenn til náms er-

600, » 600, » 1,200, »

lendis............................................................................................
11. Til Jóns Sigurðssonar til að stunda rafmagnsfræði í

1,500, » 1,500, » 3,000, »

Kaupmannahöfn..................................................................... 400, » 400, » 
Flyt

800, » 
331,196, 27
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12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Flutt 331,196,
til Björns Pálssonar til að stunda rafmagnsfræði á
Harward háskóla..................................................................... 600, )) » » 600,
til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmannafjelagsins
til að halda uppi skóla fyrir verslunarmenn 1,500, » 1,500, » 3,000,
Utanfararstyrkur til manna er vilja kynna sjer kaup-
fjelagsskap og samvinnufjelagsskap erlendis .... 550, » 750, » 1,300,
Styrkur til byggingarfróðs manns til pess að leiðbeina
við húsabyggingar............................................................... 800, » 800, » 1,600,
Laun handa 2 yfirfiskimatsmönnum.................................. 2,000, » 2,000, » 4,000,
Póknun til vörumerkjaskráritara........................................ 360, » 360, » 720,
Til efnarannsóknarstofu i Reykjavík.

1906 1907
kr. a. kr. a.

a. stofnkostnaður............................. 5,504, » » »
b. til árlegs kostnaðar:

1. laun forstöðumanns 2,000, » 2,000, »
2. til aðstoðar og annarar vinnu 300, » 300, »
3. húsaleiga.................................. 300, » 500, »
4. til ljósa og eldneytis . 300, » 300, »

19. Styrkur til skipakviar í Oddeyrarbót.............................
20. — — stórskipabryggju í Stykkishólmi ....
21. — — ábyrgðarfjelaga er vátryggja mótorbáta .
22. Til skipstjórafjelagsins »Öldunnar« styrkur til utan-

farar fiskimönnum...............................................................
23. Stvrkur til tveggja íslenskra stúlkna til handavinnu- 

náms hjá »Kunstflidsforeningens Friundervisning«
24. Til Hólmfríðar Árnadóttur til þess að stunda kenn-

aranám i Kaupmannahöfn..............................................
25. Til ísaks Jónssonar styrkur til að koma upp ishúsi í

Forgeirsfirði...........................................................................
26. Til Lárusar Rist til að ljúka leikfimisnámi ....

8,404, » 3,100, )) 11,504, »
», » », » », »
», )) », » », »

10,000, » », » 10,000, »

850, » 1,200, )) 2,050, ))

300, » 300, » 600, ))

500, » », » 500, ))

», » », » », ))
350, » », » 350, »

Alls................... 367,420, 27
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Frumvarp til lagaum
fiskimat.(Lagt fyrir alþingi 1909).

1- gi’-Allur saltfiskur, sem fluttur er hjeðan af landi og fara á til Spánar eða Ítalíu, hvort heldur beina leið eða um önnur lönd, skal metinn og flokkaður eptir gæðum aí fiskimatsmönnum undir umsjón yfirfiskimatsmanns. Yfirfiski- matsmennirnir skulu einnig hafa umsjón með útskipun, hleðslu og meðferð fiskj- arins i útflutningsskipunum og gefa fyrirskipanir hjer að lútandi, er þeim er skvlt að hlýða, er hlut eiga að máli. Hverjum fiskfarmi skal fvlgja vottorð yfirfiskimatsmanns ritað á farmskrárnar.Nánari reglur um matið og meðferð vörunnar bæði við útskipun og í útflntningsskipunum skulu settar í erindisbrjefum yfirfiskimatsmanna og fiski- matsmanna, sem stjórnarráðið gefur út.2. gr.Ráðherrann skipar yfirmatsmennina, og skulu þeir hafa aflað sjer þekkingar á fiskimati, verkun og meðferð fiskjar, annaðhvort með þvi að hafa starfað sem fiskimatsmenn eða á annan hátt.Þeir skulu rita undir eiðstaf, um að þeir vílji hlýða ákvæðum þeim, sem sett eru viðvíkjandi starfi þeirra, og með alúð og kostgæfni rækja skyld- ur þær, sem á þeim hvila í stöðu þeirra.3. gr.Þessir yfirfiskimatsmenn skulu þegar skipaðir og.laun þeirra greidd úr landssjóði:1. Yfirfiskimatsmaðurinn í Reykjavík. Umdæini hans skal ná yfir svæðið austan frá Þjórsá vestur að Öndverðarnesi; árslaun hans eru 2000 kr.2. Yfirfiskimatsmaðurinn á ísafirði. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið frá Öndverðarnesi norður til Reykjarfjarðar i Strandassýslu; árslaun hans eru1800 kr.3. Yfirfiskimatsmaðurinn á Akureyri. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið frá og með Reykjarfirði austur að Langanesi; árslaun hans eru 1600 kr.4. Yfirfiskimatsmaðurinn á Seyðisfirði. Umdæmi hans skal ná norð-



117an frá Langanesí suður að Hornafirði, að þeim firði meðtöldum; árslaun hans eru 1600 kr.5. Yíirfiskimatsmaðurinn i Vestmanneyjum. Umdæmi hans eru Vest- manneyjar og Vík í Mýrdal og árslaun 800 kr.Tölu yfirfiskimatsmanna má auka með fjárveiting á fjárlögum og verð- ur þá gjörð nauðsynleg breyting á umdæmum þeirra með konungsúrskurði.
4. gr.Fiskimatsmenn skipar lögreglustjóri á hverjum fiskiútflutningsstað svo marga, sem yfirfiskimatsmaður telur þurfa, og eptir tillögum hans. Þeir skulu áður en þeir taka til starfa rita undir eiðstaf, sem stjórnarráðið fyrirskipar.
5. gr.Þegar yfirfiskimatsmenn takast ferð á liendur út fvrir lögsagnar- umdæmi það, sem þeir eru búsettir í til þess að meta saltfisk til út- flutnings, skulu útflytjendur greiða þeim i fæðispeninga 2 kr. fyrir hvern dag, sem þeir nauðsynlega þurfa að vera að heiman útaf þvi, og ferðakostnað, hvorttveggja eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar, ef hlutaðeigendur geta ekki komið sjer saman. Nú er i sömu ferðinni metinn fiskur fyrir fleiri en einn útflytjanda og skal þá jafna þessum kostnaði niður á þá i rjettu hlutfalli.Kaup fiskimatsmanna fyrir störf þeirra við fiskimat greiða útflytjendur saltfisksins þeini, eftir því sem nánara verður ákveðið i erindisbrjefum fiski- matsmanna. 6. gr.Yfirfiskimatsmenn og fiskimatsmenn mega ekki taka á móti nokkurri þóknun, hverju nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fvrir, frá skipstjór- um á útflutningsskipinu eða öðrum, sem við skipið eru riðnir, annari en borgun þeirri, sem ákveðin er i lögum þessum eða erindisbrjefi þeirra.Þeir mega ekki heldur vera í þjónustu kaupmanna eða annara, sem láta meta fisk til útflutnings. 7. gr.Auk starfa sinna við mat á saltfiski til útflntnings, skulu vfirfiskimats- mennirnir skyldir að ferðast um i umdæmum sinum eptir samráði við stjórn- arráðið og leiðbeina mönnum í fiskimeðferð og lita eptir henni. Á þessum ferðum fá þeir ferðakostnað greiddan úr landssjóði eptir reikningi, sem stjórn- arráðið úrskurðar. Nú framkvæma þeir jafnframt fiskimat á þessum l'erðum og skal þá tiltölulegur hluti ferðakostnaðarins greiddur af útflytjendum þeim, sem fiskur hefur verið metinn fyrir. 8. gr.Sá sem flytur út eða lætur flytja út saltíisk til Spánar eða ítaliu, án þess að láta meta hann eða fá matsvottorð um hann samkvæmt þessum lögum, sæti 100 til 3000 kr. sektum til landssjóðs.Um mál út af brotum þessum fer sem um almenn lögreglumál.



1189. gr.Um hegningu fyrir brot yfirfiskimatsmanna og fiskimatsmanna gegn ákvæðum þessara laga fer eptir hinum almennu hegningarlögum.10. gr.Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1910.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a.Á fjárlögunum fvrir árin 1904 og 1905 var eftir tillögum stórkaup- mannasamkundunnar i Kaupmannahöfn og kaupmannaráðsins i Reykjavík, veitt fje úr landssjóði til að launa tvo yfirmatsmenn á gæðum fiskfarma, ann- an i Reykjavik og hinn á ísafirði, og umboðsstjórninni jafnframt veitt heim- ild til að gefa út erindisbrjef fyrir þá. Árið 1904 voru yfirmatsmenn þessir skipaðir og fóru þeir báðir sama árið til Spánar og ítaliu til þess að kynna sjer markaðinn þar fyrir saltfisk frá íslandi, og kröfur manna þar, að því er snertir gæði þessarar vöru. Sama ár gaf stjórnarráðið út erindisbrjef fyrir yfirfiskimalsmennina og fiskimatsmenn, sem aðallega framkvæma matið á fiskinum undir umsjón yfirinatsmannanna; eru erindisbrjef þessi prentuð i B- deild stjórnartiðindanna 1904 bls 179—184 og 191—196. Með þessu var ekki lögð á nein skylda til að láta meta þann fisk, sem fluttur væri út, heldur var útflytjendum i sjálfs vald sett, hvort þeir vildu láta þessa matsmenn meta fisk sinn og gefa vottorð um hann. Matsmenn þessir voru þó mikið notaðir til þess að meta saltfisk til útflutnings, sjerstaklega í Reykjavik og annarstaðar við Faxaflóa.Saltfiskur sá, sem þessir menn höfðu metið gat sjer brátt gott álit á Spáni og Ítalíu, og stjórnarráðinu hefur enda borist erindi frá nokkrum kaup- mönnum á Spáni þar sem þeir telja það æskilegt, að ölium saltfiski, sem þangað flyttist fylgi matsvottorð lögskipaðra vfirmatsmanna. Þótt matsmenn þessir, eins og getið var, hafi verið talsvert mikið notaðir, þá hefur þó undanfarin ár verið flutt eigi alllítið af saltfiski til Spánar og Ítalíu, sem þeir hafa ekki verið látnir meta, sjerstaklega frá ísafirði og öðrum útflutningsstöðum á Vest- urlandi. Mun útflytjendum hafa þótt þeir nokkuð strangir í kröfum sínum að þvi er fyrsta flokks saltfist snertir, útskipun vörunnar og hleðsluna í út- ilutningsskipunum. Það verður nú að álíta óheppilegt, að menn geti þannig skotið sjer undan matinu, og jafnvel selt saltfisk á markaðinum sem fyrsta flokks vöru, þó hún sje það ekki í sjálfu sjer; það mun geta kastað rýrð á íslenskan saltfisk i heild sinni og þannig einnig á góðu vöruna. Síðasta al- þingi hafði og einnig þessa skoðun. Á fjárlögin fyrir 1908 og 1909 setti það inn ákvæði um það, við fjárveitinguna til yfirmatsmannanna, að þegar skip, sem flytja fiskfarma til Spánar og ftalíu, eru afgreidd frá Reykjavik og ísafirði, beri lögreglustjóra að sjá um, að vottorð yfirmatsmannsins um gæði vörunnar sje ritað á hleðsluskjöl þeirra, ella rita á þau vottorð sitt um það, að send- andi vörunnar hafi, þrátt fyrir áskorun, neitað að Iáta yfirmatsmanninn meta gæði hennar. Alþingi samþykkti einnig þingsályktun, þar sem það skorar á



119landsstjórnina að leggja fyrir næsta alþingi frumvarp til laga, sem lögbjóði fiskimat á öllum fullverkuðum saltfiski, er flytst frá fslandi til Spánar og fta- líu, og að engan fisk megi flytja til þessara staða nema Iögskipaðir fiskimats- menn hafi gefið vottorð um gæði hans.Stjórnarráðið leitaði síðan álits yfirfiskimatsmannanna í Reykjavík og á ísafirði um það, hvort þeir teldu æskilegt, að matsskyldu þessari væri komið á og ef svo væri, hvernig þeir teldu, að matinu yrði heppilegast fvrir komið. Þeir mæltu eindregið með þvi, að matsskyldu væri komið á, eins og þings- ályktunin fer fram á, og töldu það fyrirkomulag, sem nú er á matinu í Revkja- vik og ísafirði heppilegast, og töldu þörf á að bætt væri 3 nýjum yfirfiskimats- mönnum við þá 2, sem nú eru, og hverjum yfirmatsmanni skipað ákveðið svæði af landinu sem umdæmi, en fiskimatsmenn skipaðir á útflutningsstöð- unum eftir þörfum. Stjórnarráðið hefur fallist á þetta og er lagafrumvarp þetta samið á þeim grundvelli.Auk matsstarfanna er yfirfiskimatsmönnunum gjört að skyldu að hafa annað áriðandi starf á hendi, sem sje að vera ráðunautar almennings að því er fiskverkun og meðferð fiskjar snertir, svo þessi mikilsverða útflutningsvara landsmanna, fiskurinn, geti orðið sem best og útgengilegust á markaðinum erlendis og sem mest að skapi kaupendanna. Er yfirmatsmönnum í því efni gjört að skyldu að ferðast um umdæmi sin.Um hin einstöku ákvæði frumvarpsins skulu gjörðar þessar athugasemdir. Um 1. gr.í þessari grein er farið fram á, að allur saltfiskur, sem fara á til Spán- ar og Ítalíu, skuli matsskyldur, enda þótt fiskurinn sje fluttur l'yrst lil annara landa, t. d. Norvegs, sem stundum hefur verið títt. Það þykir nauðsynlegt bæði vegna þess, að kaupendur, á Spáni að minnsta kosti, óska þess og svo vegna þess, að annars væri hægt að koma sjer hjá matinu. Auðvitað getur fiskurinn skemmst þá við umferming úr einu skipi í annað, en kaupandinn á Spáni eða ítaliumenu vita, að fiskurinn keniur ekki beina leið, og að matsvottorðið gildir aðeins um fiskinn eins og hann var, er honum var skipað út hjer á landi.Að þvi er snertir matið á fiskinum umsjónina með útskipun og ferming er ætlast til þess, að það fari fram á líkan hátt og nú, þannig að aðalstarfið við matið o. s. frv. sje framkvæmt af hinum lögskipuðu fiskimatsmönnum undir umsjón yfirfiskimatsmannsins, sem einn gefur út matsvottorðin og hefur ábyrgðina á matinu en fiskimatsmennirnir eru undirmenn hans og skylt að sjálfsögðu að hlýða fyrirskipunum hans.Yfirmatsmaðurinn i Reykjavík hefnr lýst þvi vfir, að ákvæði hinna núgildandi erindisbrjefa, sem að framan er getið, hafi reynst hagfeld. Þó verð- ur að breyta þeim að nokkru leyti, ef matskyldan og breytingin á umdæm- unum yfirfiskimatsmannanna kemst á.Um 2. gr.Það er ætlast til þess, að ráðherra skipi yfirfiskimatsmennina eins og nú, en að þeim, sem eru ekki áður reyndir i þessum störfum, skuli gert að skyldu, áður en þeir takast starfið á hendar, að dvelja hjer syðra, þar sem fiskverkun er lengst á veg komin, og kynnast tlokkun á fiski og umbúnaði um hann til útflutnings.



120Um 3. gr.Það virðist sjálfsagt að launa yfirmatsmennina úr landssjóði og svo sæmilega, að þeir geti gefið sig alla við störfum þeim, sem s}Tslan þeirra fylgir.Eftir tillögum beggja hinna núverandi yfirmatsmanna er hjer farið fram á, að bætt sje 3 nýjum víirfiskimatsmönnum við, sem er talið nægja í bráð, en gjört er ráð fyrir að auka megi tölu þeirra með fjárveitingu til nýrra yfir- fiskimatsmanna á fjárlögum, án þess að breyta þurfi lögum þessum. Um- dæmaskipunin er og sett eftir tillögum yfirmatsmannanna.Um 4. gr.Hjer er ætlast tíl, að fiskimatsmennirnir sjeu skipaðir á sama hátt og nú. Um 5. gr.Það verður ekki hjá þvi komist að veita yfirfiskimatsmönnunum ferða- kostnað og hæfilega fæðispeninga, þvi laun þeirra mundu að öðrum kosti rýrast úr hófi fram ef þeir ættu sjálfir að standa straum af kostnaðinum við ferðir sínar. Það er lagt til að stjórnarráðið skuli, ef samkomulag ekki næst milli hlutaðeiganda, lirskurða reikninga þeirra yfir þenna kostnað, til þess að gjöra þá sem mest óháða útflytjendum. Um 6. gr.Þessi ákvæði miða einnig að þvi, að gjöra yfirfiskimatsmennina og fiskimatsmennina sem óháðasta þeim, sem þeir meta fisk fyrir eða hafa annað með þá vöru að sýsla, og eru í samræmi við ákvæði hinna núgildandi er- indisbrjefa. Um 7. gr.í þessari grein eru sett ákvæði um annað aðal-starf yfirfiskimats- manna, það að koma fiskverkuninni í sem best lag í umdæmum sínum, og það fult svo mikilsvert og matsstarf þeirra. í erindisbrjefunum er ætlast til að sett sjeu nánari ákvæði um skyldur þeirra i þessu efni, og að eftixlit sje með þvi af stjórnarráðsins hálfu, að þeii* láti ekki undir höfuð leggjast að fara um umdænxi sín í þessxx s'kyni. A ferðum í þessum erindum ei’ ætlast til að þeir fái ferðakostnað úr landssjóði en enga fæðispeninga.Um 8. gr.Sektirnax' hefur orðið að setja nokkuð hátt, þai' sem heilir skipsfarm- ar af saltfiski eru mikils virði, og verða sektirnar að vera nokkuð i hlutfalli víð það.
Um 9. gr.Bæði yfirfiskimatsmennirnar og fiskimatsmennirnir eru sýslunarmenn i þjónustu hins opinbera og verða þvi að sæta sömu hegningu og aðrir slíkir menn, ef þeir breyta móti skyldum sínum og ákvæðum þeim, sem sett eru eða sett verða um sýslan þeirra.
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Frumvarp til lagaum
dánarskýrslur.(Lagt fyrir alþingi 1909).

. h sr-I þeim kirkjusóknum, er læknir býr í, má prestur ekki jarðsetja lík neins manns fyr en hann hefir fengið dánarvottorð hans frá lækni þeim, er stundaði hinn Iátna í banalegunni. Vottorðið skal læknir láta í tje ókeypis, ritað á eyðublað, er landlæknir lætur gjöra; skal þar tilgreina nafn hins látna, lögheimili, stöðu, dauðadag, dauðaár og dauðamein.Nú deyr maður í kirkjusókn, er læknir situr í, og ekki er auðið að ná í lækni þann, er stundaði hinn látna, eða hafi enginn læknir sjeð hann í bana- legunni, þá skal innan sólarhrings frá andlátinu sækja hjeraðslækni, eða annan löggiltan lækni, búsettan i sókninni, ef kostur er, til að skoða líkið og semja dánarvottorð. Fyrir þá líkskoðun fær læknir 1 kr., auk ferðakostnaðar og dagpeninga, ef í sveit er, eftir þeim reglum, er gilda um störf hjeraðslækna. Skal greiða þann kostnað úr landssjóði.. . . 2- §r-Pá er prestur jarðsetur lik i kirkjusókn, þar sem enginn læknir býr, skal hann, auk venjulegra atriða (nafns, aldurs, stöðu, dánardags og greftrun- ardags) færa í kirkjubókina dauðamein hins Iátna eftir þeim upplýsingum, er hann getur bestar fengið. 3- gr.Stjórnarráðið lætur prestum í tje eyðublöð undir dánarskýrslur. Skal semja skýrslur fyrir hvert prestakall eða hluta úr prestakalli í hverju læknis- hjeraði.J Þessar skýrslur skal prestur senda lijeraðslækni sínum ásamt dánar-
j vottorðum, ef nokkur eru.1 Hjeraðslæknir rannsakar skýrslurnar, að því er dauðamein snertir, ogj bætir úr því, er hann finnur ábótavant; skal hann þvinæst semja eina dánar-
i 16



122skýrslu fyrir alt hjeraðið eftir fyrirmælum landlæknis og senda þá skýrslu til hans ásamt öðrum ársskýrslum, og láta fylgja skýrslu prestanna.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.Frumvarp til laga um líkskoðun hefir þrisvar verið lagt fyrir alþingi af hendi stjórnarinnar árin 1891, 1893 og 1903, en í hvert sinn hefir málið annaðhvort verið felt eða ekki útrætt. Á siðastnefndu þingi kom í þess stað fram frumvarp til laga um dánarskýrslur, og var það samþykt í Nd. en felt i Ed. Á síðasta þingi, 1907, var samskonar frumvarp borið upp af þingmanna hálfu og var það á njT samþykt í Nd., en felt í Ed.Með því að stjórnarráðið verður að vera þeirrar skoðunar, að frum- varp þetta sje mjög gagnlegt, og þvi æskilegt að það vrði að lögum. Ieggur það málið fyrir á ný alveg óbreytt að efni til.

Prumvarp til lagaum
breyting á 2. gr. i lögum nr. 29, 20. oktbr. 1905 um stofnun 

byggingarsjóös og bygging opinberra bygginga.(Lagt fyrir alþingi 1909).
Ráðherra íslands veitist heimild til þess að selja þann hluta Arnar- hólslóðarinnar, sem heiinild er til að selja samkvæmt 2. gr. laga 20. okt. 1905 þeim, er kaups beiðist í stærri eða minni pörtum, til byggingarlóða og annara afnota, fyrir eigi minna er 2 kr. 50 aur. fyrir ferhyrningsalin, en þó eigi lægra, en tveir dómkvaddir menn meta í hvert skipti, er kaupa er beiðzt.



123Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:Þá er stjórnarráðið lagði fyrir alþingi 1905 frv. til laga um stofnun byggingarsjóðs og bygging opinberra bygginga, lagði það til, að lágmarkið á söluverði fyrir hverja ferhyrningsalin í Arnarhólstúni, sem selja mætti eptir frumvarpinu, yrði sett 3 krónur. Þá voru lóðir yfirleitt í háu verði hér í bæ, sem meðal annars stafaði at því, að nýlega hafði fundist gullvottur í Vatns- mýrinni, og stjórnarráðið leit þá svo á, að túnið mundi þá seljast smám sam- an fyrir þetta verð (Alþtíð 1905 A. bls. 252). Nefndin í neðri deild var enn- þá vonbetri um sölu túnsins og færði verðið upp í 4 kr. fyrir ferhyrningsalin- ina á vissu svæði túnsins, og nefndin í efri deild, fór enn lengra, og lagði til að alinin yrði alls eigi seld Iægra en á 5 kr., og taldi sennilegt, að selja mætti þá þegar nokkurn hluta túnsins fyrir jafnvel ennþá hærra verð (s. st. bls. 1057). Þetta lágmark söluverðs var síðan samþykkt. Sú von, sem alþingi þá hafði um það, að auðgeíið væri að selja Arnarhólslóðina fyrir svo mikið verð, hef- ur eigi ræzt; enn sem komið er, hefur enginn viljað kaupa fyrir þetta verð. og þar sem lóðarverð er nú óðum að falla, og lóðir lítt seljanlegar scm stendur, aðallega vegna peningaeklu og hárra vaxta, þá eru engin likindi til, að neitt seljist á næstu árum af lóðinni fyrir það verð, sem lögin 1905 ákveða. Hins- vegar þarf nú byggingarsjóðurinn á fje að halda, því samkvæmt nefndum lög- um hefur verið reist bygging handa söfnum landsins, en af því byggingarsjóði hefur litið fje hlolnast, sökum þess, að ekkert hefur selst af túninu, hefur orð- ið af taka lán til byggingarinnar úr landssjóði, svo að hann á nú hjá bygg- ingarsjóði rentulaust 130,000 kr. og viðbúið, að skuldin aukist enn.Af þessum ástæðum telur stjórnarráðið rjett að færa niðnr lágmark verðsins á Arnarhólslóðinni, svo að möguleiki verði að fá kaupendur að henni. Hyggur stjórnarráðið, að fara verði niður í 2 kr. 50 fyrirhverja ferhyrningsal- in, og leggur því til, að sú breyting sje gjörð í söluheimildinni i 2. gr. laga nr. 29, 20. oktbr. 1905J
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Frumvarp til lagaum
skipun varabiskups.(Lagt fyrir alþingi 1909).

Auk hins reglulega biskups skal skipa biskup til vara og nefnist hann varabiskup.Varabiskup hefir biskupsvígslu og vígir hinn reglulega biskup landsins, þegar svo stendur á, að fráfarandi biskup getur af einhverjum ástæðum ekki vigt eftirmann sinn. Varabiskup getur og vigt presta, í forföllum hins.Varabiskup hefir að árslaunum 500 kr. úr landssjóði. Konungur veitir það embætti.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.Biskup hefir lagt það til að skipaður sje officialis eða varamaður til þess að vera til taks, er biskup fellur frá, meðan hann þjónar embætti, eða fatlast í embætti, svo að hann verður ófær til þess að vígja eftirmanri sinn.Biskup hefir talið rjett að hafa hjer hið gamla otficialis-nafn, með þvi að það sje rótgróið í kirkjusögu landsins, bæði í katólskum og lúterskum sið. Stjórnarráðinu hefir þótt viðkunnanlegra að hafa íslenskt heiti, varabiskup eða vígslubiskup, eins og biskup landsins og hefir talið mega viðhafa.Markmið frumvarps þessa er, eins og áður er tekið fram, að tryggja það nokkurn veginn að biskupsvígsla geti ávalt farið fram á íslandi. Verður það varla gjört með öðru móti en þessu, því að tæplega mun nú þykja fært að stofna hjer tvö biskupsembætti, eins og áður var. Það verður að teljast bæði viðkunnanlegast og á margan hátt hentugast, að æðsti prestur íslensku kirkj- unnar geti jafnan fengið vígslu i landinu sjálfu. En ef varabiskup er skipað- ur á annað borð, þá sýnist og hentugt að honum sje ætlað að framkvæma prestsvígslu, ef það kann að koma fyrir að hinn reglulegi biskup fatlist um stund.helstu kennimönnum landsins, sem eru i embætti eða hafa verið í embætti í kirkjunnar þjónustu. Því er ekki farið fram á hærri laun en 500 kr. um árið, og er það að vísu rífleg borgun fyrir ekki meira starf en varabiskupi er ætlað, en getur á hinn bóginn orðið makleg launaviðbót fyrir einhvern merkan kennimann kirkjunnar.
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Frumvarp til lagaum
breyting á 26. gr. I. lið í lögum nr. 46,16. nóvbr. 1907, um laun sóknarpresta.(Lagt fvrir alþingi 1909).

1. liður 26. gr. í lögum nr. 46, 16. nóvbr. 1907, um laun sóknarpresta orðist þannig:Lög þessi öðlast gildi 6. júní 1908, þannig að hver sem fær veitingu fyrir prestakalli frá þeim tíma eða síðar, fær laun eftir lögum þessum. Prestar i þeim prestaköllum, þar sem engar breytingar verða eftir prestakallaskipunar- lögunum á sóknaskipun, mega kjósa um það, að fá launaupphæðina eftir eldri reglunum, eða eftir lögum þessum. Sama er um presta í þeim prestaköllum, þar sem kostur er að koma þegar á breytingum, sem fyrir er mælt um i lög- um, og presturinn gengur að þeim breytingum. Sama er og ef presturinn er orðinn 60 ára að aldri.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.Erindi frá biskupi er tiletni til lagafrumvarps þessa, og er markmið þess að bæta úr þeim misrjetti, sem þykir eiga sjer stað milli sextugra presta eftir ákvæðinu i niðurlagi 1. liðs 26. gr. laga 16. nóvbr. 1907 um laun sóknar- presta, eins og nú er það orðað, og er í þvi fólginn, að hlunnindi þau að mega kjósa um það að fá launaupphæðina eptir eldri reglunum eða eftir nefndum lögum ná til sextugra presta, sem sitja í þeim prestaköllum, þar er kostur er að koma þegar á breytingum eftir hinum nýju prestakallaskipunar- lögum, þótt þeir gangi ekki að breytingunum. Aftur á móti verða þeir sextugir prestar ei hlunninda þessara aðnjótandi, sem sitja í prestaköllum, þar er hin nýja skipun, getur ekki á komist, þótt þeir gjarnan vildu. Með öðrum orðum: Prestur sextugur í prestakalli, sem breyting á að verða á eftix* lögum, getur fengið laun sín eftir hinum nýju prestlaunalögum, ef breytingin kenxsl ekki á



126fyrir þá sök eina, að hann vill ekki aöhyllast hana, en annar prestur sextugur, sem stendur eins á fyrir, getur ekki orðið aðnjótandi hinna sömu hlunninda, af því að breytingin kemst ekki á fyrir sakir hindrana, sem honum eru ó- sjálfráðar. Það leynir sjer ekki að þetta er ærið ósanngjarnt.Ákvæði það, sem hjer er farið fram á að breyta, komst inn i frum- varpið til umræddra laga með breytingartillögu frá nefndinni i neðri deild allseint undir meðferð þess á þinginu, og hefir það eflaust ekki verið athugað nógu rækilega.Það virðist ekki heldur nema sanngjarnt, að úr þvi farið var að bæta kjör prestanna yfirleitt, þá nái þessi bót á kjörunum til þeirra presta, sem haía mjög langa þjónustu að baki sjer og hafa átt við fátækleg launakjör að búa, þótt skipun sú á prestaköllunum, sem breytingin á launakjörunum annars er bundin við, geti eigi komist á af ástæðum, sem prestum er ósjálfráðar.Það er þvi meiri ástæða til þess að verða við þessari sanngirniskröfu, sem uppfvlling hennar sennilega þarf eigi að kosta landssjóð mjög mikið. Eftir því sem biskup skýrir frá, verða i fardögum næstu ekki fleiri af prestum landsins sextugir en 15. Af þeim bjTst hann við að 7 mundu njóta góðs af brevtingu þeirri, er farið er fram á. Hinir eru annaðtveggja komnir undir á- kvæði hinna nýju launalaga, eða sitja i þeim prestaköllum, sem gefa eins mikið af sjer eins og launin eftir nýju lögunurn yrðu eða meira. »Kostnaðar- aukinn fyrir landssjóð eða prestlaunasjóð«, segir biskup, »gæti til að byrja með ekki farið fram úr 3500 kr., svo jeg nefni hið hæsta. Og sá kostnaðarauki fer eftir eðli sinu minkandi og hverfur innan skams«.

Frumvarp til laga.um
almennan ellistyrk.(Lagt fyrir alþingi 1909).

1. gr.í hverjum kaupstað og hreppi á landinu skal stofna styrktarsjóð handa ellihrumu fólki. í sjóð þennan rennur styrktarsjóður handa alþýðufólki, sem til er i kaupstaðnum eða hreppnum.Sjóðir- þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr landssjóði, er nemur 50 aurum fyrir hvern gjaldskyldan mann til sjóðsins það ár.



1272. gr.Gjaldskyldir til ellistyrktarsjóðsins eru allir, karlar og konur, sem eru fullra 18 ára og ekki yfir 60 ára, nema þeir, er nú skal greina:a. Þeir, sem njóta sveitarstyrks.b. Fjelausir menn, sem fyrir ómaga eða ómögum eiga sjá og ekki greiða neitt útsvar, sem og þeir er fyrir heilsubrest eða af öðrum ástæðum eigi geta unnið fyrir kaupi.c. Þeir, sem sæta hegningarvinnu.d. Þeir, sem hafa trygt sjer fje til framfærslu eftir 60 ára aldur, að iupphæð 150 kr. á ári að minsta kosti. Karlmaðurinn greiðir 2 kr.í sjóðinn á ári, en kvennmaðurinn 1 kr.
3. gr.í ellistyrktarsjóð rennur gjald fyrir leyfisbrjef til lausamensku samkv. !1. gr. í lögum nr. 3, 2. febr. 1894 um breyting á tilskipun um lausamenn og húsmenn á Islandi 26. maí 1863 og viðauka við hana.4- gr-Hreppsnefndir skulu fyrir lok janúarmánaðar ár hvert semja skrá um talla þá, er gjaldskyldir eru í hreppnum til styrktarsjóðsins. í kaupstöðum isemja 3 menn, er bæjarstjórn kýs úr sinum flokki, skýrslur þessar. Á skrána skulu þeir settir, er lögheimili hafa i kaupstaðnum eða hreppnum hinn 1 janúar; sje vafi um heimilisfang manns, skal hann settur á skrá í þeim kaupstað eða ihreppi, þar sem hann dvelur um áramótin. Á skrána skulu þeir settir, sem eru fullra 18 ára hinn 1. janúar, og sömuleiðis þeir, sem ekki eru fullra 60 ára ihinn sama dag. Skráin skal rituð á prentuð eyðublöð er stjórnarráðið útbýtir. iLögreglustjórinn í Reykjavik og hver prestur, að þvi er prestakall hans isnertir, er skyldur til að senda nefndum þessum skrá yfir hið gjaldskylda fölk, [er dregin sje úl úr manntalsskýrslunum í Reykjavik og sálnaregistrunum iannars staðar. j5- gi'- [Auk þess, sem gjaldendur eiga að greiða gjöld sin tit ellistyrktarsjóðs-ins hver fyrir sig, þá eru menn og skyldir til að leggja fram gjöldin fyriraðra jsvo sem nú segir:a. Kvongaðir menn eiga að inna at hendi ellistyrktarsjóðsgjald fyrir jkonur sínar, meðan hjónabandinu er ekki slitið að lögum, enda isjeu þau til heimilis í sama hreppi.b. Foreldrar og fósturforeldrar eiga að inna af hendi ellistyrktarsjóðs- jgjald fyrir börn sín og uppeldisbörn, sem vinna hjá þeim, eru á tþeirra vegum eða þeir kosta til náms. ic. Húsbændur eiga að greiða styrktarsjóðsgjald fyrir hjú sín og annað jþjónustufölk sitt, sem er á framfæri með þeim.d. Iðnaðarmenn eiga að greiða styrktarsjóðsgjald fyrir starfsmenn í(iðnnema og sveina) sína.e. Kaupmenn, verslunarstjórar og aðrir verkveitendur eiga að greiða jstyrktarsjóðsgjald fyrir þá, sem eru i fastri þjónustu hjá þeim. íf. Húsráðendur eiga að greiða styrktarsjóðsgjald íyrir lausamenn og jStf



128lausakonur, sem hjá þeim hafa lögheimili síðasta vistarár, svo og fyrir húsmenn, sem ekki hafa húsnæði út af fyrir sig.Nú eru þessir menn öreigar að áliti hreppsnefndar eða bæjastjórnar, og fellur þá niður skylda þeirra til að greiða styrktarsjóðsgjöld fyrir aðra. Þeir, sem greiða styrktarsjóðsgjöld fyrir aðra, hafa rjett til þess, að telja þau þeim til skuldar, sem gjaldskvldir eru, svo og til að halda gjaldinu eftir af kaupi þeirra eða launum. 6. gr.Skrár þær, er gerðar hafa verið um gjaldskyldu manna til ellistyrkt- arsjóðanna skulu liggja almenningi til sýnis frá 1.—7. dags febrúarmánaðar ár hvert, á einhverjum hentugum stað í hreppnum eða kaupstaðnum, og skal auglýst með viku fyrirvara, hvar skrárnar verði lagðar fram.7. gr.Nú álitur einhver, að maður sje ranglega talinn á skránni eða ein- hverjum ranglega slept þar, og skal hann þá innan 15. dags febrúarmánaðar koma fram með mótbárur sínar eða kröfur í þessu efni til hlutaðeigandi hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, er leggur úrskurð á þær innan hálfsmánaðar þar frá. Úrskurðinuni má skjóta til sý'slumanns innan 15. dags marsmánaðar.Síðan skulu skýrslurnar sendar hlutaðeigandi sýslumanni eða bæjar- fógeta innan 15. dags aprilmánaðar.Nú hefur sami maður verið settur á skrá í tveimur sveitarfjelögum og hefur hann þá rjett til að fá gjaldið endurgoldið úr styrktarsjóðnum í því sveitaríjelagi, sem hann átti ekki lögheimili í 1. janúar, og ber honum að sanna þetta fyrir hlutaðeigandi sýslumanni eða bæjarfógeta innan ársloka.8- gr.í kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en í sveitum sýslumenn, innheimta gjaldið á manntalsþingum og koma því á vöxtu í aðaldeild Söfnunarsjóðsins. Innheimtumenn fá 2°/o fvrir gjaldheimtuna.9- gr-1 kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en i hreppum sýslumenn, hafa á hendi reikningshald sjóðanna og geyma eignarskilríki þeirra. Reikningar sjóð- anna fyrir hvert ár skulu tyrir lok janúarmánaðar sendir hlutaðeigandi bæj- arstjórn eða sýslunefnd og kýs bæjarstjórnin eða sýslunefndin 2 menn til að endurskoða þá, en bæjarstjórnin eða sýslunetndin úrskurðar reikningana. í kaupstöðum sendir bæjarstjórnin stjórnarráðinu árlega skýrslu um hag elli- styrktarsjóðanna; sams konar skýrslu sendir sýslunefndin stjórnarráðinu. í Stjórnartíðindunum skal árlega birta skýrslu um hag stvrktarsjóðanna i hverj- um kaupstað og hverri sýslu. 10- gr.Árgjöld til ellistyrktarsjóðanna má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. desbr. 1885 um lögtak eða íjárnám án undanfarins dóms eða sáttar, og hafa styrktarsjóðsgjöld sama forgangsrjett í dánar- eða þrotabúi gjaldenda eins og skattar og gjöld til landssjóðs.



12911. gr-í hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verðugir umsækjendur hafa gefið sig fram, úthluta T/s hlutum af gjaldi því, er það ár ber að greiða til ellistyrktarsjóðsins í kaupstaðnum eða hreppnum, og enn- fremur hálfum styrk þeim, er lagður er til stvrktarsjóðsins úr landssjóði á ár- inu, svo og hálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár á undan.12. gr.S57slumaður skal fyrir lok júlímánaðar ár hvert skýra hreppsnefndun- um frá því, hve mikil upphæð komi til úthlutunar á árinu úr styrktarsjóðum hreppanna, og hin sama skylda hvílir á bæjariogetanum gagnvart bæjarstjórn, en hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu síðan birta þetta í hreppnum eða kaupstaðnum á venjulegan hátt fyrir lok ágústmánaðar.13. gr.Styrk þann, er árlega skal úthluta, veita bæjarstjórnir og hreppsnefndir ellihrumum fátæklingum, sem eru fullra 60 ára að aldri eða þar yfir, og heima eiga i hreppnum eða kaupstaðnum, án tillits til þess hvar þeir eru sveitlægir, svo framarlega sem umsækjandi á framfærslurjett hjer á landi og hefur ekki þegið sveitarstyrk 5 síðustu árin; þó er sveitarstjórn heimilt að veita konu, er skilið hefur við mann sinn að borði og sæng eða að lögum eða orðið ekkja, ellistyrk, þótt maður hennar hafi þegið sveitarstyrk meðan þau voru saraan og eigi sjeu liðin 5 ár frá þvi hann þáði af sveit.Styrkur til lækninga, borgun fyrir meðöl, sjúkrahússvist, umbúðir og slíkt, telst eigi sveitarstyrkur, þá er um ellistvrk er að ræða.Við úthlutun styrksins skal einkum hafa fyrir augum hve mikil og brj’n þörf umsækjanda er og hvort hann er reglusamur og vandaður maður.14. gr.Þeir, er vilja fá styrk úr ellistyrktarsjóði, skulu fyrir lok september- mánaðar ár hvert senda skriflega beiðni um styrkinn til hlutaðeigandi bæjar- stjórnar eða hreppsnefndar, og á umsóknarbrjefið að fela í sjer þær upplýs- ingar, sem með þarf, til þess að geta dæmt um verðleika umsækjanda.Beiðninni skulu fylgja vottorð einhvers málsmetandi manns um það, að upplýsingar þær, er í beiðninni standa, sjeu sannar.15. gr.Stvrkurinn veitist fyrir lok októbermánaðar. Hann veitist fyrir eitt ár í senn, og má ekki vera undir 20 krónum og ekki yfir 200 kr.Landsstjórnin setur nánari reglur um úthlutun styrksins.16. gr.Ef engin umsókn um styrk úr ellistvrktarsjóði berst til bæjarstjórnar eða hreppsnefndar eða aðrar gildar ástæður valda því, að eigi þykir rjett að úthluta öllu þvi fje, sem um er rætt í 11. gr., skal það, sem afgangs verður, lagt við innstæðu sjóðsins. 17. gr.Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1910 og ber að innheimta ellistyrktar- sjóðsgjöld samkvæmt þeim í fvrsta skifti á manntalsþingum 1910.
17



13018. gr.Lög um styrktarsjóði handa alþýðufólki 11. júlí 1890 og lög um breyt- ing á lögum um styrktarsjóði handa alþýðufólki 18. desbr. 1897 eru úr lög- um numin.

Athugasemdir við frumvarp þetta.Frumvarp þetta er í öllum aðalatriðum samhljóða frumvarpi því til .aga um almennan ellistyrk, er lagt var fyrir alþingi 1907.Frumvarp þetta var itarlega rætt i neðri deild alþingis, var afgreitt það- an til efri deildar, en komst þar ekki til umræðu.Á alþingi voru gjörðar þær aðalbreytingar á frumvarpinu, að tillagið úr landssjóði til sjóðanna var hækkað um hjer um bil 8500 kr. á ári, en jafn- framt var ákveðið að styrk af sjóðnum mætti veita fátækum öryrkjum fullra 18 ára að aldri, ení frumvarpinu eru þeir taldir öryrkjar »sem eru frá verki sakir ellilasleika eða langvinnrar heilsubilunar«. Það verður þó ekki álitið að breyting þessi sje til bóta. Að »vera frá verki« þýðir að vera ófær til allrar vinnu, en þessi merking ei' alt of þröng, því það er ljóst, að ijelaust gamalmenni er orðið styrkþurfi mikið fyr en það getur ekkert unnið, en þegar þessari merkingu sleppir er hugmyndin alveg óljós og óákveðin.Því hefur verið haldið fram, að þeir sem missa heilsuna á unga aldri, hafi jafnan rjett og gamalmenni til að fá styrk sjer til viðurlífis, sem ekki sje sveitarstyrkur. Þetta kann vel að vera og skal ekki um það deilt, en slíkur styrkur er annars eðlis en ellistyrkur, og því eðlilegt að menn tryggi sig gagnvart heilsu- bilun eða slysum á annan hátt. Að taka þessi tilfelli með, myndi gjöra úthlut- unina erfiðari og vekja óánægju milli styrkþiggjanda. — Það virðist því heppi- legra, að minsta kosti fyrst um sinn, að hafa verksvið styrktarsjóðanna tak- markaðra til þess, að þeir þvi fremur geli fullnægt ætlunarverki sínu, sem sje að vernda öll heiðarleg gamalmenni frá að líða nauð á elliá’’unum. Þá fyrst þegar sjóðurinn er orðinn þess megnugur, væri ástæða til að taka til vfirveg- unar að auka verksvið sjóðanna.Um hinar einstöku greinar frumvarpsins skal þetta tekið fram:1. gr. er óbreytt eins og í hinu eldra frumvarpi.í 2. gr. er tekið upp ákvæði um, að fjelausir menn, sem fyrir ómaga eða ómögum hafa að sjá og ekki greiða útsvar, sjeu undanþegnir gjaldi til sjóðanna. Þetta ákvæði, sem var sett inn á alþingi, virðist rjettmætt.3. gr. er óbreytt.í 4. gr. er samkvæmt tillögu neðri deildar ákveöið að hreppsnefndir skuli fyrir lok janúarmán. semja skrár um þá, er gjaldskyldir eru til sjóðsins, i stað þess að í hinu eldra frumvarpi átti skráin að vera samin fyrir febrúar- mán. lok og í sambandi við þetta standa breytingarnar á tima takmörkunum i 6. og 8. gr. Að öðru leyti geta hinar aðrar breytingar í greininni ekki talist annað en orðabreytingar.
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5. gr. er óbreytt.8., 9., 10. og 12. gr. er óbreytt.í 11. gr. er á eftir orðunum »á ári hverju« bætt inn til skýringar orð- unum »að jafnaði, ef verðugir umsækjendur hafa gefið sig fram«.13. gr. í frumvarpinu frá 1907 var meðal annars sett það skilyrði fyrir styrkveitingu að umsækjandi hefði ekki síðustu 10 árin þegið sveitarstyrk. Þessi trestur hefir nú verið færður niður í 5 ár. Að binda styrkveitinguna enn- fremur því skilyrði, að umsækjandi standi ekki í sveitarskuld sXmist ekki rjett; það væri t. d. alveg óeðlilegt, að maður, sem þegið hefir svettarstyrk milli þrí- tugs og fertugs en síðan hefir komist af sveit og greitt tillag til sjóðsins árum saman, geti ekki fengið styrk af sjóðnum uema því að eins að skuldin sje annað hvort eftirgefin eða endurborguð.A eftir 15. gr. var i neðri deild skotið inn nýrri grein, 16. gr., um það að ef engin umsókn um styrk úr sjóðnum kæmi íram eða eigi þætti ástæða til að úthluta öllu því fje, sem ræðir um í 11. gr., þá skuli afgangurinn lagður við innstæðu sjóðsins. Þessi grein hefir nú verið tekin upp í frumvarp þetta, þótt þetta væri svo sjálfsagt að ekki hefði þurft beint lagaákvæði um það.Samkvæmt 17. gr. eiga lögin að öðlast gildi 1. jan. 1910.Að öðru leyti skírskotast til athugasemdanna við frumvarp það, sem lagt var fyrir alþingi 1907, Alþ.tíð. 1907 A, bls. 299—303.
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Prumvarp til lagaum
bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi.

1. gr.Þangað til annari skipan verður komið á skattamál landsins skal greiða aðflutningsgjald sem hjer segir:1. Af alls konar öli, ............................................................. kr. 0,10 af hverjum potti.2. Af alls konar brennivíni, rommi, kognaki, whisky, arraki og samskonar drykkjarföngum með 8°styrkleika eða minna............................................................... — 1,00 — —»— —yfir 8° og allt að 12° styrkleika.................................. — 1,50 — —»— —yfir 12° og allt að 16° styrkleika.................................. — 2,00 — —»— —Af 16° vínanda, sem aðfluttur er til eldsneytiseða iðnaðar, og gjörður er óhæfur til drykkjar undir umsjón vfirvalds. skal ekkert gjald greiða.3. Af rauðvíni og samskonar borðvínum hvítum(eigi freyðandi) svo og af messuvíni...................... — 0,50 — —»— —4. Af öllum öðrum vinföngum. þar með töldum bittersamsetningum, sem ætlaðar eru óblandaðartil drykkjar...............................................................................  — 1,00 — —»— —5. Af bitter-vökva (bitteressents, elixír og þvl.)........ — 1,00 — —»— pela.eða minni ílátum. Eftir sama hlutfalli skal greiða toll, sje varan aðflutt í stærri ílátum.Sjeu vörutegundir þær, sem taldar eru í töluliðunum 2, 3 og 4, fluttar í ílátum, sem rúma minna en pott, skal greiða sama gjald af hverjum 3 pelum, sem af potti i stærri ilátum.6. Af tóbakí alls konar, reyktóbaki, munntóbaki, nef-tóbaki og óunnu tóbaki ...................................................kr. 1,00 af hverju pundi.7. Af tóbaksvindlum og vindlingum (cigarettum) ... — 2,60 — — —Vindlingar tollast að meðtöldum pappírnum og öskjum eða dósum sem þær seljast i.Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalda, og notuð eru ein- göngu til fjárböðunar, eru undanþegin aðfhitningsgjaldi,



1338. Af kaffi og kaffibæti alls konar......................9. Af sykrí og sírópi...................................................10. Af tegrasi......................................................................11. Af súkkulaði ............................................................12. Af kakaódufti............................................................13. Af öllum brjóstsykurs-og konfekt-tegundum.
13 aura af hverju pundi.61/* eyri — — —50 aura — — —25 — — — —13 — — - -
40 — - — —2. gr.Með lögum þessum er úr gildi teld 1. gr. 1—14 i toll-lögum fyrir ís- land frá 8. nóv. 1901 og 1. gr. í lögum 31. júlí 1907 um framlenging á gildi laga um hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júli 1905 og skipun milliþinga- nefndar. 3- gr.Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:Nefnd sú, sem skipuð var samkvæmt 2. gr. laga 31. júlí 1907, til þess að endurskoða skattalöggjöf landsins, hefur nú lokið við álitsskjal og 17 laga- frumvörp. En það er hvortveggja, að álitsskjal og tillögur nefndarinnar voru eigi tullprentuð nje send stjórnarráðinu fyr en i októbcrmánuði og þvi of stuttur tími til þess að athuga tillögurnar og taka afstöðu til þeirra, áður stjórn- arfrumvörpin þurfa að vera tilbúin, enda var það gjört heyrum kunnugt fyrir kosningar þær, er framfóru á síðastliðnu sumri, að stjórnin mundi eigi leggja tillögur skattanefndarinnar um breyting á skattalögum landsins fyrir þetta þing, svo að eigi þyrfti að taka tillit til þeirra við kosningarnar, sem ætlast var til að aðallega sýndu afstöðu kjósendanna til eins stórmáls, sambandsmálsins og skattanefndin telur heldur ekki starfi sinu lokið til fulls. Það er því ekki gjört ráð fyrir, að unt verði að koma nýrri skipan á skattamálin fyr en á þingi 1911.Hinsvegar hefur það orðið ljóst við undirbúning fjárlagafrumvarpsins fyrir 1910 og 1911, að ómögulegt er með sæmilega varkárri áætlun að fá tekj- urnar, eftir núgildandi lögum, til þess að hrökkva til nauðsynlegra árlegra út- gjalda, hvað þá til þess að halda nokkurnvegin í horfi þeim framkvæmdum og fyrirtækjum, sem þjóðin þarfnast, og á dagskrá eru. Kröfur þjóðarinnar um bráðar aðgjörðir til nauðsynlegra umbóta á samgöngumálum, mentamál- um og atvinnumálum landsins eru svo ríkar og rjettmætar, að það mundi verða mjög tilfinnanlegur hnekkir, ef íjárveitingarvaldið dragi mjög að sjer hendina í þessum efnum um heilt fjárhagstímabil, þar til auknar tekjur fást, með væntanlegum nj’jum skattalögum og toll-lögum. Það virðist þvi óhjá- kvæmilegt, að gjöra í bili einhverja bráðabirgðaráðstöfun til tekjuauka, meðan endurskoðun skattalaganna er í aðsigi.Að taka lán í þessu skyni, virðist óráðlegt, þar sem tekjuhalli sá, sem óhjákvæmilegur er, stafar enganvegin eingöngu af framkvæmd arðbærra fyrir- tækja, heldur og af vaxandi árlegum kostnaði, sjerstaklega til mentamálanna,



134sem stöðugt aukast og að láta hallann ganga á viðlagasjóðinn álitst ó- gjörningur.Eftirfarandi taíla sýnir samanburð á gjöldum eftir fjárlögunum tyrir þau fjárhags-tímabil, sem af eru þessari öld, við tjárlagafrumvarpið fyrir 1910 og 1911, og sjest af því, hvernig gjöldin til hinna einstöku málatlokka hafa vaxið ár frá ári:
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1 SÍ<0—35
Æðsta stjórn og umboðsstjórn Alþingiog yfirskoðun landsreikn-inga m. m....................................Rentur og afborgun lána.............Dómgæsla og lögregustjórn m. m.Læknaskipun og spítalar ...........Samgöngumál.......................................Kirkjumál..............................................Mentamál........................................... .'.Vísindi og bókmentir .................Verkleg fyrirtæki og búnaðar- málefni .......................................Fyrirframgreiðslur .........................Eftirlaun og styrktarfje.................óviss útgjöld.......................................

kr. kr.

79967 80,367

39.600 39,6oo

...........
193,160 208,060
197,260 230,374
470,392 517,092
47.ioo 49,000

204,916 226,696
58,750 58,650

109,580 I5L3IO
5,200 5,200

90,000 99,000
3,000 3,000

99 025^132,949

kr. kr.

81,967 96,000

39,ðoo 41,600

206,487 203,680
235,641 240,000

701,937 806,287
62,270 54,400

235,446 252,796
78,870 99,060

332,700 340,020
5,200 5,200

86,000 108,900
3.000 3,ooo

400,550 210,589

kr.

100,000

65,600

207.030
269.301

1,208,301
55,200

310.750157.74033ð.92o
5.200

122,000
10,000

kr.

101,500

61,600 

89.941 
218 930 
283,446 
078,367 

91,200 
381,981 
122,220

395.620
5,200

125,000
6,000

Áætlaður tekjuhalli Lántaka...................... 25.512
500,000

348,474

í hverju aukningin i stærstu útgjaldagreinunum er fólgin, sjest á eftir- farandi sundurliðuðum samanburði á tjárhagstímabilinu 1900—1901 við áætl- unina fyrir fjárhagstímabilið 1910—1911.
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I.

1,

2,
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4
5.
6,

i
2,
3
4'

1
2 
3

1

2
3

4

i,

2

I
2,
3
4

1900 -1901 1910—191I
Kr. Kr. Kr. Kr.

Dómgæsla og lögreglustjórn
m. m.

Eiginlegur dómgæslu- og um-
boðsstjórnar kostnaður......... 175,000 172,6305
Stjórnartíðindi og landhags-
skýrslur ................................... 9,360 1 c.?oo
Endurgjald fyrir burðareyri
undir embættisbrjef og em-
bættisskeyti ............................ 5,000 16,000;
Til aðstoðarlöggæslu ......... 4,000!
Útgjöld til fátækramálefna .. 6,000
Önnur úlgjöld .................... 3,800

I93,iðo
5,ooo 218,930

II. Læknamáleftii.

Laun ..................................... 120,880 157,300
Sjúkrahús og sjúkraskýli ... ð7,732 108,146
Sóttvarnagjöld .................... 2,000 10,000
Önnur útgjöld .................... 6,648 197,260 8,000

283,44ð
III. Samgöngnmálin.

.4. Póstmálefni.

Laun og þóknanir ........... 44,800 86,150
Póstflutningur ................... 81,200 101,200
Önnur útgjöld .................... 7,500 I33,5oo 7,400 194,750

B. Vegamálefni.
Stjórn vegamála og undir-
búningur.................................... 10,000 18,200
Til nýrra vegagjörða og brúa 146,000 185,000
Til viðhalds og umbóta á
vegum ..................................... 10,000 44,000
Önnur útgjöld .................... 166,600 4,600 251,800

C. Samgöngur á sjó.
Gufuskipaferðir milli landa
og kringum land.................... 100,000 80,000
Gufubátaferðir innanlands... 20,800 120,800 88,600 168,600

D. Ritsimar og talsímar.
Argjald til Mikla Norræna 35,000 70,000
Bygging nýrra landsíma ... 194,415
Til starfrækslu .................... 78,500
Önnur útgjöld .................... 35,ooo 34,8oo 377,715

Flvt 455,900 1 992,865

Athugasemdir.

Rennur aflur í 
landssjóð að mestu.

Viö fiskiveiða- 
eftirlit.

Lög 10. nóv. 1905 
77. gr. og 78. gr.

Lðg ‘3/io 1899 og 
‘s/n 1907. 

Klepsshælið og 
ýms sjúkraskýli.

L. 4.. 1902 o. fl.

Fjðlgun póstafgrsl. 
og brjeJhirðinga.

Vegalög M,ti 1907.



136

Flutt
E. Vitar.

1. Bvgging nýrra vita
2. Rekstur vita....................

1900—1901 igio—
Kr. Kr. Kr.

14,492

455,900

14,492
53,500
32,002

470,392
88,000

382,392

16,000 12,000

6,000 55,ooo

19,700 14,2000 
0

^8
47,ioo

10,000

38,800 67.700
71,676 66,540

66,200 215,840

28,240
204,916 31,900

14 300 37,520
2,600 6.200
3-100 8,900
8,000 7,600

30-750 58,750 62,000

20,000 105,900
(Par af bygglnffark. 1 
73:100),

7.400 25,000
36,000 41,000
17,500 108,000

1,000 36,000
26,000

5,600 26,320
12,000

22.080
109,580 15,400

91,200

381,980

122,220

395,620

Hjer frá má draga tekjur.........

IV. Kirkjnmál.
1. Laun biskups og skrifstofufje
2. Til launa og launaviðbóta,

eptirlauna og eptirlaunavið- 
bóta handa prestum ............

3. Til prestakalla eftir lögum
27. febr. 1880 og nokkurra 
brauða i Hólastipti ...........

4. Bráðabirgðauppbætur...........
5. Önnur útgjöld ....................

V. Kenslnmál.
1. Æðri mentastofnanir (presta- 

skóli, læknaskóli. lagaskóli)
2. Hinn alm. mentaskóli...........
3. Alþýðumentun og barna-

fræðsla .....................................
4. Sjerstök fræðsla (auk bún-

aðarfræðslu, iðnaðarskóla. 
verslunarskóla o. fl., sem 
talið er með verklegum fyr- 
irtækjum) ................................

VI. Vísindi og bókmentir.
1. Landsbókasafnið....................
2. Önnur bókasöfn....................
.3. Landsskjalasafnið....................
4. Forngripasafnið ....................
5. Ýmsar styrkveilingar............

VII. Verkleg fýrirtæki.
1. Búnaðarskólar (bændaskól ).
2. Til iðnskóla, verslunarm.-

skóla ög annars náms . ...
3. Til búnaðarfjelaga.................
4. Búnaðarfjelag íslands...........
5. Skógrækt og sandgræðsla ...
6. Samvinnusmjörbú.................
7. Ýmsir fastir starfsmenn ..
8. Fiskiveiðasjóðurinn ............
9. Ýmsar stvrkveitingar...........

1911
Kr. Athugasemdir.

992,865

85,502
1,078,367

345,ooo
733,3ð7

Lög nr. 46 og 47 
w/u 1907.

L. nr. 38. ‘Si 1907.

Lög nr. 59 og 63. 
22. nóv. 1907 (fræö- 
sla barna kennara- 

skóli.

Lögm-,56. 1907,

I.. nr. 40 1 1907.

Lög nr. 48, 10. 
nóv. 1905.

Lög nr. 54, “/n 
1907.

Verkfræðingur 
dýralæknir yfir- 
nskimatsmenn 
efn&fræðisrann-

sóknir o. fi.
Lög nr. 52, 10 »1 

1905.



137Af hinum siðasttalda málaflokki ættu að rjettu lagi 1. og 2. liður, bændaskólarnir, iðnskólinn, verslunarskólinn, kveldskólarnir o. fl., að teljast til kenslumálanna, og bætast við 3. lið þar. Yrði þá gjöldin til alþýðufræðslu og barnafræðslu fjárhagstímabilið 1900—1901: 93,600 kr., en ijárhagstímabilið 1910 —1911: 346,740 kr., og allur kenslumálakostnaðurinn eftir því tiltalslega 232,316 kr. og 512,880 kr., en kostnaður til verklegra fyrirtækja færðist niður að því skapi, í 82,180kr. og 264,720 kr. Afturámóti er hreinn kostnaðui' til samgöngu- málanna hvergi nærri eins mikill og útgjaldaupphæðirnar í framanskráðum yfirlitum greina, því að þau mál gefa sum landssjóði talsvert í aðra hönd. Pannig er í fjárlagafrumvarpi fyrir 1910—1911 landssjóði áætlaðar tekjuraf póstferðum.....................kr. 150,000,00— ritsímum og talsímum . — 155,000,00— vitagjaldi............................— 40,000,00Samtals kr. 345,000,00Hreinn kostnaður til póstmála þau ár er því að réttu lagi aðeins 44,750 kr., kostnaður til ritsíma og talsíma, að meðtöldu árgjaldinu til mikla norræna ritsímafjelagsins, en að fráskildum kostnaði við nýjar símalagningar, aðeins 28,300 kr., og vitagjaldið borgar eigi aðeins allan árlegan kostnað við vitana, heldur gefur að auki um 8000 kr., sem samsvarar 4°/o rentu af 200,000 kr.Yfirlitin sýna, að gjaldaaukningin kemur fram í mjög mörgum gjald- liðum, og stafar ekki svo mjög af óvenjulegum útgjöldum, sem afnýjum laga- fyrirmælum og umbótum i helstu velferðarmálum þjóðarinnar, sem sumpart eru um það leyti að ganga i gildi. Þannig koma á fjárhagstímabilinu 1910— 1911 til útgjalda allmikil gjöld umfram það, sem talið er á núgildandi fjár- lögum fyrir 1908—1909 og skulu hjer nefnd nokkur ný gjöld og kostnaður, sem sumpart er óumflýjanlegur, sumpart mjög nauðsynlegur, umfram það, sem nú er veitt:1. Tveggja ára vextir og afborganir af láni landssjóðs úr ríkis-sjóði Dana........................................................................................................... 89,941 kr.2. Til fátækramálefna.......................................................................................... 6,000 —3. Viðbót til geðveikrahælisins............................................................................... 13,195 —4. Til launa handa póstafgreiðslumönnum og brjefhirðinga-mönnum, viðbót................................................................................................ 9,550 —5. Viðbót til gufubátsferða til Hornaljarðar.......................................... 12,000 —6. Til vita á Dyrhólaey, Rifstanga og Langanesi.............................. 53,500 —7. Aukinn kostnaður við stjórn og umsjón vitamála . , . . . 4,200 —8. Aukinn kostnaður við eldri vita, og rekstur hinna n<’ju vita áDalatanga og Siglunesi................................................................................... 9,320 —9. Tillag til prestalaunasjóðsins........................................................................ 48,000 —10. Til lagaskólans...................................................................................................... 10,950 —11. Til kennarakennslu.......................................................................................... 14,800 —12. Til kvennaskóla................................................................................................ 6,200 —13. Barnaskólastyrkur .......................................................................................... 9,000 —14. Farskólastyrkur................................................................................................ 10,000 —15. Styrkur lil bvggingar barnaskólahúsa................................................ 28,000 —16. Umsjón fræðslumála.......................................................................................... 3,400 —Flyl: 328,056 kr. 18



138 Flutt: 328,056 kr.17. Kensla heyrnar- og málleysingja............................................................ 1,500 —18. Lýðskólinn........................................................................................................... 1,000 —19. Landsbókasafnið og landsskjalasafnið................................................ 11,300 —20. Fornmenjar og forngripasafn........................................................................ 2,680 —21. Bændaskólarnir á Hólum og Hvannevri.......................................... 74,600 —22. BúnaðarQelagið ................................................................................................ 6,000 —23. Skógrækt.................................................................................................................. 6,000 —24. Verslunarskólinn................................................................................................ 4,000 —Alls 435,136 kr.Hjer er eigi með talinn neinn kostnaður til vegagjörða nje til nj’rra talsímalagninga, af því að sá kostnaður er lægri í írumv. heldur en í núgild- andi fjárlögum.Gegn þessari miklu hækkun á ýmsum óhjákvæmilegum gjöldum á næsta fjárhagstímabili kemur að vísu nokkur áætluð tekjuhækkun, þótt tekj- urnar sjeu áætlaðar svo varlega, að t. d. aðflutningsgjaldið er i fjárlagafrumv. sett um 156 þúsund kr. lægra á fjárhagstímabilinu heldur en búast mætti við eftir meðaltali þriggja siðast undanfarinna ára. En þrátt fyrir tekjuhækkun þá, sem áætluð er i fjárlagafrumv., og þótt slept hafi veriö að taka til greina allmikið af tillögum vegaverkfræðingsins og landsimastjórans um nýjar vega- gjörðir og talsímalagningar, og aðrax* fjárbeiðslur takmarkaðar að mun, þá nemur hinn áætlaði tekjuhalli í fjárlagatrumv. samt um 348 þús. kr., og auk þess er í ijáraukalögum fyrir 1908 og 1909 farið fram á aukafjárveitingar, er nema allt að því 134 þús. kr.Þegai' til þess kemur að athuga, á hvern hátt eigi að fá, án lántöku, fje það, sem þannig vantar, virðist auðsætt, að til þess er ekki nema ein leið, en það er bráðabirgðaaukning á aðflutningsgjaldi. Aðflutningsgjaldið er enn, þrátt íýrii' tollaukalögin frá 1907, tiltölulega lágt í samanburði við það, sem tíðkast í ýmsum öðrum löndum á sömu vörutegundum, og þó að aðflutnings- gjaldið hafi aukist svo á þeim fáu árum, sem liðin eru af öldinni, að það er varkár áætlun að telja það nú 644 þús. kr. hærra á fjárhagstímabili, heldur en það var áætlað i fjárlögunum fyrir 1900 og 1901, þá má þó fullyrða, að sú hækkun hafi ekki verið almenningi tilfinnanleg, þannig að menn af þeirri 
ástœðu hafi fundið til þyngri gjaldabyrði til landssjóðs, heldm- en síðustu árin fvrii' aldamótin.Jafnvel þótt tollurinn á kaffi og sykri sje eigi hár í samanburði við það, sem gjörist sumstaðar annarstaðar,* og tekjuaukinn væri bæði fljóttekinn

' í Xoregi er tollurinn í ár (1908) at kaffibaunum óbrendum lægst 30 aurar hæst 50 
aurar á kilógrammi (2 pundum), af brendu kaffi og kaffibœli 50—75 aura á kg., af sykri 30 
—40 aura á kg. Af öllum tegundum brennivíns er tollurinn 2kr. 65 au,—3 kr. 20 au. á líter, 
án tillits til styrkleika, ef flutt er á ílátum undir 50 lítra, en 2 kr. 80 au.—3 kr. 20 au., 
miðaö við fullan sprittstvrkleika, ef flutt er á stærri ilátum. — Af neftóbaki er tollurinn 
3 kr. 80 au,—5 kr. á kg., en af reyktóbaki og munntóbaki 2 kr. 70 aur.—4 kr. á kg., af vindlnm 
vindlingum 6—8 kr. á kg. o. s. frv. Alls eru þar yflr 700 töluliðir af tollskyldum varningi 
Sje aðflutningsgjaldið af þeim fáu vörutegundum, sem tollskyldar eru hjer á landi, og 
hingað flytjast á einu fjárhagstímabili eftir síðustu ára reynslu, reiknað út eftir hinum 
norsku reglum (lágmarkinu), þá mundi það nema nálægt hálfri fjórðu miljón áfjárhagstíma- 
bilinu.



139og viss með því að hækka á þeim vörutegunum, þar sem hvers eins eyris liækkun á pundinu af hvoru um sig mundi gefa um 100 þús. kr. tekjuauka á íjárhagstímabilinu, þá er þó ekki farið fram á að hreifa neitt við tollinum á þeim, heldur er lagt til að hækka eingöngu á þeim tollskyldu vörum, sem enn siður geta talist til nauðsynja og mönnum því er enn þá meir í sjálfsvald sett, hvort þeir kaupa og nota eða ekki, sem sje allskonar áfengisdrykkjum og tó- baki, svo og súkkulaði, brjóstsykri og tegrasi.Eftirfarandi tafla sýnir aðflutning tollskyldrar vöru undanfarin ár, upphæð bráðabirgðarhækkunar þeirrar, sem stungið er upp á á tolleining hverri og tekjuauka þann, sem við má búast.



T ollvörutegundir:

Aðfluttar vörur í hundruðum: Gjald af toll- 
eining:

1905 1 906 1907

M
eðaltal að- 

fluttrar tolvöru
1905—

1907 á ári
1

Eftir núgild- 
andi tolllögum

Eftir frum
- 

varpinu

Allskonar öl................. pt. 3684 4073 4313 4023

aurar

6‘/2
aurar

10
Brennivín, talið i 8.. 2593 2636 2994 2741 S2 IOO
Romm. kognak, 

whisky o. þvil.........  — 307 366 344 339 78 IOO
Rauðvín, hvítvín o. fl. — 70 119 150 113 19V2 50
Önnur vinföng....... ... — 182 '58 242 '94 78 IOO
Bittersamsetningar ... — '3 10 11 971/2 IOO
Bitteressentso.þvil.... pel. 130 IOO
Allskonar tóbak........  pd. 1809 1875 1885 1856 65 IOO
Vindlar ........................  — 80 IOI 124 102 260 260
Vindlingar.................... — M 18 25 '9 130 260

Kafíi og kaffirót ....... 10440 IIOI 2 11188 10880 13 13
Svkur og síróp .......... - 34908 39029 42410 38782 6‘/2 6‘/2

Tcgras............................. - - 62 59 69 63 39 50
Súkkulaði .................... — 803 852 938 864 '3 25
Brjósts. og konfekt .. — 93 1 '3 132 "3 39 40



H
ækkun á toll-

eining

Aðflutningsgjald, 
rciknaö cftir giltl- 
andi tolllögum, af 
meðaltalsupphæð-

inni 1905—1907, 
á ári:

Aðflutningsgjald,

reiknað af meðal-

talsaðflutningum,

eftir frumv., á ári:

Árlegur

tekjuauki

eflir

frumvarpinu

aurar

3*/2 26150 40230 14080
48 142532 274100 131568

22 26442 33900 7458
30V2 2203 5650 3447

22 15132 194OO 4268
2‘/2 1073 IIOO 27

Samt. 213532 Samt. 374380 Samt. I60848
35 I20640 185600 64960

26520 (26520)
130 2470 4940 2470

Samt. 149630 Samt. 217060 Samt. ð743O

141440 (141440)
252083 (252083)

Samt. 393523 Samt. (393523)
11 2457 3150 693
12 11232 21600 10368

I 4407 4520 113
Samt. 18096 Samt. 29270 Samt. 11174

774781 1014233 239452



141Taflan sj’nir, að svo framarlega, seni vöruaðflutningurinn minkaði ekki frá þvi, sem hann hefur verið að meðaltali þrjú siðastliðin ár, þá yrði tekju- aukinn allt að þvi 240 þús. kr. á ári, eða undir 480 þúsund kr. á fjárhags- timabilinu. En jafnvel þótt aðflutningurinn hafi undanfarin ár stöðugt farið vaxandi með vaxandi fólksfjölda og aukinni skipakomu og aðsókn útlendra fiskimanna, þá verður þó að gera ráð fyrir því, að nokkuð minna verði flutt af þeim vörum, sem mest er hækkað á. Sjerstaktega á þetta við um brenni- vinið, sem mest flytst af og mest munar um tollinn af. En jafnvel þótt svo djúpt sje tekið í árinni, að gera ráð fyrir þvi, að af þeirri vörutegund flyttist allt að því 3Oo/o, þ. e. 82,230 pottum minna, heldur en að meðaltali þrjú síðast undanfarin ár, þá yrðu tekjur landssjóðs af henni allt um það allt að því 50 þúsund kr. hærri á ári eða 100 þúsundum hærri á fjárhagstímabilinu, en þær eru nú, og vínfangatollurinn allur gæfi allt um það um 150 þús. kr. tekju- auka. Takmörkunin á brennivinsbrúkuninni, meira en 1 pottur af brenni- vini á hvert mannsbarn í landinu, mundi aðallega koma fram hjá íbúum landsins sjálfs, þvi ekki er ráð fyrir þvi gerandi, að útlendur sjómannalýður, sem hjer er vanur að fá sjer drykkjarföng, mundi láta sjer fyrir brjósti brenna verðhækkun þá, sem tollaukinn hefur í för með sjer. Það virðist því svo, sem hækkun þessi ætti að vera kærkomin þeim, sem láta sjer ant um tak- mörkun áfengisnautnar í iandinu eða útr5Tming hennar, einnig þeim, er stefna að því, að lögleiða fult aðflutningsbann áfengis, því að það virðist auðsætt, að hátt aðflutningsgjald og þar af leiðandi geypiverð á áfengi er afar-hentugt, eður jafnvel nauðsynlegt undirbúningsstig undir slika ráðstöfun, þar sem það mundi af annari hálfu gera bannið vinsælla hjá fjölda mörgum, sem fyrir siða sakir þykjast verða að hafa áfengi um hönd meðan það er í verzluninni, og hins vegar gera mönnum miklu erfiðara fyrir, að afla sjer, meðan bannlög væri i aðsigi, áfengisbirgða, sem síðar, er bannið væri á komið, gæti verið hafðar að skálkaskjóli fyrir leynikaupum og 5’miskonar undanbrögðum. — Annars er tollur sá, sem frumv. ter fram á, 1 kr. á pott eða flösku af hvers konar brennivíni, alls ekki mjög hátt gjald, í samanburði við það gjald, sem hefur verið að undanförnu á miklu hollari eða meinlausari áfengistegund, sem sje víninu (78 aur.). — En hærra þótti þó ekki fært að fara að sinni, af því að um tekjuauka er að ræða, en ekki útiýming.Að því er snertír tóbakið, virðist ekki ástæða til, að ætla, að tollhækk- unin dragi að neinum mun úr aðflutningí þess, þvi hann hefur verið mjög jafn að undanförnu. Aftur á móti er tollurinn á vindlum þegar svo hár, 2 kr. 60 a. á pundi, að við hann er ekki bætandi í tekjuauka-skyni; hækkun á honum mundi þvert á móti geta r5Trt tekjurnar af þeirri tollgrein. Honum er því haldið óbreyttum i frumvarpinu, en tollurinn af vindlingum, sem hvort sem er munar lítið um, settur jafn-hár vindlatolli, því engin ástæða virðíst til þess, að ivilna þeirri vörutegund, sem bæði er venjulega dýrari í innkaupi, heldur en jafn þungi af vindlum, óhollari og þó hjerlendis aðallega notuð af þeim, sem síst ættu tóbak að reykja. Að dæmi hinna norsku tolllaga, er ákveðið, að öskjur og næstu umbúðir um cigarettur skuli taldar með til tolls.Að öðru leyti skat þess að eins getið, að tollurinn af bittervökva er settur eins og í tolllögunum 1901, þvi að það þykir Iiklegra til tekna af honum, heldur en hækkun. Bittersamsetningar, sem ætlaður er óblandaður til drvkkjar, eru settar á borð með öðrum vinföngum.



142Af þvi að þaö mun vera ógát, að kakaóduft hefur ekki verið tollsett um leið og súkkulade, er þeirri vörutegund einni bætt við, og tollurinn settur eins og a kaffí.

Frumvarp til lagaum
styrktarsjófl handa barnakennurum.

1. gr.Styrktarsjóð skal stofna handa barnakennurum landsins. Stofnfje hans, .5000 krónur, leggur landssjóður til. 2. gr.Hver sá kennari, er ráðinn er til kenslustarfa eftir lögum um fræðslu harna 22. nóvbr. 1902, greiðir i sjóðinn á hverju ári l°/o af kennaralaunum sinum. 3. gr.Sjóðurinn fær 1000 kr. styrk úr landssjóði á hverju ári.4. gr.Styrktarsjóð þessum skal stjórna undir yfirumsjón landstjórnarinnar 3 manna nefnd, er i eru umsjónarmaður fræðslumálanna, forstöðumaður kenn- araskólans, og hinn þriðji maður, er stjórnarráðið til þess kýs.5. gr.Þvi aðeins getur kennari fengið styrk úr sjóðnum, að hann sje styrk- þurfi; hann skal og hafa verið barnakennari að minsta kosti i 10 ár og hafa greitt tillag til sjóðsins að minnsta kosti i 3 ár, nema hann hafi orðið að láta af kennslustörfum sakir heilsubilunar.



143j 6- gr-\ Eigi skal verja til styrkveitinga nema vöxtum sýóðsins, þangað til hanner orðinn 20,000 kr.( en síðan 8/< af öllum árstekjum hans; hitt bætist við höfuðstólinn; við hann skal og leggja gjafir þær er sjóðnum kunna að hlotn- ast, nema öðru visi sje ákveðið af gefanda.7. gr.Nánari reglur um starfsemi sjóðsins, innheimtu, styrkveiting og reikn- ingsskil semur stjórnarráðið, eftir að hafa fengið tillögu þarum frá forstöðu- nefnd hans.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.Lagafrumvarp þetta er framkomið að ósk stjórnar hins íslenska kenn- arafjelags, en henni var falið í sumar sem leið af aðalfundi fjelagsins, þar er saman voru komnir um 40 kennarar víðsvegar af landinu, að gangast fyrir þvi, að fyrir næsta alþingi yrði lagt frumvarp til laga um stofnun stvrktarsjóðs handa barnakennurum.Á síðari árum hefir það farið að tiðkast, að menn hafa, eftir nokkurn sjerstakan undirbúning, farið að gefa sig að barnakenslu sem aðalatvinnu, og fjölgar þeim mönnum smátt og smátt. Þannig er að myndast vísir til sjer- stakrar stjettar barnakennara. Þessir menn hafa átt við mjög bág launakjör að búa, og þótt reynt hafi verið til að bæta nokkuð með lögunum 22. nóvbr. 1907, um fræðslu barna, launakjör þessarar stjettar, sem hlj’tur að fjölga eigi alllítið einmitt vegna þeirra laga, þá verður varla sagt að barnakennarar fái nægileg laun til daglegra þarfa siuna, ef þeir eru ekki einhleypir menn, því siður að þeirgeti lagt nokkuð fyrir til þess að grípa til, ef sjúkleiki eða hrumleiki bannar þeim að vinna. Það er því öll þörf að koma ástofn almennum styrkt- arsjóði handa barnakennurum, og verður það varla gert nema með opinberum styrk, þvi að, eins og bent er til að framan, geta kennararnir sjálfir ekki látið mikið af mörkum.Stjórnarráðinu hefir því verið ljúft að verða við óskum kennarafjelagsins um að hlutast til um að frumvarp i þessa átt verði lagt fyrir alþingi og er lagafrumvarp þetta svo að segja samhljóða því frumvarpi, sem stjórn fjelags- ins hefir samið og sent hingað, með þeirri einni verulegri breytingu, að stjórn sjóðsins er eigi lögð undir yfirstjórn fræðslumálanna, heldur undir sjerstaka nefnd.Framlag það, sem beiðst er eftir. af landssjóði, 5000 kr. í upphafi, og síðan 1000 kr. árlega, er svo hóflegt, að varla verður sagt að muni landssjóð neinu.
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Frumvarp til lagaum
meðferð skóga og kjarrs, og friðun á tyngi o. fl.(Lagt fyrir alþingi 1909).

1- gr-í skógum og kjarri má ekki höggva trje eða hrís öðru visi en svo, að höggvið sje innan úr eða gangar eftir skógnum eða kjarrinu, en ekki má ber- höggva neitt svæði. Birkirunnum og birkirótum má ekki kippa upp; ekki má heldnr rifa fjalldrapa, beitilyng, sortulyng, krækiberjalyng, bláberjalvng eða mosa.
Nánari reglur um meðferð á skógum og kjarri skulu settar af stjórn- arráðinu eftir tillögum skógræktarstjóra og útbýtt meðal almennings í þeim sveitum þar sem skógur er eða kjarr.3- gi'-Skógræktarstjórinn eða skógræktarverðirnir eftir fyrirlagi hans skulu ár hvert fara um þær sveitir, þar sem skógur er eða kjarr að nokkrum mun, og skulu þeir samkvæmt reglum þeim, sem getur um í 2. gr., gefa fvrirskipanir um hvernig skógar eða kjarr skuli höggvið. Eigandi eða nothafi skógar eða kjarrs skal skyldur að fylgja skógræktarstjóra eða skógarverði út í skóginn eða kjarrið, svo þeir geti leiðbeint honum að því er snertir framkvæmd á fyr- irskipunum þeim, sem þeir gefa um meðferðina. Eigandi eða nothafi skal og skvldur að leggja fram endurgjaldslaust vinnu og tæki til þess að höggva á allt að 200 ferhyrningsfaðma svæði í skógnum eða kjarrinu til þess að sýna hvernig höggva skal. 4. gr.Eigendum og notendum skóga og kjarrs skal skylt að heimila skóg- ræktarstjóra, skógarvörðum og þeim, sem með þeim fylgjast á eftirlitsferðum þeirra, svo og hreppstjórum og öðrum þeim, sem eftirlitið kynni að vera falið, tálmunarlausa umferð um land sitt.hvort sem girt er eða ógirt.



1455- gr.Landsstjórninni er heimilt með ráði skógræktarstjóra, ef fje er veitt til þess úr landssjóði, að taka alt að 6000 ferhyrningsfaðma stórt skógar- eða kjarrsvæði á jörðum einstakra manna til friðunar, gegn endurgjaldi eftir óvil- hallra manna mati, ef eigandi eða notandi krefst þess, og skal svæðið þeg- ar girt. 6. gr.Ef skógræktarstjóri eða skógarverðir krefjast þess, eru hreppstjórar skyldir að fylgjast með þeim á eftirlitsferðum þeirra um hreppinn til þess að kynna sjer fyrirskipanir þeirra að þvi er meðferð skóga og kjarrs snertir, er þeim ber að hafa eftirlit með, hvort framkvæmdar sjeu. Á ferðum þessum fá hreppstjórar 4 kr. um daginn, er greiðast úr landssjóði.7. gr.Eigendur og notendur jarða, þar sem skógur er eða kjarr, skulu kosta kapps um að beita þá sem minst sauðfje á tímabilinu frá 1. október til 1. júní og ekki geitum á neinum tíma árs. Skógræktarstjóri og skógarverðir skulu hafa sjerstaklegar gætur á því á eftirlitsferðum sínum, hvort skógur eða kjarr er skemdur með beit og ef einhversstaðar horfir til stórskemda eða auðnar fyrir þá sök, skal skógræktarstjóri gefa stjórnarráðinu skýrslu um það> svo farið verði fram á nauðsynlegar ráðstafanir af hálfu löggjafarvaldsins til varnar evðileggingu. 8. gr.Hreppstjórar skulu í hreppum sínum og skógarverðir í umdæmum sinum hafa eftirlit með þvi, hvort farið er eftir ákvæðum og fyrirskipunum um meðferð skóga og kjarrs og hvort brotið sje gegn friðarákvæðunum í 1. gr. þessara laga. Skulu þeir jafnskjótt og þeir verða þess varir, senda skýrslu um það til skógræktarstjóra, er siðar ber málið undir stjórnarráðið, og ákveður það svo hvað gera skuli frekar i málinu.9. gr.Brot á móti lögum þessum varða sektum frá 5 til 100 kr. til landsjóðs, og fer um mál út af þeim brotum sem um almenn lögreglumál.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.Skógræktarstjórinn hefur farið fram á það við stjórnarráðið, að gerðar væru með lögum ráðstafanir gegn því, að skógar þeir og kjarr, sem ennþá eru hjer á landi, eyðist ekki fyrir illa meðferð. Hefur hann í því efni tekið það fram, að eitt af því, sem valdi mestri eyðing á skógi og kjarri, sje það, að
19



146fje sje beitt i þeim á vetrum, og hefur enda farið fram á, að sauðbeit i þeim sje bönnuð á timabilinu frá 1. október til 1. júni. í öðru lagi hefur hann bent á það, að skógar og kjarr sje viða skemt með því, hvernig höggvið sje, sem viða stafi af vankunnáttu; hins vegar telur hann enga ástæðu til þess, að banna högg í skógum eða kjarri, þvi ef skynsamlega er höggvið, geri það fremur að bæta skógana en skemma. Ennfremur hefur hann vakið athygli á því, að mjög mikil hætta stafi af því tyrir gróður landsins, ef rifið er lyng eða mosi, og vill hann láta banna það að öllu með lögum.Stjórnarráðið hefur nú fallist á það, að nauðsynlegt sje að eitthvað sje gert af hálfu löggjafarvaldsins í þá átt, sem skógræktarstjóri hefur farið fram á, enda hafa hin gildandi lög, sem þetta efni snerta, sem sje lögin um sam- þyktir til að friða skóg og mel frá 13. april 1904, ekki komið að tilætluðum notum. Stjórnarráðinu hefur þó ekki þótt það tiltækilegt, að banna með lög- um, eins og skógræktarstjóri hefur lagt til, alla sauðfjárbeit i skógum og kjarri frá hausti til vors, þvi slikt bann mundi rýra svo tilfinnanlega eignarrjett manna, þar sem vetrarbeit í skógum og kjarri eru aðalkostir margra jarða, og bann gegn beitinni mundi gera sumar jarðir jafnvel lítt byggilegar eins og búskap nú er hagað. Hins vegar virðist mættimeð nokkrumárangri gefa ákvæði um högg í skóg- unum og meðferð þeirrajað öðru leyti, sjerstaklega eftir aðskipaðir eru meðlögun- umífrá22. nóvbr. 1907, um skógrækt og varnirgegn uppblæstri lands, skógræktar- stjóri ogskógarverðir, sem sjerstaklega þekking hafa á þessum málum, enda er það aðaltilgangurinn með ákvæðum lagafrumvarps þessa, að fá þeim vald í hendur, til þess að þeir geti framkvæmt ráðstafanir þessu viðvikjandi, sem ekki geta talist ganga of nærri umráðarjetti eigenda og notenda. Loks hefur það ekki þótt athugavert, að banna með öllu að rífa lyng og mosa; það hefur þrásinnis og úr ýmsum áttum verið kvartað yfir þvi spelli, sem al rifi þessa gróðurs geti stafað, og það verður ekki sjeð, að þarfir almennings útheimti það, að þessi illa meðferð á landinu sje látin óátalin. Ákvæði frumvarpsins um þetta atriði eru því í fullu samræmi við tillögur skógræktarstjóra. Að því er snertir eftirlitið með, að ákvæðum frumvarpsins verði hlýtt, þá er ætlast til þess, að það hvili á skógræktarstjóra og skógavörðunum með aðstoð hreppstjóra. Skóg- ræktarstjóra er í því skyni gert að skyldu, að fara um landið til eftirlits, og skógarvörðunum í sínum umdæmum. Stjórnarráðið álitur, að eftirlitinu verði ekki heppilegar fyrirkomið; skógræktarstjóri hefur að visu stungið upp á, að kosnar væru nefndir í hverri sýslu, til þess að hafa eftirlitið og gera aðrar ráðstafanir viðvíkjandi skógum og kjarri, en það mundi verða bæði vafninga- samt og kostnaðarsamt, enda naumast gera eftirlitið tryggilegra.Um hinar einstöku greinar frumvarpsins skulu gjörðar þessar athuga-
semdir. Um 1. og 2. gr.Það er ætlast til þess að hinar nánari reglur um það hvernig skógur og kjarr skal höggvið og um aðra meðferð þeirra sjeu settar i reglugjörð, sem stjórnarráðið gefur út eftir tillögum skógræktarstjóra. Slíkar reglur verða að miðast við staðháttu á hinum ýmsu stöðum og skógræktarstjóri og skógar- verðir mega ekki hafa allt of bundnar hendur, en verða að haga sjer nokkuð eftir atvikum á hverjum stað. Eftir því sem reynslan vinst getur og orðið



147nauðsynlegt að breyta slíkum reglum og anka þær. Það þykir þvi eðlilegast að leggja þetta undir umboðsstjórnina.3- gr-í þessari grein er eiganda og nothafa skógar og kjarrs gjört að skvldu að kvnna sjer framkvæmd þeirra ráðstafana, sem skógræktarstjóri eða skógar- verðir fvrirskipa samkvæmt reglugjörð þeirri, sem getur um hjer á undan. Að öðrum kosti er engin trygging fyrir því, að hann geti fylgt fvrirskipunum þeirra þó hann vildi. Með þessu einu móti getur skógræktarstjóri og skógar- verðir orðið að verulegum notum að því er snertir fræðslu almennings í með- ferð skóga og kjarrs. Um 4. gr.Akvæði þessarar greinar miða til þess að tryggja framkvæmd eftirlitsins. Uni 5. gr.Þessi ákvæði eru sett í frumvarpið eftir tillögum skógræktarstjóra, því hann hefur trú á þvi, að slík tilraunasvæði geti hvatt almenning til þess að fara vel með skógana og hlífa þeim, þegar þeir sjá hvern ávöxt rjett meðferð þeirra gefur. Um 6. gr.Eins og að framan getur er ætlast til þess, að hreppstjórar aðstoði skógræktarstjóra og skógarverði í eftirliti þeirra með því, að ákvæðum þeim, sem er farið fram á, sje hlýtt. Það er þvi nauðsynlegt að þeir kvnnist því, sem þeir eiga að hafa eftirlil með. Hins vegar virðist sjáltsagt, að hrepp- stjórar eigi að fá úr landssjóði þóknun fyrir ferðir þær, sem þeim eru gjörðar hjer að skyldu, og er þóknun þeirra sett jöfn þeirri, sem sýslunefndarmenn fá sam- kvæmt sveitarstjórnarlögunum. Um 7. gr.Það hefur ekki þótt tiltækilegt, eins og á undan greinir, að hanna fjár- beit i skógum og kjarri að vetrarlagi, en hins vegar er skógræktarstjóra og skóg- arvörðum í þessari grein gjört að skyldu að hafa sjerstaklegt eftirlit með með- ferð skóga og kjarrs að þessu leyti, og láta landsstjórninni í tje skýrslur um athuganir sinar. Gætu slikar skýrslur gefið tilefni til yfirgripsmeiri ráðstafana og lagaákvæða síðar um friðun og meðíerð skóga og kjarrs.Um 8. gr.Um eftirlitsskyldu hreppstjóra er getið hjer á undan. Það hefur þótt rjett að láta senda stjórnarráðinu skýrslur þær, sem hjer getur um, bæði til þess að það geti sem hest lylgst með þessum málum og haft eftirlit með íram- kvæmdum skógræktarstjóra og skógarvarða, og svo af því, að hjer getur oft verið um afsakanleg brot að ræða, sem álitamál getur verið um, hvort leiða eigi til frekari rannsókna. Um 9. gr.Sektirnar eru hinar sömu og í framannefndum lögum frá 13. april 1894 um samþyktir til að friða skóg og mel; þar sem ráðstafanir þær, sem ræðir um i lagafrumv. þessu, eru framkvæmdar á kostnað landssjóðs, þykir eðli-



148legast að þær renni þangað. Loks skal þess getið, að ekki hefur þótt ástæða til að fella nýnefnd samþyktalög úr gildi, því þau geta vel gilt jafnframt þess- um lögum.

Prumvarp til fjáraukalagafyrir
árin 1906 og 1907,(Lagt fyrir alþingi 1909).

1- gr.Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i fjárlögunum fyrir árin 1906 og 1007 og fjáraukalögum 16. nóv. 1907, fyrir árin 1906 og 1907 veitist 278,655 kr. 13 aur. til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2.—11. gr. hjer á eftir.
2. gr.Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru i 8. gr. fjárlaganna veitast:Við tölulið 5. til aðstoðar og skrifstofukostnaðar...................... kr. 1,345,39Við tölulið 7. til viðhalds stjórnarráðshússins................................— 1,917,99Kr. 3,263,383. gr.Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 10. gr. fjárlaganna veitast: Við B. Ýmisleg útgjöld:Við tölulið 1 b. til pappírs og prentunar stjórnartidindanna kr. 5,658,66Við tölulið 1 e. til pappirs og prentunar og aukavinnu viðlandshagsskýrslur ......................................................— 1.142,46Við tölulið 1 d. flutningsgjald með póstum..................................... — 872,45Við tölulið 1 e. til að gefa út registur við stjórnartíðindin... — 799,20Við tölulið 3. fvrir 3 kemiskar slökkvidælur ......................... — 500,93Kr. 8,973,70



1494. gr.Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i 12. gr. fjárlaganna til sam- göngumála veitast: Við A. Til útgjalda við póststjórnina:Við tölulið 1 b. 1. handa póstafgreiðslumönnum utan 368, »Reykjavíkur..............................................kr.— — 1 c. banda brjefhirðingamönnum ... — 603, »— — 2. Póstflutningur......................................... — 9,013,25— — 4 d. fyrir prentun á ýmsu ...................... — 12,547,17e. til áhalda................................................... — 4,063,50f. til brjefburðar í Reykjavik.............— 400, »h. óviss útgjöld ......................................... — 514,55i. til viðhalds húsi og áhöldum ... — 2,462,36 kr. 29,971,73Við B. Til vegabóta:Við tölulið 1 b. ferðakostnaður verkfræðings.............kr. 616,19— — 3 til flutningabrauta ................................— 30,305,72— — 6 til áhaldakaupa- og verkfæra.............— 9,758,22Eftirstöðvar af kostnaði við Lagar- fljótsbrú.......................................................... — 3,425,75Kostnaður við brúargjörð á Hvítá og Tungufljót ......................................... — 10,089,09 _ 54.194,97Við D, Til ritsíma og málþráða:Við tölulið 2—3. Til landsimalagningar frá Seyðisfirði um Akur- eyri til Reykjavíkur................................kr. 67,527,57— —— 4. Til að mæla upp landsímalínuna ogsetja upp kilómetramerki.................... — 1,733,46— ----- 5. Tilstarfreksturslandsímasambandsins— 3,772,30 _ 73,033,33Við E. Til vita:Við staflið d. 7. Til að byggja varðkleía við vitanná Skagatá...................................................kr. 388,45— ----- m. Til að byggja vita i Vestmanneyjum — 363,25 — 751,70Kr. 157,951,83
o. gr.Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 13. gr. tjárlaganna til kirkju- og kenslumála veitast:Við B. III. c. 3. viðgjörð á húsi hins almenna mentaskóla........... kr. 17,777,69- - V. b. ýmisleg útgjöld stýrimannaskólans.............................. — . 149,59Við sama lið sbr. fjáraukalög fyrir árin 1906 og 1907, 16. nóvbr. 1907, til stækkunar og endurbóta á kjallaranum undir stýrimannaskólanum....................................................................................................— 366,07Kr. 18,293,35



1506. gr.Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í 15. gr. fjárlaganna til verklegra fyrirtækja veitast:Við tölulið 2. ferðakostnaður verkfræðingsins ......................................... kr. 178,95—----- 6. til útrýmingar fjárkláðanum......................................................... — 52,389, »Leiga fyrir Gullfoss frá Vs—S1/i2 1907 ......................................... — 100, »Kr. 52,667,95
/. gr.í viðbót við gjöld þau, er ræðir um í 18 gr. fjárlaganna veitast:1. Fyrir gullkrans á kistu konungs og önnur útgjöld í tilefni af andlátihans........................................................... .............................................................kr. 2,694,152. Kostnaður við milliþinganefnd i kirkjumálum ................................— 778,793. Fyrir gullúr með ágreftri sem verðlaun fyrir að bjarga skips-höfn úr sjávarháska ......................................................................................— 225, »4. Styrkur til Sigurðar Pjeturssonar til að kvnna sjer fangavarð-arstörf erlendis ......................................................................................................— 500,005. Fyrir einkennisbúning handa fangaverði..................................................... — 102,256. Andvirði fyrir smásjá handa dýralækni...................................................... — 300, »Kr. 4,600,198- gr.1. í viðbót við styrk þann, er sjera Gisla Skúlasvni var veittur með fjárauka- lögum 20. október 1905, fyrir árin 1904 og 1905, til utanfarar til að læra að kenna heyrnar- og mállausum veitast 400 kr.
9. gr.í viðbót við upphæð þá, er veitt var i fjáraukalögum 16. nóvbr. 1907 fyrir árin 1906 og 1907 veitast:1. Tillag til geðveikrahælisins á Kleppi......................................................... kr. 2,800, »2. Til að byggja hús undir áhöld landsjóðs ..........................................— 639,72Kr. 3,439,7210. gr.í viðbót við upphæð þá, er veitt er til að koma upp geðveikrahæli og útbúa það, sbr. lög nr. 33, 20. okt. 1905, veitast kr. 9,285,01.
11- gr.Sem viðbót við útgjöld landssjóðs á árunum 1906 og 1907 veitast:1. Andvirði 2 húsa á Þingvöllum, sem bygð voru i tilefni af komu konungsog ríkisdagsmannanna ................................................................................kr. 15,000, »2. Fyrir 2 vagna, er keyptir voru konungi til afnota.......................— 4,780, »Alís kr. 19,780, »



151Stjórninni veitist heiniild til þess að selja ofangreind hús fvrir það verð, er 2 dómkvaddir menn meta.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a:Að því er snertir upphæðir þær, er ræðir um i hinum einstöku grein- um frumvarps þessa, skal til skýringar vísað sumpart til athugasemdanna við reikningslagatrumvarpið fyrir árin 1906 og 1907, sumpart til athugasemda yfir- skoðunarmanna landsreikninganna, svara til þeirra og tillagna endurskoðunar- manna; þó skal sjerstaklega fram tekið, að vegna komu konungs og rikisdags- mannanna þótti alveg óhjákvæmilegt að setja brýr á Hvitá hjá Brúarhlöðum og á Tungufljót, en þar sem þetta er varanleg samgöngubót, þótti ekki rjett að telja þetta móttökukostnað. Sama er að segja um upphæð þá, er gengið hef- ur til aðgjörða á húsi hins almenna mentaskóla. Þó að ekki hefði þurft að útbúa húsið til hæfdegs bústaðar fyrir konung var viðgjörð á þvi og lóðinni nauðsvnleg.Þá er í 11. gr. frumvarpsins farið fram á, að veitt sje 15,000 kr. sem andvirði 2 húsa, sem reist voru á Þingvöllum eftir ráðstöfun móttökunefndar- innar og 4,780 kr. fyrir 2 vagna, sem keyptir voru konungi til afnota. í hús þessi hefur enn ekki fengist viðunanlegt boð, en þareð tjárlaganefndir beggja deilda alþingis 1907 ætluðust tilþessað húsþessi skyldu ekki rifin fvrst um sinn, þá er farið fram á sjerstaka tjárveitingu fyrir andvirði þeirra. Verðið er sett nokkuð af handahófí, er ekki meira en helmingur af þvi, er húsin að við- bættum flutningskostnaði, hafa kostað, og hefur þvi þótt rjett að taka fram, að stjórninni veitist heimild tilþess.að selja húsin eftir virðingu 2 dómkvaddra manna. Sömuleiðis talaðist svo til við fjárlaganefndirnar, að umræddir vagnar væru ekki seldir, heldur ætti landið þá til frambúðar.
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Prumvarp til lagaum
stofnun háskóla.(Lagt fyrir alþingi 1909).

I. Stjórn liáskólans.1. gr.í Reykjavík skal setja á stofn háskóla Skólinn nefnist »Háskóli íslands«.2. gr.í háskólanum skulu fyrst um sinn vera þessar fjórar deildir: guðfræðisdeild, lagadeild, læknadeild og heimspekisdeild.Koma hinar þrjár fyrstu í stað hinna æðri mentaskóla, sem nú eru, presta- skóla, lagaskóla og læknaskóla. En í fjórðu deildinni skal kenna heimspeki, islenska málfræði, sögu Islands og sögu islenskra bókmenta að fornu og nýju.3. gr.Stjórn háskólans er falin rektor háskólans og háskólaráði.Háskólaráðið hefir úrskurðarvald i öllum þeim málum, er snertastarfsemi háskólans, samkvæmt reglugjörð, sem konungur setur. Háskólaráðið fer með undirbúning þeirra mála, er leggja á fyrir konung, löggjafarvald eða stjórnarráð, og snerta háskólann. Það lætur stjórnarráðinu í tje allar þær upplýsingar, sem það þarf á að halda og snerta háskólann sjerstaklega.4. gr.Rektor er kosinn á almennum háskólakennarafundi fyrir eitt ár i senn. Aðalkennarar einir eru kjörgengir, en kosningarrjett eiga allir kennar-ar háskólans.



153Sá aðalkennari er rjelt kjörinn rektor, sem fengið hefir meiri hluta greiddra atkvæða, enda hafi tveir þriðju hlutar kosningarbærra kennara átt þátt í atkvæðagreiðslunni.Rektorskosning fer fram í lok hvers háskólaárs.Hafi enginn fengið yfir helming atkvæða, skal kjósa af nýju um þá tvo eða fleiri, er flest atkvæði fengu, og er sá þá rjett kosinn, sem flest atkvæði fær. Sjeu atkvæði jöfn, ræður hlutkestLRektor má endurkjósa, en ekki er hann skyldur að taka við endur- kjöri fyr en ár er liðið frá þvi er hann ljet af rektorsstörfum.Rirta skal stjórnarráðinu úrslit rektorskosningar.Verði rektor að fara frá áður en rektorsár hans er úti, skal sá af deildarforsetum háskólans, sem elstur er að embættisaldri hafa störf hans með höndum þangað til nýr rektor getur tekið við.Rektor tekur við störfum með bvrjun kensluárs.5- g«'-Rektor og forsetar deildanna fjögra eiga sæti í háskólaráði. Rektor er sjálfkjörinn forseti ráðsins. En varaforseta kýs nefndin sjer sjálí úr sín- um hóp.Háskólaráð heldur fundi eftir þörfum. Æski tveir nefndarmenn fundar, er rektor skyldur að boða til þess fundar. Svo er og ef einn þriðji hluti kennara æskja fundar. Sje fundur haldinn eftir ósk kennara, er ekki eiga sæti í ráðinu, eiga hvatamenn fundar rjett á að senda jafnmarga fulltrúa á fundinn og margireru menn i háskólaráðinu, og hafa þeir fulltrúar þá málfrelsi, en atkvæðisrjett eiga þeir ekki. 6. gr.Háskólaráð setur nánari reglur um starfsvið sitt og rektors og eru þær reglur gildar, er staðfesting stjórnarráðs kemur til.
II. Háskólakennarar og háskóladeildir.7. gr.Kennarar háskólans eru aðalkennarar (prófessorar) og aðstoðarkennar- ar. Aðstoðarkennarar eru tvennskonar. í öðrum flokknum eru þeir menn, sem sjerstaklega eru til þess skipaðir og heita þeir dócentar. í hinum flokkn- um eru þeir menn, sem gegna öðrum embættum eða aðalstörfum, en hafa jafnframt á hendi kenslu við háskólann.Konungur skipar aðalkennara, en stjórnarráðið dócenta, en leita skal þó ávalt álits hlutaðeigandi deildar áður en kennari er settur eða skipaður.8. gr.Hver háskóladeild velur úr sinum hóp deildarforseta (decanus), og er hann jafnframt sjálfkjörinn meðlimur háskólaráðs.Deildarforseta skal kjósa til eins árs i senn. Þó má endurkjósa deild- arforseta, en rjett hefir hann til að neita endurkjöri þangað til ár er liðið frá því er hann síðast gegndi deildarforsetastörfum.Ekki má kjósa deildarforseta nema úr hóp aðalkennara deildarinnar. F.n kosningarrjett hafa jafnt aðalkennarar og aðstoðarkennarar.
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1549. gr.Hver háskóladeild heldur fundi eftir þörfum. Deildarforseti boðar fundi og eiga þar sæti jafnt aðalkennarar og aðstoðarkennarar.Heimilt er rektor að taka þátt í meðferð mála í öllum deildum eftir þvi sem honum líst sjálfum, en atkvæðisrjett heflr hann þó að eins í sinni deild.10. gr.Hver deild semur lestrar- og kensluáætlun fyrir sig og skal þar gjörð nákvæm grein fvrir því, hvað heimtað er til embættisprófs og skýrt frá þvi hvernig kennarar hagi kenslu sinni. 11- gJ’.Deildarforsetar skulu sjá um, að til sjeu í tæka tíð nákvæmar skýrslur um alla fyrirlestra og æfingar, sem halda á innan hverrar deildar á kenslu- misseri því, sem í hönd fer. En rektor athugar áður en skýrslurnar eru prent- aðar, hvort þær sjeu í samræmi við kensluáætlanir deildanna.12. gr.Stjórnarráðið skipar ritara við háskólann. Ritarinn hefir á hendi reikningsfærslu sjóða þeirra, er háskólinn eignast og hefir umsjón með bygg- ingum háskólans og innanhúsmunum. Hann annast nauðsynlegar útveganir og endurbætur, tekur á móti skrásetningargjöldum stúdenta og prófgjöldum.
III. Kenslan og nemendnrnir.13. gr.Kensluár háskólans skiftist í tvö kenslumisseri; nær annað frá 1. októ- ber til 15. febrúar, en hitt frá 15. febrúar til 30. júni.14- gr.Fyrirlestrar fara fram í heyranda hljóði. Yfirheyrsla og æfingar eru þó fyrir stúdenta eina.Alla fyrirlestra, æfingar og próf skal halda á háskólanum sjálfum að svo miklu leyti sem því verður við komið.15- gr-Heimilt skal hverjum kennara háskólans að halda fyrirlestra á há- skólanum um sjálfvalin efni, að svo miklu leyti sem það kemui' ekki í bága við skyldukenslu, en tilkynna skal rektor háskólans slíkt fyrirlestrahald áður.16’ gr’Öll lögskipuð háskólapróf hvort heldur eru undirbúningspróf eða fulln- aðar próf, skulu haldin í síðasta mánuði hvers kenslumisseris.Hvei' deild ræður sjálf hvort hún heldur uppi kenslu meðan á prófi stendur eða ekki. 17. gr.Hver sá, er lokið hefir stúdentsprófi við hinn almenna mentaskóla eða



155annan lærðan skóla honum jafngildan, á rjett á að verða skrásettur háskóla- borgari gegn þvi að greiða skrásetningargjald til háskólasjóðs, enda sje inann- orð hans óílekkað.Sama rjett getur háskólaráð veitt utanrikismönnum er fullnægja ofan- greindum skilyrðum.Hver sá, er æskir skrásetningar, skal fyrir byrjun fyrra kenslumisseris tilkvnna það ritara háskólans, og tekur ritari við skrásetningargjaldinu.Skrásetningargjaldið er 15 krónur.18. gr.Skrásettur stúdent fær háskólaborgarabrjef hjá rektor.19. gr.Skrásettur stúdent segi forseta þeirrar deildar, sem hann ætlar að stunda nám í, til sín þegar eftir skrásetninguna, en forseti ritar nafn hans á skrá yfir nemendur þeirrar deildar.Skifti stúdent um námsgrein ber honum að tilkynna það forseta þeirr- ar deildar, sem hann áður tilheyrði, jafnframt því sem hann lætur skrásetja sig af nýju i deild þeirri, sem hann ætlar sjer eftirleiðis að stunda nám í.I byrjun hvers kensluárs skulu allir stúdentar háskólans rita nafn sitt, bústað sinn og námsgrein i þar til gjörða hók, sem geymd er á skrifstofu háskólans. 20. gr.Stúdentar mega ganga undir embættispróf þegar þeim sýnist, hafi þeir áður staðist fyrirskipuð undirbúningspróf, þar á meðal próf i heimspekilegum forspjallsvísindum.Próf í heimspekilegum forspjallsvísindum er öllum stúdentum heimilt að ganga undir eftir tveggja missera nám við háskólann, en skylt að hafa lokið því að minsta kosti tveim misserum áður en þeir ganga undir emb- ættispróf. 21. gr.Þeir, sem ganga vilja undir embættispróf, skulu liafa tilkynt það ritara háskólans að minsta kosti þrem vikum áður en próf byrjar. Um leið og þeir gefa sig fram skulu þeir gjalda 20 krónur til háskólasjóðs og tekur ritari há- skólans við fjenu.Hætti stúdent við að taka próf eftir að hann heíir látið innrita sig til prófs. á hann heimtingu á að fá prófgjaldið endurgoldið, hafi hann gefið sig fram við ritara áður en prófið byrjar.En gangi stúdent frá embættisprófi verður lionum ekki endurgoldið prófgjaldið. 22. gr.Stúdentar, sem byrjað hafa á embættisprófi, en gengið frá þvi, geta ekki gefið sig fram til prófs af nýju fyr en eftir ár, nema sjerstakar ástæður mæli með þvi.



156Stúdent, seni heíir orðið afturrækur við embættispróf, getur ekki fengið að ganga undir próf af nýju fyr en að ári liðnu.Æski stúdent, sem staðist hefir embættispróf, að ganga undir próf af nýju, til þess að öðlast hærri prófseinkun, er honum það heimilt, en þó ekki fvr en að ári liðnu.Hver, sem af nýju gengur undir embættispróf, greiðir lögákveðið prófgjald. 23. gr.Allir skrásettir stúdentar eru skyldir að gæta velsæmis bæði á háskól- anum og utan hans.Verði skrásettur stúdent sekur um einhver afbrot gegn settum reglum háskólans, getur háskólaráð gjört honum hegningu. En hegningin er ann- aðhvort áminning eða styrkmissir, brottrekstur um lengri eða skemri tima eða fyrir fult og alt. 21. gr.Nú verður skrásettur stúdent sekur að lagadómi um verk, sem svivirði- legt er að almenningsáliti, og er hann þá rækur.Brottrekstur skal þegar í stað tilkynna stjórnarráðinu.25. gr.Hver valdsmaður, sem stefnt hefir háskólanemanda fyrir glæp, skal tilkynna það þegar í stað rektor háskólans. Svo er og þegar hafin er rjettarrann- sókn gegn slíkum nemanda fyrir glæp.26. gr.Afskiftum háskólans af skrásettum stúdentum er þá fyrst lokið, er stú- dent hefir hætt námi að fullu og öllu og tilkynt ritara háskólans það, eða heíir ekki sótt háskólann í fjögur kenslumisseri samflevtt.27. gr.Háskólakennararnir standa fyrir öllum prófum, en hver deild ræður fyrirkomulagi prófanna hjá sjer.Öll próf skulu haldin í heyranda hljóði.28- gr.Við embætlispróf og undirbúningspróf þau, er koma til greina við fulln- aðarpróf, skulu jafnan vera tveir prófdómarar og skal annar þeirra ávalt vera utanháskólamaður.Stjórnarráðið skipar prófdómara þá, er ekki eru háskólakennarar, eftir tillögu hlutaðeigandi háskóladeildar og skulu þeir gegna dómarastarfinu í 6 ár.29. gr.Að loknu embættisprófi skal gefa þeim, sem slaðisl hafa prófið, kandi- datsvottorð gegn 25 króna gjaldi, og rennur það í háskólasjóð.



157Embættispróf frá liáskólanum veita sania rjelt til embætta hjer á landi, eins og próf frá Kaupmannahafnarháskóla hafa veitt hingað til; próf þaðan halda gildi sínu til embætta hjer á landi; þó verða fullnumar i lögfræði trá Kaupmannahafnarháskóla þeir er ekki hafa tekið fullnaðarpróf áður en 3 ár eru liðin frá 1. oktbr. 1908, að levsa af hendi aukapróf við lögfræðisdeildina, sem skipað skal fyrir um í reglugjörð háskólans, áður en þeir öðlist aðgang að þeim embættum hjer á landi, sem fullkomið lögfræðispróf útheimtist til.
IV. Doktorar.30. gr.Háskóladeildirnar hafa hver um sig rjett lil að veita doktorsnafnból, og er slik nafnbót veitt annaðhvort i heiðursskyni eða að undangengnu sjei'- stöku prófi.Háskólaráð semur reglur um doktorspróf.31. gr.Hver sá, er æskir doktorsnafnbótar, verður að hafa lokið embættisprófi. Hann verður að láta umsókn sinni fylgja vísindalega ritgjörð um eitthvert á- kveðið efni. Skal umsóknin stiluð til háskólanefndar, en hún selur ritgjörð- ina i hendur hlutaðeigandi háskóladeild til álita og umsagnar.Nú er ritgjörðin talin fullnægja þeim kröfum, sem gjöra bertil slikra visindalegra ritgjörða, og skal þá umsækjandi láta prenta hana, og síðan verja hana á háskólanum í heyranda hljóði á þeim degi, sem deildin ákveður.Standist umsækjandi prófið, fær rektor og deildarforseti honum prófs-vottorð. Fvrir prófsvottorð greiðir doktorinn 100 kr. og renna þær í háskólasjóð.32. gr.Hver sá, er hlotið hefir doktorsnafnbót, hefir rjett til að halda fyrir- lestra i vísindagrein sinni, en tilkynna verður hann það háskólaráðí.Þyki einhver misbeita þessum rjetti sínurn, getur háskólaráð svift hann rjettinum. 33. gr.Lög þessi öðlast gildi 17. júni 1911, en jafnframt eru þau lög og laga- ákvæði, sem hjer fara á eflir, úr gildi numin: konungsúrskurður 21. maí 1847 um stofnun prestaskóla; lög nr. 5, 11. febr. 1876 um stofnun Iækna- skóla, nema 4. gr.; lög nr. 31, 8. nóvbr. 1883, að undanteknu ákvæðinu um laun landlæknis í 1. gr.; 5. gr. laga nr. 23, 9. desbr. 1889; lög nr. 3, 4. mars 1904 um stofnun lagaskóla og lög nr. 37, 16'. nóvbr. 1907, sbr, lög nr. 38 frá sama degi. Loks falla úr gildi öll önnur ákvæði, sem koma i bága við lög þessi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:Á alþingi 1907 var borin fram i neðri deild og samþykt i einu hljóði svohljóðandi ályktun:»Neðri deild alþingis skorar á landstjórnina að endurskoða núgildandi lög um lagaskóla, læknaskóla og prestaskóla, og semja frumvarp um stofnun háskóla, er verði lagt fyrir alþingi 1909«.Með því að stjórnarráðið var þeirrar skoðunar, að rjett væri að verða við þessari áskorun neðri deildar þingsins, þá fal það forstöðumönnum þeirra þriggja embættisskóla hjer, prestaskólans, lagaskólans og læknaskólans, sem ætlast var til að sameinaðir vrðu undir einingarmerki háskóla, að undirbúa málið, semja frumvarp um háskólastofnun á íslandi, og urn skipun alla, er að þessu lýt- ur. Hafa forstöðumenn nefndra embættisskóla, settur forstöðumaður prestaskól- ans Jón Helgason, lagaskólastjóri Lárus H. Bjarnason og landlæknir G. Björnsson, samið og sent stjórnarráðinu tvö frumvörp þessu viðvikjandi, annað um stofn- un háskóla, og hitt um laun háskólakennara; ennfremur hafa þeir sent stjórn- arráðinu álitsskjal um bvggingu háskólahúss.Það, sem fyrir þinginu vakti 1907, var, eins og þingsályktunin ber með sjer, aðallega það eitt, að sameina þrjá æðri mentaskóla landsins í eina heild; er það hið sarna, sem lengi hefir vakað fyrir þinginu, þótt samþyktir og um- ræður um háskólastofnun á íslandi hafl annars eigi farið fram þar nema á árunum 1881—1893. í frumvarpi því um stofnun háskóla, sem áður nefndir þrír menn hafa samið, er í rauninni eigi heldur farið fram á annað en þetta, að við- bættri kenslu í íslenskri sagnfræði og málfræði. Það er óhætt að segja það, að það hafi alltaf vakað fyrir þinginu, svo að segja síðan það var endurreist, um miðja siðastliðna öld, að þá væri timi til kominn að tala um háskólastofnun á íslandi, þegar þar væri komin á lagakensla, auk kenslu i guðfræði og lækn- isfræði Nú tók hinn langþreyði lagaskóli til starfa 1. oktbr. í haust, sem leið, og virðast því skilyrðin að þessu levti ættu að vera fyrir hendi. Að vísu verð- ur eigi dulist þess, að háskólastofnun hjer á landi á við mikla örðugleika að stríða, bæði vegna fátæktar landsins, og þó einkum vegna fámennis þess. Há- skóli getur hjer auðvitað ekki komist til jafns við háskóla í hinum stærri lönd- um hvorki að tölu kenslugreina, nje á annan hátt, nema máske að því er kemur til fræðslu i þeim efnum, er sjerstaklega snerta ísland. Þrátt fyrir þetta virðist ekki ástæða til að forðast háskólaheitið, ef embættisskólarnir eru sam- einaðir í eina heild og bætt við heimspekisdeild; þótt háskólanum verði að sjálfsögðu mjög ábótavant í fyrstu, þá má gjöra sjer von um vöxt hans og viðgang samfara vexti og viðgangi í öðrum efnum landsins.Það virðist liggja í augum uppi, að sameining þessara skóla og þaraf- leiðandi nánari samvinna milli þeirra, sjerstaklega samvinna kennaranna á milli hljóti að vera til góðs, glæða visindalegan áhuga þeirra, og auðga og vekja vísindalega starfsemi.Stjórnarráðið hefur og getað fallist á frumvarp það um stofnun há- skólans, sem forstöðumenn embættisskólanna hafa samið, og áður er um get- ið, og hefur tekið það að mestu leyti óbreytt. Auk nokkurra smábreytinga



159hefur verið bætt aftan við 29. gr. frumvarpsins ákvæði um það. að embættis- próf frá háskólanum veiti allan sama rjett til embætta hjer á landi, eins og próf frá Kaupmannahafnarháskóla hafa veitt hingað til, en að próf þaðan haldi eftir sem áður gildi sinu til embætta hjer á landi, þó svo, eins og nú er ákveðið i lagaskólalögunum, að þeir fullnemar i lögfræði frá Kaupmannahafnar- háskóla, sem útskrifast þaðan eftir 1. oktbr. 1911, verði að leysa af hendi auka- próf við lögfræðisdeildina, sem skipað skuli fyrir um í reglugjörð háskólans, áður en þeir öðlist aðgang að þeim embættum, sem fullkomið lögfræðispróf útheimtist til.Vegna fjárhags landsins telur stjórnarráðið ekki fært að leggja að svo stöddu út í húsbyggingu handa háskóla, en býst við að hver deild háskólans verði að koma sjer niður á sinum stað fyrsl um sinn eftir þvi sem hægt er.Að öðru leyti visast til hinna almennu athugasemda um mál þetta, sem oftnefndir forstöðumenn embættisskólanna hafa samið, og prentað er hjer á eftir sem fylgiskjal, og hefur stjórnarráðið engu frekara þarvið að bæta.Um 1. gr. athugast sjerstaklega:Forstöðumenn embættisskólanna hafa lagt það til að háskólinn væri kendur við Reykjavik, en Stjórnarráðið telur rjettara að hann sje kendnr við landið sjálft og kallaður »háskóli íslands«.Um hinar einstöku greinar frumvarpsins hafa hinir sömu menn að öðru leyti gjört eftirgreindar athugasemdir:
Við 2. gr.Fjörða háskóladeildin er kend við heimspekina, sem þar er kend, en ekki við hin íslensku fræði, og er ástæðan til þess sú, að gjört er ráð fyrir, að nýjar fræðigreinar, sem síðar kynnu að verða lögboðnar við háskólann (t. a. m. almenn veraldarsaga, nýju málin o. s. frv.), verði settar í samband við þessa deild, en þá er deildarheitið »heimspekisdeild« viðfeldnara, enda notað sem heiti fjórðu höfuðdeildar flestra háskóla hjer í álfu.
Við 3. gr.Ætlast er til þess að háskólinn sjálfur ráði sem mestu um þau mál, er snerta starfsemi hans samkvæmt konunglegri reglugjörð, er sett verður um það.

Rektorsnafninu, sem embættisheiti yfirstjórnara háskólans, er haldið þótt útlent sje að uppruna, enda er það orðið alþjóðaembættisheiti þeirra manna, sem kosnir eru til þeirrar stöðu.
Við 4. gr.Hjer er gjört ráð fyrir að rektor sje kosinn til eins árs í senn, en ekki til fleiri ára, eíns og t. a. m. á sjer stað við háskólann í Kristjaníu. Við alla aðra háskóla á Norðurlöndum er kosið til eins árs i senn. Aftur á móti þykir ekki ástæða til að banna endurkosning rektors, þótt slikt muni vera gjört við

i



160flesta háskóla hjer í álfu, en honum er heiinilt látið að skorast undan end- urkosningu fvr en ár er liðið frá því er hann siðast gegndi rektorsstörfum.Þar sem ætlast er til að háskótarektor taki við störfum í byrjun kensluárs (1. okt.), virðist heppilegast, að rektorskosning fari fram í lok næsta kensluárs á undan (t. a. m. i júní).Við 5. og 6. gr.er ekkert sjerstakt að athuga. Við 7. gr.Samheiti allra allra þeirra manna, er kenslu hafa á hendi við háskól- ann, er háskólakennari. En háskólakennurum er aftur skift i tvo höfuðflokka: aðalkennara (prófessora) og aðstoðarkennara. En þar sem aðstoðarkennarar eru með tvennu móti, sumpart menn, sem ekki hafa öðrum störfum að gegna, en sumpart menn, sem haía háskólakenslu á hendi sem aukastart við hliðina á öðru aðalstarfi, er hinum fyrnefndu valið embættisheitið dócentar, en ætlast til að hinir aðstoðarkennararnir nefni sig ettir aðalstarfi sinu.Við 8. og 9. gr.er ekkert sjerstakt að athuga. Við 10. gr.Hver deild semur lestrar- og kensluáætlun fyrir sig, í líkingu við það sem nú er tekið fram í reglugjörðum embættaskólanna, ákveðið er, kennur- um og námsmönnum til leiðbeiningar, í hvaða námsgreinum verði veitt til- sögn í hverri deild, hvernig tilsögninni verði háttað — með fyrirlestrum, yfir- hevrslu eða verklegum æfingum — og hvað heimtað sje, að námsmenn hafi lesið til þess að geta tekið embættispróf.Við 11. gr.Skýrsla sú, sem hjer ræðir um, um fyrirlestrahald og æfingar innan deildanna á hverju kenslumisseri, svarar til stundatöflunnar, sem nú tíðkast. Þessar stundatöflur hafa hingað til verið sendar yfirstjórnendum skólanna til sampykkis, en hjer er gjört ráð fyrir að rektor háskólans athugi þessar skýrsl- ur, gæti þess að ekki rekist hvað á annað og að ákvæðum kensluáætlana sje fullnægt. Við 12. gr.er ekkert sjerstakt að athuga. Við 13. gr.Hjer er gjört ráð fyrir að sumarleyfi nái frá 1. júlí til 30. septbr. Er það að visu einum mánuði lengra en á sjer stað við aðra háskóla á Norður- löndum, en þess ber að gæta, að hjá oss er ekki gjört ráð fyrir hinu langa jólaleyfi, sem tíðkast t. a. m. við Khafnarháskóla (frá 22. des. til 31. jan.), svo
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að kensluárið verður jafnlangt fvrir því, enda nota flestir námsmenn sumarið 
til þess að vinna fyrir sjer.

Við 14. gr.
Sjálfsagt er, að allir háskólafyrirlestrar fari fram í heyranda hljóði og 

utanháskólamönnum óskólagengnum sje jafnheimilt að sækja þá sem skrásettum 
háskólaborgurum að svo miklu leyti sem ástæður leyfa. Má sjerstaklega bú- 
ast við þvi, að fyrirlestrar í sögu íslands, tungu og bókmentum verði sóttir af 
alþýðumönnum ekki síður en mentamönnum, jafnt konum sem körlum. 
Aftur á móti þykir ekki við eiga, að aðrir en skrásettir stúdentar sæki þær 
kenslustundir, þar sem vfirheyrsla á fram að fara eða verklegar æfingar.

Við 15.—19. gr.
er ekkert sjerstakt að athuga.

Við 20. gr.
Gagnstætt því sem viðgengist hefur á embættaskólum vorum, að stú- 

dentar gangi undir próf að liðinni þeirri áratölu, sem reglugjörð hvers skóla 
tiltekur, nema þeir hafi fengið sjerstakt Ieyfi til að Ijúka prófi eftir skemmri 
tíma, er hjer ákveðið að stúdentar megi ganga undir embættispróf »þegar þeim 
sýnist«. Þetta takmarkast þó á tvo vegu; annars vegar verða þeir áður að 
hafa staðist fyrirskipuð undirbúningspróf, þar á meðal próf í heimspekilegum 
forspjallsvísindum, sem ekki verður tekið fyr en eftir tveggja missera nám, 
og hins vegar verða tvö misseri að líða milli forspjallsvísindaprófsins og emb- 
ættisprófsins. Hjer er með öðrum orðum gjört ráð fyrir fjörgra missera há- 
skólanánii sem skemsta námstíma, er af verði komist með, en hitt látið 
stúdentum frjálst hve lengi þeir vilja nám stunda eftir þessi fjögur misseri 
liðin, áður en þeir ganga undir fullnaðarpróf.

Við 21.—26. gr.
er ekkert sjerstakt að athuga.

Við 27. gr.
Þegar hjer segir, að »háskólakennararnir« standi fyrir öllum prófum, 

þá nær það jafnt til aðstoðarkennara sem aðalkennara. Hver kennari prófar 
að sjálfsögðu i sinum sjerstöku námsgreinum.

Við 28. gr.
Hjer er gjört ráð fyrir tveimur prófdómurum — auk þess kennara, 

sem prófar — við embættispróf og undirbúningspróf, sem koma til greina við 
embættispróf og hafa áhrif á fullnaðarprófseinkunnina. Aftur á móti þykir 
ekki ástæða til að haía prófdómara við þau undirbúningspróf, sem ekki hafa 
nein áhrif á aðaleinkunn við fullnaðarpróf, eins og t. a. m. prófið í heim- 
spekilegum forspjallsvísindum, enda eru ekki utanskólarprófdómarar hafðir við 
slík próf erlendis.

Við 29.-32. gr.
er ekkert sjerstakt að athuga nema það, að stjórnarráðið hefur valið hundrað 
ára afmælisdag Jóns Sigurðssonar sem þann dag, er lögin ættu að öðlast gildi.

21
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Álitsskjal forstöðumanna hinna æðri skóla um stofnun háskóia.

Háskólaírunivarp.

í tilefni af ályktun neðri deildar alþingis árið 1907 um endurskoðun nú- 
gildandi laga um stofnun lagaskóla, læknaskóla og prestaskóla og um að semja 
frumvarp um stofnun háskóla, hefur hið háa stjórnarráð í brjefi, dagsettu 2. f. 
m., beiðst þess, að vjer uudirritaðir forstöðumenn nefndra æðri skóla Ijetum uppi 
álit vort um málefni þetta, og gerðum tillögur um fiumvarp það, er nefnd þings- 
álvktun ræðir um.

Út af þessu leyfuin vjer oss að taka það fram, sem hjer fer á eftir:
Það eru nú liðin 27 ár síðan háskólamálið komst á dagskrá hjá oss. 

Raunar mætti segja, að málið sje jafn gamalt sjálfstæðisbaráttu vorri, því þegar 
í upphafi hennar var farið fram á stofnun allslierjar mentaskóla fvrir landið. 
Mönnum skildist það þá, ekki síður en nú, að eitt af frumskilyrðum fvrir sjálf- 
stæði voru væri það, að mentun þjóðarinnar væri sem innlendust og þjóðleg- 
ust. Sá þjóðskóli, sem þá var farið fram á, var í raun rjettri ekkert annað en 
háskóli. Bein krafa um háskóla kom þó ekki fram á alþingi fyr en 1881, og þá 
aðallega í því skyni að fá með þeim hælti inn í landið kennslu í íslenskum 
lögum, sem svo lengi hafði varið beðið um, en stjórnin ekki fengist til að sinna. 
Háskólamálinu hefur nú að vísu ekki verið hrevft á mörgum þingum síðan það 
var fyrst borið þar fram, en alt fyrir það mun þó mega segja, að háskólahug- 
sjónin hafi verið vakandi í meðvitund manna öll þessi ár, og að stofnun háskóla 
fyrir landið sje enn í dag ein af hjartfólgnustu óskum flestra, ef ekki allra, hugs- 
andi manna með þjóð vorri.

Vjer skulum nú fúslega við það kannast, að það hafi ekki verið að á- 
stæðulausu er stjórnin daufheyrðist við óskum manna í þessu tillit á ár- 
unum 1881 — 93. Bæði var málið i alla staði óundirbúið, enda, eins og þegar 
er getið, aðallega til þess stofnað vegna laganámsins, og því næst var þörfin ó- 
neitanlega þá brvnni á því að snúa sjer fvrst að ýmsum öðrum, sjerstaklega 
verklegum, málurn. Málið horfir nú alt öðru vísi við, en fvrir 25—30 árum, svo 
mjög sem allur hagur vor hefur brevtst á þessum árum.

Vjer fáum ekki betur sjeð, en að nú sje tíminn til þess kominn að setja 
á stofn allsherjar mentastofnun fyrir landið í líkingn við samskonar stofnanir 
erlendis: háskólana, og það því fremur, sem segja má með sanni, að liöfuðstoðir 
þeirrar byggingar sjeu þegar fyrir hendi, þar sem eru embættaskólarnir þrir, laga-, 
lækna- og prestaskólinn. Hver þessara skóla er í rauninni ekkert annað en ein 
af höfuðdeildum þeirra stofnana, sem liáskólar nefnast. Hjer vantar eiginlega 
ekki annað en hina sameiginlegu sjálfstjórn og sameiginlegt hús, að svo miklu 
leyti, sem það getur talist beint skilvrði fyrir háskóla, að allar deildir hans starfi 
undir sama þaki.

Hvað snertir námsgrcinarnar, sem kendar eru, og tilhögun kenslunnar, þá
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cr munurinn á skóluni vorum og tilsvarandi háskóladeildum vart sjáanlegur. 
Námsgreinarnar munu flestar vera hinar sömu, sem á háskólunum eru kendar, 
en að eins umfangsminni, með fram vegna þess, hve miklu skemra námsskeiðið 
er hjá oss. Hvað tilhögun kenslunnar snertir, þá er sá einn munur þar sjáan- 
legur, að á skólum vorum er meira gert að beinni yfirheyrslu, en reynt sem 
frekast má ad komast hjá öilu Hjandi fyrirlestrahaJdi, sem á liáskólum hefur 
tíðkast alt til þessa, en þó er talið vera einn af höfuðagnúum háskólafyrirkomu- 
lagsins á Xorðurlöndum.

Sú breyting, sem yrði, ef hjer kæmist á stofn háskóli, yrði þá aðallega 
fólgin í því, að þessir þrír skólar fengu sjálfstjórn á borð við útlenda háskóla, 
og kæmust jafnframt, eða væntanlega innan skamms, undir sameiginlegt þak.

En þótt menn hafi áður gjört sig ánægða með slíkan háskóla, steyptan 
upp úr þeim æðri mentastofnunum, sem fvrir eru, og þótt engar skynsamlegar 
ástæður verði fyrir því færðar, að háskólanafnið sje of veglegt fvrir slikan þriggja- 
deilda-háskóla, þá mun ekki lengur þykja hlýða, úr því að farið er að stofna 
háskóla á annnað borð, að láta staðar numið við þessar þrjár deildir. Um það 
inun öllum koma sainan, að allsherjarmentastofnun fyrir landið til glæðingar 
islensku mentalífi og þjóðerni eigi ekki að eins jafnframt öðru, heldur og öllu 
öðru fremur að veita kenslu í þjóðlegum fræðum, sögu landsins, bókmentum og 
tungu. Eins og kunnugt er, hefur engin slík fræðsla hingað til verið fáanleg 
innanlands. Menn hafa orðið að leita til útlanda til þess að fá tilsögn í þeim 
fræðum, er snerta tungu vora, sögu og hókmentir! Þó að slíkt hafi ef til vill 
verið talið óhjákvæmilegt fvr á tínnun, vegna safnanna í Kaupinannahöfn, þá er 
sú ástæða fallin nú, þar sem búið er að gefa út alt, sem snertir sjálfa fornöld- 
ina og útgáfa fornbrjefanna er komin fram á 16. öld. En jafnvel þótt svo hefði 
ekki verið, þá hefur sjálfstæðishugsjónin náð þeim tökum á þjóðinni, að ekki 
getur komið til mála að hafa aðalhól íslenskra vísinda á nokkrum öðrum stað 
en í höfuðstað landsins. Enda mun erfitt að mótmæla með rökum þeirri kenn- 
ingu, sem oft hefur verið haldið fram einmitt í sambandi við þetta mál, að í 
tungu þjóðar vorrar, sögu og bókmentum sje ómögulegt að veita Islendingum 
kenslu, sem gagn sje í, nema í landinu sjálfu.

Fvrir því leggjum vjer áherslu á, að tekin verði upp kensla í íslenskum 
fræðum, um leið og háskóli verður stofnaður hjer á landi.

Vjer höfum íhugað helstu mótbárurnar, sem komið liafa gegn liáskóla- 
hugmyndinni, og sannfærst um, að þær sjeu á litlum rökuin bvgðar, eins og nú 
er komið hag vorum.

Svo að vjer snúum oss að liöfuðástæðunni, sem fram hefur verið haldið 
gegn háskólastofnuninni, þeirri, að það hafi of mikinn kostnað í för með sjer 
fyrir jafn fátæka þjóð og vjer erum, þá er því ekki að neita, að slík stofnun 
hlýtur ávalt að hafa nokkurn kostnað í för með sjer. En þar sem meiginliluti 
þess kostnaðarauka stafar einmitt af hinni nýju lærdómsdeild, þeirri deildinni, 
sem fyrir margra hluta sakir ætti að vera oss hjartfólgnust, og að sjálfsögðu 
mundi eiga mestan þátt í að auka hina þjóðernislegu þýðingu þessarar alls- 
herjar mentastofnunar, fáum vjer síst skilið, að sá kostnaður blæði mönnum 
svo í augum, að þeir vegna hans fari að amast við því, að slík stofnun verði sett 
á stofn lijá oss. En aul< þess er álitamál, hvort kostnaðurinn yrði í rauninni 
eins mikill, eins og hann verður á pappírnum. Vjer lítum svo á, að mikið af 
þessum kostnaði vinnist upp með því tje, sem sparast landinu við það, að ntan-
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farir íslenskra nánismanna minka. Þvi að sjálfsögðu má gjöra ráð fyrir, að ul- 
anfarir íslenskra stúdenta minkuðu að miklum mun frá þeim degi, er hjer væri 
kominn á fót innlendur háskóli, er fullnægði kröfum tímans á viðunanlegan hátt.

Og er þá komið að annari höfuðástæðunni, sem tilfærð hefir verið gegn 
stofnun íslensks háskóla, þeirri, að ekki mundi auðið að gjöra skólann svo úi 
garði, að hann fullnægði kröfum þeim, sem gjöra verður til slíkra stofnana, 
Þessi ástæða er þó ekki eins veigamikil og virðast kynni í fljótu bragði. Hafi 
þær hinar æðri mentastofnanir vorar, sem fyrir eru, hingað til fullnægt kröfun- 
um, ættu þær ekki síður að gjöra það, eftir að þær eru orðnar háskóladeildir. 
Auðvitað má gjöra svo háar kröfur til háskóla, að ómögulegt sje að fullnægja 
þeim, enda vitum vjer ekki af neinum þeim háskóla, er fullnægi öllum kröfum, 
og er þá sist heimtandi að Revkjavíkur-háskóli gjöri það. Not háskóla sem 
annara skóla fara að miklu leyti eftir kennslukröftunum. Og að óreyndu er eng- 
in ástæða til að gjöra ráð fyrir því, að ekki væri hægt að fá nýta kennara til 
skóla vors. Vjer segjum þetta ekki út í bláinn, heldur af þekkingu þeirri, sem 
vjer höfum af útlendum háskólakennurum. Þeir eru misjafnir, sumir betri en 
sumir lakari, og svo mundu þeir og verða hjá oss. Auk þess eru sumar af 
fræðigreinum vorum þess eðlis, að þær verða tæplega viðunanlega kendar ann- 
arstaðar en hjer. Vjer eigum þar við Iagakenslu og kenslu í íslenskum fræð- 
uin, sögu, tungu og bókmentum. Og svo inundu þessar íslensku fræðigreinai 
verða til þess, að útlendingar leituðu til háskóla vors. Því hve ófullkominn sem 
hann kynni að verða að öðru leyti, þá má að sjálfsögðu gjöra ráð fvrir, að hann 
verði höfuðból allra íslenskra og norrænna vísinda, svo að útlendingum, sem afla 
vilja sjer sjermentunar í íslenskum fræðuin, komi blátt áfram ekki til hugar að 
leita þeirrar mentunar við nokkurn annan háskóla. Loks er þess að gæta, svo 
að aftur sje vikið að ófullkomleika væntanlegs íslensks háskóla, að ráð eru til 
að bæta úr því, sem bresta kann á í byrjuninni. Það eru utanfarir námsmanna 
að E.floknu námi heima fyrir, til framhalds náminu og fullkomnunar þekking- 
ar sinnar við erlenda háskóla. íslendingar mundu fljótt taka upp aftur þann 
hinn forna sið, að sækja útlenda háskóla, það því fremur, sem allar samgöngur 
við útlönd eru orðnar svo margfalt greiðari en áður var, og allur kostnaður við 
utanferðir miklu viðráðanlegri en fyr á tímum.

Minna mætti og á þá mótbáru gegn stofnun háskóla hjer á landi, er 
stunduin hefur heyrst, að í því feldist vantraustsyfirlýsing til háskóla Dana, sem 
vjer þó ættum svo mikið upp að unna. En það er hvorttveggja, að mótbára 
þessi hefur aldrei stuðst við mikil rök, enda hlýtur hún nú að detta úr sögunni, 
er Danir sjálfir eru farnir að ræða af kappi nm stofnun háskóla á Jótlandi. Sá 
sem fyrstur vakti máls á þessari nýju háskólastofnun, var einn af hinum mest 
metnu vísindamönnum Dana, Friðrik Nielsen biskup, sem sjálfur hafði verið 
kennari við háskólann i Kaupmannahöfn í alt að því fjórðung aldar. Og hver er 
svo höfuðástæðan, sem forgöngumenn þessarar háskólastofnunar bera fyrir sig? 
Hún er sú, að einveldi Kaupmannahafnarháskóla sje óholt fyrir vísindalíf hinn- 
ar dönsku þjóðar, og að hin sjerstaka þjóðareinkunn Jóta sje í svo mörgu frá- 
brugðin þjóðareinkunn eyjabúa, að þeir eigi fulla heimting á að fá sjerstakan 
háskóla fvrir sig. En sje því svo farið, að nauðsyn beri til sjerstakrar jótskrar 
háskólastofnunar, vegna sjerkennilegrar þjóðareinkunnar Jóta, hve miklu fremur 
mun þá mega segja, að oss Islendingum sje nauðsyn á sjerstökum háskóla ívrir
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oss, svo mikið djúp sem staðfest er milli islensks og dansks þjóðernis og þjóð- 
areinkunnar.

Auk fátæktar þjóðarinnar og vonlevsis um sæmilegan háskóla hjer á 
landi, hefur það líka verið borið i vænginn, að þjóð vor væri of fámenn til að 
bera slíka stofnun. Það er aldrei nema sannleikur, að þjóð vor er fámenn, og í 
fámenni hennar liggur aðalástæðan til fátæktar hennar. En látum svo vera, að 
þjóð vor sje allra þjóða fámennust og að háskóli vor verði af sömu ástæðu allra 
háskóla minnstur, ástæða gegn háskólanum verður það aldrei talið, því að ein- 
hversstaðar verður minsti háskólinn að vera. En hjer er þess jafnframt að 
gæta, að lega lands vors er önnur en lega annara landa. Vjer búuin á afskekt- 
um hólma úti við hin vstu höf, og getum ekki eins og ef vjer byggjum á meg- 
inlandinu, fært oss i nvt háskóla nágranna vorra. En þar sem auk þessa hjer 
er um þjóð að ræða með sjerstöku þjóðerni, sögu, tungu og bókmentum, þá 
liggur í hlutarins eðli, að vjer verðum að hjálpa oss sjálfir með því að koma á fól 
hjá oss alsherjarmentastofnun, þar sem nægilegt tillit sje tekið til alls þessa, og 
þeim kröfum fullnægt, er gjöra verður sjerstaklega til þeirrar stofnunar, svo að 
starf hennar samsvari ætlunarverki hennar.

Vjer fáum þannig ekki sjeð, að neinar af þeim ástæðum, sem fram hefur 
verið haldið gegn framkvæmanleika háskólahugmyndarinnar hjer hjá oss, eigi við 
rök að styðjast. Vjer erum miklu fremur þeirrar skoðunar, að það sje miklu 
fleiri og miklu mikilvægari atriði, sem niæla með hugmynóinni og gjöra það 
æskilegt, að hún nái fram að ganga.

Stofnun háskóla á íslandi mundi verða einhver hin áhrifamesta lyfti- 
stöng til framfara í hverskonar menningu. Þungamiðja alls islensks mentalífs 
mundi færast inn i landið, mentunin yrði við það í orðsins fyllstu merkingu is- 
lensk og þjóðleg, og hyrningarsteinninn með því lagður að sjálfstæðu islensku 
vísindalífi. En auk hins vísindalega ávinnings, mundi alt mentalíf vort, ekki 
síst alþýðumentun vor, hafa stór-liagnað af slíkri stofnun. Öll mentun annara 
þjóða er upprunalega runnin frá háskólunum og hefur alt af mikinn stuðning 
af þeim, en þá ætlumst vjer til, að Reykjavíkurháskóli tæki upp almenningsfræðslu, 
svo sem nú er orðið títt um suma hina beztu útlendu háskóla. Háskólinn mundi 
og efla og glæða sjálfstæðistilfinning þjóðarinnar, og auka henni veg bæði inn á 
við og út á við. Tungu vorri mundi verða minni hætta búin af dönskunni, en 
verið hefur hingað til, er svo mikill hluti mentamanna vorra hefur aflað sjer 
mentunar sinnar við útlendan háskóla, og orðið að læra alt á útlenda tungu. 
Vjer íslendingar höfum að vísu notið margra og mikilla hlunninda við Kaup- 
mannahafnarháskóla, en þau hlunnindi hafa einnig á marga vegu orðið oss 
nokkuð dýrkeypt. Það tjón verður aldrei metið til peningaverðs, sem þjóð vor 
hefur beðið af Hafnarferðum sumra sona sinna, slíkar sem heimturnar á þeim 
hafa viljað verða á öllum tirnuni. Stofnun háskóla hjer á landi mundi ekki 
hvað sist í þessu tilliti verða ábatavænleg, utanförum stúdenta til náms fækkaði, 
og þvi færri mundu þeir verða, sem ekki skilaði heim aftur eða skilaði heim 
aftur sem alls-ónýtum, eyðilögðum mönnum.

Að telja upp alt það gott, sein af því Ieiddi fyrir land vort og þjóð, ef 
lijer kæmist á fót innlendur háskóli, er ekki tilgangur vor, en þegar vjer hins 
vegar virðuni fyrir oss stöðu háskólanna í menningarsögu heimsins, og gefum 
gaum að öllum þeim blessunarstraumum, sem þaðan hafa borist út yfir löndin,
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þá blandast oss ekki hugur um, að það verði einnig heilla- og hamingjudagur í 
sögu vorrar fámennu þjóðar, er slík allsherjarstofnun kæmist hjer á fót.

Sá maður, sem fyrstur allra kom fram með hugmyndina um allsherjar- 
mentastofnun fyrir land vort, var Jón Sigurðsson. Að liðnu hálfu þriðja ári verð- 
ur 100 ára afmælis þessa vors inætasta manns að minnast, og vjer gjörum ráð 
fyrir, að þess verði minnst eins og vert er um land alt. En hvað mundi sam- 
boðnara minningu Jóns Sigurðssonar, en það, að sá háskóli, sem hjer ræðir um, 
kæmist á fót á aldarafmæli hans? Vjer göngum að því vísu, að honum yrði 
ekki meiri sómi sýndur liðnum með neinu öðru, og áreiðanlega ekki neinu, sem 
honum hefði verið geðfeldara.

Að endingu viljum vjer geta þess, að tillögur vorar um frumvarp til laga 
um háskóla, sem vjer lijer með leyfum oss að leggja fvrir hið háa stjórnarráð, 
höfum vjer í aðalatriðunum sniðið eftir hinum nýju háskólalögum Norðmanna 
frá 1905, og fylgja þau tillögum vorum i íslenskri þvðingu.
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Yið fylgiskjftl I.

Háskólalög' INorðinaana.
(Loa' <»m <l«t kongelige F'reclei’Ilíi* Univerisitet).

FYRSTI KAPÍTULI.
Stjórn liáskólans.

1- gr.
Háskólameistari og háskólaráð segja fyrir um starfsemi háskólans og veita 

forstöðu fasteignum hans og öðrum eigum eftir reglugjörð, er konungur setur. 
Þau hafa úrskurðarvald í þeim málum, sem með lögum eða reglugjörð verða 
falin þeim, og undirbúa þau mál, sem hlutaðeigandi stjórnardeild á úr að skera, 
eða leggjast skulu af henni fyrir konung eða löggjafar- og fjárveitingarvaldið. 
Þau skulu láta stjórnardeildinni í tje, hvenær sem hún æskir þess, allar upplýs- 
ingar, sem henni eru nauðsvnlegar vegna umsjár hennar með starfsemi háskólans.

2. gr.
Háskólameistara skal kjósa þriðja hvert ár á almennum háskólakennara- 

fundi. Þann fund sækja kennarar háskólans og yfirbókavörður hans, og eru þeir 
allir skyldir til að koma á fundinn, nema gildar ástæður hindri.

Kjörgengur til háskólameistarastöðunnar er sjerhver háskólakennari, sem 
gegnt hefir embætti í 5 ár og er yfir 30 ára gainall.

Háskólameistara skal kjósa í októbermánuði. Þeir, sem gildar ástæður 
hindra frá að mæta á fundinum, þegar kjörið fer fram, mega senda á fundinn 
skrifaða atkvæðaseðla. Til þess að kosning sje gild, verða tveir þriðju hlutar 
þeirra, sem kosningarrjett hafa, að hafa greitt atkvæði.

Atkvæðagreiðslan fer fram skriflega, og sá verður háskólameistari, er 
fengið heíir yíir helming atkvæðanna. Hafi enginn fengið yfir helming atkvæða, 
þá skal fara fram endurkosning og kjósa um þá tvo eða fleiri, er fengið hafa hæsta 
ogjafna atkvæðatölu. Hafi einn fengið hæsta atkvæðatölu, skalkjósa uni hann og 
þann, sem fengið hefur hana næst hæsta, en sjeu þeir fleiri en einn, sem hana 
hafa fengið, þá skal kjósa um þá alla. Sá, sem við endurkosningu fær flest at- 
kvæði, er kosinn. Sjeu atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða.

Sá, sem frá fer, getur neitað endurkosningu.
Skorist sá undan, sem valinn hefir verið, að taka við kosningu, verður 

hann að greina ástæður fyrir því. Fundurinn sker þá úr því með atkvæðagreiðslu, 
en án umræðu, hvort kosningin skuli haldast. Sje þeim, sem kosinn var, veitt 
undanþága frá kosningunni, skal boða til nýs kjörfundar.
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Urslit kosningarinnar skulu tilkynt konungi.
Háskólameistari tekur við 1. jan. árið eftir að kosning fór fram.
Verði háskólameistari að fara frá áður en kjörtímbil hans er á enda, 

skal kjósa nýjan háskólameistara fyrir þann hluta kjörtímabilsins, sem eftir er.

3. gr.
Háskólameistari hefir á hendi alt hið nánara eftirlit með háskólanum og 

starfsemi hans. Hann skal gæta þess, að kenslan fari fram eftir viðeigandi reglum.
Hann sker úr hinum smærri málum, sem fyrir koma, og skýrir háskóla- 

ráðinu frá þeim eftir því sem nauðsyn krefur. Hann sjer um framkvæmd á á- 
lyktunum háskólaráðsins og hinna æðri valdhafa, sem yfir háskólann eru settir, 
og hefir á hendi undirbúning allra þeirra mála, sem lögð eru fyrir háskólaráðið 
eða hlutaðeigandi stjórnardeild. Hann ávísar reikningum, þó með þeirri undan- 
tekning, sem gjörð er i 48. gr.

Háskólameistari skal hafa eftirlit með höguin og hegðun námsmannanna 
og skerast i inálin samkvæmt þeim reglum, sem settar eru í 38. og 39. gr., ef 
honum virðist nauðsyn krefja til viðhalds háskólaaganum.

4. gr.
í háskólaráðinu eiga sæti háskólaineistari og forstjórar þeirra háskóla- 

deilda, sem háskólameistari er ekki í. Háskólameistari er formaður ráðsins, en 
varaformann kýs það sjer sjálft, til eins árs í senn, og gegnir hann störfum há- 
skólameistara i forföllum hans. í forföllum beggja, háskólameistara og varafor- 
manns, kemur sá sem elstur er af forstjórum háskóladeildanna i þeirra stað.

5. gr.
Háskólaráðið hefir reglubundin fundahöld, en ákveður sjálft, hvenær 

fundirnir skuli haldnir. Háskólameistari boðar til fundanna. Æski tveir menn 
í ráðinu fundarhalds, er háskólameistara skylt að boða til þess. Álvktunum ræð- 
ur atkvæðafjöldi. Sjeu atkvæði jöfn, sker atkvæði formanns úr.

Geti einhver af þeim mönnum, sem ráðið mynda, eigi sótt fund, skal há- 
skólameistari, ef hægt er, kveðja til fundarins millibilsforstjóra þeirrar háskóla- 
deildar, er hlut á að máli, ef hann hefir verið kosinn, en ella þann háskóla- 
kennara, er siðastur var forstjóri deildarinnar.

Enga ákvörðun má gjöra, ef færri eru en fjórir á fundi. Ef nauðsyn 
krefur, má þó gjöra ákvörðun þegar þrír eru á fundi og þeir verða allir sammála.

6. gr.
Nánari reglur um starfsvið háskólameistara og háskólaráðs verða setlar í 

erindisbrjefi, sem konungur gefur út.

7. gr.
Skrifstofur háskólans eru undir stjórn háskólameistara. Þar skal setja 

gjaldkera og ritara og sjeu þeir báðir embættismenn. Háskólaráðið skal gjöra 
tillögur um veitingu þessara embætta.

Ritarinn skal jafnframt vera ritari þeirra háskóladeilda, er engan sjer- 
stakan ritara hafa eða bókara.

Gjaldkerinn gegnir fjárvörslu háskólans á eigin ábyrgð. Hann hefir á
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hendi alla reikningsfærslu háskólans og sjóða þeirra, er standa i sambandi við 
hann. Hann sjer um, að tekjur háskólans sjeu heimtar inn í tæka tíð.

Um eftirlit með peningaforða gjaldkera og með embættisfærslu hans yfir 
höfuð, trygging ríkisins fvrir fjárheimtum hans og meðferð á eigum háskólans, 
svo og um forgangsrjett að búi hans, gilda sömu reglur og settar eru, eða síðar 
kunna að verða settar, viðvíkjandi öðrum innheimtumönnum og reikningshöldur- 
um i þjónustu ríkisins.

Ennfremur hefir gjaldkeri hina nánari umsjón með fasteignum og innan- 
hússmunum háskólans, sje eigi annar ákveðinn maður til þess settur, og á að 
sjá um nauðsynlegar útveganir og endurbætur og annast framkvæmdir á þeim 
ráðstöfunum háskólavaldanna, er fjármálin snerta.

Rísi ágreiningur um það, hver störf eigi að hvíla á gjaldkeranum og hver 
á ritaranum, þá sker háskólameistari úr.

8. gr.
Háskólaráðið ræður hina óæðri starfsmenn á skrifstofu háskólans, eftir 

uppástungum frá háskólameistara.

9. gr.
Yfirbókavörður skal settur til að stjórna bókasafni háskólans, og sje hann 

embættismaður, er konungur skipar, eftir tillögum háskólaráðsins.

10. gr.
Þær reglur, sem settar eru í 20. gr. viðvíkjandi háskólakennurunum, um 

leyfi frá þjónustu og um forföll, gilda einnig um yfirbókavörðinn, gjaldkerann og 
ritarann, að svo miklu leyti sem hægt er að koma þeim þar við.

ANNAR KAPÍTULI.
Deildir háskólans, kennarar hans og aðrir starfsmenn.

11- gr.
Þeir menn, sem konungur skipar í kenslu-embætti við háskólann, kallast 

háskólakennarar (prófessórar).
Almennir háskólakennara-fundir skulu samkv. 2. gr. haldnir, til þess að 

kjósa háskólameistara. Þar að auki skulu þeir haldnir til þess að ræða mál, 
sem snerta háskólann og starfsemi hans, svo oft sem háskólameistara þykir æski- 
legt, eða ef þess er krafist af hlutaðeigandi stjórnardeild, af háskólaráðinu, eða 
af 10 eða fleiri mönnum, sem atkvæðisrjett hafa á fundunum. Háskólameistari 
boðar til fundanna og stjórnar þeim. Á þeim fundum, er háskólameistaraval 
liggur eigi fyrir, þarf að minsta kosti helmingur þeirra manna, sem rjett eiga til 
fundarsetu, að vera viðstaddur, til þess að gilda ályktun megi gjöra. Fundar- 
sköp skulu sett og samþykt á almennum háskólakennarafundi.

12. gr.
Háskólakennararnir greinast i fimm deildir, og eru þær þessar: 

Guðfræðisdeild,
Lögfræðisdeild,
Læknisfræðisdeild,

22
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Sagnfræðis- og heimspekisdeild,
Stærðfræðis- og náttúrufræðisdeild.

13. gr.
Hver deild um sig velur úr sinum hóp formann, og kallast hann forstjóri 

háskóladeildarinnar; þó er háskólaineistari ætíð jafnframt forstjóri þeirrar deildar 
sem hann á heiina í, meðan hann gegnir háskólameistarastöðunni. Forstjóra- 
valið fer fram í nóvembermánuði og er kosið til þriggja næstu ára. Þó má 
kjósa til styttri tíma, ef háskólameistaraval kemur fyrir á þessu tímabili, til þess 
að halda við hinni venjulegu röð í forstjóravalinu. Endurkjósa má deildarfor- 
stjóra þann sem frá fer, en rjett hefir hann til þess að neita kosningu jafnlangan 
tíma og hann hefir gegnt stöðunni.

14. gr.
Háskóladeildirnar halda tundi til þess að ræða þau mál, sem þær varða 

hverja um sig, sjerstaklega, og boða deildarforstjórarnir til þeirra funda. Allir 
deildarmenn eru skyldir að sækja fundina, nema gild forföll banni, og sömuleiðis 
til að eiga þátt í atkvæðagreiðslu. Alyktunum ræður atkvæðaQöldi, en sjeu at- 
kvæði jöfn, sker deildarforstjóri úr. Geti deildarforstjóri eigi sótt fund, kemur sá, 
er siðast gegndi starfinu á undan honum, í hans stað. Geli hann eigi heldur 
sótt fund, velur deildin sjer forstjóra til bráðabirgða.

Enginn deildarfundur er ályktunarfær, nema að minsta kosti helmingur 
deildarmanna sæki hann.

Háskólameistari getur tekið þátt i meðferð mála í öllum deildum, eftir 
því sem honum sjálfum líst. Atkvæðisrjett hefir hann þó að eins i sinni deild. 
Hún kýs varaformann, er gegnir forsetastörfum þar innan deildarinnar, að svo 
miklu levti sem háskólameistari þykist eigi sjálfur geta sint þeim.

15. gr.
Háskóladeildirnar, eða prófnefndirnar, ef slíkt þykir betur henta, eiga að 

íhuga, hvernig kenslunni í þeim námsgreinum, sem þeim eru faldar, hverri um 
sig, verði sem best og haganlegast fyrir komið. Til leiðbeiningar í þessa átt skuiu 
samdar lestrar-áætlanir og kenslu-áætlanir og þar gjörð grein fyrir kröfunum við 
hin fyrirskipuðu háskólapróf og skýrt frá, hvernig kennararnir ætli að haga kenslu 
sinni og leiðbeiningum í námsgreinunum. Kensluáætlanirnar skulu leggjast fyrir 
háskólaráðið til samþykkis og má engu í þeim brevta, nema með leyfi háskóla- 
ráðsins.

Fyrir hvert kenslumissiri skulu háskóladeildirnar, eða prófnefndirnar, 
ráðgast innbyrðis um tilhögun á fyrirlestrum og æfingum á þvi kenslumisseri, sem 
þá fer í hönd, og taka ákvarðanir um hana, á þeim grundvelli, sem lagður er í 
kenslu-áætluninni.

Aukakennarar háskóladeildanna skulu einnig kvaddir til ráðagjörða þeirra, 
sem nefndar eru í þessari grein.

Það skal ákveðið af konungi, að hve miklu leyti og á hvern hátt leita 
skuli álits námsmannasambands þess, sem ræðir um í 37. gr. laganna, um niður- 
skipun og breytingar á lestrar-áætlun þeirri, sem nefnd er í fvrsta lið þessarar 
greinar.
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16. gr.
Forstjórar háskóladeildanna eiga að sjá um, að nákvæmar skýrslur uin 

alla fyrirlestra og allar æfingar, sem halda á innan hverrar deildar um sig á 
næsta kenslumisseri, sjeu til í tæka tíð.

Aður en skýrslurnar sjeu prentaðar, skal háskólameistari líta eftir því, að 
þær sjeu í samræmi við kenslu-áætlunina, sem samþykt hefir verið, að eitt ákvæði 
komi þar ekki í bága við annað og að regla sje yfir höfuð á öllu.

17. gr.
Háskólakenslustarfið skiftist á tvö kenslumisseri og er annað frá ló. jan- 

úar til 15. júní, en hitt frá 3. september til jóla.

18. gr.
Konungur ákveður, hve mikil kensluskylda hvíli alment á háskólakenn- 

urunum.
Hver háskóladeild fyrir sig ákveður, hvort, eða að hvað miklu leyti, kensla 

skuli niður falla þann tima, sein á prófi stendur. Háskólameistari ræður sjálfur, 
hvort hann heldur fyrirlestra eða eigi, eða hve mikið hann vill að því gjöra, og 
hvort hann er við próf eða eigi.

Öllum er aðgangur opinn að fyrirlestrum við háskólann, nema sjerstakar 
ástæður sjeu til þess að binda aðgönguleyfið við námsmenn eina. Ákvarðanir um 
slíkar takmarkanir gjörir háskólaráðið.

Háskóladeildirnar skera úr því, hver um sig innan sinna takmarka, hvert 
öðrum en námsmönnum skuli leyfður aðgangur að æfingum háskólans og að hve' 
miklu leyti.

Fyrirlestrar háskólans, æfingar hans og próf skulu haldin á háskólanum 
sjálfum, eða i þeim kenslustofnunum, sem standa í sambandi við hann, nema há- 
skólaráðið gefi leyfi til þess, ef sjerstaklega stendur á, að út af þessu sje breytt.

Hver háskólakennari hefir rjett til að lialda fyrirlestra á háskólanum um 
sjálfvalin efni og fyrir sjálfan sig, ef hann samt sem áður framkvæinir öll skyldu- 
verk, sem embættið leggur honum á herðar. En tilkynning skal háskólameistari 
fá um slíka fyrirlestra áður en þeir eru haldnir.

19. gr.
Öll háskólapróf skulu haldin af háskólakennurunum, nema sjerstakar 

ástæður sjeu til annars, eða þá skipuðum kennurum við háskólann (24. gr., 1. 
liður) eða styrkþegum hans (45. gr.).

Fyrirkomulagi prófanna ræður hver háskóladeild hjá sjer, að svo miklu 
leyti sem eigi eru settar um það fastar reglur. Sjeu í einhverri háskóladeild fleiri 
háskólakennarar en þeir, sem halda fyrirlestra og æfingar i námsgreinum, sem 
heimtaðar eru til einhvers prófs, þá skulu þessir kennarar skipa prófnefnd há- 
skóladeildarinnar og sjá um undirbúning til prófanna innan sinnar deildar.

Öll prófin skulu fram fara i heyranda hljóði. Við prófin skulu ætíð vera 
prófdómendur, einn eða fleiri. Ef hægt er, skal einn eða fleiri af þeim mönn- 
um, sem um prófin dæma, eigi vera háskólakennari. Þeir prófmenn og prófdóm- 
endur, sem eigi eru háskólakennarar, skulu skipáðir af konungi.

Konungur getur, þegar um verkleg próf er að ræða, ef ástæður leyfa, á- 
kveðið, eftir tillögu frá hlutaðeigandi háskóladeild og háskólaráðinu, að einhver 
hluti prófsins skuli fram fara utan háskólans.
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Þeim, sem staðist hafa háskólapróf, gefur hlutaðeigandi háskóladeild vott- 
orð um það.

20. gr.
Leyíi frá þjónustu og ferðaleyfi meðan á kenslutíma stendur, geta kennar- 

ar og aðrir starfsmenn háskólans fengið, eins þó til utanlandsferða sje, allt að 14 
dögum, og veitir háskólameistari leyfið.

Leyfi frá þjónustu og ferðaleyfi um lengri tima, allt að þremur mánuðum, 
veitast af hlutaðeigandi stjórnardeild, eftir tillögum frá háskóladeild leyfisbeiðanda 
og háskólaráðinu.

Lengra leyfi frá þjónustu eða ferðaleyfi, meðan á kenslutíma stendur, 
veitist af konungi, eftir tillögu háskóladeildar leyfisbeiðanda og háskólaráðsins 
eða þá af þeim, er konungur fær i hendur vald til þess, og gilda sömu reglu, 
um styttri leyfi, ef þeim eru samfara útgjöld fyrir ríkið.

Á hinum lögskipaða leyfistíma geta háskólakennarar, ef einhveijar sjer- 
stakar embættisskyldur eigi binda þá við háskólann, ferðast burt án leyfis, eins 
þó um utanlandsför sje að ræða.

Háskólameistara skal send tilkynning um sjerhvert forfall, svo fljótt sem
unt er.

Leyfi handa háskólameistara frá þjónustu veitir konungur, eða sá maður 
annar, sem hann fær í hendur vald til þess.

21. gr.
Áður en háskólakennaraembætti er stofnað, eða auglýst laust, og áður en 

tillaga um veitingu þess er lögð fyrir konung til undirskriftar, skal hlutaðeigandi 
háskóladeild og háskólaráðið hafa lagt fram álitsskjal um málið.

Laus embætti við háskólann skal ætíð auglýsa, nema konungur ákveði, 
að það sje eigi gjört.

22. gr.
Þegar velja þarf milli umsækjenda um háskólaembætti og fengin eru á- 

litsskjöl hlutaðeigandi háskóladeildar og háskólaráðsins, ákveður konungur, hvort 
menn, sem utan við háskólann standa, skuli kvaddir til ráða eða eigi, og hvort 
próf skuli halda.

23. gr.
Venjulega skulu þeir einir skipaðir háskólakennarar, er tekið hafa emb- 

ættispróf eða unnið sjer doktorsnafnbót i þeirri visindagrein, er þeir eiga að 
kenna, annaðhvort við hinn norska háskóla eða við erlenda háskóla.

24. gr.
Um skipun aukakennara skulu tillögur koma fram frá hlutaðeigandi há- 

skóladeildum og skal háskólaráðið bera þær tillögur fram fyrir konung, en hann 
skipar aukakennara.

Forstöðumenn fyrir söfnum, æfingastofum og öðrum stofnunum, svo og 
aðrir þjónar háskólans, skulu ráðnir af háskólaráðinu, eftir tillögum hlutaðeigandi 
háskóladeildar, ef öðruvisi er eigi fyrirskipað af konungi, og ef staða þessara 
manna fylgír eigi beinlínis einhverju háskólakennaraembættinu.

Þjónar við söfn, æfingastofur og aðrar stofnanir skulu ráðnir án umsókn-
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ar, á þann hátt, að forstöðumaður stofnunarinnar leggur tillögu um ráðinguna 
fyrir þá háskóladeild, sem hlut á að máli.

Þó skulu þjónar við háskólabókasafnið og við veðurfræðistofnunina ráðnir 
aðeins eftir tillögu frá forstöðumanni hvorrar um sig af þessum stofnunum, án 
þess að nein af deildum háskólans eigi þar hlut i.

Ritarar háskóladeildanna eða bókarar hverrar fvrir sig, skulu ráðnir af 
deildunum sjálfum.

Allir óæðri þjónar við háskólann skulu ráðnir af háskólaráðinu, hver um 
sig, eftir tillögu frá þeim manni, sem nánast er yfir hann settur.

25. gr.
Allir þjónar við háskólann skulu ráðnir með sex mánaða uppsagnarfresti 

frá beggja hálfu, háskólans og þeirra sjálfra, nema öðruvisi sje ákveðið með sjer- 
stakri undantekningu. Þó er heimilt að vísa þjónum frá starfi, án uppsagnar, ef 
þeir hafa gjört sig seka í megnri vanrækslu, eða í glæpum.

ÞRIÐJI KAPÍTULI.
Um doktora.

26. gr.
Háskóladeildirnar hafa, hver fyrir sig, rjett til að veita doktorsnafnbætur.

27. gr.
Að jafnaði skal sá háskólaborgari, sein ætlar að vinna sjer doktorsnafnbót, 

hafa staðist embættispróf i vísindagrein sinni eða annari vísindagrein henni náskyldri, 
og eigi hafa fengið lægri einkunn en laudabilis (lof). En þó hann hafi eigi fengið 
svo háa einkunn við embættispróf, og jafnvel þó hann hafi ekkert embættispróf 
tekið, getur hann fengið leyfi til að vinna sjer doktorsnafnbótina, ef háskóla- 
deildinni sem hlut á að máli, virðist hann á annan hátt hafa sýnt hæfileika eða 
svarað skriflega á fullnægjandi hátt þremur verkefnum, sem fyrir hann hafa verið 
lögð, úr vísindagrein hans.

28. gr.
Sá, er sækir um doklorsnafnbót, verður að láta fylgja umsókninni prent- 

aða ritgjörð vísindalegs efnis, eftir sjálfan sig, ritaða á norsku eða öðru því máli 
er hlutaðeigandi háskóladeild leyfir. Sje ritgjörð þessi metin hæf, þá verður um- 
sækjandi að halda tvo opinbera fyrirlestra, og setur konungur reglur um það, 
hvort fyrirlestrarnir skuli vera um sjálfvalin efni eða eigi. Sjeu fyrirlestrarnir 
metnir fullnægjandi, verður umsækjandi að verja ritgjörð sína með kappræðu, 
i heyrandi hljóði.

Ritgjörðin, fyrirlestrarnir, vörn þeirra og hin skriflegu svör, sem nefnd eru í 
27. gr., ef þau fylgja, skal alt dæmt af hlutaðeigandi háskóladeild, eða af dómend- 
um, sem hún nefnir til þess. Ef einhvern af dómendunum á að taka utan háskóla 
deildarinnar, þá skulu þeir til nefndir af háskólaráðinu, eftir tillögu frá deildinni.

Háskóladeildin sker úr þvi hvort veita skuli umsækjanda doktorsnafnbót.
Háskóladeildin semur veitingarskjalið fvrir doktorsnafnbótinni og deildar- 

stjóri skrifar undir það.
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Rísi ágreiningur ura það, í hverri háskóladeild verja skuli doktors-rit- 
gjörðina, þá sker háskólaráðið úr.

29. gr.
Vísa má frá þeim umsækjanda um doktorsnafnbót, er gjórst hefir sekur 

um yíirsjón, sem er þess eðlis, að hennar vegna væri hægt að gjöra hann rækan 
úr námsmannaflokki háskólans. (39. og 40. gr.).

30. gr.
Sá, er hlotið hefir doktors-nafnbót eftir framanskráðum reglum, hefir 

rjett til að halda fvrirlestra í heyranda hljóði á háskólanum, er snerta vísinda- 
grein hans.

Þó getur háskólaráðið svift doktorinn þessum rjetti, ef hann misbeitir 
honum, eða ef hann gjörir sig sekan i einhverju því, er varðar námsmenn burt- 
rekstri, og skal þá bera þetta fyrst undir þá háskóladeild, sem í hlut á.

31. gr.
Hver háskóladeild fyrir sig getur með samþykki háskólaráðsins og án 

undanfarins doktorsprófs gjört útlenda menn og konur, er hlotið hafa viðurkenn- 
ingu fyrir vísindastörf, að heiðursdoktorum.

FJÓRÐI KAPÍTULI.
Náinsmenn við háskólann.

32. gr.
Hver maður, sem tekið hefir stúdentspróf (artium) hjer í landinu og get- 

ur sýnt fullnægjandi siðferðisvottorð, á rjett til að innritast i tölu háskólaborgara 
við háskólann.

Sama rjett getur háskólaráðið veitt þeim, er staðist hafa erlendis sams- 
konar próf og liafa með því fengið rjett til að innritast við háskóla þess lands, 
er prófið er tekið i, ef þeir geta sýnt fullnægjandi siðferðisvottorð. Hafi þeir 
staðist próf erlendis, er sýni, að þeir hafi náð slíkri þekkingu og hjer er heimtuð 
við undirbúningsprófin, þá getur konungur, eftir tillögu háskólaráðsins, veittþeim 
undanþágu frá undirbúningsprófunum.

Konungur ákveður skilyrði fyrir þvi, að þeir, sem án stúdentaprófs hafa 
staðist burtfararpróf í efstu deild hins kouunglega norska hernaðarskóla eða 
sjóforingjaskóla, skuli öðlast rjett til að innritast við háskólann.

33. gr.
Hver, sem beiðist innritunar, verður að tilkynna ritara háskólans, hvern 

af háskólakennurunum hann kjósi sjer fyrir einkakennara (privat præceator). 
Verður þá sá háskólakennari sjerstaklega athvarfsmaður hans og leiðbeinandi og 
getur námsmaður snúið sjer til einkakennara síns með alt, er snertir bæði nám 
hans og hagi. Fari einkakennari námsmanna frá embætti áður en námstiman- 
um er lokið, getur námsmaður valið sjer annan. Enginn er skyldur að vera 
einkakennari fleiri námsmanna en honum ber að rjettri ítölu.
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34. gr.
Innritun skal helst fara fram á árshátíð háskólans 2. september.
Þeir, sem innritaðir eru, verða að játast undir skvldur háskólaborgara.

35. gr.
Þegar námsmaður byrjar nám í ákveðinni vísindagrein, verður hann 

sjálfur að tilkynna hlutaðeigandi háskóladeildarforstjóra frá því, en deildarfor- 
stjórinn ritar nöfn allra námsmanna deildarinnar i skrá, er hann geymir. Skifti 
námsmaður um námsgreinar, verður hann einnig að tilkynna það forstjóra þeirrar 
háskóladeildar, er hann víkur frá.

Allir námsmenn eiga í byijun hvers kenslumisseris að rita nafn sitt, bú- 
stað og námsgrein i þartil gjörða bók, er geymd er á skrifstofu háskólans. Kon- 
ungur setur reglur um það, að hverju leyti þeir sjeu skyldir að sækja fyrirlestra 
og æfingar. Námsmönnum er skylt að hegða sjer eftir þeim reglum, sem emb- 
ættismenn háskólans og aðrir starfsmenn setja til verndar góðum siðum og góðu 
skipulagi.

36. gr.
Hver sá maður, er gefur sig fram til bóklegs embættisprófs, skal, um leið 

og hann gerir það, borga 40 krónur til háskólasjóðsins. Þeir, sem gefa sig fram 
til undirbúningsprófa og til prófs í fjárhagsfræði, skulu borga 10 krónur.

Háskólaráðið getur veitt fátækum stúdentum undanþágu frá þessum 
gjöldum.

37. gr.
Námsmennirnir við hverja háskóladeild um sig velja úr sínum hóp full- 

trúa, sem eiga að vera milligöngumenn milli háskólavaldanna og nárnsmannanna 
í þeim málum, er snerta hagsmuni hinna siðarnefndu, og þá einkum í öllu þvi, 
er snertir kensluna við háskólann.

Nánari reglur um val þessara fulltrúa o. fl. setur konungur.

38. gr.
Ef háskólameistari, háskólaráð, háskóladeild eða forstjóri hennar, kallar 

námsmann fyrir sig, þá er hann skyldur að koma og bera þar vitni.
Sje sá, sem stefnt er, vitnisskyldur fyrir dómstólunum, getur háskólaráðið 

krafist, að vitnisburðurinn sje gefinn að viðlagðri æru og samvisku og með eiðs- 
framboði, og skal þá eiðurinn unninn fvrir dómstólunum, ef einhver, sem hlut á 
að máli, krefst þess. Þeim lagaboðum, er mæla svo fyrir, að hátíðleg fullyrðing 
geti komið í eiðs stað, skal beita á sama hátt.

39. -gr.
Verði námsmaður sekur um brot gegn reglum þeim, sem háskólaborgur- 

um eru settar, svo sem í megnri óreglusemi, ósæmilegri hegðun við kennara há- 
skólans, siðlausu líferni eða verknaði, er varðar ærumissi, hvort heldur er innan 
eða utan háskólans, þá hefir háskólaráðið rjett til að beita þessum hegningar- 
ákvæðum, en skal þó fyrst heyra vörn þess, er i hlut á:

1. Áminningu, og skal hún sniðin eftir þvi sem háskólaráðið telur hæíilegt í 
það og það skifti. Jafnframt má svifta þann, er fyrir áminningu verður,
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öllum styrkveitingum, er háskólinn ræður yfir. Þó getur hann fengið hlut- 
deild í þeim síðar, eftir hrósverða hegðun um langan tima.

2. Burtrekstur, annaðhvort um ákveðinn tíma, eða þá svo, að sá, er fyrir verður, 
eigi aldrei afturkvæmt. Sje aðeins um ákveðinn tíma að ræða, þá missir þó 
sá, sem rekinn er, öll rjettindi háskólaborgara, meðan á þessu stendur, og 
hefir eigi aðgang að háskólanum.

40. gr.
Missi námsmaður almenn borgararjettindi eftir fullnaðarhegningardómi, 

skal hann rækur vera þann tíma, sem hann er sviftur almennum borgararjett- 
indum. En sjeu þau veitt honum aftur áður en hinn ákveðni tími er út runninn, 
þá er hann eigi lengur rækur.

Sje námsmaður gerður rækur af háskólaráðinu, samkvæmt 39. gr., um 
lengri tíma en eitt ár, þá getur hann áður 4 vikur eru liðnar frá því, er honum 
var birtur úrskurðurinn, krafist þess, að honum sje skotið til hæstarjettar. Slíkt 
málskot fer fram eftir þeim reglum, er gilda um almenn sakamál, og frestar það 
framkvæmd úrskurðarins þar til dómur er fallinn, en rjett til próftöku veitir 
það ekki.

Háskólaráðið getur numið brottrekstrar-úrskurð úr gildi, ef sá, er fyrir 
hefir orðið, sýnir með heiðvirðri liegðun í langan tíma, að hann sje þess verður.

Þegar burtrekstrarhegning er ákveðin, skal ætíð senda hlutaðeigandi stjórn- 
ardeild tilkynning um það og um alla málavexti.

41. gr.
Hver valdsmaður ríkisins, sem stefnt hefir námsmanni fyrir glæp, eða 

dæmt námsmann í sekt fyrir meiri háttar misgerð, skal þegar í stað tilkynna 
það háskólameistara. Eins skal hann gjöra undir eins og hafin er rjettarrann- 
sókn gegn námsmanni, eða ef leitað er eftir honum vegna grunsemdar. Háskóla- 
meistari hefir rjett til að vera við, er námsmaður er yfirheyrður af dómara, eða 
setja til þess í sinn stað einhvern annan af háskólans mönnum.

42. gr.
Lagalegum afskiftum háskólans af námsmönnum er þá fyrst lokið, er 

námsmaður hefir hætt námi að fullu og öllu, eða ef hann hefir í fjögur kenslu- 
misseri samfleytt eigi sótt háskólann. Komi hann síðar aftur til námsins, þá er 
hann orðinn háður lagalegum afskiftum háskólans um leið og hann tilkynnir 
hlutaðeigandi deildarforstjóra komu sína. Hafi hann, meðan hann var fjarverandi, 
gjört sig sekan í einhverri misgjörð þess eðlis, að hún varðaði háskólanámsmenn 
brottrekstri, þá skal beita reglum þeim, sem settar eru um þetta i 39. og 40. gr.

FIMTI KAPÍTULI.
Um styrk.

43. gr.
Fjárveitingum úr sjóðum, sem ætlaðir eru til styrktar námsmönnum 

meðan þeir eru að búa sig undir próf, skal útbýtt meðal fátækra háskólaborgara, 
sem kynna sig að ástundun, dugnaði og góðri hegðun og sækja háskólann það 
kenslumisseri, sem fjárveitingin fer fram á. Þó getur háskólaráðið, ef sjerstaklega
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stendur á, leyft styrkþegum dvöl annarstaðar, ef þeir geta sýnt, að náminu sje 
haldið áfram.

Styrkveitingunum útbýtir háskólaráðið, ef öðruvísi er eigi ákveðið í 
stofnunarskjölum sjóðanna, eða þá nefnd, er háskólaráðið skipar, og á þá einn 
maður úr hverri háskóladeild sæti í þeirri nefnd.

44. gr.
Styrkveitingar af háskólafje til vísindalegra ferða eða til þess að vinna 

að vísindalegum verkum eða rannsóknum, veitast af háskólaráðinu, eftir tillögum 
frá háskóladeildunum, ef eigi er öðruvísi fyrir skipað í stofnunarskjölunum.

45. gr.
Ef efni leyfa, útbýtir háskólaráðið, eftir tillögum frá háskóladeildunum, 

styrkveitingum til háskólaborgara, sem fást við sjálfstæðar vísindaiðkanir (há- 
skólastyrkþegar).

Þessir menn eru skyldir til að halda fyrirlestra og taka þátt í prófum, ef 
þess er krafist, alt eftir nánari reglum, sein settar eru eða settar verða af 
konungi.

SJÖTTI KAPÍTULI.
Vísindastofnanir háskólans.

46. gr.
Bókasafn háskólans, gróðrarreitur hans, hinar vísindalegu æfingastofur, 

söfn og aðrar stofnanir, sem eigi eru eingöngu ætlaðar til hjálpar við námið, 
skulu, auk þess sem þær eru einkum til afnota fyrir háskólakennara og nám$- 
menn, einnig vera opnar fyrir almenning, en hlýða verða allir þeim reglum, sem 
settar eru af háskólaráðinu eða forstöðumönnum stofnananna um notkun þeirra.

47. gr.
Þeir háskólakennarar, sem að áliti hlutaðeigandi háskóladeilda fjalla um 

þá vísindagrein, sem stofnanir háskólans, hver um sig, heyra til, skulu skyldir 
að takast á hendur stjórn þeirra.

48. gr.
Það fje, sem veitt er vísindastofnun á hverju einstöku fjárhagstímabili, 

eða það fje, sem óeytt er af eldri fjárveitingum, getur háskólaráðið fengið for- 
stöðumanni stofnunarinnar til umráða, svo að hann geti ávísað því beint til út- 
borgunar hjá gjaldkera.

Forstöðumenn safnanna mega, til ágóða fyrir þau, farga af munum, sem 
meira er til af en eitt eintak. Þó þarf samþykki háskólaráðsins til þess að farga 
megi nokkru því, sem mikils er um vert, og eins ef gripur sá, sem um er að 
ræða, er að einhverju leyti sjerkennilegur.

49. gr.
Forstöðumenn hinna vísindalegu háskólasafna mega ekki stofna önnur 

söfn líkrar tegundar, nema þeir fái til þess sjerstakt konungsleyfi, nje heldur 
sjálfir láta i skiftum eða selja eða kaupa gripi af líku tagi.

23
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Sömu ákvæði gilda um starfsmenn og þjóna við söfnin, nema undanþága 
sje veitt með úrskurði þeirrar háskóladeildar, sem hlut á að máli.

50. gr.
Fyrir hvert um sig af hinum vísindalegu háskólasöfnum skipar háskóla- 

ráðið annaðhvort ár nefnd, og skulu i hverri þeirri nefnd vera að minsta kosti 
tveir háskólakennarar, en nefndirnar hafa umsjón hver með sinni stofnun, eftir 
reglum, er háskólaráðið setur, og skal hver nefnd árlega senda háskólaráðinu 
skriflega skýrslu um starfsemi sína.

SJÖUNDI KAPÍTULI. 
Eignir liáskólans og rjettindi.

51.—54. gr.

ÁTTUNDI KAPÍTULI.
l’m það, hvenær lögin öðlast gildi, hver eldri lög sknli falla úr gildi 

og bráðahirgða-ákvarðanir.

55. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1907. Jafnframt eru eftirfarandi lög og 

lagaákvæði úr gildi numin:

56. gr.
Háskólameistari skal fyrst kosinn í októbermánuði 1906 og stjórnar for- 

maður háskólaráðsins þeirri kosningu.
Síðan kjósa þær háskóladeildir íjórar, sem háskólameistari er ekki fjelagi 

i, deildarstjóra, og skal ekkert tillit til þess tekið, hvort valdatími þeirra, sem nú 
gegna störfunum, er út runninn samkvæmt eldri lögum eða eigi. Afþeim fjórum, 
sem fyrir kjöri verða, fara tveir frá eftir eitt ár og hinir tveir eftir tvö ár. Eftir 
þrjú ár fer háskólameistari frá. Úr því skal skorið með hlutkesti, hverjir frá 
skuli fara eftir eitt ár.
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Álitsgkjal forstöðumanna hinna æðri skola

um Híisliólaliiis.

Margur hefur haft orð á því, að háskólahús þyrfti að reisa, ef háskóli 
væri stofnaður, og talið sjálfsagt, að allar deildir hins nýja háskóla hefðust við í
undir sama þaki.

Þetta er álitainál. Að visu munu flestar deildir víðast vera undir sama 
þaki erlendis, en mentadeildir geta verið i háskólaheild, þó að sitt húsið hafi 
hver þeirra.

Svo er um nokkra háskóla erlendis, að ýmsar deildir þeirra eru sín i 
hverju húsi.

Nú eru hjer þrjár háskóladeildir, þó að ekki sjeu þær nefndar því nafni, [
það eru: prestaskóli, læknaskóli og iagaskóli.

Og nú er svo ástatt, að þessir þrír æðstu skólar landsins eru því sem 
næst húsnæðislausir.

Hínn almenni mentaskóli er í vönduðu húsi og vei viðunanlegu, þótti gam- [
alt sje, enda er því prýðisvel haldið við. [

Handa stýrimannaskólanum hefir verið reist allvandað skólahús: sama er S
að segja um gagnfræðaskólann á Akureyri og kennaraskólann í Reykjavik. i

Alt öðru máli er að gegna um æðstu skóla landsins. I
Prestaskóli er haldinn í gömlu húsi, sem landið á. Það var í fyrstu í- i

búðarhús og er fornfálegt mjög, Iágt til lofts og niðursökt. I þessu húsi hefur [
skólinn tvær stofur til afnota; er önnur þeirra mjög lítil, en hin áföst við eldhús [
dyravarðar, innangengt á milli, og fyllist stofan daglega af matarlykt úr eldhús- 
inu. Afrensli frá húsi þessu hefur aldrei verið í lagi, enda safngryfja að húsa- 
baki, mjög nærri húsvegg: en jarðvegurinn orðinn svo mettur af ýldu og ólyfjan, [
að það ber oft til, að megna rotnunarfýlu leggur upp úr jörðunni, upp um gólf- [
in, og fyllir stærri kenslustofuna, sem veit inn að garðinum. En minni stofan í
er svo gólfköld, að kennarar segjast kólna upp að hnjám, er þeir sitja þar í í
frostum á vetrardag. [

Læknaskólinn hefur á leigu hús nr. 25 i Þingholtsstræti. Þetta hús var [
áður jafnframt sjúkrahús, en nú hefur skólinn alt húsið. Það er ekki mjög i
gamalt, en viðhald á því hefur verið í versta ólagi, svo að húsið liggur undir f
stórskemdum, er orðið gisið og kalt og ákaflega kolafrekt, enda eru ofnar ljelegir [
og af sjer gengnir. En skólinn verður að sætta sig við húsið eins og það er, i
hann á einskir annars úrkosta. Eigendur hússins hafa auglýst það til sölu, en |
ekkert boð fengið. Ef einhver vill kaupa það, verður það selt og læknaskólan- í
um bygt út. Leigan er 1000 kr, [

Lagaskólinn hefur tekið á leigu 3 stofur, 1 væna stofu, 2 smáherbergi, í [
húsi nr. 28 í Þingholtsstræti. Það hús er nýlegt og stofurnar vandaðar. En :
skólinn hefur ekki getað fengið þær til lengri tima en eins árs. Má búast við, (
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að sá skóli megi þannig hrekjast ár frá ári úr einu liúsi í annað. Húsaleiga 
skólans er nú 360 kr. á ári.

Vjer erum þess fullvissir, að þing og þjóð hafa ekki í hyggju að gjöra 
þessum helstu skólum landsins til langframa lægst undir höfði.

Hvað sem líður stofnun háskóla, þá er víst, að það má ekki dragast, að 
veita þessum þrem skólum viðunandi húsnæði.

Vjer sjáum ekkert því til fyrirstöðu, að þeir sjeu allir í einu húsi; teljum 
það miklu fremur vel til fallið, enda miklu ódýrara að reisa eitt hús stórt en 
mörg smá.

En ef hús er reist yfir þessa þrjá skótaThá virðist oss sjálfsagt, að hafa 
það svo stórt, að bæta megi við einni kensludeild; kenslu í heimspeki og íslensk- 
um fræðum.

Það er því eindregin tillaga vor, að háskólahús sje reist svo fljótt sein 
verða má.

Vjer höfum íhugað hversu stórt það hús þurfi að vera, og teljum nauð-
synlegt, að í því sjeu:

I. Handa guðfrœðisdeild:
1 kenslustofa 10X10 álnir
1 — 6X 7 -
1 kennarastofa 6X 6 —
1 æfingastofa 6X 6 —

11 . Handa lagadeild:
1 kenslustofa 10x10 álnir
1 — 6X 7 —
1 kennarastofa 6X 6 —
1 æfingastofa 6X 6 -

III. Handa heimspekisdeild:
(Heimspeki, íslensk fræði).

1 bogsalur (amfiþeater) með sætum handa 3oo á-
heyrendum.

1 kenslustofa 6X7 álnir
1 kennarastofa 6X6 —

IV. Handa lœknadeild;
1 kennúríistofa 10x10 álnir
1 — 6X 7 —
1 kennarastofa 6X 6 —
1 geymslustofa 4x 5 — (fyrir Iyfjasafn).
1 — 4x5 — (fyrir verkfæri og kensluáhöld)

f
1 — 8xlo — (fyrir muni til afnota við kenslu

heilbrigðisfræði.
kjall- 2 — 8x12 — hvor um sig ( fyrir líkamshluti, heil
ara ■ brigð líffæri og sjúk líffæri).

húss- 1 vinnustofa 5X 6 — er sje áföst við geymslustofurnar

ins. 1 líkskurðarstofa 8x 6 —
1 líkstofa 3X fi -
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V. Fandasalur, er rúmi 100 manns.
VI. Þvolthús (Lavatoriuin), með vatnssalernum, þvagklefum, þvotta- 

borðum o. s. frv.
VII. Fatabúr (fyrir yfirhafnir rnanna).
VIII. Ibúð handa umsjónarmanni.
IX. Skrifstofa handa háskólaritara.
Vjer álítum, að liúsið megi ekki vera minna en hjer er til tekið.
Hver deild verður að hafa tvær kenslustofur, til þess að tveir kennarar 

geti unnið í einu.
Sú stærð á stofunum, sem hjer er nefnd, mun vafalaust nægja á næstu 

mannsöldrum.
Þó teljum vjer nauðsynlegt, að til sje einn stór kenslusalur. Það er hug- 

sjón vor, að margri kenslu verði svo háttað, að alþýða geti fært sjer í nyt; 
hugsum vjer þar helst til heimspeki og íslenskra fræða; má og vel vera, að há- 
skólakennarar í öðrum mentagreinum vili lialda uppi kenslu fyrir alþýðu manna 
hver í sinni grein, teljum vjer það einkar æskilegt, því að vjer álítum, að háskól- 
inn eigi að færast í það horf, er tímar líða, að veita sem víðtækastan fróðleik 
öllum þeim, er æskja meiri mentunar, en veitt er í hinum lægri skólum. Þess 
vegna förum vjer fram á, að til sje í háskólahúsinu einn stór kenslusalur, og 
finst oss sem hann megi ekki vera minni en svo, að hann rúmi 3oo manns.

Vjer ætlum hverri deild sjerstaka kennarastofu, en ætlumst þá líka til, að 
sú stofa sje jafnframt bókaherbergi fyrir handbækur kennaranna.

Verklegar æfingar eru nú á dögum einn liður í lagakenslu og guðfræðis- 
kenslu; er hvortveggja að ýmsan sjerstakan útbúnað þarf í þær stofur, sem til 
þess eru ætlaðar, enda taka æfingarnar venjulega lengri tima en 1 stund i einu; 
þykir þvi jafnan óhentugt að hafa þær í stundakenslustofunum.

Læknadeildin þarf miklu meira húsrúm en hinar deíldirnar, af því að 
þar er brýn þörf á mörgum geymslustofum fyrir ýms söfn og eiga þau jafnan 
þátt í að stækka; þar þarf einnig vinnustofur eins og nefnt er í áætluninni. Það 
er bót í máli, að margar stofur þessarar deildar mega vera í kjallara, ef hann 
er þur og bjartur.

Þá teljum vjer sjálfsagt, að í húsinu sje samkomusalur; þar skuli halda 
kennarafundi (háskólakennarafundi), þar megi halda ýmsar hátíðlegar samkom- 
ur, er varða þjóðfjelagið í heild sinni; þar megi gamlir háskólaborgarar, guð- 
fræðingar, lagamenn, læknar og málfræðingar halda fræðimannafundi. Vjer 
hyggjum nægja, að þessi s;|dur rúmi loo manns.

íbúð verður að verá í húsinu handa þeim innnni, er hefur umsjón á því. 
Og sjálfsagt verður, þegar (ram i sækir, settur háskólaritari. Þessi tvö störf mætti 
ef til vill fela einum manni.

Af þessari áætlun má marka stærð hússins; gerum vjer ráð fyrir, að það 
sje gjört úr islenskum steini og tviyft. Fundarsalurinn og kenslusalurinn mikli 
mundi verða að ná til rjáfurs, en ella mundi nægia ö álna hæð undir loft bæði á 
neðri og efri bygð, og hafa þar allar hinar minni kenslustofur og kennarastofur 
o. s. frv. íbúð umsjónarmanns mætti vera í þakbygðinni. í kjallara mætti kom- 
ast af með minni hæð undir loft, -F/s alin, en góða birtu þarf þar í allar stofur 
læknadeildarinnar, einkum líkskurðarstofuna; ætti hún helst að vera í horni, og 
gluggar á tvo vegu.

Kjörboe húsameistari hefur nú gjört oss þann greiða, að líta á þessa áætlun og
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íhuga hvernig öllum þessum herbergjum og sölum verði fyrirkomiö í einu húsi. 
Hann segir oss, að húsið muni verða þvi sem næst 31,700 rúmálnir að utanmáli, 
kjallari talinn með.

Því næst höfum vjer grenslast eftir verði á rúmalin í nýjum vönduðum 
steinhúsum hjer i bæ. Hefur Kjörboe húsameistari tjáð oss, að bókhlaðan nýja 
sje 38,400 rúmálnir að utanmáli, og muni kosta 190,000 kr. í þessu verði eru 
öll hitunaráhöld og loftrásarumbúnaður, og er hvorttveggja miklu vandaðra en í 
nokkru öðru húsi hjer á landi. Þess ber að geta, að landssjóður greiðir ekki 
þetta verð fyrir húsið, ekki nema 170—175 þús, kr.; en Kjörbor segir að hluta- 
fjelagið »Völundur« muni skaðast svo mikið á verkinu, að sannvirði hússins 
nemi 190 þús. kr. Verð á rúmalin i húsi þessu er á 4 kr. 95 aur.

Þá hefur bankastjóri, justitsráð Sighvatur Bjarnason góðfúslega skýrt oss 
frá stærð og verði íslandsbanka. Það hús er einnig mjög vandað. Það er 16,915 
rúmálnir og kostaði 98,000 kr., eða 5 kr. 79 aur. hver rúmalin.

Loks hefur hefur herra bankastjóri Tryggvi Gunnarsson veitt oss vitneskju 
um hús Landsbankans. Það er um 17,500 rúmálnir, og kostaði 83 þús. kr. eða 
4 kr. 75 aura hver rúmalin. í þessu húsi eru veggir einhlaðnir, í hinum húsun- 
um tvíhlaðnir, úthverfan úr íslenskum grásteini, innhverfan úr steyptum sand- 
steini.

Vjer ætlum, að liáskólahús megi reisa fyrir likt verð á rúmalin, sem raun 
hefur á orðið um bókhlöðuna. Og ef vjer setjum 5 kr. verð á rúmalin, þá ætti 
háskólahúsið eftir áætlun vorri, og útreikningi húsameistara að kosta 158,500 kr. 
Hinn mikli bogsalur, fyrir 300 áheyrendur, hleypir verði hússins upp að miklum 
mun. Ef honum væri slept, mundi húsið, að sögn húsameistara, geta orðið allt 
að 25,000 kr. ódýrari. Húsameistari segir og, að gerlegt muni að reisa húsið 
þannig, að þennan bogsal megi gjöra síðar, sem útbyggingu úr baklið hússins, en 
fullyrðir, að aldrei geti farið eins vel á því„ að byggja i tvennu lagi; ef salurinn 
væri gjörður samtímis húsinu, þá sje miklu hægra, þó að hann standi út úr því, 
að gjöra alla herbergjaskipan sem hagkvæmasta; geti t. d. verið hagræði að láta 
salinn ná inn í sjálft höfuðhúsið, eða liafa eitthvað fleira i útskotinu, en salinn 
einann. Hann segir og, að talsvert dýrara sje að byggja i tvennu lagi.

Vjer treystum þvi, að þing og stjórn verði oss sammála um, að vilja gjöra 
Reykjavikurháskóla svo úr garði, að hann verði ekki til þess eins að læra og 
prófa embættismannaefni, heldur vinni sem mest að því, að veita hverri uppvax- 
andi kynslóð þá mentun, sem lægri skólunum er ofvaxið að Iáta í tje. En stór 
kenslusalur er skilyrði fyrir sliku mentunarstarfi háskólans.

Vjer búumst við, að margir muni ætla, að vel megi hafa fundasal (há- 
tiðasal) háskólans að kenslusal í þessum tilgangi.

En það væri óhentugt.
Fundarsalur fyrir 100 manns þarf ekki að vera stór. Þar þarf engin borð 

fram með bekkjum eða stólum. En hann ætti að vera vandaður; Hann ætti að 
prýða smámsaman með listaverkum íslenskra listamanna.

Kenslusalur fyrir 300 manns verður margfalt stærri; og hann má ekki 
vera ferhyrndur eða aflangur, þeir sem aftast sitja heyra þá ekki nógu vel, ef 
kennara liggur lágt rómur, og sjá ekki nógu vel, ef kennarinn dregur myndir á 
spjald, sýnir myndir eða hluti eða gjörir einhverjar tilraunir. Þessi saldur verð- 
ur að vera bogsalur með smáhækkandi sætum; þá verður fjarlægðin miklu minni
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milli kennara og þeirra, sem fjarst sitja; allir heyra betur og sja betur til kenn- 
arans.

Þess munu allir óska, að háskólahúsið verði reisulegt, svipmikið og svip- 
frítt. Teljum vjer því æskilegt, að húsameisturum sje boðið að keppa um gjðrð 
hússins, og verðlaunum heitið þeim, er prýðilegastan gjöra uppdráttinn að smekk- 
manna dómi. Til þessa mundi ekki þurfa meira fje en nemi 1000 kr., og megi 
landsstjórnin veita 500 kr. verðlaun hæst, þá 300 kr„ en lægst 200 kr. Skuli 
landsstjórnin og skipa dómendur til að dæma uppdrættina.

Af framangreindum ástæðum leyfum vjer oss virðingarfylst að leggja til, 
að fje verði veitt á fjárlögunum allt að 160 þús. kr., til að reisa háskólahús.

Vjer teljum þarflaust að veita jafnframt fje til innanstokksmuna; erhvort- 
tveggja, að húsgjörðinni mun naumast lokið milli þinga, enda mundu skólarnir 
geta bjargast í fyrstu við þá innanstokksmuni, sem þeir eiga til.

Vjer leyfum oss að lokum að vekja athygli á því, að prestaskólahúsið 
ætti að geta selst fyrir allhátt verð, líklega 20,000 kr. Húsið sjálft er að vísu 
gamalt og lítils virði, en lóðin er stór, og mjög vel fallin til verzlunar.

Til er og háskólasjóður, því fje var safnað á ofanverðri síðustu öld, og 
er sjóðurinn í vörslum Tryggva bankastjóra Gunnarssonar. Hefur bankastjórinn 
skýrt oss frá því, að sjóðurinn nemi nú 7542 kr.; leggur hann til, að þessi sjóð- 
ur sje ekki hafður að eyðslufje, heldur haldið óskertum sem styrktarsjóð. Það 
teljum vjer og einkar æskilegt, og giörum ráð fyrir, að sjóðurinn verði af- 
hentur væntanlegri háskólanefnd, þegar háskóli er kominn á fót. Fylgir hjer með 
erindi frá bankastjóranum, þar sem hann gjörir grein fyrir hverjir helst hafa unn- 
ið að þvi að safna þessu fje. Er oss kunnugt um, að hann var sjálfur einn 
helsti styrktarmaður þessa fyrirtækis.

Hjer má geta þess, að gjafasjóður Hannesar Árnasonar, sem nú nemur 
um 60,000 kr„ ætti að sjálfsögðu að falla til háskólans, og skipulagsskrá hans 
verða breytt áður langir tímar líða, í þá átt, að allir námsmenn geti notið styrks 
af þeim sjóði, og styrktiminn jafnframt styttur úr 4 árum i eitt ár.

Vjer gjörum ráð fyrir, að húsið verði reist á Arnarhólstúni, sem er eign 
landssjóðs; þar er það prýðisvel sett, og þarf að sjálfsögðu að ætla þvi allstóra 
lóð. —

Ef ekki þykir fært sökum fjárskorts að reisa háskólahúsið þegar í stað, 
mætti ef til vill ætla skólanum húsnæði í efri bygð mentaskólans. Yrðu þá þeir 
tveir kennarar að flytja þaðan, sem nú búa þar.

I
i

i

í
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Við fylgiskjal II.

Háskólasjóðurinn var stofnaður árið 1893 af nokkrum þingmönnum; 
sýslumaður Benedikt Sveinsson var þar fremstur í flokki. Við árslok var sjóður- 
inn 588 krónur.

Árið 1894 gekst kvenfjelag Reykjavíkur fyrir því, að auka sjóðinn með 
samskotum og tombólu. Merkiskonan Þorbjörg Sveinsdóttir var þar fremst að 
áhuga og dugnaði. Það ár safnaði kvenQelagið 1258 kr. og næsta ár 462 kr., 
hafði það þá alls safnað 1720 kr. í sjóð þingmanna safnaðist þessi tvö ár 1944 
kr., og árið 1896 urðu samskot og vextir 337 kr.

Eftir það komu engin samskot til sjóðsins, var þá við árslok 1896 það, 
sem þingmenn söfnuðu með vöxtum, 2869 kr., og það, sem kvenfjelagið safnaði 
með vöxtum, 1834 kr., það er samtals 4703 kr.

Síðan hefir sjóðurinn talsvert aukist með vöxtunum, svo hann var við 
árslok 1907 7542 kr. Þaraf var í sparisjóðsbókum 1042 kr. og í bankavaxta- 
brjefum 6500 kr.

Aldrei var valin stjórn við byrjun samskotanna, en jeg var kosinn fje- 
hirðir, og hefi því frá upphafi gætt sjóðsins og ávaxtað hann. Brjefin og spari- 
sjóðsbókin eru geymd hjá mér í »boxi« Landsbankans.

Upphaflega var það ætlun Ben. Sveinssonar og Þorbjargar systur hans, 
ásamt fleirum er samskotin styrktu, að þau skyldu verða svo mikil, að þau nægðu 
til að byggja hús fyrir háskólann, en þegar það sást hve undirtektir landsmanna 
voru daufar, þá dofnaði sú fyrirætlan.

Það er mín skoðun, að nefndur sjóður sje svo lítill, að lítið muni um 
hann til húsbyggingar, en að hann gæti gjört meira gagn með því, að úr honum 
væri gjört »legat«, sem vöxtunum af væri varið til styrktar efnilegum nemendum 
við skólann.

Reykjavik, 24. október 1908.

Tryggvi Gunnarsson.
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Frumvarp til laga
um

laun háskólakennara.

(Lagt fyrir alþingi 1909).

1- gr.
Háskólakennararnir eru aðalkennarar (prófessorar) og aðstoðarkennarar.
Aðstoðarkennarar eru tvennskonar. í öðrum flokknum eru þeir menn, 

sem gegna ekki öðrum embættum en kenslustörfum við háskólann, og nefnast 
þeir dósentar, en í hinum ílokknum þeir, sem gegna jafnframt öðrum störfum, 
gegn Jaunum eða styrk af almannafje.

Konungur skipar prófessora, en ráðherra dósenta.

2- gr.
1 guðfræðisdeildinni eru 2 prófessorar og 1 dósent. 
í lagadeildinni eru 3 prófessorar.
í læknadeildinni eru 2 prófessorar og 6 aðstoðarkennarar. Að- 

stoðarkennarar eru: Hjeraðslæknirinn i Reykjavik, holdsveikralæknirinn, geð- 
veikralæknirinn, efnafræðingur landsins, augnlæknir sá og tannlæknir, er styrks 
njóta úr landssjóði. Aðstoðarkennararnir eru skyldir til að kenna við háskól- 
ann með sömu kjörum og þeir kendu við læknaskólann. Auk nefndrar kenslu 
má ráða lækni til þess að veita tilsögn í lækningum á sjúkdómum í eyrum 
nefi og hálsi, gegn 1000 kr. þóknun á ári.

í heimspekisdeildinni eru 2 prófessorar og 1 dósent. Annar prófessor- 
inn kennir heimspeki en hinn islenska málfræði og menningarsögu. Dósent- 
inn kennir íslenska sagnfræði að öðru leyti.

3- gr.
Próíessorarnir hafa 3200 kr. árslaun að byrjunarlaunum, en launin 

hækka á hverjum þriggja ára fresti um 200 kr. á ári, og verða þannig 4800 
kr. eftir 24 ára embættisþjónustu.

Dósentarnir hafa 2400 kr. árslaun.
Þeir kennarar, sem hötðu hærri laun meðan þeir höfðu á hendi kenslu 

við embættaskólana, skulu þó einskis i missa, en njóta hinsvegar nýnefndrar 
launahækkunar með hækkandi embættisaldri.

Laun kennaranna greiðast ur landssjóði.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 17. júní 1911 og eru þá jafntramt eftirfarandi ákvæði 

úr gildi numin: konungsúrskurður 21. maí 1847, um stofnun prestaskóla; lög 
nr. 5 trá 11. febr. 1876, um stofnun læknaskóla; lög nr. 31, frá 8. nóvember

24
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1883, að undanteknu ákvæðinu uin laun landlæknis i 1. gr.; 5. gr. laga nr. 23 
frá 9. desember 1889; lög nr. 3 frá 4. mars 1904, um stofnnn lagaskóla, og lög 
nr. 37 frá 16. nóvember 1907, sbr. lög nr. 38 frá sama degi. Loks eru ógild 
öll önnur ákvæði, er koma kunna i bága við hin nj’ju lög.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Samtímis sem stjórnarráðinu barst frá forstöðumönnum þeirra þriggja 
æðri skóla, sem hjer eru, frumvarp til laga um stofnun háskóla, barst því einn- 
ig frumvarp það, sem hjer fer á undan. Jafnvel þótt stjórnarráðið sje eigi i 
öllum atriðum samdóma þvi, er t. a. m. eigi fvllilega sannfært um, að eigi 
megi nægja að hafa við Iagaskólann 2 prófessora og einn dócent, þá hefur 
það þó, einkum þar sem mjög var áliðið tímans, er frumvarpið barst því, 
talið rjett, að leggja frumvarpið fyrir þingið, óbreytt, og leyfir sjer jafnframt 
að vísa til eftirfarandi athugasemda, um hinar einar einstöku greinar, sem 
samdar eru af nefndum þremur forstöðumönnum.

Um 1. gr.
er í rauninni einkis að geta. Útlendu heitunum á háskólakennurum er 
haldið, enda eru þau notuð í öllum málum, sem vjer þekkjum nokkuð til.

Um 2. gr.
Við prestaskólann eru nii 3 aðalkennarar, en einn þeirra hefir jafn- 

framt á hendi kenslu i heimspeki. Hinar bóklegu greinar við prestaskólann 
eru 6 talsins. Þær eru ekki sjerkennilegar fyrir ísland, að undanteknum kirkju- 
rjetti, og kirkjusögu að nokkru leyti. Kenslu i kirkjurjetti mætti fela einhverj- 
um af lagakennurunum, verði lagakennurum fjölgað. Og heimspekiskensla 
ætti að hverfa undir sjerstaka kennara. Heimspeki er ekki skyldari guðfræði 
en öðrum vísindagreinum, en hefir á hinn bóginn svo mikið mentunargildi, 
að hún verður ekki höfð i hjáverkum. Við guðfræðisdeildina ættu 2 prófess- 
orar og 1 dósent þvi að nægja.

í lagadeildinni verður ekki með nokkru móti komist af með færri 
kennara en 3. Um nauðsyn þessa visast til brjefa meðundirritaðs forstöðu- 
manns lagaskólans til stjórnarráðsins frá 31. janúar 1907 og 19. sept. þ. á.

Auk ástæðna þeirra, sem teknar eru fram í brjefum þessum, má bæta 
því við, að þegar á næsta ári má búast við, að nokkrir nemendur bætist við 
þá, sem nú eru fyrir. Þá verður að kenna nemendum í tveimur deildum, 
hvorum árgangi nemendanna útaf fyrir sig. Kennararnir hafa nú hvor um sig 
2 kenslustundir á dag, og geta ekki bætt við sig fleiri stundum, síst fyrstu ár- 
in, meðan rannsókn á löggjöf vorri stendur yfir og vinna þarf að kenslubók- 
um. En af því yrði sú afleiðing, að hvor kennaranna gæti ekki ætlað hvorum 
nemendaárgangi um sig nema 1 kenslustund á dag. Og við það seinkaði 
náininu svo, að vonlaust yrði um, að því yrði lokið á tilætluðum tíma, eða 4 
árum. Það er öllu til skila haldið, að þ. á. nemendur geti lokið sjer af 1912
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með sama stundafjölda og nú er, verði kennuruin ekki fjölgáð. Handleiðslu 
utan skóla eða deildar þarf ekki að gjöra ráð fyrir, fyr en í fyrsta lagi 1912. 
Fyr verða ekki til menn, er til þess væru færir. Og sjerstök kensla handafull- 
nemum frá Kaupmannahafnarháskóla getur ekki komið til mála nema þvi að 
eins að fjölgað verði kennurum.

Að vísu væri dósent betri en enginn kennari, en með þvi að búast má 
við, að ekki hjeldist lengi á góðum kennara, ætti hann að búa við ekki betri 
kosti, en slíkum kennurum eru ætlaðir, er farið tram á, að hinn nýi kennari 
verði prófessor eins og hinir, sem fyrir væri. Tíð kennaraskifti eru óheppileg 
við alla skóla, en þó einkum þar, sem um er að ræða greinar, sem þurfa sjer- 
stakan undirbúning, og svo er um allar greinar íslenskrar lögfræði, að hegn- 
ingerrjetti einum undanteknum.

í lœknadeildinni verður ekki konrist af með færri prófessora en tvo. 
Það er ætlast til að landlæknir hafi ekki á hendi kenslu við skólann. Land- 
læknisembættið er orðið svo umfangsmikið, að það liggur beint við, að leysa 
landlækni undan allri kenslu, enda er embætti hans að miklu leyti umboðslegs 
eðlis. Þegar læknaskólinn var stofnaður 1876, voru læknishjeruðin ekki nenia 
20. Þá voru allar samgöngur, bæði innanlands og nrilli landa margfalt minni 
en nú, og sjúkdómshættan að sama skapi nrinni, enda heilbrigðislöggjöfin þá 
óbrotin og fáskrúðug. Nú eru læknishjeruðin 43, og auk hjeraðslæknanna 
komnir til margir aðrir læknar. Sjúkrahúsin eru nú mörg, viðsvegar um landið, 
meðal annars 2 ný stór sjúkrahús í Reykjavík, en þá var ekkert sjúkrahús til 
utan Reykjavikur, og þar aðeins eitt. Af þessu leiðir, að alt eftirlit með heil- 
brigðismálum er orðið miklu meira en áður, og terðalög landlæknis og skrif- 
stofuhald tímafrekari og tilkostnaðarmeiri.

Að öðru leyti er ætlast til, að aukakensla í læknadeildinni fari yfirleitt 
fram á sama hátt og með sömu kjörum og hingað til við læknaskólann. Þó 
kynni að vera ástæða til að hækka þóknun hjeraðslæknis fyrir kenslu hans.

Ennfremur er æskilegt, að útveguð væri kensla í eyrna-, nef- og háls- 
sjúkdómum. Slikir sjúkdómar eru naumast annara meðfæri en sjerfræðinga, 
og sjerstaklega er þörf á slikum lækni i Reykjavik, vegna þess hve fölk æ 
fjölgar þar, og hve titt er orðið að vitja lækna þangað utan af landinu. Því er 
lagt til, að ráða megi sjerfræðing til kenslu í þeim greinum, gegn 1000 kr. 
þóknun á ári.

Heimspekisdeildin verður ný deild. í henni er ætlast tit að verði kend 
heimspeki og islensk fræði, og gjört ráð tyrir tveimur prófessorum og einum 
dósent.

Heimspekina verður að ætla sjerfræðingi, af þeim ástæðum, sem áður 
eru greindar. Aftur á móti er álitamál, hvort heimspekiskennarinn ætti að 
vera prófessor eða dósent. Ákjósanlegast út af fyrir sig, er að hann væri pró- 
fessor. En þar sem islensk fræði standa Islendingum nær en heimspeki og 
jafnvel öll önnur fræði, færi ef til vill eins vel á þvi, að prófessorarnir í þess- 
ari deild, hefðu á hendi kenslu í þeim fræðum, og mætti þá í bráðina notast 
við dósent i heimspeki.

Verði háskóli stofnaður hjer á landi, verður að taka upp kenslu i ís- 
lenskum fræðum. Annað væri ekki vansalaust. Þau fræði eru svo samgróin 
viðhaldi og viðgangi þjóðernis vors og tungu, að kensla í þeim verður ekki 
metin til peningaverðs, enda verða þau væntanlega hvergi betur kend. Og það
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cr ekki óliklegt að útlendingar sæktu hingað fræðslu i þeim efnum, þeim mun 
fremur, sem vjer eigum þar góðum mönnum á að skipa, og þó sjerstaklega 
einum, þar sem er prófessor B. M. ólsen. Kensla í þeim fræðum mundi því 
að öllum líkindum verða oss til gagns og sóma. í deildinni ætti að kenna 
íslenska málfræði og menningarsögu og sögu landsins að öðru leyti, eftir því 
sem til ynnist. Hefði annar prófessorinn á hendi kenslu í heimspeki, eins og 
hjer er gjört ráð fyrir, ætti dósentinn að kenna sögu landsins, og mætti það 
fara sæmilega með þvi að menningarsagan, sem öðrum prófessorum er ætlað 
að kenna, mundi taka til meiri hluta þess í sögu landsins vfirleitt, er sjer- 
kennilegt væri fyrir íslenskt þjóðerni.

Um 3. gr.
Eftir núgildandi lögum frá 8. nóvember 1883, 9. des. 1889 og 16. nóv. 

1907 hafa forstöðumenn embættaskólanna 4000 kr. laun, en dósentarnir 2800 
kr., að undanteknum læknakennaranum og öðrum kennaranum við presta- 
skólann, sem hvor hefur 2400 kr. laun. Og þau laun hækka ekki upp úrþví.

Hjer er farið fram á, að jafna laun allra kennaranna og að hækka þau 
með hækkandi embættisaldri.

Laun embættismanna yfirleitt eru orðin of lá, sjerstaklega kaupstaðar- 
embættismanna, og þá einkum dósentanna við embættaskólana (og kennar- 
anna við mentaskólann).

Yfirleitt þarf valda menn í öll kennaraembætti, ekki sist i æðri em- 
bættin. En slikir menn fást venjulega þvi aðeins að þeim sje boðin lifvæn- 
leg kjör, og i öllu falli er vonlaust um, að geta haldið þeim til langframa, 
nema því aðeins að kjör þeirra sje að minsta kosti jafngóð og jafnvel óvalinna 
samnámsmanna. Það er t. d. ekki við því að búast, að hæfur maður haldist 
lengi við lagaskólann með 2800 kr. launum, Hann verður að leggja alla krafta 
sina fram til kenslunnaar, en hins vegar eru laun hans lægri, en laun þau, 
sem megnið af námssveinum hans getur búist við að fá, enda beint upp úr 
embættisprófi.

Laun dósentanna eru ekki aðeins ekki lífvænleg. Það er orðið ómögu- 
legt að komast af með þau.

Peningar hafa fallið svo mjög og svo fljótt í verði, að Indriði fulltrúi 
Einarsson telur verðfall þeirra á árunum 19oi/o7 nema yfirleitt á landinu 25°/o 
sjá ritgjörð hans: »Peningaverðið á íslandi« i Skirni 1908, bls. 136.

í Reykjavík hefur verðfallið að öllum líkindum orðið enn meira og 
greiðstígara. Vjer höfum leitað álits athuguls og áreiðanlegs manns, Sighvats 
Bjarnasonar bankastjóra um verð á ýmsum lifsnauðsynjum i Reykjavik árin, 
1875, 1889 og 1908 eða núverandi ár og þau árin, sem launalögin 15. okt. 
1875 og 9. des. 1889 urðu til á, og hann hefir góðfúslega lálið oss i tje eftir- 
farandi skýrslu:

Lífsnauðsynjar allar hafa hækkað mjög í verði hjer í Reykjavík siðast- 
liðna þrjá áratugi, einkum þó allra siðasta áratuginn. Skal jeg t. d. taka það 
fram, að meðalverð á eftirnefpdum rnatvælategundum mun mega telja sem 
hjer segir:
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1875 1889 1908
Kindakjöt pd. á... ..................  16 au. 22 au. 26 au.
Nautakjöt pd. á... .................. 25 - 28 - 45 -
Smjör pd. á . ... .................. 55 — 65 - 85 —
Mjólk potturinn á .................. 16 — 18 - 20 -
Fiskur, nýr, pd... .................. 2% - 3—3% - 7 —
Mjöl sekkurinn á .................. 15 kr. 18 kr. 19 kr.

Kaffi og sykur hefnr hækkað hjer um bil sem toHaukningunni nemur, 
þó máske tæplega þaö, með þvi að samkepnin í þeim vörutegundum hefir 
verið mjög mikil síðari árin, og miklu meiri en áður var.

Af öðrum lífsnauðsynjum má nefna:
Húsaleiga fyrir meðal Qölskyldu (reiknuð 1875. 1889. 1908.
5 herbergi eigi stór, auk eldhúss og
geymsluklefa) um árið: .......................... 240—300 kr. 360—400 kr. 540—600 kr.
Vinnukonukaup (árskaup) .................. 40 — 50 — 120 —
Ráðskonukaup —»—.......................... 110 — 150 — 240—300 —
Vatnsburður og þess konar húsverk
(þar með reiknaðar venjulegar »góðgjörðir«) 60 — 80 — 120 —

Eldsnevti hefir einnig hækkað í verði; kolaverð er að vísu eigi hærra 
nú en áður, öllu heldur hitt; en menn komust áður af með miklu minna af 
kolum en nú, gátu þá brúkað ódýrara eldsneyti: mó, sem nií má heita ófáan- 
legur nema með afarkjörum.

Þá hefir fatnaður allur hækkað í verði, sjerstaklega þó skófatnaður. 
Efni í iverufatnað (klæði og dúkur) eru að visu yfirleitt eigi dýrari nú en fyrir 
20—30 árum, en saumalaun hafa stórum hækkað.

Tiðarandinn og lífernishættir allir hafa einnig breyst þannig hjer í 
Revkjavik, á ofangreindu timabili, að eigi er unt fyrir þann, er teljast vill 
»maður með mönnum« að komast hjá ýmsum útgjöldum, er litt þekt voru á 
fyrri timiim.

Skattar og gjöld hafa aukist að miklum mun. Aukaútsvör eru nú t. 
d. að minsta kosti helmingi hærri en 1889, og sennilega c. 150% hærri en 
1875 fyrir lausamenn.

Það má óhætt fullvrða, að nú sje 50% dýrara að lifa hjer i Reykjavik 
— fyrir þá, sem eingöngu eiga að lifa á peningum — heldur en 1875. Hækk- 
unina — verðfall á peningum — mun mega telja 10—15% frá árinu 1875— 
1889, en 35—40% frá 1889—1908.

Reykjavík, 28. okt. 1908.
Sighvatur Bjarnason.

Sighvati bankastjóra telst svo til, að nú sje 50% dýrara að lifa hjer i 
Reykjavik en 1875, en 35—40% útgjaldasamara en 1889.

1 kr. 1908 er þannig ekki meira virði en 50 aur. 1875, og jafngildir 
60—65 aur. 1889.

Eftir launalögum 1875 hafði forstöðumaður prestaskólans 4600 kr. árs- 
laun. Og eftir lögunum um stofnun læknaskóla frá 1876 hafði forstöðumaður 
þess skóla og landlæknirinn 4800 kr. árslaun. 1883 voru laun landlæknis færð
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niður i 4000 kr. og 1889 voru laun forstöðumanns prestaskólans lækkuð um 
600 kr. Nú hafa forstöðumenn allra embættaskólanna 4000 kr.

Laun dósentanna voru hækkuð 1889. Tveir hafa nú 2800 kr. og tveir 
2400 kr.

Miðað við 1875 æltu forstöðumenn skólanna nú að hafa 6900 kr. árs- 
laun (landlæknir nokkru meir) og dósentarnir 4200 kr. og 3600 kr.

Miðað við 1889 œttu forstöðumennirnir nú að hafa 5400—5600 kr. árs- 
laun, og launahærri dósentarnir 3780—3920 kr., en hinir launalægri 3240— 
3360 kr.

Snúi maður dæminu við og miði við sömu ár, hafa forstöðumenn skól- 
anna, miðað við laun forstöðumanns prestaskólans þá, 1875, i raun og veru nú 
einar 2300 kr. á ári, og miðað við launalögin 1889 að eins 2400—2600 kr.

Dósentarnir hafa nú miðað við sömu ár: Launahærri dósentarnir 1400 
kr. árslaun, ef miðað er við 1875, en 1680—1820 kr. árslaun ef miðað er við 
1889, en launalægri dósentarnir 1200 kr. sje miðað við 1875, en 1440—1560 kr. 
sje miðað við 1889.

Þannig má segja, að forstöðumenn skólanna hafi nú, miðað við 1889, 
i rauninni ekki nema 2400—2600 kr. árslaun, og dósentarnir ekki nema 1440 
—1820 kr. laun.

Og þessum launum halda þeir óbreyttum, þó peningar falli enn meira
í verði.

1400—2600 kr. eru þá árslaun þeirra manna, sem varið hafa 12—14 
hestu árum æfinnar til að búa sig undir lífsstarf sitt. Og á þeim launum eiga 
þeir að framfleyta sjer og hversu stórri fjölskyldu sem er.

En þetta eru bæði óhæfilega lá og óhæfilega ósanngjörn laun. Þau 
eru óhæfilega lá, því að mennirnir geta með engu móti framfleytt sómasam- 
legu lifi á þeim. Og verða því annaðhvort að neita sjer og sínum um marga 
nauðsyn, eða þá að verja meira eða minna af starfskröftum sínum til aðbæta 
launakjörin. En hvorttveggja er mjög skaðlegt fyrir skólana.

Og launin eru ósanngjarnlega lá, því að hagur allra annara launamanna 
hefir batnað að sama eða líku skapi og peningar hafa fallið í verði, hvort 
heldur launamaðurinn fær laun sín hjá einstökum mönnum, einstakra manna 
fjelögum, eða jafnvel hjá sveitafjelögum, og hver sem staða launamannsins er. 
Fjelagsstjórinn, verslunarstjórinn, búðarþjónninn, hjúið og verkamaðurinn, fær 
hærri laun nú en áður. Vinnukonulaun hafa t. d. hækkað um 200% síðan 
1875, og um 140% síðan 1889. Og öll þessi hækkun kemur beint eða óbeint 
niður á embættismanninum, eins og öðrum.

Landssjóður er þannig orðinn lakasti húsbóndinn.
Ur þessum ójöfnuði vill frumvarpið bæta, að því er kemur til æðri 

kennaranna.
Það er lagt til, að það verði gjört með tvennu móti; sumpart með því 

að hækka byrjunarlaun launalægri kennaranna, og sumpart með þvíaðhækka 
laun allra kennaranna, með hækkandi embættisaldri. Jafnframt er öllum að- 
alkennurum gjört jafnhátt undir höfði, bæði að því er snertir embættisveg og 
launahæð, að þeim kennurum undanteknum, sem nú búa við betri kjör, og 
þvi ekki verður hreyft við.

Ef miðað væri við 2800 kr. launahæð kennara eftir lögunum frá 1889, 
ættu lægstu launin eða byrjunarlaunin nú að verða 3780 kr. Hjer er þó að-
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eins farið fram á 3200 kr. og jafngildir það 1920—2180 kr. launum 1889. Slík 
laun og enda hæiri laun þóttu oflág þá. Það ár voru laun dósentanna við 
prestaskólann færð úr 2400 og 2000 upp i 2800 og 2400 kr. Vjer treystumst 
ekki til að fara hærra, en til 3200 kr., en lægri mega launin hinsvegar með 
engu móti verða. Erlendis eru byrjunarlaun prófessora töluvert hærri, i Kaup- 
mannahöfn t. d. 3600 kr., og mun þó yfirleitt ekki vera dýrara að lifa í Kaup- 
mannahöfn en i Reykjavík.

En bæði í notum þess, hve byrjunarlaunin eru hlutfallslega lág, ogsvo 
af þvi, að það er sanngjarnt i sjálfu sjer, að laun hækki með hækkandi emb- 
ættisaldri, leggjum vjer til, að launin hækki eftir tiltekið árabil upp i4800kr. 
Það má búast við, að ungir visindamenn veljist til háskólans fremur en eldri 
menn. Þeir stofna ijölskyldu, fjölskyldan vex með liðandi árum og útgjöldin 
aukast að sama skapi. Og seinast en ekki síst má geta þess, að háskólinn 
hefur niiklu meiri von um að halda góðum kennurum, ef kjör kennaranna 
batna eftir þvi sem árin færast yfir þá. Vjer leggjum áherslu á, að launin 
hækki með hækkandi embættisaldri, og gjörum oss von um, að þeirri tillögu 
verði vel tekið, nú er það nýmæli er lögleitt um presta með lögum nr. 46, frá 
16. nóv. 1907, og vjer vonum, að lokaupphæðin 4800 kr. þyki ekki of há, er 
litið er til hins lága peningaverðs nú, og lokalauna slíkra embættismanna er- 
lendis. Við Kaupmannahafnarháskóla eru þau t. d. 6000 kr.

Nú eru útgjöld landssjóðs til kennara embættaskólanna þessi: 

Prestaskólinn.
Laun forstöðumanns.................................................  4,000 kr.

— 1. dósents .................................................. 2,800 —
— 2. dósents......................................................... 2,400 —

Þóknun fyrir kenslu i kirkjurjetti .................. 100 — 9,300 kr.

Lœknaskólinn.
Laun forstöðumanns (og landl.).......................... 4,000 kr.
Laun dósentsins ................................................. 2,400 —
þóknun til hjeraðslæknis........................................ . 800 — 7,200 _

Lagaskólinn.
Laun forstöðumanns ......................................... 4,000 —

— dósentsins......................................................... 2,800 — 6,800 _
eða samtals til allra skólanna 23,300 kr.

Eftir frumvarpi voru mundi byrjunarlaunakostnaðurin verða eins og 
hjer segir:

Guðfræðisdeíld.
2 prófessorar (4,000 -j- 3,200) —.......................... 7,200 kr.
1 aukakennari ................................................. 2,400 — 9,600 kr.

Læknadeild.
2 prófessorar (3,200 kr. hvor) =.......................... 6,400 kr.
Þóknun hjeraðslæknis.......................................... 800 — 7,200 _

Flyt: 16.800 kr.
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Lagadeild.
3 prófessorar (4,000 -j- 2 x 3,200 kr.)

Heimspekisdeild.
2 prófessorar (3,200 kr. hvor) = ..................
1 aukakennari .........................................................
Hjer frá mætti væntanlega draga eftirlaun próf.

B. M. ólsens 2,255 kr............................................................

Flutt: 16,800 kr. 

10,400 kr.

6.400 kr.
2.400 — 8,800 -

.................. 2,255 —
6,545 kr.

Allur launakostnaðurinn. eftir frumvarpi voru yrði þá fyrst
um sinn ..........................................................................................  33,745 —
Nú er hann..................................................................................... 23,300 --
Aukningin næmi þannig ........................................................... 10,445 kr.
Miði maður við meðallaun háskólakennaranna eða laun þau, sem þeir

mundu fá eftir 12 ára þjónustu yrði kostnaðurinn nokkru meiri. Þá hefðu 
allir prófessorarnir 4,000 kr. árslaun. Dósentalaunin og aðstoðarkennaraþókn- 
unin hjeldist óbreytt, nema hvað búast mætti við, að fá mætti kennslu í augn- 
sjúkdómum fyrir 1,000 kr., et núverandi augnlæknir ljeti af starfl sínu. Kostn- 
aðurinn yrði þá í viðbót við nýnefndar 10,445 kr. eins og hjer segir: 10,445 kr.

Við guðfræðisdeildina................................................. 800 kr.
— læknadeildina................................................. 1,600 —
— lagadeildina......................................................... 1,600 —
— heimspekisdeildina.......................................... 1,600 — 5,600 kr.
Beri maður öll kurl til grafar, mætti segja að laun forstöðu-

manns læknaskólans (landlæknis) væru oftalin með kostnaði við
læknaskólann nú, og að eftirlaun próf. B. M. ó. mætti ekki telja
frá framtíðarkostnaðinum tíl langframa, og bættust þá hjer við
4,000 -j- 2,255 kr. eða.............................................................................. 6,255 —

Kostnaðurinn umfram núverandi launakostnað yrði því ... 22,300 kr. 
Eftir þessu fengi þjóðin, 80,000 manns, viðunanlegan háskóla fyrir 28 

aura nefskatt. Og er vonandi, að þeir menn setji það ekki fyrir sig, sem há- 
skólamálið hefir verið og er alvörumál. Kristjaniuháskóli kostaði Norðmenn 
hlutfallslega miklu meira þegar þeir stofnuðu háskóla hjá sjer 1811; og því 
fór svo fjarri, að nokkur Norðmaður sæi eftir þvi, að allir þeirra helstu menn 
hafa þakkað og þakka háskólanum enn í dag uppgang þjóðarinnar að miklu leyti.

Og þó að háskóli vor kostaði landssjóð þannig nokkuð meira en nú- 
verandi embættaskólar, þá skerti það ekki þjóðarhaginn. Aukafjárhæðin yrði 
eftir sem áður kyr i landinu, hefði aðeins vasaskifti, og enda vafamál að lands- 
sjóður biði nokkurn baga af hinu breytta fyrirkomulagi. Að því skapi sem 
háskólinn yrði betri að því skapi yrðu færri íslendingar til að sækja æðri 
mentun út úr landinu. Þá myndu flestir íslenskir námsmenn verða kyrrir
heima fyrir og eyða hjer því fje, sem nú rennur tit útlendinga.

Forstöðumaður læknaskólans er því meðmæltur að kennaraskipún há-
skólans sje, svo fljótt sem fjárhagur landsins leifir, komið í það horf, sem hjei’ 
er farið fram á, en mælii' móti því, að íslenskir háskólakennarar beri útlent 
embættisheiti.



Frumvarp til laga
um

ríkisréttarsamband Danmerkur og íslands.

(Lagt fyrir alþingi 1909).

1. gr.
Island er frjálst og sjálfstætt land, er eigi verður af hendi látið. í>að er 

i sambandi við Danmörku um einn og sama konung og þau mál, er báðir aðilar 
hafa orðið ásáttir um að telja sameiginleg í lögum þessum. Danmörk og ísland 
eru því í rikjasambandi, er nefnist veldi Danakonungs.

I heiti konungs komi eftir orðið: »Danmerkur«, orðin: »og íslands«.

2. gr.
Skipun sú, er gildir í Danmörku um ríkiserfðir, rétt konungs til að hafa 

stjörn á hendi í öðrum löndum, trúarbrögð konungs, myndugleika hans og um 
rikisstjóm er konungur er ófullveðja, sjúkur eða fjarstaddur, svo og um það er 
konungdómurinn er laus og enginn ríkisarfi til, skal einnig gilda að þvi er til 
Islands kemur.

3. gr.
Þessi eru sameiginleg mál Danmerkur og íslands:

1. Konungsmata, borðfé ættmenna konungs og önnur gjöld til konungsættar- 
innar.

2. Utanríkismálefni. Enginn þjóðasamningur, er snertir Island sérstaklega, skal 
þó gilda fyrir Island nema rétt stjórnarvöld islenzk samþykki.

3. Hervamir á sjó og landi ásamt gunnfána sbr. þó 57. gr. stjórnarskrárinnar 
frá 5. janúar 1874.

4. Gæzla fiskiveiðaréttar þegnanna, að óskertum rétti íslands ti.1 að auka eftir- 
lit með fiskiveiðum við ísland eftir samkomulagi við Danmörku.

24a
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5. Fæðingjaréttur. Löggjafarvald hvors landa um sig getur þó veitt fæðingja- 
rétt með lögum og nær hann þá til beggja landa.

6. Peningaslátta.
7. Hæstiréttur. Þegar gjörð verður breyting á dómaskipun landsins, getur lög- 

gjafarvald íslands þó sett á stofn innanlands æðsta dóm í íslenzkum málum. 
Meðan sú breyting er eigi gjörð, skal þess gætt, er sæti losnar í hæstarétti, 
að skipaður sé þar maður, er hafi sérþekkingu á íslenzkri löggjöf og kunn- 
ugur sé íslenzkum högum.

8. Kaupfáninn út á við.
4. gr.

öðrum málefnum, sem taka bæði til Danmerkur og Islands, svo sem 
póstsambandið og ritsímasambandið milli landanna, ráða dönsk og íslenzk stjórnar- 
völd i sameiningu. Sé um löggjafarmál að ræða, þá gjöra löggjafarvöld beggja 
landa út um málið.

5- gr-
Danir og íslendingar á Islandi og Islendingar og Danir í Danmörku njóta 

fulls jafnréttis.
Þó skulu forréttindi íslenzkra námsmanna til hlunninda við Kaupmanna- 

hafnar-háskóla óbreytt. Svo skulu og heimilisfastir íslendingar á íslandi hér eftir 
sem hingað til vera undanþegnir herþjónustu á sjó og landi.

Um fiskiveiðar í landhelgi við Danmörku og ísland skulu Danir og Is- 
lendingar jafnréttháir meðan 4. atriði 3. gr. er í gildi.

6. gr.
Þangað til öðruvísi verður ákveðið með lögum, er ríkisþing og alþingi 

setja og konungur staðfestir, fara dönsk stjórnarvöld einnig fyrir hönd íslands 
með mál þau, sem eru sameiginleg samkvæmt 3. gr. Að öðru leyti ræður hvort 
laridið að fullu öllum sínum málum.

7. gr.
Meðan ísland tekur engan þátt í meðferð hinna sameiginlegu mála, tekur 

það heldur ekki þátt í kostnaði við þau; þó leggur Island fé á konungsborð og 
til borðfjár konungsættmenna hlutfallslega eftir tekjum Danmerkur og Islands. 
Framlög þessi skulu ákveðin fyrirfram um 10 ár í senn með konungsúrskurði, 
er forsætisráðherra Dana og ráðherra íslands undirskrifa.

Ríkissjóður Danmerkur greiðir landssjóði íslands eitt skifti fyrir öll 
1,500,000 kr., og eru þá jafnframt öll skuldaskifti, sem verið hafa að undanfömu 
milli Danmerkur og íslands, fullkomlega á enda kljáð.

8. gr.
Nú rís ágreiningur um það, hvort málefni sé sameiginlegt eða eigi, 

og skulu þá stjórnir beggja landa reyna að jafna hann með sér. Takist það eigi, 
skal leggja málið í gjörð til fullnaðarúrslita. Gjörðardóminn skipa 4 menn, er 
konungur kveður til, tvo eftir tillögu rikisþingsins (sinn eftir tillögu hvorrar þing- 
deildar) og tvo eftir tillögu alþingis. Gjörðarmennirnir velja sjálfir oddamann.
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Verði gjörðarmenD ekki á eitt sáttir um kosningu oddamannsins, er dómsforseti 
hæstaréttar sjálfkjörinn oddamaður.

9. gr.
Ríkisþing og alþingi getur hvort um sig kraflst endurskoðunar á lögum 

þessum þegar liðin eru 25 ár frá því er lögin gengu í gildi. Leiði endurskoðunin 
ekki til nýs sáttmála innan 3 ára frá því er endurskoðunar var krafist, má heimta 
endurskoðun af nýju á sama hátt og áður, að 5 árum liðnum frá því nefndur 3 
ára frestur er á enda. Nú tekst ekki að koma á samkomulagi meðal löggjafarvalda 
beggja landa innan 2 ára frá þvi, er endurskoðunar var krafist í annað sinn, og 
ákveður konungur þá, með 2 ára fyrirvara, eftir tillögu um það frá ríkisþingi 
eða alþingi, að sambandinu um sameiginleg mál þau, er ræðir um í 4., 5., 6., 7. 
og 8. tölulið 3. greinar, skuli vera slitið að nokkru eða öllu leyti.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarpið er, að öðru en leiðrétting á skýringunni millum sviga i hinum 
slenzka texta 8. gr., samhljóða frumvarpi því til laga um ríkisréttarsamband 
Danmerkur og Islands, er nefnd sú hefir til búið, er skipuð var með konungs- 
úrskurði 30. júlí 1907, til þess að undirbúa ráðstafanir til nýrrar löggjafar um 
stjórnarskipulega stöðu Islands í veldi Danakonungs. Aliti nefndarinnar verður 
útbýtt meðal þingmanna, og skal til að rökstyðja frumvarpið hér látið nægja að 
vísa að öllu leyti til nefndarálitsins.



Prumvarp til stjórnarskipunarlaga
um

breyting á stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Islands
5. jan. 1874 og stjórnarskipunarlðgum 3. okt. 1903.

(Lagt fyrir alþingi 1909).

Fyrirsögnin verði: Stjórnarskrá íslands.

í staðinn fyrir 1.—62. gr. og ákvarðanir um stundarsakir 1.—4. í stjómarskrá 
5. jan. 1874 og 1.—13. gr. í stjórnarskipunarlögum 3. okt. 1903 komi eftirfarandi 
greinar:

I.

z. gr.
Stjórnarjyrirkomulagið er pingbnndin konungsstjórn. Island hefir konung sameigin- 

legan við Danmörk. Um ríkiserjðir, rétt konungs til að kaja stjórn á kendi í öðrum lötid- 
um, trúarbrögð konungs, tnyndugleika hans og um rikisstjórn, er konungur er ójullveðja, 
sjúkur eða jjarstaddur, svo og um pað, er konungdómurinn er laus og enginn rikisarji til, 
jer ejtir ákvœðutn laganna um ríkisréttarsamband Danmerkur og Islands.

2. gr.
Island er í sambandi við Danmörk um pau mál, sem ejtir samkomulagi beggja 

landanna eru talin samciginleg i 3. gr. sbr. y. gr. i lögunum um ríkisréttarsamband Dan- 
merkur og lslands. Um meðjerð pessara mála jer ejtir jyrirmœlum 6. greinar i sambands- 
lögunum. Að öllu öðru leyti er löggjajatvaldið hjá konungi og alpingi í sameiningu, jram- 
kvamdarvaldið hjá konungi og dótnsvaldið hjá dótnetidum.

3- gr.
Konungurinn vinnur eið að stjórnarskrá lslands, pegar hann kemur til rikis, hafi 

hann eigi pegar unnið pann eið sem ríkisarfi. Aj eiðstaj konungs skal gjöra tvö samhljóða 
jrumrit, og skal senda alpingi annað peirra til geymslu; hitt skal geyma i landsskjalasajninu.
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j 4- P- }
j Konungurinn hefir hið œðsta vald i öllum málejnum Islands, með peim takmörkun- !
j um, sem settar eru í stjórnarskrá pessari, og lœtur ráðherra Islands jramkvœma pað í öllum
i ejnum, sem ákvœðið í 2. málsgrein í 2. gr. stjórnarskrár pessarar tekur eigi til. i
i •
\ I- Sr-
j Konungurinn er ábyrgðarlaus; hann er heilagur og jriðhelgtir. Ráðherrann ber
j ábyrgð á stjórnarathöjnum ejtir pví sem lög mœla jyrir iiw pað. Alpingi getur kœrt ráð- 
j herrann jyrir embœttisrekstur hans. Landsdómur dœtnir pau tnál.
j

gr-
j Konungur skipar ráðherra lslands og leysir hann jrá embœtti. Aðsetur ráðherra
i skal vera í Reykjavík. Hann ter svo ojt sem nauðsyn krejur á konungsjund, til pess að 
j bera upp jyrir konungi lög og mikilvœgar stjórnarráðstafanir. Undirskrijt konungs undir i
j ályktanir pœr, sem snerta löggjöj og stjórn, veitir peim gildi, pegar ráðherrann ritar undir i
j pœr með honum. S
í Nú deyr ráðherrann, og gegnir landritari pá ráðherrastörjum á eigin ábyrgð, pangað i
j til skipaður hefir verið nýr ráðherra. Breyta má pessu með lögtitn.

j 7' Zr- j
j Með lögum má ákveða að ráðherrar skuli vera fleiri en einn.

Nú er ráðherrum jjölgað, og skijtir konungur pá störjum tneð peitn. Einn peirra 
kveður hann til jorsœtis, og stýrir hann ráðherrastejnum. Starjsvið ráðherrastejnu skal 
nánar ákveðið í lðgunutn.

Hver ráðherra undirskrijar tneð konungi ályktanir um pau málejni, er undit hann 
liggja sérstaklega, og ber ábyrgð á stjórnarathöjnum. Sá ráðherra sem konungur hefir til 
jorsœtis kvatt, ber að jajnaði málin jram jyrir konung, einnig jyrir hönd hinna ráðherranna.
Þegar hann pannig ber jram jyrir konung tnál, sem annar ráðherra hefir najnsett, ber hanti 
að eins ábyrgð á pvt, að málið sé rétt jramflutt, nema hann sérstaklega taki að sér stjórnar- 
skipulega ábyrgð á ejni tnálsins, með pví að setja einnig najn sitt undir pað. Að öðru leyti 
gilda um hvern eiustakan ráðherra pau jyrirmœli, sem sett eru um ráðherra Islands í 
stjórnarskrá pessari.

8- gr.
Konungur veitir öll þess konar embætti, sem hann hefir veitt hingað til. 

Breytingu má á þessu gjöra með lögum. Engan má skipa embættismann á Islandi, 
nema hann hafi fæðingjarétt, og sé hann eigi íslendingur, hafi fært sönnur á það með 
opinberu prófi, að hann skilji til hlítar íslenzku og geti talað hana og skrifað. Sérhver 
embættismaður skal vinna eið að stjórnarskránni.

Konungur getur vikið þeim írá embætti, sem hann hefir veitt það. Eftirlaun 
embættismanna skulu ákveðin samkvæmt eftirlaunalögunum.

! Konungur getur flutt embættismenn úr einu embætti í annað, þó svo, að þeir
missi einkis í af embættistekjum, og að þeim sé gefinn kostur á að kjósa, hvort þeir 

j vilji heldur embættaskiftin eða þá lausn frá embætti með eftirlaunum þeim, sem almenn-
j ar reglur ákveða. i
j Með lögum má undanskilja ýmsa embættismannaflokka auk embættismanna j

þeirra, sem nefndir eru í 51. gr.

f
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9- gr-
Konungur stefnir saman reglulegu alþingi annaðhvort ár. An samþykkis kon- 

ungs má þingið eigi setu eiga lengur en io vikur. Ákvæðum greinar þessarar má 
breyta með lögum.

10. gr.
Konungur getur stefnt alþingi saman til aukafunda, og ræður hann, hversu 

langa setu það þá skuli eiga.

11. gr.
Konungur getur frestað fundum hins reglulega alþingis um tiltekinn tfma, en 

samt ekki lengur en 4 vikur, nema alþingi samþykkist það, og ekki nema einu sinni 
á ári.

12. gr.
Konungur getur rofið alþingi, og skal þá stofnað til nýrra kosninga áður en 

tveir mánuðir eru liðnir frá því er það var rofið, og alþingi stefnt saman áður en ár 
er liðið frá þingrofinu.

13. gr.
Konungur getur látið leggja fyrir alþingi frumvörp til laga og ályktana.

14- fiT.
Samþykkis konungs þarf til þess að nokkur ályktun alþingis geti fengið laga- 

gildi. Konungur annast um, að lögin veiði birt og að þeim verði fullnægt. Hafi kon- 
ungur ekki staðfest eitthvert lagafrumvarp, sem alþingi hefir fallist á, á undan næsta 
reglulegu alþingi, er það fallið niður.

IS- gr-
Þegar brýna nauðsyn ber til, getur konungur gefið út bráðabirgðalög milli 

alþinga; þó mega slík lög eigi koma í bága við stjórnarskrána, ettda jalla pau úr gildi, 
nema nœsta alpingi á ejtir sampykki pau. Eigi má geja út bráðabirgðajjárlög jyrir pað 
jjárhagstímabil, er jjárlög eru sampykt jyrir aj alpingi.

ié. gr.
Konungur náðar menn, og veitir almenna uppgjöf á sökum. Ráðherrum getur 

hann þó ekki án samþykkis alþingis gefið upp hegning, er landsdómur hefir dæmt 
þá til.

I?' gr‘
Konungur veitir sumpart beinlínis, sumpart með því að fela það hlutaðeigandi 

stjórnarvöldum á hendur, leyfi þau og undanþágur frá lögum, sem tíðkast hafa eftir 
regluna þeim, sem farið hefir verið eftir hingað til.

II.

iS. gr.
A alpingi eiga sœti 36 pjóðkjörnir alpingismenn. Kosningarnar gilda venjulega 

jyrir 6 ára timabil. Tölu pingtnanna og lengd kjörtimábils má breyta með lögum. Dey1
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nokkur eða fari frá af peim er kosnir eru meðan á kjörtímanum stendur, skal kjósa eða 
kveðja til pingsetu fyrir pað timabil, sem eftir er af kjörtímanum.

19. gr.
Alpingi skiftist i tvær deildir, efri pingdeild og neðri pingdeild. I efri deildinni eiga 

sæti 12 pingmenn, í neðri deildinni 24. Þó má breyta tölum pessurn með lögum.

20. gr.
AUa pingmenn efri pingdeildar svo og varapingmenn til að fylla sati er auð kunna 

að verða í efri deild d kjörtimanum, skal kjósa hlutfallskosningum um land alt í einni heild. 
Til neðri pingdeildar skal kosið í kjördæmum, er skulu vera sem jöfnust að starð og nánar 
skulu ákveðin i kosningalögunum. Þar skulu og settar hinar nánari reglur utn kosningar 
ailar til beggja pingdeilda og um fylling auðra sata í efri pingdeild.

21. gr.
Kosningarrétt til neðri deildar alpingis hefir hver karlmaður, sem hefir óflekkað 

mannorð, er orðinn fullra 2y ára að aldri psgar kosningin fer fram, hefir pá verið heimilis- 
fastur i kjördaminu eða kaupstaðnum eitt ár, er fjár sins ráðandi, enda sé honum ekki lagt 
af sveit, eða, hafi hann pegið sveitarstyrk, að hann hafi pá endurgoldið hann eða honum 
verið gefinn hann upp.

Kosningarrétt til efri deildar alptngis hefir hver sá, er kosningarrétt á til neðri 
deildar, ef hann er orðinn fullra 40 ára að aldri, pegar kosning fer fram.

Með lögurn má veita kosningarrétt konum, giftum sem ógiftum, ef pær að öðru 
leyti fuUnægja áðurgreindum skilyrðum fyrir kosningarrétti.

22. gr.
Kförgengur til neðri deildar alpingis er hver sá, sem hefir kosningarrétt samkvæmt 

21. gr., ef hann er ekki rikispegn utan veldis Danakonungs, eða að öðru leyti i pjónustu 
annara rikja, hefir að minsta kosti i siðustu y ár verið á Islandi eða í Danmörku og er 
orðinn fullra yo ára að aldri, pegar kosning fer fram.

Kjósa má pó mann, er á heima utan kjördœmis eða hefir verið innan kiördæmis 
skemur en eitt ár.

Kjörgengur til efri deildar alpingis er hver sá, er kjörgengur er til neðri deildar, 
ef kann er fullra 40 ára að aldri pegar kosning fer fram.

Konum, giftum sem ógiftum, má með lögum veita kjörgengi, etida fullnægi pær 
öllum öðrum skilyrðtim fyrir kjörgengi samkvæmt pessari grein.

III.

23. gr.
Hið reglulega alþingi skal koma saman 15. febrúar annaðhvort ár, eða, ef hann 

btr upp á helgan dag, næsta virkan dag þar á eftir, nema konungur hafi til tekið annan 
samkomudag sama ár. Breyta má þessu með lögum.
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24- gr-
Samkomustaður alþingis er Reykjavík. Þegar sérstaklega er á statt, getur kon- 

ungur þó skipað svo fyrir, að alþingi skuli koma saman á öðrum stað í landinu.

2/. gr.
Æpingi er jriðheilagt. Enginn má raska jriði pess eða jrelsi.

26. gr.
Alþingi sker sjálft úr, hvort þingmenn þess séu löglega kosnir.

27. gr.
Sérhver nýr þingmaður skal vinna eið að stjórnarskránni undir eins og viður- 

kent er, að kosning hans sé gild.

28. gr.
Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæring sína, og eigi við neinar 

reglur frá kjósendum sínum.
Embættismenn þeir, sem kosnir eru til alþingis, þurfa ekki leyfi stjómarinnar 

til þess að taka við kosningu, en skyldir eru þeir til að annast um að embættisstörfum 
þeirra verði gegnt á þann hátt, er stjórnin álítur nægja, án kostnaðar fyrir landssjóðinn.

29. gr.
Hvor þingdeild á rétt á að bera upp frumvörp til laga og ályktana og sam- 

þykkja þau fyrir sitt leyti; einnig má hvor þingdeildin fyrir sig og sameinað alþing 
senda konungi ávörp.

30. gr.
Hver þingdeiid getur sett nefndir af þingmönnum til þess, meðan þingið 

stendur yfir, að rannsaka málefni, sem eru áríðandi fyrir almenning. Þingdeildin getur 
veitt nefndum þessum rétt á að heimta skýrslur, munnlegar og bréflegar, bæði af 
embættismönnum og öðrum.

31- gr-
Engan skatt má á leggja, né breyta, né af taka nema með lögum; ekki má 

heldur án lögákvæða taka lán, er skuldbindi ísland, né selja, eða með öðru móti láta 
af hendi neina af fasteignum landsins.

32- gr.
Ekkert gjald má greiða af hendi, nema heimild sé til þess í fjárlögum eða 

fjáraukalögum.

33- gr-
Jafnskjótt sem hið reglulega alþingi er komið saman, skal leggja fyrir það 

frumvarp til fjárlaga fyrir fjárhagstimabilið, sem i hönd fer.
Gjöld, sem ákveðin eru með eldri lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða 

öðrum gildum ákvörðunum, skulu, þangað til breyting verður á því gjörð með lögum, 
tilfærð í fjárlögunum svo sem gjöld þessi hafa ákveðin verið.
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Frumvarpið til fjárlaganna og eins frumvörp til fjáraukalaga skal jafnan fyrst 
leggja fyrir neðri deild alþingis.

34- gr-
Hvor þingdeild kýs yfirskoðunarmann, og skulu þeim veitt laun fyrir starfa 

sinn. Yfirskoðunarmenn þessir eiga að gagnskoða hina árlegu reikninga um tekjur og 
gjöld landsins, og gæta þess, að tekjur landsins séu þar allar taldar, og að ekkert hafi 
verið út goldið án heimildar. Þeir geta krafist, að fá allar skýrslur þær og skjöl, 
sem þeim þykir þurfa. Síðan skal semja reikning fyrir fjárhagstímabilið og leggja 
hann fyrir alþingi ásamt með athugasemdum yfirskoðunarmanna, til fullnaðaiúrslita með 
lagaboði.

37- gr-
Enginn útlendingur getur öSlast fœSingjarétt nema meS lögum, sbr. $. US J. greinar 

i lögum um rikisréttarsamband Danmerkur og Islands.

36- gr.
Ekkert lagafrumvarp má samþykkja til fullnaðar, fyr en það hefir verið rætt 

þrisvar í hvorri þingdeild.

37- gr-
Þegar lagafrumvarp er samþykt í annarri hvorri þingdeildinni, skal það lagt 

fyrir hina þingdeildina í því formi, sem það er samþykt i. Verði þar breytingar á 
gjörðar, gengur það aftur til hinnar fyrri þingdeildar. Verði hér aftur gjörðar breyting- 
ar, fer frumvarpið að nýju til hinnar deildarinnar. Gangi þá enn eigi saman, ganga 
báðar deildimar saman i eina málstofu, og leiðir alþingi þá málið til lykta eftir eina 
umræðu. Þegar alþingi þannig myndar eina málstofu, þarf til þess, að gjörð verði 
fullnaðarályktun á máli, að meir en helmingur þingmanna úr hvorri deildinni um sig 
séu á fundi og eigi þátt í atkvæðagreiðslunni; ræður þá atkvæðafjöldi úrslitum um hin 
einstöku máls-atriði, en til þess aö lagafrumvarp, að undanskildum frumvörpum til fjár- 
laga og fjáraukalaga, verði samþykt í neild sinni, þarf aftur á móti að minsta kosti, að 
tveir þriðjungar atkvæða þeirra, sem greidd eru, séu með frumvarpinu.

38- gr.
Meðan alþingi stendur yfir, má ekki taka neinn alþingismann fastan fyrir skuldir 

án samþykkis þeirrar deildar, er hann situr í, né heldur setja hann í varðhald eða höfða 
mál á móti honum, nema hann sé staðinn að glæp.

Enginn alþingismaður verður krafinn til ábyrgðar utan þings fyrir það, sem 
hann hefir talað á þinginu, nema þingdeildin, sem hann á sæti i, leyfi.

39- gr-
Ef sú breyting, er sviftir mann kjörgengi, verður á högum þess manns, sem 

löglega er kosinn, missir hann rétt þann, sem kosningunni fylgir.

4°. gr.
Ráðherra á samkvæmt embættisstöðu sinni sæti á alþingi, og rétt á að taka 

þátt í umræðunum eins oft og hann vill, en gæta verður hann þingskapa að öðru leyti.
24 b



192«

í forföllum ráðherra má hann veita öðrum manni umboð til þess að mæta á 
alþingi fyrir sina hönd.

Atkvæðisrétt hefir ráðherra eða sá, sem kemur í hans stað, því að eins, að þeir 
séu kosnir alþingismenn.

4I’ .
Hvor þingdeild og eins hið sameinaða alþingi kýs sjálft forseta sinn og varaforseta. 

4*. gr.
Hvorug þingdeildin má gjöra ályktun um neitt, nema meira en helmingur þing- 

manna sé á fundi og greiði þar atkvæði.

43- gr-
Heimilt er þingmanni að bera upp í þeirri þingdeild, sem hann á sæti í, hvert 

það málefni, er almenning varðar, ef þingdeildin leyfir það, og beiðast skýrslu um það.

44- gr'
Hvorug þingdeildin má taka nokkurt málefni til meðferðar á þingi, nema ein- 

hver þingdeildarmanna taki það að sér til flutnings.

45- .
Þyki þingdeildinni ekki ástæða til að gjöra ályktun um eitthvert málefni, þá 

getur hún vísað því til ráðherra.

4Ö' gr'
Fundi beggja þingdeildanna og hins sameinaða alþingis skal halda í heyranda 

hljóði. Þó getur forseti eða svo margir þingmenn, sem tiltekið er í þingsköpunum, 
krafist, að öllum utanþingsmönnum sé vísað á burt, og skal þá þingið eða þingdeild sú, 
er hlut á að máli, skera úr, hvort ræða skuli málefnið í heyranda hljóði eða eigi.

47-
Þingsköpin handa hinu sameinaða alþingi og báðum deildum þess skulu sett 

með lögum.

IV.

4g. gr.
Kotiungur getur með sampykki alpingis kart mann jyrir landsdómi jyrir pess konar 

glœpi, er honum virðast einkar hásKhlegir jyrir Island.

49- gr'
Skipun dómsvaldsins verður ekki ákveðin nema með lagaboði.

5°. gr.
Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvaldanna. Þó 

getur sá, sem þar um leitar úrskurðar, ekki komið sér hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð, 
með þvi að skjóta málinu til dóms.
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S1- gr-
Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögunum. Þeim 

dómendum, sem ekki hafa að auk umboðs-störf á hendi, verður ekki vikið úr embætti 
nema með dómi, og ekki verða þeir heldur fluttir í annað embætti á móti vilja þeirra, 
nema þegar verið er að koma nýrri skipun á dómstólana. Þó má veita þeim dómara, 
sem orðinn er fullra 65 ára gamall, lausn frá embætti, en eigi skal hann missa neins í 
af launum sínnum.

V.

52- gr-
Hin evangeliska lúterska kirkja er þjóðkirkja á íslandi, og skal þjóðfélagið því 

styðja hana og vemda.
Sambandinu milli pjóðkirkju og landsstjórnar skal skipa með lögum.

53- gr-
Landsmenn eiga rétt á að stofna félög til að þjóna guði með þeim hætti, sem 

bezt á við sannfæringu hvers eins. Þó má ekki kenna eða fremja neitt, sem er gagn- 
stætt góðu siðferði og allsherjarreglu.

Í4- gr.
Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til neinnar annarar guðs- 

dýrkunar en peirrar, er hann sjáljur aðhyllist, en gjalda skal hann til skóla hin lögboðnu 
persónulegu gjöld pjóðkirkjunnar, ej hann sannar ekki, að hann heyri til öðrum trúar- 
bragðajlokki, er viðurkendur er i landinu.

55- gr-
Réttindi trúarbragðajlokka peirra, er greinir d við pjóðkirkjuna, skulu ákveðin 

með lögum.
Sé- gr.

Enginn má neins í missa af þegnréttindum fyrir sakir trúarbragða sinna, né 
heldur má nokkur þeina vegna skorast undan almennum félagsskyldum.

VI.

57- gr.
Hvern pann, sem tekinn er jastur, skal án undandráttar leiða jyrir dómara. St 

hann pá eigi jajnskjótt látinn laus, skal dómari, áður sólarhringur sé liðinn, leggja rök- 
studdan úrskurð á, hvort hann skuli settur i varðhald. Megi láta hann lausan móti veði, 
þá skal ákveðið í úrskurðinum, hvert og hversu mikið það skuli vera.

Úrskurði dómara má þegar skjóta til æðra dóms, og jer um birting og ájrýjun 
sliks úrskurðar sem um birting og ájrýjun dóms i sakamálum.

Engan má setja í gæzluvarðhald fyrir sök, er að eins varðar fjársekt eða ein- 
földu fangelsi.

58. gr.
Heimilið er friðheilagt. Ekki má gjöra húsleit, né kyrrsetja bréf og önnur skjöl 

og rannsaka þau, án dómsúrskurðar, nema lög sérstaklega leyfi.
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59- gr-
Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sina, 

nema almennings þörf kreiji; þarf til þess lög og -komi fult verð fyrir.

60. gr.
Öll bönd þau, er hamla frelsi í atvinnuvegum og jafnrétti manna til atvinnu 

og eigi eru bygð á almenningsheillum, skal af taka með lögum.

6í. gr.
Sá, sem ekki getur séð fyrir sér og sínum, og sé hann ekki skyldu-ómagi 

annars manns, skal eiga rétt á að fá styrk úr almennum sjóði, en þá skal hann háður 
vera takmörkunum þeim, er lögin áskilja.

62. gr.
Hafi foreldrar eigi efni á að fræða sjálf börn sín, eða séu bömin munaðarlaus 

og öreigar, er það skylda hins opinbera að sjá þeim fyrir uppfræðingu og framfæri.

Hver maður á rétt á að láta í ljósi hugsanir sínar á prenti, en þó verður hann 
að ábyrgjast þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir prentfrelsi má aldrei 
lögleiða.

64. gr.
Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, án þess að 

leyfi þurfi að fá til þess. Ekkert félag má rjúfa með stjórnarráðstöfun. Þó má banna 
félög um stundarsakir, en þá verður þegar að höfða mál gegn félaginu, til þess það 
verði rofið.

6V gr.
Rétt eiga menn á að safnast saman vopnlausir. Lögreglustjórninni er heimilt 

að vera við almennar samkomur. Banna má mannfundi undir berum hinmi, þegar 
uggvænt þykir, að af þeim leiði óspektir.

66. gr.
Hver vopnfær maður er skyldur að taka sjálfur þátt í vöm landsins eftir því, 

sem nákvæmar verður ákveðið með lögum.

67- gr’
Rétti sveitarfélaganna til að ráða málefnum sínum skal skipað með lögum.

68. gr.
Skattgjaldamálum skal skipa með lögum.

69- gr-
Sérréttindi, er bundin séu við nafnbætur og lögtign, má eigi lögleiða,
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VII.

70. gr.
Frumvörp, hvort heldur er til breytinga eða viðauka á stjórnarskrá þessari, má 

bera upp, bæði á reglulegu alþingi og auka-alþingi.
Nái frumvarpið samþykki beggja þingdeildanna, skal þá þegar rjúfa alþingi og 

stofnað til almennra kosninga af nýju. Samþykki hið nýkosna alþingi frumvarpið 
óbreytt, og nái það staðfestingu konungs, þá hefir það gildi sem stjórnarskipunarlög.

7i- gr-
Þegar er stjórnarskipunarlög þessi eru staðfest af konungi, gefur hann þau út 

sem »Stjórnarskrá íslandst, og öðlast hún þegar gildi, og fellur þá um leið úr gildi 
stjómarskrá um hin sérstaklegu málefni Islands j. janúar 1874 og stjórnarskipunarlög 
um breyting á henni 3. október 1903.

Athugasemdir við frumvarp þetta.

Ef frumvarp það um ríkisréttarsamband Danmerkur og Islands, sem nú er lagt 
fyrir alþingi, nær fram að ganga, falla burtu lögin um hina stjórnarlegu stöðu íslands í 
ríkinu frá 2. jan. ig7i, sem stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni íslands frá 5. jan. 
1874 og stjórnarskipunarlögin um breyting á henni frá 3. okt. 1903 eru bvggð á, og í 
staðinn kemur annar grundvöllur á að byggja. Þar sem stjórnarskipun íslands hetír 
hingað til verið bygð á ráðstöfun (delegation) af hálfu hins danska ríkisvalds á löggjöf 
og stjóm tiltekinna sérmála í óaðskiljanlegum ríkishluta, verður hún i skjóli sambands- 
laganna eftirleiðis bygð á ráðstöfun íslands sjálfs, er það gerir sem sérstakt ríki um alla 
hagi sína, og stjórnarskipunarlögin verða því eftirleiðis ekki að eins stjórnarskrá um hin 
sérstaklegu málefni íslands, heldur stjórnarskrá íslands.

Jafnframt sambandslagafrumvarpinu er því lagt fyrir þingið frumvarp til nýrrar 
stjómarskrár, þar sem burt eru feldar tilvitnanir þær í stöðulögin, sem eru í núgildandi 
stjómarskipunarlögum, og öli þau ákvæði, sem við þann grundvöll miðast, og í staðinn 
settar tilvitnanir til sambandslaganna og þau önnur almenn ákvæði um stjórnarfyrirkomu- 
lag í landinu, sem grundvallaratriði mega heita, en sem óþarft hefir þótt að taka upp 
í stjómarskrána um hin sérstaklegu málefni íslands, vegna réttargrundvallar þess, sem 
hún taldist á bygð.

En auk þeirra breytinga, sem beint eru afleiðing af undirstöðubreytingunni og 
hinum nýju sambandslögum, hefir þótt rétt að nota tækifærið til þess að stinga upp á 
ýmsum öðrum breytingum á stjómarskipuninni, sem virðast standa í eðlilegu sambandi 
við hinar óhjákvæmilegu breytingar, og sumpart samsvara betur nútímans kröfum og 
ástandi í landinu. Þar að auki hefir þótt rétt að víkja við orðalagi á ýmsum greinum 
stjómarskrárinnar, og færa nokkrar greinar til vegna efnis þeirra; hefir sérstaklega verið 
hafður til hliðsjónar sá búningur, sem ákvæði þessi hafa hlotið í höndum alþingis við 
meðferð frnmvarpa þeirra um endurskoðun stjórnarskrárinnar, er þingið hefir afgreitt. 
Til glöggvunar eru nýjar greinar og verulegar breytingar settar með skáletri í frumvarps- 
textanum, og skal hér gerð grein fyrir hinu helzta af breytingum frá núverandi fyrir- 
komulagi.
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I.

(i.—17. gr., stjskr. 1874 1.—13. gr. stjskl. 1903 1.—3. gr.).

1- 6. gr. þurfa væntanlega ekki sérstakra skýringa við. Þær eru afleiðing af 
hinum breyttu stjórnskipunargrundveili og taka upp það sem nauðsynlegt er um hin 
almennu meginatriði. Akvæði 2. gr. sbr. 4. gr. um ráðstöfun og meðferð þeirra mála, 
sem ísland eftir sambandslögunum hefir sameiginleg við Danmörk, sýna ljóslega, að 
einníg þar er vilji og ákvörðun hins íslenzka ríkisvalds grundvöllurinn fyrir framkvæmd- 
inni. — í 6. gr. þótti óþarft að taka upp ákvæðin úr 1. gr. stj.skl. 3. okt. 1903 um 
það, að landssjóður greiði laun og eftirlaun ráðherra og kostnað við ferðir hans til 
Kaupmannahafnar og dvöl þar o. fl., því að þetta virðist sjálfsagt, eins og hitt, að ríkis- 
ráðsákvæðið hlýtur að falla burtu, er ríkisráðið er ekki sameiginlegt.

Um 7. gr. [afnvel þótt eigi þyki enn næg ástæða til þess að fastbinda það í 
stjórnarskrá, að ráðherrarnir skuli vera fleiri en einn, þykir hins vegar nauðsynlegt að 
opna veg til þess að hægt sé að gera þá breytingu án þess að raska stjórnarskránni. 
Það hlýtur sem sé að koma betur og betur í ljós, eftir því sem umbætur eru reyndar 
og framkvæmdar í þeim margvislegu greinum, er þess þurfa við, að það er mjög undir 
hælinn lagt, að einn maður geti gegnt ráðherrastörfum fullnægjandi, ekki svo mjög 
vegna þess, hve störfin eru mikil, heldur vegna þess, hve þau eru margvísleg og hvert 
öðru óskyld. Það er enganveginn sennilegt, að sami maður geti haft jafnan kunnugleika 
og áhuga á öllu því, er lýtur að fjármálum, dómsmálum, ídrkjumálum, sveitamálum, 
kenslumálum, samgöngumálum, búnaðarmálum, vísindaframförum, fiskiveiðum, verzlunar- 
málum, verklegum framkvæmdum o. s. frv., og auk þess snúist við gestaviðtökum og 
framkomu út á við fyrir landsins hönd, og er þvi hætt við að eitthvað af þessu sitji á 
hakanum, er til lengdar lætur, ef sami maður á að hafa frumkvæði, framkvæmd og 
ábyrgð á öllu þessu, þótt lítið sé tiltölulega af hverjum um sig í samanburði við 
stærri lönd. Það er því lagt til, að með lögum megi fjölga ráðherrunum eftir því sem 
þörf krefur; en sé það gert, þá er eigi þörf á því að halda ákvæðinu um að landritari 
komi í stað ráðherra ef hann deyr, því þá má gera ráð fyrir að jafnan sé til maður, 
er ábyrgð beri á stjórnarathöfninni. í niðurlagi 6. gr. er því sett ákvæði, sem heimilar 
að leggja landritaraembættið niður.

Það þykir sjálfsagt, ef fleiri ráðherrar eru en einn, að þeir ræði með sér mál 
öll, er miklisvarðandi eru, á ráðherrastefnu. Hins vegar þykir eigi fært að fastbinda 
slíkt með stjórnarskrárákvæði, því að séu ráðherrar að eins tveir og annar staddur í 
Kaupmannahöfn til erindis við konung en hinn i Reykjavík, er ómögulegt að koma á 
neinum fundi, er mál kalla að til bráðrar ályktanar. Það er því ætlað lögum þeim, er 
kveða á um fjölgun ráðherra, að setja ákvæði um ráðherrastefnur.

Þó að hver ráðherranna geti auðvitað sjálfur borið upp fyrir konungi þau mál, 
sem hann hefir með höndum, sbr. 6. gr. og 7. gr. i. f., er gert ráð fyrir því að venju- 
lega feli ráðherrarnir einum — og þá forseta sínum — að fara á konungsfund einnig 
með þeirra mál, er þeir þá nafnsetja fyrir fram. Það væri óeðlilegt og enda óheppi- 
legt að ráðherraforsetinn bakaði sér að sjálfsögðu stjórnarfarslega ábyrgð á efni þeirra 
ályktana, er hann þannig ber fram. En hinsvegar þykir rétt að hann geti með undir- 
skrift sinni einnig tekið ábyrgðina, ef konungi þykir það meiri trygging og ráðherra- 
forsetinn er málefninu fylgjandi. Vilji hann ekki setja nafn sitt undir og konungur 
ekki undirskrifa að öðrum kosti, þá krefur nauðsvn, að ráðherra sá, sem hlut á að máli, 
fari sjálfur á konungsfund (sbr. 6. gr.).

Um 8 —77. gr. Fyrirmæli 8. greinar um skilyrði fyrir embætti á íslandi 
gilda auðxitað einnig fyrir ráðherrana. I 10. gr. er þingsetutimi lengdur um 2 vikur 
frá þvi sem nú má vera án konungsleyfis, og er það gert með sérstöku tilliti til vetr- 
arþinga. I 17. gr. er sett það ákvæði um bráðabirgðalög, að þau falli úr gildi ef næsta 
alþingi á eftir samþykkir þau eigi, og bannað að gefa út bráðabirgðafjárlög, nema
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því að eins að alþiugi hafi ekki samþykt nein fjárlög fyrir það fjárlagstímabil, til þesS 
að koma í veg fyrir, að stjórnin geti synjað fjárlögum þingsins staðfestingar. Við 16. 
gr. er bætt ákvæði um að konungur geti ekki gefið ráðherrum eftir hegning sem lands- 
dómur hefir dæmt þá í, án samþykkis alþingis, og er það í samræmi við grundvallar- 
lög Danmerkur.

II.

(18.—22. gr., stjskr. 1874 14.—18. gr., stjskl. 1903, 4.—6. gr.).

I þessum kafla er stungið upp á töluverðum breytingum frá því sem nú er. 
Fyrst og fremst er lagt til, að breytt sé skipun efri deildar alþingis samkvæmt þeim 
óskum, er komið hafa fram bæði á þingi og í blöðum og mannamótum, að hafa enga 
konungkjörna menn á þingi. Eins og sést á umræðunum á alþingi 1867 um stjórnar- 
skrárfrumvarp stjórnarinnar það ár og á athugasemdunum við frumvarpið (Alþ.tið. 1867 
I. 894—940 og II. 33—35, 464—66 og 639—40) var það þá einkum haft til stuðn- 
ings því að hafa menn á þingi, er væru kjömir af konungi eða á annan hátt óháðir 
kjósendum, að æskilegt væri að hafa jafnhliða þeim er sæti hefðu hlotið á þingi með 
almennum kosningum, flokk manna með meiri gætni og fastheldni, til tryggingar 
gegn fljótfærnis samþyktum af hálfu þingsins. Þetta mun að vísu enn til sanns 
vegar mega færa, en hins vegar virðist hægt muni vera að fá þessa trygging, án þess 
að fara í bága við þá skipun er eðlilegust virðist vera í sjálfu sér, að alþingi sé að 
öllu leyti skipað þjóðkjörnum mönnum. Til að ná þessu marki, eru ýmsar leiðir 
hugsanlegar, og hefir stjórnin aðhylst þá leið, að láta alla efri deild vera kosna með 
hlutfallskosningum í einu kjördæmi er tekur yfir alt landið, og hafi við þær kosningar 
aldurstakmörkin, að því er kosningarrétt og kjörgengi snertir, nokkru hærri en venju- 
legt er; með þessu virðist nokkur trygging muni fást fyrir því, að til eíri deildar 
verði yfirleitt kosnir menn með þroska og lífsreynslu og alment viðurkendri þekking 
og dugnaði.

Með því að aukakosningar væru mjög miklum kostnaði og erfiðleikum bundar, 
er alt landið á að kjósa, þykir nauðsynlegt að hafa varamenn til að taka sæti i deild- 
inni, jafnótt og pláss verða þar auð á kjörtímanum, eftir þeim reglum og í þeirri röð, 
er nánar verður ákveðið í kosningarlögunum.

Að því er snertir tölu alþingismanna og þingmanna hvorrar deildar, hefir þótt 
réttast að láta hana aftur verða eins og áður, 36, alls, 24 í neðri, 12 í efri deild, og 
sparast við það nokkuð fé frá því sem nú er.

Kjördæmaskipun og hin önnur ákvæði um kosningar til neðri þingdeildar hefir 
ekki þótt rétt að ákveða nánar í sjálfri stjórnarskránni, heldur láta kosningarlögin um 
það, svo hægt sé að gera um alt slíkt með almennum lögum.

Að því er snertir skilyrðin fyrir kosningarrétti og kjörgengi, þá er í 21. og 22. 
gr. farið fram á að orða þau öðruvísi en áður, en auk þeirrar breytingar, sem áður er 
getið, um kosningar til efri deildar, er ekki farið fram á aðra efnisbreyting en þá, að 
láta ekki gjaldskyldu lengur vera neitt skilyrði fyrir kosningarrétti eða kjörgengi.

Loks er farið fram á að heimild sé til þess með einföldum lögum að veita 
konum bæði kosningarrétt og kjörgengi, ef þær að öðru leyti fullnægja þeim skilyrð- 
um, er sett eru karlmönnum, og skuli gift kona talin fullnægja skilyrðunum, þó að hún 
hafi ekki fjárumráð sín vegna hjónabandsins. Það þykir of bráð breyting, að veita 
konum þennan rétt jafnt karlmönnum þegar í stað, af því að þær eru margar hverjar 
svo lítt búnar undir hluttöku i landsmálum, og þykir æskilegast, að rétturinn verði að 
eins veittur smámsaman, eftir aldursflokkum.
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III.

(23.-47. gr. stjskr. 1874 19.—41. gr., stjskl. 1903 7.—12. gf., 
smbr. lög nr. 41 20. okt-. 190$).

í þessum kafla eru gjörðar ýmsar orðabreytingar en ekki farið fram á aðrar 
efnisbreytingar á hinum núgildandi stjórnarskipunarlögum en nú skal greina:

25. gr. er breytt samkvæmt lögum nr. 41, 20. oktbr. 1903.

í 27. gr. er tekið upp ákvæði um friðhelgi alþingis; en 26.—28. gr. er sam- 
svara 29.—31. gr. stjórnarskrárinnar, eru að eins fluttar til, vegna þess það þykir fara 
betur eftir efni þeirra.

í 53. gr. er íelt úr ákvæðið um ríkissjóðstillagið í samræmi við það er ákveðið 
er í öðrum kafla 7. gr. sambandslaga-frumvarpsins.

í 57. gr. er tekið upp nýtt ákvæði eftir grundvallarlögum Danmerkur, þess 
efnis, að enginn útlendingur geti fengið fæðingjarétt nema með lögum, og er þar við 
bætt tilvísun til ákvæðanna um þetta efni í lagafrv. um ríkissamband Danmerkur og 
íslands, 3. gr. nr. 5.

IV.

(48.—31. gr., stjskr. 1874 42.-44. gr.).

Þessi kafli er, að undanskildum orðabreytiugum, samhljóða gildandi stjórnar- 
skrá, nema hvað 46. gr. um að konungur geti í sérstökum tilfellum kært mann fyrir 
landsdómi, er bætt við eftir fyrirmynd í grundvallarlögunum dönsku (öðrum kafla 69. 
gr.), þareð nokkrar ástæður virðast vera til að hafa það fyrirmæli, er og var tekið upp 
í stjórnarskrárfrumvarp þingsins 1867.

V.

(32.-56. gr., stjskr. 1874 45.-47. gr.)

Við ákvæðið í 72. gr. (45. gr. stjórnarskrárinnar) um að hin evangeliska 
lutherska kirkja skuli vera þjóðkirkja íslands, hefir þótt rétt eftir fyrirmynd fyrri 
stjórnarfrumvarpa að bæta við því ákvæði, að sambandinu milli þjóðkirkju og lands- 
stjórnar skuli skipað með lögum. Eftir því horfi, sem skólamál landsins eru komin f, 
virðist því næst ástæða til þess, að taka nú upp ákvæði það er sett er í 74. gr. frum- 
varpsins, sem er samhljóða ákvæðunum í 77. gr. hinna dönsku grundvallarlaga. Loks 
er og farið fram á, að taka upp í 77. gr. ákvæði úr 78. gr. grundvallarlaganna um, 
að réttindi trúarbragðaflokka þeirra, er greinir á við þjóðkirkjuna, skuli ákveðin með 
lögum, sbr. stjórnarskrárfrumvarpi stjórnarinnar frá 1867, 1869 og 1871.

Að öðru leyti en því, er nú er sagt, er V. kaflinn samhljóða hinni gildandi 
stjórnarskrá.

VI.

(57—69. gr. stjskr. 1874, 48—60. gr.).

Við 77. gr. eru gjörðar nokkrar minni háttar breytingar í samræmi við stjórn- 
arskrárfrumvarpið frá 1893, 58. gr. Að öðru leyti eru í kaflanum að eins gerðar orða- 
breytingar.
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VII.
(70. og 71. gr., stjskr. 1874, 61. og 62. gr.). 

í 70. gr. eru að eins orðabreytingar.
Það er auðvitað skilyrði fyrir því, að stjórnarskrá þessi geti öðlast konungsstað- 

festing, að fyrst séu í gildi gengin ný sambandslög um ríkisréttarsamband Danmerkur 
og Islands og stöðulögin tir gildi gengin, og ætti það að geta orðið nokkru fyrr en 
stjómarskrárfrumvarpið getur orðið samþykt til fullnustu á nýkosnu aukaþingi. Hér er 
því gert ráð fyrir að stjómarskráin gangi í gildi þegar er hún hlýtur konungsstaðfesting.

Frumvarp til laga
um

löggilding verzlunarstaðar í Viðey i Kjósarsýslu.

(Lagt fyrir alþingi 1909).

1. gr.
A suðurenda Viðeyjar gegnt Gufunesi skal vera löggiltur verzlunarstaður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verzlunar 

lóðarinnar samkvæmt lögum nr. 61,10 nóvbr. 1905, og birt þau í B-deild stjómar- 
tíðindanna.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

A alþingi 1907 var af þingmanna hálfu flutt frumvarp til laga um lög- 
gilding verzlunar8taðar i Viðey, og var frumvarp þetta samþykt af efri deild, en 
féll í neðri deild. Hlutafélagið P. J. Thorsteinsson & Co. hefir nú farið þess á 
leit við landsstjórnina, að lagt væri af stjórnarinnar hálfu lagafrumvarp um lög- 
gilding verzlunarstaðar á eynni fyrir alþingi. Hlutafélagið hefir keypt eyjuna 
og á suðurenda hennar reist ýms verzlunarhús og bygt þar hafskipabryggju;

24u



192 18

ætlar það að reka þaðan fiskiveiðaútgerð, senda þaðan fisk til Spánar og jafn- 
framt verzla þar með kol og aðrar nauðsynjar handa skipum. Hefir félagið 
byrjað á mannvirkjum þessum i trausti, þess að löggilding verzlunarstaðar mundi 
fást þarna eins og annarstaðar, enda verður að álíta, að það hafi haft fulla 
ástæðu til að treysta því, eftir þeirri venju, sem tiðkast hefir með tilliti til lög- 
gildingar á verzlunarstöðum. Landsstjórnin hefir álitið alla sanngirni mæla með 
því, að hin umrædda löggilding yrði veitt og hefir því ákveðið aö leggja þetta 
lagafrumvarp fyrir alþingi.

Prumvarp til laga
um

stofnun vátryggingarfélags fyrir fiskiskip.
(Lagt fyrir alþingi 1909).

1- gr.
Landsstjórnin gengst íyrir því, að á stofn sé sett vátryggingarfélag með 

gagnkvæmri ábyrgð. Það nefnist »Samábyrgð Islands á fiskiskipum* og er í lög- 
um þessum nefnt »Samábyrgðin«. Það tekst á hendur:
a. Endurtrygging á alt að því 1 * * 4 * * */10 af tryggingarhæfu verði fyrir íslenzk ábyrgð- 

arfélög báta og skipa, þau er sjálf taka þátt i áhættunni á 3/io hlutum að 
minsta kosti af verði hinna innskráðu skipa og krefjast sjálfsábyrgðar á s/10 
hlutum verðsins að minsta kosti.

b. Beina vátrygging á bátum og skipum, alt að 8/10 hlutum af tryggingarhæfu 
verði, venjulega þó því að eins, að bátar þessir eða skip eigi ekki kost á 
trygging í félögum þeim, er Samábyrgðin hefir á hendi endurtrygging fyrir.

c. Hagsmunatrygging á afla, veiðarfærum og útbúnaði, ef um algjörðan skiptapa 
er að ræða.

Félagið tekur eingöngu ábyrgð á þeim skipum og bátum, sem ætluð eru 
til fiskiveiða við Island eða þjónustu við þær veiðar, eður og til flutninga 
við ísland.

2. gr.
Landssjóður ábyrgist með alt að 200,000 k r., að félagið 

fullnægi skuldbindingum sínum. Ef það getur ekki af eigin ramleik borgað 
skaðabætur, sem þvi er skylt að greiða, leggur landssjóður til það er á vantar, 
þó aldrei meir en áður nefnda upphæð.

Ef félagið hefir orðið að leita aðstoðar landssjóðs til þess að greiða skaða- 
baetur, skal styrkur sá er það hefir þegið af landssjóði, að viðbættum 4 % i
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árlega vöxtu, endurgreiddur smátt og smátt efiir því sem efni þess leyfa. Nu 
nemur fé það, sem lagt hefir verið fram af landssjóði, að meðtöldum vöxtum, 
meira en 20,000 kr., og skal þá gera vátryggjendum að greiða aukaiðgjald þann- 
ig, að það sem fram yfir er 20,000 kr. endurgjaldist landssjóði á 10 árum í sein- 
asta lagi, en ávalt skal gætt ákvæða 5. gr. um takmörk aukaiðgjalds. Af ábyrgð- 
arupphæð landssjóðs má þegar afhenda Samábyrgðinni alt að 20,000 kr. í starfsfé, 
en greiða skal af því 4 % árlega. Endurborga skal þetta fé, þá er lagt hefir 
verið í fastan varasjóð 20,000 kr.

3. gr.
Reglugjörð Samábyrgðarinnar, ákvæði um fiokkun, iðgjaldsgreiðslu og 

tryggingarskilyrði liggja undir samþykki stjórnarráðs Islands, og hefir það yfir- 
leitt eftirlit með störfum hennar, meðan ábyrgð landssjóðs stendur. Það er skil- 
yrði fyrir því, að Samábyrgðin megi takast á hendur endurtrygging sarakvæmt 
1. gr. a. fyrir innlent vátryggingarfélag, að stjórnarráðið hafi samþykt reglugjörð 
þess félags; en samþykki veitir stjórnarráðið því að eins:

a ð starf félagsins verði talið hvíla á tryggum grundvelli, 
a ð félagsmenn beri ábyrgð á skyldum félagsins, hver gagnvart öðrum,

nema nægt hlutafé eða ábyrgðarfé sé til tryggingar þvi, að fullnægt verði skuld- 
bindingum þess.

4. gr.
Samábyrgðin má eigi án endurtryggingar takast á hendur hærri ábyrgð 

en 15,000 kr. fyrir einstakt far og 60,000 kr fyrir hvert einstakt félag, en 5,000 
kr. og 20,000 kr. að sama skapi, þá er um hagsmunatrygging (veiði, veiðarfæri 
og útbúnað) er að ræða.

5. gr.
Vátryggjendur í Samábyrgðinni — hvort heldur eru einstakir menn eða 

vátryggingarfélög — ábyrgjast hver gagnvart öðrum, að hún standi í skilum. 
Þó nær skuldbinding þessi að eins til eigna þeirra, er vátrygðar eru þar, og 
það þannig, að ábyrgðin sé ákveðin í hlutfalli við þann hluta af vátrygðu verð- 
mæti, sem Samábyrgðin ber ábyrgð á án endurtryggingar hjá öðrum.

Eftir ábyrgðarskyldu vátryggjenda verður að eins gengið á þann hátt, að 
heimt séu inu aukaiðgjöld og mega þau eigi hærri vera neitt ár en helmingur 
hins árlega iðgjalds fyrir þær eignir, er Samábyrgðin hefir eigi endurtrygt.

Nú gengur vátryggjandi úr Samábyrgðinni, og skal hann þá inna af 
hendi sinn hluta af skyldum þeim, er á hafa fallið áður. og eigi verða greiddar 
af eigum hennar.

6. gr.
Um greiðslu skaðabóta skal nánara ákveðið í reglugjörð Samábyrgðarinnar; 

meðan ábyrgð landssjóðs stendur, skulu þar jafnan fastákveðin þau atriði er nú 
skal greina:
a. Tjón, er eigi nemur 2% af tryggingarupphæðinni, verður eigi bætt, nema það 

fari fram úr 500 kr. á einstöku fari eða verðmæti hafi verið lagt í sölurnar 
af vátryggjanda hálfu til þess að komast hjá meira tjóni, eða bjarga öðrum 
eigum vátrygðum í Samábyrgðinni; nemi tjónið meiru en 500 kr., skal draga 
áðurnefnda 2 °/0 af tryggingarupphæð frá skaðabótunum.
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b. Hafi vátryggjandi í sviksamlegum tilgangi tvitrvgt hið sama, eða hafi hann 
gjörst valdur að tjóni af ásettu ráði eða fyrir vítavert hirðuleysi, er Samábyrgð- 
in laus allra mála um skaðabótaskyldu. Ef það sannast, að skipstjóri hafi af 
ásettu ráði eða fyrir vítavert hirðuleysi valdið tjóninu, má draga alt að þvi 
20% af skaðabótafénu. Þó skal Samábyrgðin ávalt skyld að greiða svo 
mikið af skaðabótunum, sem þarf til að borga lán af almanna fé, þar með talin 
lán úr íslenzkum bönkum og sparisjóðum, er veitt hafa verið í skipiriu eða 
bátnum, enda nemi lánið eigi meira en helmingi tryggingarupphæðarinnar, og 
á Samábyrgðin þá endurgjaldskröfu á hendur þeim, er sekur er.

7. gr.
Halda skal sjóréttarpróf um hvers konar tjón, er skip bíða af eldsvoða, 

eða af því að hlaupa á grynningar, stranda eða rekast hvort á annað, og skal 
aðalskrifstofu Samábyrgðarinnar gerð vitneskja um það ef unt er, með nægum 
fyrirvara.

8. gr.
Þegar vátrygðar eignir eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til trygg- 

ingarfjárins.
9- gr.

Vatryggingariðgjaldið hvílir á hinum vátrygða farkosti og gengur í 2 ár 
fyrir veðskuldum.

Iðgjöld og virðingargjöld má taka lögtaki.
Þegar tilkynt hefir verið Samábyrgðinni, að vátrygt skip eða bátur sé í 

veði fyrir láni af almanna fé, þar í talin lán íslenzkra banka og sparisjóða, má 
eigi fella farkostinn úr trygging fyrir þá sök að iðgjöld séu eigi greidd, nema 
veðhafa hafi áður verið veittur hæfilegur frestur til að greiða iðgjöldin. Efþetta 
ákvæði verður tekið upp í reglugjörðir vátryggingarfélaga, er Samábyrgðin hefir 
á hendi endurtrygging fyrir, getur stjórnarráðið með auglýsing veitt þeim hlunn- 
indi þau, er getur um í 1. og 2. málslið greinar þessarar.

10. gr.
öll skip og bátar, er vátrygð eru í Samábyrgðinni, eru skyld tilað bjálpa 

hvert öðru úr háska; sömu hjálp skal og veita farkostum annara félaga, hafi þau 
og Samábyrgðin samið um að veita hvort öðru slika hjálp. Borgunar fyrir hjálp- 
ina verður eigi krafist eftir venjulegum björgunarreglum, heldur skal hún ákveðin 
af stjóm Samábyrgðarinnar, eða ef þess er heldur óskað, af þeim, er hlut eiga 
að máli, og skal þá miða þóknunina við tilkostnað þann og fjártjón, sem hjálpin 
hefir bakað þeim, er veitti.

Þegar skip em í háska stödd, skulu þau gera bending með fána, sem 
stjóm Samábyrgðarinnar segir nánara fyrir um. Þau mega eigi þiggja hjálp hjá 
öðrum, nema eigi sé auðið að fá hjálp hjá skipum úr sama félagi sem þau eru í.

Stjórn Samábyrgðarinnar.
11- gr-

Samábyrgðin skal eiga neimili og vamarþing í Reykjavík og stjórnar henni 
nefnd þriggja manna. Einn þeirra er framkvæmdarstjóri og skipar stjórnarráðið 
hann til 5 ára í senn, en tveir em gæzlustjórar. Annan þeirra kýs stjórnarráðið 
fyrst í stað, en hinn kjósa hin innlendu vátryggingarfélög, er Samábyrgðin er í
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samvinnu við; í reglugjörðinni, þeirri sem nefnd er í 12. gr., má gera önnur 
ákvæði um kosning gæzlustjóranna.

Kosning gæzlustjóranna gildir um 3 ár í senn. Skulu þeir vera búsettir 
í Reykjavík eða þar í nánd og fá lítilsháttar þóknun fyrir starfa sinn, er stjórn- 
arráðið ákveður. Þóknun þeirra og laun framkvæmdarstjóra greiðast af Sam- 
ábyrgðinni.

Stjórn félagsins skal áður mánuður er liðinn eftir hvern ársfjórðung senda 
stjórnarráðinu samandregið yfirlit yfir starf félagsins, og innan þriggja mánaða eftir 
lok hvers starfsárs skal hún senda stjórnarráðinu ársreikninginn með áritun end- 
urskoðunarmanna.

Stjórnarráðið getur hvenær sem því lízt látið raunsaka allan hag félags- 
ins og ef nauðsyn krefur skipað yfir það tilsjónarstjórn.

Nánari ákvæði um stjórn félagsins skulu sett í reglugjörð þess. Til kostn- 
aðar við stofnun félagsins og stjórn leggur landssjóður því til 5,000 kr. á ári i 
fyrstu 5 árin.

12. gr.
Þegar félagið er orðið svo stórt, að ársiðgjöld þess auk endurtryggingar- 

iðgjalda fara fram úr 35,000 kr., og varasjóðurinn nemur meira en 50,000 kr., 
skal stjórnarráðiö semja nýja reglugjörð fyrir það, er veiti vátryggjendum meiri 
umráð yfir allri starfsemi þess, annaðhvort þannig, að fulltrúar þeirra komi sam- 
an árlega eða skipað sé fulltrúaráð.

13. gr.
Ef félagið legst niður, fellur tekjuafgangur þess til fiskiveiðasjóðs íslands.

14. gr.
Ágreining milli félagsins og þeirra vátryggingarfélaga, er í samvinnueru 

við það, eða vátryggjandi í því, skal leggja í gerð, ef eigi nemur meiru en 1,000 
kr.; í gerðardóminn kveður hver málsaðila einn mann, en stjórnarráðið skipar 
einn dómanda úr yfirdómi landsins sem oddvita.

Gerðardómur skal háður í Reykjavik og segir oddviti fyrir um réttarfarið 
við hann.

En hin nánari ákvæði um gerðardóminn skulu sett í reglugerð félagsins.

Athugasemdir við frumvarp þetta.
Góð vátrygging á fiskiskipum og bátum er mjög áríðandi fyrir annan að- 

alatvÍDnuveg landsins og með því að sú ábyrgð, sem fá má hjá þeim vátrygg- 
ingarfélögum sem til eru, er ófulikomin og fyrirkomulagið áhættumikið, hefir 
stjórnin tekið til íhugunar, hvað gera mætti til þess að koma því máli í viðun- 
andi horf. Hún fól þvi nefnd manna, er þekking hafa á þessum efnum, að at- 
huga, hvernig koma mætti á samvinnu milli félaganna, aðallega í þeim tilgangi, 
að auka trygginguna, með því að dreifa áhættunni, bæði fyrir skipaeigendur og 
þá, er veita lán gegn veði i skipunum; og voru i nefndina fengnir bankastjóri 
Tryggvi Gunnareson, útgerðarmaður Ágúst Flygenring, skrifstofustjóri Eggert 
Briem og forstjóri hins danska vátryggingarfélags fyrir fiskiskip, G. Trolle, sjó- 
lið8foringi, sem kom til Islands í sumar er leið, og bauð stjórninni liðveizlu sína.

I áliti sínu um málið, er þinginu verður gefinn kostur á að kynnast, hef- 
ir nefnd þessi lagt það til, að stofnað verði samábyrgðarfélag fyrir íslenzk skip 
og báta, er landssjóður ábyrgist að nokkru leyti; skuli þó ekki með þessari stofn-
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un haggað við vátryggingarfélögum þeim, er þegar eru á fót korain á ýrasum 
stöðum, því að þeira sé kunnast um eigin hag og ástand, og af þeim kunnugleika 
og því eftirliti, er félagsmenn geti haft hver með öðrum sé góðui' stuðningur, — 
heldur skuli markmið hins nýja félags vera að styrkja annarsvegar hin félögin 
með því að taka að sér endurtrygging að nokkru fyrir þau og þannig takmarka 
áhættu þeirra, og hins vegar að takast á hendur vátrygging skipa og báta, er 
eigi geta fengið trygging í hinum félögunum.

Stjórnarráðið hefir að mestu leyti getað fallizt á tillögur nefndarinnar, 
einnig að því leyti, að byggja skuli á sjálfstæði þeirra félaga, er þegar eru á 
legg komin, og hefir tekið upp í frumvarp þetta aðalákvæðin úr nefndaruppkast- 
inu um fyrirkomulag félagsins, en ætlast til að ýms nánari ákvæði, er íþví eru, 
komi fram í reglugjörð félagsins, þareð hentugt virðist að hafa þau þar, svo að 
eigi þurfi að leita löggjafarvaldsins til þess að fá þeim breytt eftir því sem þörf 
verður á. Það eru því aðallega grundvallarreglurnar um starf félagsins og um 
ábyrgð landssjóðs — er farið er fram á að nemi 200,000 kr. — sera stjórnin 
hefir tekið upp í frumvarp þetta, og þvi næst þau ákvæði einkum, er löggjafar- 
valdið verður að krefjast að sett verði vegna landssjóðsábyrgðarinnar.

í einstöku atriðum hefir þó ekki þótt fært að fylgja tillögum nefndarinn- 
ar. Þannig virðist ekki tiltækilegt að láta landssjóð, eins og nefndin stingur upp 
á, taka með fjárframlögum þátt í aukaiðgjöldum, er yrði að greiða fyrir endur- 
trygging í útlendum félögum, því að með slíku tillagi væri landssjóður að styrkja 
tiltölulega. fremur vel efnaðan hluta þjóðarinnar, og það virðist yfirleitt eðlileg- 
ast, að eigendur borgi sjálfir þau iðgjöld, er þörf er á til að halda skipum þeirra 
og bátum í ábyrgð.

Stjórninni hefir því næst þótt ástæða til að gera stjórn félagsins óbrotn- 
ari, en nefndin hefir lagt til, meðan félagið hefir ekki náð góðri fótfestu. Að því 
er sérstaklega snertir tillögur nefndarinnar um árlegar samkomur vátryggjenda, 
þá myndu þær koma aðallega vátryggendum í og í nánd við Reykjavík að 
notum og gera þeim of hátt undir höfði að tiltölu í samanburði við aðra parta 
landsins, nema fulltrúum þaðan yrði greiddur ferðakostnaður og þeim með því 
gert hægra fyrir að koma á fundi. En þótt því beri ekki að neita, að slíkir 
fundir til að ræða mál félagsins væri gagnlegir, þykir þó hagfeldara að fresta 
ákvörðunum um slíkar stefnur þangað til félaginu vex betur fiskur um hrygg, 
vegna þeirra talsverðu útgjalda, sem greiðsla ferðakostnaðar hlýtur að hafa í 
för með sér.

Loks virðist stjórninni, að tillag landssjóðs til stjórnarkostnaðar í félaginu 
beri að takmarka svo, að það nemi ekki meiru en 5,000 kr. árlega í 5 ár.

Eins og áður er sagt, átti markmið félagsins að vera tvennskonar sem 
sé annars vegar að samtengja og styrkja hin staðbundnu vátryggingarfelög, sem 
á stofn eru komin, með þvi að takast á hendur endurtrygging og þannig minka 
áhættuna fyrir hvert þeirra um sig, og hinsvegar að hafa á hendi vátrygging 
fyrir skip þau og báta, er eigi eiga kost tryggingar í þeim félögum.

Það verður auðvitað að vera skilyrði fyrir endurtrygging af hálfu félags- 
ins fyrir vátryggingarfélög þau er það ætlar að vera í samvinnu við, að þeim 
sé tryggilega fyrir komið, svo að vissa sé t. d. fyrir því, að það geti fengið inn



192 24

aukaiðgjöld þau, er jafna yrði niður, þegar illa gengur. Skilyrði fyrir samvinnii 
verður því að vera, að stjórnarráðið hafi samþykt reglugjörðir hlutaðeigandi fé- 
laga, og að slíkt samþykki fáist eigi nema félaginu sé eigi aðeins yfirleitt tryggi- 
lega fyrirkomið, heldur bjóði það og vátryggjendum sanngjarna vátryggingarkosti, 
þannig, að t. d. veðhafar séu vissir um borgun enda þótt eigandi týndi rétti sín- 
um til vátryggingarfjárins. Með því að gera slikar kröfur til félaganna gæti 
hið nýja félag haft gagnleg áhrif yfirleitt á starfsemi þeirra.

Það ætti að vera aðalreglan, að hið nýja félag tæki aðeins að sér beina 
vátrygging á þeim skipum og bátum, er eigi geta komizt í héraðsfélögin, sem 
til eru og það endurtryggir fyrir. Þessi starfsgrein þess getur eins fyrir það 
orðið æði viðfangsmikil, m. a. einkum að því er gufuskip snertir, og verður fé- 
lagið þegar þeirra vegna að kosta endurtrygging í útlendum félögum á töluverð- 
nm hluta áhættunnar. Stjórnarráðið hefir ástæðu til að ætla, eftir þvi sem kom- 
ið hefir í ljós við bráðabirgðamálaleitanir í því efni, að hægt verði fyrir félög 
eins og það, er ráðgert er i frumvarpi þessu, að komast í endurtryggingarsamn- 
inga við útlend félög með sanngjörnum kjörum. Það er vitaskuld, að þó að tak- 
mörk þau, er frumvarpið setur félaginu fyrir eigin áhættu þess, séu framtíðarinn- 
ar vegna eigi sett þrengri en gert er, þá verður félagið fyrst í stað að endur- 
tryggja talsvert meir en lögin gera því að skyldu, einkum af beinum ábyrgðum þess.

Samkvæmt tillögum nefndarinnar er eigi farið fram á neina skyldu til 
að vátryggja hjá félaginu eða á neinn einkarétt fyrir það; það væri mjög við- 
sjárvert að takmarka frjálsa samkepni, þar sem um annan aðalatvinnuveg í land- 
inu er að ræða, og fyrirmuna mönnum að vátryggja þar er þeim þykir sér bezt 
henta. Af þessum ástæðum hefir heldur eigi þótt rétt að fylgja þeirri tillögu 
nefndarinnar, að skylt skuli að tryggja hjá hinu áformaða félagi skip þau og 
báta, er veðsett eru fyrir lánum úr fiskiveiðasjóði eða af opinberu fé. Ef önnur 
félög veita jafngóða trygging, sérstaklega fyrir veðhafa, virðist rétt að taka það 
gilt við veiting þeirra lána.

Við einstöku greinar frumvarpsins skal ennfremur atbuga:
Við 1. gr.

Að vísu er gert ráð fyrir, að ekki verði venjulega að ræða um vátrygg- 
ing annara skipa en þeirra, er skrásett eru á íslandi, en eigi virðist hentugt að 
einskorða lögin við þessi skip ein, því að bæði ætti að vera hægt að vátryggja 
útlend skip, þegar þau eru notuð af Islendingum til fiskiveiða eða til flutninga milli 
íslenzkra hafna, og eins getur það verið í þágu félagsins að mega taka útlend 
skip í öðrum tilfellum til vátryggingar, ef áhættunni verður dreift með því enn 
meira, en í reglugjörðinni verður þá að gera sérstakar kröfur í þessu efni.

Þar sem gert er ráð fyrir að félagið megi sjálft vátryggja alt að 8/io 
hlutum skipsverðsins, en verði þó að krefjast þess, er það á að endurtryggja fyr- 
ir önnur félög, að */10 hlutar verðsins séu í sjálfsábyrgð, þá er þess að gæta, að 
þegar það sjálft annast vátryggingu, getur það oft trygt sér betra eftirlit og sett 
sérstök skilyrði, svo að áhættulaust verður að láta sér nægja sjálfsábyrgð að */5 
hluta; en yfir höfuð ber þess annars að gæta, að takmörk þau er sett eru í 
frumvarpinu, eru hin yztu takmörk, er félagið má eigi fara út fyrir, en til hins 
er alls ekki ætlast, að félagið fari ávalt svo langt í að vátryggja, sem það hefir 
heiraild til, heldur verður það að vera á valdi stjórnar félagsins að ákveða nán-
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ar, — ef til vill eftir föstum reglum um það í erindisbréfi fyrir framkvæmdar- 
stjóra — hve hátt vátryggja megi í hverju einstöku tilfelli eftir aldri skipsins, 
ástandi þess og notkun og eftirliti því með meðferð á því, sera hægt er að koma við.

Við vátrygging á veiði, veiðarfærum og útbúnaði verður eigi ætlast til 
sjalfsábyrgðar að neinum hlut, og verður stjórn félagsins þar sérstaklega að vera 
vör um sig um það, hve langt hún megi fara í að vátryggja, og má þar yfirleitt 
ekki takast ábyrgð á hendur nema á algerðum skiptapa.

Við 3. gr.
Eins og áður er sagt, á stjórnarsamþykki á reglugjörðum vátryggingar- 

félaga þeirra, er í samvinnu verða við Samábyrgðina, í fyrsta lagi að tryggja 
það að félögunum sé svo fyrir komið, að þau geti staðið í skilum og verði ekki 
fyrir svikum af eigendum skipa og báta, en þar sem tilgangur frumvarpsins yfir 
höfuð er að útvega fiskiveiðarekendum góð vátryggingarkjör, er það vitaskuld, 
að stjórnin á að hafa bæði rétt og skyldu til að gera það að skilyrði fyrir sam- 
þykki sínu, að reglugjörðirnar séu auk þess vel samdar og hafi ekki of ströng 
eða óbilgjörn ákvæði, er séu vátryggjendum skaðleg.

Við 4. gr.
Hér eru, eins og sagt er, sett hámörk, er félagið má eigi fara út yfir, 

nema það endurtryggi. Meðan ekki eru komin mörg skip í vátrygging félagsins, 
mun ráð að endurtryggja meir en greinin krefst.

Við 5. gr.
Þareð útlend félög hafa fastákveðin iðgjöld fyrir endurtrygging, ber eigi 

að taka til greina þann hluta áhættunnar, er endurtrygður er, þegar leggja þarf 
á aukaiðgjöld vegna óvenjulegs tjóns, er Samábyrgðin hefir beðið. Hins vegar á 
heldur ekki hinn endurtrygði hluti áhættunnar að njóta góðs af uppbótafé því, 
er úthlutað kann að verða þegar vel gengur, samkvæmt ákvæðum þar um í 
reglugjörðinni.

Þegar t. d. botnvörpuskip er vátrygt fyrir 80,000 kr., en þar af er end- 
urtrygt fyrir 70,000 kr., skal ábyrgð vátryggjenda og réttur til uppbótafjár ákveð- 
in i hlutfalli við þær 10,000 kr. einar, er ekki eru endurtrygðar. Án þessarar 
takmörkunar yrði heldur ekki vel árennilegt. fvrir eigendur dýrra skipa að vá- 
tryggja í félaginu.

Við 14. gr.
Nefndin hefir stungið upp á, að ágreiningur milli félagsins og vátryggj- 

enda skuli lagður i gjörð. Stjórnarráðið felst á að ástæða kunni að vera til þess 
að hafa gjörðardóm í málum eins og þeiru, er hér ræðir um, er oft á tíðum þarf 
sérstakan kunnugleik í sjómensku til þess að geta komist að réttu mati. En 
ágreiningurinn getur líka oft verið um hreinar lagaspurningar, svo sem um 
skilning á lögunum eða reglugjörðunum, og um stórvægilegt fé getur verið að 
ræða; þykir þá ísjárvert að varna málsaðilum þess allsendis að njóta þeirrar 
réttarverndar, sem dómstólarnir eiga að geta veitt. Það þykir því rétt að áskilja 
dóm8tólum að skera úr ágreiningi um verulegar fjárupphæðir, það því fremur, 
sem úrskurðir um greiðsluskyldu félagsins geta skift máli fyrir útlenda endur- 
tryggjendur, og er því lagt til, að þau mál ein, er eigi varða meiru en 1,000 kr. 
komi í gjörð.
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Nd. 20. Prumvarp
til námulaga.

Flutningsmenn: Björn Kristjánsson og Sigurður Gunnarsson.

1. k a f 1 i.
Um málmleit.

1- gr.
Sérhverjum skal heimilt samkvæmt ákvæðum þeim, sem hér fara á eftir 

að leita málma og málmblendinga í landeignum landssjóðs og lénskirkjujarða, svo 
og í alraenningum, öræfum og afréttum, sem eigi liggja undir jarðeignir einstakra 
manna eða sveitarfélaga, sem metnar eru til dýrleika. Sama gildir og um lands- 
sjóðs- og kirkjujarðir, sem seldar verða eftir að lög þessi ganga í gildi, og um 
jarðir, sem áður eru seldar samkvæmt lögura nr. 31, 20. október 1905 um sölu 
þjóðjaröa, og lögum nr. 50 16 nóv. 1907 um sölu kirkjujarða.

2. gr.
Sá, sem vill málmleit gera, skal hafa málmleitarbréf og sýna það jarðar- 

ábúanda áður en hann byrjar málmleit. Áður en hann tekur til málmleitar, skal 
hann setja þá trygging, er bréfið tiltekur, fyrir skaða þeim, er kann að hljótast, 
af málmleitinni. Tryggingu þessa getur raálmleitarmaður þó komist hjá að setja, 
ef hann lýsir þvi yfir skriflega, að hann ætli sér ekki að gera neitt jarðrask á 
túnum eða í matjurtagörðum jarðanna, þar sem hann ætlar sér að leita, og skal 
það þá tekið fram í málmleitarbréfinu, að hann hafi ekki rétt til að leita að 
málmum, sem jarðrask fylgir í túnum eða matjurtagörðum, nema trygging sé sett. 
Eigi má þó krefjast hærri tryggingar en sem nemur 200 krónum.

Málmleitarbréf gefur lögreglustjóri, og veitir það þeim mönnum einum, 
sem honum eru persónulega kunnir, eða sanna það með vottorði tveggja 
skilríkra manna hverir þeir séu.

Málmleitarbréf gildir 2 ár frá dagsetningardegi, og að eins í lögsagnar- 
umdæmi útgefanda.

Leyfisbréf til málmleitar á almenningum og öðrum landssvæðum, sem eigi 
eru metin til dýrleika, gefur lögreglustjóri sá einnig út, sem næstur er, og skal 
leitarsvæðið til tekið.

Útlendingar og innlendir menn, sem dvelja langvistum erlendis, skulu um 
leið og þeir beiðast málmleitarbréfs og lilkynna n.álmfund, tilkynna lögreglustjóra 
skriflega, hver sé umboðsmaður þeirra á íslandi; að öðrum kosti má eigi veita 
þeim málmleitarbréf né taka málmfundartilkynningu þeirra til greina.

Fyrir málmleitarbréf skal greiða 2 krónur i landssjóð.

3. gr.
Á túni eða öðru ræktuðu landi, eða á stöðum, sem liggja nær íbúðar- 

húsum, útihúsum eða öðrum mannvirkjum, svo sem brúm, en 130 metra, má 
málmleit eigi gera með öðrum áhöldum en hökum og skóflum, eða öðrum áþekk-

2ö
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um áhöldum, án leyfis jarðarábúanda. Á alfaravegum má ofanjarðar málmgröftur 
eigi fara fram, og alls enginn málmgröftur í kirkjugörðum eða grafreitum.

Ef málmgröftur fer fram með öðrum áhöldum en hökum og skóflum, eða 
áþekkum áhöldum, í minni fjarlægð en 200 metra frá íbúðarhúsi annars manns 
eða alfaravegi, skal málmleitarmaður, að viðlagðri hæfilegri sekt, alt að 50 krón- 
um, gera íbúum hússins viðvart, þegar hann ætlar að sprengja grjót, og setja vörð 
á veginn til að viðvara vegfarendur. Nú vanrækir hann þetta, og skal hann þá, 
auk sektarinnar, bæta þann skaða, er af vanrækslu þessari kann að hljótast.

4. gr.
Nú er gerð gryfja til að ieita að málmi, og skal þá sá, er gerði, hvort 

sem er á eigin landi eða annarra, halda uppi gripheldri girðingu um hana, svo 
framarlega sem hún er orðin svo djúp, að alidýr geti farið sér að voða. Ef 
hætt er grefti, skal sá er gerði annaðhvort fylla gryfjuna, eða girða hana tryggi- 
lega. Vanræki hann þetta, sæti hann alt að 50 króna sekt og bæti skaða þann, 
sem af kann að hljótast.

5. gr
Sá sem hindrar nokkurn í lögmætri málmleit sæti sektum 5—50 króna, 

og bæti þar að auki málmleitarmanni allan skaða, sem hann sannar, að hann 
hafi beðið við það.

6. gr.
Nú finnur málmleitarmaður vott þess að fyrir sé málmur, og skal hann þá 

svo framarlega sem hann vill njóta fundar síns framar öðrum, senda skriflega 
tilkynningu í tveim eintökum um fund sinn til lögreglustjóra. I tilkynningunni 
skal nákvæmlega tilgreina málmtegundina, fundarstaðinn og tilnefnda 2 votta, er á 
hann geti visað. Lögreglustjóri skal rita á tilkynningarnar ár og dag og klukkustund, 
er þær bárust honum, og hafi annar maður síðustu 2 árin þar á undan sent á lög- 
mætan hátt tilkynningu um málmfund á sama svæði, skal lögreglustjóri rita athuga- 
semd um það á tilkynningarnar. Annað eintakið af tilkynningunni afhendist þegar 
tilkynnanda gegn 1 kr. gjaldi í landssjóð, en lögreglustjóri ritar í námubókina 
ár og dag og klukkustund tilkynningarinnar, málmfundarstaðinn, svo og athuga- 
semdir sínar við tilkynninguna.

Finnandi skal því næst annast um, að þeim, sem landið hefir til nytja, 
8é birt innan 8 vikna að viðstöddum 2 vottum, að tilkynning um málmfund hafi 
fram farið.

Tilkynning um málmfund skal tekin fullgild, þótt finnandi hafi eigi feng- 
ið málmleitarbréf áður en hann tilkynti málmfundinn, svo framarlega sem hann 
hefir eftir lögum þessum rétt til að fá greint bréf.
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2. kafli.
Um mdlmgraftarbréf. 

gr.
Heimill er málmgröftur til allra málma og málmblendinga á landssvæð- 

um þeim, sem getur um í 1. grein.

8. gr.
Nú vill sá, sern fundið hefir vott um að málmur sé fyrir, grafa þar til 

málms, og skal hann þá innan 2 ára frá tilkynningu um fundinn, sbr. 7. gr., 
senda skriflega beiðni um graftarleyfi til lögreglustjóra. 1 umsókninni skal til- 
greint til hvaða málms eða málma umsækjandi ætli að grafa.

Frá þeim tíma er tilkynningin um fundinn fór fram, samkvæmt 6. gr., og 
til loka þessara 2 ára getur síðari málmfundur ekki svift fyrri finnanda rétti til 
útmælingar þeirrar, er 3. kafli laga þessara heimilar honum.

Sé aftur á móti vanrækt að senda nefnda umsókn innan þessara 2 ára, 
er öllum heimilt að notfæra sér málmfundinn.

Lögreglustjóri ritar þegar á málmgraftarbeiðnina dag og klukkustund, er 
hún barst honum, og gefur síðan út málmgraftarbréf. Skal þar tilkynt nafn, 
heimili og staða málmgraftarmannsins, og í hvaða jörð eða hvar málmfundar- 
staðurinn sé.

Eigi má ueita neinum um málmgraftarbréf, sem tilkynt hefir málmfund, 
en fari svo, að fleiri en eitt bréf verði veitt fyrir sama málmfundarstað, skal 
fyrsti finnandi hafa forgangsrétt, hafi hann gætt ákvæða laga þessara.

Málmgraftarbréf skal innfært orðrétt í námubréfabókina.

9. gr.
Nú vill einhver taka upp vinnu á málmleitarstöðum eða i námugryfjum, 

sem öllum er orðinn heimill finnandaréttur að, eða gera tilraun til að vinna 
málm úr uppgrefti eða öðru úrkasti úr og við námur, sem hætt hefir verið við, 
og skal þá tilkynning um það fram fara á sama hátt og fyrirskipað er um til- 
kynningar um nýja málmfundi. Innan 12 mánaða frá því tilkynningin var gerð, 
skal tilkynnandi, að viðlögðum réttarmissi, sækja um málmgraftarbréf hjá lög- 
reglustjóra.

10. gr.
Fyrir málmgraftarbréf skal greiða 2 krónur í landssjóð.

3. k a f 1 i.
Um útmœling undir ndmu og um ndmubrunna.

11- gr.
Hver sá, sem fengið hefir málmgraftarbréf fyrir málmfundarstað (8. gr.) 

á heimtingu á að fá útmælt námusvæði, og næga lóð undir hús fyrir námuverka-



fólk, námuafurðir, vélar og uppgröft, annaðhvort á sjálfu námusvæðinu eða utan 
við það.

Sá, sem fengið hefir útmælt námusvæði, samkvæmt ákvæðum þessa kafla 
á einn rétt til málmnáms á því.

Hver sá, sem fyrst heflr tilkvnt málmfund, og rétt hefir samkvæmt lög- 
um þessum til að fá útmælingu, getur kratíst að fá 15 útmælingar, sem nefnast 
námuteigar, á sama námusvæði (i æð eða lagii, fyrir utan lóð undir hús fyrir 
verkafólk, námuafurðir, vélar og fyrir uppgröft. Sá sem siðar tilkynnir málra- 
fund á sama stað, og rétt hefir til að fá útmælingu, skal eigi fá meira en fimm 
námuteiga. Hlutafélög, sem rétt hafa til þess að fá sér útmælda námuteiga geta 
kraflst að fá útmælda á sama námusvæði fimm námuteiga fyrir hvern hluthafa í 
félaginu, sem tilkynt hefir málmfund á löglegan hátt, og 10 námuteiga að auki, ef 
félagið, eða félagsmaður, hefi fyrst tilkynt málmfundarstaðinn, og gætt fyrirmæla 
laganna að öðru leyti.
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12. gr.
Útmælingar skal beiðast af lögreglustjóra; framkvæmir hann útmælingarn- 

ar og færir gerðina i námubréfabókina og afhendir beiðanda staðfesta útskrift 
úr henni.

13. gr.
Útmæling námusvæðis skal vera rétthyrndur ferhyrningur, 10,000 ferhyrn- 

ings metrar að flatarmáli, ef málmurinn liggur í lagi, en liggi hann í æö eða 
æðum, skal sá, er útmælingar beiðist, sjálfur tiltaka lengd, breidd og stefnu 
námuteiganna, þó svo, að öll útmælingin eigi verði stærri en að ofan segir.

Takmörk útmælingarinnar skal vera lóðrétt í jörð niður.

14. gr.
Málmfundarstaðurinn skal vera innan takmarka útmælingarinnar, en 

mæla má í hverja þá stefnu er sá óskar, er útmælingar beiðist, svo framarlega 
sem það ekki kemur í bága við réttindi annara námurekanda eða 3. gr.

15- gr.
Innan 6 mánaða í síðasta lagi frá því útmælingar hefir verið krafist, skal 

lögreglustjóri láta hana fram fara.

16. gr.
Lögreglustjóri ákveður hvaða dag útmælingin skuli fara fram, og tilkynn- 

ir það beiðanda í tækan tíma, svo hann geti verið viðstaddur eða uraboðsmaður 
fyrir hann; svo skal lögreglustjóri og tilkynna meö ábyrgðarbréfi þeim, sem hefir 
umráðarétt yfir landinu, og þeim, sem rétt hafa til málmgraftar, eða lýst hafa 
málmfundi á sama stað, svo og umboðsmönnum þeirra manna, sera eiga að hafa 
umboðsmenn á íslandi (2. gr. i
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17. gr.
Fyrir útinæling hvers námuteigs, 10.000 ferhyrnings metra, skal greiða 

lögreglustjóra 4 krónur og að auki ferðakostnað og dagpeninga samkvæmt lögum 
nr. 2, 2. febrúar 1894, 4. og 6. gr.

Enn fremur greiði námuhafi til jarðareiganda, (landssjóðs eða kirkju) ár- 
legt leigugjald, 5 krónur fyrir hvern námuteig, og til jarðarábúanda 1 krónu. 
Auk þess greiði námuhafi jarðarábúanda lóðargjald fyrir hús og byggingar á 
námustaðnum, 5 aura fyrir hvern ferhvrningsmeter.

18. gr.
Innan 2 ára frá því útmæling fór fram skal námuhafi byrja á regluleg- 

um námugrefti, ef náman liggur ekki lengra frá sjó en 10 kílómetra, þar sem 
þilskip geti tekið málminn, innan 3 ára, ef náman liggur fulla 20 kílómetra frá 
slikum hafnastað, og svo einu ári síðar fyrir hverja 10 kílómetra úr því, sem 
vegalengdin eykst, þó eigi lengur en 8 ár.

Vegalengdin skal talin eftir þvi sem almennir vegir liggja að hafnarstaðn- 
um frá námunni, séu þar nokkurir vegir, en annars beinustu leið, þar sem tor- 
færur eru minstar að hafnastaðnum.

Verði ágreiningur um vegalengdina, getur lögreglustjóri látið mæla hana 
á kostnað námuhafa

19. gr.
A námusvæði, sem einn maður eða félag hefir fengið útmælt, nægir að 

hafa einn námubrunn, þótt útmælingar séu fleiri en ein. Hið sama er og ef 
fleiri menn, sem fengið hafa útmælingar, ganga í félag eftir að útmælingarnar 
fóru fram.

4. kafli.
Um fresti.

20. gr.
Nú hefir ekki verið byrjað á reglulegum námugrefti innan ákveðins tíma, 

samkvæmt 18. gr., eftir að útmæling fór fram, skal námuhafi þá tilkynna lög- 
reglustjóra orsakirnar og beiðast frestsbréfs, ef hann vill halda námuréttinum.

Ef drátturinn stafar af því, að eigi hefir fengist nægt veltufé í tíma, til 
að geta rekið námuna, eða ekki hafi verið hægt að ílytja nægt sprengiefni að 
námunni eða þýðingarmikil áhöld til þess að geta byrjað á reglulegum námu- 
rekstri, eða miklir örðugleikar séu á að koma málminum til sjávar, og þvilíkar 
hindranir, þá skal lögreglustjóri veita námuhafa frestbréf, sem gildir í tvö ár, ef 
námuhafi sannar, að hann hafi varið minst 50 dagsverkum á hverju ári eftir að 
útmæling fór fram, til þess að rannsaka námuna.

Að þessum tveim árum liðnum má ekki veita frest, nema ókleift sé að 
flytja nægt sprengiefni til landsins og að námunni, eða óvenjulega miklir örðug- 
leikar séu á að koma málminum til sjávar. Standi svo á, skal enn veita 1 
árs frest,
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Ef enn er ekki byrjað á námurekstri, hefir námuhafi mist að fullu námu- 
rétt sinn.

21. gr.
Nú er byrjað á námurekstri, en hann stöðvast lengur en 6 mánuði árs- 

ins, skal námuhafi þá innan 2 mánaða frá því þessir 6 mánuðir eru liðnir, skýra 
lögreglustjóra frá orsökunum og beiðast frestbréfs, ef hann vill halda námurétt- 
inum. Frest þennan og frestbréf skal lögreglustjóri veita, ef beiðandinn færir 
sannanir fyrir þvi, að fyrir rekstrinum séu í svipinn verulegar tálmanir, svo sem 
að óvenjulega mikið vatn sæki í námuna, að eigi sé hægt að ná að sér sprengi- 
efni nema með afarkostum eða þýðingarmiklum áhöldum, að náman hafi reynst 
óarðvænlegri en útlit var fyrir í upphafi námugraftarins, veltufé vantar til þess 
að geta rekið námuna og því líkar hindranir. Eigi má þó veita slíkan frest 
lengur en 2 ár.

22. gr.
Urskurði lögreglustjóra um frestbeiðnina getur námuhafi og hver annar, 

sem málið varðar, skotið undir endilegan úrskurð gerðardóms; velur námuhafi 
einn mann i gerðardóm, stjórnarráðið einn, og dómsforseti landsvfirréttar skal 
ávalt vera oddamaður.

23. gr.
Þegar frestur, sem veittur hefir verið á rekstri námu, er útrunninn, skal 

rekstur þegar hafinn, en hafi verið sótt um frest og lögreglustjóri neitað honum, 
en gerðardómur samkvæmt 22. gr. úrskurðar að veita frestinn, skal námuhafi 
byrja rekstur námunnar innan 3 mánaða frá því gerðardómurinn veitti honum 
frestinn, og skal fresturinn talinn frá dagsetningardegi úrskurðarins.

24. gr.
Nú spillist náma, án þess námurekanda verði gefið að sök, af vatni úr 

annari námu, sem rekstursfrestur er á, og er þeim námurekanda þá skylt að 
ausa námu sína, en geri hann það ekki, hefir hann fyrirgert námurétti sínum. 
Þó nær þetta ekki til þess, er fyrstur hefir tilkynt málmfund á þessu svæði.

25. gr.
Frest má eigi veita á rekstri námu, er valdið hefir vatnsrensli í nágranna- 

námur, nema þeim, er fyrstur lilkynti málmfund, eða námurekandi, sem fyrir 
vatnsaðsókninni verður, samþykki.

26. gr.
Frestbréf skulu innfærð orðrétt í námubréfabókina. Fyrir frestbréf greið- 

ast 10 kr. í landssjóð.
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5. k a f 1 i.
Um vegit vatnsafnot og bryggjugerð.

27. gr.
Sérhver sá, er fengið heflr útmælt námusvæöi, á rétt á að leggja vegi 

yflr land jarðarinnar fyrir flutning að og frá námunni, hvert sem haun þarfnast, 
svo og að gera fyrirhleðslu fyrir vatn. Vegir þessir og fyrirhleðslur mega þó 
ekki liggja yflr tún eða matjurtagarða, nema ábúandi samþykki; og verði að 
leggja veg eða fyrirhleðslu yfir engjar jarðar, getur lögreglustjóri heimtað að 
hæflleg trygging sé sett fyrir þvi að jarðspell, sem af vegalagningu eða fyrir- 
hleðslu stafar, verði bætt að fullu.

28. gr.
Heimilt er námuhafa að nota vatn eftir þörfum við námureksturinn, en 

eigi má han . að neinu leyti rýra vatnsból ábúanda, ef náman liggur á ábúðar- 
jörð, nema með hans samþykki.

Ennfremur er námuhafa heimilt að nota vatn og vatnsafl til reksturs 
véla og til; málmþvottar við námuna, að svo miklu leyti sem það ekki þegar er 
notað til reksturs annars iðnaðar.

Sé skortur á vatni á eða nálægt námustaðnum, þá á sá, sem fyrstur til- 
kynti málmfund, forgangsrétt að afnotum vatns og vatnsafls eftir þörfum.

29. gr.
Ef jörð, sem náma finst í, liggur að sjó, á námuhafi rétt á að byggja 

bryggju eða hafnarkví við sjóinn, til þess að létta fyrir fermingu og affermingu 
skipa, þó svo, að eigi sé spilt æðarvarpi eða laxveiði jarðar.

6. kafli.
Um rékstur námu og eftirlit.

30. gr.
Stjórnarráði Islands veitist heimild . til að setja reglugjörð um rekstur 

námu, skal þar meðal annars sett ákvæði er miða að því, að vernda lif og heilsu 
verkafólks í námunum, að námur séu tryggilega grafnar, að greinileg mörk séu 
sett í kringum útmæld námusvæði og um afrensli vatns frá námu; svo skulu og 
vera ákvæði um eftirlit með þeim af hendi stjórnarvalda.

Fyrir brot á móti reglugerð má ákveða sektir alt að 1000 kr.

31- gr.
Við hverja námu skal vera bók, og skal í hana rita yfirlit yfir námu- 

reksturinn um hvern mánuð. Þar skal og rita skýrslu um það, sem við hefir 
borið, eða tekið heflr verið eftir og snertir námuna eða málmæðarnar, og sérstak- 
legt þykir eða athugavert. Skal útdráttur úr bók þessari um hvert ár sendur 
til stjórnarráðsins.

Stjórnarráðinu skal heimilt að krefjast þess, að námurekandi láti gera
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við uppdráttinn er náman stækkar.
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7. kafli.
Urn niðurlagning námu.

32. gr.
Þegar náma er lögð niður, skal námurekanda þeim, er hættir við nám- 

una, heimilt að nota uppgröftinn úr henni, þótt annar byrji að reka námuna, ef 
hann byrjar eigi siðar að nota uppgröftinn en 11 mánuðum eftir að náman 
Iagðist niður.

33. gr.
Nú ætlar námurekandi að hætta við námu sina, og skal hann þá, að 

viðlagðri 30 kr. sekt, tilkynna það lögreglustjóra 2 mánuðum áður, svo og hvort 
hann ætli að nota uppgröftinn. Jafnframt skal hann senda uppdrátt þann, sem 
gerður kann að hafa verið af námunni. Tilkynningar þessar skulu innfærðar i 
námubrjefabókina.

34. gr.
Nú er námurekstri hætt, eða rétturinn til að halda honurn áfram er 

fallinn burt, og má þá fráfarandi ekki spilia neinu af þvi, eða flytja neitt burt 
af þvi, sem gert hefir verið til að halda námunni og göngum heunar tryggum.

Brot á móti ákvæðum þessarar greinar varða sekt alt að 1000 kr.

8. k a f 1 i.
Álmenn ákvœði.

35. gr.
Fyrir jarðspell, er málmleit og námurekstur kann að hafa i för með sér, 

skal, ef hlutaðeigendur verða eigi um annað ásáttir, greiða fullar bætur eftir mati 
þriggja óvilhallra dómkvaddra manna. Bæturnar greiði málmleitandi eða námu- 
eigandi, og renna þær til jarðarábúanda.

36. gr.
Auk námubréfabókar þeirrar, er gert er ráð fyrir í lögum þessum, skal 

lögreglustjóri hafa námuregistur, þar sem hver námustaður hefir sinn sérstaka 
dálk, og skal alt það, sem að einhverju leyti leggur námuréttarbönd innfært á 
dálk staðarins og jafnframt vísað til gerðarinnar í námubréfabókínni.

Samkvæmt þessum bókum skal lögreglustjóri gefa hverjum, sem þess 
æskir, námubréfabókarvottorð gegn 1 kr. gjaldi í landssjóð.

37. gr.
Stjórnarráðið löggildir uámubækur lögreglustjóra.
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38. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum þeim, er getur um 

i 30. gr., skulu rekin sem almenn lögreglumál. Sektir renna í laudssjóð.

39. gr.
Lög þessi öðlast gildi þann dag, er þau eru birt í Stjórnartíðindunum og 

frá sama tíma eru námulög nr. 61, 22. nóv. 1907 úr gildi fallin.

Nd. 21. Tillaga
til þingsályktunar

Frá Jóni Þorkelssyni, Magnúsi Blöndahl, Bjarna Jónssyni frá Vogi, 
Benedikt Sveinssyni, Hálfdani Guðjónssyni, Sigurði Gunnarssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að ihuga 
og rannsaka verzlunar- og atvinnulöggjöf landsins og gera tillögur um þau efni.

Nd. 22. Tillaga
til þingsályktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni, Magnúsi Blöndahl, Þorleifi Jónssyni, Bjarna Jónssyni frá Vogi,
Benedikt Sveinssyni, Sigurði Gunnarssyni, Hálfdani Guðjónssyni,

Sigurði Sigurðssyni, Jóni Sigurðssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að ihuga 
samgöngumál landsins og koma fram með tillögur um það, hvernig þeim mundi 
bezt verða háttað.

Nd. 23. Tlllaga
til þingsályktunar.

Frá Birni Jónssyni, Jóni Þorkelssyni, Sigurði Gunnarssyni,
Bjarna Jónssyni frá Vogi, Benedikt Sveinssyni, Hálfdani Guðjónssyni,

Jóni Sigurðssyni, Magnúsi Blöndahl.

Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að ihuga 
kenslumál landsins og koma fram með tillögur um þau efni.

26
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Nd. 24. Tillaga
til þingsályktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni, Magnúsi Blöndahl, Benedikt Sveinssyni,
Bjarna Jónssyni frá Vogi, Sigurði Gunnarssyni,

Skúla Thoroddsen og Jóni Sigurðssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að íhuga 
fiskiveiðamál landsins og gera tillögur um það, hvernig fiskiútveginum geti orðið 
sem bezt borgið.

25. Nefndarálit
um þingmensku fyrir Seyðisfjörð.

Eftir að ákveðið hafði verið í sameinuðu þingi, að eigi skyldi taka kosn- 
ing dr. phil. Valtýs Guðmundssonar háskólakennara sem þingmanns fyrir Seyðis- 
fjarðarkaupstað gilda, hefir alþingi, að gefnu tilefni frá keppinaut hans við kosn- 
inguna þar, sira Birni Þorlákssyni, skotið því til kjörbréfanefndarinnar, að 
segja álit sitt og koma fram með tillögu um það, hvort þá eigi að viðurkenna 
síra Björn alþingismann fyrir nefnt kjördæmi, það kjörtímabil, er nú er nýbyrjað.

Alit meiri hlutans.
Undirritaður meiri hluti nefndarinnar hefir komist að þeirri niðurstöðu, 

er nú skal greina.
Það er engum efa undirorpið, að alþingi sjálft hefir fullnaðarúrskurðarvald 

um það, hvort taka skuli kosning þingmanns gilda eða eigi; um hitteraftur deilt, 
hve víðtækur þessi réttur sé. Mál þetta virðist verða að vera komið undir því 
fyrst og fremst, hvernig skilja beri 29. gr. stjórnarskrárinnar. »Alþingi sker sjálft 
úr, hvort þingmenn þess séu löglega kosnir«, og nánara virðist það atriði, sem 
hér ræðir um, vera komið undir því, hvað eigi að skilja hér við orðið »þing- 
menn«. Meiri hluta nefndarinnar virðist að við »þingmenn« í þessu sambandi sé 
átt við þá menn, sem eftir þann undirbúning, sem við á, hafa verið úrskurðaðir 
af yfirkjörstjórn viðkomandi kjördæma þingmenn kjördæmanna (sjá 48. gr. kosn- 
ingarlaganna). Eftir nýafstaðnar almennar kosningar koma þessir menn saman 
á alþingi og dæma um kosningu hver annars, og sem sönnun þess, að þeir séu 
»þingmenn þess« (alþingis) eiga þeir að hafa skírteini frá yfirkjörstjórn, kjörbréf. 
Að þeir séu þingmenn áður en kosning þeirra er tekin gild af alþingi, það sést 
berlega af 1. gr. þingskapanna, meðal annars og af kosningalögunum (t. a. m. 
52. gr. »að eins eigi lýsa neinn þingmann kosinn«, o. s. frv.). A hinn bóg- 
inn verður eigi fundin, hvorki i þessum nefndu lögum eða öðrum, nein bending 
um það, að neinir aðrir en þeir, er úrskurð kjörstjórnar hafa fyrir því, að þeir 
séu þingmenn, geti orðið »þingmenn« alþingis. Þingsköpin gera ekki ráð fyrir 
því, og það eitt út af fyrir sig er í rauninni nóg sönnun fyrir þvi, að það megi 
ekki eiga sér stað, þvi að þau lög eru svo nákvæm, að álíta verður að þau tæmi
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efnið að þessu leyti. Þegar kosning þingmanns því er ógilt, liggur eigi annað 
fyrir en uppkosning.

Tillaga meiri hluta nefndarinnar verður þvi sú, að krafa sira Björns Þor- 
lákssonar um að verða viðurkendur þingmaður Seyðisfjarðarkaupstaðar, verði 
ekki tekinn til greina.

Alþingi 17. febr. 1909.

Kristján Jónsson Jón Magnússon Lárus H. Bjarnason.
formaður. SKrifari og framsögumaður.

Alit minni hlutans.
Við höfum eigi orðið á sama máli sem hinir þrír nefndarmennirnir.
Alþingi feldi þann úrskurð 16. þ. m., að Valtýr háskólakennari Guð- 

mundsson sé eigi rétt kjörinn þingmaður fyrir Seyðisfjarðarkaupstað.
Eftir málavöxtum liggur það eitt í þessum úrskurði, að keppinautur hans, 

Björn prestur Þorláksson, hafi fleiri gild atkvæði en hann. Nú er enginn sakað- 
ur um neina lögleysu eða yfirsjón þeirra manna, er kosningunni stýrðu, en það 
eitt var deilt um, hverja seðla skyldi telja ógilda. Af þessu leiðir, að sá er rétt 
kjörinn, sem fleiri gild atkvæði fekk. Nú taldi kjörstjórn Valtý fleiri atkvæði og 
gaf honum því kjörbréf, en eftir dómi alþingis, æðsta úrskurðarvalds í málinu, 
hefir Björn haft fleiri atkvæði og er því kjörbréf Valtýs ónýtt frá þeirri stund, 
er sá úrskurður kom. En kosningin sjálf fór að öllu löglega fram og hlýtur því 
að vera gild engu síður en aðrar kosningar Það eitt breytist, að annar maður 
hefir orðið fyrir kjöri en sá, er kjörstjórnin taldi. Og atkvæðamat hennar, sem 
nú er dæmt og felt, getur í engu raskað rétti hins kjörna manns eða kjósanda 
hans. En hann er sá, að alþingi skeri úr, hvort hann sé löglega kosinn, svo sem 
fyrir er skipað í 29. gr. stjórnarskrárinnar. Getur enginn vafl á því leikið að 
hann sé »þingmaður þess«, er hann heflr fengið meiri hlut atkvæða, þótt hann 
hafi eigi kjörbréf. Því að rangt atkvæðamat kjörstjórnar var því til fyrirstöðu 
en annað ekki. Réttur alþingis er því skýlaus að úrskurða um kosning Björns 
eins og hverja aðra kosningu.

En vilji þingið nú ógilda þessa kosningu, þá virðir það eigi anda lag- 
anna, gætir eigi réttar hins kjörna manns, Björns Þorlákssonar, né kjósanda hans, 
og afsalar sér valdi sínu í hendur kjörstjórna, ef það þykist eigi hafa heimild 
til að samþykkja kosningu Björns. En slíkt getur leitt til hins mesta háska. Því 
að ef kjörstjórn legst fast i móti þingmannsefni, þá þarf hún eigi annað til þess 
að bægja honum frá en að gera svo marga af seðlum hans að vafaseðlum, að 
hún geti geflð keppinaut hans kjörbréf. Ef alþingi telur sér þá eigi fært að 
viðurkenna kosning hins ofsótta manns, þótt hann hafi meiri hlut atkvæða eftir 
þess eigin dómi, en leggur til að kosið sé aftur, þá má, enn leika sama leikinn, 
og svo koll af kolli.

í fám orðum sagt: Kosningin á Seyðisflrði fór löglega fram, og er sá 
þvi rétt kjörinn, sem fleiri gild atkvæði hefir fengið. — Kosking fer eftir atkvæða- 
tölu, en ekki eftir hinu, hvorum eða hverjum kjörstjórn fær kjörbréf, og er því 
Björn Þorláksson rétt kjörinn, úr því alþingi hefir úrskurðað svo sem það gerði. 
— Hann er því þingmaður, og á því 29. gr. stjórnarskrárinnar hér við.
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Alþingi á því að okkar dómi það eitt óunnið i þessu máli, að gjalda já- 
kvæði við að Björn prestur Þorláksson sé rétt kjörinn þingmaður Seyðisfjarðar- 
kaupstaðar.

Alþingi 17. febrúar 1909.

Skúli Thoroddsen. Bjarni Jónsson 
frá Vogi.

Nd. 26. Tillaga
til þingsályktunar

frá Jóni Þorkelssyni, Magnúsi Blöndahl, Bjarna Jónssyni frá Vogi, 
Benedikt Sveinssyni, Hálfdani Guðjónssyni, Jóni Sigurðssyni, Sigurði Gunnarssyni, 

Bimi Sigfús8yni og Birai Kristjánssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að ihuga og 
gera tillögur um, hvernig sem greiðast og haganlegast verði bætt úr hinum al- 
mennu peningavandræðum i landinu.

Nd. 27. Tillaga
til þingsályktunar

frá Sigurði Sigurðssyni, Stefáni Stefánssyni Eyf., Pétri Jónssyni, Olafi Briem, 
Þorleifi Jónssyni, Jóni Jónssyni 1. þm. N.-M, Jóni Sigurðssyni, Einari Jónssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að íhuga 
landbúnaðarmálefni þjóðarinnar og koma fram raeð tillögur þar að lútandi.

Nd. 28. Tillaga
til þingsályktunar.

Frá Ólafi Briem og Pétri Jónssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að fela nefnd þeirri, er kosin hefir verið til 
að íhuga frumvarp til laga um bráðabirgðahækkun á aðfiutningsgjaldi, að taka 
jafnframt til ihugunar tillögur um skattamál íslands.

Ed. 29. Frumvarp
til laga um lögaldur.

Flutningsmaður: Sigurður Stefánsson.

1- gr.
Hálfráðir fjár síns verða menn eigi hér eftir.
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2, gr.
Fullráðir fjár síns eru karlar og konur ógiftar er þau eru 21 árs.

3- gr.
Hver sem er fullráður fjár síns, getur tekið að sér ábyrgð i fjármálurn 

svo gild sé.

Ed. 30. Frumvarp
til laga um stækkun verzlunarlóðarinnar í ísafjarðarkaupstað. 

Flutningsmaður: Sigurður Stefánsson.

Verzlunarhús má reisa alstaðar í umdæmi ísafjarðarkaupstaðar. fJörðin 
Eyri með hjáleigunni Stekkjanesi).

Nd. 31. Tillaga
til þingsályktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni og Magnúsi Blöndahl.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að fresta því að 
ný kosning á manni til alþingis fari fram i Seyðisfjarðarkaupstað, þar til útséð 
er um það, hvernig reiðir af í þinginu frumvarpi til laga um breyting á lögum 
um kosningu fjögurra nýrra þingmanna frá 3. okt. 1903.

Nd. 32. 1 rumvarp
til laga um breyting á lögum um kosningu fjögurra nýrra þingmanna frá 3. okt. 1903. 

Frá Jóni Þorkelssyni og Magnúsi Blöndahl.

1 gr.
Þangað til ný kjördæmaskipun er komin á hér á landi skal Reykjavíkur- 

kaupstaður kjósa alls 3 menn til alþingis, og skal einn þeirra (nýr þingmaður) 
kosinn svo fljótt sem verða má eftir að lög þessi hafa öðlast gildi.

2. gr.
Seyðisfjarðarkaupstaður skal lagður niður sem sérstakt kjördæmi.

Ed. 33. Frumvarp
til laga um sérstaka dómþinghá i Keflavíkurhreppi. 

Flutningsmaður: Jens Pálsson.

Keflavikurhreppur í Gullbringusýslu skal vera sérstök dómþinghá, og 
skal þingstaðurinn vera í Keflavík.
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Ed. 34. Tillaga
til þingsályktunar.

Flutningsmenn: Sig. Stefánason, Ari Jónsson, Jens Pálsson.

Ráðherra íslands hefir lagt alt kapp á að koma fram »frv. til laga um 
ríkisréttarsamband Danmerkur og íslands«, sem mikill meiri hluti þjóðar og þings 
telur lögfesta ísland í danska rikinu. Hann leggur frv. þetta fyrir þingið nú og 
mælir enn fastlega með því óbreyttu. Hann hefir og gengið þvert í móti vilja 
islenzkra kjósenda, er hann valdi síðast konungkjörna þingmenn. Enn er þaö, 
að þjóð og þing telur ýmsar stjórnarráðstafanir hans vitaverðar.

Fyrir þvi ályktar deildin að lýsa yfir þvi, að vegna samvinnu ráðherrans 
við þingið og eftir sjálfsögðum þingræðisreglum vænti hún þess, að hann biðjist 
þegar lausnar.

Nd. 35. Tillaga
til þingsályktunar

Flutningsmenn: Skúli Thoroddsen, Björn Jónsson, Ólafur Briem,
Sigurður Gunnarsson, Bjarni Jónsson frá Vogi.

Ráðherra íslands hefir lagt alt kapp á að koma fram »frv. til laga 
um ríkisréttarsamband Danmerkur og Islands«, sem mikill meiri hluti þjóðar og 
þings telur lögfesta ísland í danska ríkinu. Hann leggur frv. þetta fyrir þingið 
nú og mælir enn fastlega með því óbreyttu. Hann hefir og gengið þvert í móti 
vilja islenzkra kjósenda, er hann valdi síðast konungkjörna þingmenn. Enn er 
það, að þjóð og þing telur ýmsar stjórnarráðstafanir hans vítaverðar.

Fyrir því ályktar deildin að lýsa yfir því, að vegna samvinnu ráðherr- 
ans við þingið og eftir sjálfsögðum þingræðisreglum vænti hún þess, að hann 
biðjist þegar lausnar.

Nd. 36. Tillaga
til þingsályktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni, Jóni Jónssyni 1. þm. N.-M. og Magnúsi Blöndahl.

Neðri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að íhuga 
og gera tillögur um allsherjar kjördæmaskipan i landinu.

Nd. 37. Breytingartillaga
við þingskjal 22.

Frá Bimi Sigfússyni og Sigurði Sigurðssyni.

1 staöinn fyrir »5 manna nefnd« komi; »7 manna nefnd*.
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Nd. 38. Breytingartillaga
við þingskjal23.

Frá Birni Sigfússyni og Sigurði Sigurðssyni.

I staðinn fyrir >5 ínanna nefnd« kömi: »7 manna nefnd«.

Nd. 39. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um kosningar tii alþingis frá 3. okt. 1903.

Frá Jóni Þorkelssyni og Magnúsi Blöndahl.

Álmennar kosningar þær til alþingis um land alt, sem með 25. gr. laga 
um kosningar til alþingis frá 3. okt. 1903 er ákveðið að fara skuli fram hinn 10. 
dag septembermánaðar, skuli hér eftir látnar fram fara hinn 10. dag í október- 
mánuði.

Nd. 40. Tillaga
til þingsályktunar.

Flutningsmenn: Jón Þorkelsson, Magnús Blöndahl og Sigurður Sigurðsson.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að undirbúa og 
leggja fyrir næsta alþingi frumvarp til laga um vátrygging gegn slysum fyrir 
verkamenn og frumvarp til laga um almenn sjúkrasjóðslög.

Nd. 41. Frumvarp
til laga um Þjóðmenjasafn íslands.

Frá Jóni Þorkelssyni.

1- gr-
Safn það, er til þessa heflr verið kallað Forngripasafn íslands, og þau 

söfn önnur, er við það hafa bæzt og bætast kunna, skal framvegis nefnast einu 
nafni Þjóðmenjasafn íslands.

2. gr.
Fornmenjavörður skal vera forstöðumaður Þjóðmenjasafiisins isbr. lög um 

verndan fornmenja frá 16. nóv. 1907, 24. gr.). Skal hann sjá um sýningar safnsins 
á ákveðnum timum, kaup á gripum og munum handa því, svo og um varðveizlu 
og viðgerð gripanna. Fyrir þann starfa skal hann hafa 1000 kr. i árslaun.
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3. gr.
Til aðstoðar forstöðumanni skipar stjórnarráðið einn aðstoðarmann og 

svo marga varðmenn sem þörf krefur. Aðstoðarmaður skal hafa 800 kr. i 
árslaun.

4. gr.
Gripi þjóðmenjasafnsins má ekki ljá neinum manni burt af safninu nema 

með sérstöku leyfl stjórnarráðsins, og því síður má fargá þeim á nokkurn hátt. 
En heimilt er þeim, sem vilja, að gera myndir af gripunum, mæla þá og nota 
á sjálfum geym8lustaðnum undir umsjón forstöðumanns, sem gætir þess, að grip- 
irnir skemmist ekki við það. Að öðru leyti skipar stjórnarráðið fyrir um afnot 
safnsins með sérstakri reglugjörð.

Nd. 42. Nefndaralit.
í málinu: frumvarp tii laga um hækkun á aðflutningsgjaldi

Nefnd sú, er kosin var til þess að ihuga mál þetta hefir orðið ásátt um, 
að ráða deildinni til að hraða málinu, með afbrigðum frá þingsköpum, og leggur 
það til, að frumvarpið verði samþykt óbreytt að öðru en því, að milli fyrstu og 
annarar greinar komi ný grein svo látandi:

Af birgðum þeim, sem fyrir liggja af áfengum drykkjum, þegar lög þessi 
öðlast gildi, skal greiða gjald, er samsvari hækkun aðflutningsgjaldsins eftir lög- 
um þessum. Hver sá er slikar vörur hefir til sölu, skal senda lögreglustjóra sin- 
um innan viku drengskaparvottorð um það, hve miklar birgðir hann hefir, og 
greiðir jafnframt gjaldið.

Neðri deild alþingis, 22. febrúar 1909.

Olafur Briem, Björn Kristjánsson, Jón Olafsson, 
formaður. skrifari. framsögumaður.

Einar Jónsson. Hagnús Blöndahl. Jón Sigurðsson. Jóh. Jóhannesson.

Ed. 43. Frumvarp
til laga um skoðun á sild.

Flutningsmaður Sigurður Hjörleifsson.

1- gr.
Skoðun skal fara fram á allri nýveiddri sild, sem ætluð er til útflutnings 

og veidd er i herpinót eða i reknet og söltuð er i landi eða við land.
Auk þess skal öllum gefast kostur á að fá mat á saltaðri sild, hafi hún 

legið minst 14 daga í salti.
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Skoðun þessi skal framkvæmd af matsmönnum, yfirmatsmönnum eða \
undirmatemönnum. S

3- gr. j
Aður en síldveiði byrjar ár hvert, skulu skipstjórar á þeim sildveiðaskip- j

um, er veiða með herpinót eða reknetum, skyldir til þess að fá matsmann út á I
skip sín. Skal hann segja fyrir um, hvernig skipið skuli búið út, svo að hagfelt j
sé fyrir geymslu síldarinnar, og skulu skipstjórar eða útgerðarmenn skyldir til (
þess að hlíta fyrirmælum hans. j

4. gr.
Landsstjórnin sér um að til séu evðublöð, hæfilega mörg handa hverju j

síldveiðaskipi, og ber skipstjórum að fylla þau út. Skulu þeir í hvert skifti til- i
greina mánaðardag og klukkustund, þegar byrjað er að taka síldina úr sjó, og i
hve mikil veiði er i hvert skifti. Eyðublöð þau, sem út hafa verið fylt, skulu í '
hvert skifti afhent matsmanni þeim, er skoðar síldina, áður en byrjað er á I
skoðun hennar. (

5- Ri'. i
Nú kemur síldveiðaskip að landi, sem veitt hefir síld sina með þeim j 

veiðarfærum, er um getur í 1. gr. Skal flytja hana þangað, sem einhver mats- 
maður er fyrir, og ber skipstjóra að tilkynna honum þegar um komu sína; má 
ekki byrja á söltun síldarinnar fyr en matsmaður hefir kveðið upp þann úrskurð, 
að fulltryggilegt sé, að hún geti orðið góð verzlunarvara. Sé sildin skemd, má ■ 
ekki salta hana til útflutnings né senda hana til útlanda og ber matsmanni að j
hafa gætur á, að það sé ekki gert. '

i

6 gr. i
Síld þá, sem veidd er i herpinætur á gangvélaskipum, svo og sild þá, j

sem veidd er i reknet á gangvélaskipum og seglskipum, má þó salta á öðrum i
stöðum en þeim, sem matsmaður er á. Slika sild ber þó að sýni matsmanni 
áður en hún er flutt til útlanda og má, ef ástæða er til, banna útflutning hennar. ;

7. gr. ;
Þegar skoðun fer fram á saltaðri síld og matsmaður telur hana fyrsta ■

flokks vöru, er hann skyldur til að merkja ílát þau, sem sildin er í, ef þess er j
krafist. Stjórnarráðið ákveður, hvernig merkið skuli vera. í

Síldarílát með hinu ákveðna vörumerki má ekki nota á ný til útflutnings ’ 
sildar, nema merkið sé áður afmáð. }

Yfirmatsmenn séu tveir, skipaðir af ráðherra. Annar þeirra liafi aðsetur 
á Akureyri, hinn á Siglufirði. Stjórnarráðið ákveður starfssvið þeirra og gefur 
þeim erindi8bréf. Laun þeirra hvors um sig séu 1000 kr. árlega. En auk þess 
skal þeim greiddur ferðakostnaður og 2 kr. í fæðispeninga, ef þeir þurfa að tak-



aöt ferð á hendur vegna starfs sins. Launin, ferðakostnaður og fæðispeningai' 
greiðist úr landssjóði.

Undirmatsmenn skal setja þar, sem yfirmatsmenn telja þörf á og eftir 
tillögum þeirra, en hlutaðeigandi lögreglustjóri skipar þá. Stjórnarráðið gefur 
þeim erindisbréf, en yfirmatsmenn ákveða starfssvið þeirra. Kaup undirmats- 
manna ákveða yfirmatsmenn og skal það greitt úr landssjóði.

Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um að þeir vilji hlýða ákvæðum 
þeim, sem sett eru viðvíkjandi starfi þeirra, og rækja stöðu sína með alúð og 
kostgæfni.

9. gr.
Brot á ákvæðum laga þessara varða 10—2000 kr. sekt, sem renna í 

landssjóð.
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10. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júni 1909.

Ed. 44. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907 um skipun læknishéraða o. fl. 

Flutningsm.: Kristinn Daníelsson.

Þingeyrar læknishéraði í Vestur-ísafjarðarsýslu skal skift i þessi tvö 
læknishéruð:

Þingeyrarhérað: Auðkúluhreppur, Þingeyrarhreppur og Mýrahreppur.
Læknissetur á Þingeyri.

Flateyrarhérað: Mosvallahreppur og Suðureyrarhreppur. Læknissetur 
á Flateyri.

Nd. 45. Frumvarp
til laga um aðflutningsbann á áfengi.

Flutningsmenn: Björn Jónsson, Björn Kristjánsson, Eggert Pálsson, 
Sigurður Gunnarsson og Stefán Stefánsson 2. þm. Eyf.

1. gr.
Eftir það er lög þessi hafa öðlast gildi, má engan áfengan drykk flytja 

til íslands til annarra nota en þeirra, sem getið er um í 2. grein, og farið sé 
með eftir reglum þeim, sem settar eru í lögum þessum. En það er áfengur 
drykkur eftir lögum þessum, sem í er meira en 21/4°/o af vínanda (alkóhóli) að 
rúmmáli. Duft, kökur og annað, er þau efni eru í, sem sundur má leysa í vökva, 
og i sér hafa fólgið slíkt áfeugi, skal telja áfengan drykk.
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2- gr..
Heiniilt skal stjórnanda eða eiganda iðnaðarfyrirtækis eða efnarannsóknar- 

stofu eða annars því líks fyrirtækis að flytja frá útlöndum vínanda eða annað 
áfengi til iðnþarfa og verklegra nota í stofnuninni. Svo skal og heimilt að flytja 
til landsins vínanda, sem ætlaður er til eldsneytis, en þó því að eins, að hann 
sé blandinn því efni, sem að áliti landlæknis gerir hann óhæfan til drykkjar. 
Lyfsölum skal og heimilt að flytja til landsins vínanda þann og annað áfengi, 
sem lyfsölum er skylt að hafa til læknisdóma samkvæmt hinni almennu lyfjaskrá. 
Loks skal próföstum fyrir hönd eigenda eða forráðamanna kirkna heimilt að 
flytja messuvín það, þó áfengt sé, er að þeirra áliti er nauðsynlegt í prófaatsdæm- 
inu handa altarisgöngufólki, en kaupa þó eigi meira ár hvert en birgðir til þess 
árs. Sama rétt eiga og forstöðumenn annarra kirkjudeilda i landinu.

3. gr.
Alt áfengi, sem flutt er til landsins frá útlöndum samkvæmt lögum þess- 

um, skal fyrst flytja á land í Reykjavík. Þar skal landsstjórnin skipa sérstakan 
umsjónarmann áfengiskaupa, og hefir hann á höndum umsjón og eftirlit með 
áfengiskaupum, svo sem nánar er fyrir mælt í lögum þessum.

Umsjónarmaður heflr að launum 600 kr. á ári, er greiðast úr landssjóði. 
Svo fær hann og ókeypis húsnæði fyrir áfengisbirgðir, burðargjald bréfa og alla 
nauðsynlega aðstoð.

4. gr.
Nú heflr maður heimild til áfengisflutnings frá útlöndum eftir lögum þess- 

um, og vill hann neyta þessarar heimildar sinnar, og skal hann þá í tæka tíð 
segja umsjónarmanni áfengiskaupa til um það, hvers konar áfengi og hve mikið 
hann vill aðflytja og frá hverju verzlunarhúsi, svo og með hverri ferð frá útlönd- 
um. Hann skal og skýra honum frá um leið, til hvers hann ætli að nota áfengið. 
Svo skal og fylgja beiðninni flutningskostnaður til Reykjavíkur. Umsjónarmaður 
sendir þá pöntunina þvi verzlunarhúsi eða þeim vínsölumanni sem hún er stíluð til, 
og beiðist þess, að áfengið sé sent til sín. Skal umsjónarmaður, þegar er áfengið 
kemur til hans frá útlöndum, tryggja sér með rannsókn, að áfengissendingin sé 
eigi önnur eða meiri en um var beðið. Skal hann þá merkja það með innsigli 
sinu og segja eiganda til. Eiganda skal þá heimilt að vitja þess, en gjalda skal 
hann þá um leið þann sérstakan kostnað, er af aðflutningnum kann að hafa leitt, 
þó ekki húsnæðisgjald í Reykjavík (sbr. 3. gr.).

Nú hirðir sá ekki áfengið, er pantað hefir, áður en 3 mánuðir eru liðn- 
ir frá því er hann fekk tilkynning umsjónarmanns um aðflutning áfengisins, 
og er umsjónarmanni þá heimilt að hella niður áfenginu og selja umbúðir þess. 
Allan ógreiddan kostnað, er leitt hefir af aðflutningnum, má þá taka lögtaki 
hjá þeim, er áfengið heflr pantað, samkvömt lögum 16. desember 1885.

Umsjónarmaður ber enga ábyrgð á greiðslu andvirðis fyrir það áfengi, 
sem aðflutt er.

5. gr.
Skylt er hverjum skipstjóra, er frá útlöndum kemur, að tílkynna lög-
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reglustjóra um leið og liann svnir skipsskjölin, hvort hann hafi nokkurt áfeng 
til flutnings fyrir aðra menn, og þá hve mikið. Hann skal og skýra frá, hvort 
og hve mikið áfengi hann liafi meðferðis sem skipsforða, en óheimilt skal hon- 
um, meðan hann er i höfnum inni eða í landhelgi við Island, að veita eða selja 
eða á annan hátt láta af hendi eða láta aðra skipverja láta af hendi nokkuð af 
þvi áfengi, er til skipsforða er ætlað, til annarra manna en þeirra, sem eru lög- 
skráðir skipverjar.

Skipstjóri er sekur við lög þessi, ef út af brýtur.
Nú hefir skipstjóri meðferðis áfengi, sem ekki er ætlað til skipsforða og 

skal lögreglustjóri þá á hinni fyrstu höfn, er skipið kemur til, setja innsigli sitt 
á hin aðfluttu áfengisilát og ábyrgist skipstjóri, að innsiglin séu ekki brotin eða 
úr ilátunum tekið fyr en skipið er farið alfarið burt frá landinu.

6- gr-
Nú strandar skip hér við land og hefir meðferðis áfengi annaðhvort til 

flutning8 eða það er skipsforði, og skal strandgæzlumaður þá þegar taka áfengis- 
ílátin til varðveizlu og gæta þess, að ekki sé í þau farið. Hann skýrir þegar í 
stað lögreglustjóra frá, en lögreglustjóri setur innsigli sitt fyrir ílátin og kemur 
þeim til geymslu á óhultum stað. Áfengi þetta má lögreglustjóri ekki selja eða 
á annan hátt láta af hendi til annarra manna, en skýra skal hann með fyrstu 
ferð réttum eiganda strandmunanna frá björgun áfengisins og senda honum það 
til ráðstöfunar á hans kostnað, nema hann kjósi heldur að þvi sé helt niður.

Nú er ókunnugt um eiganda strandgóss og skal þá, eftir að lögskípaður 
auglýsingafrestur er liðinn og eigandi hefir ekki sagt til sín, hella því áfengi nið- 
ur, er finnast kann meðal strandmunanna.

7. gr.
Engan áfengan drykk má flytja um landið hér innanlands, hvorki á sjó 

né landi, annan en þann, sem annaðhvort er merktur innsigli umsjónarmanns 
áfengiskaupa, svo sem fyrir er mælt í 4. grein laga þessara, eða þá þann drykk, 
sem um getur i 5. og 6. grein og merktur er með innsigli lögreglustjóra þess er 
i hlut á.

8. gr.
Hverjum þeim manni, sem heimilaður er aðflutningur áfengis samkvæmt 

lögum þessum, skal óheimilt að veita, gefa, selja eða láta á annan hátt af hendi 
til annarra manna nokkuð af því áfengi, er hann hefir aðflutt. Þó mega lyfsalar 
láta áfengi af hendi eftir skriflegri læknisforskrift og þó aðeins einu sinni eftir 
sama læknisseðli írecept). Svo er og um alla dropa, duft, kökur eða lyfjabland- 
anir, sem hafa i sér fólgið meira en 2íli°l0 af vínanda.

Heimilt er að deila mönnum messuvín við altarisgöngu.

9- gr-
Veitingamenn og vínsölumenn, þeir sem leyfi hafa til vínsölu hér á landi 

samkv. lögum nr. 26, 11. nóv. 1899, um verzlun og veitingar áfengra drykkja, 
mega ekkert selja hér á landi, gcfa, veita eða láta af hendi á annan hátt til ann- 
arra manna af áfengisbirgðum þeim, er þeir hafa, þegar lög þessi öðlast gildi. Skulu



Þingskjal 45 213

j lögreglu8tjórar hver í sínu umdæmi skyldir til að rannsaka áfengisbirgðirnar og
j innsigla þær. Aður en S vikur eru liðnar, skulu eigendur áfengisins skyldir að
j flytja birgðirnar eða láta flytja þær burt af landi, og skulu lögreglustjórar hafa
s nákvæmt eftirlit með að svo sé gert. Öllu því áfengi, sem þá er ekki útflutt,
j skal tafarlaust hella niður án nokkurs endurgjalds til eiganda.
| Akvæði þessarar greinar um óheimild til sölu, gjafa eða veitingu áfengis,
j nær og til annarra einstakra manna, er áfengisbirgðir kunna að hafa í sínum 
j vörzlum, er lög þessi öðlast gildi.

10. gr.
Ef nokkur maður er grunaður með rökum um óleyfilegan aðflutning eða 

óleyfilega sölu eða veitingu áfengis, þá skal gera heimilisrannsókn hjá honum, ef 
það er talið nauðsynlegt til þess að komast fyrir málið. Skal rannsóknin gerð 
af lögreglustjóra þeim, er í hlut á.

Komi það í ijós við heimilisrannsóknina, að áfengi sé í vörzlum þess, er 
rannsakað er hjá, skal hann skyldur að sýna vottorð um, hvaðan honum eru 
komnar birgðirnir.

11- gr.
Hve nær sem hafin er ákæra út af ólöglegri sölu eða veitingu áfengis, 

má stefna kaupanda eða þeim, sem veitt er, til vitnisburðar um málið, ef engir 
meinbugir eru annars á, og er rétt, að hann staðfesti framburð sinn með eiði, ef 
krafist er.

12. gr.
Hver sá. sem dæmdur er sekur um brot á ákvæðum þessara laga, skal 

i auk lögboðins málskostnaðar greiða kæranda og vitnum allan þann kostnað, er 
í þau hafa haft af málinu.
j Hvernig sem ástatt er, skal dómari skyldur að taka mál, er rísa út af
j brotum á lögum þessum, til meðferðar svo fljótt sem verða má og eigi síðar en

2 mánuðum eftir að fyrir honum hefir verið kært.

13- gr.
Heimilt skal að leiða hvern þann mann fyrir dómara, er sést ölvaður 

i eftir að lög þessi öðlast gildi, og skal hann skyldur að skýra frá, hvar hann 
hefir fengið áfengi það, sem hann varð ölvaður af, sæti ella fésektum alt að

j 100 kr. eftir málavöxtum.

j 14. gr.
j Brot gegn 1. gr. laga þessara varða sektum eigi minni en 300—5000 kr.
j Brot í annað sinn varðar ekki minna en 8 mánaða fangelsi.
i Brjóti nokkur oftar gegn ákvæðum þessarar greinar varðar það betrunar-
* húsvinnu.
: Við broti á grein þessari skal hið aðflutta áfengi ávalt gert upptækt og

því helt niður.

15. gr.
Nú sannast það á skipstjóra, að hann skýrir lögreglustjóra vísvitandi
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rangt frá um áfengi það, er hann hefir meðferðis, og skal hann þá sekur um 
500—2000 kr. ef ekki liggur þyngri hegning við samkvæmt lögum.

Brot gegn þeim ákvæðura i lögum þessum, er óheimila að veita, gefa, 
selja eða á annan hátt láta af hendi áfengi til annara manna, varða sektum 
200—1000 kr., ef ekki liggur þyngri hegning við að lögum. Ef brot er ítrekað, 
varðar það alt að 8 mánaða fangelsi.

Sama hegning liggur og við því, ef lyfsali lætur áfengi af hendi án skrif- 
legrar læknisforskriftar eða oftar en einu sinni eftir saraa læknisseðli.

16. gr.
Brot gegn 7. gr. laga þessara varða sektum 50—1000 kr. og skal hið 

flutta áfengi ásamt ílátum gert upptækt og því helt niður; svo skulu og flutnings- 
tæki þau, er áfengið er flutt á, ef aðalflutningurinn var áfengi, gert upptækt, nema 
hafskip sé, og skal andvirði íláta og flutningstækja renna í landssjóð.

17. gr.
Nú verður læknir sannur að sök um að hafa látið af hendi læknisseðil 

um áfengi til þess að það sé notað til einhvers annars en sem læknislyf, og skal 
hann þá sekur 200—2000 kr. í fyrsta sinn, og skal sektin tvöfaldast sé brotið 
endurtekið. Lækni þann, er í hlut á, má og svifta læknisleyfi hér á landi 2— 
10 ár eða að öllu, ef miklar sakir eru.

18. gr.
Hver sá embættismaður, sem skyldur er að hefja rannsókn út af brotum 

gegn lögum þessum og vanrækir það, skal sekur eftir því sem ákveðið er í Iögum 
þessum, svo sem hann hefði sjálfur brotið.

Nú sýnir hann sig oftar en einu sinni i vanrækslu eða verður sjálfur 
sekur eftir lögum þessum, og varðar það þá embættismissi.

l'.». gr.
Allar sektir eftir lögum þessum renna að hálfu í landssjóð en að hálfu 

til uppljóstrarmanns.

20. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn sakamál.

21. gr.
Lög þessi skal prenta á íslenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku og 

svo mörg eintök að nægi til að senda dönskum verzlunarfulltrúum í öðrum löndum.

22. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1 jan. 1912, og eru með þeim numin úr gildi lög 

nr. 26, 11. nóv. 1899 um verzlun og veitingar áfengra drykkja, svo ogöll önnur 
lög og tilskipanir, er koma í bága við’ lög þessi.
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Ed. 46. Nefndarálit
í málÍDu: Frumvarp til laga um almennan ellistyrk.

Vér, sem háttv. e. d. alþingis hefir skipað í nefnd til að íhuga mál þetta, 
höfum á nokkrum fundum rætt það með oss, og leyfum oss að gera eftirfylgjandi 
grein fyrir áliti voru.

Stjórnin iagði sams konar frv. fyrir alþingi 1907 og var það ítarlega 
rætt þá i n. d, en varð ekki lokið i efri deild.

Aðalhugsun frumvarpsins er sú, að efla svo alþýðustyrktarsjóði þá, sem 
nú eru til orðnir samkv. lögunum frá 11. júlí 1890 og 18. febr. 1897 um styrktar- 
sjóði handa alþýðufólki, að þeir geti miklu fljótar og verulegar komið að tilætl- 
uðum notum, heldur en enn á sér stað, og jafnframt að styrkur úr sjóðum þess- 
um sé eingöngu veittur ellihrumum mönnum, til þess að styrkurinn hlutist ekki 
um of í sundur og verði svo notaminni, heldur geti náð sem bezt ætlunarverki sínu, 
»að vernda öll heiðarleg gamalmenni frá að líða nauð á elliárunum«.

Neðri deild alþingis 1907 gerði á frumvarpinu þá aðalbreyting, að styrk- 
urinn skyldi einnig ná til heilsubilaðra manna, sem ekki geta unnið fyrir sér á 
hverjum aldri sem væri og nefndi styrkinn öryrkjastyrk.

Nú hefir stjórnin á ný lagt frv. fyrir alþingi, að mestu leyti með þeim 
frágangi, er það hafði fengið í n. d., að undanskilinni þeirri breytingu, að aftur 
er tekin upp sú aðalstefna að láta styrkinn að eins ná til gamalmenna.

Nefndin hefir ekki getað annað en viðurkent réttmæti hvorartveggja 
þessarar stefnu og hefir því viljað leitast við að fara meðalveg, þannig aö þó að 
aðalverkefni styrktarsjóðanna sé að styrkja gamalmenni, þá megi þó, þegar sér- 
staklega stendur á, einnig veita heilsubiluðum mönnum styrk, þótt eigi sé þeir að 
aldri hnignir.

Þá heflr nefndinni þótt viðsjárvert að hækka svo gjaldið, sem frv. gerir 
ráð fyrir, þar sem það á nú að hvila á öllum og kemur því sem ný álaga á 
mjög marga, og þar á meðal marga, sem lítt eru um álögur færir. Hún heflr 
því ekki viljað fara hærra en að gera ráð fyrir kr. 1,50 af körlum og 75 aur. 
af konum.

Samkvæmt þvi sem talið var á síðasta þingi og enn mun vera réttu næst, 
eiga gjaldið að greiöa 17000 karlmenn, sem verður kr. 25500, og 19000 konur, 
sem verður kr. 14250 eða samtals kr. 39750. í meðferð málsins á siðasta þingi 
var gert ráð fyrir, að landssjóður legði fram helming á móti fúlgu gjaldendanna 
eða þriðjung af öllum ársviðauka sjóðanna, og hefii' nefndin enn hallast að þvi 
hlutfalli, en það verður sem næst 50 aur. á móts við hvern gjaldanda eða alls 
kr. 18000, svo að allur ársaukinn verður kr. 57500.

Þegar styrknum er útbýtt, ætlast frv. til, að útbýtt sé 2/g af árgjöldum 
gjaldenda, en x/2 af framlagi landssjóðs og vöxtum sjóðanna. Nefndinni hefir 
þótt réttast, að úthluta einnig helmingi að eins af árgjöldum, bæði til að koma 
samræmi á þessa 3 liði og einnig til þess, að sjóðirnir aukist nokkuru örara, 
sem raun fljótt bera árangur í ríflegri styrk, þótt hann i fyistu verði lítið eitt 
minni.

Nefndin hefir þvi komið sér saman um að stinga upp á breytingum, sem 
fara í þá átt, sem að framau er beut á og með þeim og nokkrum tteiri smábreyt-
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íngum, sem gerð mun írekari grein fyrir undir framsögu málsins, leyfir hún sér 
að ráða háttvirtri deild til að samþykkja frumvarpið.

Breytingatillögur vorar eru þessar:
Breyt.till. við 2. gr. stafl. b. Stafliðurinn orðist svo: »Þeir Sim fyrir ómaga 
eða ómögum eiga að sjá, sem og þeir, er fyrir heilsubrest eða af öðrum 
ósjáifráðum ástæðum eigi geta unnið fyrir kaupi, ef þessir menn hvorir- 
tveggja að áliti hreppsnefndar eru fyrir fátæktar sakir ekki færir um að 
greiða gjaldið, enda greiði ekkert aukaútsvar».
Breyt.till. við 2. gr. stafl. d., síðari málsgreiu. Málsgreinin verði ný 3. gr. 
og orðist svo: »Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir í styrktarsjóðinn kr. 1,50 
á ári, en kvenmaður 75 aura«.

Töluröð eftirfarandi greina breytist samkvæmt því.
Breyt.till við 4. gr. I stað orðanna: »skyldur til að senda nefndum þessum 
skrá yfir hið gjaldskylda fólk, er dregin sé út« . . . komi: »skvldur til að 
láta nefndum þessum í té skýrslur þær, er nauðsyn krefur«.
Breyt.till. við 5. gr. stafl. a. ístað: »ellistyrktarsjóðsgjald« komi: »styrktar- 
sjóðsgjald«.
Breyt.till. við 5. gr. stafl. b. 
sjóðsgjald«.
Breyt.till. við 5. gr. stafl. c. 
falli burtu.
Breyt.till. við 5. gr. stafl. e.
eiga heimili forstöðu að veita«.
Brevt.till. við 5. gr. síðustn málsgr. Á eftir: »styrktarsjóðsgjöld fyrir aðra« 
hið fyrra sinn, komi: »sem þá skulu sjálfir greiða gjaldið«.
Breyt.till. við 7. gr. Á eftir orðunum: »skjóta til sýslumanns innan 15. dags 
marzmánaðar« komi: »til fullnaðarúrskurðar«
Breyt.till. við 11. gr. í stað: »úthluta 2/3 hlutum« komi: »úthluta helming«. 
Breyt.till. við 13. gr. Á eftir 1. málsgr., sem endar á: »þáði af sveit«, komi 
ný málsgrein:

»Þegar sérstakar, knýjandi ástæður eru fyrir hendi, er sveitarstjórn enn- 
fremur heimilt að veita styrk þann, er hér um ræðir, heilsubiluðum fátæk- 
lingum, þótt ekki séu þeir orðnir sextugir að aldri».

Alþingi 22. febr. 1909.
Eiríkur Briem, Kristinn Daníelsson, Jósef Björnsson.

formaður. skrifari og framsögum.

1.

2.

3.

6.

ístað: »ellistyrktarsjóðsgjald« komi: »styrktar- 

Siðustu orðin: »sem er á framfæri með þeim«,

Við málsgreinina bætist: »ef þeir ekki sjálfir

8.

10.
11.

Nd. 47. Frumvarp
til laga um breyting á ákvæðum 1. 19. febr. 1886, að þvi er kemur til lýsinga 

(birtingar) á undan bcjrgaralegu hjónabandi.
Flutningsmenn: Jón Ólafsson, Bjarni Jónsson frá Vogi, Magnús Blöndahl,

Jón Þorkelsson, Jón Jónsson þm. S.-M.
Undanþágu frá hjúskapar auglýsingu þeirri, sem 3. og 4. gr. 1. 19. febr. 

1886 um utanþjóðkirkjumenn mæla fyrir um, má fá með konunglegu leyfisbréfi, og
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fer ura gjald fyrir þau eftir sörau reglum, sem nú eru eða settar kunnu verða 
um slík leyfisbréf fyrir þjóðkirkju-hjónaefni ísbr. 1. 28. sept. 1899).

Osk brúðhjónanna um, hvar og hvenær hjónavígslan skuli fara fram, 
skal valdsmaður taka til greina að svo miklu leyti sem hentugleikar hans leyfa. 
En gjalda skal honum ferðakostnað, er til kemur, samkvæmt lögum (sbr. 6. gr.
1. 19. febr. 1886).

Nd. 48. Breytingartillaga
við þingskjal 39.

Frá Sigurði Sigurðssyni.

I staðinn fvrir »hinn 10. dag í októbermánuði« komi: hinn fyrsta dag 
nóvemberraánaðar.

Nd. 49. Frumvarp
til laga um lífsábyrgð fyrir sjómenn á íslenzkum þilskipum. 

Flutningsmenn: Jón Þorkelsson, Magnús Blöndahl.

1- gr
Það skal eftirleiðis vera skylt að vátryggja líf hérlendra sjómanna, er 

lögskráðir eru á íslenzk skip, hvort sem þeir stunda fiskiveiðar, eru í förum með 
fram ströndum landsins eða eru i förum landa á milli.

2. gr.
Þegar lögskráð er til skiprúms á þilskipum, skal skráningarstjóri á sér- 

staka skrá rita nöfn, heimili, aldur og stöðu skipverja þeirra, er 1. gr. nær til, 
hvort heldur þeir eru ráðnir hásetar, stýrimenn eða skipstjórar, og skal hann 
svo fljótt sem auðið er senda skrána vátryggingarstjórn þeirri, sem nefnd er i 4. 
gr. laga þessara.

3. gr.
Hver sá sjómaður, sem vátrygður er eftir lögum þessum, er skyldur að 

greiða í vátryggingarsjóð þann, er síðar getur um, gjald er nemur 15 aurum fyr- 
ir hverja viku frá 1. október til 30. apríl og 10 aura fyrir hverja viku frá 1. 
maí til 30. september sem hann er lögskráður fyrir og reiknast gjaldið frá lög- 
skráningardegi. Utgerðarmaður greiðir, skráningarstjóra gjald þetta fyrir skipverja 
sína gegn endurgjaldi af kaupi þeirra eða hlut, og auk þess greiðir hann frá 
sjálfum sér til vátryggingarsjóðsins helining á móts við gjald skipverjanna allra 
og innheimtir skráningarstjóri einnig það gjald. Gjald þetta greiðist þegar lög- 
skráningin fer fram og má taka það lögtaki. Skráningarstjóri skilar gjaldinu í 
vátryggingarsjóð fyrir lok septembermánaðar ár hvert, að frádregnum 2°/0 inn- 
heimtulaunum.

2«
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4. gr.
Vátryggingarfélaginu skal stjórnað af 3 mönnum undir yfirumsjón lands- 

stjórnarinnar. Landsstjórnin útnefnir einn mann í stjórn félagsins; fjölmennasta 
útgerðarmannafélag landsins kýs annan, en fjölmennasta hásetafélagið hinn þriðja. 
Á ári hverju fer einn nefndarmanna frá, í fyrsta skifti eftir hlutkesti, og er þá 
kosinn eða skipaður maður í hans stað, en endurkjósa eða skipa má þó hinn 
sama. Devi stjórnarnefndarmaður eða fari frá af öðrum ástæðum milli kosninga, 
skipar Iandsstjórnin til bráðabirgða í nefndina í hans stað, þangað til nýr nefnd- 
armaður getur orðið löglega skipaður. Landsstjórnin getur og vikið nefndarmanni 
frá, en gerir þá jafnframt ráðstafanir til, að nýr maður komi í hans stað. I 
ómakslaun og til kostnaðar má með samþykki landsstjórnarinnar verja alt að 
400 kr. á ári úr vátryggingarsjóði.

5. gr.
Nú druknar sjómaður eða deyr á því tímabili, er hann greiðir vátrygging- 

argjald fyrir samkvæmt 3. gr., og skal þá vátryggingarsjóður greiða til eftirlát- 
inna vandamanna hans, ekkju, barna, foreldra eða systkyna 100 kr. á ári í 
næstu 4 ár.

Séu engir slíkir vandamenn til, eignast vátryggingarsjóður upphæðina, 
nema öðru visi sé ákveðið í lögmætri erfðaskrá.

6. gr.
Enginn skuldheimtumaðui' í dánarbúí eða þrotabúi hefir leyfi til að skerða 

nokkuð af styrk þeim, er lög þessi heimila.

7. gr.
Nú kemur það fyrir, að vátryggingarsjóður hrekkur ekki til að greiða 

árgjöld þau, er á hann falla eftir 5. gr. og leggur landssjóður þá til það er á 
vantar, en það skal endurgoldið síðar, er hagur sjóðsins batnar. Tillag landssjóðs 
má þó aldrei nema meira en 12000 krónum.

8. gr.
Nefnd sú, er nú stjórnar vátryggingarfélagi fyrir sjómenn samkvæmt lög- 

um nr. 40 frá 10. nóv. 1903 um lífsábyrgð fyrir sjómenn, er stunda fiskiveiðar á 
þilskipum, skal stjórna sjóði þessum samkvæmt lögum þessum. Landsstjórnin 
ákveður, að fengnum tillögum nefndarinnar, nánari reglur um framkvæmd laga 
þessara.

9. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin Lög nr. 40 frá 10. nóv. 1903 um 

lifsábyrgð fyrir sjómenn, er stunda fiskiveiðar á þilskipum, og öll önnur ákvæði, 
er kunna að koma í bága við lög þessi.
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Nd. 50. Breytingartillaga
við frv. til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi.

(Frá nefndinni).

Aftan við 3. gr. bætist:
Þó skal greiða aðflutningsgjald, það er ræðir í l.—5. tölul. 1. gr., af vör- 

uin, þeim er flytjast til landsins eftir 24. febr. 1909.

Nd. 51. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn íslands j

frá 3. okt. 1903. í
Frá Jóni Þorkelssyni og Bjarna Jónssyni frá Vogi. j

i
1- gr. í

Ráðherra íslands skal hafa að launum 10,000 kr. á ári á meðan hann j
gegnir embætti, auk 2000 kr. þeirra, sem honum eru ætlaðar til risnu og 2000 j
kr. til húsaleigu, á meðan hann heflr ekki embættisbústað. Eftirlaun heflr hann {
engin. — j

2. gr. j
Lög þessi öðlast þegar gildi. sem þau eru staðfest af konungi. j

iI
I
í

Nd. 52. Tillaga j
til þingsályktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni og Bjarna Jónssyni frá Vogí.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að undirbúa og 
leggja fyrir næsta þing frumvarp til laga um afnám eftirlauna allra embættis- ( 
manna í landinu, s vo og að gera ráðstafanir til þeirrar skipanar á launum þeirra, (
er virðast mætti nauðsynleg og sanngjörn i sambandi við það, að öll eftirlaun j
félli niður.

Ed. 53. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til laga um meðferð skóga og kjarrs, og friðun á lyngi o. fl.

Vér, sem háttvirt e. d. alþingis heflr kosið í nefnd til athugunar á máli 
þessu, höfum rætt málið á nokkrum fundum og borið oss saman við skógræktar- 
stjórann um það. Alit vort er á þessa leið:
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Lögin frá 13. apríl 1894 um samþyktir til að friöa skóg og mel og lög 
15. febr. 1895 til að gera samþ. um hindrun sandfoks og um sandgræðslu liafa 
reynst þýðingarlítil sökum þess, hve lítið þau hafa verið notuð.

Heimildin, sem nefnd lög veita til að gera samþ., hefir að eins verið not- 
uð í tveim sýslum. Önnur samþyktin er t'yrir Rangárvallasýslu um friðun á 
skógi og mel, um hindrun sandfoks og um sandgræðslu, staðfest 15. júlí 1899; 
hin er um verndun og notkun skóga i Vestur-Barðastrandarsýslu, staðfest 24. maí 
1902. Samþyktin fyrir Rangárvallasýslu bannar að höggva skóg og rífa lyng og 
mel, nema fylgt sé ákveðnum skilyrðum. í samþvktinni fyrir Vestur-Barða- 
strandarsýslu er bannað að höggva nokkurn skóg, án þess skóggæzlumenn, út- 
nefndir af sýslunefnd, segi fyrir um skógarhöggið. Þar eru og settar reglur fyrir 
því, hvernig haga skuli skógarhögginu, og hreppstjórum falin umsjón með því, 
að 8amþyktinni sé hlýtt.

Með þessum samþvktum er það viðurkent í framkvæmd, að heimildar- 
lögin frá 1894 og 1895 hafi verið nauðsynleg fvrir þau svæði landsins, sem sam- 
þyktirnar ná vfir.

Nefndin er nú í engum vafa um það, að þörfin á friðun skóga hafi verið 
brýn á mörgum stöðum öðrum á landinu, þótt ekki hafi samþyktir verið gerðar 
fyrir fleiri héruð. Hún verður þvi að líta svo á, sem nauðsyn sé á lögum um 
friðun skóga, er gildi fyrir alt landið. Á þann hátt telur hún vafalaust, að kom- 
ið verði í veg lyrir uppblástur og eyðileggingu lands, sem stafar af óhyggilegu 
skógarhöggi og hrís- og lyngrifi.

Frumvarp stjórnarinnar, er hér ræðir um, er þvi komið fram af fullri 
nauðsyn, og þegar skógræktarstjóri og skógarverðir eru nú skipaðir samk>. lög- 
unum 22. nóv. 1907, þá má telja nauðsynlegan undirbúning fenginn, til þess að 
framfylgja ákvæðum friðunarlaga.

Af ástæðum þeim, sem nú eru teknar fram, telur nefndin stjórnarfrum- 
varpið nauðsynlega réttarbót framkomna á hentugum tíma.

Nefndin hefir komið sér saman um að leggja til, að nokkrar breytíngar 
verði gerðar á 1. gr., 5. gr. og 7. gr. frumvarpsins; og með þeim breytingum 
leyfir nefndin sér að ráða háttv. e. d. til að samþykkja frumvarpið.

Breytingartillögur nefndarinnar eru þessar.
1. Breytingartill. við fyrstu grein. 1. gr. orðist þannig:

I skógum og kjarri má ekki höggva tré eða hrís öðru vísi en svo, 
að höggvið sé innan úr eða að eins grisjaður skógurinn eða kjarrið. Ekkert 
svæði má berhöggva. Birkirunnum og birkirótum má ekki kippa upp Ekki 
má heldur rífa fjalldrapa, víði, beitilyng, sortulyng, krækiberjalyng, bláberja- 
lyng né mel. Mosa má og ekki rifa nema á skóg og kjarrlausu mýrlendi.

2. Breytingartill. við 5. gr. í stað orðanna »gegn endurgjaldi« o. s. frv. til 
niðurlagsins á greininni komi: og skal svæðið girt. Á þessum svæðum má 
ekkert höggva nema eftir ráðstöfun skógræktarstjóra eða skógarvarða.

Krefjist eigandi eða nothafi endurgjalds fyrir afnotamissi landsins, má 
greiða honum það eftir mati óvilhallra manna.

3. Breytingartill. við 7. gr.
7. gr. orðist þannig:
Eigendur og notendur jarða, þar sem skógur er eða kjarr, skulu kosta 

kapps um, að beita skóg og kjarrlendi sem minst, einkum þegar snjór ligg-
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ur á jörð og að vorinu. Á Vestfjörðum og á norður og austurlandi skal þess 
því gætt eftir megni, að ekki sé sauðfé beitt á slikt land á tímabilinu frá 1. 
nóveraber til 1. júni, en á suður og vesturlandi, að undanskildum Vestfjörðum, 
sé hins sama gætt á tímabilinu frá 1. jan. til 1. júni. Varast skal á öllum 
timum árs að beita geitfé á skóg og kjarrlendi.

Alþingi 25. febrúar 1909.
J. Havsteen Jósef Bjömsson

formaður. skrifari og framsögum.
Kristinn Daníelsson.

Ed. 54. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til laga um breyting á 2G. gr. 1. lið í 

lögum nr. 46, 16. nóvbr. 1907 um laun sóknarpresta.

Vér, sem h. efri deild kaus í nefnd til að íhuga og segja álit vort um 
frumvarp þetta, teljura það nauðsynlega réttarbót.

Eins og grein sú er orðuð, sem hér er farið fram á að breyta, veldur 
hún allmiklu misrétti milli sextugra presta. Eftir ákvæðum hennar geta sextugir 
prestar komist undir ákvæði prestalaunalaganna að því, er kemur til launabótar, 
þótt ekki vilji þeir ganga að þeim breytingum, sem lögin að öðru leyti mæla fyr- 
ir um og á geta komist. Aftur er sextugum prestum í þeim prestaköllum, þar 
sem engin breyting kemst á, þótt ekki sé þeim að kenna, heldur hindrunuin, sem 
þeim eru ósjálfráðar, ekki orðið þessarra hlunninda aðnjótandi. Jafnaldrar þeirra, 
sem standa á móti breytingunni, fá launabót; þeir fá hana ekki, þótt þeir gjarna 
vilji ganga að breytingunni en sé það fyrirmunað. Ur þessu misrétti bætir frum- 
varpið með þvi að veita öllum sextugum prestum hin sömu hlunnindi, sem að 
eins nokkrir þeirra nú hafa, og þessi réttarbót er því sjálfsagðari, sem hér er 
alloftast um þá menn að ræða, sem hafa langa, en lítt launaða embættisþjónustu 
að baki sér.

Þar sem nú þessu er þannig varið og breyting þessi hefir auk þess mjög 
lítil útgjöld í för með sér, þá leggur nefndin það til að h. efri deild samþykki 
frumvarpið.

Orðalag frumvarpsins þykir nefndinni þó ekki alls kostar skýrt og vill 
bæta úr því með eftirfylgjandi breytingartillögu.

Þrjár síðustu málsgreinar frumvarpsins orðist þannig:
»Verði engar breytingar á sóknaskipun í prestakalli samkv. prestakall-skip- 

unarlögunum,þámápresturinn kjósa um að fá launaupphæðina eftir eldri reglunum, 
eða eftir lögum þessum. Sama rétt hafa prestar i þeim prestaköllum, þar sem kostur 
er á að koma þegar á breytingum, sem fyrir er mælt í lögunum, gangi prest 
urinn að þeim breytingum. Ennfremur hafa allir prestar þennan rétt, sem orðn- 
ir eru 60 ára að aldri.

Alþingi 23. febrúar 1909.
Sigurðar Stefánsson, Eiríkur Briem, Jens Pálsson. 

skrifari og framsögumaður. formaður.
Steingrimur Jónsson. Jósef Björnsson,
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Ed. 55. Nefndarálit
um frumvarp til laga um fiskimat.

Nefnd sú, er háttv. e. d. alþingis fól að athuga frumvarp þetta, hefir eftir 
ítarlega íhugun komist að þeirri niðurstöðu, að jafnvel þó að með slíkum ákvæð- 
um, sem frumvarpið inniheldur, sé lagt talsvert haft á atvinnufrelsi manna, þar 
sem megin allra útfluttra sjávarafurða skulu háðar opinberu eftirliti, þá beri þó 
að taka enn meira tillit til hins, að útflytjendur með óhollri samkepni geta spilt 
svo fyrir sér með sölu á saltfiski í þeiin löndura, er frumvarpið ræðir um, að sú 
hefð, sem um langt skeið hefir myndast milli kaupenda og seljanda, og er í því 
fólgin, að kaupandi kaupir farm fiskjar óséðan, ýmist á skipsfjöl á Islandi eða 
í tilvísunarhöfn, eingöngu eftir vottorðum þeim, er á farmskjölunum standa, eða 
tiltrú seljanda — að þessi hefð gæti lagst niður og þar með tiltrú allra íslenzkra 
seljanda í þessu efni orðið einkis virði, ef opinbert eftirlit með fiski hyrfi. Það 
er því einkar-mikilsvert, að eftirlit þetta sé alment og á sem öruggustum grund- 
velli bygt. Fyrirkomulagið á þessu eftirliti, sem nokkurra ára reynsla er fyrir 
hér við Faxaflóa, hefir þótt hentugt, svo nefndin getur fyllilega mælt með því, 
að það eftirleiðis verði sem líkast Hvað væntanleg erindisbréf matsmanna 
snertir, þá er máske örðugt að orða þau svo, að skýrt komi fram ótvíræð regla 
fyrir aðgreining vörunnar, flokkaskiftingunni; það mun óhjákvænnlegt, að 
setja yfirmatsmönnunum það í sjálfsvald. En væri það unt, teldi nefndin æski- 
legt, að í erindisbréfum þeirra væri aðaláherzlan lögð á það, að varan væri að- 
greind og flokkuð eftir þeim gæðum, sem hún hefði til að bera sem heilnæmur 
og góður matur, en ekki eingöngu eftir fallegu útliti.

Eina örlitla orðbreyting leggur nefndin til að gera, og er hún sú, að í 
stað orðanna »út af því« í fjórðu línu 5. gr. komi: »i þeim erindum*.

Að öðru leyti leggur nefndin það til, að frumvarpið verði samþykt óbreytt.

Alþingi 25. febrúar 1909.

Sigurður Stefánsson Aug. Flygenring
formaður. skrifari og framsögumaður.

Sigurður fíjörleifsson.

Þingskjal 55—56

Nd. 56. Frumvarp
tii laga um heiti á allsherjarstofnunum og störfum á íslandi.

Frá Jóni Þorkelssyni.

1- gr-
Stofnanir þær hér á landi, sem eru allsherjar stofnanir og hafa hingað 

til verið nefndar landsstofnanir, svo og embætti þau og sýslanir, er einkent hefir 
verið á sama hátt, skal eftirleiðis kenna við þjóð eða ríki; skal landssjóður 
heita þjóðfjárhirzla eða rikissjóður Islands, gjaldkeri landssjóðs þjóðféhirðir eða 
ríkisféhirðir eða gjaldkeri íslands, landritari skal nefnast ríkisritari, landsbanki
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þjóð- eða ríki8banki íslands, landsbókasafn þjóð- eða ríkisbókasafn íslands, lands- 
skjalasafn þjóð- eða ríkisskjalasafn íslands, landlæknir þjóð- eða ríkislæknir, og 
slíkt hið sama um aðrar þvílíkar stofnanir, embætti eða sýslanir, sem nú eru eða 
verða kunna, nema þeim sé eða verði fundið annað heiti, er þó dragi ekki úr 
þvi, að þar sé átt við ríkis- eða þjóðstörf eða stofnanir.

2. gr.
Þar sem svo stendur á, að heiti hafa þegar verið letruð á einhverjar alls- 

herjar stofnanir eða opinberar byggingar með hinum fyrra hættinum, þá skal 
þeim breytt samkvæmt því, sem segir i 1. gr. laga þessara.

929

Nd. 57. Frumvarp
til laga um stækkun verzlunarlóðarinnar í Isafjarðarkaupstað, 

eins og það var samþykt við 3. umræðu í e. d.

Verzlunarhús má reisa alstaðar i umdæmi ísafjarðarkaupstaðar. (Jörðin 
Eyri með hjáleigunni Stekkjanesi).

Nd. 58. Frumvarp
til laga um sérstaka dómþinghá í Keflavíkurhreppi, eins og það var samþykt 

við 3. umræðu í e. d.

Keflavíkurhreppur í Gullbringusýslu skal vera sérstök dómþinghá, og skal 
þingstaðurinn vera i Keflavík.

Nd. 59. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um fræðslu barna frá 22. nóv. 1907.

Frá Jóni Þorkelssyni.

1- gr.
Heimilt skal stjórnarráðinu að gefa allsherjar viðurkenningu skóla, sem 

stofnsettur er af einstökum mönnum og fylgir sérstökum fræðslureglum.

2. gr.
Slíkir skólar liggja undir aðalumsjá stjórnarráðsins, þó skulu skóla- og 

fræðslunefndir hafa eftirlit með hollustuhætti skóla þessara, og sjá urn, að fræðslu- 
reglum þeirra verði framfylgt.
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3. gr.
Börn á skólaaldri, er slíka skóla sækja, þnrfa ekki að sækja um leyfi til 

þess hjá skólanefnd eða fræðslunefnd. En skólastjóri slíks skóla skal við 
byrjun hvers skólaárs láta skólanefnd eða fræðslunefnd í té skýrslu uni það, 
hvaða börn munu sækja skólann á þvi skóiaári. Eigi eiga slíkir skólar heimt- 
ing á styrk af almannafé.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júni 1909.

Nd. 60. Viðaukatillaga
við frumv. til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi.

Frá Stefáni Stefánssyni 2. þm. Eyf.

1. gr. 2. Bætist inn á eftir »drykkjarföngum«: »þar með talinn súr 
berjasafi«.

Nd. 61. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn 

íslands frá 3. okt. 1903 (þingskjal 51).
Frá Jóni Þorkelssyni og Jóni Sigurðssyni.

Við 1. gr. í staðinn fyrir orðin: »10,000 kr. . . . embætti« komi: 8,000 
kr. og 2,000 kr. eftirlaun á ári í jafnmörg ár, sem hann hefir þjónað því em 
bætti, en eigi lengur.

Síðasta málsgrein 1. gr. falli niöur.

Ed. 62. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um meðferð skóga og kjarrs og friðun á lyngi o. fl. 

Frá Sigurði Stefánssyni.

í stað »1. júni« á fyrri staðnum i 7. gr. komi »1. mai«.
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Ed. 63. Frumvarp
til laga um fiskimat.

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Ed.

1- gr.
Allur saltfiskur, sem fluttur er héðan af landi og fara á til Spánar eða 

ítaliu, hvort heldur beina leið eða um önnur lönd, skal metinn og flokkaðui 
eftir gæðum af fiskimatsmönnum undir umsjón yfirfiskimatsmanns. Yfirfiski- 
matsmennirnir skulu einnig hafa umsjón með útskipun, hleðslu og meðferð fiskj- 
arins í útflutningsskipunum og gefa fyrirskipanir hér að lútandi, er þeim er 
skylt að hlýða, er hlut eiga að máli. Hverjum fiskfarmi skal fylgja vottorð 
yfirfiskimatsmanns ritað á farmskrárnar.

Nánari reglur um matið og meðferð vörunnar bæði við útskipun og í 
útflutningsskipunum skulu settar í erindisbréfum yfirfiskimatsmanna og fiskimats- 
manna, sem stjórnarráðið gefur út.

2. gr.
Ráðherrann skipar yfirmatsmennina, og skulu þeir hafa aflað sér þekk- 

ingar á fiskimati, verkun og meðferð fiskjar, annaðhvort með þvi að hafa starf- 
að sem fiskimatsmenn eða á annan hátt.

Þeir 3kulu rita uudir eiðstaf, um að þeir vilji -hlýða ákvæðum þeim, 
sem sett eru viðvíkjandi starfi þeirra, og með alúð og kostgæfni rækja skvldur 
þær, sem á þeim hvíla í stöðu þeirra.

3. gr.
Þessir yfirfiskimatsmenn skulu þegar skipaðir og laun þeirra greidd úr 

landssjóði:
1. Yfirfiskimatsmaðurinn i Reykjavík. Umdæmi hans skal ná yfir svæð- 

ið austan frá Þjórsá vestur að öndverðarnesi: árslaun hans eru 2000 kr. Hann 
er jafnframt ráðunautur stjórnarráðsins í þeim málum, sem viðkoma fiskimati 
og fiskverkun.

2. Yfirmatsmaðurinn á Isafirði. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið frá 
Öndverðarnesi norður til Reykjarfjarðar í Strandasýslu; árslaun hans eru 1800 kr.

3. Yfirfiskimatsmaðurinn á Akureyri. Umdæmi hans skal ná yfir svæð- 
ið frá og með Reykjarfirði austur að Langanesi; árslaun hans eru 1600 kr.

4. Yfirfiskimatsmaðurinn á Seyðisfirði. Umdæmi hans skal ná norðan frá 
Langanesi suður að Hornafirði, að þeim firði meðtöldum, árslaun hans eru 1600 kr.

5. Yfirfiskimatsmaðurinn i Vestmanneyjum. Umdæmi hans eru Vest- 
manneyjar og Vik í Mýrdal og árslaun 800 kr.

Tölu yfirfiskimatsmanna má auka með fjárveiting á fjárlögum og verður þá 
gerð nauðsynleg breyting á umdæmum þeirra með konungsúrskurði.

4. gr.
Fiskimatsmenn skipar lögreglustjóri á hverjum fiskiútflutningsstað svo 

marga, sem yfirfiskimatsmaður telur þurfa, og eftir tillögum hans. Þeir skulu, 
áður en þeir taka til starfa, rita undir eiðstaf, sem stjórnarráðið fyrirskipar.

29
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5. gr.
Þegar yfirfiskimatsmenn takast ferð á hendur út fyrir lögsagtiarumdæmi 

það, sem þeir eru búsettir i, til þess að meta saltfisk til útflutnings, skulu út- 
flytjendur greiða þeim í fæðispeninga 2 kr. fyrir hvern dag, sem þeir nauðsyn- 
lega þurfa að vera að heiman í þeim erindum, og ferðakostnað, hvorttveggja 
eftir reikningi, seni stjórnarráðið úrskurðar, ef hlutaðeigendur geta ekki komið 
sér saman. Nú er í sömu ferðinni metinn fiskur fyrir fleiri en einn útflytjanda 
og skal þá jafna þessum kostnaði niður á þá i réttu hlutfalli.

Kaup fiskimatsmanna fyrir störf þeirra við fiskimat greiða útflytjendur 
saltfisksins þeim, eftir því sem nánara verður ákveðið í erindisbrjefum fiski- 
matsmanna.

6- gr.
Y'firfiskimatsmenn og fiskimatsmenn mega ekki taka á móti nokkurri þókn- 

un, hverju nafni sem nefnist, frá þeirn, sem metið er fvrir, frá skipstjórum á 
útflutningsskipinu eða öðrum, sem við skipið eru riðnir, annari en borgun þeirri, 
sem ákveðin er í lögum þessum eða erindisbréfi þeirra.

Þeir mega ekki heldur vera i þjónustu kaupmanna eða annara, sem láta 
meta fisk til útflutninga.

7. gr.
Auk starfa sinna við mat á saltfiski til útflutnings, skulu yfirfiskimats- 

mennirnir skyldir að ferðast um í umdæmum sínum eftir samráði við stjórnar- 
ráðið og leiðbeina mönnum í fiskimeðferð og líta eftir henni. Á þessum ferðum 
fá þeir ferðakostnað greiddan úr landssjóði eftir reikningi, sem stjórnarráðið úr- 
skurðar. Nú framkvæma þeir jafnframt fiskimat á þessum ferðum og skal þá 
tiltölulegur hluti ferðakostnaðarius greiddur af útflytjendum þeim, sem fiskur hefir 
verið metinn fyrir.

8. gr.
Sá sem flytur út eða lætur flytja út saltfisk til Spánar eða Italíu, án 

þess að láta meta hann eða fá matsvottorð um hann samkvæmt þessum lögum, 
sæti 100 til 3000 kr. sektum til landssjóðs.

Um mál út af brotum þessum fer sem um almenn lögreglumál.

9. gr.
Um hegningu fyrir brot yfirfiskimatsmanna og fiskimatsmanna gegn 

ákvæðum þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum.

10. gr.
Lög þessi öðlast gildí 1. janúar 1910.
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Ed. 64. Frumvarp
til laga um meðferð skóga og kjarrs, og friðun á lyngi o. fl. 

eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

1. gr.
I skógum og kjarri má ekki höggva tré eða hrís öðru vísi en svo, að 

höggvið sé innan úr eða að eins grisjaður skógurinn eða kjarrið. Ekkert svæði 
má berhöggva. Birkirunnum og birkirótum má ekki kippa upp. Ekki má heldur 
rífa fjalldrapa, víði, beitilyng, sortulyng, krækiberjalyng, bláberjalvng né mel. 
Mosa má og ekki rífa nema á skóg- og kjarrlausu raýrlendi.

2. gr.
Nánari reglur um meðferð á skógum og kjarri skulu settar af stjórnar- 

ráðinu eftir tillögum skógræktaretjóra og útbvtt meðal almennings í þeim sveit- 
um þar sem skógur er eða kjarr.

3. gr.
Skógræktarstjórinn eða skógræktarverðirnir eftir fyrirlagi hans skulu ár 

hvert fara um þær sveitir, þar sem skógur er eða kjarr að nokkrum mun, og 
skulu þeir samkvæmt reglum þeim, sem getur um i 2. gr., gefa fyrirekipanir um, 
hvernig skógar eða kjarr skuli höggvið Eigandi eða nothafi skógar eða kjarrs 
skal skyldur að fylgja skógræktarstjóra eða skógarverði út í skóginn eða kjarrið, 
svo þeir geti Ieiðbeint honum að því er snertir framkvæmd á fyrirekipunum 
þeim, sem þeir gefa um meðferðina. Eigandi eða nothafi skal og skyldur að 
leggja fram endurgjaldslaust vinnu og tæki til þess að höggva á alt að 200 fer- 
hyrningsfaðma svæði í skógnum eða kjarrinu til þess að sýna hvernig höggva 
skal.

4. gr.
Eigendum og notendum skóga og kjarrs skal skylt að heimila skógræktar- 

stjóra, skógarvörðum og þeim, sem með þeim fylgjast á eftirlitsferðuin þeirra, 
svo og hreppstjórum og öðrum þeim, sem eftirlitið kynni að vera falið, tálmunar- 
lausa umferð um land sitt, hvort sem girt er eða ógirt.

5- gr.
Landsstjórninni er heimilt með ráði skógræktarstjóra, ef fé er veitt til 

þess úr landssjóði, að taka alt að 6000 ferhyrningsfaðma stórt skógar- éða kjarr- 
svæði á jörðum einstakra manna til friðunar, og skal svæðið girt. A þessum 
svæðum má ekkert höggva nema eftir ráðstöfun skógræktarstjóra eða skógar- 
varða.

Krefjist eigandi eða nothafi endurgjalds fyrir afnotamissi landsins, má 
greiða honum það eftir mati óvilhallra manna.

6. gr.
Ef skógræktaretjóri eða skógarverðir krefjast þess, eru hreppstjórar 

skyldir að fylgjast með þeim á eftirlitsferðum þeirra um hreppinn til þess að
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kynna sér fyrirskipanir þeirra, að því er meðferð skóga og kjarrs snertir, er 
þeim ber að hafa eftirlit með, hvort framkvæmdar séu. Á ferðum þessum fá 
hreppstjórar 4 kr. um daginn, er greiðast úr landssjóði.

7. gr.
Eigendur og notendur jarða, þar sem skógur er eða kjarr, skulu kosta 

kapps um, að beita skóg og kjarrlendi sem minst, einkum þegar snjór liggur á 
jörð og að vorinu. Á Vestfjörðum og á Norður- og Austurlandi skal þess því gætt 
eftir megni, að ekki sé sauðfé beitt á slíkt land á tímabilinu frá 1. nóvember 
til 1. júní, en á Suður- og Vesturlandi, að undanskildum Vestfjörðum, sé hins 
sama gætt á tímabilinu frá 1. jan. til 1. júní. Varast skal á öllum tímum árs 
að beita geitfé á skóg og kjarrlendi. Skógræktarstjóri og skógarverðir skulu 
hafa sérstaklegar gætur á því á eftirlitsferðum sinum, hvort skógur eða kjarr er 
skemdur með beit, og ef einhversstaðar horfir til stórskemda eða auðnar fyrir þá 
sök, skal skógræktarstjóri gefa stjórnarráðinu skýrslu um það, svo farið verði 
fram á nauðsynlegar ráðstafanir af hálfu löggjafarvaldsins til varnar eyðileggingu.

8. gr.
Hreppstjórar skulu i hreppum sínum og skógarverðir i umdæmum sínum 

hafa eftirlit með því, hvort farið er eftir ákvæðum og fyrirskipunum um með- 
ferð skóga og kjarrs og hvort brotið sé gegn friðarákvæðunum í 1. gr. þessara 
laga. Skulu þeir, jafnskjótt og þeir verða þess varir, senda skýrslu um það til 
skógræktarstjóra, er síðar ber málið undir stjórnarráðið, og ákveður það svo, 
hvað gera skuli frekar i málinu.

9. gr.
Brot á móti lögum þesoum varða sektum frá 5 til 100 kr. til landssjóðs, 

og fer um mál út af þeim brotum sem um almenn lögreglumál.

Ed. 65. Frumvarp
til laga um að stofna slökkvilið í Hafnarfirði.

Flutningsmaður: Jens Pálsson.

1- gr.
í Hafnarfirði skal stofna slökkvilið.

2. gr.
Allir bæjarbúar, sem til þess verða álitnir hæflr, eru skyldir til að mæta 

4 sinnum á ári, til þess að æfa sig í að fara með slökkvivélar og önnur slökkvi- 
tól, eftir boði bæjarstjórnar eða þess yfirboðara, sem bæjarstjórnin setur yfir slökkvi- 
liðið. Þegar eldsvoði kemur upp, eru allir verkfærir karlmenn í bænum skyldir 
að koma til brunans. Þeir eru skyldir að hlýða fyrirskipunum yfirmannsins yfir
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slökkviliðinu, eða aðstoðarmnnna hans, er að því lúta að bjarga úr cldinum, 
slökkva hann eða takmarka, eða varna útbreiðslu hans.

Bæjarstjórnin semur reglugjörð fyrir slökkviliðið, en stjórnarráðið stað- 
festir, og má ákveða sektir alt að 50 kr. fyrir brot gegn ákvæðum reglugjörðar- 
innar. Sektirnar renna i bæjarsjóð Hafnarfjarðar.

3. gr.
Með mál út af brotuin gegn reglugjörð þeirri, er getur um í 2. gr., skal 

farið með sem önnur lögreglumál.

Ed. 66. Fiumvarp.
til laga um viðauka við lög 22. nóvember 1907 

um bæjarstjórn i Hafnarfirði.
Flutning8maður: Jens Pálsson.

1- gr.
Þeir, 8em kosnir eru utan bæjarstjórnar samkvæmt lögum 22. nóv. 1907 

um bæjarstjórn í Hafnarfirði, 15. og 16. gr., til þess að taka sæti í byggingarnefnd og 
hafnarnefnd kaupstaðarins, skulu skyldir að taka við kosningu; þó giida sömu 
synjunarástæður og sama starfstimatakmörkun fyrir þá og fyrir bæjarfulltrúa 
samkvæmt nefndum lögum.

2. gr.
Með byggingarsamþykt, sem bæjarstjórnin seinur fyrir kaupstaðinn og 

stjórnarráðið staðfestir, má fela byggingarnefnd að annast byggingarmálefni kaup- 
staðarins undir yfirstjórn bæjarstjórnar. I byggingarsamþyktina má setja fyllri 
ákvæði um byggingarmál kaupstaðarins en þá eru í lögum, ákveða sektir fyrir 
brot og setja reglur um greiðslu þess kostnaðar, sem af ákvæðum samþyktarinn- 
ar leiðir; svo má og ákveða hæfileg gjöld fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn eða 
byggingarnefnd veitir. Nú er byggingarfulltrúi skipaður samkvæmt byggingar- 
samþykt, og má þá ákveða hæfileg gjöld fyrir þau störf hans, sem hann leysir 
af hendi sem byggingarfulltrúi í þarfir einstakra manna eftir beiðni þeirra. Gjöld 
fyrir byggingarleyfi og störf fyrir einstaka menn skulu hafa lögtaksrétt og renna 
þau í bæjarsjóðinn. Ef lóðareiganda þykir rétti sínum hallað með úrskurði bæj- 
arstjórnar eða byggingarnefndar í byggingarmáli, má hann skjóta honum til 
stjórnarráðsins.

3. gr.
Til þess að kaupstaðurinn hér eftir geti orðið bygður eftir ákveðinni 

reglu, ber bæjarstjórninni eða byggingarnefnd eftir byggingarsamþykt að ákveða, 
hvar auð svæði eigi að vera og hvar leggja skuli stræti; í því skyni skal bæjar- 
stjórn, á þann hátt, sem nánar skal ákveðið í byggingarsamþvkt kaupstaðarins, 
gjöra skýrslu um lóðir þær, sem þegar eru bygðar, og rita þær ásamt skýrslum
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4. gr.
Hver sá, sem ætlar að byggja hús að nýju, breyta húsi eða gera önnur 

mannvirki á lóð sinni, skal, áður en hann byrjar á því, fá skrifleg ákvæði bæjar- 
stjórnar, eða byggingarnefndar samkvæmt byggingarsamþykt, um það, hvort 
hann megi byggja og á hvern hátt.

Sá, sem bvrjar á umræddri smíði eða mannvirkjum, áður en byggingar- 
leyfi er fengið eða brýtur á móti reglum þeim, sem settar eru í slíku leyíi, greiði 
4 til 100 kr. sekt til bæjarsjóðs; ef yfirsmiður stendur fyrir verkum, sætir hann 
sömu sektum; hinn fyrnefndi verður einnig að sæta því, að húsið eða mann- 
virkið sé rifið níður á hans kostnað, að því leyti sem það er ekki lagað eftir 
þeim reglum, sem settar hafa verið eða fylgja hefði átt að áliti bæjarstjórnar 
eða byggingarnefndar samkvæmt byggingarsamþykt.

Ef lögreglustjóri kemst að þvi, að byrjað er á smíði nokkru eða mann- 
virki, sem leyfi þarf til, en það hefir ekki verið útvegað, þá skal hann banna 
að verkum sé haldið áfram, unz leyfið er fengið.

5- gr.
Nú þvkir bæjarstjórn þurfa að breikka stræti eöa þoka einhverju húsi 

aftur á við til betri varnar gegn húsbruna eða til að fá greiðari veg um kaup- 
staðinn, þá skal hver sá, sem á óbygða lóð, sem veit að stræti, skyldur til að 
láta svo mikið af hendi af lóð þessari, sem þurfa þykir til þess að strætið verði 
nógu breitt, og skal einnig sá, sem húsið á, vera skyldur til, þegar hanu endur- 
byggir það, að færa það aftur á við eins og þarf; þó skulu þeir fá endurgjald 
fyrir það úr bæjarsjóði; skal bæjarstjórnin, eftir að hún um það hefir fengið álit 
byggingarnefndar, meta það eftir stærð og verði alls byggingarsvæðisins og 
rýrnun þeirri, sem það hefir orðið fyrir við það, að af því hefir verið tekið eða 
hús flutt aftur á við. Sé hlutaðeigandi lóðareigandi eða húseigandi óánægður 
raeð endurgjald það, sem þannig hefir verið ákveðið, getur hann Jagt málið 
undir úrskurð stjórnarráðsins.

6. gr.
Með hafnarreglugerð, sem stjórnarráðið gefur út fyrir kaupstaðinn eftir 

tillögu bæjarstjórnar, má fela hafnarnefnd að annast hafnarmálefni kaupstaðarins 
undir yfirstjórn bæjarstjórnar. I hafnarreglugerðina má setja ákvæöi um lögreglu 
á höfninni og um notkun hennar og hafnarmannvirkja; svo má og ákveða þar 
alt að 400 kr. sektir til hafnarsjóðs kaupstaðarins fyrir brot og gjöld til 
hafnarsjóðs fyrir notkun hafnarinnar og hafnarmannvirkja.

7. gr.
Nú ákveður bæjarstjórnin að koma á vatnsveitu í pípum neðanjarðar til 

Hafnarfjaiðar og um kaupstaðinn, og skulu þá landeigendur á þvi svæði, þar 
sem bæjarstjórnin ákveður, að vatnsveitan skuli vera, skyldir til að láta í té 
nægilegt vatn úr uppsprettum, áin og brunnum í landareign þeirra, þó svo, aö
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þeir séu eigi með því sviftir nægilegu vatni til heimilisþarfa fyrir þá sjálfa. Svo 
skal þeim og skylt að láta af hendi lóð og landsafnot til hverskyns mannvirkja, 
sem með þarf, til þess að safna vatninu og veita því, þar með talið grjóttak, 
malartekja og rista, og að þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á af- 
notarétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, alt gegn þvi, að fult 
endurgjald komi fyrir. Bætur fyrir jarðrask i óræktuðu landi skulu þvi að eins 
greiddar, að álitið verði, að landeigandi bíði skaða við það.

Verði ekki samkomulag milli bæjarstjórnai’ annars vegar og landeiganda 
eða lóðareiganda hins vegar um endurgjaldið eða framkvæmd einhvers atriðis, 
þess er að framan greinir, skal eignarnám fram fara. Utan lögsagnarumdæmis 
Hafnarfjarðar skal það frarnkvæmt af þriggja manna nefnd, er sker úr því, hvað 
taka skuli og ákveður endurgjaldið. I nefndina nefnir bæjarstjórnin einn mann, 
landeigandi annan og stjórnarráðið hinn þriðja. Tilnefni landeigandi engan, skal 
dómkveðja mann við varnarþing hans. Innan lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar 
skal eignarnámið framkvæmt af tveim dóinkvöddum, óvilhöllum mönnum, sem 
ekki eiga sæti í bæjarstjórn. Bæjarsjóður Hafnarfjarðar greiðir allan matskostnað

8. gr.
Með reglugjörð, sem bæjarstjórnin semur og stjórnarráðið staðfestir, má 

setja ákvæði um notkun vatnsins, meðferð á vatnsæðunum og um önnur atriði 
viðvíkjandi vatnsveitunni, sem nauðsynleg kunna að þykja. í reglugjörðinni má 
ákveða sektir alt að 100 kr. fyrir brot á móti ákvæðum hennar.

Þegar vatnsveitan er komin til framkvæmdar, má eftir gjaldskrá, sem 
bæjarstjórnin semur og stjórnarráðið staðfestir, leggja alment gjald til bæjar- 
sjóðsins á notendur vatnsins fyrir afnot þess, og skulu gjöld þau hafa lögtaksrétt.

Á þeim svæðum i lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, þar sem bæjarstjórnin 
hefir lagt vatnsæðar til afnota, heíir bærinn einkarétt til að selja neyzluvatn.

9. gr.
Með mál út af brotum þeim, sem getur um í 5. gr., og brotum gegn 

samþyktum þeim og reglugjörðum, sem settar verða, samkvæmt lögum þessum, 
fer sem uin almenn lögreglumál.

Ed. 67. Breytingartillögur.
við frumvarp til laga um meðferð skóga og kjarrs og friðun á lyngi o. fl. 

Frá nefndinni.

1. Breytingartill. við 1. gr.:
a. Á eftir orðinu »birkirótum« bætist inn í: i skógum og kjörrum.
b. Á undan orðinu »rífa« bætist inn i: án samþykkis skógræktarstjóra eða skóg- 

arvarða.
c. Orðin: »fjalldrapa, víði« falli 'ourt úr setningunni.
d. Aptan við greinina bætist: Ennfremur er skógræktarstjóra heimilt að banna
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að rífa fjalldrapa og víði á þeim svæðum, er ætla má að slikt geti valdið upp- 
blæstri landsins eða verulegum skemdum á því.

2. Breytingartill. við 7. gr.:
a. Orðið »einkum« falli burt.
b. Setningin: »Á Vestfjörðum« o. s. frv. falli burt.

Ed. 68. Frumvarp
til laga um almennan ellistyrk, 

eins og það var samþ. við 2. umr. i Ed.

1- gr.
I hverjum kaupstað og hreppi á landinu skal stofna styrktarsjóð handa 

ellihrumu fólki. í sjóð þennan rennur styrktarsjóður handa alþýðufólki, sem til 
er í kaupstaðnum eða hreppnum.

Sjóðir þessir skulu styrktir með áríegu tillagi úr landssjóði, er nemur 
50 aurum fyrir hvern gjaldskyldan mann til sjóðsins það ár.

2. gr.
Gjaldskyldir til ellistyrktarsjóðsins eru allir, karlar og konur, sem eru 

fullra 18 ára og ekki yfir 60 ára, Dema þeir, er nú skal greina:
a. Þeir, sem njóta sveitarstyrks.
b. Þeir, sem fyrir ómaga eða ómögum eiga að sjá, sem og þeir, er fyrir 

heilsubrest eða af öðrum ósjálfráðum ástæðum eigi geta unnið fyrir 
kaupi, ef þessir menn hvorirtveggja að áliti hreppsnefndar eru fyrir 
fátæktar sakir ekki færir um að greiða gjaldið, enda greiði ekkert 
aukaútsvar.

c. Þeir, sem sæta hegningarvinnu.
d. Þeir, sem hafa trygt sér fé til framfærslu eftir 60 ára aldur, að upp- 

hæð 150 kr. á ári að minsta kosti.

3. gr.
Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir í styrktarsjóðinn 1 kr. 50 a. á ári, 

en kvenmaður 75 aura.
4. gr.

I ellistyrktarsjóð rennur gjald fyrir leyfisbréf til lausamensku samkv. 
1. gr. í lögum nr. 3, 2. febr. 1894 um breyting á tilskipun um lausamenu og 
húsmenn á íslandi 26. maí 1863 og viðauka við hana.

5. gr.
Hreppsnefndir skulu fyrir lok janúarmánaðar ár hvert semja skrá um 

alla þá, er gjaldskyldir eru i hreppnum til styrktarsjóðsins. I kaupstöðum 
semja 3 menn, er bæjarstjórnin kýs úr sínum flokki, skýrslur þessar. A skrána 
skulu þeir settir, er lögheimili hafa í kaupstaðnum eða hreppnum hinn 1. janúar;



Þingskjal 68 233

sé vafi um heimilisfang manns, skal hann settur á skrá i þeim kaupstað eða 
hreppi, þar sem hann dvelur um áramótin. Á skrána skulu þeir settir, sem 
eru fullra 18 ára hinn 1. janúar, og sömuleiðis þeir, sem ekki eru fullra 60 ára 
hinn sama dag. Skráin skal rituð á prentuð eyðublöð er stjórnarráðið útbýtir.

Lögreglustjórinn í Reykjavík og hver prestur, að því er prestakall hans 
snertir, er skyldur til að láta nefndum þessum í té skýrslur þær, er nauðsyn 
krefur, úr manntalsskýrslunum í Reykjavík og sálnaregistrunum annarsstaðar.

6. gr.
Auk þess, sem gjaldendur eiga að greiða gjöld sín til ellistyrktarsjóðsins 

hver fyrir sig, þá eru menn og skyldir til að leggja fram gjöldin fyrir aðra svo 
sem nú segir:

a. Kvongaðir menn eiga að inna af hendi styrktarsjóðsgjald fyrir konur 
sínar, meðan hjónabandinu er ekki slitið að lögum, enda séu þau til 
heimilis í sama hreppi.

b. Foreldrar og fósturforeldrar eiga að inna af hendi styrktarsjóðsgjald 
fyrir börn sín og uppeldisbörn, sem vinna hjá þeim, eru á þeirra 
vegum eða þeir kosta til náms.

c. Húsbændur eiga að greiða styrktarsjóðsgjald fyrir hjú sín og annað 
þjónustufólk sitt.

d. Iðnaðarmenn eiga að greiða styrktarsjóðsgjald fyrir starfsmenn (iðn- 
nema og sveina) sína.

e. Kaupmenn, verzlunarstjórar og aðrir verkveitendur eiga að greiða 
styrktarsjóðsgjald fvrir þá, sem eru í fastri þjónustu hjá þeim, ef þeir 
ekki sjálfir eiga heimili forstöðu að veita.

f. Húsráðendur eiga að greiða styrktarsjóðsgjald fyrir lausamenn og 
lausakonur, sem hjá þeim hafa lögheimili siðasta vistarár, svo og 
fyrir húsmenn, sem ekki hafa húsnæði út af fyrir sig.

Nú eru þessir menn öreigar að áliti hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, og 
fellur þá niður skylda þeirra til að greiða styrktarsjóðsgjöld fyrir aðra, sem þá 
skulu sjálfir greiða gjaldið. Þeir, sem greiða styrktarsjóðsgjöld fyrir aðra, hafa 
rétt til þess, að telja þau þeim til skuldar, sem gjaldskyldir eru, svo og til að 
halda gjaldinu eftir af kaupi þeirra eða launum

7. gr.
Skrár þær, er gerðar hafa verið utn gjaldskyldu manna til ellistyrktar- 

sjóðanna, skulu liggja almenningi til sýnis frá 1.—7. dags febrúarmánaðar ár 
hvert, á einhverjum hentugum stað í hreppnum eða kaupstaðnum, og skal aug- 
lýst með viku fyrirvara, hvar skrárnar verði lagðar fram.

8. gr.
Nú álítur einhver, að maður sé ranglega talinr. á skránni eða einhverjum 

ranglega slept þar, og skal hann þá innan 15. dags febrúarmánaðar koma fram 
með mótbárur sínar eða kröfur i þessu efni til hlutaðeigandi hreppsnefndar eða 
bæjarstjórnar, er leggur úrskurð á þær innan hálfsmánaðar þar frá. Urskurðinum má 
skjóta til sýslumanns innan 15. dags marzmánaðar til fullnaðarúrskurðar.

30
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Síðan skulu skýrslurnar sendar hlutaðeigandi sýslumanni eða bæjarfógeta 
innan 15. dags aprílmánaðar.

Nú hefir sami niaður verið settur á skrá í tveimur sveitarfélögum, og 
hefir hann þá rétt til að fá gjaldið endurgoldið úr styrktarsjóðnum i því sveitar- 
félagi, sem hann átti ekki lögheimiii í 1. janúar, og ber honum að sanna þetta 
fyrir hiutaðeigandi sýslumanni eða bæjarfógeta innan ársloka.

9. gr.
í kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en i sveitum sýslumenn, innheimta 

gjaldið á manntalsþingum og koma þvi á vöxtu i aðaldeild Söfnunarsjóðsins. 
Innheimtumenn fá 2°/o fyrir gjaldheimtuna.

10. gr.
í kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en i hreppum sýslumenn, hafa á hendi 

reikningshald sjóðanna og geyma eignarskilríki þeirra. Reikningar sjóðanna fyrir 
hvert ár skulu fyrir lok janúarmánaðar sendir hlutaðeigandi bæjarstjórn eða 
sýslunefnd og kýs bæjarstjórnin eða sýslunefndin 2 menn til að endurskoða þá, 
en bæjarstjórnin eða sýslunefndin úrskurðar reikningana. I kaupstöðum sendir 
bæjarstjórnin stjórnarráðinu árlega skýrslu um hag ellistyrktarsjóðanna; sams 
konar skýrslu sendir sýslunefndin stjórnarráðinu. I Stjórnartíðindunum skal ár- 
lega birta skýrslu um hag styrktarsjóðanna í hverjum kaupstað og hverri sýslu.

11- gr.
Árgjöld til ellistyrktarsjóðanna má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. 

desbr. 1885 um lögtak eða fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar, og hafa 
styrktarsjóðsgjöld sama forgangsrétt í dánar- eða þrotabúi gjaldenda eins og 
skattar og gjöld til landssjóðs.

12. gr.
I hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verðugir 

umsækjendur hafa gefið sig fram, úthluta 2/3 hlutum af gjaldi því, er það ár 
ber að greiða til ellistyrktarsjóðsins i kaupstaðnum eða hreppnum, og enn fremur 
hálfum styrk þeim, er lagður er til styrktarsjóðsins úr landssjóði á árinu, svo 
og hálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár á undan.

13. gr.
Sýslumaður skal fyrir lok júlímánaðar ár hvert skýra hreppsnefndunum 

frá þvi, hve mikil upphæð komi til úthlutunar á árinu úr styrktarsjóðum hrepp- 
anna, og hin sama skylda hvílir á bæjarfógetanum gagnvart bæjarstjórn, en 
hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu síðan birta þetta i hreppnum eða kaup- 
staðnum á venjulegan hátt fyrir lok ágústmánaðar.

14- gr-
Styrk þann, er árlega skal úthluta, veita, bæjarstjórnir og hreppsnefndir 

ellihrumum fátæklingum, sein eru fullra 60 ára að aldri eða þar yfir, og heima
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eiga i hreppnum eða kaupstaðnum, án tíllits til þess hvar þeir eru sveitlægir, 
8V0 framarlega sem umsækjandi á framfærslurétt hér á landi og hefir ekki þegið 
sveitarstyrk 5 síðustu árin; þó er sveitarstjórn heimilt að veita konu, er skilið 
hefir við mann sinn að borði og sæng eða að lögum eða orðið ekkja, ellistyrk, 
þótt maður hennar hafi þegið sveitarstyrk meðan þau voru saman og eigi séu 
liðin 5 ár frá því hann þáði af sveit.

Þegar sérstakar, knýjandi ástæður eru fyrir hendi, er sveitarstjórn enn 
fremur heimilt að veita styrk þann, er hér um ræðir, heilsubiluðum fátækling- 
um, þótt ekki séu þeir orðnir sextugir að aldri.

Styrkur til lækninga, borgun fyrir meðöl, sjúkrahúsvist, umbúðir og slíkt, 
teist eigi sveitarstyrkur, þá er um ellistyrk er að ræða.

Vió úthlutun styrksins skal einkum hafa fyrir augum, hve mikil og brýn 
þörf umsækjanda er og hvort hann er reglusamur og vandaður maður.

15. gr.
Þeir, er vilja fá styrk úr ellistyrktarsjóði, skulu fyrir lok september- 

mánaðar ár hvert senda skriflega beiðni um styrkinn til hlutaðeigandi bæjar- 
stjórnar eða hreppsnefndar, og á umsóknarbréfið að fela í sér þær upplýsingar, 
sem með þarf til þess að geta dæmt um verðleika umsækjanda.

Beiðninni skulu fylgja vottorð einhvers málsmetandi manns um það, að 
upplýsingar þær, er í beiðninni standa, séu sannar.

16- gr.
Styrkurinn veitist fyrir lok októbermánaðar. Hann veitist fyrir eitt ár i 

senn, og má ekki vera undir 20 krónum og ekki yfir 200 kr.
Landsstjórnin setur nánari reglur um úthlutun styrksins.

17. gr.
Ef engin umsókn um styrk úr ellistyrktarsjóði berst til bæjarstjórnar eða 

hreppsnefndar eða aðrar gildar ástæður valda því, að eigi þykir rétt að úthluta 
öllu því fé, sem um er rætt í 11. gr., skal það, sem afgangs verður, lagt við 
innstæðu sjóðsins.

18. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1910 og ber að innheimta ellistyrktarsjóðs- 

gjöld samkvæmt þeim i fyrsta skifti á manntalsþingum 1910.

19. gr.
Lög um styrktarsjóði handa alþýðufólki 11. júli 1890 og lög um breyting 

á lögum um styrktarsjóði handa alþýðufólki 18. desbr. 1897 eru úr lögum numin.
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NcL 69. Frumvarp
til laga ura bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi. 

(Eins og það var samþykt við 2. unir. í Nd. .

1- gr-
Þangað til annari skipan verður komið á skattamál landsins skal greiða 

aðflutningsgjald sem hér segir:
1. Af alls konar öli................................................ kr. 0,10 af hverjum potti.
2. Af alls konar brennivíni, rommi, kognaki, whisky, 

arraki og sams konar drykkjarföngum með 8°
styrkleika eða minna................................................. — 1,00 —------------ —
yfir 8° og alt að 12° styrkleika..............................— 1,50 —------------ —
yfii’ 12° og alt að 16° styrkleika..............................— 2,00 —------------ —
Af 16° vínanda, sem aðfluttur er til eldsneytis
eða iðnaðar, og gerður er óhæfur til drykkjar 
undir umsjón yfirvalds, skal ekkert gjald greiða.

3. Af rauðvíni og sams konar borðvínum hvitum
(eigi freyðandi) svo og af messuvíni...................
Af öllum öðrum vínföngum, þar með töldum 
bittersamsetningum, sem ætlaðar eru óblandaðar 
til drykkjar..........................................................
Af bitter-vökva (bitteressents, elixír og þvl.i . . — 1.00 —----- pela
eða minni ílátum. Eftir sama hlutfalli skal greiða toll, sé varan aðflutt i 
stærri ílátum.

Séu vörutegundir þær, sem taldar eru í töluliðunum 2, 3 og 4, fluttar 
í ílátum, sem rúma minna en pott, skal greiða sama gjald af hverjum 3 
pelum, sem af potti í stærri ílátum.

6. Af tóbaki alls konar, reyktóbaki, murintóbaki,
neftóbaki og óunnu tóbaki..................................kr. 1,00 af hverju pundi.

7. Af tóbaksvindlum og vindlingum (cigarettum) . — 2,6J — — —
Vindlingar tollast að meðtöldum pappírnum og öskjum eða dósum sem 

þær seljast í.
Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalda, og notuð eru ein- 

göngu til fjárböðunar, eru undanþegin aðflutningsgjaldi.

0,50
4.

5.
1,00
1.00

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Af kaffi og kaffibæti alls konar...................
Af sykri og sírópi.................................................6l/a eyri —
Af tegrasi................................................................... 50 aura —
Af súkkulaði...............................................................25 — —
Af kakaódufti.............................................................. 13 — —
Af öllum brjóstsykurs- og konfekt-tegundum . . 40 — —

13 aura af hverju pundi.

2. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld 1. gr. 1—14 í toll-lögum fyrir ísland 

frá 8. nóv. 1901 og 1. gr. í lögum 31. júlí 1907 um framlenging á gildi laga um 
hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júlí 1905_og skipun milliþinganefndar.
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3

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Þó skal greiða aðflutningsgjald, það 

er ræðir í 1.—5. tölul. 1. gr., af vörum þeiin, er flytjast til landsins eftir 24. febr. 
1909.

t

11
]

Nd. 70. Breytingartillaga
við frv. til laga urn bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi iþingskj. 69í 

Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 3. gr. Fyrir orðin: »þegar i stað . . . eftir 24. febr. 1909« komi: 
»þegar er konungur hefir staðfest þau«.

Nd. 71. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum 

um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn Islands frá 3. okt. 1903.
Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 1. gr.: Fyrir 10,000 kr. koini 8,000 kr. Fyrirorðin: «Eftirlaun hefir 
hann engin« komi: I eftirlaun hefir hann 2,000 kr. á ári í jafnmörg ár sem 
hann hefir þjónað því embætti, en eigi lengur.«

Nd. 72. Frumvarp
til laga um breyting á ákvæðum 1. 19. febr. 1886, að því er kemur til lýsinga 

(birtingar) á undan borgaralegu hjónabandi.
Eins og það var samþykt við 2. uraræðu í neðri deild.

Undanþágu frá hjúskapar-auglýsingu þeirri, sem 3. og 4. gr. 1. 19. febr. 
1886 um utanþjóðkirkjumenn mæla fyrir um, má fá með konunglegu leyfisbréfi, 
og fer um gjald fyrir þau eftir sömu reglum, sem nú eru eða settar kunna verða 
um slík leyfisbréf fyrir þjóðkirkju-hjónaefni (sbr. 1. 22. sept. 1899).

Osk brúðhjónanna um, hvar og hvenær hjónavígslan skuli fara fram, 
skal valdsmaður taka til greina að svo miklu leyti sem hentugleikar hans leyfa. 
En gjalda skal honum ferðakostnað, er til kemur, samkvæmt lögum (sbr. 6. gr. 1, 
19. febr. 1886).

i 
ii
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E<1. 73. Frumvarp
til lagn um að leggja jörðina Naust í Hrafnagilshreppi i Eyjafjarðarsýslu undir 

lögsagnarunidæmi og bæjarfélag Akureyrarkaupstaðar. 
Flutningsmaður: Sigurður Hjörleifsson.

1- gr.
Jörðin Naust í Hrafnagilshreppi skal lögð undir lögsagnarumdæmi og 

bæjarfélag Akureyrarkaupstaðar frá 6. júní 1909.

2. gr.
Frá saina tima skal Akureyrarkaupstaður greiða Hrafnagilshreppi eftir- 

farandi 25 ár sextíu og fimm kr. árlega.

3. gr.
Að öðru leyti taki Hrafnagilshreppur að sér allar skyldur og kvaðir, þar 

með talið fátækraframfæri, er af því stafa, eða grundvallast á því, að Naust 
heyrðu áður til hreppnum. Þó skulu þeir menn eiga framfæri í Akureyrarkaup- 
stað er dvelja á Naustum þegar samningur þessi gengur í gildi og vinna sér 
þar hreppshelgi með óslitinni dvöl þar framvegis.

Ed. 74. Frumvarp
til laga um sölu á þjóðjörðinni Kjarna í Hrafnagilshreppi í Evjafjarðarsýslu. 

Flutningsm.: Sigurður Hjörleifsson.

Ráðherra íslands veitist heimild til þess, að selja Akureyrarkaupstað þjóð- 
jörðina Kjarna í Hrafnagilshreppi í Evjafjarðarsýslu fyrir 8200 krónur.

Ed. 75. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um meðferð skóga og kjarrs og friðun á lyngi o. fl. 

Frá Jens Pálssyni

Allur fyrri hluti 7. gr.: »Eigendur og notendur jarða..........................
geitfé á skóg og kjarrlendi« falli burt.
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Ed. 76 Nefndarálit
um frumvarp til laga um dánarskýrslur.

Nefnd sú, sem hin háttvirta deild fól að athuga mál þetta, hefir yfirfarið 
frumvarpið, en hefir ekki getað orðið sammála um nytsemi þess.

Meiri hluti nefndarinnar lítur svo á, að frumvarpið sé vel sniðið eftir 
þörfutn og staðháttum hér á landi og að það bæti til mikilla muna úr vöntun 
þeirri, sem nú er á áreiðanlegum skýi'slum um það, úr hverju menn devja hér 
á landi og ræður því hinni háttvirtu deild til þess að samþykkja það óbreytt.

Alþingi, 27. febr. 1909.

Aug. Flygenring, 
formaður.

Sigurður Hjörleifsson, 
skrifari og framsögumaður.

A1 i t m i n n i h 1 u t a n s.

Eg get ekki fallist á þá skoðun háttv. samnefndarmanna minna, að frum- 
varp þetta eigi að verða að lögum.

Eg lít svo á, að þingið eigi að forðast það, að búa til gagnslaus lög, svo 
sem þau, er þetta frumvarp bendir á.

Eins og nú stendur gefa læknar skýrslu um sjúkdóma þá, er fyrir koma 
í umdæmum þeirra og sem þeir verða varir við. Leiði þeir sjúkdómar til dauða 
geta þeir þess í skýrsJum.

Nú er það kunnugt, að flestir eða allir leita læknis, þegar um alvarlega 
veiki er að ræða, og verður lækninum þar af leiðandi oftast kunn dauðamein 
manna innan alls héraðsins.

Mér virðist því, að skýrslur læknanna, eins og stendur, þurfi ekki að 
vera allfjarri því rétta, að minsta kosti ef landlæknir hvetur þá til reglusemi 
í þessu efni.

En þegar þess er gætt, að frumvarpið gerir að eins ráð fyrir, að lík- 
skoðun fari fram og dánarvottorð séu gefin í þeirn kirkjusóknum, sein læknir 
býr í, þá virðist það ekki geta orðið til bóta, þar sem kirkjusóknirnar eru 276, 
en læknar ekki fleiri en 43. Læknar skoðuðu þá lík eða gæfu dánarvottorð í tæp- 
lega 16 af hverjum hundrað sóknum, en prestar vottuðu um dauðamein manna 
í rúml. 84 af hundr. sóknum, og fæ eg ekki betur séð, en að það yrði til þess, 
að á slíkum skýrslum yrði ekkert að byggja.

Eg geri ráð fyrir, að þá er lög þau, sem hér er um að ræða, gengju í 
gildi, mundu læknar kasta áhyggjum sínum á prestana að þessu leyti, láta þá 
lögum samkvæmt gefa skýrslu um dauðamein manna í 233 kirkjusóknum, en
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sjálfir gæfu 'þeir dánarvottorð í 43 sóknum, og tel eg það afturföi’ frá því, sem 
nú er eða að minsta kosti til engra bóta.

Auk þess, sem frumvarp þetta virðist ekki geta komið að tilætluðum not- 
um að þvi er dánarskýrslur snertir, eins og þegar er bent á, þá vil eg benda á 
það, að það eykur landssjóði kostnað verði það að lögum. Það evkur störf 
lækna að óþörfu og bakar oft aðstandendum hins látna óþægindi og erfiði og 
stundum kostnað.

Eg leyfi mér því samkvæmt framansögðu, að ráða hinni háttvirtu deild 
til að fella þetta frumvarp.

Alþingi, 27. febr. 1909.

Gunnar Olafsson.

Nd. 77. Viðaukatillaga
við frumvarp til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi.

Frá Stefáni Stefánssyni 2. þm. Eyf.

Aftan við 13. lið 1. gr. bætist nýr liður:
14. Af súrum berjasafa (»súrsaft«) 30 aur. af hverjum potti.

Ed. 78. Tillaga
til þingsályktunar um stofnun gagnfræðaskóla á Isafirði.

Flutningsmenn: Sigurður Stefánsson 
Kristinn Danielsson 
Ari Jónsson.

Alþingi ályktar að skora á stjórniua, að undirbúa á næsta fjáhagstímabili 
stofnun gagnfræðaskóla á Isafirði og leggja frumvarp til laga um stofnun þessa 
skóla fyrir næsta reglulega alþingi.
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Ed. 79. Frumvarp
til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi. 

(Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.).

1- gr-
Þangað til annari skipan verður komið á skattamál landsins skal 

aðflutningsgjald sem hér segir:
1.
2.

3.

4.

At alls konar öli.................................................kr.
Af alls konar brennivíni, rommi, kognaki, whisky, 
arraki og sams konar drykkjarföngum með 8°
styrkleika eða minna............................................— 1,00 —
yfir 8° og alt að 12° styrkleika........................ — 1,50 —
yflr 12° og alt að 16° styrkleika........................ — 2,00 —
Af 16° vínanda, sem aðfluttur er til eldsneytis 
eða iðnaðar, og gerður er óhæfur til drykkjar 
undir umsjón yfirvalds, skal ekkert gjald greiða.
Af rauðvíni og sams konar borðvínum hvitum 
(eigi freyðandi) svo og af messuvíni ....
Af öllum öðrum vínföngum, þar með töldum 
bittersamsetningum, sem ætlaðar eru óblandaðar
til drykkjar.......................................................... — 1,00 —
Af bitter-vökva (bitteressents, elixír og þvl.) . . — 1.00 —

greiða

0,10 af hverjum potti.

— 0,50 —----- —

6.

7.

8. Af
9. Af

10. Af
11. Af
12. Af
13. Af
14. Af

----- pela
eða minni ilátum. Eftir sama hlutfalli skal greiða toll, sé varan aðflutt í 
8tærri ílátum.

Séu vörutegundir þær, sem taldar eru í töluliðunum 2, 3 og 4, fluttar 
i ílátum, sem rúma minna en pott, skal greiða sama gjald af hverjum 3 
pelum, sem af potti i stærri ilátum.
Af tóbaki alls konar, reyktóbaki, munntóbaki,
neftóbaki og óunnu tóbaki............................... kr. 1,00 af hverju pundi.
Af tóbaksvindlum og vindlingum (cigarettumj . — 2,60 — — —

Vindlingar tollast að meðtöldum pappírnum og öskjum eða dósum sem 
þær seljast í.

Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalda, og notuð eru ein- 
göngu til fjárböðunar, eru undanþegin aðflutningsgjaldi.
Af kaffl og kaffibæti alls konar........................ 13 aura af hverju pundi.
Af sykri og sirópi.................................................6*/a eyri — — —
Af tegrasi............................................................... 50 aura — — —
Af súkkulaði.......................................................... 25 — — — —
Af kakaódufti.......................................................... 13 — — — —
Af öllum brjóstsykura- og konfekt-tegundum . . 40 — — — —
Af súrum berjasafa (»súraaft«)............................. 30 — — hverjum potti.

2. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld 1. gr. 1—14 i toll-lögum fyrir ísland 

frá 8. nóv. 1901 og 1. gr. i lögum 31. júlí 1907 um framlenging á gildi laga um 
hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júlí 1905 og skipun milliþinganefndar.

31
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3- gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Þó skal greiða aðflutningsgjald, það 

er ræðir i 1.—5. tölul. 1. gr., af vörum þeim, er flytjast til landsins eftir 24. febr. 
1909.

Nd. 80. Prumvarp
til laga um breyting á ákvæðum 1. 19. febr. 1886, að því er kemur til lýsinga 

(birtingar) á undan borgaralegu hjónabandi.
Eins og það var samþykt við 2. umræðu í neðri deild.

Undanþágu frá hjúskapar-auglýsingu þeirri, sem 3. og 4. gr. 1. 19. febr. 
1886 um utanþjóðkirkjuraenn mæla fyrir um, má fá með konunglegu leyfisbréfi, 
og fer um gjald fyrir þau eftir sömu reglum, sem nú eru eða settar kunna verða 
um slik leyfisbréf fyrir þjóðkirkju-hjónaefni (sbr. 1. 22. sept. 1899).

Ósk brúðhjónanna um, hvar og hvenær hjónavígslan skuli fara fram, 
skal valdsmaður taka til greina að svo miklu leyti sem hentugleikar hans leyfa. 
En gjalda skal honum ferðakostnað, er til kemur, samkvæmt lögum (Bbr. 6. gr. 1. 
19. febr. 1886).

Nd. 81. Prumvarp
til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 45 16. nóv. 1907, um skipun prestakalla. 

Flutningsm.: Sigurður Sigurðsson, Björn Kristjánsson,
Sigurður Gunnarsson og Stefán Stefánsson (2. þm. Eyf.).

1- gr.
Breytingar á lögum um skipun prestakalla eru þær, er nú skal greina:

I. Árnesprófastsdæmi
1. Hraungerði: Hraungerðis og Laugardælasóknir.
2. Gaulverjabær: Gaulverjabæjar og Villingaholtssóknir.
3. Stokkseyri: Stokkseyrar- og Eyrabakkasóknir.
4. Arnarbæli: Arnarbælis-, Hjalla- og Revkjasóknir.
5. Selvogsþing: Strandar- og Krísuvikursóknir.

II. Kjalarnesprófastsdæmi.
6. Staður í Grindavík: Staðar- og Kirkjuvogssóknir.
7. Útskálar: Útskála-, Hvalsnes- og Keflavíkursóknir.
8. Kálfatjörn: Kálfatjamar- og Njarðvíkursóknir.
9. Garðar: Garða- og Bessastaðasóknir.
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10. Reykjavík: Reykjavíkursókn.
11. Mosfell í Mosfellssveit: Lágafells, Brautarholts- og Viðeyjarsóknir.
12. Revnivellir: Reynivalla- og Saurbæjarsóknir.

III. Mýraprófastsdæmi.
13. Staðarhraun: Staðahrauns- og Akrasóknir.

IV. Snæ f ellsnessp róf astsdæmi.
14. Miklaholt: Miklaholts-, Rauðamels-, og Kolbeinsstaðasóknir.
15. Staðarstaður: Staðarstaðar- og Búðasóknir.

V. Eyjafjarðarprófa8tsdæmi.
16. Vellir í Svarfaðardal: Valla-, Tjarna-, Urða- og Ufsasóknir.
17. Möðruvallaklaustur: Möðruvalla, og Stærri-Árskógssóknir.
18. Bægisá: Bægisár-, Bakka- og Myrkársóknir.

2. gr.
Prestakallaskipun þessi kemur í stað þeirrar, er sett er með lögum um 

skipun prestakalla nr. 45 frá 16. nóv. 1907, 1. gr. VI. 33—35; VII., 36—40: IX. 
47; X. 48 og XVIII., 93—94.

3. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi, skal færa brevtingar þær, er ræðir um í 

þeim, inn í lögin nr. 45, frá 16. nóv. 1907, um skipun prestakalla.

Ed. 82. Xefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 29, 20. oktbr. 1905 

um stofnun byggingarsjóðs og bygging opinberra bygginga.

Vér, sem háttv. Ed. alþingis kaus í nefnd til að athuga frv. þetta, höfum 
ihugað það og rætt á nokkrum fundum.

Frumvarpið fer fram á það eitt, að fært verði niður lágmark á söluverði 
byggingarlóða á þeim hluta Arnarhólstúns, er með lögum nr. 29, 20. oktbr. 1905 
er heimilað að selja, — úr 5 kr. niður í 2 kr. 50 a.

Sú staðreynd, að engin byggingarlóð hefir selst úr Arnarhólstúni síðan 
nefnd lög voru sett, virðist ein út af fyrir sig nægja til að vekja spurninguna: 
er lágmarkið 5 kr. eigi of hátt sett?

Væntanlegar byggingarlóðir við höfnina sjálfa verðum vér að vísu að 
álíta svo verðmætar vegna fjörunnar fram af þeim, að óhugsandi sé, að 5 kr. 
lágmarkið geti verið of hátt sett að þvi er til þeirra kemur, ef fjaran fram undan 
er látin fylgja þeiin. Aftur á móti þykir oss ekki að eins hugsanlegt, heldur 
jafnvel eigi ólíklegt, að þetta lágmark kunni að vera of hátt sett á önnur svæði
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sölulóðarinnar, og að það atriði hafi átt sinn þátt i því, að engin lóð hefir selst 
af því til þessa, enda þótt eigi sé ástæðulaust að ætla, að óvenjulega háir banka- 
vextir og peningaekla hafi og valdið nokkru um.

Fyrir því erum vér hæstv. stjórn samdóma um, að rétt sé að færa lág- 
mark söluverðsins niður að verulegum mun.

En með þvi að svæði það, er söluheimildin nær til, liggur miðsvæðis i höfuð- 
stað landsins, og sumt af því meðfram breiðu og myndarlegu stræti, álítum vér 
verðmæti þess í sjálfu sér svo mikið, — hvað sem líður verðfalli á byggingar- 
lóðum í Reykjavík nú um stundar sakir, — að eigi sé ástæða til að færa lág- 
markið svo mjög niður, sem í frv. er til ætlast, en að niðurfærsla ofan í 3 kr. 
lágmark sé nægileg til þess, að tilgangi frumvarpsins verði borgið.

Fyrir því leggur nefndin það til, að frumvarpið verði samþykt með 
þeirri einni breyting, að

í stað: 2 kr. 50 aur. komi: 3 kr.

Alþingi 2. marz 1909.

J. Havsteen, Sigurður Hjörleifsson. Jens Pálsson,
form.

83. Frumvarp

8krifari og framsögum.

til laga um meðferð skóga og kjarrs, og friðun á lyngi o. fl. 
eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1- gr.
I skógum og kjarri má ekki höggva tré eða hrís öðru vísi en svo, að 

höggvið sé innan úr eða að eins grisjaður skógurinn eða kjarrið. Ekkert svæði 
má berhöggva. Birkirunnum og birkirótum má ekki kippa upp. Ekki má heldur 
rifa fjalldrapa, víði, beitilyng, sortulyng, krækiberjalyng, bláberjalyng né mel. 
Mosa má og ekki rífa nema á skóg- og kjarrlausu mýrlendi.

2. gr.
Nánari reglur um meðferð á skógum og kjarri skulu settar af stjórnar- 

ráðinu eftir tillögum skógræktarstjóra og útbýtt meðal almennings í þeim sveit- 
um þar sem skógur er eða kjarr.

3. gr.
Skógræktarstjórinn eða skógræktarverðirnir eftir fyrirlagi hans skulu ár 

hvert fara um þær sveitir, þar sem skógur er eða kjarr að nokkrum mun, og 
skulu þeir samkvæmt reglum þeim, sem getur um í 2. gr., gefa fyrirskipanir um, 
hvernig skógar eða kjarr skuli höggvið. Eigandi eða nothafi skógar eða kjarrs 
skal skyldur að fylgja skógræktarstjóra eða skógarverði út i skóginn eðakjarrið, 
svo þeir geti leiðbeint honum að þvi er snertir framkværnd á fyrirskipunum
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þeim, sem þeir gef:i um meðferðina. Eigandi eða nothafi skal og skyldur að 
leggja fram endurgjaldslaust vinnu og tæki til þess að höggva á alt að 200 fer- 
hyming8faðma svæði í skógnum eða kjarrinu til þess að sýna hvernig höggva 
skal.

4. gr.
Eigendum og notendum skóga og kjarrs skal skylt að heimila skógræktar- 

stjóra, skógarvörðum og þeim, sem með þeim fylgjast á eftirlitsferðum þeirra, 
svo og hreppstjórura og öðrum þeim, sem eftirlitið kynni að vera falið, tálmunar- 
lausa umferð um land sitt, hvort sem girt er eða ógirt.

5. gr.
Landsstjórninni er heimilt með ráði skógræktarstjóra, ef fé er veitt til 

þess úr landssjóði, aö taka alt að 6000 ferhyrningsfaðma stórt skógar- eða kjarr- 
svæði á jörðum einstakra manna til friðunar, og skal svæðið girt. Á þessum 
svæðum má ekkert höggva nema eftir ráðstöfun skógræktarstjóra eða skógar- 
varða.

Krefjist eigandi eða nothafi endurgjalds fyrir afnotamissi landsins, má 
greiða honum það eftir mati óvilhallra manna.

6. gr.
Ef 8kógræktarstjóri eða skógarverðir krefjast þess, eru hreppstjórar 

skyldir að fylgjast með þeim á eftirlitsferðum þeirra um hreppinn til þess að 
kynna sér fyrirskipanir þeirra, að því er meðferð skóga og kjarrs snertir, er 
þeim ber að hafa eftirlit með, hvort framkvæmdar séu. Á ferðum þessum fá 
hrepp8tjórar 4 kr. um daginn, er greiðast úr landssjóði.

7. gr.
Eigendur og notendur jarða, þar sem skógur er eða kjarr, skulu kosta 

kapps um, að beita skóg og kjarrlendi sem minst, einkum þegar snjór 
liggur á jörð og að vorinu. Varast skal á öllum tímum árs 
að beita geitfé á skóg og kjarrlendi. Skógræktarstjóri og skógarverðir skulu 
hafa sérstaklegar gætur á því á eftirlitsferðum sínum, hvort skógur eða kjarr er 
skemdur með beit, og ef einhversstaðar horfir til stórskemda eða auðnar fyrir þá 
sök, skal skógræktarstjóri gefa stjórnarráðinu skýrslu um það, svo farið verði 
fram á nauðsynlegar ráðstafanir af hálfu löggjafarvaldsins til varnar eyðileggingu.

8. gr.
Hreppstjórar skulu i hreppum sínum og skógarverðir í umdæmum sínum 

hafa eftirlit með því, hvort farið er eftir ákvæðum og fyrirskipunum um með- 
ferð skóga og kjarrs og hvort brotið sé gegn friðarákvæðunum i 1. gr. þessara 
laga. Skulu þeir, jafnskjótt og þeir verða þess varir, senda skýrslu um það til 
skógræktarstjóra, er síðar ber málið undir stjórnarráðið, og ákveöur það svo, 
hvað gera skuli frekar í málinu.

9. gr.
Brot á móti lögum þessum varða sektum frá & til 100 kr. til landssjóðs, 

og fer um mál út af þeim brotum sem um almenn lögreglumál,
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Ed. 84. Frumvarp
til laga um breyting á 26. gr. 1. Hð í lögum nr. 46, 16. nóvbr. 1907, 

um laun sóknarpresta.
Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

1. liður 26. gr. í lögum nr. 46, 16. nóvbr. 1907, um laun sóknarpresta 
orðist þannig:

Lög þessi öðlast gildi 6. júní 1908, þannig, að hver sem fær veitingu 
fyrir prestakalli frá þeim tíma eða síðar, fær laun eftir lögum þessum.

Verði engar breytingar á sóknaskipun i prestakalli samkv. prestakalla- 
skipunarlögunum, þá má presturinn kjósa um að fá launaupphæðina eftir eldri 
reglunum, eða eftir lögum þessum. Sama rétt hafa prestar í þeim prestaköllum, 
þar sem kostur er á að koma þegar á breytingum, sem fyrir er mælt í lögunum, 
gangi presturinn að þeim breytingum. Enn fremur hafa allir prestar þennan 
rétt, sem orðnir eru 60 ára að aldri.

Nd. 85. Frumvarp
til laga um almennan ellistyrk, 

eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.

1- gr-
í hverjum kaupstað og hreppi á landinu skal stofna styrktarsjóð handa 

ellihrumu fólki. í sjóð þennan rennur styrktarsjóður handa alþýðufólki, sem til 
er í kaupstaðnum eða hreppnum.

Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr landssjóði, er neraur 
50 aurum fyrir hvern gjaldskyldan raann til sjóðsins það ár.

2. gr.
Gjaldskyldir til ellistyrktarsjóðsins eru allir, karlar og konur, sem eru 

fullra 18 ára og ekki yfir 60 ára, nema þeir, er nú skal greina:
a. Þeir, sem njóta sveitarstyrks.
b. Þeir, sem fyrir ómaga eða ómögum eiga að sjá, sera og þeir, er fyrir 

heilsubrest eða af öðrum ósjálfráðum ástæðum eigi geta unnið fyrir 
kaupi, ef þessir menn hvorirtveggja að áliti hreppsnefndar eru fyrir 
fátæktar sakir ekki færir um að greiða gjaldið, enda greiði ekkert 
aukaútsvar.

c. Þeir, sem sæta hegningarvinnu.
d. Þeir, sem hafa trygt sér fé til framfærslu eftir 60 ára aidur, að upp- 

hæð 150 kr. á ári að minsta kosti.

3. gr.
Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir j styrktarsjóðinn 1 kr. 50 a. á ári, 

en kvenmaður 75 aura,
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, 4- gr-
I ellistyrktarsjóð rennur gjald fyrir leyfisbréf til lausamensku samkv.

1. gr. í lögum nr. 3, 2. febr. 1894 um breyting á tilskipun um lausamenn og 
húsmenn á íslandi 26. mai 1863 og viðauka við hana.

5. gr.
Hreppsnefndir skulu fyrir lok janúarmánaðar ár hvert semja skrá um 

alla þá, er gjaldskyldir eru i hreppnum til styrktarsjóðsins. í kaupstöðum 
semja 3 menn, er bæjarstjómin kýs úr sinum flokki, skýrslur þessar. Á skrána 
skulu þeir settir, er lögheimili hafa í kaupstaðnum eða hreppnum hinn 1. janúar; 
sé vafi um heimilisfang manns, skal hann settur á skrá i þeim kaupstað eða 
hreppi, þar sem hann dvelur um áramótin. Á skrána skulu þeir settir, sem 
eru fullra 18 ára hinn 1. janúar, og sömuleiðis þeir, sem ekki eru fullra 60 ára 
hinn sama dag. Skráin skal rituð á prentuð eyðublöð er stjórnarráðið útbýtir.

Lögreglustjórinn í Reykjavík og hver prestur, að því er prestakall hans 
snertir, er skyldur til að láta nefndum þessum i té skýrslur þær, er nauðsyn 
krefur, úr manntalsskýrslunum í Reykjavík og sálnaregistrunum annarsstaðar.

6. gr.
Auk þess, sem gjaldendur eiga að greiða gjöld sín til ellistyrktai’sjóðsins 

hver fyrir sig, þá eru menn og skyldir til að leggja fram gjöldin fyrir aðra svo 
sem nú segir:

a. Kvongaðir menn eiga að inna af hendi styrktarsjóðsgjald fyrir konur 
sinar, meðan hjónabandinu er ekki slitið að lögum, enda séu þau til 
heimilis i sama hreppi.

b. Foreldrar og fósturforeldrar eiga að inna af hendi styrktarsjóðsgjald 
fyrir böm sín og uppeldisbörn, sem vinna hjá þeim, eru á þeirra 
vegum eða þeir kosta til náms.

c. Húsbændur eiga að greiða styrktarsjóðsgjald fyrir hjú sín og annað 
þjónustufólk sitt.

d. Iðnaðarmenn eiga að greiða styrktarsjóðsgjald fyrir starfsmenn (iðn- 
nema og sveina) sína.

e. Kaupmenn, verzlunarstjórar og aðrir verkveitendur eiga að greiða 
styrktarsjóðsgjald fyrir þá, sem eru í fastri þjónustu hjá þeim, ef þeir 
ekki sjálfir eiga heimili forstöðu að veita.

f. Húsráðendur eiga að greiða styrktarsjóðsgjald fyrir lausamenn og 
lausakonur, sem hjá þeim hafa lögheimili síðasta vistarár, svo og 
fyrir húsmenn, sem ekki hafa húsnæði út af fyrir sig.

Nú eru þessir menn öreigar að áliti hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, og 
fellur þá niður skylda þeirra til að greiða styrktarsjóðsgjöld fyrir aðra, sem þá 
skulu sjálfir greiða gjaldið. Þeir, sem greiða styrktarsjóðsgjöld fyrir aðra, hafa 
rétt til þess, að telja þau þeim til skuldar, sem gjaldskyldir eru, svo og til að 
halda gjaldinu eftir af kaupi þeirra eða launum

7. gr.
Skrár þær, er gerðar hafa verið um gjaldskyldu manna til ellistyrktar- 

sjóðanna, skulu liggja almenningi til sýnis frá 1,—7. dags febrúarmánaðar ár

Uf
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hvert, á einhverjum hentugum stað í hreppnum eða kaupstaðnum, og skaí aug- 
lýst með viku fyrirvara, hvar skrárnar verði lagðar fram.

8- gr.
Nú álítur einhver, að maður sé ranglega talinn á skránni eða einhverjum 

ranglega slept þar, og skal hann þá innan 15. dags febrúarmánaðar koma fram 
með mótbárur sínar eða kröfur í þessu efni til hlutaðeigandi hreppsnefndar eða 
bæjarstjórnar, er leggur úrskurð á þær innan hálfsmánaðar þar frá. Urskurðinum má 
skjóta til sýslumanns innan 15. dags marzmánaðar til fullnaðarúrskurðar.

Síðan skulu skýrslurnar sendar hlutaðeigandi sýslumanni eða bæjarfógeta 
innan 15. dags aprilmánaðar.

Nú hefir sami maður verið settur á skrá i tveimur sveitarfélögum, og 
hefir hann þá rétt til að fá gjaldið endurgoldið úr styrktarsjóðnum i því sveitar- 
félagi, sem hann átti ekki lögheimili í 1. janúar, og ber honum að sanna þetta 
fyrir hlutaðeigandi sýslumanni eða bæjarfógeta innan ársloka.

9- gr.
I kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en í sveitum sýslumenn, innheimta 

gjaldið á manntalsþingum og koma því á vöxtu í aðaldeild Söfnunarsjóðsins. 
Innheimtumenn fá 2°/0 fyrir gjaldheimtuna.

10- gr.
I kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en í hreppum sýslumenn, hafa á hendi 

reikningshald sjóðanna og geyma eignarskilríki þeirra. Reikningar sjóðanna fyrir 
hvert ár skulu fyrir lok janúarmánaðar sendir hlutaðeigandi bæjarstjórn eða 
sýslunefnd og kýs bæjarstjórnin eða sýslunefndin 2 menn til að endurskoða þá, 
en bæjar8tjórnin eða sýslunefndin úrskurðar reikningana. I kaupstöðum sendir 
bæjarstjórnin stjórnarráðinu árlega skýrslu um hag ellistyrktarsjóðanna; sams 
konar skýrslu sendir sýslunefndin stjórnarráðinu. I Stjórnartíðindunum skal ár- 
lega birta skýrslu um hag styrktarsjóðanna i hverjum kaupstað og hverri sýslu.

11- gr-
Árgjöld til ellistyrktarsjóðanna má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. 

desbr. 1885 um lögtak eða fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar, og hafa 
styrktarsjóðsgjöld sama forgangsrétt í dánar- eða þrotabúi gjaldenda eins og 
skattar og gjöld til landssjóðs.

12. gr.
í hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verðugir 

umsækjendur hafa gefið sig fram, úthluta 8/s hlutum af gjaldi því, er það ár 
ber að greiða til ellistyrktarsjóðsins í kaupstaðnum eða hreppnum, og enn fremur 
hálfum styrk þeim, er lagður er til styrktarsjóðsins úr landssjóði á árinu, svo 
og hálfum vöxtunum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár á undan.

13. gr.
Sýslumaður skal fyrir lok júlímánaðar ár hvert skýra hreppsnefndunum 

frá þvi, hve mikil upphæð komi til úthlutunar á árinu úr styrktarsjóðum hrepp-
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áhna, óg hin sáraa skylda hvílir á bæjarfógetanum gagnvart bæjarstjórn, en 
hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu síðan birta þetta í hreppnum eöa kaup- 
staðnum á venjulegan hátt fyrir lok ágústmánaðar.

14. gr.
Styrk þann, er árlega skal úthluta, veita bæjarstjórnir og hreppsnefndir 

ellihrumum fátæklingum, sem eru fullra 60 ára að aldri eða þar yflr, og heima 
eiga i hreppnum eða kaupstaðnum, án tillits til þess hvar þeir eru sveitlægir, 
svo framarlega sem umsækjandi á framfærslurétt hér á landi og heflr ekki þegið 
sveitarstyrk 5 síðustu árin; þó er sveitarstjórn heimilt að veita konu, er skilið 
heflr við mann sinn að borði og sæng eða að lögum eða orðið ekkja, ellistyrk, 
þótt maður hennar hafi þegið sveitarstyrk meðan þau voru saman og eigi séu 
liðin 5 ár frá þvi hann þáði af sveit.

Þegar sérstakar, knýjandi ástæður eru fyrir hendi, er sveitarstjórn enn 
fremur heimilt að veita styrk þann, er hér um ræðir, heilsubiluðum fátækling- 
um, þótt ekki séu þeir orðnir sextugir að aldri.

Styrkur til lækninga, borgun fyrir meðöl, sjúkrahúsvist, umbúðir og slíkt, 
teJst eigi, sveitaretyrkur, þá er um ellistyrk er að ræða.

Við úthlutun styrksins skal einkum hafa fyrir augum, hve mikil og brýn 
þörf umsækjanda er og hvort hann er reglusaniur og vandaður maður.

15. gr.
Þeir, er vilja fá styrk úr ellistyrktarejóði, skulu fyrir lok september- 

mánaðar ár hvert senda skriflega beiðni um styrkinn til hlutaðeigandi bæjar- 
8tjómar eða hreppsnefndar, og á umsóknarbréfið að fela í sér þær upplýsingar, 
sem með þarf til þess að geta dæmt um verðleika umsækjanda.

Beiðninni skulu fylgja vottorð einhvere málsmetandi manns um það, að 
upplýsingar þær, er í beiðninni standa, séu sannar.

16. gr.
Styrkurinn veitist fyrir lok októbermánaðar. Hann veitist fyrir eitt ár i 

senn, og má ekki vera undir 20 krónum og ekki yflr 200 kr.
Landsstjórnin setur nánari reglur um úthlutun styrksins.

17. gr.
Ef engin umsókn um styrk úr ellistyrktarsjóði beret til bæjarstjórnar eða 

hreppsnefndar eða aðrar gildar ástæður valda þvi, að eigi þykir rétt að úthluta 
öllu því fé, sem um er rætt í 11. gr., skal það, sem afgangs verður, lagt við 
innstæðu sjóðsins.
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18. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1910 og ber að innheimta ellistyrktarejóðs- 

gjöld samkvæmt þeim í fyreta skifti á manntalsþingum 1910.

19. gr.
Lög um styrktarejóði handa alþýðufólki 11. júli 1890 og lög um breyting 

á lögum um styrktarejóði handa alþýðufólki 18. desbr. 1897 eru úr lögum numin.
32
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Nd. 86. Frumvarp
til laga um fiskimat.

Eíjis og það var samþykt við 3. umr. í Ed.

1- gr-
Allur saltfiskur, sem fluttur er héðan af landi og fara á til Spánar eða 

Ítalíu, hvort heldur beina leið eða um önnur lönd, skal metinn og flokkaðui 
eftir gæðum af fiskimatsmönnum undir umsjón yfirfiskimatsmanns. Yfirfiski- 
matsmennirnir skulu einnig hafa umsjón með útskipun, hleðslu og meðferð fiskj- 
arins í útflutningsskipunum og gefa fyrirskipanir hér að lútandi, er þeim er 
skylt að hlýða, er hlut eiga. að máli. Hverjum fiskfarmi skal fylgja vottorð 
yfirfiskimatsmanns ritað á farmskrárnar.

Nánari reglur um matið og meðferð vörunnar bæði við útskipun og í 
útflutningsskipunum skulu settar í erindisbréfum yfirfiskimatsmanna og fiskimats- 
manna, sem stjórnarráðið gefur út.

2. gr.
Ráðherrann skipar yfirmatsmennina, og skulu þeir hafa attað sér þekk- 

ingar á fiskimati, verkun og meðferð fiskjar, annaðhvort með því að hafa starf- 
að sem fiskimatsmenn eða á annan hátt.

Þeir skulu rita undir eiðstaf, um að þeir vilji ’hlýða ákvæðum þeim, 
sem sett eru viðvíkjandi starfi þeirra, og með alúð og kostgæfni rækja skyldur 
þær, sem á þeim hvíla í stöðu þeirra.

3. gr.
Þessir yfirfiskimatsmenn skulu þegar skipaðir og laun þeirra greidd úr 

landssjóði:
1. Yfirfiskimatsmaðurinn i Reykjavík. Umdæmi hans skal ná yfir svæð- 

ið austan frá Þjórsá vestur aö öndverðarnesi: árslaun hans eru 2000 kr. Hann 
er jafnframt ráðunautur stjórnarráðsins i þeim málum, sem viðkoma fiskimati 
og fiskverkun.

2. Yfirmatsmaðurinn á Isafirði. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið frá 
Öndverðarnesi norður til Reykjarfjarðar í Strandasýslu; árslaun hans eru 1800 kr.

3. Yfirfiskimatsmaðurinn á Akureyri. Umdæmi hans skal ná yfir svæð- 
ið frá og með Reykjarfirði austur að Langanesi; árslaun hans eru 1600 kr.

4. Yfirfiskimatsmaðurinn á Seyðisfirði. Umdæmi hans skal ná norðan frá 
Langanesi suður að Hornafirði, að þeim firði meðtöldum, árslaun lians eru 1600 kr.

5. Yfirfiskimatsmaðurinn í Vestmanneyjum. Umdæmi hans eru Vest- 
manneyjar og Vík í Mýrdal og árslaun 800 kr.

Tölu yfirfiskimatsmanna má auka með fjárveiting á fjárlögum og verður þá 
gerð nauðsvnleg breyting á umdæmum þeirra með konungsúrskurði.

4. gr.
Eiskimatsmenn skipar lögreglustjóri á hverjum fiskiptflutningsstað svo 

marga, sem yfirfiskimatsmaður telur þurfa, og eftir tillögum hans. Þeir skulu, 
áður en þeir taka til starfa, rita undir eiðstaf, sem stjórnarráðið fyrirskipar.
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5- gr.
Þegar yfirflskirnatsmenn takast ferð á hendur út fyrir lögsagnarumdæmi 

það, sem þeir eru búsettir i, til þess að meta saltfisk til útflutnings, skulu út- 
flytjendur greiða þeim í fæðispeninga 2 kr. fyrir hvern dag, sem þeir nauðsyn- 
lega þurfa að vera að heiman í þeim erindum, og ferðakostnað, hvorttveggja 
eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar, ef hlutaðeigendur geta ekki komið 
sér saman. Nú er í sömu ferðinni metinn fiskur fyrir fleiri en einn útflytjanda 
og skal þá jafna þessum kostnaði niður á þá i réttu hlutfalli.

Kaup fi8kimatsmanna fyrir störf þeirra við fiskimat greiða útflytjendur 
saltfisksins þeim, eftir því sem nánara verður ákveðið í erindisbrjefura fiski- 
matsmanna.

6- gr.
Yíirfiskimatsmenn og íiskimatsmenn mega ekki taka á móti nokkurri þókn- 

un, hverju nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fvrir, frá skipstjórum á 
útflutningsskipinu eða öðrum, sem við skipið eru riðnir, annari en borgun þeirri, 
sem ákveðin er í lögum þessum eða erindisbréfi þeirra.

Þeir mega ekki heldur vera í þjónustu kaupmanna eða annara, sem láta 
meta fisk til útflutninga.

7. gr.
Auk starfa sinna við mat á saltfiski til útflutnings, skulu yfirfiskimats- 

mennirnir skyldir að ferðast um í umdæmum sínum eftir samráði við stjórnar- 
ráðið og leiðbeina mönnum í fiskimeðferð og líta eftir henni. A þessum ferðum 
fá þeir ferðakostnað greiddan úr landssjóði eftir reikningi, sem stjórnarráðið úr- 
skurðar. Nú framkvæma þeir jafnframt fiskimat á þessum ferðum og skal þá 
tiltölulegur hluti ferðakostnaðarins greiddur af útflytjendum þeim, sem fiskur hefir 
verið metinn fyrir.

8. gr.
Sá sem flytur út eða lætur flytja út saltfisk til Spánar eða Italíu, án 

þess að láta meta hann eða fá matsvottorð um hann samkvæmt þessum lögum, 
sæti 100 til 3000 kr. sektum til landssjóðs.

Um mál út af brotum þessum fer sem um almenn lögreglumál.

9. gr.
Um hegningu fyrir brot yfirfiskimatsmanna og fiskimatsmanna gegn 

ákvæðum þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum.

10. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1910.
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Nd. 87. Frumvarp
til laga uni verzlunarbækur.

Flutningsmenn Jón Olafsson og Jón Jónsson S.-M.

1- gr.
»Kaupmenn« táknar í lögum þessum þá menn, sem reka verzlun sér til 

atvinnu, hvort heldur eftir borgarabréfi, sveitaverzlunarleyfi, einkaleyfi eða öðru 
leyfi til verzlunarreksturs, sem nú tíðkast að lögum eða siðar kann að tíðkast. 
Þar til teljast þeir er reka verksmiðju-iðnað sér til atvinnu. Það á jafnt við fé 
lög sem einstaklinga, alla þá sem eru persóna að lögum og hafa verzlunar-við- 
skifti að atvinnu eða viðskifta-framleiðslu, þó á þetta eigi við þá menn, er stunda 
landbúnað eða sjávarútveg til framleiðslu atvinnu, og eigi við þá einstaklinga, er 
að eins selja handvinnu sjálfra sín.
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2. gr.
Kaupmenn og aðrir þeir menn, er reka viðskifta-atvinnu samkvæmt 1. 

gr., skulu skyldir að skrá öll verzlunarviðskifti í frumbók (Prima Nota, Memorial 
eða Journal), daglega jafnsnart sem þau fara fram, og skal sú bók vera gegnum 
dregin og innsigluð af notarius publicus og blaðsíður allar tölumerktar, oglöggilt 
með því.

3. gr.
Auk þess skulu þeir menn, er um getur i 2. gr., halda Sjóðbók, Höfuðbók 

og Bréfabók. í Sjóðbók skal rita allar greiðslur til verzlunarinnar og frá henni. 
í Höfuðbók skal rita reikninga einstakra skiftavina. í Bréfabók skal vera sam- 
rit bréfa, er snerta viðskifta-atvinnuna.

4. gr.
Það varðar refsingu, sektum, fangelsi eða betrunarhússvinnu eftir atvik- 

um, að skafa út eða gera á annan hátt með ásetningi ólæsilegt það sem eitt sinn 
hefir skráð verið í verzlunarbók, eða að rita ofan i skriftina, svo að ólæsilegt 
verði það er áður stóð, enda þótt fyrst hafi misritast af vangá. Þurfi breyting 
að gera á þvi sem eitt sinn er ritað, skal leiðrétta það, annaðhvort með annari 
innfærslu, er dragi það frá annars vegar, er ofritað var hins vegar, eða bæti því 
við er vanritast hafði, eða þá á þann hátt, að stryka út það sem rangt varð, án 
þess að ólæsilegt verði það er út var strykað, en rita leiðréttinguna milli lína 
eða á spázziu eftir því sem bezt hentar.

5. gr.
Þeir sem skyldir eru til að halda löggiltar bækur skulu gera yfirlit yfir 

efnahag sinn, einu sinni á ári hverju, og færa það inn í sérstaka löggilta bók, 
eða i höfuðbók sina, ef hún er löggilt.

6. gr.
Sjálfráðir eru menn þess, hverjar fleiri bækur þeir færa eða hversu þeir 

skifta bókhaldi sínu niður í fleiri bækur. En skyldur er hver maður, sem lög
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þessi ná til samkv. 2. gr., að halda þær bækur og svo skýrar, að af þeim megi 
sjá, hversu verzlunin eða iðnaðurinn gengur, og hversu efnum fyrirtækisins er 
varið, og hversu hagur atvinnurekandans stendur.

7- gr.
Að falsa verzlunarbækur varðar fangelsi eða betrunarhússvist.

8. gr.
Nú er skuldar krafist innan missiris frá því er hún féll í gjalddaga, ef 

hún er til orðin fyrir 1. júli, eða innan árs, ef hún er til orðin síðari hlutárs, og 
skal þá þaö sem skráð er í löggilta frumbók, hafa það sönnunargildi, ef bókin er 
vel og skipulega rituð og engin atvik liggja til, þau er geri bókunina grunsama, 
að álíta skal það rétt, er í henni stendur, ef aðili, sá er í hlut á, vill eigi synja 
fyrir með eiði, að rétt sé bókað. Nú er hann dauður eða hann getur ekki eiðinn 
unnið eða treystist ekki til þess fyrir sakir minnisbrests eða þvíuml., og má þá, 
ef engin atvik liggja svo til, að þau geri það ísjárvert, dæma eiganda eða um- 
ráðamanni verzlunarinnar heimilt að sanna sitt mál með eiði sínum eða eiði þess 
manns, er í bókina hafði ritað það, er um var þrætt.

Að þeim fresti liðnum, sem að ofan er nefndur, missir löggilt bók það 
séretaka sönnunargildi, er henni er veitt í þessum lögum, þó að eins gagnvart 
skiftavinum, sem sjálfir eru ekki kaupmenn, er skylt er að halda verzlunarbæk- 
ur; en í viðskiftum milli verzlana eða kaupmanna halda bækurnar gildi sínu án 
tillits til frests, þess er að framan var nefndur.

Nú eru báðir málsaðilar kaupmenn og stendur sín innfærsla um sama efnið 
i bók hvors um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug innfærslan sérstakt sönn- 
unargildi, er bækur beggja eru löggiltar, þær er innfærslurnar eru í.

9- gr.
Nú vill kaupmaður hagnýta sér sönnunar-gildi bókarsinnar, ogskalhann 

þá leggja hana fram til sýnis fyrir dómaranum, eða þá endurrit af henni (eða 
þvi úr henni, sem máli skiftir), er staðfest sé af notarius publicus. Sé endurrit 
notað, verður þvi að fylgja vottorð notarius um, að bókin sé, að því er af útliti 
verður séð, löglega rituð og skipulega.

si
í
1

Nd. 88. Frumvarp j
til laga um útsölustaði kaupmanna. í

Flntningsmenn Jón Olafsson og Jón Jónsson S.-Ms. i

Opið bréf dagsett 7. april 1841 um útsölu kaupmanna (o. fl.) er úr lögum 
numið að því er til Reykjavikur kemur eða þeirra kaupstaða annarra, er hafa 
2000 ibúa eða meira.
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89. S k r á
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Nd.

yfir erindi til alþingis 1909,

lögð fram í lestrarsal þingsins frá þingbyrjun till. marz. 

(Svigatalan aftan við skjölin sýnir töluröð þeirra á lestrarsalnum).

A. E»*indi uin fjárveitingar.

1. Beiðni um ellistyrk frá Gísla Guðmundssyni, Ananaustum Reykjavík il).
2. Beiðni frá Birni .Jakobssyni um 1000 kr. styrk til leikfimisnáms (3).
3. Beiðni frá sýslunefnd Skagafjarðarsýslu um fé til flutningsbrautar frá Sauð- 

árkrók fram Skagafjörð (5).
4. Beiðni frá Sigurði bóksala Erlendssyni í Rvík um 1400 kr. styrk Í6).
5. Beiðni frá stjórn búnaðarskólans á Eiðum um 1000 kr. styrk til að stofna 

kvennadeild við skólann, með 1 fylgiskjali (7).
6. Beiðni frá stjórn búnaðarskólans á Eiðum fyrir sína hönd og sýslunefnda 

Múlasýslna um 9000 kr. styrk með þeim skilyrðum, sem beiðnin greinir (8).
7. Erindi frá hreppsnefnd Breiðdalshrepps um að fá veittar 8000 kr. til vega- 

gerðar frá Tinnudalsárbrú til Asmundarstaða (16).
8. Beiðni frá Jóhanni skáld Sigurjónssyni i Kaupmannahöfn, um 1000 kr. árl. 

styrk til þess að geta fullgert leikrit, er hann hafi í smíðum (17).
9. Beiðni frá Sigurði Jónssyni lækni í Kaupmannhöfn um 1000 kr. árl. styrk í 

2 ár til að afia sér frekari sérþekkingar i sjúkdómsfræði, með 1 fylgiskjali,
(22i.

10. Beiðni frá Birni Pálssyni á Tvískerjum í öræfum um 400 kr. styrk árl. til 
að geta haldist við á býlinu og veitt ferðamönnum fylgd og fararbeina
(23).

11. Beiðni frá Jónasi Eiríkssyni á Breiðavaði um 1000 kr. styrk í 2 ár til að halda 
uppi undirbúuingsskóla fyrir unga pilta (24 u

12. Beiðni frá Iðnaðarinannafélagi Seyðfirðinga um 400 kr. árl. styrk til að halda 
kvöldskóla fyrir iðnnema, með 1 fylgiskj. (27).

13. Beiðni frá Bindindissameiningu Norðurlands um 1000 kr. styrk (30).
14. Beiðni frá Skriðuhreppi um 8000 kr. lán til skólahúsbyggingar (32).
15. Sýslumaðurinn í Rangárvallasýslu biður um 12000 kr. lán úr viðlagasjóði, 

til að koma sér upp embættisbústað (34).
16. Beiðni frá A. J. Johnson, Winnipeg, um 7500 kr. styrk á næsta fjárhagstíma- 

bili til að efla innflutning Vestur-íslendinga til íslands, með 12 fylgiskj. 
(38).

17. Askorun frá Skúla Thoroddsen, þm Norður-ísfirðinga, til alþingis um að 
veita nægilegt fé til að hlaða vörður á Þorskafjarðarheiði (40).

18. Beiðni um 400 kr. álag á Viðvíkurkirkju með vöxtum frá 30. júní 1862, með 
4 fylgiskj. (43).

19. Beiðni frá Jóni Ófeigssyni cand. mag. um 1000 kr. styrk í næstu 2 ár til að 
semja þýzk-íslenzka orðabók, 1 fylgiskj. (44).



20. Erindi frá prestinum í Tjarnarprestakalli um að 350 kr. skuld, sem hvíli á 
prestakallinu, falli niður (49).

21. Beiðni frá Iðnaðarmannafélaginu á Akureyri um 1000 kr. styrk á ári í 2 ár 
til þess að halda uppi iðnaðarmannaskóla á Akurevri (53).

22. Beiðni frá Þorkeli Þorkelssyni um 1000 kr. styrk til rannsóknar á hverum 
á íslandi (54).

23. Beiðni frá Jónínu Sigurðardóttur um 2000 kr. styrk til þess að halda áfram 
hússtjórnarskóla (55).

24. Beiðni frá Leikfélagi Akureyrar um 800 kr. styrk á ári í 2 ár til þess að 
geta haldið uppi leikjum á Akureyri, 1 fylgiskj. (56).

25. Erindi frá kvennaskólanefnd Austurlands til þingm. Múlasýslna, með 1 fylgisk.
(15i.

26. Beiðni frá héraðslækninum á Akureyri um 600 kr. styrk til að kaupa sótt- 
hreinsunarofn handa sóttvarnarhúsinu á Akureyri (57).

27. Beiðni frá Benedikt Bjarnarsyni um 700 kr. styrk í 2 ár til unglingaskólans 
á Húsavík, 4 fylgiskj. (58).

28. Beiðni frá Jóhannesi Jósefssyni um sem riflegastan styrk til iþróttakenslu og 
íþróttaiðkana hér á landi (63».

29. Beiðni frá Brynjólfi Björnssyni tannlækni um 1000 kr. árl. stvrk til þess að 
veita fátæklingum ókeypis tannlæknishjálp, 1 fylgiskj. (68).

30. Beiðni frá mótorbátafélaginu »Stígandi« í Borgarnesi um 10,000 kr. styrk i 2 
ár til ferða um Hvítá og Norðurá (70).

31. Beiðni frá stjórn Sláturfélags Suðurlands um 60,000 kr. lánveitingu (72).
32. Beiðni frá Olafi Jónssyni um 1800 kr. styrk í 2 ár til þess að læra að búa 

til myndamót, 6 fylgiskj. (73).
33. Beiðni frá Vilhjálmi Finsen um 1500 kr. styrk næsta ár til fullnaðarnáms í 

loftskeytaaðferðum, 3 fylgiskj. (74).
34. Beiðni frá Iðnaðarmannafélagi ísafjarðar um að minsta kosti 600 kr. styrk 

um næstu 2 ár til þess að geta haldið uppi kvöldskóla (76).
35. Beiðni frá. Guðm. G. Bárðarsyni um 1200 kr. styrk á ári til náttúrufræðis- 

rannsókna. 4 fylgiskjöl (83).
36. Beiðni frá Guðm. Hávarðarsyni um 2500 kr. uppbót á símstauraflutningi 

1906, með vottorðum (87).
37. Áskorun til alþingis frá 163 kjósendum í Rangárvallasýslu um að veitt 

verði úr landssjóði nægilegt fé til að brúa Ytri Rangá á Ægisíðuhöfða (88).
38. Beiðni frá Böðvari Jónssyni pósti um 100—200 kr. árlegan ellistvrk, 8 

fylgiskjöl (91).
39. Beiðni frá hreppsbúum Neshrepps utan Ennis um fé til að gera Krossavík 

við Hellissand að bátakví, 3 fylgiskj. <90i.
40. Erindi frá forstöðumanni Forngripasafnsins um aukin fjárframlög til forn- 

menjaverndunar og Forngripasafnsins (96).
41. Beiðni frá Einari Hjörleifssyni um 2000 kr. styrk i 2 ár til ritstarfa (97).
42. Sím8keyti til þingmanna Múlasýslna uin 2000 kr. styrk til mótorbátakaupa 

á Lagarfljót (94).
43. Beiðni frá Karli Sveinssvni um 300 kr. styrk i næstu 2 ár til að stunda raf- 

magnsfræði, 2 fylgiskj. (100).
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44. Beiðni frá Lárusi Bjarnasyni uro 700 kr. styrk til þess að stunda nám i 
kennaraskóla, 4 fylgiskj. fl03i.

45. Beiðni frá Höfðhverfingum um 1000 kr. styrk til að byggja sjúkraskýli í 
héraðinu, 2 fylgiskj. (104).

46. Kaupfélagið Ingólfur á Stokkseyri sækir um 100,000 kr. lán, er afborgist á 
10—15 árum, 1 fylgiskj. (105).

47. Beiðni frá Kristni Daníelssyni um hæfilega fjárhæð til að byggja vita á 
öndverðanesi (121).

48. Beiðni frá Kristni Daníelssyni um nægilegt fé til þess að mæla og rannsaka 
talsímaleið frá næstu símastöð að Stað í Súgandafirði (120).

49. Erindi frá Sighv. Árnasyni vegna síra Gisla Kjartanssonar um 400—500 kr. 
árlegan styrk (119).

50. Tilboð frá yfirréttarmálaflutningsm. Sveini Björnssyni fyrir hönd hlutafélags- 
ins »Gufuskipafélagið Thore« um, að landssjóður gerist hluthafi með 500 
þúsund kr. fjárframlagi (118).

51. Áskorun frá bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar um sem ríflegastan fjárstyrk til 
byggingar nýs barnaskólahúss, og að veitt verði fé til stofnunar gagnfræða- 
skóla, 3 fylgiskj. (Ed. 18).

52. Beiðni frá Jóhannesi Sveinssyni um 2000 kr. styrk til þess að nema málara- 
list, 2 fylgiskj. (123).

53. Beiðni frá þingmanni Vestur-ísfirðinga um fé til að gera veg á Rafns- 
eyrarheiði, 1 fylgiskj. (Ed. 26)).

54. Erindi frá biskupi íslands um að prófastur Jóhann L. Sveinbjörnsson á Hólm- 
um verði tekinn í 1. launaflokk presta, eða fái árl. launaviðbót, 1 fylgiskj. 
(126).

55. Beiðni frá hreppsnefnd Laugardalshrepps um 3000 kr. styrk til aðgerðar á 
þjóðveginum frá Þingvöllum til Geysis (127).

56. Beiðni frá Indriða Helgasyni um 500 kr. styrk til áframhaldsnáms í rafmagns- 
fræði, 2 fylgiskj. (128).

57. Beiðni frá Einari lagakennara Arnórssyni um 700 kr. launahækkun á ári 
(129).

58. Beiðni frá ísólfi Pálssyni um 1500 kr. styrk árl. um næstu 2 ár, til þess að 
afla sér tekniskrar mentunar erlendis, 2 fylgiskj. (130).

59. Beiðni frá leiðtoga hjálpræðishersins á íslandi um 500 kr. árl. styrk, 1 fylgi- 
skj. (124).

60. Beiðni frá Rikharði P. Jónssyni um 500—1000 kr. styrk til þess að geta gengið 
á dagskóla i mótun og teikningu (132).

61. Beiðni frá Ingimundi Stefánssyni um 800 kr. styrk næsta ár, til að ganga á 
teikniskóla, 1 fylgiskj. (133).

62. Beiðni frá þeim G. G. Zoéga og Þórarni Kristjánssyni um 1000 kr. styrk 
handa hvorum næsta ár til að halda áfram námi við polytekniskan skóla 
131.

B. Ýms ðnnur erindi.

1. Beiðni frá »Bókasafni Norðuramtsins* uni lán á hæstaréttardómasafni al- 
þingis (4).
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2. Sím8keyti frá aim. hreppsfundi Hrafnagilshrepps, er skorar á alþingi að 
selja ekki þjóðjöiðina Kjarna (9i.

3. Erindi frá hreppsnefnd Búðahrepps um að létta. af sveitarfélaginu starfrækslu- 
kostnaði landsímans, 1 fylgiskj (13;.

4. Erindi frá Ingvari Pálmasyni, Jóni Guðmundssyni og Stefáni Stefánssyni 
um 8éretakt læknishérað í Norðfirði, 1 fylgiskj. (14).

5. Áskorun frá 200 kjósendum á Akureyri til alþingis um að samþykkja sam- 
bandslagafrv. það, sem stjórnin væntanl. leggur fyrir þingið, 1 fylgiskj. (28).

6. Askorun frá 58 konum i Skarðsstrandarhreppi um, að konum verði veitt full- 
rétti við karlmenn (35;.

7. Bæi.arskrá frá sóknarmönnum í hinum fornu Breiðavíkurþingum undir Jökli 
um að sérstakt prestakall verði þar endurreist með lögum (37).

8. Beiðni frá sýslunefnd Norður-ísafjarðarsýslu um að taka upp aftur Nauteyrar- 
læknishérað, 2 fylgiskj. (41)

9. Beiðni frá Kvenréttindafélagi Sauðárkróks- og Viðvikurhrepps um aukinn 
kosningarrétt (42).

10. Erindi frá hreppsbúum Hrafnagilshrepps um, að mega sitja fyrir kaupum á 
jörðinni Kjarna (45;.

t

11. Askorun frá 389 konum í Húnavatnsþingi um að kvenréttindamálið verði 
tekið á dagskrá (50).

12. Askorun frá 91 konu i Seyðisfjarðarkaupstað um að konum verði veitt fult 
jafnrétti við karlmenn (59;.

13. Erindi frá sýslunefnd Arnessýslu um ullarmatsmenn (60).
14. Askorun frá konum á Stokkseyri um, að konurn verði veitt fult jafnréttivið 

karlmenn (61).
15. Askorun frá Smjörbúasambandi Suðurlands um að rannsaka hafnaretæði 

austanfjalls (62).
16. Askorun frá 30 konum i Alftaneshrepj i um að kvenréttindamálið verði tekið 

á dagskrá (69).
17. Heillaóskaskeyti frá »Helga magra« i Winnipeg (64).
18. Málaleitun frá stjórn Sláturfélags Suðurlands um skip með kælirúmi ;71;.
19. Áskorun frá 40 ungum mönnum í ísafjarðarkaupstað um, að lögaldur sé 

bundinn við 21 ár og honum fylgi öll réttindi slík sem nú er '77).
20. Áreskýrela bókavarðar Bókasafns Isafjarðarkaupstaðar og Norður-Isafjarðar- 

sýslu (78).
21. Ávarp frá 293 verkamönnum á ísafirði um lög um vinnutíma daglauna- 

manna, 1 fylgiskj. (80).
22. Erindi um verzlunarlóð Isafjarðarkaupstaðar (82).
23. Erindi frá Einari listamanni Jónssyni um, að hann gefi Islandi höggmyndir 

sínar, 40 að tölu, með því skilyrði, að bygt sé hús yfir þær (84).
24. Beiðni frá 74 prestskjósendum i Gaulverjabæjarprestakalli um að fá settan 

þar prest (89).
25. Erindi frá Verkamannasambandi íslands um að flytja kjördaginn frá 10. sept. 

til 10. okt. (95).
26. Áskorun frá 38 konum í Stykkishólmi um að banna aðflutning áfengis (101).
27. Áskorun frá kvenfélaginu »Von« á Þingeyri um að konum veitist fult jafn- 

rétti við karlmenn (102;.
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28. Reikningur dr. Valtýs Guðmundssonar um ferðakostnað og dagpeninga 
(Sþ. 4).

29. Áskorun frá sóknarmönnum Stöðvarprestakalls um að það verði sérstakt 
kall (113).

30. Skýrela frá Stefáni Eiríkssyni um teikni- og skurðkenslu árið 1908—1909 (111).
31. Erindi frá búendum Vallanessóknar um að selja ekki hluta úr bújörð prests 

setursins Vallaness, 1 fylgiskj. (112).
32. Skýrsla um Hvítárbakkaskólann 1908—1909 (Ed. 14).
33. Áskorun frá 568 konum i Isafjarðarkaupstað um að aðflutningsbannlög á 

áfengi verði samþykt, 5 fylgiskj. (Ed. 19).
34. Áskorun frá 558 konum í Isafjarðarkaupstað um að konum veitist fult jafn- 

rétti við karlmenn, 11 fylgiskj. (Ed. 17).
35. Áskorun frá hreppsfundi að Stokkseyri 20. febr. þ. á. um að lögum um 

fræðslu barna frá 22. nóv. 1907 verði breytt (122).

Nd. 90. Tillaga
til þingsályktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina, að undirbúa og 
leggja fyrir næsta þing frumvarp til laga um heiti á allsherjarstofnunum og 
störfum á íslandi, er sambjóði því, að ísland sé fullveðja riki og sjálfstætt þjóð- 
land.

Nd. 91. Frumvarp
til laga um að landssjóður kaupi hið forna biskupssetur 

jörðina Skálholt í Biskupstungum.
Frá nefndinni um frv. til laga um skipun varabiskups.

1- gr.
Landstjórninni veitist heimild til að kaupa landssjóði til eignar hið forna 

biskupssetur Skálholt í Biskupstungum, jafnskjótt sem jörð sú fæst til kaups, fyr- 
ir það verð, er þá semur um.

2. gr.
Þegar kaup þessi eru fullgerð, setur landsstjórnin reglur um afnot og 

ábúð jarðarinnar.
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Nd. 92. Frumvarp
til laga um endurreisn Hólabiskupsdæmis hins forna og um tvo vigslu- j

biskupa á Islandi. 5
Frá Jóni Þorkelssyni. E

!
1- gr- j

Verði ríki og kirkja á íslandi framvegis sem hingað til í sameiningu f
hvort við annað, skal, þegar næst verða biskupaskifti hér á landi, endurreist i
Hólabiskupsdæmi hið forna með sömu endimörkum og það hafði áður. Skal yflr i
því vera sérstakur biskup með 4000 kr. árslaunum, er greiðast úr rikissjóði ís- í
lands, og skal hann nefnast Hólabiskup og biskupsdæmið Hólabiskupsdæmi. Fer (
um skipan þess embættis eftir því, sem þá ganga lög í landi. }

2. gr. |
Upp frá því að breyting sú kemst á, sem fyrir er mælt í 1. gr., skal

biskupsdæmi það, er nær yfir Austfirðingafjórðung, Sunnlendingafjórðung og Vest- 
firðingafjórðung, nefnast Skálholtsbiskupsdæmi og biskup sá Skálholtsbiskup, sem 
yfir það er skipaður. Skulu því embætti þá fylgja hin sömu laun, sem biskup 
landsins hefir nú.

3. gr. f
Þangað til fyrirkomulag það kemst á, sem getur um í 1. og 2. gr., skulu |

auk biskups landsins, vera tveir officiales, er nefnast vígslubiskupar, annar i z’
Skálholtsbiskupsdæmi, en hinn í Hólabiskupsdæmi. Þeir skulu kosnir af klerk- 
um hvora biskupsdæmis og staðfestir biskup landsins kosninguna. Skulu þeir 
hafa biskupsvígslu, og vígir annar þeirra biskup þann, er nú næst kemur, ef 
svo stendur á, að fráfarandi biskup getur af einhverjum ástæðum ekki gert það. \
Nú verður ágreiningur um það hvor vigslubiskupa skuli biskup vígja, og skal þá j
framar ganga vígslubiskup Skálholtsbiskupsdæmis. Vígslubiskupa>' vigja og 
presta i forföllum biskups, hvor í sinu umdæmi. Til vigslukostnaðar, þegar þeir 
vígjast, skulu þeim hvorum fyrir sig greiðast 500 kr. úr ríkissjóði íslands.
Að öðru Ieyti hafa þeir engin föst laun, en borga skal þeim úr ríkissjóði landsins. 
eftir reikningi fyrir embættisverk þau, er þeir inna af höndum i forföllum biskups. !

s

Fylgiskjal 1.

Vitnisburður frá 25. Júli 1641 um takmörk Skálholts og Hólábiskupsdœmis að austan.
[Eptir skjalabók Skálholtsstóls i safni Arna Magnússonar 238. 4to, skrifaðri 1643 fyrir Brynjólf biskup].

Vitnisburður upp á stiktamótin að austan og norðan.

Svofeldan vitnisbnrð bera þessir sóknarmenn Skeggjastaðakirkju, aðspurðir opinberlega, hver 
deili þeir vissu á endimörkum Skálholtsstiktis á móts við Hólastikti norðan að Lánganesi og Skeggja- 
staðasókn, móts við Sauðanes að norðan, Jón Magnússon, Þorkell Þórðarson, Jón Gunnsteinsson, 
Sigurður Gunnsteinsson, Arni Oddsson, að aldri hefðu þeir anuað heyrt né vitað en Skálholtsstikti 
nái tvimælalaust norður yfir Sköruvik i kamb þann, er menn hyggja nefnist Launguhliðarkambur, 
og eigi viti þeir né heyrt hafi þar i mót mælt fyrr né siðar. En um Skeggjastaðasókn segjast þeir 
heyrt hafa, að Sköruvik og þeir aðrir hæir fyrir utan Gunnólfsvikurfjall, sem nú er ágreiningur um, 
hafi undir Skeggjastaðakirkju legið alt fram til þess þeir lögðust frá í tíð sira Stulla heitins Finnboga-

t
í
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sonar. En hvort það liafi skeð með nokk(ur)ri skikkun eðnr befalningu, segjast þeir ekki vita. Og 
þennan sinn vitnishurð handsiiluðu þeir biskupinum meistara Brynjólfi Sveinssyni, viljandi þar á 
frekari staðfestu gera, ef þurfa þykir. Og til sanninda hér um settum vér undirskrifaðir menn, er 
vitnisbnrðinn heyrðum og handsölin sáum, vor nöfn með eigin hendi. Skrifað á Skeggjastöðnm á 
Ströndum 1641, 25. Julij.

Pétur Giznrsson e. h.

Hallur Arnason Magnús Guðmundsson
m, e. h. e. h.

Pylgisbjal 2.

Dómur frá 10. Agúst 1641 um takmörk Skálholts og Hólabiskupsdœmis að austan.
Eptir skjalabók Skálholtsstóls í safni Arna Magnússonar 258. 4to, skrifaðri 1643 fyrir Bryjólf biskup].

Inntak af dómsgrein, er dœmd var að Vallanesi anno 1641 10. Augusti, af sira 
Ólafi Einarssyni prófasti í Múlasýsltt og fjórtán prestum um Skálholtsstikti, hvað langt nái 
norður á Lánganesi, og batina fyrir utan Gunnólfsvikurfjall.

Bar biskupinn fram vegna síra Marteins Jónssonar, hvort að þær jarðir á Lánganesi fyrir 
utan Gunnólfsvíkurfjall, milli þess sama takmarks og Sköruvikur inclusive sex að tölu, virtist eigi 
fylgja Skálholtsstikti heldur en Hóla. Kom •fram fyrir oss útskrifaður dómnr með undirskriptum, þar 
dæmdur er tollnr af öllum bæjum undir Skeggjastaðarkirkju milli Stapaár og Sköruvíknr prestinum á 
Skeggjastöðum til fæðis, datum Asbrandsstöðum 1587. í annan máta bar bisknpinn fram sóknar- 
manna vitnisburð á Skeggjastöðum, að aldrei hafi þeir annað heyrt né vitað en Skálholtsstikti nái 
tvímælislaust norður yfir Sköruvik i kamb þann, er menn hyggja nefnist Lauuguhliðarkambur. Og 
ei vita þeir né heyrt hafa þar í móti mælt fyrr né síðar. Frmavegis aðspurði biskupinn oss alla 
saman opinberlega, hvort vér vissum annað að bera í þessu efni en greint takmark fylgi og fylgt 
hafi Skálholtsstikti, hvað hið sama og einninn vitnaði Páll Björnsson og það framar, að hann hefði 
skatta og biskupstíund meðtekið í sama takmarki, skattinn þá hann hafði umboð í Múlaþingi, en ti- 
undina þá hann hafði umhoð nærveranda biskups frá Skálholti. Einninn meðkendum vér aðspurðir 
af biskupinum, að þetta pláz fylgi og hafi átölulaust fylgt Múlasýslu Vorum vér til samans fjórtán 
prestar og prófasturinn fimtándi, er þetta meðkendumst og auglýstum. Item kom fram bréf biskups- 
ins skrifað á Skeggjastöðum 25. Julij, er hann skrifar til síra Jóns Bessasonar á Sauðanesi, hvar inni 
hann óskar síra Jón Bessason vilji til Vallaness leggja þau skjöl og rök, sem hann þykist hafa fyrir 
þessum jörðum. Oskaði biskupinn nú sira Jóns Bessasonar eður hans umboðsmanns, sem hans vegna 
færði skjöl og bivisingar i greindu máli, hver að auglýstu þann myndugleika, sem hann hefir til að 
þjóna þessum jörðum. Óskaði biskupinn af oss endilegs áiits, hvort greindar sex jarðir skyldu 
eptir þessu öllu ekki haldast, vera og verið hafa undir Skólholtsstikti, og þar fyrir undir umsjón og 
ráðstöfun Skálholtsbiskups það biskuplegu embætti viðvikur, með þvi hann vænist kongl. MajsV8 
veitingarbréfi til að annast, umsjá og að sér taka dómkirkjuna i Skálholti og Skálholtsstikti og þvi 
forsjón veita, svo sem biskupi hæfir, og nefndi til dómara í þessu máli síra Ólaf Einarsson héraðs- 
prófastiun, en stóð sjálfur upp úr dómsæti. Siðan yfirskoðaði prófasturinn með oss öllum alla þá 
málspúnkta, sem hiskupinn hafði fram fyrir oss lagt og hér fyrir skrifaðir standa. Og með því þetta 
alt efni var opið og ljóst, þá er þetta vort Ijóst og einfalt andsvar til þessarar framsettrar spurn- 
ingar, að vér vitum, höldum og ályktum áðursagðar sex jarðir Skála, Sköruvik et cetera liggja og 
iegið hafa í Skáiholtsstikti og undir Skeggjastaða kirkjusókn, og beri þess vegna biskupinum M. 
Brynjólfi Sveinssyni öll þau embættis yfirráð yfir greindum jörðum sem yfir öðrum pörtum Skál- 
boltsbiskupsdæmis.

Ólafur Einarsson. 
Einar Þorvarðsson. 
Vigfús Arnason. 
Eirekur Ólafsson. 
Sugurður Magnússon. 
Hávarður Sigurðsson. 
Einar Jónsson. 
Guðmundur Ketilsson.

Eirekur Ketilsson. 
Gizur Gislason. 
Eirekur Bjarnason. 
Kögvaldur Ormsson. 
Snjólfur Bjarnason. 
Guðmundur Jónsson. 
Þorvarður Arnason.
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Nd. 93. Frnmvarp
til laga uni viðauka við lög 14. desbr. 1877 nr. 28 um ýmisleg atriði, er snerta 
fl8kiveiðar á opnum skipum og lög 10. nóvbr. 1905 nr. 53 um viðauka við nefnd lög.

Frá Jóni Magnússyni.

Lög 14. desbr. 1877 nr. 28 um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á !
opnum skipum, lög 10. nóvbr. 1905 nr. 53 um viðauka við hin sömu lög, og {
samþyktír samkvæmt lögum þessum, skulu einnig ná til þiljaðra mótorbáta, sem j
ganga í Vestmannaeyjum og eru ekki stærri en nemi 15 smálestum. j

Nd. 94. Frumvarp
tií laga um breyting á 2. gr. laga 13. apríl 1894 um 

fuglaveiðasamþykt í Vestmannaeyjum.
Frá Jóni Magnússyni.

í stað fyrra liðs 2. greinar í lögum 13. apríl 1894 nr. 13 um fuglaveiða- 
samþykt í Vestmannaeyjum komi nýr liður þannig:

Þegar sýslunefndinni virðist nauðsyn til bera að gjöra fuglaveiðasamþykt 
fyrir sýsluna, skal hún kveðja til almenns fundar, sem auglýstur sé með nægum 
fyrirvara. Atkvæðisrétt á fundinum eiga allir þeir sýslubúar, er jörð eða jarðar- 
hluta hafa þar til ábúðarafnota.

Nd. 95. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn Islands 

frá 3. okt. 1903, og á 1. gr. í lögum um eftirlaun frá 4. marz 1904 og 
öðrum almennum ákvæðum þeirra laga, að því er tekur til embættis ráðherrans. 

Frá Jóni Þorkelssyni og Bjarna Jónssyni frá Vogi.

1. gr.
Ráðherra Islands skal hafa að launum 8,000 kr. á ári á meðan hann 

gegnir embætti, auk 2000 kr. þeirra, sem honum eru ætlaðar til risnu og 2000 
kr. til húsaleigu, á meðan hann hefir ekki embættisbústað. í eftirlaun hefir hann 
1000 kr. á ári og mega þau ekki hærri vera.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 96. Frumvarp
til laga um breyting á ákvæðum 1. 19. febr. 1886, að þvi er kemur til lýsinga 

(birtingar) á undan borgaralegu hjónabandi.
Eins og það var samþykt við 3. umræðu í neðri deild.

Undanþágu frá hjúskapar-auglýsingu þeirri, sem 3. og 4. gr. 1. 19. febr. 
1886 um utanþjóðkirkjumenn mæla fyrir um, má fá með konunglegu leyfisbréfi, 
og fer um gjald fyrir þau eftir sömu reglum, sem nú eru eða settar kunna verða 
um slik leyfi8bréf fyrir þjóðkirkju-hjónaefni (sbr. 1. 22. sept. 1899).

Ósk brúðhjónanna um, hvar og hvenær hjónavígslan skuli fara fram, 
skal valdsmaður taka til greina að svo miklu leyti sem hentugleikar hans leyfa. 
En gjalda skal honum ferðakostnað, er til kemur, samkvæmt lögum i(sbr. 6. gr. 1. 
19. febr. 1886).

Nd. 97. Ncfndarálit
um frv. til laga um þjóðmenjasafn íslands (þingskjal 41).

Nefndin hefir kynt sér ásigkomulag Forngripasafnsins eins og það er nú, 
og hefir borið sig sainan við forstöðumann þess um frv. það, sem hér liggur fyr- 
ir. Er nefndin öll á einu máli um það, að húsakynnum þeim, sem safnið nú 
hefir, sé svo háttað. að varla sé nokkur tiltök fyrir einn ínann að halda því 
opnu fyrir almenning og gæta þess um leið forsvaranlega.

Hitt hefir nefndina greint á um, hvort hægt væri að ráða nokkra bót á þessu 
nú þegar. Meiri hlutinn hefir litið svo á, að nauðsyn bæri til að þetta mikla og 
merkilega safn yrði að vera svo aðgengilegt fyrir almenning, sem frekast eru 
föng á, og að ekki mætti því láta dragast úr hömlu að veita nokkuru frekara 
fé til umsjónar safninu, svo að afnot þess geti verið nokkurn veginn greið. Er 
það auðsætt, að forstöðumaður þess getur á engan hátt komist af án þess að hafa 
aðstoðarmann og enda fleiri menn til gæzlu, hvort sem hann er sjálfur við eða 
ekki. En auk þess vérður forstöðumaðurinn samkvæmt fornmenjalögunum frá 
16. nóv. 1907 mikinn part af sumrinu að vera í ferðalögum úti um land til þess 
að skrásetja fornmenjar landsins, og það er einmitt þann tíma ársins, sem safnið 
er mest sótt bæði af innlendum mönnum og útlendum. Safnið er og orðið mjög 
umfangsmikið og mikið við það að starfa. Flutningsmanni frv. og skrifara nefnd- 
arinnar þótti því bæði sanngjarnt, að forstöðumaður safDsins fengi nokkur sérstök 
laun fyrir starfa sinn, af því að laun þau er honum eru ætluð sem fornmenja- 
verði (1800 kr.) eru svo iág, að ekki er hægt fyrir mann kvæntan og heimilis- 
föður að komast sæmilega af með þau, — og það kannast öll nefndin við. Svo 
og telur sami nefndarmaður, að skipa beri sérstakan aðstoðarmann við safnið. 
En til samkomulags hefir hann þó gengið að því, heldur en að safninu sé engin 
úrlausn gerð, að forstöðumanni safnsins verði veittar 1000 kr. til umsjónar á safn- 
inu og að honum sé þá jafnframt gert að skyldu að taka sér fastan aðstoðarmann, 
er hann svo sjálfur borgi af þessum 1000 kr. Fellur þá niður 3. gr, frv.
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Meiri hluti nefndarinnar telur nauðsynlegt, að safnið sé á tímabilinu frá 15. 
júní til 15. sept. opið 2 klukkustundir ádag, enum vetrartímann þykirsemnægja 
muni, sé því haldið opnu 2 klst. á dag þrisvar í viku.

Um safn þetta eru engin lög né reglur til, sem þó er nauðsynlegt að sé. 
Við ráðum því deildinni til að samþykkja frv. með þessum breytingum:

1. Aftan við 2. gr. bætist: »og launa þar af aðstoðarmanni eftir þvi, sem 
þörf krefur«.

2. 3. gr. falli burt, og breytist greinatalan samkvæmt því.
3. Við 4. gr. (sem verður 3. gr.). Eftir oröin: »burt af safninu« bætist inn: 

»né farga þeim«.
4. Við 4. gr. Orðin: »og því siður............á nokkurn hátt« falli 'ourt.

Alþingi 2. marz 1909.

Jón Þorkelsson Einar Jónsson.
8krifari.

Eg hefi ekki getað orðið háttv. meðnefndarmönnum mínum samdóma um 
frumvarp þetta, nema að mjög litlu leyti.

Eg lít svo á, að stjórnin mundi að sjálfsögðu hafa lagt það til, að meira 
fé væri lagt til forngripasafnsins i fjárlagafrumvarpi því, sem nú liggur fyrir al- 
þingi, ef brýn þörf væri hinnar auknu fjárveitingar, sem í frumv. felst. það er 
auðsætt, að stjórnin telur unt 'að fylgja lögum frá siðasta þingi um verndun 
fommenja, og að annast forngripasafnið viðunanlega með því fjárframlagi, sem 
hún áætlar í fjárlagafrv. Þegar af þeirri ástæðu tel eg ekki nauðsynlegt að sam- 
þykkja frv þetta. Auk þess felst í frumv. vísir fasts embættis við safnið. En 
að svo stöddu tel eg mjög óráðlegt að stuðla til þess, að sá vísir nái fullum 
þroska.

Af framangreindum ástæðum hlýt eg að ráða hinni háttv. deild til að 
fella frumv. þetta.

96$

Aþingi 2. raarz 1909. 
Hálfdán Guðjónsson 

formaður.

Nd. 98. Frumvarp
til laga um samþyktir um kornforðabúr til skepnufóðurs. 

Flutningsmenn: Sigurður Sigurðsson og Þorleifur Jónsson.

1- gr.
Heimilt er sýslunefndum að gera samþyktir fyrir einn hrepp eða fleiri 

innan sýslu viðvíkjandi kornforðabúrum til skepnufóðurs.

2. gr.
Þegar sýslunefnd þykir þörf á eða vera hagfelt að gera samþykt fyrir 

sýsluna eða nokkurn hluta hennar, skal hún kveðja til fundar í hreppi þeim eða
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svæði því, sera ætíast er til, að samþyktin nái yfir, og eiga atkvæðisrétt á þeira 
fundi allir, er á því svæði búa og kosningarrétt hafa til alþingis. Sýslunefnd 
kveður á um fundarstað, en oddviti hennar eða sá, er nefndin hefir kjörið til 
þess, tiltekur fundardag og stjórnar fundi. Skal hann hafa kjörskrá við hendina.

3- gr.
Á fundi þeim er getur um i 2. gr. leggur fundarstjóri fram frumvarp til 

samþyktar, er áður hefir verið samþykt af sýslunefndinni. Fallist fundurinn á 
frumvarpið óbreytt að efni með 2/3 hlutum atkvæða, sendir sýslumaður það 
stjórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. Eins fer um frumvarpið, þó fund- 
urinn geri við það breytingar, ef þær eru samþyktar með 2/s hlutum atkvæða, 
og sýslunefnd felst á þær. En vilji sýslunefndin ekki faliast á breytingartillögur, 
er fundurinn gerir, skal kveða til fundar á ný. Fallist þá fundurinn á frum- 
varpið óbreytt með 2/3 hlutum atkvæða, fer um það svo sem fyr segir.

Frumvarp til samþyktar, er eigi hefir náð 2/3 atkvæða á samþyktarfundi, 
er fallið og má eigi koma fram af nýju í sýslunefnd fyr en að ári liðnu.

4. gr.
Nú er samþykt gerð eins og fyrir er mælt og send stjórnarráðinu til stað- 

festingar, og virðist stjórnarráðinu hún koma í bága við grundvallarreglur laga 
eða rétt manna, er samþyktin endursend án staðfestingar og fylgja henni þá 
synjunarástæður stjórnarráðsins. Að öðrum kosti staðfestir stjórnarráðið samþykt- 
ina, skipar fyrir um birting hennar og tiltekur hvenær hún öðlist gildi. Er hún 
upp frá því skuldbindandi fyrir alla þá, er á því svæði búa, er hún nær yfir.

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má eigi breyta á annan hátt en 
þann, er hún var stofnuð.

ó. gr.
í samþykt skal ávalt vera ákvæði um stjórn kornforðabúrsins. Þar skal 

og kveða á um tillög til forðabúrsins, útlán á korni og endurgreiðslu þess, endur- 
nýjun kornsins og viðhald forðabúrsins. Enn fremur skal tiltekið um eftirlit 
það, er þarf til þess, að samþyktarinnar sé gætt, og hvernig kostnað við það 
skuli greiða.

6. gr.
öll gjöld til kornforðabúrsins, svo og útistandandi skuldir þess, má taka 

lögtaki samkvæmt lögum frá 16. des. 1885.

7. gr.
Fyrir brot mót löggiltri samþykt má ákveða sektir 2—20, kr. er renna 

til Kornforðabúrsins.

8. gr.
Með brot gegn samþyktunj skal fara sem almenn lögreglumál.
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Ed. 99. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um dánarskýrslur. 

Frá Kristni Daníelssyni.

1. breyt.till. við 1. gr.:
1. gr. öll falli burtu.

2. breyt.till. við 2. gr. (sem verði 1. gr.i.
Orðin: »í kirkjusókn, þar sem enginn læknir býr« falli burtu.

3. breyt.till. við 3. gr. (sem verði 2. gr.):
I stað tveggja fyrstu málsgreina Komi svo hljóðandi málsgrein:
Hver prestur skal á ári hverju senda héraðslækni skýrslu um alla, sem

dáið hafa í prestakallinu á næstliðnu ári og tilgreina dauðamein þeirra, sam- 
kvæmt þeirri vitneskju er 1. gr. ræðir um. Stjórnarráðið lætur prestum í té 
eyðublöð undir dánarskýrslur.

Nd. 100. Tillaga
til þingsályktunar

Frá Hálfdani Guðjónssyni og Birni Sigfússyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina, að láta verkfræð- 
ing skoða og gera áætlun um vitabygging á Grímsey í Steingrímsfirði og á Skaga 
'austan Húnafióa, brúarstæði á Miðfjarðará á leiðinni frá Króksstaðamelum út að 
sjó og öðrum þeim ára í Húnavatnsþingi, sem eru á póstleiðinni og ekki eru 
þegar ákveðin brúarstæði á, og ennfremur að láta mæla upp hinar löggiltu hafn- 
ir við Hvammstanga og Lambhúsvík.

Nd. 101. Fyrirspurn
til ráðherra Islands.

Frá Benedikt Sveinssyni.

Hver árangur hefir orðið af tillögu til þingsályktunar á þingskjali 575 í 
Alþt. 1907, þar sem neðri deild ályktaði að skora á stjórnina, að gera ráðstafanir 
til þess, að landinu yrði skilað aftur skjölum þeim og handritum, sem léð voru 
fyrrum Árna Magnússyni úr ýmsum opinberum skjalasöfnum hér á landi, en ekki 
hefir verið skilað til þessa'?

34
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Ed. 102. Frumvarp
til laga um dánarskýrslur.

Eins og það var samþykt við 2. umr. i Ed.

1- gr.
í þeim kirkjusóknum, er lseknir býr i, má prestur ekki jarðsetja lik neins 

manns fyr en hann hefir fengið dánarvottorð hans frá lækni þeim, er stundaði 
hinn látna i banalegunni. Vottorðið skal læknir láta í té ókeypis, ritað á eyðu- 
blað, er landlæknir lætur gera; skal þar tilgreina nafn hins látna, lögheimili, 
stöðu, dauðadag, dauðaár og dauðamein.

Nú deyr maður í kirkjusókn, er læknir situr í, og ekki er auðið að ná í 
lækni þann, er stundaði hinn látna, eða hafi enginn læknir séð hann í bana« 
legunni, þá skal innan sólarhrings frá andlátinu sækja héraðslækni, eða annan 
löggiltan lækni, búsettan í sókninni, ef kostur er, til að skoða likið og semja 
dánarvottorð. Fyrir þá likskoðun fær læknir 1 kr., auk ferðakostnaðar og dag- 
peninga, ef í sveit er, eftir þeim reglum, er gilda um störf héraðslækna. Skal 
greiða þann kostnað úr landssjóði.

2. gr.
Þá er prestur jarðsetur lik i kirkjusókn, þar sem enginn læknir býr, skal 

hann, auk venjulegra atriða inafns, aldurs, stöðu, dánardags og greftrunardags) 
færa í kirkjubókina dauðamein hins látna eftir þeim upplýsingum, er hann getur 
beztar fengið.

3- gr.
Stjórnarráðið lætur prestum i té eyðublöð undir dánarskýrslur. Skal 

semja skýrslur fyrir hvert prestakall eða hluta úr prestakalli í hverju læknis- 
héraði.

Þessar skýrslur skal prestur senda héraðslækni sínum ásamt dánarvott- 
orðum, ef nokkur eru.

Héraðslæknir rannsakar skýrslurnar, að því er dauðamein snertir, og 
bætir úr því, er hann finnur ábótavant; skal hann því næst semja eina dánar- 
skýrslu fyrir alt héraðið eftir tyrirmælum landlæknis og senda þá skýrslu til 
hans ásamt öðrum ársskýrslum, og láta fylgja skýrslu prestanna.

Nd. 103. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um sölu kirkjujarða 16. nóv. 1907.

Frá Stefáni Stefánssyni, 2. þm. Eyf.

Heimild sú sem ráðherra íslands er veitt, í lögum nr. 50 16. nóvbr. 1907, 
til þess að selja ábúendum kirkjujarða ábýlisjarðir sínar, skal einnig ná til hjá- 
leigna þeirra, sem eru sérstakt ábýli.
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Ed. 104. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar við Skaftárós.

Flutningsm. Gunnar Ólafsson.

Við Skaftórós i Vestur Skaftafellssýslu skal vera löggiltur verzlunarstaður.

Ed. 105. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar við Kúðaós.

Flutningsm. Gunnar Ólafsson.

Við Kúðaós í Vestur Skaftafellssýslu skal vera löggiltur verzlunarstaður.

Nd. 106. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um skipun læknishéraða o. fl. 

Flutningsm.: Skúli Thoroddsen.

Isafjarðarlæknishéraði skal skift í eftirnefnd tvö læknishéruð: 
Isafjarðarhérað: Hólshreppur, Eyrarhreppur, Isafjarðarkaupstaður, Súða-

víkurhreppur og Vigur í ögurhreppi. Læknissetur i ísafjarðarkaupstað.
Nauteyrarhérað: Snæfjallahreppur, Nauteyrarhreppur, Reykjarfjarðarhrepp-

ur og ögurhreppur, nema Vigur. Læknissetur á Langadalsströnd.

Nd. 107. Frumvarp
til laga um kosningarrétt og kjörgengi í málefnum kaupstaða og hreppsféiaga. 

Flutningsmaður: Skúli Thoroddsen.

1- gr.
Ákvæði þau, sem sett eru í 3. gr. laga (nr. 86) 22. nóv. 1907, sbr. 5. gr. 

laga (nr. 75) 22. nóv. s. á., að því er kemur til kosningarréttar, kjörgengis o. fl. 
í bæjarmálum í Reykjavík og í Hafnarfirði, skulu og gilda í öðrum kaupstöðum 
landsins, sem og í hreppsfélögunum hér á landi.

2. gr.
Vinnuhjú hafa og kosningarrétt og kjörgengi í málefnum kaupstaða og 

hreppsfélaga, svo sem segir í 1. gr., ef þau fullnægja skilyrðum þeim, sem þar 
eru sett, að því er snertir karla og konur, sem eigi eru öðrura háð sem hjú.
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Nd. 108. Frnmvarp
til laga um breyting á 26. gr. 1. lið í lögum nr. 46, 16. nóvbr. 1907, 

um laun sóknarpresta.
Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1. liður 26. gr. i lögum nr. 46, 16. nóvbr. 1907, um laun sóknarpresta 
orðist þannig:

Lög þessi öðlast gildi 6. júní 1908, þannig, að hver sem fær veitingu 
fyrir prestakalli frá þeim tíma eða síðar, fær laun eftir lögum þessum.

Verði engar breytingar á sóknaskipun í prestakalli samkv. prestakalla- 
skipunarlögunum, þá má presturinn kjósa um að fá launaupphæðina eftir eldri 
reglunum, eða eftir lögum þessum. Sama rétt hata prestar í þeim prestaköllum, 
þar sem kostur er á að koma þegar á breytingum, sem fvrir er rnælt í lögunum, 
gangi presturinn að þeim breytingum. Enn fremur hafa allir prestar þennan 
rétt, sem orðnir eru 60 ára að aldri.

Ed. 109. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi.

Nefnd sú, er háttvirt deild heflr kosið til að íhuga mál þetta, ræður til 
að samþykkja frumvarpið og hraða því svo með afbrigðum frá þingsköpum, að 
það geti orðið afgreitt sem lög frá þinginu í síðasta lagi um miðjan þ. m.

Þó vill nefndin ráða deildinni til að taka inn í 1. gr. frumvarpsins 
ákvæði um toll á brendu kaffl til þess að girða fyrir, að menn komist hjá toll 
hækkuninni með því að kaupa brent í stað óbrends kaffl, og leggur nefndin til, 
að tollur á því sé 5 au. hærri pr. pd, er samsvarar þyngdarmuninum.

Ennfremur er það álit meirihl. nefndarinnar, að rétt sé að fella burt við- 
bót þá við 3. gr. frumvarpsins, er háttv. Nd. samþykti, þar eð þetta óeðlilega 
ákvæði, að láta lög eða kafla úr lögum gilda áður en þau verða til, sé óheppi- 
legt fordæmi fyrir síðari löggjöf, óþarflega hart, komi misjafnt niður og muni 
eigi afla landssjóði verulegs tekjuauka.

Vér ráðum því háttv. deild til að samþykkja þessar breytingartilögur við 
frumvarpið.
1. Við 1. gr:

a. við lið 8. Framan við orðið »kaffl« komi: óbrendu.
b. Aftan við lið 8 komi nýr liður svohljóðandi:

9. Af alls konar brendu kaffli.......................................18 — — —
Breytist liðatalan eftir því.

2. Við 3. grein:
Málsgreinin: »Þó skal............24. febr. 1909« falli burtu.

Efrideild alþingis 4. marz 1909.
Með fyrirvara

Sigurður Stefánsson, Steingrímur Jónsson, August Flygenring. 
formaður. skrifari og framsögum.

Með fyrirvara
Kristinn Daníelsson. Gunnar Ólafsson.
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Nd. 110. Frumvarp
til laga um breyting á lögum 10. nóv. 1905 um þingsköp handa alþingi. 

Flutningsm.: Björn Jónsson, Björn Kristjánsson, Hálfdán Guðjónsson, 
Sigurður Gunnarsson, Bjarni Jónsson frá Vogi.

49. gr. í lögum 10. nóv. 1905 um þingsköp handa alþingi er úr lög- 
um numin.

2G9

Ed. 111. Friimvarp
til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbankans j
til að gefa út þriðja flokk iseriui bankavaxtabréfa.

Flutningsmaður: Eirikur Briem. i
1

L gr- í
Veðdeild landsbankans skal vera heimilt að gefa út bankavaxtabréf alt j 

að 3 miljónum króna til viðbótar bankavaxtabréfaupphæð þeirri, sem hún má ; 
gefa út samkvæmt lögum 12. janúar 1900 um stofnun veðdeildar í landsbankan- [
um í Reykjavík og viðaukalögum við þau 25. september 1932, sem og lögum 20. 
október 1905 um heimild fyrir veðdeild Landsbankans til að gefa út nýjan flokk í 
(seriu) bankavaxtabréfa.

-• gr- i
Um bankavaxtabréf þau, sem gefln verða út samkvæmt þessum lögum | 

og kölluð verða 3. flokkur (seria) vaxtabréfanna, gilda allar hinar sömu reglur (
og settar eru með áminstum lögum 12. jan. 1900, sbr. tilvitnuð lög 25. sept. 1902 j
og lög 20. oktbr. 1905, að svo miklu leyti eigi eru settar aðrar reglur með eftir- i 
farandi greinum þessara laga. jít

3. gr. [

Landsbankinn leggur til tryggingarfé fyrir 3. flokki bankavaxtabréfanna, ; 
og skal það aldrei nema minni upphæð en l/e af verðhæð útgefinna bankavaxta- j} 
bréfa þeirra, er óinnleyst eru á hverjum tima. Tryggingarféð skal vera að helm- {
ingi í ríki8skuldabréfum og að helraingi í bankavaxtabréfum veðdeildarinnar, út- f
gefnum samkvæmt lögum frá 12. janúar 1900 og 25. sept. 1902, sem og lögum 
20. oktbr. 1905, og skal upphæð tryggingarfjárins miðast við gangverð nefndra 
verðbrjefa. — Landsstjórnin varðveitir tryggingarféð, en vextir af því renna í 
landsbankann. j

4 gr. í
Ráðherra íslands og stjórn Landsbankans undirskrifa bankavaxtabréfin. {

5- gr. I
Veðdeildinni skal heimilt að veita bæjarfélögum, sýslufélögum og sveitar- j

félögum lán, er samþykt séu af stjórnarráði íslands, gegn veði í eignum og 'tek- { 
jum bæjar-, sýslu- og sveitarfélagsins. í

!



270 Þingskjal 111

6. gr.
Þegar veðdeildin tekur jarðir að veði, rná virða jarðarhúsin með eigninni, 

og gerist þess eigi þörf að þau séu vátrygð, ef verð þeirra nemur ekki ^/4 af 
virðingarverði jarðarinnar. öll önnur hús skal virða sérstaklega og vátryggja, 
ef verð þeirra á að koma til greina við lánveitingar gegn veði í eigninni, sbr. 7. 
gr. í nefndum lögum 12. janúar 1900.

7. gr.
Þegar bankastjórnin eftir kröfum lágþega og samkvæmt 9. gr. nefndra 

laga 12. jan. 1900 á að annast um að koma bankavaxtabréfum í gjaldgenga pen- 
inga endurgjaldslaust, er henni heimilt að selja þau svo sem þau ganga bezt eða 
taka þau eftir gangverði.

8. gr.
Þá er bankastjórn heimilt að telja veðdeildarlán eða eftirstöðvar þess 

komnar í gjalddaga án uppsagnar, ef skuldunautur vanrækir að halda húseignum 
viðunanlega vátrygðum, sem áskilið er að vátrygðar séu, sbr. 10. gr. og 7. gr. 
nefndra laga 12. jan. 1900.

9. gr.
Samkvæmt 11. gr. nýnefndra laga skulu skuldunautar veðdeildarinnar 

greiða vexti, afborganir og tillög til að borga kostnað við deildina og til vara- 
sjóðs í einu lagi með jafnri upphæð á hverjum gjalddaga. Tillagið til að borga 
kostnað við deildina og gjaldið til varasjóðs skal vera l/8 af hundraöi á ári af 
upphæð lánsins, eins og hún er fyrir livern gjalddaga, og afborgunargjaldið má 
eigi vera minna en svo, að láninu sé lokið á 50 árum, sé veðið jarðeign, á 35 
árum, sé veðið steinhús eða steinsteypuhús, á 25 árum, sé veðið timburhús, og á 
15 árum, sé veðið torfhús. Sé lánið bæjar-, sýslu eða sveitarlán, skal því lokið 
á eigi lengri tíma en 40 árum.

10. gr
Nú glatast bankavaxtabréf, sem nafnskráð er í bókum veðdeildarinnar, 

og getur þá bankastjórnin innkallað handhafa bréfsins með 12 mánaða fyrirvara, 
með auglýsingu, er birt sé þrisvar sinnum samfleytt í því blaði á íslandi, er 
flytur opinberar auglýsingar, og í Ríkistíðindunum í Kaupmannahöfn. Ef enginn 
gefur sig fram með bréfið í tæka tíð, getur bankastjórnin útgefið handa hinum 
skráða eiganda þess nýtt bankavaxtabréf með sömu upphæð sem það, er glat- 
aðist, án þess nokkur annar, er bankavaxtabréflð kann að hafa veiið afsalað, 
geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum.

Um ógilding annara bankavaxtabréfa fer eftir almennum lögum. 11

11- gr.
Sérstakan reikning skal halda fyrir 3 flokk bankavaxtabréfanna, og skal 

þeim til tryggingar vera sérstakur varasjóður, en í hann renna tekjur veðdeild- 
arinnar eftir þessum lögum. Fyrir bókfærslu, reikningshald og til annars kostn- 
aðar, er af þessu leiðir, má greiða alt að þvi 2000 kr.
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12. gr.
Akvæði þessara laga snerta að engu leyti bankavaxtabréf þau, sem gefin 

eru út samkvæmt framannefndum lögum 12. jan. 1900 og 25. sept. 1902 og 20. 
okt. 1905.

Nd. 112. Irumvarp
til laga um úrskurðarvald sáttanefnda.

Frá nefndinni um verzlunarmál og atvinnumál.

1- gr.
I skuldamálum, er nema eigi meiru en 50 krónum, skal sáttanefnd, ef 

skuldheimtumaður krefst þess, kveða upp fullnaðarúrskurð:
a. Þegar kærði þrátt fyrir löglega birtingu fyrirkallsins mætir ekki og sátta- 

nefndin hefir eigi ástæðu til að ætla, að hann hafi lögleg forföll, er hindri 
hann frá að mæta eða láta mæta fyrir sig.

b. Þegar skuldunautur eftir áskorun sáttanefndar um að gefa skýlaus svör 
um skuld þá, sem hann er krafinn um, viðurkennir afdráttarlaust að hann 
sé skyldur að borga hana, eða skrifleg viðurkenning liggur fyrir, en hann 
vill þó ekki sættast, eða eigi er auðið að koma á sætt milli málsaðila um 
aukaatriði, svo sem borgunartíma, vexti og þóknun til skuldheimtumanns 
fyrir ómök og kostnað við málið.

Sáttanefndin ritar í sáttabókina og les upp fyrir málsaðilum kröfurskuld- 
heimtumanns, viðurkenning skuldunauts og mótmæli hans, svo og sáttaboð þeirra 
beggja.

2. gr.
Akvæði 1. gr. gilda þó eigi:

a. Þegar skuldheimtumaður hefir, til að tryggja kröfu sína, beitt kyrsetning 
eða banni, sem mótmælt er af skuldunaut.

b. Þegar fleiri en einn hafa verið kærðir fyrir sáttanefndinni um sömu skuld, 
og allir kannast eigi við að hún sé rétt.

3. gr.
Láti skuldheimtumaður hjá líða að krefjast úrskurðar sáttanefndar, þegar 

svo á stendur sem segir í 1. gr. b., og haldi hann raálinu áfram, getur hann ekki 
fengið sér dæmdan málskostnað, þótt hann vinni málið. Um leið og sliku máli 
er visað til aðgerða dómstólanna, skal þess getið, með hverjum kostum skuldu- 
nautur vildi sættast.

4. gr.
Nú mætir kærandi eigi á sáttafundi og sáttanefndin hefir eigi ástæðu til 

að ætla að hann hafi lögleg forföll, er hindri hann frá að mæta eða láta mata 
fyrir sig, en kærði mætir og krefst þóknunar fyrir ómak sitt, og skal sáttanefnd- 
in þá með úrskurði ákveða honum hæfilega þóknun fyrir ómakið.
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5- gr-
Úrskurð eftir lögum þessum ber sáttanefnd að uppkveða þegar á staðnum, 

ef auðið er, ella í siðasta lagi innan viku. I úrskurðinum skal það tekið fram, 
hvort hann hafi verið uppkveðinn í viðurvist málsaðila. Úrskurður sáttanefndar 
skal ritaður i sáttabókina.

6- gr.
Víð hverja sáttanefnd skal skipa varasáttanefndarmann, er tekur sæti i 

nefndinni, ef annarhvor sáttanefndarmanna er viðriðinn málið eða hefir forföll, 
svo og þegar sáttanefndarmenn greinir á, er kveða skal upp úrskurð, og ræður 
þá afl atkvæða.

7. gr.
Nú úrskurðar sáttanefnd, að kærði skuli borga skuld þá, sem krafist er, 

eða eitthvað af henni, og skal þá í úrskurðinum tiltaka aðalupphæðina, sem borga 
ber, og vexti ef þá ber einnig að borga, svo og þóknun til skuldheimtumanns 
fyrir ómök og kostnað við kæru málsins fyrir sáttanefndinni, og fyrir að 
mæta þar.

8. gr.
Úrskurður sáttanefndar hefir sama gildi sem sátt. Fullnægjufrestur úr- 

skurðarins er 4 vikur, nema málsaðilar hafi komið sér saman um annað fyrir 
sáttanefnd. Frest þennan ber að reikna frá uppsögn úrskurðarins, hafi hann ver* 
ið uppkveðinn í viðurvist málsaðila, ella frá birtingu hans.

9. gr.
Fyrir uppsögn og bókun úrskurðar greiðist 1 króna til hvers sáttanefnd- 

armanns, er þar á þátt i. Fyrir endurrit úr sáttabókinni greiðist 25 aurar fyrir 
hverja hálförk eða minna.

10- gr-
Hafi kærði gagnkröfu á hendur kæranda, getur hann komið fram með 

hana án kæru til sáttanefndar, ef hún fer eigi fram úr 50 kr. Sé gagnkrafan 
viðurkend af kæranda eða stafi af skuld, sem eigi er mótmælt, skal sáttanefnd 
kveða upp úrskurð um gagnkröfuna jafnframt aðalkröfunni, þó svo, að kærði 
getur eigi fengið úrskurð fyrir meiru en til að jafna skuldaskiftin.

11- gr.
Úrekurði sáttanefndar samkvæint lögum þessum verður ekki áfrýjað til 

dómstólanna. Þó getur dómarinn i því lögsagnarumdæmi veitt leyfisbréf til þess 
að skjóta úrskurði sáttanefndar tii undirréttar, þá er sérstakai' ástæður eru fyrir 
hendi, t. d. ef kærði getur sannað lögleg forföll, er hafi hindrað hann frá að mæta 
fyrir sáttanefnd. Fyrir slík leyfisbréf skal greiða 10 kr. er reniii í landsjóð.
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Nd. 113. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um skipun varabiskups.

Vér, sem háttv. neðri deild hefir falið að ihuga nefnt frumvarp höfum 
ekki getað orðið algerlega á eitt mál sáttir. Allir eru að vísu nefndarmennimir 
8amdóma biskupi landsins og stjóminni um það grundvallaratriði, að biskups- 
vígsla eigi jafnan fram að fara í voru eigin laridi og að annað fyrirkomulag í 
því efni sé óhæfa, er komi jafmel í bág við sjálfa stjórnarskrána. En þegar um 
það er að ræða, hver leið skuli farin til að tryggja það, að biskupsvigsla geti 
ávalt farið fram í landi voru, skilja leiðir meira eður minna með nefndarmönn- 
unum. Einn nefndarmanna (Jón Þorkelssom ræður háttv. deild til að fella fram- 
varp það, sem hér liggur fyrir, en kemur i þess stað fram með nýtt framvarp, 
er hann gerir grein fyrir með sérstöku áliti. Við undirritaðir ráðum aftur á 
móti deildinni til að samþykkja það, að eins möð nokkrum breytingum, er hér 
skal gerð grein fyrir.

Okkur kemur báðum saman um það, að viðfeldnara sé að nota orðið 
>vigslubiskup« en »varabiskup«, einkanlega þar sem starfið samkvæmt frumvarp- 
inu er fólgið i þvi einu, að vígja hinn reglulega biskup og presta landsins í for- 
föllum'aðalbiskupsins. Sammála erum við og um það, að álits hinnar islenzku 
prestastéttar yfir höfuð skuli leita við skipan þessa embættis og teljum meira að 
segja æskilegt og eðlilegast, að sjálfur aðalbiskupinn væri líka jafnan skipaður 
á sama hátt.

Við þessar t\ ær breytingar á framvarpinu vill annar okkar (Eggert Páls- 
son) láta sita, og telur sjálfsagt, <ið svo veglegu starfi, sem hér er ura að ræða 
og að sjálfsögðu lendir i hvert sinn á einhverjum hinna mest metnu kennimanna 
landsins, fylgi sómasamleg laun likt og stungið er upp á í framvarpinu. En 
hinn (Sigurður Gunnarsson) sér ekki ástæðu til að launa vígslubiskupinn og ætlar 
að hver prestur eða prófastur, er skipaður yrði til þessa starfs, mundi fúslega 
takast það á hendur launalaust og ekki telja sæmd sina skerta, þótt föst laun 
væri engin; þvert á móti.

Breytingar þær, sem við, samkvæm.t framanskráðu, leggjum til að gerðar 
séu á frumvarpinu era þessar:

1. í stað orðanna: »skipa biskup—varabiskup« (1. málsgr.) komi: »skipa annan 
biskup er nefnist vígslubiskup*. Orðið »varabiskup« breytist samkvæmt því 
bæði í fyrirsögn framvarpsins og annarstaðar i »vígslubiskup«.

2. Orðin: »Varabiskup—500 kr. úr landssjóði* falli burt.
3. í stað orðanna: »Konungur veitir það embætti« komi: »Konungur veitir 

þetta embætti samkvæmt tillögum klerkastéttarinnar«.

Alþingi, 4. marz 1909.
Sigurður Gunnarsson, 

formaður.
Eggert Pálsson, 
fram8ögumaður.

Álit minni hluta nefndarinnar.

Meðnefridarmenn mínir hafa ekki getað átt samleið með mér, nema að 
nokkru leyti. Þeir hafa ekki treyst sér til að fylgja mér alla leið.

3ö
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Eg er þeim samdóma um það, að tíl bráðabirgða geti kirkja og kristni 
hér á landi haft nokkurn bata af þvi, að hafa einn vigslubiskup auk aðalbiskups- 
ins, en þá þykir mér nokkurn veginn við sæmandi um sinn, sé vigslubiskuparnir 
tveir, sinn i hvoru af biskupsdæmunum fornu, Skálholts- og Hólabiskupsdæmi. 
En svo finst mér þó sem ekki nái kirkja landsins né kristni fullum sóma né 
sjálfstæði, ef ríki og kirkja á framvegis að verða samferða, nema þvi að eins, að 
endurreist sé hin fornu biskupsdæmi landsins. Eg hefi þess vegna ekki séð mér 
fært að ráða hinni háttvirtu deild til þess, að samþykkja stjórnarfrv., en hefi 
leyft mér að koma fram með frumvarp um það, að landinu verði við næstu 
biskupaskifti skift í tvö biskupsdæmi svo sem að fornu, Skálholtsbiskupsdæmi og 
Hólabiskupsdæmi (þingskjal 92), og ætlast eg til, að biskupsembætti það, sem nú 
er, verði framhald af Skálholtsbiskupsdæmi hinu forna, og að því embætti fylgi 
sömu laun, sem biskup hefir nú. Þangað til að þessi skipan kemst á hefi eg lagt 
það til, að kosnir verði tveir officiales, sinn af hvoru biskupsdæmi, og nefn- 
ist þeir vígslubiskupar. Ætlast eg til að biskup samþykki kosning þeirra og 
veiti þeim biskupsvígslu.

Ágreiningur hefir fyrrum verið nokkur um takmörk biskupsdæmanna að 
austan, en að vestan hefir Hrútafjarðará jafnan verið átölulaus landamerki. Á 
árunum 1504—1505 þræta þeir og dæma hvor ofan í annan um það Gottskálk 
biskup Nikuláscon á Hólum og Stefán Jónsson biskup í Skálholti, hvort Skeggja- 
staðir »á Strönd* hafi heldur verið gefnir til beneficium undir Skálholtsdómkirkju 
eða goldnir Hóladómkirkju í sekt (1504) af Jóni príorsbróður (Dipl. Isl. VII, 646, 
699). Þeirri þrætu lauk að visu svo, að Skálholtsbiskup varð hlutskarpari, en 
ágreiningurinn hélzt eigi að síður um takmörk biskupsdæmanna að austan þang- 
að til 1641, að Brynjólfur biskup lét steðja þau með dómi samkvæmt góðra 
manna tilsögn og vitnisburðum. Hefi eg til þess að taka af tvimæli hér um 
látið þau gögn fylgja frumvarpi þvi um endurreisn Hólabiskupsdæmis, sem eg 
hefi leyft mér að koma fram með.

Fyrir frumvarpi því um kaup á Skálholti (þingskjal 91), sem nefndin 
hefir orðið sammála um, að leggja fyrir þingdeildina, mun gerð grein í framsög- 
unni, eins og fyrir málefni þessu að öðru leyti í heild sinni.

Alþingi, 4. marz 1909.

Jón Þorkelsson, 
skrifari.

Nd. i 14. Frumvahþ
til laga um að löggilda verzlunarstað að Klettsvik i Neshreppi innan Ennis. 

Flutningsmaður: Sigurður Gunnarsson.

Að Klettsvík i Neshreppi innan Ennis skal vera löggiltur verzlunar-
staður.



Ed. 115. Nefndarálit
um

Frumvarp til laga um stofnun vátryggingafélags fyrir flskiskip.

Nefnd sú, er háttv. Ed. kaus til að athuga frumvarp þetta, hefir íhugað 
það og rætt með sér á nokkrum fundutn. Nefndin heflr orðið á einu máii um 
nyt8emi þess til eflingar sjávarútvegi landsmanna, og leggur því til að það verði 
samþykt með breytingum þeim, er hér verður stungið upp á.

Einn af þeim raörgu örðugleikum, er þilskipaútvegur landsmanna heflr 
orðið fyrir, er vöntun ábyrgðarfélaga í þeim héruðum, sem þilskipaútvegur og 
mótorbáta er rekinn. Því veldur strjálbygð landsmanna á þessum stöðum, ólíkir 
staðhættir o. fl. Að visu hefir, einkuin síðari árin, verið stofnað til slíkra félaga 
fyrir mótorbáta, og fyrir 14 árum var stofnað hér við Faxaflóa vátryggingarfé- 
lag fyrir þilskip, sem enn er við liði og gefist mjög vel. Þessi félög takast þó 
eigi á hendur ábyrgð meiri upphæða á hverju skipi en fjárhag þeirra er kleift 
að leysa út, með því að þeim heflr hingað til ekki verið unt að dreifa áhættunni 
með endurtryggingu, en við það eru útilokuð öll gufuskip og önnur dýr skip. 
Auk þess er vegna staðhátta og notkun skipanna á ólíkum árstímum á hinum 
ýmsu stöðum að eins ákveðnar tegundir skipa, sem hægt er að fá trygging á í 
öllum þessum félögum. Þannig er ekki hægt að fá vátrygt í þilskipaábyrgðafél. 
við Faxaflóa önnur skip en segiskip, í vátryggingafél. Vestmannaeyja ekki annað 
en mótorbáta o. s. frv. Þess utan eru félög þessi bundin við ákveðin héruð, er 
skipin verða að eiga heimilisfang í. Vegna þess geta þau eigi tekið í ábyrgð 
skip, er eiga heima utan endimarka hinna tilteknu landshluta, er þau hafa ákveð- 
ið í lögum sínum. Starfssvið þeirra er því að þessu leyti svo þröngt, að mikill 
hluti skipa og báta í iandinu getur ekki átt kost á neinni vátryggingu hér á 
landi, og verða annað tveggja, að verða án hennar að öllu leyti, eða kaupa 
trygging i útlöndum, sem er afar-dýr og ýmsum annmörkum bundin.

Ur þessu á »Samábyrgðin< að bæta. Fyrst með því að vátryggja beint 
þau skip og báta, er ekki eiga kost á að fá trygging í öðrum hérlendum félög- 
um, og þar næst er henni ætlað að veita endurtrygging fyrir þessi félög, svo 
þeim 8é þar með unt, þó efnalítil séu, að vátryggja, tiltölulega við efnahag sinn, 
dýr skip.

Nefndin leyflr sér að stinga upp á nokkrum breytingum á frumvarpinu. 
Er hin íyrsta þeirra sú, að breyta hlutfallinu eða skiftingu ábyrgðarinnar milli 
Saraábyrgðarinnar, félaga þeirra, er fá endurtrygt í henni og vátryggenda. I frum- 
varpinu er gert ráð fyrir að hlutföllin séu hvert um sig 4/10, 3/10, 3/10. Það er 
með öðrum orðum ætlast til, að vátryggjandi hafi 3/10 í sjálfsábyrgð af virðingar- 
verði hins vátrygða skips. Að vísu getur nefndin fallist á að rétt sé, einkum 
meðan lítil reynzla er fengin fyrir því, hve sjóskaða-hlutfallið er stórt, og eftir- 
litið fyrat um sinn máske ekki svo tryggilegt sem vera ber, að láta vátryggjendur 
hafa talsvert í sjálfsábyrgð, en 3O°/o ætlum vér þó að sé full-langt farið, og sting- 
ur því nefndin upp á, að þessi sjálfsábyrgð sé færð niður í 25%, og hið staðar- 
lega ábyrgðarfélag hafi í þess stað 35%. Þessi breyting er einnig gerð með til- 
liti til þeirra ákvæða, sem standa í lögum Þilskipaábyrgðarfélags Faxaflóa, og 
hafa reynzt þar vel.
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í 4. gr. er svo ákveðið, að Samábyrgðin megi ekki taka að sér endur- 
trygging fyrir einstakt félag yfir 60,000 kr. í skipum og ekki yfir 20,000 kr. 
þegar um hagsmunatrygging er að ræða fyrir hvert félag. En með þvi að ekki 
er sett neitt hámark fyrir þeirri ábyrgð er Samábyrgðin megi taka á sig alls, 
sýnist þetta ákvæði vera bygt á misskilningi, og leggur því nefndin til, að það 
verði felt i burtu.

Með 6. gr. er svo ákveðið, að tjón, er nemur fullum 2% af tryggingar- 
upphæðinni eða meiru, verði ætið bætt, og sömuleiðis skuli bæta tjón, er nemur 
fullum 500 kr. þó það kunni að vera minna en 2°/0 (Þ- e. ef tryggingarupphæð- 
in er yfir 25,000 krj, og er þetta ákvæði allalment í útlendum vátryggingafél. 
En svo er aftur ákveðið í sömu gr., að nemi tjónið meiru en 500 krónum skuli 
draga þessar 2°/0 af tryggingarupphæðinni frá skaðabótunum. Þetta ákvæði virð- 
ist nefndinni rangt, og má með dæmi sanna að svo er, enda er röng þýðíng á 
þessari grein (frumvarpið var frumsamið á dönsku) þess valdandi, að þetta óvið- 
feldna ákvæði hefir slæðst þar inn.

Breytingartillögur nefndarinnar eru því þessar:
1. Við 1. gr. a. í staðinn fyrir brotin »4/10« • ■ • »’/io °g »’/io< komi: 40/100 . . .

35/ 25/
/100 • • • /100-

2. Við 4. gr.
í stað orðanna í síðari hluta greinarinnar: . . . »60,000 kr. fyrir hvert 

einstakt félag« . . . o. s. frv. til enda greinarinnar, komi: 5,000 kr. þá er um 
hagsmunatrygging er að ræða, á einstöku fari.

3. Við 6. gr. a.
Síðasta setning þessa liðs: »nemi tjónið meiru en 500 kr.« o. s. frv. falli

burt.
E. d. alþingis 5. marz 1909.

Sigurður Stefánsson, Aug. Flygenring,
formaður. skrifari og framsögum.

Gunnar Olafsson.

Nd. 116. Frumvarp
til laga um dánarskýrslur.

Eins og það var samþykt við 3. uror. í Ed.

1- gr.
í þeim kirkjusóknum, er læknir býr i, má prestur ekki jarðsetja lík neins 

manns fyr en hann hefir fengið dánarvottorð hans frá lækni þeim, er stundaði 
hinn látna í banalegunni. Vottorðið skal læknir láta í té ókeypis, ritað á eyðu- 
blað, er landlæknir lætur gera; skal þar tilgreina nafn hins látna, lögheimili, 
stöðu, dauðadag, dauðaár og dauðamein.

Nú deyr maður í kirkjusókn, er læknir situr í, og ekki er auðið að ná í 
lækni þann, er stundaði hinn látna, eða hafi enginn læknir séð hann í bana- 
legunni, þá skal innan sólarhrings frá andlátinu sækja héraðslækni, eða annan
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löggiltan lækni, bnsettan í sókninni, ef kostur er, til aö skoða likið og semja 
dánarvottorð. Fyrir þá líkskoðun fær læknir 1 kr., auk ferðakostnaðar og dag- 
peninga, ef í sveit er, eftir þeim reglum, er gilda um störf héraðslækna. Skal 
greiða þann kostnað úr landssjóði.

2. gr.
Þá er prestur jarðsetur lík í kirkjusókn, þar sem enginn læknir býr, skal 

hann, auk venjulegra atriða (nafns, aldurs, stöðu, dánardags og greftrunardags) 
færa i kirkjubókina dauðamein hins látna eftir þeim upplýsingum, er hann getur 
beztar fengið.

3- gr.
Stjórnarráðið lætur prestum í té eyðublöð undir dánarskýrslur. Skal 

semja skýrslur fyrir hvert prestakall eða hluta úr prestakalli i hverju læknis- 
héraði.

Þessar skýrslur skal prestur senda héraðslækni sínum ásamt dánarvott- 
orðum, ef nokkur eru.

Héraðslæknir rannsakar skýrslurnar, að því er dauðamein snertir, og 
bætír úr því, er hann finnur ábótavant; skal hann því næst semja eina dánar- 
skýrslu fyrir alt héraðið eftir tyrirmælum landlæknis og senda þá skýrslu tíl 
hans ásamt öðrum ársskýrslum, og láta fylgja skýrslu prestanna.

Ed. 117. Frumvarp
til laga um breyting á 2. gr. i lögum nr. 29, 20. oktbr. 1905 um stofnun bygg- 

ingarsjóðs og bygging opinberra bygginga.
Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

Ráðherra íslands veitist heimild til þess að selja þann hluta Arnarhóls- 
lóðarinnar, sem heimild er til að selja samkvæmt 2. gr. laga 20. okt. 1905 þeim, 
er kaups beiðist i stærri eða minni pörtum, til byggingarlóða og annara afnota, 
fyrir eigi minna en 3 kr. fyrir ferhyrningsalin, en þó eigi lægra, en tveir dóm- 
kvaddir menn meta í hvert skifti, er kaupa er beiðzt.

Nd. 118. Þingsályktunartillaga.
Flutningsmaður: Skúli Thoroddsen.

Neðri deild alþingis ályktar, að skora á landstjórnina, að hlutast til um, 
að bréfhirðing sé sett á stofn að Dynjanda i Jökulfjörðum, og að aukapóstur, 
sern nú gengur að Dynjanda, frá Stað í Grunnavík, sé látinn ganga alla leið i 
Furufjörð á Homströndum.
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Nd. 119. Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á lögum um koaningar til alþingis

3. okt. 1903.

Nefndin er á einu máli um það, að kjördagur aá, sem nú er lögákveðinn
10. september, sé ekki allskostar hagkvæmur landsmönnum, einkum sjómanna- 
stéttinni, og ástæða sé til að færa hann lengra fram á haustið, þegar haustannir 
< f jallgöngur, réttahöld, sláturtaka og aðdrættir) eru um garð gengnar. Sömuleiðis 
þykir betur við eiga, að kjördagur sé settur þannig, að hann beri aldrei upp á 
sunnudag. Aö öllu athuguðu, er það tillaga nefndarinnar, að almennur kjördagur 
sé ákveðinn fyrsti vetrardagur.

Ennfremur hefir nefndin athugað, að þar sem sv j er ákveðið í 12. gr. 
kosningarlaganna, að á auKakjörskrá skuli settir þeir, sem ekki hafa kosningarrétt 
þá er skráin er samin (i janúar), en vitanlegt þykir, að fullnægja muni 
skilyrðum þeim, sem til kosningarréttar þurfa, einhvern tima á árinu, er kjör- 
skrá gildir fyrir, þá er þetta ekki í samræmi við 11. gr. laganna, er skipar svo 
fyrir, að á aðalkjörskrá skuli taka alla þá, er fyrir 1. júlí fullnægja þeim skil- 
yrðum, sem sett eru fyrir því, aö geta neytt kosningarréttar. Ur téöum galla 
má bæta með því, að láta aukakjörskrána að eins ná til þeirra, sem ekki eru búnir 
að ná kosningarrétti, þá er kjörskráin gengur í gildi.

Þá hefir þvi verið haldið fram, að 7 daga frestur sá, sem ákveðinn er í 
21. gr. kosningarlaganna til að fullgera kjörseðla, eftir að framboðsfrestur er lið- 
inn, sé of stuttur í sumum kjördæmum landsins, og leggur nefndin til, að hann 
sé lengdur um 3 daga. Sörauleiðis hefir meiri hluti nefndarinnar komist að þeirri 
niðurstöðu, að rétt sé að breyta tímatakmarki fyrir þingmenskuframboð sam- 
kvæmt 23. gr. kosningarlaganna, þannig, að það sé komið í hendur yfirkjörstjórn 
6 vikum á undan kjördegi.

Nefndinni hefir borist erindi þess efnis, að blindum mönnum og öðrum 
þeim, er ekki geta fullnægt ákvæðum 35. gr. kosningariaganna, að þvi er snertir 
kosningarathöfn, sé ekki þar fyrir meinað að neyta kosningarréttar síns. Úr 
þessu er auðvelt að bæta með því, að taka upp samskonar ákvæði og nú er í 
lögum um kosningar til bæjarstjórna i kaupstöðum frá 10. nóv. 1903, 6. gr., er 
leyfir kjósanda, þegar svo á stendur, að njóta aðstoðar eins úr kjörstjórninni. En 
þá leiðir það af sjálfu sér, að ákvæði 61. gr. kosningarlaganna um, að kjörstjóri 
megi ekki skoða atkvæðisseðil kjósanda, verður eigi beitt gagnvart þeim, er kjós- 
andi kveður sér til aðstoðar.

Út af ágreiningi, er risið hefir um það, hvernig fara skuli að, þegar þing- 
mannskosning er ógilt af alþingi, þykir rétt að taka af öll tvímæli í því efni með 
beinu lagaákvæði um, að þá skuli ný kosning fram fara.

Nefndin ræður því háttvirtri deild til að samþykkja frumvarpið með 
þessum breytingum og viðaukum:

Á undan frumvarpsgreininni komi 2 nýjar greinar:

1- gr.
Á aukakjörskrá þá, sem um er rætt í 12. gr. laga um kosningar til al- 

þingis 3. okt. 1903, skulu þeir settir, sem ekki hafa kosningarrétt, þá er kjör-
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skrá géngur í gildi (1. júlí), en vitanlegt þykir aft fullnægja muni þeim skilyrð- 
um, sem til kosningarréttar þurfa, einhvern tima á árinu, er kjörskrá gildir fyrir.

2. gr.
Frestur sá, sem í 21. gr. kosningarlaganna er ætlaður yfirkjörstjórn til 

að fullgera kjörseðla, skal vera 10 dagar.
Þingmenskuframboð samkvæmt 23. kosningarlaganna skal vera komið i 

hendur yfirkjörstjórn eigi siðar en 6 vikum á undan kjördegi.

Frumvarpsgreinin orðist þannig:

3- gr.
Almennar reglulegar kosningar til alþingis, sem með 25. gr. kosningar- 

laganna er ákveðið að fari fram 10. dag septembermánaðar, skulu hér eftir fram 
fara fyrsta vetrardag.

Aftan við frumvarpið bætist 2 nýjar greinar:

4. gr.
Ef kjósandi skýrir kjöratjórn frá því, að hann sé eigi fær um að kjósa á 

fyrirekipaðan hátt, og færir séretakar ástæður fyrir þvi, er kjöretjórn metur gild- 
ar, skal sá úr kjörstjórninni, er kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til þess 
í kjörherberginu. Þetta skal bókað i kjörbókinni að tilgreindum ástæðum.

5. gr.
Þá er kosning þingmanns er ógilt samkvæmt 29. gr. stjórarekrárinnar, 

sbr. 41. og 48. gr. kosningarlaganna, skal stjórnarráðið skipa fyrir um nýja 
kosningu svo fljótt sem verða má.

Alþingi, 5. marz 1909.

Jóh. Jóhannesson, Olafur Briem, Eggert Pálsson.
formaður. skrifari og framsögum.

Jón Þorkelsson. Þorleifur Jónsson.

Nd. 120. Frumvarp
til laga um að veita landsstjórninni heimild til að selja ábúendum þjóðjarðirnar 

Lambhaga og Hólm í Kjósareýslu.
Flutningsm.: Björn Kristjánsson.

1. gr.
t

Ráðherra Islands veitist heimild til að selja ábúendunum þjóðjarðir þær, 
sem hér segir:
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1. Hólm í Kiósarsýslu fyrir að minsta kosti 2350 kr.
2. Lambhaga í sömu sýslu fyrir að minsta kosti 2400 kr.

2. gr.
Þegar kaupin eru gerð, greiðist að minsta kosti tíundi hluti kaupverðs- 

ins. Um eftiratöðvarnar fer þannig, að ábúandinn gefur út skuldabréf fyrir þeim 
með fyrsta veðrétti í jörðinni, og greiðir þær síðan ásamt 4°/0 ársvöxtum með 
jöfnum ársgreiðslum á eigi lengri tima en 28 árum.

3. gr.
Heimild sú, er til sölu þessarar er veitt, gildir aðeins til 31. des. 1909.

Ed. 121. Frumvarp
til laga um sóknargjöld.

Flutningsmenn: Jósef JBjömsson, Steingr. Jónsson, Aug. Flygenring.

I. Um prestsgjald.

1- gr.
Preststíund af fasteign og lausafé, offur, lausamannsgjald, lambsfóður og 

dagsverk, skal afnumið frá fardögum 1909.

2. gr.
Hver maður 15 ára eða eldri, er telst til þjóðkirkjunnar, hvort heldur er 

karl eða kona, og í hvaða stöðu sem er, skal greiða gjald í prestslaunasjóð 1 kr. 
50 aura á ári.

Til þjóðkirkjunnar teljast allir þeir, sem ekki eru í einhverju kirkjufélagi 
utan þjóðkirkjunnar, þvi er prest hefir eða foratöðumann, er fengið heflrkonung- 
lega staðfestingu.

3. gr.
Eindagi gjalds þessa er 15. október ár hvert, fyrir það fardagaár, sem er 

að líða, og skal það greitt í peningum. Sóknarnefndir innheimta gjaldið i fyrata 
skifti árið 1909, og fá þær 6% af upphæðinni i innheimtulaun. Um reiknings- 
skil fyrir gjaldi þessu fer eftir lögum 16. nóvbr. 1907 um laun sóknarpresta.

H. Um kirkjugjald.

4. gr.
Kirkjutíund af fasteign og lausafé, kirkjugjald af húsum, ljóstollur, lausa- 

mannsgjald, legkaup og skilduvinna sóknarmanna við kirkjubyggingu, skal af- 
numið frá fardögum 1909.
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5. gr.
I sóknum, þar sem söfnuður heflr tekið að sér umsjón og fjárhald kirkju, 

skalfrásama tiraa afnumin niðurjöfnun kostnaðar við kirkjusöng samkvæmt lög- 
lirii 22. mai 1890 um stjórn safnaðarmála, niðurjöfnun kostnaðar til kirkjugarða- 
sáittkvæmt lögum 8. nóvbr. 1901 um kirkjugarða og viðhald þeirra, niðurjöfnun 
kostnaðar við prestskosningu samkvæmt lögum 16. nóvbr. 1907 um veitingu presta. 
káHa, óg niðurjðfnun á borgun til safnaðarfulltrúa samkvæmt lögum 16. nóvbr 
1907 um skipun sóknamefnda og héraðsnefnda.

Allan þann kostnað, er hér ræðir um, skal greiða úr sjóði sóknarkirk- 
jufin&n1 Ef kóstnaðurinn hvilir á fleiri kirkjum eða sóknum i sameiningu, skal 
hoÁum skift niður á þær eftir tölu safnaðarlima i hverri kirkjusókn, þeirra sem 
eru ftillra 15 ára að aldri.

I þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir eigi á hendi umsjón og fjárhald 
kirkju, skal öllum þeim kostnaði, sem um er rætt í þessari grein, jafnað niður á 
þann hátt, að sama gjald komi á hvern safnaðarlim, sem er 15 ára eða eldri.

6. gr.
Hver maður i þjóðkirkjunni, sem er 15 ára eða eldri, hvort heldur er 

karl eða kona og i hvaða stöðu sem er, skal greiða gjald til kirkju þeirrar, er 
hann á sókn að, 75 aura á ári.

Nú hefir söfnuður á hendi umsjón og fjárhald kirkju, og má sóknarnefnd 
þá með jákvæði lögmæts safnaðarfundar og samþykki héraðsfundar hækka og 
lækka kirkjugjöld fyrir eitt ár i senn eða um tiltekið árabil.

7. gr.
í þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir ekki tekið að sér umsjón og fjár- 

haldskirkju, er landstjóminni veitt heimild til að ákveða kirkjugjald þannig, að 
það, miðað við tölu allra safnaðarlima, er náð hafa 15 ára aldri 1. janúar 1909, 
nemi minst jafn mikilli upphæð og allar sóknartekjur kirkjunnar hafa numið að 
meðaltali um 10 ár, 1899—1909.

Áður en kirkjugjald er þannig ákveðið, skal leita yfirlýsingar kirkjufor- 
ráðanda og sóknamefndar um, hvort þess sé æskt, að hinu lögskipaða kirkju- 
gjaldi (sbr. 6, gr.) sé breytt á þennan hátt. Auglýsing um hið ákveðna kirkjugjald 
í hverri sókn skal birt í A-deild Stjórnartiðindanna.

8. gr.
Eindagi á kirkjugjaldi er 15. október ár hvert, fyrir það fardagaár, sem 

er að liða. Skal það greitt i peningum, og innheimt i fyrsta sinn árið 1909. í 
þeim sóknum, þar sem söfnuður hefii’ á hendi umsjón og fjárhald kirkju, skulu 
sóknamefndir innheimta gjaldið, og fá þær 6% af upphæðinni í innheimtulaun. 
í öðrum sóknum greiðist gjald þetta forráðamanni kirjkunnar. Þó má hann fela 
sóknarnefnd innheimtuna gegn 6% innheimtulauna.

36
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9. gr.
Sóknargjald til prests og kirkju og niðurjöfnunargjald í safnaðarþarfii 

skal hver heimilisráðandi leggja fram fyrir þá, sem lögheimili eiga hjá honum, 
en hann á rétt til endurgjalds hjá öðrum en þeim, sem hann á fram að færa að 
lögum. Fyrir þá, sem eru á sveitarframfæri, getur húsráðandi krafist endurgjalds 
úr sveitarsjóði.

10 gr.
Presti og hreppstjóra eða bæjarfógeta í kaupstöðum er skylt aðlátasókn' 

arnefnd í té skýrslur þær, er hún þarf að nota við útreikning og innheimtu sókn- 
argjalda. Aldurstakmark gjaldskyldra manna samkvæmt lögum þessum skal mið- 
að við eindaga gjaldanna.

11. gr.
Prestar þeir, sem taka laun eftir eldri ákvæðum, en lögum 16. nóvbr. 

1907 um laun sóknarpresta, skulu fá uppbót úr prestlaunasjóði, svo að jafngildi 
sóknartekjunum eftir síðasta 10 ára meðaltali þeirra frá 1899—1909, að frádregn- 
um innheimtulaunum 6%.

12. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin:
Reglugjörð 17. júlí 1782 um tekjur presta og kirkna.
Lög 27. febr. 1878 um kirkjutíund í Reykjavíkurlögsagnarurndæmi.
Lög 19. septbr. 1879 um kirkjugjald af húsum, og lög 2. oktbr. 1891 um 

breyting á téðum lögum.
Lög 3. apríl 1900 um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausa- 

mannsgjalds til prests og ljóstolls og lausamannsgjöld til kirkju.
12.—16. gr. laga 16. nóv. 1907 um laun sóknarpresta.
5. gr. laga 16. nóvbr. 1907 um umsjón og fjárhald kirkna.
Ennfremur eru afnumin öll ákvæði eldri laga, er koma í bága við 

lög þessi.

Nd. 122. Frumvarp
til laga um sérstaka dómþinghá í Keflavíkurhreppi.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Nd.

Keflavikurhreppur i Gullbringusýslu skal vera sérstök dómþinghá, og skal 
þingstaðurinn vera í Keflavik.

Nd. 123. Fruinvarp
til laga um stækkun verzlunarlóðarinnar í Tsafjarðarkaupstað.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Nd.

Verzlunarhús má reisa alstaðar i umdæmi ísafjarðarkaupstaðar. (Jörðin 
Eyri með hjáleigunni Stekkjanesi).
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Nd. 124. Frumvarp
til laga um stofnun hæataréttar á íslandi.

Frá Jóni Þorkelssyni.

1. gr.
Stofna skal hæstarétt á íslandi, og skal hann hafa aðsetur í Reykjavík.

2. gr.
Hæstarétt skipa dómstjóri og 4 dómendur. Dómstjóri heflr að árslaunum 

5500 kr. Hinir dómendumir hafa að byrjunarlaunum 3600 kr. á ári hver, og 
laun þeirra hækkandi á hverjum 4 árum um 400 krónur þar til þau eru

orðin 4800 kr.

3. gr.
Konungur skipar hæstaréttardómara. Enginn getur orðið skipaður dóraari 

í hæstarétti, nema hann fullnægi almennum skilyrðum til þess að gegna dómara- 
störfum hér á landi, og þar að auki verður hann að hafa tekið lagapróf, sbr. lög 
nr. 38, 16. nóv. 1907, 4. gr., með 1. einkunn, vera fullra 30 ára að aldri, og 
haía stáðist próf, sem í því er fólgið, að hann leggur dóm á 2 mái fyrir hæsta- 
rétti, annað einkamál og hitt sakamál, enda hafa telji dómarar i hæstarétti hann 
hæfan.

4. gr.
Hæstarétt skal halda einu sinni á viku, ef mál eru til. Stjórnarráðið 

ákveður nánar timann.

5. gr.
Dómstjóri stýrir dómi. Hann skal auglýsa á likan hátt og tiðkast hefir 

um landsyflrdóminn fyrirtökudag mála. Sendir hann stjómarráðinu ársskýrslu 
rim það, hversu mörg mál hafl dæmd verið i hæstarétti.

6. gr.
Sá, er siðast heflr verið skipaður í dóm, skal jafnframt vera dómsmála- 

ritari, fyrsta sinn sá dómari, sem yngstur er að embættisaldri. Dómsmálaritari 
heldur þingbókina, annast um að dómar og dómsatkvæði séu rituð í þar til gerðar 
bsökur, undirritar stefnur, gefur afrit, tekur við lögmæltum réttargjöldum og sér 
um skjalasafn og bækur réttarins.

7. gr.
Eigi má setja rétt með færri en 3 dómendum. Sé dómandi óhæfur að 

sitja dóm eða forfallaður, þá setur stjórnarráðið lögfræðing i stað hans. Eigi 
verður dómur lögmætur nema allir dómarar réttarins leggi dómsatkvæði á málið. 
Um setta dómara fer sem áður er sagt, ef eigi geta allir hinir reglulegu dómarar 
lagt dóm á málið.

8. gr.
Euginn hæstaréttardómari má dæma í sjálfs sín sök né heldur, ef málið
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snertir hann annars beinlínis, siðferðislega óða fjárhagslega. Eigi má dómari 
heldur dæma mál, er hann er skyldur eða mægður málsaðilja í beina linu upp 
og niðurstígandi eða skyldur eða mægður málsaðilja i annan lið hl’ðarlínu, eða 
ef hann er svo nákominn dómara, er dæmdi málið i óæðra rétti eða þeim manni, 
er flutti málið í óæðra rétti eða flytur það í hæstarétti, eða ef hæstaréttardómari 
hefir sjálfur flutt eða dæmt málið i óæðra rétti. Svo má og hæstaréttardömari 
eigi dæma í máli konu sinnar, unnustu, kjörbarns, fósturbarns eða kjör- eða 
fósturforeldris. Aldrei mega nánari menn skipa dóminn saman en tvímenningar 
að frændsemi eða tengdum, né heldur kjör- eða fósturfeðgar.

Dómurinn sker úr því i heild sinni, hvort dómari skuli víkja úr dómi.
Jafnskylt er dómara að víkja úr dómi, ef hann má ekki sitja réttinn 

vegna mægða eða frændsemis við málsaðilja eða dómara og annara orsaka vegna, 
er settar eru í lögum þessum jafnhliða frændsemi og mægðum, eða ef hann hefir 
sjálfur flutt eða dæmt málið í óæðra rétti, svo og ef hann er aðili máls, þótt 
aðili krefjist þess eigi.

9- gr.
Hæstiréttur er bær að dæma öll þau mál, er að lögum heyra undir úr- 

skurð dómsvaldsins. Þó leggur synodalréttur fullnaðardóm á þau mál, er hingað 
til hafa undir hann heyrt, svo og mál gegn biskupi landsins, er snerta embætti 
og Uferni hans.

10- gr.
Eigi verður mál dæmt í hæstarétti, nemi upphæð sú nemi að minsta kosti 

20 krónum, er það er risið af.
Ef máUð snertir beinlínis mannréttindi, stöðu manna eða mannorð, verður 

engrar áfrýjunarupphæðar krafist.
Þegar mál er höfðað til refsingar af einstökum mönnum, getur sá, er 

sekur var dæmdur, skotið máli sinu til hæstaréttar, ef hann er að minsta kosti 
dæmdur í 20 króna fjársektir eða fangelsi. Sakaráberi getur skotið slíku máli 
tif hæstaréttar, ef refsilög þau, er brotin á að dæma eftir, heimila 20 króna sekt 
eða fangelsi að minsta kosti, þótt kærði hafi eigi verið dæmdur til slikrar refsingar.

Þegar sakamál er höfðað af hálfu valdstjórnarinnar, ber að skjóta því til 
hæstaréttar eftir beiðni ákærða, ef refsing sú, er hann var dæmdur til, nemur 
100 kr. sekt eða 1 mánaðar einföldu fangelsi. Heimilt er og valdstjórninni að 
skjóta slikum málum tU hæstaréttar samkvæmt þeim reglum, sem settar eru i 
næsta lið þessarar greinar hér á undan. Sama er og um ákærða. Skyit er að 
skjóta til hæstaréttar sakamálum, þótt ákærði beiðist þess eigi, ef hann heflr 
verið dæmdur tU hegningarvinnu eða lifláts.

Dauðadómi má eigi fullnægja, nema konungur hafl svo fyrir mælt, að 
fengnum tillögum hæstaréttar.

Undanþágu getur stjórnarráðið veitt frá 1. lið þessarar greinar, ef sér- 
stakar ástæður eru til þess.

11- gr.
Afrýjunarfrestur til hæstaréttar er 6 mánuðir. Þegar um úrskurði er að 

ræða, sem áfrýja má sérstökum, telst fresturinn frá uppsagnardegi úrekurðar, en
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annare frá lokum réttargjörðarinnar og frá birtingardegi, þegar um undirréttar- 
dóma er að ræða (sbr. tilsk. 15. ág. 1882, 16. gr.).

I sakamálum, er höfðuð eru af hálfu valdstjórnarinnar, er énginn áfrýj- 
unarfrestur settur.

' ■ Ákvæði skiftalaga 12.apríl 1878,96.gr, landamerkjalaga 17. marz 1882,12.gr. 
og laga 16. des; 1885, 11. gr. eru framvegis gildandi, bvo og tilsk 21. des. 1831, 
IV. kafla.

Áfrýja má máli til staðfestingar þðtt frestur sé liðinn.
Áfrýjunarfresti er slitið, þegar hæstaréttarstefna heflr verið gefln út.

12. S1*-
Nú er máli visað frá hæstarétti og er áfrýjunarfrestur þá liðinn, þá er 

áfrýjanda heimilt áð skjófa máíinu enn á ný til hæstaréttar, enda hafl stefna á 
ný verið út gefln 3 mánuðum eftír uppsögu frávísunardóms.

13. gr.
Stjóraarráöið má veita áfrýjunarleyfl, þó að áfrýjunarfrestur sé liðinn.

, ■ ,j Nú er slíkt leyfl veitt, þá skal stefna gefln út, áður liðinn sé mánuður 
frá dagsetningu leyfisbréfs, ella er leyflð ónýtt.

Ef sh'ku máli er frá visað, þarf eigi nýtt leyfl tíl að leggja það til hæste- 
réttar, ef stefna er gefín út af nýju innan mánaðar frá uppsögudegi frávisunar- 
dóms að telja.

14. gr.
Stefnufrestur til bægtaréttar er sem nú skal greint: Ef stefndi býr í 

Reykjavík, er fresturinn vika, ef hann býr í Gullbringu-, Kjósar-, Árnes-, Rangár- 
valla-, Mýra- eða Borgarfjarðarsýslum, er frestur 4 vikur. Ef hann býr annars- 
staöar, en þó innanlands, fær hann 6 vikna frest. Ef hann býr utanlands og í 
Norðurálfunni, þá fær hann 6 mánaða frest, en ella 9 mánaða frest.

Stefnubirting fer eftir aömu reglum sem gilda um birtingu stefnu til 
undirréttar.

Gagnáfrýjunar-, framhalds- og meðalgöngustefnur rná birta fyrir umboðs- 
manni aðal-áfrýjanda og með sama fyrirvai-a, sem hann ætti að fá, ef sjálfur 
væri hann aðili málsins. ,

15. gr.
Stefnur skal út gefa undir innsigli hæstatéttar og nafni dómsmálaritara.

16. gr.
Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er skotið til hæstaréttar, nema 

áfrýjandi ætli að koma fram ábyrgð á hendur honum fyrir málsmeðferð hans. 
Reglur laga 2. okt. 1895, 1. gr. eru framvegis gildandi.

17. gr.
•i- Málflutningur fyrir hæetarétti skal vera skriflegur. Reglur tilsk. 3. jan. 

1796 um dómgæzlu gilda og fyrir hæstaréttí. Um meðferð sakamála fyrir hæsta-
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rétti gilda og þær reglur, er farið hefir veriö eftir fyrir land&yfirdómi, að þvi 
leyti sem þær koma eigi í bága við lög þessi.

18. gr.
Eftir að mál hefir verið tekið til dóms, mega dóraarar eigi halda þvi 

lengur en 6 vikur, áður en dómur sé upp kveðinn, nema sérstakar ástæður séu 
til þess. Skal hver dómari rita á málsskjölin, hve nær hann hefir tekið við 
þeim og hve nær hann hafi skilað þeim. Brot gegn ákvæðum þessarar greinar 
varða sektum frá 50—200 kr., er renni i landssjóð.

19- gr,
Dómsatkvæði skulu skrifleg vera. Afl atkvæða ræður úi-slitum. Skylt 

er hverjum þeim dómara, er í minni hluta verður, að taka þátt i dómsatkvæði. 
Dómstjóri ritar nafn sitt undir dóm hvem og dómsgerðir. Setja skal og inn- 
sigli hæstaréttar undir dórasgerðir

20. gr.
Þegar hæstiréttur dæmir mann til fjárgreiðslu í einkamáli, má aðför gera 

þegar eftir dóminum. Ella skal aðfnrarfrestur settur eftir því, er hlýða þykir. 
Aðför má því að eins gjöra eftir hæstaréttardómi, að rétt afrit vitni dómsmálá- 
ritari og innsigli hæstaréttar sé undir dóminum.

21. gr.
Reglur þær, er samkvæmt lögum gilda um málflutningsmenn við landsyfir- 

dóminn, skulu hér eftir gilda um hæstaréttarmálflutningsmenn. Hver sá, er 
málflutningsleyfi fær við hæstarétt, skal þó greiða 50 kr. i landssjóð.

22. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi, skal hinn konunglegi islenzki landsyfirréttur 

lagður niður. Skylt er þeim dómurum, er þá skipa yfirdóm, að taka sæti i 
hæstarétti, þó svo að þeir missi einskis í af launum sinum.

23. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi eru jafnframt úr giidi numin þessi lagaákvæði: 

N. L. 1—2—3 um að stefna dómara, er máli er áfrýjað, 1—5—8, sbr. tilsk. 3. 
júní 1796, 23. gr., 1—6—12, 14, 16 og 17, tilsk. 19. ág. 1735, 10. gr., opið bréf
19. des. 1849, tilsk. 11. júli 1800, 1.—18. og 21. gr., tilsk. 24. jan. 1838 16. gr. 
um áfrýjun sakamála, lög 2. jan. 1871, 3. gr. 1. liður, að þvf er snertir hæsta- 
rétt Dana, lög 2. okt. 1895, 2. gr., lög nr. 15, 20. okt. 1905 og öll önnur laga- 
ákvæði er giltu um dómsvald hæstaréttar Dana í islenzkum málum. Þau ákvæði 
er énn gilda um landsyflrdóminn og eigi brjóta bág við þessi lög, skulu eftir- 
leiðis gilda um hæstarétt. Loks eru öll eldri lagaákvæði ur gildi numin,'sem 
brjóta bág við lög þessi.

24. gr.
Lög þessi öðlast gildi Stjórnarráðið setur nánari reglur,

er með þarf til þees að lögunum geti orðið beitt.
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Nd. 125. Frnmvarp
til laga um breyting á lögum nr. 63 frá 22. nóv. 1907, 3. gr., 

um kennaraskóla í Reykjavik.
Flutningsmaður: Sigurður Sigurðsson.

Nánistíminn I kennaraskólanum byrjar fyrsta vetrardag og endar siðasta 
vetrardag.

Nd.' 126. Viðaukatillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum 

um skipun læknishéraða o. fl. (þingskj. 106)
frá Eggert Pálssyni og Einari Jónssyni.

Sérstakt læknishérað, er nefnist Eyjafjallahérað, skal og vera: Austur- 
EyjaíjalUlireppur, Vestur Eyjafjallahreppur, Austur-Landeyjahreppur, Vestur- 
Landeyjahreppur áaamt svonefndum Bakkabæjum. Læknissetur semnæstMark- 
arfljóti öðru hvoru megin.

Ed. 127. Frumvarp
til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi.

(Eins og það var samþykt við 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Þangað til annari skipan verður komið á skattamál landsins skal 

aðflutningsgjald sem hér ségir:
1.
2.

greiða

3.

Af alls konar ðli.................................................kr. 0,10 af hverjum potti.
Af alls konar brennivini, rommi, kognaki, whisky, 
arraki og sams konar drykkjarföngum með 8°
styrkleika eða minna................................................. — 1,00 —   —
yflr 8° og alt að 12° styrkleika ...... — 1,50 —   —
yflr 12* og alt að 16° styrkleika..............................— 2,00 —----------- —
Af 16° vinanda, sem aðfluttur er til eldsneytis
eða iðnaðar, og gerður er óhæfur til drykkjar
undir umsjón yfirvalds, skal ekkert gjald greiða.
Af rauðvíni og sams konar borðvinum hvitum
(eigi freyðandi) svo og af meesuvini....................— 0,50 —----------—
Af öllum öðrum vínfðngum, þar með töldum 
bittersamsetningum, sem ætlaðar eru óblandaðar
til drykkjar.......................................................... — 1,00 —--------- —
Af bitter-vökva (bitteressents, elixír og þvl.) . . — 1.00 —----- pela
eða minni ilátum. Eftir sama hlutfalli skal greiða toll, sé varan aðflutt í 
stærri ilátum.

Séu vörutegundir þær, sem taldar eru í töluliðunum 2, 3 og 4, fluttar

4.
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6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

í ilátum, sem rúma minna, lenspotty skftt' greiða sama gjald af hverjum 8 
pelum, sem af potti i stærri ilátqm.
Af tóbaki alls konar, reyktóbaki, munntóbaki,
neftóbaki og óunnu tóbaki..................................kr. 1,00 af hverju pundi.
Af tóbaksvindlum og vindlingum (cigarettum) . — 2,60 — — —

Vindlingar tollast að meðtöldum pappírnum og öskjum eða dósum sem 
þær seljast í.

Tóbaksblöð, sem aðfiutt eru undir umsjón yfirvalda, og notuð eru ein- 
göngu til fjárböðunar, eru undanþegin aðflutningsgjaldi.
Af óbrendu kaffi og kaffibæ(i ^lls.koqar , .((, 13 aura af hverju pundi.
Af alls konar brendu kaffi ........ 18 — — — —
Af sykri og sírópi ............................................6l/8 eyri — — —
Af tegrasi..................................... 50 aura — — —
Af súkkulaði . ................................... .... 25 — — — —
Af kakaódufti.........................................................13 — — — —
Af öllum brjóstsykurs- og konfekt-tegundum . . 40 — — —
Af súrum berjasafa (»súrsaft«). . . 30 — — hverjum potti.

2. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld 1. gr. 1—14 i toll-lögum fyrir Island 

frá 8. nóv. 1901 og 1. gr. í lögum 31. júli* 1907 um framlenging á gildi laga um 
hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júlí 1905 ogs^ipun milliþinganefndar.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Ed. 128. Frumvarp
til laga um að stofna síökkvilið i Hafnarfirði.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu i Ed.

L gr.
í Hafnarfirði skal stofna slökkvillð.

2. gr.
Allir bæjarbúar, sem til þess verða álitnir hæfir,, eru skyldir til að mæta 

4 sinnum á ári, til þess að æfa sig i að fara með alökkvivélar og önnur slökkvi- 
tól, eftir boði bæjarstjómar eða þess yfirboðara, sem bæjarstjómin setur yfir slökkvi- 
liðið. Þegar eldsvoði kemur upp, eru allir verkfærir karlmenn i bænum skyldir 
að koma til brunans. Þeir eru skyldir að hlýða fyrirskipunum yfirmannsins yfir 
slökkviliðinu, eða aðstoðarmanna hans, er að þvi lúta að bjarga úr eldinum, 
slökkva hann eða takmarka, eða varna útbreiðslu hans.

Bæjaretjórnin semur reglugjörð fyrir slökkviliðið, en stjómarráðið stað- 
festir, og raá ákveða sektir alt að 50 kr. fyrir brot gegn ákvæðum reglugjörðar- 
innar. Sektiraar renna í bæjarejóð Hafnarfjarðar.

3. gr.
Með mál út af brotum gegn reglugjörð þeirri, er getur um í 2. gr., skal 

farið með sem önnur lögreglumál.
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Ed. 129. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á ákvæðum 1. 19. febr. 1886, að þvi er kemur 

til lýsinga (birtingar) á undan borgaralegu hjónabandi.
Frá Kristni Daníelssyni.

. Siðari málsgrein frumvarpsgreinarinnar falli burt.

Nd. 130. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar í Hjallanesi í Staðarfellslandi 

við Hvam nsfjörð.
Flutningsmenn: Bjarni Jónsson frá Vogi, Benedikt Sveinsson. 

í Hjallanesi í Staðarfellslandi í Dalasýslu skal vera löggiltur verzlunar-
staður.

Nd. 131. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar i Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð. 

Flutningsmenn: Bjarni Jónsson frá Vogi, Benedikt Sveinsson.

í Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð i Dalasýslu skal vera löggiltur verzl- 
unarstaður.

Ed. 132. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um bráðabirgðahækkun á aðíiutningsgjaldi. 

Flutningsmaður Gunnar Olafsson.

1. Eftir 1. gr. komi ný gr., sem verði 2. gr. svo hljóðandi:
Þá er lög þessi eru staðfest af konungi, skulu allir kaupmenn og aðrir, 

sem vinföng hafa með höndum og ætluð eru til sölu, skyldir að senda lögreglu- 
stjóra sinum, innan 20 daga, drengskaparvottorð um það, hve miklar birgðir þeir 
höfðu af hverri tegund áfengis, þá er lögin gengu i gildi. Skulu þeir þegar i 
stað greiða gjald af þessum birgðum, er jafngildir hækkun þeirri á fiutuingsgjaldi, 
sem lög þessi ákveða. Veita má lögreglustjóri áreiðanlegum kaupmönnum frest 
á þessu gjaldi, þó eigi lengur en 6 mánuði.

2. Töluröð greinanna breytist eftir þessu.
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Ed. 133. Nefndarálit
um frumvarp til laga um viðauka við lög 22. nóv. 1907 um bæjarstjórn í Hafnarflrði 

(þskj. 66).

Með lögum um bæjarstjórn í Hafnarflrði frá 22. nóv. 1907 er ákveðið að 
kjósa skuli tvo menn til að sitja i hafnarnefnd kaupstaðarins og 4 menn til að 
vera í byggingarnefnd ásarnt bæjarstjóra. En í nýnefndum lögum er ekkert 
ákveðið um verksvið eða vald þessara nefnda, sem þó að sjálfsögðu hlýtur að 
vera ákveðið og bundið þeim takmörkum, er bæjarstjómin setur með þar að lút- 
andi reglugerðum. Nauðsynleg ákvæði viðvíkjandi þessum málefnum kaupstað- 
arins eru því sett í ofanskráðu frumvarpi. Með frumvarpinu er bæjarstjórninni 
einnig gefið vald til að taka vatn utan bæjarlandsins og veita því í pípum neðan- 
jarðar til kaupstaðarins og, ef á þarf að halda, að láta fram fara eignamám á 
landi í þessu skyni til nauðsynlegra framkvæmda slikrar vatnsveitu. Ennfremur 
er bæjarstjórninni heimilað að setja reglur um notkun vatnsins, meðferð vatns- 
æðanna og annað það, er henni kann að þykja nauðsynlegt víðvíkjandi vatns- 
veitunni. Og loks getur bæjarstjórnin sett gj. ldskrá um alment gjald til bæjar- 
sjóðs á notendur vatnsins, er þeir verða að hlíta, og á gjald þetta að hafa 
lögtaksrétt.

Nefnd sú, er háttv. Ed. kaus til að athuga frumvarp þetta álitur ákvæði 
þess, sem hér heflr verið minst á, nauðsynleg, enda má geta þess, að þau em i 
fullu samræmi við gildandi lög um bæjarstjórn hinna annar kaupstaða í landinu. 
Nefndín leggur því til að frumvarpið verði samþykt.

I 4. gr. frumvarpsins er svo ákveðið, að hver sem byggja vill hús að 
nýju eða breyta, skuli áður en hann byrjar á verkinu snúa sér til byggingar- 
nefndar og fá hjá henni skriflegt leyfi til og ákvæði um, hvort hann megi byggja 
og á hvern hátt. En hvorki í þessari grein né annari er neitt ákvéðið um það 
hve lengi bæjarstjórn eða byggingarnefnd geti dregið að gefa slikt leyfl. Nefndin 
leyfir sér því að bera upp viðaukatillögu við grein þessa, sem gengur í þá átt 
að ákvæði hér að lútandi verði sett í byggingarsamþykt kaupstaðarins.

Hinar aðrar breytingartill., er nefndin leyfir sér að gera við frumvarpið 
og hér fara á eftir, eru mest orðabreytingar, og miða að því, að gera málið lið- 
legra og skírara á stöku stað, án þess að raska efni þess. Nánari grein fyrir 
þeim verður því ekki gerð fyr en við framsögu málsins.

Breytingartillögur:
Við 4. gr.

1. Til viðbótar 1. málsgrein komi: »enda skulu ákvæði þessi látin i té innan 
hæfilegs tíma frá því þeirra var beiðst, eftir því sem nánara skal ákveðið í 
byggingarsamþykt kaupstaðarins«.

Við 5. gr.
2. I stað orðsins breikka í 1. linu greinarinnar komi: leggja.
3. Á eftir orðinu stræti i sömu línu komu: breikka eða breyta stefnu þess.
4. I stað orðanna »aftur á við» i 2. línu, komi: úr stað.
5. Orðin »aftur á við«, i miðri greininni, falli burtu.
6. í stað orðanna »aftur á við«, í niðurlagi greinarinnar, komi: til.

hingakjal 133
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Við 6. gr.
t

7. I stað síðustu setningar þessarar greinar: >Svo má og ákveða þar«, og end- 
ar á »hafnarmannvirkja«, komi: Svo má ákveða þar gjöld til hafnarejóðs 
fyrir notkun hafnarinnar og hafnarmannvirkja, og sektir fyrir brot, alt að 
400 kr., er renni í sama sjóð.

Við 7. gr.
8. Orðið »tveim«, í næst síðustu línu greinarinnar, falli burtu.

Við 9. gr.
9. I stað töluorðsins »5«, i fyrstu línu greinarinnar, komi: 4.

Efri deild alþingis, 6. marz 1909.

Jens Pálsson, Aug. Flygenring, Ari Jónsson.
form. og framsögum. skrifari.

Ed. 134. Breytingartillaga
við breytingartillögur á þingskjali 132.

Flutning8m.: Jens Pálsson.

Aftan við breytingartillögurnar bætist:
3. Fyrireögn frumvarpsins verði:

»Frumvarp til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi og um gjald 
til landssjóðs af fyrirliggjandi áfengisbirgðum«.

Nd. 135. Tillaga
til þingsásyktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að grenslast eftir 
því, hvort skiftaréttur Kaupmannahafnar hafi, að þeim hjónum Jóni skjalaverði 
og alþingisraanni Sigurðssyni og Ingibjörgu Einarsdóttur konu hans látnum (1879), 
tekið til sin nokkuð af bréfum eða skjölum úr dánarbúi þeirra, og ef svo reyn- 
ist, þá að gera gangskör að því, að öllu sliku verði skilað Islandi svo fljótt sem 
verða má,
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Nd. 136. Frumvarp
til laga ura bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi.

(Eins og það var samþykt við 3. umr. í Ed.).
1- gr.

Þangað til annari skipan verður komið á skattamál landsins skal greiða 
aðflutningsgjald sem hér segir:

1. Af alls konar öli.................................................kr. 0,10 af hverjum potti.
2. Af alls konar brennivini, rommi, kognaki, whiskv, 

arraki og sams konar drykkjarföngum með 8°
styrkleika eða minna............................................— 1,00 —------------ —
yflr 8° og alt að 12° styrkleika........................ — 1,50 —   —
yfir 12° og alt að 16° styrkleika........................ — 2,00 —   —
Af 16° vínanda, sem aðfluttur er til eldsneytis
eða iðnaðar, og gerður er óhæfur til drykkjar 
undir umsjón yflrvalds, skal ekkert gjald greiða.

3. Af rauðvíni og sams konar borðvínum hvitum
(eigi freyðandi) svo og af messuvíni................... — 0,50 —----------—

4. Af öllum öðrum vínföngum, þar með töldum 
bittersamsetningum, sem ætlaðar eru óblandaðar
til drykkjar...........................................................— 1,00 —--------- —

5. Af bitter-vökva (bitteressents, elixír og þvl.) . . — 1.00 —----- pela
eða minniílátum. Eftir sama hlutfalli skalgreiðatoll,8évaranaðfluttístærriilátum.

Séu vörutegundir þær, sem taldar eru i töluliðunum 2, 3 og 4, fluttar 
í ílátum, sem rúma minna en pott, skal greiða sama gjald af hverjum 3 
pelum, sem af potti í stærri ílátum.

6. Af tóbaki alls konar, reyktóbaki, munntóbaki,
neftóbaki og óunnu tóbaki.................................. kr. 1,00 af hverju pundi.

7. Af tóbaksvindlum og vindlingum (cigarettum) . — 2,60 — — —
Vindlingar tollast að meðtöldum pappírnum og öskjum eða dósum sem 

þær seljast í.
Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yflrvalda, og notuð eru ein- 

göngu til fjárböðunar, eru undanþegin aðflutningsgjaldi.
8. Af óbrendu kaffi og kaffibæti alls konar . . 13 aura af hverju pundi.
9. Af alls konar brendu kaffl.................................. 18 — — — —

10. Af sykri og sírópi.................................................6l/a eyrí — — —
11. Af tegrasi................................................................ 50 aura — — —
12. Af súkkulaði........................................................... 25 — — — —
13. Af kakaódufti........................................................... 13 — — — —
14. Af öllum brjóstsykurs- og konfekt-tegundum . . 40 — — — —
15. Af súrum berjasafa (»súrsaft«)............................. 30 — — hverjum potti.

2. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld 1. gr. 1—14 í toll-lögum fyrir ísland 

frá 8. nóv. 1901 og 1. gr. í lögum 31. júlí 1907 um framlenging á gildi laga um 
hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júlí 1905 og skipun milliþinganefndar.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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j Ed. 137. Frumvarp
j til laga um breytingu á lögum um gagnfræðaskóla á Akureyri,
í 10. nóvember 1903.

Flutningsm.: Stefán Stefánsson.

j 1- gr.
Kennarar skólans eru 4 og er einn þeirra skólameistari. Hefir hann á

hendi aðalumsjón með kennurum skólans, nemendum hans, húsum, áhöldum og 
öllum eigum. Hann hefir að árslaunum 3000 krónur og auk þess leigulausan 

í bústað í skólahúsinu. Fyrsti kennari hefir 2200 kr., annar kennari 2000 kr. og
þriðji kennari 1800 kr. að árslaunum.

i 2. gr.
j Þeir nemendur, er hafa heimavist í skólanum, skulu greiða 5 kr. en allir
í aðrir nemendur 1 kr. árlega í skólasjóð í byrjun hvers skólaárs. Skólasjóð skal 

varið skólanum til stuðnings og eflingar samkvæmt skipulagsskrá, er stjórnar-
ráðið semur eftir tillögum skólameistara.

3. gr.
Með lögum þessum eru 3. og 4. gr. í lögum um gagnfræðaskóla á Akur- 

eyri 10. nóv. 1903 úr gildi feldar.

Nd. 138. Frumvarp
til laga um breyting á 2. gr. í lögum nr. 29, 20. oktbr. 1905 um stofnun bygg- 

ingarsjóðs og bygging opinberra bygginga.
Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

Ráðherra íslands veitist heimild til þess að selja þann hluta Arnarhóls- 
lóðarinnar, sem heimild er til að selja samkvæmt 2. gr. laga 20. okt. 1905 þeim, 
er kaups beiðist í stærri eða minni pörtum, til byggingarlóða og annara afnota, 
fyrir eigi minna en 3 kr. fyrir ferhyrningsalin, en þó eigi lægra, en tveir dóm- 
kvaddir menn meta í hvert skifti, er kaupa er beiðzt.

í Ed. 139. Frumvarp
j 'til laga um stofnun vátryggingarfélags fyrir fiskiskip.
; Eins og það var samþykt við 2. umr. í Ed.

1- gr.
J Landsstjórnin gengst íyrir því, að á stofn sé sett vátryggingarfélag með
1 gagnkvæmri ábyrgð. Það nefnist »Samábyrgð íslands á fiskiskipum* og er í lög- 
j um þessum nefnt »Samábyrgðin«. Það tekst á hendur:
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a. Endurtrygging á alt að því «°/100 af trvggingarhæfu verði fyrir íslenzk ábvrgð- 
arfélög báta og skipa þau, er sjálf taka þátt i áhættunni á 85/100 hlutum að 
minsta kosti af verði hinna innskráðu skipa og krefjaet sjálfsábyrgðar á 85/100 
hlutum verðsins að minsta kosti.

b. Beina vátrygging á bátum og skipum, alt að 8/xo hlutum af tryggingarhæfu 
verði, venjulega þó því að eins, að bátar þessir eða skip eigi ekki kost á 
trygging í félögum þeim, er Samábyrgðin hefir á hendi endurtrygging fyrir.

c. Hagsmunatrygging á afla, veiðarfærum og útbúnaði, ef ura algjörðan skiptapa 
er að ræða.

Félagið tekur eingöngu ábyrgð á þeim skipum og bátum, sem ætluð eru 
til fiskiveiða við ísland eða þjónustu við þær veiðar, eður og til flutninga 
við Island.

2. gr.
Landssjóður ábyrgist með alt að 200,000 k r., að félagið 

fullnægi skuldbindingum sínum. Ef það getur ekki af eigin ramleik borgaö 
skaðabætur, sem því er skylt að greiða, leggur landssjóður til það er á vantar, 
þó aldrei meir en áður nefnda upphæð.

Ef félagið hefir orðið að leita aðstoðar landssjóðs til þess að greiða skaða- 
bætur, skal styrkur sá er það hefir þegið af landssjóði, að viðbættum 4% i 
árlega vöxtu, endurgreiddur smátt og smátt eflir því sem efni þess leyfa. Nú 
nemur fé það, sem lagt heflr verið fram af landssjóði, að meðtöldum vöxtum, 
meira en 20,000 kr., og skal þá gera vátryggjendum að greiða aukaiðgjald þann- 
ig, að það sem fram yflr er 20,000 kr., endurgjaldist landssjóði á 10 árum í sein- 
asta lagi, en ávalt skal gætt ákvæða 5. gr. um takmörk aukaiðgjalds. Af ábyrgð- 
arupphæð landssjóðs má þegar afhenda Samábyrgðinni alt að 20,000 kr. í starfs- 
fé, en greiða skal af því 4% árlega. Endurborga skal þetta fé þá er lagt hefir 
verið í fastan varasjóð 20,000 kr.

3- gr.
Reglugjörð Samábyrgðarinnar, ákvæði um flokkun, iðgjaldsgreiðslu og 

tryggingarekilyrði liggja uudir samþykki stiórnarráðs íslands, og hefir það yfir- 
leitt eftirlit með störfum hennar, meðan ábyrgð landssjóðs stendur. Það er skil 
yrði fvrir því, að Samábyrgðin megi takast á hendur endurtrygging sarakvæmt
1. gr. a. fyrir innlent vátryggingarfélag, að stjómarráðið hafl samþykt reglugjörð 
þess félags; en samþvkki veitir stjórnarráðið því að eins:

a ð starf félagsins verði talið hvíla á tryggum grundvelli, 
a ð félagsmenn beri ábyrgð á skyldum félagsins, hver gagnvart öðrum,

nema nægt hlutafé eða ábyrgðarfé sé til tryggingar þvi, að fullnægí*verði skuld- 
bindingum þess.

4. gr.
Samábyrgðin má eigi án endurtryggingar takast á hendur hærri ábyrgð 

en 15,000 kr. fyrir einstakt far og 5,000 kr. þá er ura hagsmunatrygging er að 
ræða, á einstöku fari.
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5. gr.
Vátryggjendur í Samábyrgðinni — hvort heldur eru einstakir menn eða 

vátryggingarfélög — ábyrgjast hver gagnvart öðrum, að hún standi í skilum. 
Þó nær skuldbinding þessi að eins til eigna þeirra, er vátrygðar eru þar, og 
það þannig, að ábyrgðin sé ákveðin i hlutfalli við þann hluta af vátrygðu verð- 
inæti, sem Samábyrgðin ber ábyrgð á án endurtryggingar hjá öðrum.

Eftir ábyrgðarskyldu vátryggjenda verður að eins gengið á þann hátt, að 
heimt séu inn aukaiðgjöld; og mega þau eigi hærri vera neitt ár en helmingur 
hins árlega iðgjaldB fyrir þær eignir, er Samábyrgðin hefir eigi endurtrygt.

Nú gengur vátryggjandi úr Samábyrgðinni, og skal hann þá inna af 
hendi sinn hluta af skyldum þeim, er á hafa fallið áður, og eigi verða greiddar 
af eigum hennar.

6. gr.
Um greiðslu skaðabóta skal nánar ákveðið í reglugjörð Samábyrgðarinnar; 

meðan ábyrgð landssjóðs stendur, skulu þar jafnan fastákveðin þau atriði er nú 
skal greina:
a. Tjón, er eigi nemur 2% af tryggingarupphæðinni, verður eigi bætt, nema það 

fari fram úr 500 kr. á einstöku fari eða verðmæti hafi verið lagt í sölurnar 
af vátryggjanda hálfu til þess að komast hjá meiru tjóni, eða bjarga öðrum 
eigum vátrygðum i Samábyrgðinni.

b. Hafi vátryggjandi í sviksamlegum tilgangi tvítrygt hið sama, eða hafi hann 
gjörst valdur að tjóni af ásetturáði eða fyrir vitavert hirðuleysi, er Samábyrgð- 
in laus allra mála um skaðabótaskyldu. Ef það sannast, að skipstjóri hafi af 
ásettu ráði eða fyrir vitavert hirðuleysi valdið tjóninu, má draga alt að þvi 
20% af skaðabótafénu. Þó skal Samábyrgðin ávalt skyld að greiða svo 
mikið af skaðabótunum sem þarf til að borga lán af almanna fé, þar með talin 
lán úr islenzkum bönkum og sparisjóðum, er veitt hafa verið í skipinu eða 
bátnum, enda nemi lánið eigi meira en helmingi tryggingarupphæðarinnar, 
og á Samábyrgðin þá endurgjaldskröfu á hendur þeim, er sekur er.

7 gr.
Halda skal sjóréttarpróf um hverskonar tjón, er skip biða af eldsvoða, 

eða af þvi að þau hlaupa á grynningar, stranda eða rekast hvort á annað, og 
skal aðalskrifstofu Samábyrgðarinnar gjörð vitneskja um þgð ef unt er, með 
nægum fyrirvara.

8. gr.
Þegar vátrygðar eignir eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til trygg- 

ingar fjárins.

9. gr.
Vátryggingariðgjaldið hvilir á hinum vátrygða farkosti og gengur i 2 ár 

fyrir veðskuldum.
Iðgjöld og virðingargjöld raá taka lögtaki.
Þegar tilkynt hefir verið Samábyrgðinni, að vátrygt skip eða bátur sé í
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veði fyrir láni af almanna fé, þar í talin lán íslenzkra banka og sparisjóða, má 
eigi fella farkostinn úr trygging fyrir þá sök að iðgjöld séu eigi greidd, nema 
veðhafa hafi áður verið veittur hæfilegur frestur til að greiða iðgjöldin. Efþetta 
ákvæði verður tekið upp í reglugjörðir vátryggingarfélaga, er Samábyrgðin hefir 
á hendi endurtrygging fyrir, getur stjórnarráðið með auglýsing veitt þeim hlunn- 
indi þau er getur um í 1. og 2. málslið greinar þessarar.

10. gr.
öll skip og b itar, er vátrygð eru í Samábyrgðinni, eru skyld til að hjálpa 

hvert öðru úr háska, sömu hjálp skal og veita farkostum annara félaga, hafiþau 
og Samábyrgðin samið um að veita hvort öðru slíka hjálp. Borgunar fyrir hjálp- 
ina verður eigi krafist eftir venjulegum björgunarreglum, heldur skal hún ákveðin 
af stjórn Samábyrgðarinnar, eða ef þess er heldur óskað, af þeim, er hlut eiga 
að máli, og skal þá miða þóknunina við tilkostnað þann og fjártjón, sem hjálpin 
hefir bakað þeim, er veitti.

Þegar skip eru í háska stödd, skulu þau gera bending með fána, sem 
stjórn Samábyrgðarinnar segir nánara fyrir um. Þau mega eigi þiggja hjálphjá 
öðrum, nema eigi sé auðið að fá hjálp hjá skipum úr sama félagi sem 
þau eru í.

Stjórn S a m á b y r g ð a r i n n a r.

11- gr.
Samábyrgðin skal eiga heimili og varnarþing i Reykjavik og stjórnar henni 

nefnd þriggja manna. Einn þeirra er framkvæmdarstjóri og skipar stjórnarráðið 
hann til 5 ára i senn, en tveir eru gæzlustjórar. Annan þeirra kýs stjömarráðið 
fyrst í stað, en hinn kjósa hín innlendu vátryggingarfélög, er Samábyrgðin er í 
samvinnu við; i reglugjörðinni, þeirri sem nefnd er i 12. gr., má gera önnur 
ákvæði um kosning gæzlustjóranna.

Kosning gæzlustjóranna gildir um 3 ár í senn. Skulu þeir vera búsettir 
í Reykjavik eða þar i nánd og fá lítilsháttar þóknun fyrir starfa sinn, er stjórn- 
arráðið ákveður. Þóknun þeirra og iaun framkvæmdarstjóra greiðist af Sam- 
ábyrgðinni.

Stjórn félagsins skal áður mánuður er liðinn eftir hvern ársfjórðung senda 
stjómarráðinu samandregið yfirlit yfir starf félagsins, og innan þriggja mánaða 
eftir lok hvers starfsárs skal hún senda stjórnarráðinu ársreikninginn með áritun 
endurskoðunarmanna.

Stjórnarráðið getur hvenær sem því lizt látið rannsaka allan hag félags- 
ins og ef nauðsyn krefur skipað yfir það tilsjónarstjórn.

Nánari ákvæði um stjórn félagsins skulu sett í reglugjörð þess. Til kostn- 
aðar við stofnun félagsins og stjórn leggur landssjóður því til 5,000 kr. á ári i 
fyrstu 5 árin.
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12. gr.
Þegar félagið er orðið svo stórt, að ársiðgjöld þess auk endurtryggingar- 

iðgjalda fara fram úr 35,000 kr., og varasjóðurinn neraur meira en 50,000 kr., 
skál stjómarráðið seraja nýja reglugjörð fyrir það, er veiti vátryggjendum meiri 
Unjráð' yflr allri starfsemi þess, annaðhvort þannig, að fulltrúar þeirra komi sam- 
an áidegá eða skipað sé fulltrúaráð.

13. gr.
Ef félagið leggst niður, fellur tekjuafgangur þess til fiskiveiðasjóðs íslands.

14. gr.
Ágreining milli félagsiné og þeirrá vátryggingarfélaga, er í samvinnueru 

við það, eða vátryggjandi i þvi, skal leggja í gjörð, ef eigi nemur meiru en 1,000 
kr.; i gjörðardórairin kveður hver málsaðila einn mann, en stjómarráðið skipar 
einn dómenda úr yfirdómi landsins sem oddvita.

(xjörðardómur skal háður í Reykjavík og segir oddviti fyrir umréttarfar- 
ið við hann.

En hin nánari ákvæði um gjörðardóminn skulu sett í reglugjörð félagsins.

Nd. 140. Frumvarp
til laga um viðauka við lög 20. oktbr. 1905 nr. 33, um stofnun geðveikrahælis. 

Frá Jóni Magnússyni.

1. gr.
Við geðveikrahælið skal skipa sérstakan lækni. Hann skal búa i geð- 

veikrahælinu og hafa að launum 2700 kr. auk ókeypis bústaðar, eldsneytis'og 
ljósmetis. Hann skal auk læknisstarfa hafa á hendi forstöðu og reikningshald 
hælisins og vera skyldur tíl að gegna kenslu í lagalegri læknisfræði við lækna- 
skólann án sérstakrar þóknunar.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1909.

Ed. 141. Tillaga
til þingsályktunar.

Flutningsmaður: Stefán Stefánsson.

Þingið ályktar að fela stjórninni, að skipa 5 manna nefnd, er annist um 
að samdar verði og útgefnar hentugar skólabækur í fræðigreinum þeim, sem 
kendar eru í hinum æðri almennu mentaskólum landsins.

38
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Nd. 142. Þingsájyktunartillaga.
Flutniogsmaður: Skúli Thoroddsen.

Npðri deild alþingis ályktar, að skora á landstjórnina, að hlutast til úm? 
að bréfhirðing pé sett á stofn að Dynjanda í Jökulfjörðum, og að aqkapóstur, 
sem nú gengur að Dynjanda, frá Stað i Grunnayík,, sý láttnn ganga alla leið i 
Furufjörð á Hornströndum.

Nd. 143. ViðJMifcntiHaga
við frumvarp til laga um breyting á 1. gr, laga nj\ 45, 16. nóv. 1907, 

um skipun {restakalla (þskj. 81).
Frá Hálfdani Guðjónssyni og Birni Sigfússyni.

Aftan við 1. gr. IV. komi nýr flokkur:

V. Húnavatnsprófastsdæmi.
16. Melstaður: Melstaðar- og Kirkjuhvammssóknir.
17. Staðarbakki: Staðarbakka- og Núpssóknir.
18. Undirfell: Undirfellssókn.
19. Þingeyraklaustur: Þingeyra- og Blönduóssóknir.

Töluröð þar á eftir breytist samkvæmt þessu.

Nd. 144. Frumvarp
til laga um breytipg á lögum nr, 57 frá 22, nóv. 1907 um vegi, 

Flutningsmenn: Sig. Sigurðsson, Einar Jónseon.

í stað stafl. a, 8. gr.: Landssjóður til ölfusi, stafl. d. sömu gr. og
10. gr. komi:

1. gr.
Landssjóður kostar viðhald flutningsbrautarinnar frá Reykjavik um ölfus, 

Flóa og Holt að Ytri-Rangá ásamt viðhaldi og gæzlu brúnna yfir Þjórsá og 
ölfusá.

gr.
Þegar flutningabraut er fuHgerð getur stjprnarráðið afhent hana sýslu eða 

sýslum til viðhalds að aflpkimú ÚttflM » brautinni- $kl4u úttektarmenn vera 
tveir, en verkfræðingur sá, er stjórnar vegagerð landsins, er sjálfkjörinn odda- 
m^ðqr, Stjómarráðið útnefnir annan úttektarmanntan og skal hapn vera bú- 
sqttur í héraði þyi, er brautin liggur um og viöhaldeskyidan hvílir á. Hinn úL 
tektarmaðurinn skal útnefndur af sýslúnefnd þeirr&r sýsiu eða sýsina, er oiga að



táka að sér viðhaldið. Úttektarhiönnum skulu greiddar 4 kr. á dag úr lándssjóði 
hifeðáh þeit erU að úttekt.

Afhending flutningabrauta má þó aldrei fara fram fyrri en tveim árum 
eftir að lokið var að byggja hana, enda flafi Verið bættaf á lahdssjóðsktistnað 
allar skemdir, sem hafa orðið þessi tvö fyretu ár, og eigi erú áð kériná Úthferð. 
Skulu bæturhar vefa svo fullkomnar, að svo miklu leyti sem unt er, að elgi sé 
hætt við samskonar skemdum aftur.

Þær‘ tíutningabrautir, Bem gerðár eru áður en lög þessí öðlást gildi, Verðá 
eigt afheritar fyrri en 1. október 1910, og þó að eins, að þær fullhægi ákvæðum 
þessara laga. Um afhending þeirra gilda sömu reglur og um þær fltithinga- 
ðtaútir, er Véfða gerðar efíir að lög þessi öðlast gildi.

3. gr.
Þegar lög þessi öðlast staðfestingu, skal færa breytingar þær, sem mfeð 

þeim eru gerðar, inn í lögin frá 22. nóv. 1907 um vegi.

Þingskjál 144—146 iHí9

Nd. 145. Breytingartillaga

við breytingartillögur við frv. til laga um varabiskup (þskj. 113).
Frá Sigurði Gunnarssyni.

Við 3. gr. I stað orðanna : »Konungui' veitir þetta embætti*, komi: »Kon 
ungur skipar vigslubiskup*.

Nd. 146. Skrá
yfir erindi til alþingis 1909, lögð fram á lestrareal frá 2. marz til 12. s. m. 

(Framhald af þskj. 89).

A. Erindi tim fjhrveitirtgar.
63. Erindi frá biskupi íslai.ds fyrir hönd sóknarnefnda Stóra-Núpssafnaðar og 

fíréþþkóla um 30Ö0 kr. lán til hvore safnaðar til að endurreisa kirkjumar, 
4 fýigískj. (Íá4).

64. Erindi frá biskupi íslands vegna síra Stefáns Stephensens á Mosfeíli um 
eftirlaunahækkuri, svo og meðmæli með styrk handa uppgjafaprestinum Gisla 
Kjartan88yni (135).

65. Érindi frá Búnaðarfélagi íslands um að fé verði veitt til skólahússbyggingar 
á fívarinfeyri, 1 fylgiskj. (138).

66. Beiðni frá Edv. Brandt uhi 20ÓÓ kr. styrk til jarðræktar i Fossvogi (Í40). 
67- Beiðni frá kennurum hins almenna mentaskóla um launahækkun (141).
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68. Áskorun frá þingmönnum Húnvetninga til alþingis um fjárveiting til vega- 
gerðar fyrir Múlann, til símalínu til Hvammstanga og til simalinu frá 
Blönduós til Skagastrandar og Kálfshamarsvíkur, 1 fylgiskj. (142).

69. Bergur sútari Einarsson i Reykjavík sækir um alt aö 4000 kr. lán úr lands- 
sjóði, 11 fylgiskj. (143).

70. Erindi frá landlækni um 2000 kr. styrk í eitt skifti til sjúkrahúss Akureyrar 
og 1200 kr. árlegan styrk, 4 fylgiskj. (144).

71. Bei&ni frá stjórnarnefnd Flensborgarskólans um 7200 kr. atyrk í 2 ár til 
reksturs skólanum og aö minsta kosti 500 kr. til viðgerðar heimavistar- 
skólahúsinu (148).

72. Erindi frá ísfélagi Vestmanneyja um 10,000 kr. styrk og 15,000 kr. lán til 
að standast straum af kostnaði ishúsbyggingar (154).

73. Beiðni frá Magnúsi ljósmyndara Ólafssyni um 1000 kr. styrk til þess að halda 
áfram að taka myndir af fögrum og einnennilegum stöðum á íslandi, 1 fskj. (152).

74. Beiöni frá Jóh. J. Reykdal um 5,000 kr. lán úr viðlagasjóði til að endur- 
byggja verksmiðjuhús sitt (149).

75. Beiðni frá Jóni Helgasyni um 700 kr. árlegan styrk til þess að koma á stofn 
og standa fyrir likamsæfíngaskóla í Reykjavik (163).

76. Erindi frá hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps um að landssjóður kosti og annist 
lagning á talsima frá Eysteinseyri að Sveinseyri (159).

77. Beiðni frá Jóni Sigurðssyni um 1000 kr. styrk næsta ár til þess að kynnast 
raflýsing með vatnsafli (158).

78. Áskorun frá alþingiskjósendum i Vestfjörðum um að veita fé til þess, að 
lagður verði koparþráður á talsímaálmu frá Hrútaflrði til ísafjarðar sem fyrst 
á komanda sumri (160).

79. Beiðni frá Sigurði Gunnarssyni, þm. Snæfellinga, um nægilegt fé til þess sem 
fyrst að byggja vita á öndverðanesi (165).

80. Hólmgeir Jensson sækir um sama styrk og áður til dýralækninga í Þorska- 
fjarðarþingi (166).

81. Beiðni frá JóniReykdal vegna Engilberts Gíslasonar um 1000 kr. styrk hvort 
árið til þess að ferðast um útlönd til að læra leiktjaldamálningu (177).

82. Beiðni frá þingm. Vestur-ísfirðinga, Skúla Thoroddsen, um 800—1000 kr. 
skáldastyrk á ári í næstu 2 ár handa Guðmundi skáldi Guðmundssyni (169).

83. Beiðni frá Gunnari kaupm. Einarssyni um 40,000 kr. lán til reksturs sláturhúss 
ogtilrauna með að fá fastan markað erlendis fyrir hrossakjöt^og kinda (171).

84. Beiðni frá Ólafi Þorsteinssyni um 1000 kr. styrk á næsta ári til þess að 
halda áfram námi við polytekniskan skóla í Kaupmannahöfn (172).

85. Erindi frá Búnaðarfélagi íslands um að alþingi veiti Ungmennafélagi íslands 
fjárstyrk til þess, að beitast fyrir skógrætktarmáli í samvinnu við skógræktar- 
stjómina, 1 fylgiskj. (173).

86. Beiðni frá Gunnari konsúl Einarssyni um skaðabætur sakir tjóns, er lög nr. 
41 frá 16. nóv. 1907 hafi bakað honum og baki 1 fylgiskj. (174).

87. Erindi frá Stjórnarráði íslands um að fjárlaganefndin taki upp á fjáraukalög 
fyrir yfirstandanda fjárhagstímabil og fjárlög fyrir næsta fjárhagstímabil fjár- 
veiting handa Erlendi Páli Jónssyni, 5 fylgiskj. (170).
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88. iErindi frá þingmanui Snæfellinga ura 5000 kr. styrk næsta ár til hafskipa- 
bryggju í Stykkishólmi (176).

89. Askorun frá 32 alþingiskjósendum í Austur Landeyjahreppi um að alþingi 
leggi fram nægilegt fé á næstu fjárlögum til brúargjörðar á Ytri-Rangá á 
Ægisiðuhöfða (177).

90. Beiðni frá Lárusi Stefánssyni um 300 kr. styrk i viðurkenningarskyni fvrir 
að hafa komið upp stórum barnahóp, 1 fylgiskj (178).

91. Erindi frá sýslumanni Skagfirðinga um að alþingi veiti alt að 25,000 kr. til 
simaálmu frá Vatnsleysu til Siglufjarðar um Kolkuós, Hofsós, Fell og Haga- 

. p68YÍk, 2 fylgiskj. (179).
OjJ.Erindifrá Kaup- og sláturfélagi Húnvetninga um að fé verði veitt til fram- 

lengingar og aðgerðar á bryggjunni við Blönduós og að byrjað verði þetta 
ár á akbraut frá bryggjunni (184).

93. Erindi frá þingmönnum Húnvetninga um 7000 kr. árlegan styrk handa 
kvennaskóla Blönduóss, 3 fyigiskj. (183)

^4. Beiðni frá Jóhanni Jónssyni pósti um 200 kr. styrk um næstu 2 ár, eins og 
að undanförnu(18ð).

96. Beiðni frá Eyjólfi Bjarnasyni á Kleifum í Gilsfirði um sæmilegan styrk í viður- 
kenningarskyni fyrir 43 ára tamning hesta og gelding (187).

97. 2. þingm. Eyfirðinga óskar að alþingi veiti 2,000 kr. fjárstyrk til akvega 
inn Svarfaðardal, 1 fylgiskjal (194).

98. Erindi frá biskupi, þar .sem hann mælir með, að presturinn að Völlnm í
Svarfaðardal fái greiddar úr landssjóði 182 kr. 50 a. fyrir óhjákvæmilegan 
kostnað við að koma kirkjujörð í góða ábúð, 2 fvlgiskjöl (196). j

99. Erindi frá Magnúsi Helgasyni skólastjóra um 1200 kr. fjárveiting á auka- 
fjárlögunum til æfingaskóla (193).

100. Stóratúka íslands sækir um styrk á næsta fjárhagstímabili 8000 kr. fyrra 
árið og 2000 kr. siðara árið (200).

101. Gufubátsfélag Faxaflóa sækir um 11,000 kr. styrk um næstu 2 ár (201).
102. Erindi frá þingm. Snæfellinga um 5000 kr. styrk næstu 2 ár, til hafskipa- 

bryggju i Stykkishólmi (176).
103. Ingibjörg 'Guðbransdóttir sækir um 600 kr. styrk í næstu 2 ár til að kenna 

stúikum leikfimi (207).
104. Bæjaratjórinn i Hafnarfirði sækir um 3,0,000 kr. lán til að koma á vatns- 

leiðslu til Hafnarfjarðar og um kaupstaðinn, 1 fylgiskjal (209).
105. Bæjaratjórinn í Hafnarfirði sækir um 10,000—19,000 kr. fjárveiting til vega 

gjörðar frá Hafnarflrði til aðalflutningsbrautarinnar frá Rvík austur um sveit- 
ir, 2 fylgiskjöl (208).

B. Ýms önnur erindi.

36. Erindi frá Búnaðarfélagi Isiánds, um að alþingi geri samning við eitthvert 
gufuskipafélag að hafa að minsta kosti eitt hraðskreitt gufuskip með kæli- 
rúmi í förum milli Reykjavikur og Leith á þessu ári (136).

37. Skýrala um hið íslenzka náttúrufræðisfélag, félagsárin 1907—08 og 1908—09 
(145).
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38. Erindi frá Jóni alþm. I’orkelssyni vegna botttvörpugufuskipaeigtenda í Rvík 
um að alþingi samþykki lög, er nemi úr gildi lög nr. 18, 8. júlí 1902 um 
breyting á lögum 6. apríl 1898, 1 fylgiákjal (147).

89. Áskorun frá hreppsnefhd Skútustaðahrepps um að alþingi hiutiat til utn frið- 
un riðsilungs i veiðivötnum og veiðiám.

40. Áskórun frá Framfarafélagi Flateyjarhrepps liin, að alþingi hlutist til utn dð 
strandferðabáturinn »Hólar« komi framvegis Oftar við i FÍátey en áður (150).

41. Ásktírun á nlþingi frá 1602 konum um, að banna með lögum innflutning 
allra áfengra drvkkja i landið á næsta ári (153).

42. Bænaskrá frá sóknarmönnum í syðri hluta hinha fornu Breiðavíkurþinga 
undir Jökli um, að sérstakt prestakall'verði þár endurreist tnéð Iögúmíl64).

43. Áskorun frá ýmsum kvenfélögum i Rvík um, að kónur öðlist setrt fyrst jafn- 
an rétt við karlmenn (168 ).

44. Stétt prentara í Rvík skorar á alþingi að fella frumvarp til laga um breyt- 
ing á þing8köpum handa alþingi 10. nóv. 1905 (182).

45. Lftndlteknir og holdsveikralækhir skora á alþingi að bréyta lögúra nr. 8, 4. 
febr. 1898 um aðgreining holdsveikra frá öðrum mönhúm, og flutnihg þeirra 
á opínberan spítála. Uppkast að frumv. til laga fýígir (189).

46. Þingm. Norður-ísfirðinga skorar á alþingi að hlutást til um að strandferða- 
báturinn »Skálholt« verði látinn koma viö á ÞaraláturSfitði á Hörnströnd- 
um (190).

47. Erindi frá Ólafi presti Ólafssyni í Hjaröarholti um að alþingi veiti með sérstök- 
úto lögutn héimild til, að selja prestssetrið Hjarðárholt, með 2 hjálteigum (186),

48. Beiðni frá Gunnlögi Þoisteinssyniá Kiðjabtergi og Erlendi Þórðarsyniá Reykja- 
fossi um framlenging á láni til tóvinnuvélanna að Reykjafossi, 1. fylgisk. (202)

49. Áskorun frá 150 konum í Húnavatnsþingi utn að þeihi vterði veitt fult jafn- 
rétti við karlmehn, 5 fylgiskjöl (203).

50. Lýsing á Klettsvík i Neshreppi milli Höfða og Ennis (204).

Ed. 147. Tillaga

tii þingsályktunar um verzlunarlöggjöf.
Flutningsmaður: Sigurður Stefánsson.

Alþingi ályktar að skora á stjórnina að taka til rækilegrar athugunar 
verzlunarlöggjöf landsins, sérstaklega að því, er snertir réttindi hérlendra kaup- 
manna og verzlunarfélaga, rétt manna, karla seht kvenna, til verzlunar í kaup- 
stöðum, löggiltum verzlunarstöðum og sveitum, sem og rétt til lausakaupaverzl- 
unar og umboðssölu, og leggja fyrir næsta reglulegt alþihgi frumvarp til laga uttt 
þetta efni.



ÞiqgBkja) 148—1&Ó

148. Fruipvarp
tti laga um breyting á ákvæðum 1. 19. febr. 1886, að þvi er kemur til lýsinga 

(birtingar) á undan borgaralegu hjónabandi.
Eins og það var samþykt við 2. uraræðu í efri deild.

Undanþágu frá hjúskapar-auglýaingu þcirri, sem 3. og 4. gr. 1. 19. febr. 
1886 um utanþjóðkirkjumenn mæla fyrir um, má fá með konungiegu, leyfisbréfi, 
og fer um gjald fyrir það eftir aömu reglum, sem nú eru eða aettar kunna verða 
um Blik leyfisbréf fyrir þjóðkirkju-hjónaefni (sbr. 1. 22. sept. 1899).

Nd. J49. Fruinvavp
til laga um að stofna slökkvilið i Hafnarfirði.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1- gr.
í Hafnarfirði skal stofna slökkvilið.

2. gr.
Alljr þæj^rbúar, §pm tti þef» verða jtiitnir h^efir, eru skyldir til að ínæt^ 

4 sinnum á ári, til þess að æfa sig i að fara með slökkvivélar og cginur sfökkyi- 
tól, eftir boði bæjarstjómar eða þess yfirboðara, sem bæjarstjórnin setur yfir slökkvi- 
liðið. Þegar eldsvoði kemur upp, eru gilir verkfærir karlmenn í bænum skyldir 
^ð koma til brup^ns. Þeir eru skyldir að hlýða fyrirskipunum yfirmappsins yfir 
sít^kvjÍiQinu, efc ajteþtöarmanna, þans, er pð því lúta að bjarga íjr elðinu^ 
slökkva hann eða takmarka, eða vama útbreiðslu hans.

Bæjarstjóþnin sernyr reglugjörð fyrir slökkviliðið, en stjórnarrijðið stað- 
festjr, og raá ákveðá sektir alt að 50 kr. fyrir brot gegn ákvæðum regiugjörðar- 
innar. Sejttjmar renpa i bæjarsjóð Hafnarfjarðar.

3. gr.
Með mál út af brotum gegn reglugjörð þeirri, er getur um i 2. gr., 

farið með sem önnur lögreglumál.

Nd Mffpyttosttrtiliftííur
við tillögu til þingsályktunar á þingskj. 100.

Frá Ólafi llrieoi eg Bimi Sigfússyni.

1. Tillagan orðist þannig:
Neðri þeild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að láta verkfræðing 
skoða og gera áætþm

a. vitabygging í Grimsey í Steji}grim§firði qg á Skaga apstau Húnafióa.
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b. brúarstæði og brúarbygging á Mlðfjarðára á leiðinni frá Króksstaðamelunft 
út að sjó, og öðrum þeim ám á póstleiðinni í Húnavatnsþingi, sem ekki 
eru þegar brúaðar eða ákveðin brúarstæði á.

2. Aftan við staflið b bætist:
Svo og á Héraðsvötnum i Skagafirði.

3. Á eftir staflið b. komi þrír nýir liðir:
c. svifferju á Blöndu.
d. bryggjugerð á Sauðárkrók og umbætur á höfninni þar.
e. vegarlagning yflr Gönguskörð milli Blönduóss og: Sauðárkróks.

Nd. 151. Frumvarp

til laga um Heilsuhælissjóð íslands.
Flutningsmaður: Olafur Briem.

1- gr.
Af aðflutningsgjaldi áfengra drykkja skal stofna sjóð, er nefnist Heilsu- 

hælissjóður íslands. í sjóð þennan skal renna aðflutningsgjald,' af áfengum drykkj- 
um og ölföngum, er greiða ber samkvæmt gildandi tolllögum frá ársbyrjun 1912 
til ársloka 1915.

2. gr.
Tilgangur sjóðsins er að halda uppi vörnum gegn berklaveiki, og skal 

hann bera kostnað við stofnun og rekstur heilsuhæia og sjúkraskýla handa berkla- 
veikum mönnum.

Með lánveitingum úr sjoðnum skal einkum styðja þær framkvæmdir, er 
miða til heilsubóta fyrir almenning, svo sem umbætur á húsakynnum, vatnsból- 
um og öllum híbýlaháttum. Af vöxtum sjóðsins má veita fé til fræðslu um heil- 
brigðismál og hvers konar ráðstafana til eflingar heilnæmi og varnar gegn sýk- 
ingarhættu.

3- gr.
Sjóðurinn stendur beint undir landsstjórninni, er semur skipulagsskrá fyrir 

hann og reglugjörð. Fjárveitingum úr sjóðnum skal haga i samráði við stjórn 
Heilsuhælisfélags íslands. Reikningur sjóðsins skal árlega fylgja landsreikningn- 
um og endurskoðast af ylirskoðunarmönhúm álþíngis. *

Nd. 152. Tillaga
til þingsályktunar.

Flutningsmaður: Jón Jónsson N.-M.

Neðri deild alþingis skorar á landsstjórnina að leggja fyrir næsta alþingi 
frumvarp til laga um aðskilnað ríkis og kirkju.
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Nd. 153. Frumvarp
tölaga um breyting á lögum um gjald af innlendri vindlagjörð og tilbúningi á 
bitter frá 16. nóv. 1907, svo og á 1. gr. laga frá 31. júlí 1907 um framlenging 
á gildi laga um hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júlí 1905 og skipan

milliþinganefndar.
Flutningsmenn: Jón Þorkelsson, Magnús Blöndahl.

Að því er snertir gjald af vindlum, sem gjörðir eru hér á landi, skulu 
iög frá 16. nóv. 1907 um gjald af innlendri vindlagjörð og tilbúningi á bitter úr 
lögutn numin, svo og skulu úr gildi feld ákvæði 1. gr. laga frá 31. júli 1907 um 
framlenging á gildi laga um hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júli 1905 og um 

■■ sfcipan milliþÍDganefndar að svo miklu leyti sem þau lúta að gjaldi af innlendri
vindlagjörð.

Nd. 154. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til námulaga (þskj. 20).

Nefnd sú, sem kosin var til þeas að íhuga frumvarp þetta, hefirrættþað 
á mörgum fundum, og er það álit nefndarinnar, að fylsta þörf sé á að breyta 
námulögunum frá 22. nóv. 1907 og bæta við þau, með þvi þau hafa reynst óljós, 
ýms ákvæði i þeim, sem ekki geta samrýmst hvert öðru, og um önnur atriði 
vanta i þau ákvæði, sem miklu geta varðað þegar um það er að ræða, hyort 
ráðlegt sé fyrir menn að ieggja fé sitt i málmleit eða námurekstur.

Nefndin er sömuleiðis einhuga á því að rétt sé að hvetja menn til að 
leita að námura, með því að bæði gætu námur geflð af sér talsverðar tekjur i 
landssjóð, og i annan stað mundu þær auka atvinnu í landinu. Þess ber og að 
gæta, að námur má reka jafnt vetur og sumar, og gætu þá menn, sem nú sitja 
auðum höndum allan veturinn fengið þar vetraratvinnu. En það telur nefndin 
afar-mikilvægt landsmönnum, sem hvorki geta notið ársatvinnu við siglingar né 
iðnað, 8\o teljandi sé. Nefndin felst á að halda þeirri meginstefnu frumvarpsins 
og núgildar.di laga, að láta námulögin að eins ná til landssjóðsjarða og léns- 
kirkjujarða, og felst einnig á, auk unnara breytinga, að fella burtu 3 kafla nú- 
gildandi námulaga >Um námueiganda hlut og réttindi námurekanda og land 
eiganda hvors gagnvart öðrum«, með þvi að ekki getur verið æskilegt eða ráð- 
legt fyrir landssjóð að taka V5 þátt í rekstri i námum, sem efasamt er hvort 
nokkum tíma svara kostnaði. Slik samvinna mundi draga úr raönnum að leita 
að námum í almanna jarðeignum og leggja fram fé til þess.

Nefndin hefir þvi fallist á þá tillögu flutningsmanna frumvarpsins, að 
leggja heldur á hverja námu dálitið árlegt gjald til landssjóðs; tryggir það landssjóði 
áhættulausan arð af námunum og atyður auk þess að þvi, að menn haldi ekki 
námunum að nauðsynjalausu, án þess að reka þær.

Það á lika alt af að vera innan handar fyrir alþingi að leggja skatt á
39
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námurekstur, ef hann fer að borga sig vel, og er ástæðan þvi minni til að leggja 
nokkur höft á að leitað sé að málmum.

Netndinni barst bréf frá formanni Námufélags íslands, hr. bankastjóra 
Tryggva Gunnarssyni, þar sem félagið fer fram á, að námuteigar verði gerðir 
færri og stærri, og að útmælingin öll verði ákveðin eins og i námulögum Banda- 
rikjanna.

Ennfremur fer félag þetta fram á, að kaflinn í núgildandi Iögum »Um 
fresti* verði feldur burtu, en í þess stað sett eitthvert ákveðið árgjald á námuna, 
eins og gert er í uámulögum Bandarikjanna, til þess að fyrirbyggja það, að menn 
haldi námunum um skör fram, án þess að reka þær.

Nefndin hefir að mestu leyti fallist á bæði þessi atriði, og það af þeim 
ástæðum, að því er fyrra atriðið snertir, að ekki er líklegt, að námusvæði megi 
vera minni í þessu afskekta og peningalausa landi en t. d i Bandaríkjunum, ef 
námufundur á að geta kociið að nokkrum verulegum notum, því gæta verður 
þess, að áhöld, sem við námur eru notuð, eru oft afar-dýr, einkum við gullgröft, 
og hlýtur þvi námusvœðið að vera stórt til þess, að menn geti lagt út i námu- 
reksturinn, einkum þar sem fé til þess verður að sækja til annara landa. Að 
þvi er til hins atriðisins kemur, sýnist nefndinni það óhugsandi, að nokkur raaður 
vilji leggja stórfé í námugröft, ef hann á leyfi um fresti eingöngu undir lög- 
reglustjóra, svo sein ákveðið er i núgildandi lögum, því að lögregluStjóri getur 
eðlilega litið eða ekkert skyn borið á, hvort réttmætar ástæður eru færðar fyrir 
beiðninni um frest samkvæmt þessum lögum. Alt ððru máli væri að gegna, að 
halda þessum lagaákvæðum, ef landið hefir ráðinn fullkominn námuverkfræðing, 
sem fær væri um að skera úr hvenær ástæða væri til að veita frest eða ekki að 
veita hann, og landsstjómin gæti yfirleitt haft sér til ráðaneytis, ef námurekstur 
kemst hér á fót.

Auk þess ber á það að lita yfir höfuð, að því strangari skilyrði, sem sett 
eru fyrir afnotum námu, eftir þvi verða innlendir menn, sem flestir éru fátækir, 
og bankar, ófúsari á að leggja fé sitt fram í námurekstur. Afleiðingin verður þá 
sú, að námumar lenda tafarlaust, og fyrir litið verð, í höndum útlendinga, en 
það virðist nefndinni ekki æskilegt.

Nefndin liefir þó viljað setja einhver takmörk fyrii' því, hve lengi námu- 
hafi geti haldið námuréttinum, ef hann byrjar ekki námurekstur inaan hæfilegs 
tíma, eða námurekstur legst algert niður um lengri tima, og er ákvæð: um þetta 
sett inn í 18. gr.

Fyrir öðmm atriðum, sem uefndin leggur til að breyta, mun verða grein 
þegar málið kemur til umræða i deildinni.

Nefndin leggur svo til að frumvarpið verði samþykt með eftirfarandi 
breytingum.

Breytingartillögur.
Við 1. gr. Fyrir orðin »i landeignum landssjóðs og« komi: í jörðu eða landi, 

sem er óskift eign landssjóða eða.
— 1. — Fyrir orðið »kirkjujarðir« komi: lénskirkjujárðir.
— 2. — 5. málslið. Fyrir orðin »á íslandi« komi: hérlendis.
— 3. — Fyrir orðin »málmgröftur« i báðum málsliðum greinarinnar komi:

málmleit.

. op
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Við 6. gr. 1. raál8lið. Fyrir »málmtegundina, fundarstaðinn« komi: fundarstað- 
inn, málmtegundina.

— 6. — 1. málslið. Fyrir orðin »í námubókina« til enda málsliðsins komi:‘
hitt eintakið orðrétt með athugasemdum sinum í námubréfabókina.

J — 8. — 1. málslið. Fyrir töluna »7« komi: 6.
— 8. — 3. málslið. Fyrir: »er öllum heimilt að notfæra sér málmfundinn<

i komi: er hverjum heimilt að hagnýta sér málmfundinn, sem finnandi væri.
j — 8. — 4. málslið. Fyrir orðið »tilkynt« komi: tilgreint.

— 8. — siðasta málslið. Fyrir »innfært« komi: innfæra.
j — 8. — síðasta málslið. Fyrir »námubréfabókina« komi: námubréfabók.

— 9. — A eftir orðunum »öðru úrkasti úr« komi orðið: námum.
j — 9.. — Fyrir orðin »sækja um«, í síðustu heilli línu, komi: fá.

10. gn orðist 8vo:
j Fyrir málmgraftarbréf skal greiða 25 kr. i landssjóð. Fái sá, er
j er málmgraftarbréf hefir fengið, fleiri útmælingar en eina á þvi svæði,

greiði hann aðeins leigugjaldið til landssjóðs samkvæmt 17. gr. fyrir
hvem námuteig.

Við 11. gr. 3. málslið. Fyrir töluna »15« komi: 2.
— — — Fyrir orðin »fimm nárauteiga« komi: 1. námuteig.
— — »Hlutafélög« til enda greinarinnar falli burt.
— 12. — Aftan við greinina bætist: Útmælingarbeiðandi lætur lögreglustjóra

i té nauðsynleg áhöld og aðstoð.
— 13. — Fyrir örðin i upphafi greinarinnar »Útmæling námusvæðis* komi:

Námuteigur.
— — — Fyrir »10,000« komi: 100,000.
— — — Fyrir »námuteiganna« komi: námuteigsins.
— — — Orðin: »þó svo — segir« falli burt.
— — — Fvrir »Takmörk útmælingarinnar skal« komi: Takmörk útmælinga

skulu.
— 14. — Fyrir orðin 1 niðurlagi greinarinnar »námurekanda eða 3. gr.« komi:

eftir lögum þessum.
— 15. — Aftan við greinina bætist: Ef óviðráðanlegar tálmanir hindra ekki.
— 16. — A eftir orðunum: »svo skal lögreglustjóri og tilkynna* komi: það. 
 — Fyrir orðin »á íslandi< komi: hérlendis.
— 17. — 1. málslið: Fyrir 10,000 komi 100,000.
-------— 1. — Fyrir 4 krónur komi 40 krónur.
-------— 2. — Fyrir 5 krónur komi 50 krónur.

j — — — 2. — Fyrir 1 krónu komi 10 krónur.
■ — 18- — Aftan við 1. málslið bætist: Eftir þann tíma missir námuhafi rétt
< sinn nema hann vinni árlega í námunni fyrir að minsta kosti

150 krónur til rannsóknar henni, eða greiði árlega 100 krónur í 
landssjóð auk gjalda þeirra, sem ákveðin eru í 2. málslið 17. gr.

Nú er ekki byrjað á reglulegum námurekstri 8 árum eftir að 
að námurekstur skyldi byrja, eða að námurekstur leggst niður 8 ár

1 samfleytt eftir að reglulegur rámurekstur var byrjaður og hefir námu,
i þafi þá að fullu fyrirgert námurétti sinum,
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19. gr. orðist svo:
Nu ganga menn í félag, er útmælingar hafa fengið, og er þá eigi 

skylt fyrir námugraftarins sakir, að hafa nema einn námubrunn á 
félagssvæðinu.

4. kafli um fresti, falli burt.
5. kafli verður 4. kafli.
27. gr. verður 20. gr.
Við 28. gr., sem verður 21. gr., 1. málslið Á eftir orðunum: »að neinu leyti 

rýra vatnsból* komi: né áveituvatn.
-------— 3. málslið. Liðurinn orðist þannig:

Nú er skortur á vatni á námustaðnum eða i nánd við hann, og 
á sá, er fyrstur tilkynti málmfund forgangsrétt að afnotum vatns og 
vatnsafls eftir þörfum.

— 29. — sem verður 22. gr. Fyrir orðið »létta« komi: greiða.
Framan við 6. kafla sem verður 5. kafli bætast tvær nýjar greinar svohljóðandi:

23. gr.
Nú spillist náma, án þess námurekanda verði geflð að sök, af 

vatni úr annari námu, og er þeim námurekanda þá skylt að ausa 
námu sína, en geri hann það ekki, hefir hann fyrirgert námurétti 
sinum; þó nær þetta ekki til þess, er fyrst heíir tilkynt málmfund 
á þessu svæði.

24. gr.
Reksturs frestur sá, sem um getur í síðasta málslið 18. greinar 

fellur burt, ef náma veldur vatnsrensli i nágranna námur, nema 
námurekandi sá, sem fyrir vatnsaðsókninni verður, láti það óátalið 
eða úr sé bætt. Ákvæði þessi gilda þó ekki fyrir þann, sem fyrst- 
ur tilkynti málmfund á þeim stað.

Við 30. gr. sem verður 25. gr. Aftan við greinina bætist: nema þyngri hegning 
liggi við eftir öðrum lögum.

31. gr. verður 26. gr.
7. kafli verður 6. kafli.
Við 32. gr., sem verður 27. gr. Fyrir töluna »11« komi: 12.
33. gr. verður 28. gr.
Við 34. gr., sem verður 29. gr. Aftan við fyrri málslið bætist: En loka skal hann 

námunni tryggilega, svo menn eða alidýr geti ekki farið sér að voða.
8. kafli verður 7. káfli.
Við 35. gr., sem verður 30. gr. Fyrir orðiu »eigi um annað ásáttir* komi: eigi 

á annað sáttir.
— — — Fyrir »jarðarábúanda« komi: jarðeiganda, og bæti hann ábúanda halla 

þann, er hann kann að verða fyrir.
36. gr. verður 31. gr.
37. gr. verður 32. gr.
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Við 88. gr. sem verður 33. gr. Fyrir töluna »30« komi: 25 
39. gr. verður 34. gr.

Alþingi 9. marz 1909.

Jób. Jóhannesson 
formaður.

Björn Kristjánsson. 
8krifari og framsögumaður

Sigurður Gunnarsson. Benedikt Sveinsson. Jón Ólafsson.

Nd. 155. Varatillaga
við frv. til laga um endurreisn Hólabiskupsdærais hins forna 

og um tvo vigslubiskupa (þingskj. 92).
Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 3. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Auk aðalbiskups skulu tveir vera officiales á landi hér og nefnast þeir 

vigslubiskupar: Skal annar þeirra vera í Skálholtsbiskupsdætni o. s. frv.
Fyriraögnin verði samkværat því: Frumvarp til laga um tvo vígslubisk- 

upa á íslandi.

Ed. 156. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um stofnun vátryggingarfélags fyrir fiskiskip.

Frá nefndinni.

Við 4. gr.
1. Á eftir orðinu »hágsmunatrygging«, bætist inn i: á afla, veiðarfærum og 

útbúnaði.
Við 6. gr. a.

2. í stað »500«, komi: 300.
3. Aftan við greinina bætist: Frá skaðabótunura skal ætíð draga 2% af trygg- 

ingarupphæðinni, en þó eigi yfir 300 krónur.

Nd. 157. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um skipun læknishéraða o. fl. 

Flutningsm.: Jón Jónsson þm. S.-M. og Jón Olafsson.

Milli Seyðisfjarðarhéraös (nr. 32) og Reyðarfjarðarhéraðs (nr. 33) skal 
stofna nýtt læknishérað, er nefnist Norðfjarðarhérað: Norðfjarðarhreppur og 
Mjóafjarðarhreppur. Læknissetur í Norðfirði.
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Nd. 158. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um úrskurðarvald sáttanefndá.

Frá nefndinni.

Við 10. gr.: Orðin »ef hún fer eigi fram úr 50 kr.« falli burtu.

310

Ed 159. Frumvarp
til laga um »Bókasafn Vesturlands*.

Flutningsmaður: Sigurður Stefánsson.

1- gr.
Amtsbókasafnið i Stykkishólmi skal flutt til ísafjarðar, að undanskildum 

þeim útlendum bókum, sem út eru gefnar fyrir árið 1885. Landsstjórnin annast 
um flutninginn, en bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar, sér safninu fyrir húsnæði.

2. gr.
Bókasafn ísafjarðarkaupstaðar legst við þetta safn. Hið sameinaða bóka- 

safn er eign Vestfirðingafjórðungs og heitir »Bókasafn Vesturlands*.

3. gr.
Til bókasafnsleifanna í Stykkishólmi leggur »Bókasafn Vesturlands* annað 

eintakið af hverri þeirri bók, er það á í tveim eintökum, er sameining sú, er 
nefnd er í 2. gr., er komin á.

4. gr.
Stjórn »Bókasafns vresturlands« skal skipuð þrem mönnum. Einn þeirra 

er kosinn af bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar og er hann formaður, hina kjósa 
sýslunefndir Norður-ísafjarðar- og Vestur-ísafjarðarsýslu sinn hvor. Kosning 
þeirra gildir þrjú ár.

Stjórnarnefndin semur reglugjörð fyrir safnið og staðfestir stjórnar- 
ráðið hana.

5. gr.
»Bókasafn Vesturlands* heldur þeim hlunnindum, sem amtsbókasafninu í 

Stykkishólmi eru ætlaðar með lögum nr. 80, 22. nóvembr. 1907, 1. gr.

Nd. 160. Viðautcatillaga
við breytingartillögij á þingskjali nr. 150.

Flutningsm.: Björn Kristjánsson.

Á eftir tölulið 3 komi nýr, 4. liður svohljóðandi:
a. brúarstæði og brúarbygging yfir Bleikdalsá á þjóðveginum upp Kjalarnes.
b. símalagning frá Keflavík í Gujlbringusýslu um Hafnir til Keykjaness, (
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ÍM. 161. Frumvarp
í til laga llrö ötofnun vátryggiugarfélags fyrir fiskiskip.
í Eins og það var samþykt við 3. umr. i Ed.

j L gr’
j > Landsstjórnin gengst fyrir þvi, að á stofn sé sett vátryggingarfélag með
j gagnkvæmri ábyrgð. Það nefnist >Samábyjgð íslands á fiskiskipum« og er i lög- 
j um þessum nefnt >Samábyrgðin«. Það tekst á hendur:

j a. Endurtrygging á alt að því 40/100 af tryggingarhæfu verði fyrir íslenzk ábyrgð-
j affélög báta og skipa þau, er sjálf taka þátt i áhættunni á 33/100 hlutumað
j 3 * * * 7 minsta kosti af verði hinna innskráðu skipa og krefjast sjálfsábyrgðar á í5/100 
j hlutuin verðsins að minsta kosti.
j b. \Beina vátrýgging á bátum Og skipum, alt að 8/10 hlutum af tryggingarhæfu 

verði, venjulega þó þvi að eins, að bátar þessir eða skip eigi ekki kost á. 
trygging í félögum þeim, er Samábyrgðin hefir á hendi endurtrygging fyrir.

c. Hagsinunatrygging á afla, veiðarfærum og útbúnaði, ef um algjörðan skiptapa 
j er að ræða. ,
j Félagið tekur eingöngu ábyigð á þeim skipum og bátum, sem ætluð|,eru

til fiskiveiða við Island eða þjónustu við þær veiðar, eður og til fiutninga 
við ísland.

2. gr.
Landssjóður ábyrgist með alt að 2 0 0,000 k r., að félagið 

fullnægi sktíldbindingum sínuin. Ef það getur ekki af eigin ramleik borgað
’ skaðabættír, sem þvi er skylt að greiða, leggur landssjóður til það er á vantar, 

þó aldrei raéir en áðurfiefnda upphæð.
Ef ’ félagið heflr orðið að leitá aðstoðar landssjóðs til þess að greiða skaða- 

bætur, skal styrkur sá er :það hefir þegið af landssjóði, að viðbættum 4°/0 í 
árlega vðxtu, endurgreiddur amátt og smátt eftir því sem efni þess leyfa..uNú

- hfefntíf' fé'það, fcém lagt'hfeflr vérið fram af landssjóði, að meðtöldum vöxtum, 
'• méira én 20,000 kr., og skal’ þá gerá vátryggjendum að greiða aukaiðgjald þann-

' ig, að 'það.fiém fram' yflr 'er 20,000 kr., endurgjaldist landssjóði á. 10 árum í sein- 
' • astalági, én ávalt skal gætt ákvæðaú. gr. uin takmörk aukaiðgjalds. Af ábyrgð- 
'! 'afupþhæð lándssjóðá má þegar áfhenda Samábyrgðinní alt að 20,000 kr. i starfs- 
' ■fé, eil' greiðá skál 'áf þvi 4%'árlega. Éndurborga skal þetta fé þá er lagt heflr

verið i fastan varasjóð 20,000 kr.

3- gr.
Reglugjörð Samábyrgðarinnar, ákvæði um flokkun, iðgjaldsgreiðslu og

tryggingarekilyrði liggja uudir samþykki stiórnarráðs íslands, og hefir það yflr-
léítt eftfrlit með stðrfnm hennar, raeðan ábyrgð landssjóðs stendur. Það er skil- 

j ’ yfði fyrir þvl, að Samábyrgðin megi takast á hendur endurtrygging samkvæmt 
j í,hl. gr. á; fyrir intalent vátrýggingaffélag, að stjórnarráðið hafi samþykt reglugjörð
j þess félags; en samþykki veitir stjórnarráðið þvi að eins:

að starf félagsins verði talið hvíla á tryggum grundvelli,
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að félag8menn beri ábyrgð á skyldum félagsins, hver gagnvart öðrúm, 
nema nægt hlutafé eða ábyrgðarfé sé tíl tryggingar því, að fullnægt verði skuld- 
bindingum þess.

4. gr.
Samábyrgðin má eigi án endurtryggingar takast á hendur hærri ábyrgð 

en 15,000 kr. fyrir einstakt far og 5,000 kr. þá er um hagsmunatrygging er að 
ræða, á einstöku fari.

ð- gr-
Vátryggjendur i Samábyrgðinni — hvort heldur eni einstakir menn eða 

vátryggingarfélög — ábyrgjast hver gagnvart öðrum, að hún standi í skilum. 
Þó nær skuldbinding þessi að eins til eigna þeirra, er vátrygðar eru þar, og 
það þannig, að ábyrgðin sé ákveðin i hlutfalli við þann hluta af vátrygðu verð- 
mæti, sem Samábyrgðin ber ábyrgð á án endurtrvggingar hjá öðrum.

Eftir ábyrgðarekyldu vátryggjenda verður að eins gengið á þann hátt, að 
heimt séu inn aukaiðgjöld; og mega þau eigi hærri vera neitt ár en helmingur 
hins árlega iðgjalds fyrir þær eignir, er Samábyrgðin hefir eigi endurtrygt

Nú gengur vátryggjandi úr Samábyrgðinni, og skal hann þá inna af 
hendi sinn hluta af skyldum þeim, er,á hafa fallið áður. og eigi verða greiddar 
af eigum hennar.

6- gr.
Um greiðslu skaðabóta skal nánar ákveðið i reglugjörð Samábyrgðarinnar; 

meðan ábyrgð landssjóðs stendur, skulu þar jafnan fastákveðin þau atriði er nú 
skal greina:
a. Tjón, er eigi nemur 2% af tryggingarupphæðinni, verður eigi bætt, nema það 

fari fram úr 300 kr. á einstöku fari eða verðmæti hafi verið lagt i sölurnar 
af vátryggjanda hálfu til þess að komast hjá meiru tjóni, eða bjarga öðrum 
eigum vátrygðum i Samábyrgðinni. Frá skaðabótunum skal ætíð draga 2% 
af tryggingarupphæðinni, en þó eigi yfir 300 krónur.

b. Hafi vátryggjandi í sviksamlegum tilgangi tvítrygt hið sama, eða hafi hann 
gjöret valdur að tjóni af ásetturáði eða fyrir vítavert hirðuleysi, er Samábyrgð- 
in laus allra mála um skaðabótaskyldu. Ef það sannast, að skipstjóri þafi af 
ásettu ráði eða fyrir vítavert hirðuleysi valdið tjóninu, raá draga alt að þvi 
20% af skaðabótafénu. Þó skal Samábyrgðin ávalt skyld að greiða svo 
mikið af skaðabótunum sem þarf til að borga lán af alroanna fé, þar með talin 
lán úr islenzkum bönkum og sparisjóðum, er veitt ,hafa verið í skipinu eða 
bátnum, enda nemi lánið eigi meira en helmingi tryggingarupphæðarinnar, 
og á Samábyrgðin þá endurgjaldskröfu á hendur þeim, er sekur er.

7 Sr- .
llalda skal sjóréttarpróf um hverskonar tjóo, er skip þiða af eldsvoða, 

eða af því að þau hlaupa á grynningar, stranda eða rekast hvort á annað, og 
skal aðalskrifstofu Samábyrgðarinnar gjörð vitneskja um það ef unt er, með 
nægum fyrirvara.
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8. gr.
Þegar vátrygðar eignir eru veðaettar, nær veðrétturinn einriig til trygg- 

ingarfjárins.

9. gr.
Vatryggingariðgjaldið hvilir á hinum vátrygða farkosti og gengur í 2 ár 

fyfir veðskuldum.
Iðgjöld og virðingargjöld má taka lögtaki.
Þegar tilkynt hefir verið Samábyrgðinni, að vátrygt skip eða bátur sé i 

veði fyrir láni af almanna fé, þar i talin lán íslenzkra banka og sparisjóða, má 
eigi féllá farkostinn úr trygging fyrir þá sök að iðgjöld séu eigi greidd, nema 
véðhiafa hafi áður verið veittur hæfilegur frestur til að greiða iðgjöldin. Efþetttt 
ákvæði verður tekið upp i reglugjörðir vátryggingarfélaga, er Samábyrgðin heflr 
á hendi endurtrygging fyrir, getur stjórnarráðið með auglýsing veitt þeim hlnnn- 
indi þau er getur um í 1. og 2. málslið greinar þessarar.

10. gr.
öll skip og bitar, er vátrygð eru í Samábyrgðinni, eruskyld tilaðhjálpa 

hvert öðru úr háska, sömu hjálp skal og veita farkostum annara félaga, hafiþau 
og Samábyrgðin samið um að veita hvort öðru slíka hjálp. Borgunar fyrir hjálp • 
ina verður eigi krafist eftir venjulegum björgunarreglum, heldur skal hún ákveðin 
af stjórn Samábyrgðarinnar, eða ef þess er heldur óskað, af þeim, er hlut eiga 
að máli, og skal þá miða þóknunina við tilkostnað þann og fjártjón, sem hjálpin 
hefir bakað þeim, er veitti.

Þegar skip eru i háska stödd, skulu þau gera bending með fána, sem 
stjórn Samábyrgðarinnar segir nánara fyrir um. Þau mega eigi þiggja hjálphjá 
öðrum, nema eigi sé auðið að fá hjálp hjá skipum úr sama félagi sem 
þaueru í.

Stjórn Samábyrgðarinnar.

H. gr.
Samábyrgðin skal eiga heimili og varnarþing i Reykjavik og stjórnar hentii 

nefad þriggja manna. Einn þeirra er framkvæmdarBtjóri og skipar stjórnarráðið 
hann til 5 ára i senn, en tveir eru gæzlustjórar. Annan þeirra kýs stjómarráðið 
fyrst i stað, en hinn kjósa hin innlendu vátryggingarfélög, er Samábyrgðin er i 
samvinnu við; í reglugjörðinni, þeirri sem nefnd er í 12. gr., má gera önnur 
ákvæði um kosning gæzlustjóranna.

Kosning gæzlustjóranna gildir um 3 ár í senn. Skulu þeir vera búsettir 
í Reykjavik eða þar i nánd og fá litilsháttar þóknun fyrir starfa sinn, er stjórn- 
areáðið ákveður. Þóknun þeirra og laun framkvæmdarstjóra greiðist af Sam- 
ábyrgðinni.

Stjóro félagsins skal áður mánuður er liðinn eftir hvern ársf jórðung senda
40
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stjórnarráðinu samandregið yflrlit yfir starf félagsins, og innan þriggja mánáða 
eftir lok hvers starfsárs skal hún senda stjórnarráðinu ársreikninginn með áritun 
endurskoðunarmanna.

Stjórnarráðið getur hvenær sem því lízt látið rannsaka allan hag félags- 
ins og ef nauðsyn krefur skipað yfir það tilsjónarstjórn.

Nánari ákvæði um stjórn félagsins skulu sett í reglugjörð þess. Til kostn- 
aðar við stofnun félagsins og stjórn leggur landssjóður því til 5,000 kr. á ári í 
fyrstu 5 árin.

12. gr.
Þegar félagið er orðið svo stórt, að ársiðgjöld þess auk endurtryggingar- 

iðgjalda fara fram úr 35,000 kr., og varasjóðurinn nemur meira en 50,000 kr., 
skal stjórnarráðið seraja nýja reglugjörð fyrir það, er veiti vátryggjendum meiri 
umráð yfir allri starfsemi þess, annaðhvort þannig, að fulltrúar þeirra komi sam- 
an árlega eða skipað sé fulltrúaráð.
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13. gr.
Ef félagið leggst niður, fellur tekjuafgangur þess til fiskiveiðasjóðs íslands.

14. gr.
Ágreining milli félagsins og þeirra vátryggingarfélaga, er í 'samvinnu eru 

við það, eða vátryggjandi í þvi, skal leggja í gjörð, ef eigi nemur m&iru en 1,000 
kr.; í gjörðardóminn kveður hver málsaðila einn mann, en stjómarráðið skipar 
einn dómenda úr yfirdómi landsins sem oddvita.

Gjörðardómur skal háður í Reykjavik og segir oddviti fyrir umréttarfar- 
ið við hann.

En hin nánari ákvæði um gjörðardóminn skulu sett í reglugjörð félagsins.

Nd. 162- Framhalds-nefndarálit
um frumvarp til laga um bráðabirgðahækkun á aðfiutningsgjaldi (þskj. 136).

Háttvirt efri deild hefir gert tvær breytingar á frumvarpi þessu. önnur 
er sú, að tollur af brendu kaffi skuli vera 5 aurum hærri á pundi en af óbrendu, 
og er sú breyting til bóta. Hin er sú, að felt hefir verið burt það ákvæði, að 
hin lögskipaða hækkun á aðflutningsgjaldi skyldi ná til allra áfengra drykkja, 
er flyttust til landsins eftir 24. febr. 1909. Téð tímatakmark var tekið upp í 
Nd. og er miðað við það, að frumvarpið hefði með afbrigðum frá þingsköpum 
þá getað verið afgreitt frá þinginu sem lög og jafnskjótt öðlast staðfestingu, ef 
staðfestingarvaldið hefði verið hér á staðnum, eða unt hefði verið að fá lögin 
staðfest gegnum ritsímann. Ákvæði í þessa átt er eitt af þeim ráðum, er bent 
hefir verið á til þess að varna þvi, að landssjóður bíði eigi alllitinn tekjumissi 
fyrir það, hve langur dráttur hlýtur sökum sérstakrá staðhátta að verða á þvi, 
að lögin nái staðfestingu konungs. Jafnvel þó meiri hluta nefndarinnár hefði 
verið næst skapi, að taka upp aftur sama ákvæði um timatakmarkið, þykir ekki
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j fært að halda því til streitu gegn eindreginni raótspyrnu Ed. Nefndin hefir þvi 
» orðið ásátt um þá tillögu, að lögin séu látin ganga í gildi þann dag, sem þau 
! verða afgreidd frá þinginu, er væntanlega verður 12. þ. m.
j Við 3. umræðu í neðri deild var samþykt viðaukatillaga um toll af súr-

um berjasafa, og fyrir henni gerð sú grein, að með tollinum ætti að tálma inn- 
i flutningi téðrar vörutegundar, er gæti verið skaðleg til neyzlu, en þá er tollur-
j inn alt of lágur 30 aurar af potti og rnætti ekki minni vera en 1 kr.
j Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykt með þessum

breytingum:
j 1. Aftan við orðin í 4. tölul. 1. gr. »óblandaður til drykkjar« bætist: svo og af 

■ i súrum berjasafa (súrsaft).
15. tölul. 1. gr. falli burt.

2. 3. gr. orðist þannig: -
. lög þeesi öðlast gildi þann dag, sem þau eru afgreidd frá alþingi, 12. marz 1909.

Alþingi 10. marz 1909.
* *

Olafur Briem, Björn Kristjánsson, Jón Olafsson, Einar Jónsson. 
formaður. skrifari framsögumaður.

Jóh. Jóhannesson. Magnús Blöndahl. Jón Sigurðsson.

Nd. 163. Frumvarp
í til laga um tvo vígslubiskupa á íslandi.
j (Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.).

Auk aðalbiskups skulu tveir vera officiales á landi hér og nefnást 
þeir vigslubiskupar. Skal annar þeirra vera í Skálholtsbiskupsdæmi, en 
hinn i Hólabiskupsdæmi. Þeir skulu kosnir af klerkum hvors biskups- 
dæmis og stáðfestir biskup landsins kosninguna. Skulu þeir hafa biskups- 
vígslu, og vígir annar þeirra biskup þann, er nú næst kemur, ef svo 
stendur á, að fráfarandi biskup getur af einhverjum ástæðum ekki gert það. 
Nú verður ágreiningur um það hvor vigslubiskupa skuli biskup vigja, og skal þá 
framar ganga vigslubiskup Skálholtsbiskupsdæmis. Vigslubiskupar vigja og 
presta í forföllum biskups, hvor i sinu umdæmi. Til vigslukostnaðar, þegar þeir 
vigjast, skulu þeim hvorum fyrír sig greiðast 500 kr. úr ríkissjóði íslands. 
Að öðru leyti hafa þeir engin föst laun, en borga skal þeim úr ríkissjóði landsins 
eftír reikniugi fyrir embættisverk þau, er þeir inna af höndum i forföllum biskups.

Ed. 164. Tillaga
til þingsályktunar 

Flutningsmaður: Gunnar Olafsson.

Efri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina, að hlutast til um 
það, að póstafgreiðsla verði sett i Vík og að póstferðum verði fjölgað urn helm-



ing milli Odda og Vikur á þeira tíraa árs, er póstvagn gengur vikulega milli 
Reykjavíkur og Ægisíðu.
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Nd. 165. Nefndar-álit
um frumvarp til laga um flskimat; þingskjal 86.

Frá nefndinni í fiskiveiðamálinu.

Hin háttvirta deild visaði þessu máli til vor og höfum vér athuguð það 
og meðal annars borið oss saman við yflrfiskimatsraanninn i Reykjavík, hr. Þor- 
stein Guðmundsson, um einstök atriði, sem oss var helzt athugi á. Höfura vér 
komist að þeirri niðurstöðu, að frv. raundi ekki verða breytt til neinna verulegra 
bóta og leyfum vér oss því, að ráða hinni háttvirtu deild til að samþykkja það, 
eins og það er komið frá efri deild.

Alþingi 10. raarz 1909.
Pétur Jónsson Benedikt Sveinsson

formaður. skrifari.
Jón Sigurðsson. Jón Þorkelsson. Stefán Stefánsson Eyf.

Nd. 166. 1 rutnvarp
til laga um úrskurðarvald sáttanefnda. 

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

1. gr.
í skuldamálum, er nema eigi meiru en 50 krónum, skal sáttanefnd, ef 

flkuldheimtumaður krefst þess, kveða upp fullnaðarúrskurð:
a. Þegar kærði þrátt fyrir löglega birtingu fyrirkallsins mætir ekki og sátta- 

nefndin hefir eigi ástæðu til að ætla, að hann hafi lögleg forföll, er hindri 
hann frá að mæta eða láta mæta fyrir sig.

b. Þegar skuldunautur eftir áskorun sáttanefndar um að gefa skýlaus svör 
um skuld þá, sem hann er krafinn um, viðurkennir afdráttarlaust að hann 
sé skyldur að borga hana, eða skrifleg viðurkenning liggur fyrir, en hann 
vill þó ekki sættast, eða eigi er auðið að koma á sætt milli málsaðila uin 
aukaatriði, svo sem borgunartíma, vexti og þóknun til skuldheimtumanns 
fyrir ómök og kostnað við málið.
Sáttanefndin ritar í sáttabókina og les upp fyrir málsaðilum kröfur skuld- 

heimtumanns, viðurkenning skuldunauts og mótmæli hans, svo og sáttaboð þeirra 
beggja.
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2. gr.
Ákvæði 1. gr. gilda þó eigi:

a. Þegar skuldheimtumaður heflr, til að tryggja kröfu sína, beitt kyrsetning 
eða banni, sem mótmælt er af skuldunaut.

b. Þegar fleiri en einn hafa verið kærðir fyrir sáttanefndinni um sörau skuld, 
og allir kannast eigi við að hún sé rétt.

3. gr.
Láti skuldheimtumaður hjá liða að krefjast úrekurðar sáttanefndar, þegífr 

svo á stendur sem segir i 1. gr. b., og haldi hann málinu áfram, getur hann ekki 
fengið sér dæmdan málskostnað, þótt hann vinni málið Um leið og sliku máli 
er visað til aðgerða dómstólanna, skal þess getið, með hverjum kostum skuldu- 
iiaútur vildi sættast.

4. gr.
Nú mætir kærandi eigi á sáttafundi og sáttanefndin hefir eigi ástæðu til 

að ætla að hann hafi lögleg forföll, er hindri hann frá að mæta eða láta mæta 
fyrir sig, en kærði mætir og krefst þóknunar fyrir ómak sitt, og skal sáttanefnd- 
in þá með úrskurði ákveða honum hæfllega þóknun fyrir ómakið.

5. gr.
Úrekurð eftir lögum þessum ber sáttanefnd að uppkveða þegar á staðnuín, 

ef auðið er, ella í siðasta lagi innan viku. í úrekurðinum skal það tekið fram, 
hvort hann hafi verið uppkveðinn í viðurvist málsaðila. Úrekurður sáttanefndar 
skal ritaður i sáttabókina.

6. gr.
Við hverja sáttanefnd skal skipa varasáttanefndarmann, er tekur sæti í 

nefndinni, ef annarhvor sáttanefndarmanna er viðriðinn málið eða hefir forföll, 
svo og þegar sáttanefndarmenn greinir á, er kveða skal upp úrakurð, og ræður 
þá áfl atkvæða.

1. gr.
Nú úrakurðar sáttanefnd, að kærði skuli borga skuld þá, sera krafist er, 

eða eitthvað af henni, og skal þá í úrekurðinum tiltaka aðalupphæðina, sem borga 
ber, og vexti ef þá ber einnig að borga, svo og þóknun til skuldheimtumanns 
fyrir ómök og kostnað við kæru málsins fyrir sáttanefndinni, og fyrir að 
mæta þar

8. gr.
Úrskurður sáttanefndar hefir sama gildi sem sátt. Fullnægjufrestur úr- 

skurðarins er 4 vikur, nema málsaðilar hafi komið sér saman um annað fyrir 
sáttanefnd. Frest þennan ber að reikna frá uppsögn úrekurðarins, hafi hann ver- 
ið uppkveðinn í viðurvist málsaðila, ella frá birtingu hans.
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9. gr.
Fyrir uppaögn og bókun úrakurðar greiðist 1 króna til hvers sáttanefnd- 

armanns, er þar á þátt i. Fyrir endurrit úr sáttabókinni greiðist 25 aurar fyrir 
hverja hálförk eða minna.

10. gr.
Hafi kæröi gagnkröfu á hendur kæranda, getur hann komið fram með 

hana án kæru til sáttanefndar. Sé gagnkrafan viðurkend af kæranda eða stafi 
af skuld, sem eigi er mótmælt, skal sáttanefnd kveða upp úrskurð um gagn- 
kröfuna jafnframt aðalkröfunni, þó svo, að kærði getur eigi fengið úrskurð 
fyrir ineiru en til að jafna skuldaskiftin.

11- gr.
Úrekurði sáttanefndar samkvæmt lögum þessum verður ekki áfrýjað til 

dómstólanna. Þó getur dómarinn í því lögsagnarumdæmi veitt leyfisbréf til þess 
að skjóta úrekurði sáttanefndar til undirréttar, þá er sérstakar ástæður eru fyrir 
hendi, t. d. ef kærði getur sannað lögleg forföll, er hafi hindrað hann frá að mæta 
fyrir sáttanefnd. Fyrir slík leyfisbréf skal greiða 10 kr. er renni i landsjóð.

Nd. 167. Nofndarálit
um frv. til laga um verzlunarbækur (þskj. 87).

Frá nefndinni um verzlunarlöggjöf og atvinnulöggjöf.

Nefndin hefir rækilega rætt og ihugað frumvarp þetta og telur það hina 
beztu réttarbót.

Nefndin hefir eigi fundið ástæðu til að gera neinar verulegar breytingar 
á frumvarpinu, því síður sem fyrirmæii þess eru i samræmi við samkynja lög- 
gjöf ýmissa annarra þjóða, þeirra er vel þykja hafa skipað þessu máli með lögum.

Þær einu breytingar, sem nefndin leggur til að gera á frumvarpinu, 
eru þessar:

1. Við 2. gr. á eftir »verzlunarviðskifti« bætist inn í »önnur en þau, er hönd 
selur hendi«.

2. Víð 2. gr í stað orðanna: »gegnumdregin .... með því« — komi: »gegnum- 
dregin, innsigluð og löggilt afnotaris publicusog blaðsíður allar tölu- 
merktar«.

3. Við 3. gr.: Á eftir »Höfuðbók« á fyrra staðnum komi: »Konto-Kurant, 
Ledger«.

4. Við 3. gr.: í stað »greiðslur« komi »sjóðgreiðslur«.
5. Aftan við 3. gr. bætist (jafnframt því er punktur breytist í kommu): »þeirra, 

er rituð eru mönnum erlendis eða kaupmönnum hérlendis eða öðrum, er við- 
skifta atvinnu reka.

6. Við 5 gr.: Á eftir »á ári hverju« bætist; »i sama raund hver«,



7. Við 8. gr.: í 1. línu breytist >missiris« í »árs« og í 2. iínu «árs« i »þriggja 
mi88ira«.

Um þessar einstöku breytingar þarf ekki mðrgum orðum að fara. Sér- 
staklega skal þessa þó getið um:
3. tölul.: Tilgangurinn með að skjóta inn útlendu orðunum er sá, að sýna, að 

eigi sé til ætlast, að kaupmaður þurfi að hafa þann tvíverknað, framar en 
hann vill, að færa sundurliðaðan reikning i höfuðbók, heldur nægi að færa 
inn aðalupphæð innlags og' úttektar, er gerist i hvert sinn.

6. tölul.: Tiigangur br.till. er að ákveða, að sami kaupmaður geri efnahags-yflr- 
lit sitt um sama leyti ár hvert, en hver kaupmaður ræður því, hvern tíma 
hann velur til þess að öðru leyti.

Hinar br.till. eru vist flestar auðráðnar, enda grein fyrir þeim ger i fram- 
sögu málsins.

Ráðum vér svo deildinni til, að samþykkja frumv. með þessum breytingum.

Alþingi, 10. marz 1909.
Björn Kristjánsson Jón Ólafsson

formaður. framsögum.
Ólafur Briem. Jón Jónsson, þm. S.-M.

Magnús Blöndahl, skrifari.
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Ed. 168. Nefndarálit
um frumvarp til laga um skoðun á sild (þskj. 43).

Nefndin, sem háttv. Ed. kaus til að athuga frumvarp þetta, hefir rætt 
það með sér all-ítarlega á mörgum fundum og kornist að þeirri niðurstöðu i sam- 
ráði við málflytjandann, að hann taki frumvarpið aftur. En i þess stað 
leggur nefndin til, að mat á sild verði frjálst fyrst um sinn, og veitt verði fé á 
fjárlögunum til tveggja yfirmatsmanna norðanlands — 1000 kr. handa hverjum — 
og að þeir menn hafi yfirumsjón og eftírlit með þeim matsmönnum, er skipaðir 
verða á öllum hinum stærri síldveiðastöðum.

Vill nefndin hér með leyfa sér að færa nokkrar ástæður fyrir þessari til- 
lögu sinni.

Það hagar svo til með síldveiði hér á fandi, að hún er nú mestinegnis 
rekin raeð hringnótum úti á rúmsjó, og er veiði þessi alla jafna mest í ágúst- 
mánuði. A örstuttum thna berst oft svo tnikið að, að torvelt er að koma vör- 
unni undan óskemdri. Oft kemur það þvi fyrir, að síldiu skemmist eftir að hún 
kemur i land, ef mjög mikið berst að i einu, énda er þá oft mjög heitt í veðri, 
síldin mjög feit, en þá þolir hún minna en ella, að þvi ógleymdu, sem þó er 
skaðT^gast fýrir þessa vörutegund, en það cr átan (rauðáta) semofter með henni 
og fyliir innýfli hennar. Sé sildin feit, og einkum þó ef áta er i henni, þolir 
hún afarilla geymslu. Það þarf að leggja hana mjög lauslega í tunnurnar — að 
hún næstum fljóti i leginum — og langa geymzlu þolir hún ekki; það þarf að 
koma henni fljótt á markaðinn.
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Til þess að nokkur trygging fengist fyrir þvi að varan að gæðum væri 
samkvæmt því, sem merkin hefðu að þýða, sem væntaulega yrðu sett á tunnurn- 
ar, þyrfti ekki að eins að aðgreina og meta vöru þessa um leið og hún væri 
söltuð ný, heldur einnig skömmu áður en færi á skipsfjöl til útlanda, ef hún ætti 
að bíða nokkuð hér í landi. En þrátt fyrir siíkar skoðanir og matsgjörðir er þó 
engin vissa fengin fyrir því, að varan reynist eins, þegar hún kemur á markaðinn 
eins og hún var, þegar hún var síðast metin.

Nefndinni dylst nú ekki að matið mundi mjög tefja fyrir verkuninni og 
þar með framleiðslunni, ef það væri skyldumat. Það gæti enda, að áliti nefndar- 
innar oft og tíðum orðið óframkvæmaniegt og þar með bakað útvegemönnum fjár- 
hagslegan hnekki.

Væri veiðunum þannig háttað, að varan ekki þyrfti að bíða tjón við bið, 
sem Bkyldumatið hefði í för með sér, gæti nefndin fallist á, að það yrði lögleitt, 
en þó að fenginni þeirri vissu, að árangurinn af slíku mati stæði ekki i óhags- 
legu hlutfalli við kostnaðinn, sem það hefir i för með sér. Hér vantar sem sé 
alla reynzlu, er gæfi bending í þessa átt.

Sé litið til annara þjóða þá má fullyrða að matið, sem er auðvitað alveg frjálst 
hjá þeim, hafi ekki farið i vöxt, og engan vegin reynzt svo i framkvæmdinni, að 
það hafi ábyggilega þýðingu fyrir sölu á þessari vöru.

Með því að mjög örðugt verður, ef ekki ómögulegt, eins og hér á stend- 
ur, að framkvæma mat á allri síld, sem áður hefir verið bent á, en sjálfsögð af- 
leiðing matskyldu að hún tefur fyrir verkuninni og þar af leiðandi framleiðslu 
þessarar vöru, að engin vissa er fyrir að m tið hafi þá þýðingu að verðið hækki 
eða salan verði greiðari, hlýtur nefndin, að þessu athuguðu, að ieggja á móti því, 
að matskylda á síld verði lögleídd fyr en einhver veruleg reynzla i þessu efni 
er fengin. Hins vegar telur nefndin sjálfsagt, til þess að sildarútvegsmenn geti 
aflað sér nauðsynlegrar reynzlu í þessu efni, að gefa þeim kost á matsmönnum 
og yfirmatsmönnum. Yfirmatsmennina ætlast nefndin til að skipaðir verði af 
landsstjórninni, en hinir almennu matsmenn af lögreglustjórum eftir tillögum yflr- 
matsmanns.

Að sjálfsögðu gefur stjórnin yfirmatsmönnum þessum erindisbréf, sem 
þyrfti, að þvi er snertir alt verksvið þeirra að verá all-ítarlegt, og ætti að inni- 
halda ákvæði um þau merki, er sett væri á tunnurnar eftir tegundum vörunnar. 
Sömuleiðis, ef útvegsmenn óskuðu þess, mætti einnig leggja fyrir yfirmatsmenn- 
ina eftirlit með útbúnaði þeirra skipa, er veiðina stunduðu og óskuðu mats á 
henni, enda þótt nefndin verði að álíta talsvert vandaverk að semja reglur um 
slika hluti, ef ekki varhugavert að gera nokkur föst ákvæði í þá átt.

Að síðustu skal það tekið fram, eftir ósk flutningsmanns, að hann lítur 
nokkuð öðru visi á máí þetta en meðnefndarmenn hans. Hans álit er það, að skyldu- 
mat á síld, ætti að hafa allar hinar sömu afleiðingar óg samskonar mat á salt- 
fiski, sem nú er verið að lögleiða. Og hann telur alls eigi ófraínkvæmanlegt að 
meta alla sild er veiðist, játar að vísu, að það yrði kostnaðarsamt ög að það 
geti orðið til þess að draga nokkuð úr framleiðslunni, en telur skaðlaust þÖ hún 
minkaði. Flutningsmaður gerir þó ekki neitt ágreiningsátkvæði; vill ekki með 
þvi stofna málinu í tvisýnu, og sættir sig þvi eftir atvikum við eftirfarandi til- 
lögur, sem hann játar að séu spor í rétta átt.



Nefndin ræður þvi hinni háttv. deild til að samþykkja eftirfylgjandi 
þingsályktunartillögu:

Efri deild alþingis skorar á landsstjómina, að hún að fenginni almennri ósk 
sildarútvegsmanna við Eyjafjörð og Siglufjörð, skipi tvo yfirraatsmenn á þess- 
um stöðum til þess, að meta gæði útfluttrar síldar fyrir .þá er þess óska, og 
hafa umsjón og eftirlit með sildarmati matsmanna þeirra, er útnefndir kunna að 
verða fyrir Norðurland i þessu skyni, eftir tillögum yfirmatsmanna. Stjórnin 
gefur ýfirmatsmönnum þessum erindisbréf, er ákveður starfssvið þeirra og inni- 
heldur að öðru leyti allar þær ákvarðanir, er nauðsynlegar þykja viðkom- 
andi sildarmatinu og merkjúm þeim, er sett verða á umbúðir vörunnar.

Alþingi 11. marz 1909.

Sigurður Stefánsson Aug. Flygenring
formaður. framsögum. og skrifari.

Með fyrirvara Sigurður Hjörleifsson.
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Nd. 169. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um tvo vigslubiskupa á íslandi. 

Flutningsm.: Jón Jónsson S.-M.

1. Fyrir >riki8sjóði íslands* í 10. linu frv.-greinarinnar komi: landssjóði.
2. Fyrir >rikissjóði landsins< i 11. linu komi: landssjóði.

Nd. 170. BreytingartiUögur
við frumvarp til laga um tvo vígslubiskupa á íslandi (þ’ngskjal 163).

Frá nefndinni.

Aftan við orðin >Skálholtsbiskupsdæmi og Hólabiskupsdæmi* bætist >hiúu 
foma« á hvorum staðnum fyrir sig.

Fyrir orðin: »þeir skulu kosnir . . . kosninguna, komi: >konungur skipar 
vígslabiskupa eftir tillögu prestastéttarinnar*.

Fyrir orðin: Til vigslukosnaðar . . . í forföllum biskups, komi: »vígslu- 
kœtnaður, þegar þeir vigjast, svo og endurgjald fyrir önnur embættisverk i for 
föllum biskups, greiðist þeim úr landssjóði samkvæmt reikningi.

-í:'
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Nfþ 171. Viðaukatillaga
við viðaukatillögu á þingskjali nr. 160. 

Frá Eggert Pálssyni.

A eftir b komi nýr tölustafur:
c. brúarstæði og briiarbygging yflr Þverá í Rangárvallasýslu.

ÞÍBgskjal 171—173

Nd. 172. Frumvarp
til laga um breyting á ákvæðum 1. 19. febr. 1886, að þvi er kemur til lýsinga 

(birtingar) á undan borgaralegu hjónabandi.
Eins og það var samþykt við 3. umræðu í efri deild.

Undanþágu frá hjúskapar-auglýsingu þeirri, sem 3. og 4. gr. 1. 19. febr. 
1886 um utanþjóðkirkjumenn mæla fyrir um, má fá með konunglegu leyflsbréfi, 
og fer um gjald fyrir það eftir sömu reglum, sem nú eru eða settar kunna verða 
um slik leyfi8bréf fyrir þjóðkirkju-hjónaefni (sbr. 1. 22. sept. 1899).

Ed. 178. Nefndarálit
um frumvarp til laga um stofnun háskóla.

Nefnd sú, er háttv. efri deild kaus til að ihuga háskólafrumvarpið, hefir 
rætt það á nokkrum fundum og orðið sammála um, að ráða deildinni eindregið 
til að samþykkja frumvarpið með nokkrum breytingum.

Breytingarnar eru því nær allar orðabreytingar og þurfa þvi ekki út- 
skýringar við. Að eins 2 eru verulegar efnisbreytingar, breytingarnar á 29. og 
33. gr.

Um fyrri efnisbreytinguna nægir að geta þess, að seinni málsgr. 29. gr. 
virðist ekki eiga heima í frumvanúpu, og ætjim&sgroijun því þegar af þeirri 
ástæðu aó fáUá burfu. Eðlilegast, að kveðið sé á um það með sérstökum iögum, 
hverjir skuli vera embættisgengir þpr á landi, svo sem gert er annarsstaðar. Skil- 
yröinu um aukapróf við lagaskólann fyrir kandidata í lögum frá Kaupmanna 
bafbárááákóla er þp haldið með breytingu í 33. gr. um gildi 4. gr. í iögum nr. 3 
frá 4. marz 1904 og 2. gr. í lögum nr. 37 frá 16- UÓY- 1907.

Sednni efnisþreytingin, þrpytingin á því hvenær lögin skuli öðlífct gildi, 
er gjörð af því, að nefndin telur æskilegt ef ekki nauðsynlegt, að sæmílegt hús 
sé til taks hapda háskólanum þegar hann tekur til starfa. En slíkt hús mundi 
kosta mikið pg svp mundi fjölgun kennara frá þvi sem nú pr og nauðeynleg 
launahækkun hafa nokkur útgjöld í för roeð sér. Þess yegna hefir öcfudin eftir 
öllum atvikum ekki þorað að einskorða gildi laganna við 17. júní 1911, svo 
Ijúft sem henni þó hefði verið að geta lagt til að binda stofnun háskólans við þann 
minnisstæða dag. Nægi efri bygð mentaskólans háskólauum í bráðina, eins og
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stungið hefir verið upp á, ætti háskólafrumvarpið að geta öðlast gildi nefndan 
dag. Enda ekki vonlaust um, að bvo geti orðið, enda þó að byggja þyrfti fi'ós 
yfir skólann.

Að öðruleyti verður gjörð grein fyrir frumvarpinu og breytihgartillögun- 
um i framsögunni eftir því sem umræðurnar kunna að gefa tilefni til, én

Breytingartillögurnar eru þessar:
1. við 4. gr., 2. lið: i stað: >aðalkennarar< komi: prófessorar.
2. við 4. gr., 3. lið: í stað: »aðalkennari< korai: prófessor.
3. við 4. gr., 9. lið: í stað: »kensluárs< komi: háskólaárs.
4. við 5. gr., 1. lið: í stað: >nefndin< komi: háskólaráðið.
5. við 5 gr., 2. lið: i stað: »nefndarmenn< komi: menn úr háskólaráði.
6. við 7. gr. Greinin orðist svo:

Kennarar háskólans eru prófessorar, dósentar og aukakennarar, en auka- 
kennarar eru þeir kennarar nefndir, sem jafnframt gegna embættum eða 
öðrum aðalstörfum.

Konungur skipar prófessorana, en ráðherra dósenta og aukakennara að 
svo miklu leyti sem aukakennarar eru sérstaklega skipaðir til kenslunnár.

Áður en kennari er settur eða skipaður við háskólann, ákal ávált lfeitá 
umsagnar hlutaðeigandi háskóladeildar um kennaraefnið.

7. við 8. gr., 1. lið: í stað: »decanus< koini: dekani og í stað: »meðlimur há- 
skólaráðs< kouii: i háskólaráðið.

8. við 8. gr., 3. lið: Liðurinn orðist svo:
Allir deildarkennarar eiga atkvæði um kjör deildarforseta, eri þrófessor- 

ar einir eru kjörgengir.
9. við 9. gr., 1. lið: í stað: »jafnt aðalkennarar og aðstoðarkennarar< komi: 

allir kennarar deildarinnar.
10. við 15. gr.: í stað: »rektor háskólans slíkt fyrirlestrarhald áður<, komi: 

hann rektor háskólans það áður.
11. við 16. gr., 1, lið: orðið: »hvers< falli burtu.
12. við 17. gr., 1. lið: eftir orðin: »Hver sá«, komi: kona sem karl.
13. við 17. gr., 2. lið: i stað: »utanrikismönnum< komi: útlendingum.
14. við 17. gr., 3. lið: »fyrra< falli burtu.
15. við 19. gr., 2. lið: í stað »tilheyrði< komi: var í.
16. við 19. gr., 3. lið: í stað »kensluárs«, komi: háskólaárs og orðin: »þar til

gjörða« falli burt.
17. við 22. gr., 2. lið: í stað orðanna: »hefir orðið aftur rækur við<, komi: átettBt 

ekki, og i stað: »að nýju<: aftur.
18. við 22. gr., 3. lið: i stað: »ganga undir próf af nýju<, komi: endurtaka þtófið.
19. við 22. gr., 4. lið: Liðurinn orðist svo: Stúdent greiðir prófgjald ðvo oft, öetti 

hann segir sig til prófs.
20. við 25. gr.: í stað: »háskólanemanda< komi: háskólastúdent og í stað: »slik- 

utó nemanda< komi: stúdent.
21. við 28. gr., 2. lið: »hlutaðeigandi< falli burtu.
20. við 29. gr., 2. lið: Liðurinn falli burtu.
23. við 81. gr., 1. lið: í stað: »Hver< komi: Að jafnaði skal.

Orðin; »verðt,r að< falli burtu.
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í atað: »há8kólanefndar«, korai: háskólaráðs.
24. við 33. gr.: í stað orðanna: »Lög þessi öðlast gildi 17. júníl911en jafnfrarat

eru«, komi: Háskólinn tekur til starfa þegar veitt er fé til hans í fjárlögun- 
ununi og ganga þá jafnframt.

Eftir orðin: »um stofnun lagaskóla«, komi: að undantekinni 4. gr.
Og eftir orðin: »lög nr. 37, 16. nóv. 1907«, komi: að undantekinni 2. gr. 
Loks komi eftir orðin: »Loks falla« orðið: þá.

Efri deild alþingis 10. marz 1909.

Stefán Stefánsson Lárus H. Bjarnason 
formaður. skrifari og framsögum.

Ari Jón88on. Jens Pálsson. Sigurður Hjörleifsson.

Nd. 174. Viðaufeatillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum um skipun læknishéraða (þgskj. 106). 

Frá Ólafl Briem.

Sauðárkrókshéraði skal skift i tvö læknishéruð:
Sauðárkrókshérað: Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókshreppur, Stað-

arhreppur og Rípurhreppur. Læknissetur á Sauðárkróki.
Reykjahérað: Seiluhreppur, Lýtingsstaðahreppur og Akrahreppur.

Ed. 175. Frnmvarp.
til laga um viðauka við lög 22. nóvember 1907 

um bæjarstjórn i Hafnarfirði.
Eins og það var samþykt við 2. umr. í Ed.

1- gr.
Þeir, sem kosnir eru utan bæjarstjómar samkvæmt lögum 22. nóv. 1907 

um bæjarstjórn i Hafnarfirði, 15. og 16. gr., til þess að taka sæti í byggingamefnd og 
hafnarnefnd kaupstaðarins, skulu skyldir að taka við kosningu; þó gilda sömu 
synjunarástæður og sama starfstímatakmörkun fyrir þá og fyrir bæjarfulltrúa 
samkvæmt nefndum lögurn.

2. gr.
Með byggingarsamþykt, sem bæjarstjórnin semur fyrir kaupstaðinn og 

stjómarráðið staðfestir, má fela byggingaraefnd að annast byggingarmálefni kaup- 
staðarins undir yfirstjóm bæjarstjórnar. í byggingarsamþyktina má setja fyllri 
ákvæði um byggingarmál kanpstaðarins en þá eru í lögura, ákveða sektir fyrir 
brot og setja reglur um greiðslu þess kostnaðar, sem af ákvæðum samþyktarinn-
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ar leiðir; svo má og ákveöa hæflleg gjöld fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn eöa 
byggingarnefnd veitir. Nú er byggingarfulltrúi skipaður samkvæmt byggingar- 
samþykt, og má þá ákveða hæfileg gjöld fyrir þau störf hans, sem hann leysir 
af hendi sem byggingarfulltrúi í þarfir einstakra manna eftir beiðni þeirra. Gjöld 
fyrir byggingarleyfi og störf fyrir einstaka raenn skulu hafa lögtaksrétt og renna 
þau í bæjarejóðinn. Ef lóðareiganda þykir rétti sínum hallað með úrskurði bæj- 
aratjórnar eða byggingarnefndar í byggingarmáli, má hann skjóta honum til 
stjórnarráðsins.

3- gr.
Til þess að kaupstaðurinn hér eftir geti orðið bygður eftir ákveðinni 

reglu, ber bæjarstjórninni eða byggingarnefnd eftir byggingarsamþykt að ákveða, 
hvar auð svæði eigi að vera og hvar leggja skuli stræti; í því skyni skal bæjar- 
stjórn, á þann hátt, sem nánar skal ákveðið í byggingareamþykt kaupstaðarins, 
gjöra skýrelu um lóðir þær, sem þegar eru bygðar, og rita þær ásamt skýrslum 
um lóðir, sem siðar verði bygðar, í séretaka bók, sem útvega skal á kostnað 
bæjarsjóðs.

4. gr.
Hver sá, sem ætlar að byggja hús að nýju, breyta húsi eða gera önnur 

mannvirki á lóð sinni, skal, áður en hann byrjar á því, fá skrifleg ákvæði bæjar- 
stjómar, eða byggingamefndar samkvæmt byggingareamþykt, um það, hvort 
hann megi byggja-og á hvern hátt; enda skulu ákvæði þessi látin í té innan 
hæfilegs tima frá því þeirra var beiðst, eftir því, sem nánara skal ákveðið í 
byggingaraamþykt kaupstaðarins.

Sá, sem byrjar á umræddri smíði eða mannvirkjum, áður en byggingar- 
leyfi er fengið eða brýtur á móti reglum þeim, sem settar eru í slíku leyfi, greiði 
4 til 100 kr. sekt til bæjarejóðs; ef ytírsmiður stendur fyrir verkum, sætir hann 
sömu sektum; hinn fyrnefndi verður einnig að sæta því, að húsið eða mann- 
virkið 8é rifið niður á hans kostnað, að því leyti sera#það er ekki lagað eftir 
þeim reglum, sem settar hafa verið eða fylgja hefði átt að áliti bæjarstjórnar 
eða byggingamefndar samkvæmt byggingaraamþykt.

Ef lögreglustjóri kemst að því, að byrjað er á smíði nokkru eða mann- 
virki, sem leyfi þarf til, en það hefir ekki verið útvegað, þá skal hann banna 
að verkum sé haidið áfram, unz leyfið er fengið.

5- gr.
Nú þykir bæjaratjórn þurfa að leggja stræti, breikka eða breyta stefnu 

þess eða þoka einhverju húsi úr stað til betri varnar gcgn húsbruna eða til að 
greiðari veg um kaupstaðinn, þáskal hver sá, sem á óbygða lóð, sem veit að 

stræti, skyldur til að láta svo mikið af hendi af lóð þessari, sem þurfa þykir til 
þess að 8trætið verðl nógu breitt, og skal einnig sá, sem húsið á, vera skyldur 
til, þegar hann endu'rbyggir það, að færa það eins og þarf; þó skulu þeir fá 
endurgjald fyrir það úr bæjarsjóði; skal bæjaretjórnin, eftir að hún um það hefir 
fengið álit byggingamefndar, meta það eftir stærð og verði alls byggingarsvæðis- 
jna og rýrnun þeirri, sem það hefir orðið fyrir við það, að af því hefir verið 
tekið eða hús fiutt til. Sé hlutaðeigandi lóðareigandi eða húseigandi óánægður
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með endur«jald það, sem þannig hefir verið ákveðið, getur hann lagt málið 
undir úrskurð stjómarráðsins.

6. gr.
Með hafnarreglugerð, sem stjórnarráðið gefur út fyrir kaupstaðinn eftir 

tillögu bæjarstiórnar, má fela hafnarnefnd að annast hafnarmálefni kaupstaðarins 
undir yfirstjórn bæjarstjórnar. í hafnarreglugerðina má setja ákvæði um lögreglu 
á höfninni og um notkun hennar og hafnarmannvirkja; svo má og ákveða þár 
gjöld til hafnarejóðs fyrir notkun hafnarinnar og hafnarmannvirkja og sektír fyrir 
brot alt að 400 kr. er renna i sama sjóð.

7. gr.
Nú ákveður bæjaratjórnin að koma á vatnsveitu i pipum neðanjarðar til 

Hafnarfjaiðar og um kaupstaðinn, og skulu þá landéigendur á þvl svæði, þar 
sem bæjaretjórnin ákveður, að vatnsveitan skuli vera, skyldir til að láta i té 
nægilegt vatn úr uppsprettum, ám og brunnum í landareign þeirra, þó svo, að 
þeir séu eigi með því sviftir nægilegu vatni til heimilisþarfa fyrir þá sjálfa. Svo 
skal þeim og skylt að láta af hendi lóð og landsafnot til hverakyns mannvirkja, 
sem með þarf, til þess að safna vatninu og veita þvi, þar með talið grjóttak, 
malartekja og rista, og að þola þær eignarkvaðir, óhagræöi og takmörkun á af- 
notarétti, sem vatnsveitan kann aö hafa í för með sér, alt gegn því, að fult 
endurgjald komi fyrir. Bætur fyrir jarðrask i óræktuðu landi skulu þvi að eins 
greiddar, að álitið verði, að landeigandi bíði skaða við það.

Verði ekki samkomulag milli bæjaretjórnar annars vegar og landeiganda 
eða lóðareiganda hins vegar um enduigjaldið eða framkvæmd einhvere atriðis, 
þess er að framan greinir, skal eignarnám fram fara. Utan lögsagnarumdæmis 
Hafnaiíjarðar skal það framkvæmt af þriggja manna nefnd, er sker úr því, hvað 
tóka skuli og ákveður endurgjaldið. í nefndina nefnir bæjarstjórnin einn mann, 
landeigandi annan og stjórnarráðið hinn þriðja. Tilnefni landeigandi engah, skal 
dómkveðja mann við varnarþing hans. Innan lögsagnariimdæmis Hafnarfjarðar 
8kal eignarnámið framkvæmt af dómkvöddum, óvilhöllum mönnum, sem ekki 
eiga sæti í bæjaretjórn. Bæjarejóður Hafnarfjarðar greiðir allan matskostnað.

8. gr.
Með reglugjörð, sem bæjaretjórnin semur og stjórnarráðið stóðfestir, má 

setja ákvæði um notkun vatnsins, meðferð á vatnsæðunum og um önnur atriði 
viðvikjandi vatnsveitunni, sem nauðsynleg kunna að þykja. I reglugjörðinni má 
ákveða sektir alt að 100 kr. fyrir brot á móti ákvæðum hennar.

Þegar vatnsveitan er komin til framkvæmdar, má eftir gjaldskrá, sem 
bæjarstjórnin semur og stjórnarráðið staðfestir, leggja alment gjald til bæjar- 
sjóðsins á notendur vatnsins fyrir afnot þess, og skulu gjöld þau hafa lögtóksrétt.

Á þeim svæðum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, þar sem bæjaratjómin 
hefir lagt vatnsæðar til afnota, hefir bærinn einkarétt til að selja neyzluvatu.

9- gr.
Með mál út af brotum þeim, sem getur um í 4. gr., og brotum gegn 

samþyktum þeim og reglugjörðum, sem settar verða, samkvæmt lögum þessúm, 
fer sem um almetni lögreglumál,



Nd. 176. Breytingartillaga
við breytingartiliögu við frumvarp til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutnings- 

gjaldi (þingskj. 162).
Frá nefndinni.

í stað orðanna: »þann dag — 12 marz 1909« komi: þegar í stað. þó 
skal greiða aðflutningsgjald það, er ræðir um i lögum þessum, af vörum þeim, 
er flyijast til landsins eftir þann dag, sem þau eru afgreidd fráalþingi, 12. marz 
1909.

Ed. 177. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907 um skipun læknisbéraða o. fl. 

Flutningsmaður Ari Jpnsson.

Stranda læknishéraði og Miðfjarðar læknishéraði skal skift í þessi þrjú 
læknishéruð:

Reykjarfjarðarhérað: Árneshreppur og Kaldrananesshreppur. 
Læknissetur á Reykjarfirði.

Bitruhérað: Hrófbergshreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur,
Ó^pakseyrarhreppur og ytri hluti Bæjarhrepps að Laxá í Hrútafirði. Læknigsetur 
í Bitruhrepp eða Fellshrepp.

Miðfjarðarhérað: Húnavatnssýsla vestan Gljúfurár og innri hluti 
Bæjarhrepps i Strandasýslu að Laxá.
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Ed. 178. Breytingaitillaga
við þingsályktunartillögu á þingskjali 164. 

f'lutningsm.: Gunnar Ólafsson.

í stað: »efri deild alþingis< komi: alþingi.

Nd. 179. Breytingartillagít
við frumvarp tii kaga um tvo vígslubiskupa á íslandi (þingskjal 163).

Frá Sigurði Sigurðssyni og Ólafi Briem.

Málsgreinin: »TiJ vígslukostnaðar . . . . úr ríkissjóði Islands* falli burt. 
Upphaf næstu málsgreinar orðist svo: Vígslubiskupar hafa engin föst

laun o. s. frv.

Nd. 180. Breytingartillaga
við fpumyarp til laga um kosningarrétt og kjörgengi 
i málefnum kaupstaða og hreppsfélaga (þingskjal 188).

i stað »sbr.« í 1. gr. frumyarpsins ko:qi: »pg<.
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Ed. 181. Frnmvarp
til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi.

(Eins og það var samþykt við eina umr. í Nd.).
1- gr.

Þangað til annari skipan verður komið á skattamál landsins, skal greiða 
aðflutningsgjald sem hér segir:

1. Af alls konar öli.................................................kr. 0,10 af hverjum potti.
2. Af alls konar brennivíni, rommi, kognaki, whisky, 

arraki og sams konar drykkjarföngum með 8°
styrkleika eða minna................................................. — 1,00 —------------ —
yfir 8° og alt að 12° styrkleika..............................— 1,50 —-------------—
yfir 12°.og alt að 16° styrkleika..............................— 2,00 — —— —
Af 16° vínanda, sem aðfluttur er til eldsneytis
eða iðnaðar, og gerður er óhæfur til drykkjar 
undir umsjón yfirvalds, skal ekkert gjald greiða.

3. Af rauðvíni og sams konar borðvínum hvítum
(eigi freyðandi) svo og af messuvíni................... — 0,50 —----------—

4. Af öllum öðrum vlnföngum, þar með töldum 
bittersamsetningum, sem ætlaðar eru óblandaðar
til drykkjar, svo og af súrum berjasafa (súrsaft) — 1,00 —------—

5. Af bitter-vökva (bitteressents, elixír og þvl.) . . — 1.00 —------ pela
eða minni ilátum. Eftir sama hlutfalli skalgreiðatoll,8évaranaðfluttístærriílátum.

Séu vörutegundir þær, sem taldar eru í töluliðunum 2, 3 og 4, fluttar 
í ílátum, sem rúma minna en pott, skal greiða sama gjald af hverjum 3 
pelum, sem af potti í stærri ílátum.

6. Af tóbaki alls konar, reyktóbaki, munntóbaki,
neftóbaki og óunnu tóbaki.................................. kr. 1,00 af hverju pundi.

7. Af tóbaksvindlum og vindlingum (cigarettum) . — 2,60 — — —
Vindlingar tollast að meðtöldum pappirnum og öskjum eða dósum, sem 

þær seljast í.
Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalda, og notuð eru ein- 

göngu til fjárböðunar, eru undanþegin aðflutningsgjaldi.
8. Af óbrendu kaffi og kaffibæti alls konar . .13 aura af hverju pundi,
9. Af alls konar brendu kaffi ........ 18 — — — —

10. Af sykri og sirópi........................ ........................6l/a eyri — — —
11. Af tegrasi................................................................... 50 aura — — —
12. Af súkkulaði...............................................................25 — — — —
13. Af kakaódufti................................................  13 — — — —
14. Af öllum brjóstsykurs- og konfekt-tegundum . . 40 — — — —

2. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld 1. gr. 1—14 í toll-lögum fyrir ísland 

frá 8. nóv. 1901 og 1. gr. i lögum 31. júli 1907 um framlenging á gildi laga um 
hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júli 1905 og skipun milliþinganefndar.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað. Þó skal greiða aðflutningsgjald það, 

er ræðir um í lögum þessum, af vörum þeim, er flytjast til landsins eftir þann 
dag, sein þau eru afgreidd frá alþingi, 12. marz 1909.
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Ed. 182. Framhalds-nefndarálit
í málinu um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi (þskj. 181).

Nefndin vill eigi hrekja mál þetta lengur milli deildanna og ræður þvi 
háttv. deild til að samþykkja frumvarpið, eins og það síðast er samþykt í háttv. 
Nd., óbreytt.

Alþingi 11. marz 1909.

Sigurður Stefánsson, 
formaður.

Gunnar Ólafeson.

Kristinn Danielsson.

Með fyrirvara:
Steingrímur Jónsson,

skrifari og framsögum. 
Með fyrirvara:

Aug. Flygenring.

Ed. 183. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 3, 4. febr. 1898 um aðgreining holdsveikra 

frá öðrum mönnum og flutning þeirra á opinberan spítala. 
Flutningsmaður: Sigurður Hjörleifeson.

1- gr.
Hoidsveikir menn, sem líkþráir eru (með »lepra tuberosa* eða »lepra 

mixta«) skulu allir settir í holdsveikraspítalann, svo fljótt sem rúm leyflr.
Holdsveikir menn, sem limafallssjúkir eru (með »lepra anæsthetica«) skulu 

og settir í holdsveikraspitalann, þegar héraðslæknir telur nauðsyn á því vegna 
sára eða annars lasleika.

Sveitaróraögum holdsveikum utan spitala skal komið fyrir á þann hátt, 
að sem fylst trygging sé fyrir þvi, að farið verði eftir fyrirmælum 4. gr. laga 
nr. 3, 4. febr. 1898.

Börnum holdsveikra foreldra, þeirra er sveitarstyrks njóta, skal jafnan 
komið í fóstur á önnur heimili.

£kki má sveitarstjórn setja sveitarlimi niður á heimili, þar sem holds- 
veikir eru fyrir, nema læknir leyfi.

2. gr.
Kostnað allan við veru holdsveikra í holdsveikraspítalanum skal greiða úr 

landssjóði, svo og flutning þeirra í spítalann.

3. gr.
Með lögum þessum eru feldar úr gildi 7., 8. og 10. gr. laga nr. 3, 4. 

febr. 1898.
42
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Nd. 184. Frumvarp
til laga um breyting á 26. gr. 1. lið i lögum nr. 46, 16. nóvbr. 1907, 

um laun sóknarpresta.
Eina og það var samþykt við 2. umræðu í Nd.

1. liður 26. gr. i lögum nr. 46, 16. nóvbr. 1907, um laun sóknarpresta 
orðist þannig:

Lög þessi öðlast gildi 6. júní 1908, þannig, að hver sem fær veitingu 
fyrir prestakalli frá þeim tíma eða síðar, fær laun eftir lögum þessum.

Verði engar breytingar á sóknaskipun í prestakaíli samkv. prestakalla- 
skipunarlögunum, þá má presturinn kjósa um að fá launaupphæðina eftir eldri 
reglunum, eða eftir lögum þessum. Sama rétt hafa prestar í þeim prestaköllum, 
þar sem kostur er á að koma þegar á breytingum, sem fyrir er mælt i lögunum, 
gangi presturinn að þeim breytingum. Enn fremur hafa allir prestar þennan 
rétt, æm orðnir eru 60 ára að aldri.

Nd. 185. Frumvarp
til laga um að landssjóður kaupi hið foma biskupssetur 

jörðina Skálholt i Biskupstungum.
Eins og það var samþykt við 2. umr. i Nd.

1. gr.
Landstjórninni veitist heimild til að kaupa landssjóði til eignar hið foma 

biskupssetur Skálholt i Biskupstungum, jafnskjótt sem jörð sú fæst til kaups, fyr- 
ir það verð, er þá semur um.

2. gr.
Þegar kaup þessi eru fullgerð, setur landsstjórnin reglur um afnot og 

ábúð jarðarinnar.

Nd. 186. Frumvarp
til laga um viðauka við lög 14. desbr. 1877 nr. 28 um ýmisleg atriði, er snerta 
fiskiveiðar á opnum skipum og lög 10. nóvbr. 1905 nr. 53 um viðauka við nefndlög. 

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

Lög 14. desbr. 1877 nr. 28 um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á 
opnum skipurn, lög 10. nóvbr. 1905 nr. 53 um viðauka við hin sömu lög, og 
samþyktir samkvæmt lögum þessum, skulu einnig ná til þiljaðra mótorbáta, sem 
ganga í Vestmannaeyjum og eru ekki stærri en nemi 15 smálestum.



Þingskjal 187—189 331

Nd. 187. Frumvarp
til laga um breyting á 2. gr. laga 13. apríl 1894 um 

fuglaveiðasamþykt í Vestmannaeyjum.
Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

í stað fyrra liðs 2. greinar í lögum 13. apríl 1894 nr. 13 um fuglaveiða- 
samþykt i Vestmannaeyjum komi nýr liður þannig:

Þegar sýslunefndinni virðist nauðsyn til bera að gjöra fuglaveiðasamþykt 
fyjir sýsluna, skal hún kveðja til almenns fundar, sem auglýstur sé með nægum 
fyrirvara. A.tkvæðisrétt á fundinum eiga allir þeir sýslubúar, er jörð eða jarðar- 
hluta hafa þar til ábúðarafnota.

Nd. 188. Frumvarp
til laga um kosningarrétt og kjörgengi í málefnum kaupstaða og hreppsfélaga.

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

1- gr-
Ákvæði þau, sem sett eru í 3. gr. laga (nr. 86) 22. nóv. 1907, sbr. 5. gr. 

laga (nr. 75) 22. nóv. s. á., að því er kemur til kosningarréttar, kjörgengis o. fl. 
í bæjarmálum i Reykjavik og i Hafnarflrði, skulu og gilda i öðrum kaupstöðum 
landsins, sem og i hreppsfélögunum hér á landi.

2. gr.
Vinnuhjú hafa og kosningarrétt og kjörgengi í málefnum kaupstaða og 

hreppsfélaga, svo sem segir í 1. gr., ef þau fullnægja skilyrðum þeim, sem þar 
eru sett, að því er snertir karla og konur, sem eigi eru öðrum háð sem hjú.

Nd. 189. Breyting og viðauki
við lög um hagfræðisskýrslur nr. 29, 8. nóv. 1905. !

íi
Frá nefndinni í verzlunar og atvinnulöggjöf. !

1- gr. l
Forstöðumenn fastaverzlana, lausakaupmenn, þar með taldir hrossakaup- ’

jnenn og fjárkaupmenn, forstöðumenn kaupfélaga og pöntunarfélaga, og aðrir, er
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vörur kaupa frá útlöndum, eða sem selja vöru eða sölu annast til útlanda, skulu 
skyldir til að láta hlutaðeigandi stjórnarvöldum í tje, sem nákvæmastar skýrslur 
um það, hverjar vörutegundir og hve mikið af hverri vörutegund þeir flutt hafl 
eða flytja látið til landsins, eða frá þvi, svo er þeim og skylt að skýra frá inn- 
kaupsverði innfluttrar vöru að viðbættum flutningskostnaði til landsins, og inn- 
kaupsverði innlendrar vöru, og tilgreina frá hverju landi vörurnar eru keyptar, 
allt eptir því, sem eyðublöð þau greina og reglugjörðir, er landsstjórnin útgefur.

2. gr.
Skipaafgreiðslumenn, sem taka á móti farmskrám (Manifest) frá útlöndum, 

svo og kaupmenn, pöntunarfjelög, kaupfjelög og aðrir, sem taka á móti farmskrám, 
eða hleðsluskýrteinum (Conossement) í stað farmskrár yfir innfluttar vörur, sem 
skipaafgreiðslumenn taka ekki á móti, skulu frá ársbyrjun 1909 skyldir til að 
láta hlutaðeigandi lögreglustjóra í té staðfestan útdrátt úr þessum farmskrám, 
eða hleðsluskýrteinum, sem koma i farmskrár stað, yfir innfluttar vörur, er sýni 
nafn viðtakanda, nafn skipsins, er vörurnar flutti, og stykkjatal, tegund, vigt eða 
teningsmál allra varanna, sem á farmskrá standa.

Útdráttinn úr farmskránum eða hleðsluskýrteinunum, sem koma í þeirra 
stað, skal afhentur lögreglustjóra afhenda lögreglustjóra svo fljótt sem verða má 
og eigi síðar en við lok hvers árs, og varðar það sektum allt að 500 krónum, ef 
út af er brugðið.

3. gr.
Nú fylgir aðeins ein farmskrá skipi, sem flytur inn vörur að fleiri en einni 

höfn, og skal þá sá, er síðast veitir vörunum móttöku úr skipinu, afhenda lög- 
reglustjóra útdráttinn úr farmskrá skipsins.

4. gr.
Svo skulu forstöðumenn fastra verzlana, pöntunarfélaga, kaupfélaga, 

iðnaðarfyrirtækja og aðrir, er reka lánsverzlun að meira eða minna leyti, skyldir 
til að láta landsstjóminni í té áreiðanlega skýrslu um samanlagðar skuldir og 
inneignir hérlendra viðskiptamanna sinna, annara en banka, eins og þær eru 31. 
desember ár hvert.

Landsstjórnin annast um, að skýrslur þessar séu prentaðar ásamt öðrum 
hagfræðisskýrslum og skulu þær vera þannig, að aðeins sjáist samanlagðar skuldir 
og inneignir hvers kauptúns eða kaupstaðar fyrir sig, án þess nokkurt verzlunar- 
nafn sje nefnt.

5. gr.
Landsstjóminni ber að annast um, að samin sé árlega skrá, er fylgi hag- 

fræðisskýrslunum yfir aðfluttar vörur, yfir stykkjatölu, tegund, vigt eða tenings- 
mál innfluttrar vöru, sundurliðaða eptir kauptúnum og samanlagða.



Þing8kjal 189—190 333

6. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal fara sem opinber lðgreglumál.

7. gr.
Með lögum þessum er 5. gr. laga nr. 29 um hagfræðisskýrslur 8. nóvem- 

ber 1905 úr lögum numin.

Nd. 190. Frumvarp
til laga um hvalveiðamenn.

Flutningsmenn: Jón Olafsson, Jón Jónsson S.-M.

1- gr-
Enginn hvalveiðamaður má hafa bækistöður hér á landi fyrir útveg sinn.

2. gr.
Enginn maður má flytja á land hérlendis hval, sem hann hefir drepið, 

né neinar óunnar afurðir hvala, nema þeirra er dauðir finnast.

3. gr.
Enginn maður má leigja, selja né ljá nokkrum manni land til hagnýting- 

ar við nokkra þá athöfn, er bönnuð er i lögum þessum.

4. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 5 til 5000 kr. og fangelsi auk 

þess, ef brot er itrekað.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1911 og gilda til 1. júlí 1920.
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Nd. 191. Frumvarp
til laga um girðingar.

Frá landbúnaðarnefndinni.

i- gr.
Girðingar þær, sem lán er veitt til úr landssjóði svo og aðrar girðingar, er njóta, 

styrks af almannafé, skulu vera að minsta kosti 42 þuml. á hæð.
Eigi er vírgirðing á jafnsléttu fullgild nema hún sé með 5 strengium. — Garð 

má hlaða undir vírinn og skal hann vera 2—3 fet á hæð og 3 strengir ofan á honum 
ef hann er 2 fet, en 2 strengir ef garðurinn er 3 fet á hæð.

2. gr.
Stuðlar, sem virinn er festur á, skulu vera með 2*/2 faðms millibili, hvort sem 

girðingin er á jafnsléttu eða garður hlaðinn undir vírinn samkvæmt 1. gr.
Girðing sé gerð að öðru leyti samkvæmt reglugjörð, er landsstjórnin semur.

3- gr-
Þegar einhver vill girða, hvort sem það er einstakur maður eða félag og leitar 

um lán úr landssjóði til þess, skal hann láta fylgja lánbeiðninni skýrslu um lengd og 
fyrirkomulag hinnar fyrirhuguðu girðingar og áætlun yfir kostnaðinn. — Nægi eigi fé 
það, sem ætlað er á ári hverju til girðinga til að fullnægja öllum, er um lán hafa beðið, 
sknlu þeir, sem eigi komast að í það sinn, hafa forgangsrétt næsta ár að öðru jöfnu.

4- gr-
Girðing, sem lánað er til úr landssjóði, skal vera fullgei innan tveggja ára frá 

því að lánið var veitt. Skulu úttektarmenn hreppsins taka girðinguna út og senda 
Stjórnarráðinu vottorð um, að hún sé gerð samkvæmt fyrirmælum 1. og 2. gr. og 
reglugerðum þeim er getur um í 2. gr. Kostnað við úttekt greiðir lántakandi. — Ef 
girðingunni er eigi lokið þegar tvö ár eru liðin, fellur lánið i gjalddaga með 6°/0 vöxtum.

5- gr-
Skylt er sérhverjum, hvort heldur það eru einstakir menn eða félög, er fengið 

hafa lán úr landssjóði til girðinga, að viðhalda þeim girðingum og endurbæta þær og 
endurnýja eftir þörfum.

Þegar um girðing á einstökum jörðum er að ræða, skal girðingin við ábúenda- 
skifti tekin út og fráfarandi skili girðingunni í gildu standi eða með fullu álagi.

6. gr.
Nú fer jörð í eyði svo að eigi er lengur not að girðingunni, og getur þá jarð- 

eigandi eða ábúandi losað sig við þá skyldu að halda henni við. En borga verður hann 
þá að fullu það, sem eftir stendur af landssjóðslániny.
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7- gr-
Girðing má ekki setja nær alfaravegi en svo, að full i alin sé milli vegarjað- 

arins og girðingarinnar. Gaddavirsgirðing má ekki setja nær alfnravegi en svo að 6 
álnir séu frá vegarjaðrinum til girðingarinnar. — Eigi má nota gaddavír í traðii eða 
meðfram heimilisvegum eða heimreiðum, nema 3 feta garður sé hlaðinn undir virmn.

8. gr.
A öilum girðingum skulu vera nauðsynleg hlið, og skal svo um búið, að þau 

verði opnúð og lokuð. — Fari ferðamaður um hlið á girðingu, er hann skyldur að 
loka þvi á eftir sér. — Vísvitandi skemdir á girðingum og hliðum varða sektum.

9- gr-
Heimilt er sýslunefnd að gera samþyktir fyrir stærri eða minni svæði innan sýslu, 

um notkun gaddavirs, um samgirðing til varnar gegn ágangi búíjár, um tilhögun þeirra 
og viðhald og um beit innan girðingarinnar.

10. gr.
Nú þykir sýsiunefnd nauðsyn að gera samþykt samkvæmt 9. gr. og skal hún þá 

eða oddviti hennar kveðja til fundar á svæði þvi, er samþyktinni er ætlað að ná yfir. — 
Sýslunefnd ákveður fundarstað, en oddviti hennar eða sá, er neindin kýs til þess, tiltekur 
fundardag og stjórnar fundi.

11. gr.
A fundi þeim, er getur um í 10. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp til sam- 

þyktar, er áður hefir verið samþykt af sýsiunefndinni. Fallist fundurinn á írumvarptð 
óbreytt að efni með 8/g hlutum atkvæða þeirra, er samþyktin nær til, sendir sýslumaður- 
inn það til Stjómarráðsins tii staðfestingar og löggildingar. Eins fer um frumvarpið þó 
fundurinn geri við það breytingar, ef þær eru samþyktar með a/3 hlutum atkvæða og 
sýslunefnd felst á þæ». En vilji sýslunefnd ekki fallast á breytingartillögur, er samþyktar- 
fundur gerir, skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundurinn þá á frumvarpið óbreytt með 
8/g hlutum atkvæða, fer um það svo sem fyr segir.

12. gr.
Heimilt er sveitarstjórn að gera samþyktir fyrir stærri eða minni svæði innan 

sveitar um hið sama efni og til er tekið í 9. gr. Er öll meðferð samþyktar þó hin sama 
og 10. og 11. gr. skipa fyrir um, nema að sveitarstjórn kemur þá hvarvetna í stað sýslu- 
nefndar og oddviti hreppsnefndar í stað oddvita sýslunefndar.

t

!?• gr.
Nú er samþykt gerð eins og fyiir er mælt og send Stjórnarráðinu til staðfest- 

ingar og virðist Stjórnarráðinu hún koma í bág.i við grundvaliarregiur laga eða rétdndi 
manna, er samþyktin endursend án staðfesting ir og fylgja henni þá synjunarástæður 
Stjómarráðsins.

Að öðrum kosti staðfestir Stjómarráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar 
og tiltekur hvenær hún öðlist gildi. Er hún upp frá því skuidbindandi fyrir alia þá, er 
á þvi svæði búa, er hún nær yfir.
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14. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 5 — íoo kr., er renna í sýslusjóð. 

Sömuleiðis má ákveða fyrir brot mót samþykt, er gerð kann að verða samkvæmt þessum 
lögum, sektir frá 2—20 kr., er renni i sýslusjóð, ef um sýslusamþykt er að ræða, eða í 
sveitarsjóð, ef brotið er á móti hreppssamþykt.

!5- gr-
Með brot mót lögum þessum og samþyktum, sem gerðar kunna að verða sam- 

kvæmt þeim, skal farið sem almenn lögreglumál.

Athugasemdir. 1

Vér undirritaðir nefndarmenn, er háttv. neðri deild alþingis hefir kosið til að 
íhuga landbúnaðarmál, leyfum oss að leggja fyrir deildina meðfylgjandi frumvarp til 
meðferðar og samþykkis.

Eins og hinni háttv. deild er kunnugt, samþykti alþingi 1903 lög um túngirð- 
ingar, er heimiluðu að verja mætti úr landssjóði til lánveitinga 100,000 kr. á ári á tíma- 
bilinu 1903—1909 til að kaupa fyrir útlent girðingaefni með þeim skilyrðum og tak- 
inörkunum, sem sett eru í nefndum lögum. Lánsheimild þessi er út runnin og lögin 
sjálf úr gildi fallin við lok þessa árs.

Lög þessi mættu allmikilli mótstöðu á sínum tíma; framkvæmd þeirra virtist 
nokkrum vandkvæðum bundin og var því frestað um 2 ár á alþingi 1905, og aftur 1907 
um 1 ár. Fyrir því hefir lánsheimild laga þessara verið minna notuð en ella.

Það, sem haft var á móti lögunum, var ekki að voru áliti sú hugsun og til- 
gangur þeirra að greiða fyrir aukinni jarðrækt með túngirðingum, heldur voru það ýms 
ákvæði laganna, þar á meðal linsfrestuiinn o. fl. er mönnum þótti athugavert.

Hins vegar hafa komið fram óskir um það, að lánsheimildin, er felst í túngirð- 
ingalögunum, yrði framlengd á einn eður annan hátt. Vér álítum að siíkar raddir hafi 
við rök að styðjast, og viljum stuðla að því, að framvegis sé kostur á lánum til að kaupa 
fyrir girðingaefni. Jafnframt teljum vér nauðsynlegt, að til séu almenu lagaákvæði um 
girðingar. Þessum tilgangi hyggjum vér að verði náð með frumvarpi voru, ef það yrði 
að lögum.

Frumvarpið er fyrst og fremst bygt á þeirri tillögu vorri til hinnar háttv. fjár- 
laganefndar, að tekin verði upp í fjárlagafrumvarpið fyrir 1910—1911 heimild til að 
lána megi bændum og girðingafélögum alt að 20,000 kr. hvort árið til þess að kaupa fyrir 
girðingaefni frá útlöndum. ,

Að öðru leyti inniheldur frumvarpið ýms ákvæði um girðingar alment og heim- 
ild fyrir sýslunefndir og hreppsnefndir til að gera samþyktir um notkun gaddavírs til vamar 
um samgirðingar, um beit innan samgirðingar o. fl.

í frumvarpi því, er hér ræðir um, er gert ráð fyrir því, að lánveitingin úr lands- 
sjóði nái til girðinga alment, bæði um tún og engjar, og annara girðinga, sem gerðar 
eru í félagi eða samgirðinga. Ætlumst vér til að lánið veitist í hvert sinn eftir tillögum 
Búnaðarfélags íslands, og teljum vér, að þar sé fólgin trygging fyrir því, að lánsheimildin 
verði eigi vanbrúkuð- Þeir sem íá lán, útvega sjálfir girðingaefnið á sinn kostnað. En



tryggingin fyrir þvi, að lánið verði notað, eins og til er ætlast, teljum vér að feiist i 
frumvarpinu.

Að því er snertir einstakar greinar, viljum vér taka þetta fram:

Um x. gr,
Með ákvæðum greinarinnar vill nefndin tryggja það, að girðingar, sem njóta 

styrks af almanna fé, svo sem búnaðarsxyrks og iána úr Ræktunarsjóði íslands og lands- 
sjóði samkvæmt frumvarpinu, séu yfir höfuð varanlega gerðar og veiti trygga vöm. 
Virgirðing á jafnsléttu telur nefndin þvi að eins gilda, að hún sé j-þætt. Garðnr undir 
virinn er ætlast til að ekki sé hærri en 3 fet, og er það í samræmi við ályktun alþingis 
1901 um skilyrðin fyrir styrkveitingu úr Iandssjóði til búnaðarfélaga. Það er og álit 
nefndarinnar, að garður undir vir ætti ekki að vera lægri en 2 fet. Annars er hætt við, 
að yfirgirðingin eða virinu beri garðinn ofurliða og endingin verði lakari.

Um 2. gr.
Bilið á milli stuðla í vírgirðingu álítur nefndin að sé hæfilegt 2l/g faðmur, jafn- 

vel hvemig sem girðingu er hagað að öðru leyti. — Hér er og gert ráð fyrir, að lands- 
stjórrfin semji reglugjörð um hvemig girða skuli þegar ræða er um þær girðingar, sem 
landssjóður lánar fé til. Ætlast er til, að ákvæði 1. og 2. gr. verði tekin upp i slika 
reglugjðrð með nánari reglum.

Um 3.—6. gr.
Akvæði þessara greina snerta sérstaklega þær girðingar, sem lán er veitt til úr 

landssjóði, samkværnt tilllögu nefndarinnar. Að öðru leyti má geta þess, að þessar greinar 
eru í samræmi við sams konar ákvæði í túngirðingalögunum frá 1903.

Um 7. gr. og 8. gr.
Þessat greinar innihalda engin ákvæði ura girðing með fram vegum, tröðum og 

um hlið eins og er i núgildmdi vegalögum og túngirðingalögunum. Telur nefndin 
þessi ákvæði sanngjöra og nauðsynleg.

Um 9.—11. gr.
Hér er gert ráð fyrir að heimila sýslunefndum vald til að gera samþyktir fyrir 

stærri eða smærri svæði innan sýslu, viðvikjandi gaddavírsgirðingum. Hér eru sams 
konar ákvæði og eiga sér stað um heimildarlög til að gera samþyktir.

Um 12. gr.
Ætlast er til með þessari grein, að heimild til að gera samþykt nái einnig til 

hreppsnefndar innan hrepps, og getur það oft komið sér vel þegar ræða er um sam- 
girðingar.

Við 13.—15. gr. 
er ekkert sérstakt að athuga.
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Nd. 192. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 56, 10. nóv. 1905 um bann gegn innflutningi 

á útlendu kvikfé.

Frá landbúnaðarnefndinni.

Fyrsta málsgrein í 1. gr. hljóði svo :
Það er öllum bannað að flytja hingað til lands frá útlöndum sauðfénað, naut- 

gripi, hesta, svín, geitur og hunda.

Stó

Athugasemd.
Hingað til lands flyzt árlega talsvert af hundum og munu það nær undantekn- 

ingarlaust vera ó þ a r f a hundar.
Flestir eru þeir fylgjandi útlendum ferðamönnum eða þá »skemti«-hundar, sem 

einstöku íslendingar panta sér erlendis frá.
Gagn af þessum innflutningi fyrir landið er ails ekkert, en þar á móti er 

ógagnið tilfinnanlegt, þvi að á þann hátt flyzt við og við hingað hundapest, sem ofl og 
tiðum gjörir landsmönnum nær óbætanlegt tjón.

Það virðist engin ástæða til að láta þenna innflutning afskiftalausan af hinu 
opinbera. —

Ed. 193. Breytingartillaga
um brácabyrgðahækkun á aðflutningsgjaldi þingskjal lfll.

Frá nefndinni.

í stað orðanna í 3. gr.: »Þó skal greiða .... 12. marz 1909«, komi: 
Af þeim ofangreindum vörum sem atflutningsgjald er hækkað á, eða nýtt gjald 
á lagt og flytjast til landsins frá 12. marz þar til lögin öðlast gildi, skal greiða 
aukagjöld er nemi hækkuninni eða tollgjaldinu.

Sþ. 194. Frumvarp
til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi.

(Eins og það var samþykt við eina umr. í Ed.).

1- gr-
Þangað til annari skipan verður komið á skattamál landsins, skal greiða 

aðflutningsgjald sem hér segir:
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kr. 0,10 af hverjum potti.

1,00
1,50
2,00

— 0,50

1,00
1.00 pela

1. Af alls konar öli.................................................
2. Af all8 konar brennivíni, rommi, kognaki, whisky, 

arraki og sams konar drykkjarföngum með 8°
styrkleika eða minna............................................
yflr 8° og alt að 12° styrkleika........................
yflr 12° og alt að 16° styrkleika........................
Af 16° vinanda, sem aðfluttur er til eldsneytis 
eða iðnaðar, og gerður er óhæfur til drvkkjar 
undir umsjón yfirvalds, skal ekkert gjald greiða.

3. Af rauðvíni og sams konar borövínum hvitum
(eigi freyðandi) svo og af messuvíni...................

4. Af öllum öðrum vinföngum, þar með töldum 
bittersamsetningum, sem ætlaðar eru óblandaðar 
til drykkjar, svo og af súrum berjasafa (súrsaft)

5. Af bitter-vökva (bitteressents, elixir og þvl.) . .
eða minni ílátum. Eftir sama hlutfalli skalgreiðatoll,sé varanaðfluttf stærriílátum.

Séu vörutegundir þær, sem taldar eru í töluliðunum 2, 3 og 4, fluttar 
í ilátum, sem rúma minna en pott, skal greiða sama gjald af hverjum 3 
pelum, sem af potti í stærri ílátum.

6. Af tóbaki alls konar, reyktóbaki, murintóbaki,
neftóbaki og óunnu tóbaki..................................kr. 1,00 af hverju pundi.

7. Af tóbaksvindlum og vindlingum (cigarettum) . — 2,60 — — —
Vindlingar tollast að meðtöldum pappírnum og öskjum eða dósum, sem 

þær seljast i.
Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalda, og notuð eru ein- 

göngu til fjárböðunar, eru undanþegin aðílutningsgjaldi.
rendu kaffi og kafflbæti alls konar . . 13 aura af hverju pundi.
s konar brendu kaffl.................................. 18 — — — —
tri og sirópi.................................................6lfa eyri — — —
rrasi...............................................................50 aura — — —

8. Af
9. Af

10. Af
11. Af
12. Af
13. Af
14. Af og konfekt-tegundum 40 — — — —

2. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld 1. gr. 1—14 í toll-lögum fyrir ísland 

frá 8. nóv. 1901 og 1. gr. i lögum 31. júlí 1907 um framlenging á gildi laga um 
hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júlí 1905 og skipun milliþinganefndar.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Af þeim ofangreindum vörum, sem 

aðflutningsgjald er hækkað á, eða nýtt gjald á lagt og flytjast til landsins frá 12. 
marz 1909 þar til lögin öðlast gildi, skal greiða aukagjald, er nemi hækkuninní 
eða tollgjaldinu.
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Nd. 195. Frumvarp
til laga utn breyting á lögum um kosningar til alþingis frá 3. okt. 1903.

Eins og það var samþykt viö 2. umr. i Nd

1. gr.
Á aukakjörekrá þá, sem um er rætt i 12. gr. laga um kosningar til al- 

þingis 3. okt. 1903, skulu þeir settir, sem ekki hafa kosningarrétt, þá er kjör- 
skrá gengur í gildi (1. júli), en vitanlegt þykir aö fullnægja muni þeim skilyrð- 
um, sem til kosningarréttar þurfa, einhvern tíma á árinu, er kjörskrá gildir fyrir.

2. gr.
Frestur sá, sem í 21. gr. kosningarlaganna er ætlaður yíirkjörstjórn til að 

fullgera kjóreeðla, skal vera 10 dagar.

3. gr.
Almennar reglnlegar kosningar til alþingis, sem með 25. gr. kosningar- 

laganna er ákveðið að fari fram 10. dag septembermánaðar, skulu hér eftir fram 
fara fyrata vetrardag.

4. gr.
Ef kjósandi skýrir kjöratjórn frá því, að hann sé eigi fær um að kjósa á 

fyrirakipaðan hátt, og færir sérstakar ástæður fyrir því, er kjörstjórn metur gildar, 
skal sá úr kjöratjórninni, er kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í 
kjörherberginu. Þetta skal bókað í kjörbókinni að tilgreindum ástæðum.

5. gr.
Þá er kosning þingmanns er ógilt samkvæmt 29. gr. stjómarakrárinnar, 

sbr. 41. og 48. gr. kosningarlaganna, skal stjórnarráðið skipa fyrir um nýja kosn- 
ingu svo fljótt sem verða má.

Sþ. 196. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um bráðabirgðahækkun á aðflutningsgjaldi. 

Flutningsm.: August Flygenring.
Við 1. grein:

1. Undir 4. lið, orðin: »svo og af súrum berjasafa (súrsaft)«, falli burt.
2. Á eftir 14. lið sömu greinar komi nýr liður svo hljóðandi: 15. Af súrum 

berjasafa (súreaft) ... 25 aura af hverjum potti.

Nd. 197. Tillaga
til þingsályktunar um verzlunarlöggjöf.

Eins og hún var samþykt við eina umræðu í Ed.
Alþingi ályktar að skora á stjórnina að taka til rækilegrar athugunar 

verzlunarlöggjöf landsins, séretaklega að því, er snertir réttindi hériendra kaup-
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manna og verzlunarfélaga, rétt manna, karla sem kvenna, til verzlunar í kaup- 
stöðum, löggiltum verzlunarstöðum og sveitum, sem og rétt til lausakaupaverzl- 
unar og umboðssölu, og leggja fyrir næsta reglulegt alþingi frumvarp til laga um 
þetta efni.

Ed. 198. trumvarp
til laga um úrskurðarvald sáttanefnda.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

1- gr-
I skuldamálum, er nema eigi meiru en 50 krónum, skal sáttanefnd, ef 

skuldheimtumaður krefst þess, kveða upp fullnaðarúrskurð:
a. Þegar kærði þrátt fyrir löglega birtingu fyrirkallsins mætir ekki og sátta- 

nefndin heflr eigi ástæðu til að ætla, að hann hafi lögleg forföll, er hindri 
hann frá að mæta eða láta mæta fyrir sig.

b. Þegar skuldunautur eftir áskorun sáttanefndar um að gefa skýlaus svör 
um skuld þá, sem hann er krafinn um, viðurkennir afdráttarlaust að hann 
sé skyldur að borga hana, eða skrifleg viðurkenning liggur fyrir, en hann 
vill þó ekki sættast, eða eigi er auðið að koma á sætt milli máisaðila um 
aukaatriði, svo sem borgunartíma, vexti og þóknun til skuldheimtumanns 
fyrir ómök og kostnað við málið.
Sáttanefndin ritar í sáttabókina og les upp fyrir málsaðilum kröfur skuld- 

heimtumanns, viðurkenning skuldunauts og mótmæii hans, svo og sáttaboð þeirra 
beggja.

2. gr.
Ákvæði 1. gr. gilda þó eigi:

a. Þegar skuldheimtumaður hefir, til að tryggja kröfu sína, beitt kyrsetning 
eða banni, sem mótmælt er af skuldunaut.

b. Þegar fleiri en einn hafa verið kærðir fyrir sáttanefndinni um sömu skuld, 
og allir kannast eigi við að hún sé rétt.

3. gr.
Láti skuldheimtumaður hjá líða að krefjast úrskurðar sáttanefndar, þegar 

svo á stendur sem segir í 1. gr. b., og haldi hann málinu áfram, getur hann ekki 
fengið sér dæmdan málskostnað, þótt hann vinni málið. Um leið og slíku máli 
er visað til aðgerða dómstólanna, skal þess getið, með hverjum kostum skuldu- 
nautur vildi sættast.

4. gr.
Nú mætir kærandi eigi á sáttafundi og sáttanefndin hefir eigi ástæðu til 

að ætla að bann hafi lögleg forföll, er hindri hann frá að raæta eða iáta raæta
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ryrir sig, en kærði mætir og krefst þóknunar fyrir ómak sitt, og skal sáttanefnd- 
in þá með úrskurði ákveða honurn hæfilega þóknun fyrir ómakið.

5. gr.
Úrskurð eftir lögum þessum ber sáttanefnd að uppkveða þegará staðnum, 

ef auðið er, ella í síðasta lagi innan viku. I úrskurðinum skal það tekið fram, 
livort hann hafi verið uppkveðinn i viðurvist raálsaðila. Úrskurður sáttanefndar 
skal ritaður í sáttabókina.

6. gr.
Við hverja sáttanefnd skal skipa varasáttanefndarmann, er tekur sæti i 

nefndinni, ef annarhvor sáttanefndarmanna er viðriðinn málið eða hefir forföll, 
svo og þegar sáttanefndarmenn greinir á, er kveða skal upp úrskurð, og ræður 
þá afl atkvæða.

7. gr.
Nú úrskurðar sáttanefnd, að kærði skuli borga skuld þá, sera krafist er, 

eða eitthvað af henni, og skal þá í úrskurðinum tiltaka aðalupphæðina, sem borga 
ber, og vexti ef þá ber einnig að borga, svo og þóknun til skuldheimtumanns 
iyrir ómök og kostnað við kæru málsins fyrir sáttanefndinni, og fyrir að 
mæta þar

8. gr.
Úiskurður sáttanefndar hefir sama gildi sem sátt. Fullnægjufrestur úr- 

í kurðarins er 4 vikur, nema málsaðilar hafi komið sér saman um annað fyrir 
sáttanefnd. Frest þennan ber að reikna frá uppsögn úrskurðarins, hafi hann ver 
id uppkveðinn i viðurvist málsaðila. ella frá birtingu hans.

9. gr.
Fyrir uppsögn og bókun úrskurðar greiðist 1 króna til hvers sáttanefnd- 

armanns, er þar á þátt i. Fyrir endurrit úr sáttabókinni greiðist 25 aurar fyrir 
hverja hálförk eða minna.

10- gr-
Hafi kærði gagnkröfu á hendur kæranda, getur hann komið fram með 

hana án kæru til sáttanefndar. Sé gagnkrafan viðurkend af kæranda eða stafi 
af skuld, sem eigi er inótmælt, skal sáttanefnd kveða upp úrskurð um gagn- 
'<röfuna jafnframt aðalkröfunni, þó svo, að kærði getur eigi fengið úrskurð 
fyrir meiru en til að jafna skuldaskiftin.

11- gr.
Úrskurði sáttanefndar sarakvæmt lögum þessum verður ekki áfrýjað til 

ilómstólanna. Þó getur dómarinn i þvi lögsagnarumdæmi veitt leyfisbréf til þess 
>.ð 8kjóta úrskurði sáttanefndar til undirréttar, þá er sérstakar ástæður eru fyrir 
iiendi, t. d. ef kærði getur sannað lögleg forföll, er hafi hindrað hann frá að mæta 
íyrir sáttanefnd. Fyrir slik leyfisbréf skal greiða 10 kr. er renni í landsjóð.



hingsfeja! 199—2Ö2 343

Ed. 199. Frumvarp
til laga um tvo vigslubiskupa. á íslandi.

(Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.).

Auk aðalbiskups skulu tveir vera ofíiciales á landi hér og nefnast 
þeir vigslubiskupar. Skal annar þeirra vera í Skálboltsbiskupsdæmi hinu foma, 
en hinn i Hólabiskupsdæmi hinu forna. Konungur skipar vigslubiskupa efiu 
tillögu prestastéttarinnar í hvoru biskupsdæmi. Skulu þeir hafa biskup3- 
vigslu, og vigir annar þeirra biskup þann, er nú næst kemur, ef svo 
stendur á, að fráfarandi biskup getur af einhverjum ástæðum ekki gert það. 
Nú verður ágreiningur um það hvor vigslubiskupa skuli biskup vígja, og skal þá 
framar ganga vígslubiskup Skálholtsbiskupsdæmis. Vígslubiskupar vígja og 
presta í forföllum biskups, hvor í sinu urodæmi. Til vigslukostnaðar, þegar þcir 
vigjast, skulu þeim hvorum fyrir sig greiðast 500 kr. úr landssjóði íslands. 
Að öðru leyri hafa þeir engin föst laun, en borga skal þeim úr landssjóði efiir 
reikningi fyrir embættisverk þau, er þeir inna af höndum í forföllum biskups.

Nd. 200. Frumvarp
til laga um að löggilda verzlunarstað að Klettsvík i Neshreppi innan Ennis. 

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

Að Klettsvik i Neshreppi innan Ennis skal vera löggiltur verzlunarstaður.

Nd. 201. Breytingaitillaga
við frv. til laga um brevting á ákvæðum laga 19. febr. 1886, að þvi er keniur til 

lýsinga (birtingar) á undan borgaralegu hjónabandi.
Flutningsmaður: Jón Olafsson.

Aftan við frv. bætist ný málsgrein:
»Ósk brúðhjónaefna um, hvar og hvenær hjónavígsla skuli fram fara, skal vaids- 

maður taka til greina að svo miklu leyti, sem hentugleikar hans leyfa«.

Nd. 202. Breytingartillaga
við viðaukatiliögu á þingskjali 150. 

Flutningsm.: Bjöm Kristjánsson.
Liðnrinn a orðist svo:

Vitabygging á Akranesi í Borgarfirði.
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Nd. 203. Viðaukatillaga
við frv. til laga um löggilding verzlunarstaðar í Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð.— (131)- 

Frá Bjarna Jónssyni frá Vogi.
1. Fyrir ofan málsgrein frumvarpsins komi 1. gr.
2. Komi ný grein, sem verður 2. gr.:

Lög þessi öðlast gildi þegar Stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verzlunarlóð- 
arinnar samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild stjómartíðindanna.

Nd. 201. Viðaukatillaga
við frumvarp til laga um löggilding verzlunarstaðar 

í Hjallanesi í Staðarfellslandi við Hvammsfjörð (130).
Frá Bjami Jónssyni frá Vogi.

1. Fyrir ofan málsgrein frumvarpsins komi: 1. gr.
2. Komi ný grein, sem verður 2. gr.:

Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verzlunar- 
lóðarinnar samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild 
stjórnartíðindanna.

Nd. 205. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 31, 20. október 1905 um sölu þjóðjarða. 

Flutningsmenn: Jón Ólafsson og Benedikt Sveinsson.

1. gr.
Nú verður þjóðjörð seld ábúanda samkvæmt lögum nr. 31, 20. okt. 1905, og 

gengur hún úr sjálfsábúð kaupanda næstu 10 ár, þá á landssjóður rétt á, ef landsstjórnin 
kýs, að kaupa jörðina aftur gegn þvl að endurborga það er greitt var af kaupverði jarð- 
arinnar, og jarðabætur þær og mannvirki, er gerð hafa verið á henni síðan landssjóður 
seldi hana, eftir mati óvilhallra dómkvaddra manna, og skal við það mat meðal annars taka 
tilíit til þess, hvert gagn ábúandi hefir þegar haft af jarðabótinni eða mannvirkinu.

2. gr.
Nú er landstjórninui tilkynt, að eigandinn, sem á jörðu býr, eða erfingjar hans, 

ef hann er dáinn, hafi í huga að selja jörðina öðrum eða byggja hana öðrum, og skal 
landsstjórnin þá til segja innan 3 mánaða, hvort hún ætlar að láta landssjóð neyta kaup- 
réttar síns.

3- gr-
Meðan jörð er í eign og ábúð, eða i ábúð, erfmgja þess manns, er hana 

keypti af landsjóði, telst hún eigi gengin úr sjálfsábúð kaupanda.

4- gr-
Nú er jörð seld eða bygð gagnstætt ákvæðum laga þessara, og á þá landssjóður 

rétt á að rifta sölu sína á jörðunni.
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Nd. 206. Frumvarp
til laga um eiða og drengskaparorð.

Flutningsmenn: Jón Þorkelsson og Benedikt Sveinsson. 

x. gr.
Hverjum manni þeim, er samkvæmt lögum ber skylda til þess að bera vætti 

fyrir íslenzkum dómstól eða annars kostar, þar sem eiður er unninn, er skylt að stað- 
festa skýrslu sína eða framburð, ef þess verður krafizt, á þann hátt er lög þessi greina.

2. gr.
Þeir menn, er opinberlega teljast til einhvers kristins trúarfélags, skulu vinna 

eið að framburði sínum með þvílíkum orðum: Það segi eg guði að framburður minn 
fyrir dómi hér í dag er að öllu leyti fullum sannleik samkvæmur. Guð sé mér hollur 
sem eg satt segi, gramur ef eg lýg.

3- gr-
Þeir menn, er teljast eigi opinberlega til neins kristins trúarfélags skulu staðfesta 

skýrslu sína með því að leggja þar við sæmd sína og drengskap, og sé þeim eiður 
stafaður á þvilfkan hátt: Svo skýt eg máli mínu til sæmdar minnar og samvizku 
og svo vil eg sjálfur framast sanninda njótandi verða af öðrum mönnum sem eg fer 
með fullan sannleik um það, er nú hefi eg flutt og fram borið. Þetta vitni ber eg fyrir 
engrj muna skyld, heldur sökum rétts máls og sanninda. Njóti eg svo drengskapar 
míns og mannorðs sem eg satt segi. Niðingur ef eg lýg.

4- gr-
Áður eiður sé unninn eða drengskapur lagður við til hæstu sanninda ber dóm- 

ara að brýna fyrir þeim, er eiðinn vinna eða drengskap við leggja, þýðing hvorstveggja. 
Eiðvinning og viðlagning drengskapar fer eigi fyrr fram en eftir að vætti er borið.

5- gr-
Eiðvinning og viðlagning drengskapar haía að öllu sama gildi að lögum. Á þeim 

er og samur ábyrgðarhluti að lögum.

6. gr.
Nú eru úrslit sakar látin vera undir þvi komin, að tnnar hvor málsaðila vinni 

eið eða einhver annar í þeirra stað, og skal þá fylgt reglum 2. og 3 gr. (sbr. 4. gr.) 
laga þessara með þeim tilbreytingum, sem atvik heimta.

7- gr-
Eiðsdómur skal vera orðaður á þá leið, að málsaðili vinni annað hvort eið eða 

leggi dreugskap sinn við sannindi þess, er í eiðstaf hans kom. Dómari eiðstöku úrskurð- 
ar, hvort fylgt skuli 2. eða 3. gr. laga þessara.

8. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld tilskipun frá 22. sept. 1846.

44
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Ed. 207. Frumvarp
til laga um erfðaábúð á kirkjujörðum.

Flutningsmaður: Jens Pálsson.

i- gr.
Um umsjón, byggingu og ábúð kirkjujarða fer svo sem fyrir er mælt með lög- 

um þessum.
2. gr.

Kirkjujarðir eru:
1. Jarðir þær, er alment nefnast kirkjujarðir.
2. Jarðir þær, sem verið hafa embættissetur sóknarpresta þjóðkirkjunnar, en að áliti 

hlutaðeigandi sýslunefndar geta ekki samkvæmt lögum nr. 45, 16. nóvbr. 1907 framar 
verið prestssetur.

3. Hjáleigur slíkra prestssetra og hjáleigur kirkjujarða, þær er metnar eru til hundraða- 
tals samkvæmt gildandi lögum og jarðabók, og eru að minsta kosti 7,5 hndr. að 
dýrleika.

í- gr-
Umráðamenn þeir, er byggingarráð hafa á kirkjujörðum, skulu fyrir 1. janúar 

1910 hafa leitað áiits sýslunefndar um hverja þá kirkjujörð, er þeir hafa í umsjón sinni, 
hvort hún sé sérstaklega hentug fyrir opinberar stofnanir eða til annara almennings nota, 
svo og hvort liklegt sé, að á jörðinni myndist innan skamms kauptún eða þorp, eða 
þar komi upp verksmiðjuiðnaður, og loks um það, hvort jörðin sé sérstaklega fallin til 
sundurskiftingar milli margra grasbýla. Skai sýslunefnd hver á fyrsta fundi sínum á ár- 
inu 1910 láta uppi álit sitt um sérhverja kirkjujörð í sýslunni, að því er til þessara 
atriða kemur, og tilkynna umráðamönuum jarðanna álit sitt. Á sama fundi skal sýslu- 
nefnd og kveða upp álit um, hverjar jarðir geti haldið áfram að vera prestssetur eftir 
það, er skipun prestakalla samkvæmt lögum lögum nr. 45, 16. nóvbr. 1907 er komin á.

4- gr-
Um ábúð og byggingu allra annara kirkjujarða en þeirra, er að áliti sýslunefndar 

eru svo vaxnar, sem tekið er fram í 3. gr. laga þessara, skal fara svo sem fyrir er mælt 
i eftirfarandi greinum.

5- gr-
Byggja skal slíkar jarðir með bréflegum samningi (byggingarbréfi), og verður 

hann því að eins fullgildur, að sýslumaður riti á hann samþykki sitt.

6. gr.
Þá er slík kirkjujörð losnar úr ábúð, skal í næstu fardögum selja kúgildi þau, 

er á henni eru.
Byggja skal hana með jarðabótakvöð, er nemi að minsta kosti hálfu jarðabóta- 

dagsverki fyrir hvert hundrað að dýrleika hennar að gildandi lögum. Eftirgjaldið skal 
að öðru leyti gjaldast í peningum, og ákveða óvilhallir dómkvaddir menn upphæð þess, 
og er það »lögleíga«. Skal svo gert í hvert skifti, er jörð losnar úr ábúð. Síðan skal 
bjóða hana til ábúðar og jafnframt auglýsa lögleigu hennar i blaði þvi, er fer með 
stjómarvaldaauglýsingar.
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Nú byggist jðrð eigi fyrir lögieigu fulla, og skal þá byggja hana hverjum þeim 
hæfum rnanni; er býður ieiguupphæð þá, sem er lögleigu næst.

Gjalddagi eftirgjaldsins er 31. desember, og sé það eigi greitt í þann eindaga, 
má fyrir því fjárnám gera, án undangenginnar sáttar eða dóms. — Náist efdrgjaidið þá 
ekki með fjámámi, enda greiði ábúandi það eigi innan mánaðar frá eindaga, glatar hann 
ábúðarrétti sínum frá næstu fardögum.

7- gr-
Andvirði seldra kirkjukúgilda skal leggja í hinn sérstaka sjóð, er stofnaður var 

með lögum um sölu kirkjujarða nr. 50, 16. nóv. 1907, og nefnist kirkjujarðasjóður. 
Stendur hann beint undir landstjóminni og er stofnfé hans andvirði seldra kirkjujarða, 
peningaeign prestakalla, og andvirði seldra kirkjukúgilda.

8- gr.
Eign kirkjnjarðasjóðsins skal ávaxta sem óskerðanlegan höfuðstól, og skal árlega 

leggja við innstæðuna 5% af árstekjunum, en að öðru leyti ganga vextimir í presta- 
launasjóð til að launa sóknarprestum þjóðkirkjunnar.

9- gr-
Landstjómin semur i byrjun hvers almanaksárs reikning kirkjujarðasjóðs fyrir 

hið umliðna ár. Reikninginn skal auglýsa í B-deild Stjórnartíðindanna, og síðan leggja 
fyrir hvert reglulegt alþingi til athugunar reikninga tveggja síðastliðinna ára með fylgi- 
skjölum.

10. gr.
Úr kirkjujarðasjóði skal, svo sem fé hans hrekkur til, lán veita til húsabóta og 

gripheldra vírgirðinga bændum á jörðum þeim, er bygðar eru samkvæmt lögum þessum. 
Mega slík lán til hverrar jarðar þó aldrei nema meiru samtals, en hálfu virðingarverði 
jarðarinnar, og skal af þeim greiða 6% vöxtu árlega. Greiðast skulu þeir með eftir- 
gjaldinu eftir jörðina, ög fer um gjalddaga og innheitntu þeirra eftir 5. grein. Af vöxt- 
unum skulu 4%% greiðast í kirkjujarðasjóð, en 1%% skal se.tur á vöxtu undir umsjón 
sýslumanns, og heita >viðhaldssjóðir húsa og girðinga< tilnefndrar jarðar. Skal þessa 
getið í skuldabréfi ábúanda, er lánið tekur. A varðveizlu og ávöxtum sjóðsins ber sýslu- 
maður jafn ríka ábyrgð og á varðveizlu og ávöxtum ómyndugra fjár, — og skal hann 
leggja fram fyrir sýslunefnd til endurskoðunar og athugunar fullnægjandi skilriki fyrir 
>viðhaldssjóði húsa og girðinga< nverrar kirkjujarðar í sýslunni um sig og allra saman.

Það af höfuðstóli kirkjujarðasjóðs, sem eigi er i lánum og á vöxtum samkvæmt 
upphafsákvæðum greinar þessarar skal varðveitt og ávaxtað í Landsbankanum á þann hátt, 
að jafnan geti laust verið til nefndra lánveitinga.

11. gr.
Hver sá, kona sem karl, er með löglegu byggingarbréfi, samkvæmu 5. gr. laga 

þessara fær til ábúðar einhverja þeirra knkjujarða, er í 2. og 4. grein ræðir um, öðlast 
með því fyrir niðja sína mann frá manni í beinan legg i óslitinni röð allan sama ábúð- 
arrétt, ábúðarskilmála og leigumála, sem hann sjálfur öðlast með byggingarbréfinu og er 
það erfðaábúð. Kjörsonur eða kjördóttir barnslauss ábúanda, og hver sá, kona sem 
karl, er hann hefir leitt til arfs eða ættar, skal njóta erfðaábúðarinnar sem bam hans 
væri, Ekkja ábúanda gengur fyrir barni hans meðan hennar nýtur við, og eldri niðji
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fyrir yngri niðja, nema öðru vísi hafi samist með þeim. Nú er sá ófullveðja, er að 
erfðaábúðinni er borinn, og ræður þá lögráðandi hans, hvort hann afsalar sér erfðaábúð- 
inni eða geymir réttar síns, en fulla ábyrgð hefir lögráðandi þá á ábúðinni í öllurn 
greinum unz ábúðararfi verður fullveðja.

$4$

12. gr.
Nú losnar jörð úr erfðaábúð ættar, áður en 25 ár eru liðin frá því, er húr. tók 

ábúðina, og ábúandi hefir gert verulegar túnbætur, engjabætur, eða reist matjurtagarð á 
stofn á óræktaðri jörðu, um 15 síðustu ár ábúðartimans, og er honum þá rétt, eða dán- 
arbúi hans, að láta óvilhalla dómkvadda menn meta hvorttveggja í senn til peningaverðs, 
bæði vinnu þá og fé, er til jarðabótanna hefir gengið, og atð þaun, er þær þegar hafa 
borið honum. Nú er arðurinn af jarðabótunum að matsmanna dómi eigi orðinn fult 
ígildi til kostnaðarins til þeirra, og skal kirkjujarðasjóður þá bæta hálfan halla, en hálfur 
fellur niður.

13- gr-
Þá er jörð losnar úr erfaábúð, skal lögleiga hennar ávalt ákveðin af nýju, og 

hún boðin til ábúðar, hvorttveggja samkv. 5. gr.
Um erfðaábúðarskifti á jörðu fer að öðru leyti svo sem landslög mæla fyrir um 

venjuleg ábúendaskifji á jörðum, afhending, úttekt og voryrkjur og alt annað, er þar að Jýtur.

14- gr-
Þeim, sem eru löglegir ábúendur á kirkjujörðum þeim, er ræðir um í 2. og 4. 

gr., veitist með lögum þessum réttur til að fá erfðaábúð á ábúðarjörðum sínum, með 
þeim hætti, sem lög þessi tilskilja.

15- gr-
Verði prestssetur, sem niður er lagt og í erfðaábúð komið samkvæmt lögum 

þessum, tekið upp aftur með breytingu á lögum um skipun prestakalla nr. 45, 16. nóvbr. 
1907, og gert að prestssetri af nýju, hverfur það úr erfðaábúð og skal látið laust prestin- 
um i næstu fardögum, án sérstakrar uppbótar fyrir missi ábúðarinnar.

16. gr.
Það er til annars kemur en þess, er mælt er fyrir um í lögum þessum, skal 

fara tneð umsjón yfir jörðum þeim, er ræðir um i 2. og 4. gr. laga þessarr., byggingar- 
ráð á þeim, og eftirlit með þeim eftir fyrirmælum 8., 9., 10. og 11. gr. laga um laun 
sóknarpresta nr. 46, 16. nóvbr. 1907.

17- gr-
Erfðaábúendur, samkvæmt lögum þessum, á niðurlögðum prestsetrum, skulu 

nefndir >óðalshölda«, en erfðaábúendur á öðrum kirkjujörðnm »höldar«.

18. gr.
Jafnskjótt sem lög þessi koma i gildi, falla úr gildi lögnr. 50, 16. nóvbr. 1907, 

«m sölu kirkjujarða, svo og öll önuur lagaákvæði, er koma kynnu í bága við lög þessi.
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Nd. 208. Frumvarp
j til laga um námsskeið verzlunarmanna.j

Frá nefhdinni í verzlunarlöggjöf.
Framsögumaður: Magnús Blöndahl.

5

i I- gr.
] Kaupmenn, kaupfélagsstjórar og aðrir þeir, sem reka eða veita verzlunum for-
j stöðui kaupstöðum, skulu, þó er þeir taka unglinga yngri en 18 ára til verzlunarnáms, ann-
I ast um að gerður sé skriflegur námssamningur. og ber hlutaðeigandi lögreglustjóra að 
j rita vottorð sitt á samninginn þess efnis, að hann sé saminn á þann hátt, sem lög þessi 

mæla fyrir um. Sé ákvæði þetta brotið er samningurinn ógildur. Eyðublöð undir slíka
samninga lætur stjórnarráðið semja og afhenda lögreglustjóra þau ókeypis.

2. gr.
Engan pilt eða stúlku má taka til náms, sem yngri er en 12 ára.

3- gr-
j í samningnum skal ákveðið, hve langt námsskeiðið skal vera; má það aldrei vera

skemra, að meðtöldum revnslutímanum (sbr. j. gr.) en 4 ár og aldrei lengra en 5 ár.
3
) 4- gr-

Það skal skýrt tekið fram t samningnum, hvernig launa skuli nemandanum, og
skulu launin annaðhvort vera fólgin í fæði, húsnæði, klæðum og þjónustu, eða þá mán- 
aðarlaun, er greiðist í peningum að nokkru eða öllu. Sé verzlunarskóli á staðnum þar 
sem nemandi er ráðinn. skal nemanda einnig séð fyrir ókeypis kenslu á skólanum, og 
veittur nægilegur tími til náms.

S- gr
Fyrsta mánuðinn af námstímanum ber að skoða sem reynslutíma fyrir báða og 

hafa þá bæði verzlunarstjómandi og nemandi, sé hann þá orðinn 16 ára, en ella foreldr- 
ar eða fjárráðamenn, rétt til þess, að heimta að samningnum sé slitið án þess að tilgreina 
nokkra ástæðu. En þegar svo er, á hvorugur heimtingu á skaðabótum hjá hinum, nema 
skýlaus ákvasði sé um það gerð í samningnum.

6. gr.
Nemandi skal sýna húsbónda sínum trúmensku, hlýðni og auðsveipni og vinna 

honum alt það gagn, sem hann frekast má. Geri nemandi sig sekan í nokkurri óráð- 
vendni. skal hann tafarlaust rekinn burt frá náminu.

7- gr.
Sé nemandi yngri en 18 ára, má vinnutíminn ekki fara fram úr 12 stundum á 

dag að meðtöldum námstíma og 2 stundum til að hvílast og matast. Að jafnaði má 
verzlunarstjórnandi ekki láta nemandann vinna neina vinnu frá kl. 9 á kvöldin til kl. 
6 á morgna. Stjórnarráðið getur veitt undanþágu frá þessu, ef því þykir brýn ástæða 
til þess.
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8. gr.
A sunnudögum eð.i öðrum helgidögum þjóðkirkjunnar má verzlunarstjórnandi 

ekki fá nentanda neina vinnu, nema þegar sérstaklega mikið liggur við t. d. um jólaleitið 
og þegar vörukönnun á sér stað. Nemandi skal fá einnar viku sumarfrí.

9- gr-
Meðan námstíminn stendur yfir, skal verzlunarstjómandi vaka yfir hegðun og sið- 

ferði nemanda og eftir megni varna því, að aðrir hafi siðspillandi áhrif á hann. Hann 
má ekki setja nemanda til annarar vinnu en þeirrar, sem lýtur að námi hans. A meðal 
annars skal hann gæta þess að nemandi fái nokkra verklega æfingu i skrifstofustörfum. 
Þegar námstímanum er lokið, á nemandi heimtingu á að fá skírteini hjá verzlunarforstjóra 
urn að námi hans sé lokið og enn fremur vottorð um hegðun sina og dugnað.

io. gr.
Nú sýkist nemandi án þess honum sé sjálfum sök á gefandi sakir ótilhlýðilegr- 

ar hegðunar og ber verzlunarstjórnanda þá að greiða honum laun i 6 vikur frá þeim 
tima, sem hann veiktist og auk þess greiða kostnað allan við sjúkrahúslegu hans í jafn- 
langan tíma. Akvæði þessu verður ekki breytt með neinum samningi milli aðila.

n. gr.
Fyr en námssamningi er löglega slitið, má enginn taka nemanda annars mauns 

til kenslu.

12. gr.
Námssamningur verður ógildur:

1. Þá er verzlunarstjórnandi deyr.
2. Þá er verzlunarstjórnandi hættir við verzlun sína eða verður gjaldþrota.
3. Þá er báðir samningsaðilar verða ásáttir um það, þó svo að sé nemandinn yngri 

en 18 ára þá þ.arf hann einnig samþykki fjárráðamanns síns.

13- gr-
Risi ágreiningur milli samningsaðila út af námssamningi, skal það mál útkljá 

af gjörðardómi. Gjörðardóminn skipa 2 kaupmenn eða verzlunarstjórar, er verzlunarstjórn- 
andi útnefnir, og 2 verzlunarmenn, er nemandi útnefnir, en sjálfkjörinn oddamaður 
gjörðardómsins er viðkomandi bæjarfógeti eða sýslumaður. Neiti annar málsaðila að út- 
nefna menn í gjörðardóminn, skal hinum partinum heimilt að útnefna þá alla 4. Sá 
sem beiðist gjörðar skal snúa sér skriflega eða munnlega til oddamanns og kveður hann 
málsaðila, með 8 daga fyrirvara í mesta lagi, til þess að mæta fyrir sér ásamt gjörðar- 
mönnum sínum. Skal þá málið útkljáð að fullu og ræður afl atkvæða, þó má veita að- 
ilum frest, alt að 8 dögum, í eitt skifti, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Málspartar 
eru algerlega bundnir við úrskurð gjörðardómsins. Mæti einhver gjörðarmanna ekki, skal 
málinu ráðið til lykta af þeim gjörðarmönnum, sem mættir eru.

Með gjörðardómi má slíta samningi og dæma þeim, er tjón bíður, skaðabætur.
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Nd.
til

209. Frumvarp
laga um atvinnu við vélagæzlu á íslenzkum gufuskipum og gæzlu gufuvéla á landi.

Flutningsmaður: Magnús Blöndahl.

1. gr.
Réttur til að vera vélastjóri á íslenzkum gufuskipum með vélum, sem hafa meira 

en 75 en minna en 900 indic hestaöfl, skal bundin því skilyrði, að hlutaðeigandi hafi 
fengið skirteini sem vélastjóri.

2. gr.
A íslenzkum gufuskipum, sem hafa vélar m.eð meira en 250 en minna en 900 

indic. hestaöflum, skulu vera að minsta kosti 1 yfirvélastjóii og 1 undirvélastjóri, sem 
fullnægja þeim skilyrðum, sem iög þessi setja. Ef vél skipsins hefir minna en 250 
indic. hestaöfl, er nægilegt að á þeim skipum sé einn vélastjóri, sem fullnægir þeim skil- 
yrðum, sem lög þessi setja um yfirvélastjóra. Auk vélastjóra skal vera að minsta kosti 
1 kyndari á skipunum. Ekkert íslenzkt gufuskip má afgreiða frá nokkurri höfn á íslandi 
til sigiinga utan lands eða innan, nema á því sé það vélalið, sem segir í grein þessari.

gr-
Til þess að geta öðlast skírteini sem undirvélastjóri á íslenzku gufuskipi út-

heimtist:
a. Að hlutaðeigandi hafi nægilega bóklega þekkingu á byggingu og starfsemi gufuvéla 

eftir kröfum þeim, sem gerðar verða af stjórnarráðinu; kunnátta þessi skal sönnuð 
með sérstöku prófi við sjómannaskólann í Reykjavík.

b. Að hann hafi fengist við járnsmíði í 3 ár og fengið vottorð frá meistara sínum um 
kunnáttu, dugnað og reglusemi.

c. Að hann hafi verið kyndari á gufuskipi í 12 mánuði og hafi meðmæli vélastjóra 
þess eða þeirra, sem hann hefir verið kyndari hjá, fyrir dugnað, reglusemi og 
þekkingu á hirðingu gufuvéla.

d. Að hann hafi rétt innborinna manna og sé heimilisfastur á íslandi.
e. Að hann hafi ekki verið dæmdur í hegningarvinnu fyrir nokkurt það verk, sem 

svivírðilegt er að almenningsáliti.
Ennfremur á maður, sem stjórnað hefir á eigin ábyrgð gufuvél á landi með 

meira en 25 indic. hestaöflum, heimting á að fá skírteini sem undirvélastjóri, ef hann 
hefir int af hendi það bóklega próf, sem um getur undir staflið a, og hefir vottorð frá 
2 vélameisturum, sem stjómarráðið tekur gilda, um að hann sé fær um að vera undir- 
vélastjóri á gufuskipi.

4- gr-
Til þess að geta öðlast skírteini sem yfirvélastjóri á íslenzku gufuskipi útheimtist, 

auk þess sem útheimtist samkvæmt 3. gr. a, að hlutaðeigandi hafi verið undirvélastjóri 
i 2 ár og hafi meðmæli frá yfirvélastjóra þeim eðá yfirvélastjórum þeim, sem hann hefir 
unnið með, um að hann hafi næga þekkingu á meðferð og hirðingu gufuvéla og sé 
reglusamur, b., að hann sé fullra 25 ára gamall.
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5- fir-
Skylt er öllum vélastjórum á íslenzkum guíuskipum að láta aí hendi meðmæli 

þau, sem um getur í 3. og 4. grein fyrir þann tíma, sem hlutaðeigandi hefir unnið 
undir umsjón þeirra. Skal meðmælum þessum fylgja drengskaparyfirlýsing vélastjóra 
um að þau séu gefin eftir beztu vitund og hlutdrægnislaust.

6. gr.
Þeir sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 3. og 4. grein, eiga heimt- 

ing á að fá skírteini þau, sem um getur í nefndum greinum. Svo skulu og þeir ís- 
lendingar, sem eru og hafa verið 1. og 2. vélstjóri á íslenzkum gufuskipum, er lög 
þessi öðlast gildi, eiga heimting á að fá skírteini þau, sem um getur í nefndum grein- 
um laga þessara, þótt þeir fullnægi eigi skilyrðum þeim, sem sett eru í nefndum greinum; 
þó skulu þeir sem eru undirvélastjórar því að eins eiga heimting á undirvélastjóraskír- 
teinum, að þeir leggi fram vottorð frá yfirvélastjóra sínum um, að þeir séu færir um 
að hafa á hendi vélagæzlu sem undirvélastjórar, og hafa int af hendi próf það, sem um 
ræðir í 3. gr. a. Ennfremur er stjórnarráðinu heimilt, meðan vöntun er á islenzkum 
vélastjórum, að veita þeim mönnum greind skirteini, sem fengið hafa vélastjóraskirteini 
í Danmörku og Noregi samkvæmt þar gildandi lögum. Skirteini þessi skal rita eftir fyrir- 
mynd, sem ráðherra íslands lætur búa nl í sannæmi við lög þessi. Skulu þau gefin út 
af lögreglustjóra á þeim stað, sem umsækjandi er heimilisfastur. Skírteinið gildir um 
ótakmarkaðan tíma frá dagsetningu þess, nema skírteinishafi brjóti það af sér, sbr. 8. gr.

7- gr-
Nú vill einhver ekki hlita úrskurði lögreglustjóra að því er snertir útgáfu skír- 

teinis, skal hann þá leggja málið undir úrskurð stjórnarráðsins. Við það skerðist þó 
eigi réttur hans til að leita dómsákvæðis í málinu.

8. gr-
Nú veiður maður dæmdur í hegningarvinnu fyrir nokkurt það verk, sem svívirði- 

legt er að almenningsáliti, og hefir hann þá fyrirgert skírteini sínu sem vélstjóri.

9- gr-
Brot gegn lögum þessum varða sektum alt að 200 krónum; ef brotið er ítrekað, 

geta sektirnar hækkað alt upp í 500 kr. Brot þessi sæta opinberri rannsókn og skal f 
fara með málin sem almenn lögreglumál.
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10. gr.
Ef breytingar verða gerðar á lögum þessum, skal áður Ieitað álits hins islenzka 

vélastjórafélags í Reykjavík.
11. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1910.
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Nd. 210. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar i Hjallanesi í Staöarfellslandi 

við Hvamnsfjörð.
Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

!• gr-
I Hjallanesi í Staðarfellslandi í Dalasýslu skal vera löggiltur verzlunar-

staður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verzlun- 

arlóðarinnar samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild stjóm- 
artíðindanna.

Nd. 211. Frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar í Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð. 

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

1- gr.
í Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð í Dalasýslu skal vera löggiltur verzl- 

unarstaður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar Stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verzlun- 

arlóðarinnar samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild stjóm- 
artíðindanna.

Nd. 212. Viðaukatillaga
við frumvarp til laga um að löggilda verzlunarstað að Klettsvík í Neshreppi innan Ennis. 

Frá Sigurði Gunnarssyni, þm. Snæf.

1. Fyrir ofan málsgrein írumvarpsins komi: i. gr.
2. Komi ný grein, er verði: 2. gr.

Lög þessi öðlast gildi, þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verzlunarlóðar- 
innar samkvæmt lögum nr. 6i, io. nóv. 1905, og birt þau í B-deild Stjómartíðindanna.

Nd. 213. Frumvarp.
til laga um viðauka við lög 22. nóvember 1907 

um bæjarstjórn í Hafnarfirði.
Eins og það var samþykt við 3. umr. í Ed.

1. gr.
Þeir, sem kosnir eru utan bæjarstjórnar samkvæmt lögum 22. nóv. 1907 

um bæjarstjórn i Hafnarfirði, 15. og 16. gr., til þess aö taka sæti í byggingarnefnd og
45
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hafnarnefnd kaupstaðarins, skulu skyldir að taka við kosningu; þó gilda sömu 
synjunarástæður og sama starfstímatakmörkun fyrir þá og fyrir bæjarfulltrúa 
samkvæmt nefndum lögum.

2. gr.
Með byggingarsamþykt, sem bæjarstjórnin semur fyrir kaupstaðinn og 

stjómarráðið staðfestir, má fela byggingarnefnd að annast byggingarmálefni kaup- 
staðarins undir yfirstjórn bæjarstjórnar. í byggingarsamþyktina má setja fyllri 
ákvæði um byggingarmál kaupstaðarins en þá eru í lögum, ákveða sektir fyrir 
brot og setja reglur um greiðslu þess kostnaðar, sem af ákvæðum samþyktarinn- 
ar leiðir; svo má og ákveða hæfileg gjöld fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn eða 
byggingamefnd veitir. Nú er byggingarfulltrúi skipaður samkvæmt byggingar- 
samþykt, og má þá ákveða hæfileg gjöld fyrir þau störf hans, sem hann leysir 
af hendi sem byggingarfulltrúi í þarfir einstakra manna eftir beiðni þeirra. Gjöld 
fyrir byggingarleyfi og störf fyrir einstaka menn skulu hafa lögtaksrétt og renna 
þau i bæjarsjóðinn. Ef lóðareiganda þykir rétti sínum hallað með úrskurði bæj- 
arstjórnar eða byggingarnefndar í byggingarmáli, má hann skjóta honum til 
stjómarráðsins.

3. gr.
Til þess að kaupstaðurinn hér eftir geti orðið bygður eftir ákveðinni 

reglu, ber bæjarstjórninni eða byggingarnefnd eftir byggingarsamþykt að ákveða, 
hvar auð svæði eigi að vera og hvar leggja skuli stræti; í því skyni skal bæjar- 
stjóm, á þann hátt, sem nánar skal ákveðið í byggingarsamþykt kaupstaðarins, 
gjöra skýrslu um lóðir þær, sem þegar em bygðar, og rita þær ásamt skýrslum 
um lóðir, sem síðar verði bygðar, í sérstaka bók, sem útvega skal á kostnað 
bæjarsjóðs.

4. gr.
Hver sá, sem ætlar að byggja hús að nýju, breyta húsi eða gera önnur 

mannvirki á lóð sinni, skal, áður en hann byrjar á því, fá skrifleg ákvæði bæjar- 
stjórnar, eða byggingarnefndar samkvæmt byggingarsamþykt, um það, hvort 
hann megi byggja og á hvem hátt; enda skulu ákvæði þessi látin í té innan 
hæfilegs tíma frá því þeirra var beiðst, eftir því, sem nánara skal ákveðið í 
byggingarsamþykt kaupstaðarins.

Sá, sem byrjar á umræddri smíði eða mannvirkjum, áður en byggingar- 
leyfi er fengið eða brýtur á móti reglum þeim, sem settar eru í slíku leyfi, greiði 
4 til 100 kr. sekt til bæjarsjóðs; ef yfirsmiður stendur fyrir verkum, sætir hann 
sömu sektum; hinn fyrnefndi verður einnig að sæta því, að húsið eða mann- 
virkið sé rifið niður á hans kostnað, að því leyti sem það er ekki lagað eftir 
þeim reglum, sem settar hafa verið eða fylgja hefði átt að áliti bæjarstjómar 
eða byggingamefndar samkvæmt byggingarsamþykt.

Ef lögreglustjóri kemst að því, að byrjað er á smíði nokkru eða mann- 
virki, sem leyfi þarf til, en það hefir ekki verið útvegað, þá skal hann banna 
að verkum sé haldið áfram, unz leyfið er fengið.

5. gr.
Nú þykir bæjarstjórn þurfa að leggja stræti, breikka eða breyta stefnu 

þess eða þoka einhverju húsi úr stað til betri varnar gegn húsbruna eða til að 
fá greiðari veg um kaupstaðinn, þáskal hver sá, sem á óbygða lóð, sem veit að 
stræti, skyldur til að láta svo mikið af hendi af lóð þessari, sem þurfa þykir til
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þess að strætið verði nógu breitt, og skal einnig sá, sem húsið á, vera skyldur 
til, þegar hann endurbyggir það, að færa það eius og þarf; þó skulu þeir fá 
endurgjald fyrir það úr bæjarsjóði; skal bæjarstjómin, eftir að hún um það heflr 
fengið álit byggingarnefndar, meta það eftir stærð og verði alls byggingarsvæðis- 
ins og rýrnun þeirri, sem það heflr orðið fyrir við það, að af því hefir verið 
tekið eða hús flutt til. Sé hlutaðeigandi lóðareigandi eða húseigandi óánægður 
með endurgjald það, sem þannig hefir verið ákveðið, getur hann lagt málið 
undir úrskurð stjómarráðsins.

6- gr.
Með hafnarreglugerð, sem stjórnarráðið gefur út fyrir kaupstaðinn eftir 

tillögu.bæjaretjórnar, má fela hafnarnefnd að annast hafnarmálefni kaupstaðarins 
undir yfirstjórn bæjaretjórnar. í hafnarreglugerðina má setja ákvæði um lögreglu 
á höfninni og um notkun hennar og hafnarmannvirkja; svo má og ákveða þar 
gjöld til hafnarejóðs fyrir notkun hafnarinnar og hafnarmannvirkjá og sektir fyrir 
brot alt að 400 kr. er renna í sama sjóð.

7- gr.
Nú ákveður bæjaratjómin að koma á vatnsveitu i pípum neðanjarðar til 

Hafnarfjarðar og um kaupstaðinn, og skulu þá landeigendur á því svæði, þar 
sem bæjaretjórnin ákveður, að vatnsveitan skuli vera, skyldir til að láta í té 
nægilegt vatn úr uppsprettum, ám og brunnum í landareign þeirra, þó svo, að 
þeir séu eigi með því sviftir nægilegu vatni til heimilisþarfa fyrir þá sjálfa. Svo 
skal þeim og skvlt að láta af hendi lóð og landsafnot til hverekyns mannvirkja, 
sem með þarf, til þess að safna vatninu og veita því, þar með talið grjóttak, 
malartekja og rista, og að þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á af- 
notarétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, alt gegn því, að fult 
endurgjald komi fyrir. Bætur fyrir jarðrask í óræktuðu landi skulu þvi að eins 
greiddar, að álitið verði, að landeigandi bíði skaða við það.

Verði ekki samkomulag milli bæjaretjómar annare vegar og landeiganda 
eða lóðareiganda hins vegar um endurgjaldið eða framkvæmd einhvers atriðis, 
þess er að framan greinir, skal eignarnám fram fara. Utan lögsagnarumdæmis 
Hafnarfjarðar skal það framkvæmt af þriggja manna nefnd, er sker úr því, hvað 
taka skuli og ákveður endurgjaldið. í nefndina nefnir bæjaratjórnin einn mann, 
landeigandi annan og stjórnarráðið hinn þriðja. Tilnefni landeigandi engan, skal 
dómkveðja mann við vamarþing hans. Innan lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar 
skal eignarnámið framkvæmt af dómkvöddum, óvilhöllum mönnum, sem ekki 
eiga sæti i bæjarstjóm. Bæjarejóður Hafnarfjarðar greiðir allan matskostnað.

8. gr.
Með reglugjörð, sem bæjaratjórnin semur og stjómarráðið staðfestir, má 

setja ákvæði um notkun vatnsins, meðferð á vatnsæðunum og um önnur atriði 
viðvikjandi vatnsveitunni, sem nauðsynleg kunna að þykja. I reglugjörðinni má 
ákveða sektir alt að 100 kr. fyrir brot á móti ákvæðum hennar.

Þegar vatnsveitan er komin til framkvæmdar'; má eftir gjaldskrá, sem 
bæjaretjórnin semur og stjórnarráðið staðfestir, leggja alment gjald til bæjar- 
sjóðsins á notendur vatnsins fyrir afnot þess, og skulu gjöld þau hafa lögtaksrétt.

Á þeim svæðum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, þar sem bæjaretjómin 
hefir lagt vatnsæðar til afnota, hefir bærinn einkarétt til að selja neyzluvatn.
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9. gr.
Með mál út af brotum þeim, sem getur um í 4. gr.,. og brotum gegn 

samþyktum þeim og reglugjörðum, seni settar verða, samkvæmt lögum þessum, 
fer 8em um almenn lögreglumál.

Nd. 214. Stjórnarskrá Finna.
Fylgiskjal við nefndarálit um stjórnarskrárfrumvarpið á þingi 1909.

Þingskipunarlög
stórfurstadæmisins Finnlands. Gefin í Peterhof, 20. júlí 1906.

Vér Nikulás annar, af guðs náð keisari og einvaldshöfðingi alls Rósalands, Pólverja 
tsar, stórfursti á Finnlandi og meira inargt, geri kuonugt. Með þvf að nauðsyn hefír bor- 
ið til að rýmka um skipulag hins finska þjóðþings með nýrri stjórnarskrá, og þessi laga- 
breyting hefir verið rædd, svo sem fyrir er mælt í 71. gr. þinglaganna dags. 3. (15.) april 
1869, þá viljum vér nú staðfesta, mönnura til eftirbreytui, hin nýju þingskipunarlög fyrir 
stórfurstadæmið Finnland, þau er þing landsins hefír samþykt eftir náðarsamlegu frumvarpi 
vora og hljóða orðrétt á þessa leið:

Fyrsti kapituli.
Almenn ákvæði.

1- gr-
Landsþing stórfurstadæmisins Finnlands er þjóðþing hinnar finsku þjóðar.

2. gr.
Landsþingið er i einni málsstofu og sitja hana tvö hundruð landsþingismenn.

3. gr.
" Eosningar til landsþingsins fara fram þriðja hvert ár og á sama tíma á öllu land- 

inu, Umboð landsþingismanna hefst þá er lýst er yfír kosningu hans og helzt til þess er 
næstn kosningu er iokið.

Heimilt er þó keisarastórfurstauum, ef honum þykir nauðsyn á, að skipa fyrir um 
nýjar kosningar áðnr þriggja ára kjörtímabil það sé liðið, sem getið er i fyrri lið þeasarar 
greinar. J>á er svo ber undir, skulu umboð landsþingismanna vera til þriggja ára, ef þing 
er ekki rofið á þeini tima. í

4. gr.
Landsþingismenn eru kjörnir með beinum hlutfallskosningum; til þeirra kosninga 

skal landinu skift i kjördæmi ekki færri en tólf og ekki fleiri en átján.
Nó krefjast Btaðhættir þess, að vikið sé af hlutfallskosningar skipulaginu, og má 

þá mynda kjördæmi á einum stað eða fleirum til einmenniskosningar, auk kjördæmatölu 
þeirrar, sem nefnd var.

Við kosningu hafa allir kosningabærir menn jafnan atkvæðisrétt.
Enginn getur veitt öðrum manni umboð til koaningar fyrir sfna hönd. 
í sérstökum kosningarlögum skal nákvæmara mælt fyrir um skiftingu kjördæma,

nær kosningar skuli fram fara og hversu þeim skuli hagað.

5- gr-
Eosningarrétt til lsndsþingis á hver fínskur borgari, menn og konur, sem er fullra 

tuttugu og fjögra ára áður það ár hófst (fyrir 1. jan. þess árs), sem kosning fer fram á,
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þó A ekki koaningarrétfc:
1) maðnr, sem á þeim tfma er í herþjónustu;
2) mafiur, sem er ófullveðja;
3) . mafior, æm ekki var skráður í manntal í landinu þrjú ár hin sfðustu;
4) maður, aem vanrækt hefir tvö næstliðin ár að greiða skyldugjöld sín til ríkiaajóða, og

aveitaratjórn vottar, að það var ekki fyrir fátæktar sakir;
5) mafinr, aem nýtnr öreigaatyrka og aá atyrknr er ekki að eins til bráðabirgða.
6) maðnr, aem aelt hefir af hendi eignir afnar til lúkningar sknldum, miaair koaningarrétí

alt til þesa er hann hefir unnið eið að framtali eigna ainna og skulda:
7) maðnr, sem dæmdur er í almenna refsingarvinnu fyrir verðgang, og missir bann koan- 

ingarrétt afns alt til loka bina þriðja ára eftir það er hann var látinn laua úr refaing- 
arvinnnnni;

8) maðnr, aem sekur hefir orðið með dómi um athöfn, er telja má að skerði mannorð 
bana, eða hann verði óhæfur fyrir til að vera i þjónustu landsins, eða vera talamaðnr 
annarra manna;

9) maður, aem uppvfa verðnr að því, að hafa keypt eða aelt atkvæði við koaningar til 
Iandaþingi8 eða gert tilraun til þess, eða greitt atkvæði á fieirum atöðnm en einnm 
eða raakað frelsi kosninga mnð ofbeldi eða ógnunum, og missir hann kosningarrétt sinn 
alt til enda hins ajötta almanakaárs eftir það, er úrslitadómur var kveðinn upp f máli 
hana.

6- gr-
Kjörgengur til landaþingia er hver aá maðnr, sem kosningarrétt á, og akiftir héim- 

iliafang hans ekki máli.
7. gr.

Ef embættÍ8maðnr reynir að hafa áhrif á koaningar þingmanna með embættiavaldi 
sínu, varðar það embættismissi.

Ef maður heftir kosningarfrelsi manna með tillokkunum eða tælingum, sætir hann 
fangelaiaviat, ekki lengri en þriggja mánaða. Neyti hann ofbeldis eða hótana, akal honum 
refaað með fangelai, ekki akemnr en mánuð og ekki lengnr en ár, og misai embætti sitt 
ef hann var embættiamaður.

Nú er maður f þjónustu annars manns os á kosningarrétt, og gefnr vinnuveitandi 
honum ekki færi á að neyta kosningárréttar sfns, eftir þvf er vinnnveitandi má við koma, 
akal hann aæta fésektnm.

8. gr.
Nú er maður talinn rétt kjörinn til landsþingi aftir kosningalögnnum, og getnr 

hann þá ekki akoraat nndan þingmensku, ef hann aýnir ekki lögmæt forföll eða aðrar af- 
aakanir, sem laudsþing telur réttmætar.

9. gr.
Skyldur er þingmaður til að leysa bvo af hendi þingstarf aitt, sem hann veit rétt- 

aat Og aannleikannm samkvæmaht. Skyldur er hann sem þingmaður að hlýðnaat stjórnar- 
lögnnnm og er þar ekki háður neinurn fyrirmælum öðrum.

10. gr.
Ekki má meina þingmanni að koma á þing og gegna ætlunarverki sfnu.

11- gr-
Ekki má höfða sakamál á hönd þingmanni eða setja hann f varðhald fyrir skoð- 

anir sfnar eða annað atferli á þingfundum, nema þingið samþykki það með atkvæðagreiðslu 
og greiði ekki færrí en fimrr sjöttu hiutar þingmanna atkvæði með ályktuninni.

12. gr.
Ekki má aetja þingmann f fangelai fyrir glæp meðan þing atendur, án aamþykkia 

þingsina, nema það sé sfcipað með dómi eða hann aé ataðinn að glæp, sem ekki varðar 
minni refaingn en aex mánaða fangelsi.

Nú var þingmaður handtekinn á för sinni til þings fyrír aðrar aakir en nefndar 
vorn f 1. Iið greinarinnar, og skal hann látinn lans, ef þingið aamþykkir það.

Ef þingmaður er aettnr í hald, akal þegar aegja til þess forseta þingsins.
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13. gr.
Ef m&ður miabýður þingmanni f oröum uöi verkum meðan hann er á ferð sinni 

af þingi eða A, eða meðan þing er háð, og viaai aá maður, að hann aðhafðiat það við þing- 
mann. eða maður vinnur ofbeldisverk á þingmanni aakir gerða hana á þingi. þá skal það, 
að lögbrotið er fratnið á þingmanni, auka á refsinguna fyrir glœpinn og metið avo, æm 
•miklar aakir aéu til«.

það æm hér er mœlt um þingmann, akal og ná tíl akrifara eða þjónuatumanna
þinggina.

14. gr.
þingmaðnr fær laun af rfkiafé og að auki ferðakoatnað af þingi og á.
Laun þingmanna eru fyrir hvert reglulegt þing eitt þúaund og fjögur hundruð

mörk*; en ef þing er rofið, eða ef starfa þingmanna er lokið áður en níutfu dagar aé liðn- 
ir frá því er þing var sett, fær hann fimtán mörk fyrir hvern dag. Fyrir reglulegt þing, 
sem aaman kemur eftir þingrof og nýjar koaningar og ekki á lögboðnum tíma, avo og fyr- 
ir aukaþing, skulu og laun þingmanna vera þau er nú var aagt, og þó eigi meiri en eitt 
þúaund og fjögur hundruð mörk að öllu saman lögðu.

15. gr.
Núkemur þingmaður ekki tilþings f tækatfð, eða er brott af þingfundum án leyfia 

þingaina og aegir ekki til forfalla, aem þingið metnr gild, og getur það þá úrakurðað hon- 
um að raisaa laun ain, fimtán mörk fyrir hvern dag, er hann var burtu, og fé-sekt að auki, 
og þó ekki meiri en nemur launamisainum. Ef þingmaður lætur ekki skipast við fésektir, 
getur þingið úrakurðað, að hann hafi fyrirgert þingmenaku.

Annar kapftuli.
Þingsetning, þingrof og þinglok.

16. gr.
Landaþing kemur saman f höfuðatað landains, nema það aé ógerandi aakir þeaa að 

óvinir herja á landið eða önnur vandræði tálma, þau er friðhelgi þingsins standi háaki af, 
og ákveður keiaarastórfuratinn þá annan aamkomuatað innanlands.

17. gr.
Beglulegt þing akal háð hvert ár, og skal kvatt aaman í hvert ainn aérstaklega til 

aarokomu fyrata dag febrúarmánaðar, nema keisaraatórfuratinn taki til annan dag á þvf 
ári, og akulu þinglauánir vera, eftir náðarsamlegum fyrirmælum, á hinum nftugaata degi 
þaðan frá, nema þá er keiaaraatórfuratinn ákveður, eftir þvf aem hann telur happaaælaat, 
eða eftir tillögum þingains, að þvf skuli alfta áður eða afðar.

Ef þann dag, aem nú var tiltekinn, eða nokkurn þann dag annan, sem einhver at- 
höfn er eindöguð til f lögum þeasum, ber upp á helgan dag, akal meta avo æm næsti rúm- 
helgur dagur væri þar til tekinn.

18. gr.
Nú fyrirakipar keisarastórfuratinn þingrof, meðan aetið er á reglulegu þingi, og akal 

þá þing rofið á þeim degi, aem keiaaraatórfurstinn vfaar til. þá er svo ber að, akal hið 
nýkjörna þing koma,8aman af nýju hinn fyrata dag f þeim almacakaroánuði, aem næatur 
hefat eftir að nfutfu dagar eru liðnir frá þingrofi, eða þann dag þar á undan, æm keiaara- 
etórfuratinn kann að hafa til tekið.

Ef fyrirakipaðar eru nýjar koaningar eftir það er reglulegu þingi er alitið, og geti 
þær ekki farið fram fyrir fyrsta dag næstk lebrúarmánaðar, akal aamkomu þingsins freatað 
til fyrata dags næata almanaksmánaðar eftir það er auglýat voru úrslit kosninganna.

*Finskt m#rk er sama sem f franki (72 a.).
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19. gr.
Keisarastórfurstinn kveður saman aukaþing og kveður á nœr því ekal alfta.
Bkki má bjóða aukaþingi að koma saman fyrri en á fimtánda degi eftir það er það 

var kvatt tii setu, og ekki má það sitja lengur en til hins næsta helgidags áður reglulegt 
þing skal hefja.

Á aukaþicgi má bera fram þau ein málefni, sera ollu þvf, að til þess þings var 
kvatt, bvo og þau mál, sem keisarastórfurstinn leggur fyrir það þing, og avo málefni, sem 
verða ekki við þau mál skilin.

20. gr.
þær fyrirakipanir keisarans, sem litið er til í 16., 18. og 19. gr., skal birta á þann 

hátt, sem fyrir er mælt um birtingar stjórnarvaldatilskipana á Finnlandi.
Skipun um nýjar kosningar skal kunngjöra fylkisBtjórum, svo og þeim valdsmönn- 

um og nefndum, sem undirbúa skulu kosningarnar.

21. gr.
þann dag, sem landaþing skal koma saman, skulu þingmenn allir, eftir það er 

klukkan er ellefu árdegis og eftir því sem nánara hefir veríð tiltekið með anglýsingu, leggja 
kjörbréf sfn fyrir þá menn, einn eða fleiri, sem keisarastórfurstinn hefir skipað til að rann- 
saka kjörbréfin. þá er kjörbréf er sýnt fyrsta sinn, skal þess gætt, að það sé frá þeim 
mönnum og í þvf formi, sem Iög bjóða.

Skrá yfir hina réttkjörnu þingmenn skal fengin f hendnr þinginu fyrír klukkan 
ellefu næsta morgun.

Ef þingmaður kemur til þings eftir það er þing var sett, og sýnir hann forseta 
kjörbréf, sem metið befir veríð lögmætt, eftir því sem Begir í fyrsta lið greinar þessarar, 
og tekur hann þá sæti sitt á þingi.

22. gr.
Nú var kjörbréf þingmanns ekki metið gilt, og akal þinginu þá heimilt að rann* 

saka, hvort hann getur ekki tekið eftir þvi sæti sitt á þingi eigi að sfður.
Mú er véfengt á þingi lögmæti kosningar þingmanus með skfrskotnn til þeesara 

laga, og akal þá þingið ranneaka það mál, nema kosning sú hafi kærð verið eða verði 
borin undir rétt úrakurðarvald í þvf máli.

Annars roá þingið ekki takast á hendur að gefa úrskurð á kosningarlögmæti þing- 
manns, nema það sé borið fram, að augljós glæpsamleg athöfn hafi Verið framin við koan- 
inguna eða einhverja atbeiningu að henni, eða einhver bírsýnileg miagrip bafi á orðið úr- 
skurði kjörstjórnar um kosninguna. Mú er það ljóst, að lögleysan eða misgripið hafa getað 
haft áhríf á úrslit kosningarinnar og ekki verður framar fengin breyting á henni með kæru, 
og skal þá þingið gera þær ráðatafanir því máli til leiðréttingar, sem kosningarlög mæla fyrir.

Mú er véfengt lðgmæti kosningar þingmanns, og heldur hann þó sæti sfnu sem 
þingmaður til þess, er þingið hefir felt kosning hans.

23. gr.
Næsta dag árdegis klukkan tfu koma þingmenn allir saman á fund, og hefst hann 

með því, að upp eru lesin nöfn þeirra eftir skrá þeirri, eem nefnd var f 21. gr. Á þeim 
fundi kýs þingið sér forseta og tvo varaforseta meðal þingmanna sjálfra.

þvf næst gefa forseti og varaforsetar hver eftir annan' þinginu svolátandi dreng- 
skaparheit:

»Eg M. M. heiti þvf, að eg skal f forsetastarfi mínu halda uppi, eftir mætti min- 
um, rétti keisarastórfurstans, þingsins og hinnar finsku þjóðar, eftir stjórnarlögunum.t

Alt til þess er hér er komið, skal sá þingmaður stýra fundi, sem elztur er að 
áratölu. Hann nefnir og til skrifara, er riti f gjörðabókina.

þingið ákveður sjálft, hversu velja skuU skrifara þess og skrifstofumenn.

24. gr.
Á þeim degi og þeirri stund, sem keisarastórfurstinn hefir boða látið, skulu þing- 

menn safnast saman { hásætissalnum og hafa hlýtt áður tfðum. 1 Balnum heilaar keisara- 
stórfurstinn þinginu eðnr sá maður, sem hann hefir sett til þess í sinn stað, og lýsir yfir 
þvf, áð þing sé sett, og ber sfðan forseti fram fyrír þing-ins hönd þegnlega lotningu þess.
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25. gr.
þá er slíta skal þingi, hlýða þingmenn tfðum og safnast þá saman í hásætissaln- 

nm á þeirri stund, sem keisarastói furstinn hefir tiltekið, og ber þá forseti fram fyrir 
keisarastórfurstann, eða þann mann, sem hann hefir sett í sinn stað, þegnlega lotningu 
þingsins og hamingjnóskir og fær honum i bendur ályktanir þingsins; keisarastórfurstinn, 
eða sá, er hann hefir skipað til þess i sinn stað, segir því næst þingi slitið.

f> r i ð j i kapítuli. 

Um uppborð mála á þingi.

26. gr.
Við þiogsetDÍnguna lætur keisarastórfurstinn skýra frá, hver þan lagafrnmvörp 

ern, sem hann leggnr þá fyrir þingið.
í byrjnn hvers reglnlegs landsþings skal leggja fyrir þingið frumvarp til laga nm 

öflnn þess fjár, sem við þarf til nanðsynja þeirra, sem hinar reglnlegu rfkistekjur hrökkva 
ekki til að greiða; til yfirlita yfir þetta skal fylgja frumvarpinu áætlnn nm tekjnr og 
gjöld rfkisins fyrir næsta fjárhagstímabil.

Frumvörp, sem gátu þá ekki orðið lögð fyrir þingið, má þó og fá þvf sfðar til 
meðferðar.

þau lagafrumvörp og erindi keisarastórfurstans, sem lögð eru fyrir þingið eftir að 
það var sett, skal einhver rfkisráðsmanna bera upp fyrir þinginn.

27. gr.
þegar er reglulegt landsþing er sett, skal leggja fyrir það skilagrein um 

fjárhagsstjórn rfkisins, svo að þingið geti kynt sér, hversu rfkistekjunum hefir verið varið 
landÍDU til gagns og góða.

28. gr.
Eftir rétti þeim, sem stéttaþingið hefir átt til þessa, hefir landsþingið heim- 

ild til að bera fram bænarskrár, sem keisarastórfurstinn tekur svo það tillit til, 8em 
hann telur þarflegt landinu.

Frumvörp til ávarpa, sem þingið ætlar að senda stórfurstanum við óvenjuleg tæki- 
færi, eða sérstök atvik iiggja að, skal ræða í nefnd með sama hætti, sem mælt er fyrir 
nm bænarskrár.

29. gr.
Landsþingið á rétt á, að taka til meðferðar af þingmönnum löglega framborna 

tillögn nm nýmæli þau, svo og breytingar og afnám laga þeirra, sem keisarastórfurstinn 
og landsþihgið eiga samþyktarvald á f sameiningu.

þó má ekki bera fram tillögur, sera snerta stjórnarlög eða fyrirkomulag landvarna 
eða sjóvarna; og um setningu kirkjulaga skal það standa, sem sérstaklega er nm það 
lögboðið.

30. gr.
Frumvörp að þingmannatillögum eður bænarskrám skal einhver þÍDgmanna leggja 

fram skrifuð áður fjórtán dagar sé liðnir frá þvf er þing var sett. Eftir þann tfma er 
þingmanni ekki heimilt að bera fram tillögu til laga eða bœnarskrár, nema einhver sam- 
þykt þingsins, sem þegar er gerð, gefi beinlfnis efni til tillögunnar, eða einhver atvik, sem 
að hafa borið meðan þing stóð yfir.

TiIIaga skal vera í lagafrumvarps formi, og skniu henni fylgja undirstöðnr þær, 
sem tillagan er reist á.

Ekki mega óskyld málefni vera f einu frumvarpi.
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31. gr.
Nú æskir keisaraatórfurstinn álils landsþingis um málefni, sem hann gat akipað 

fyrír nra án hluttöku landeþingis, og skal þá þingið taka það málefni til meðferðar og 
semja álit sitt nm.

32. gr.
Nú vill þingmaður gera fyrirapum til ríkiaráðsmanns um málefni, sem liggnr til 

embættis hana, og ætlar þingmaður að bera þá fyrirapurn fram á þingfundi, þá akal hann 
fá foraeta hana í hendnr skrifaða og ákveðna að efni. jáá er fyrirspnrnin hefir verið borin 
áðnr um til þingmanna, skal þingið á fundi þar á eftir úrskurða umræðulauat, hvort gera 
megi fyrirepumina eða ekki. Ef leyfð er fyrirepurnin, fær foraeti hana í hendur þeim em- 
bættiamanni, aem i hlut á, og ef honum virðist sem ekki megi synja fyrirepuminni avare, 
aemur hann við foraeta nm, hvenær henni skuli svara.

33. gr.
Eveðið akal á í séretökum lögum um rannsóknarheimild landsþingia á embættia- 

athöfnum yfirvaida og um meðferð sifkra málefna á þinginu.

Fjórði kapituli.
M

Um meðferð mála á þingi.

34. gr.
Áður þrfr dagar aé liðnir frá þingaetningu, skal landaþingið velja kjörmenn, ekki 

færri en þrjátíu og fimm að tölu, og svo marga varakjörmenn, sem þurfa þykir, til koan- 
ingar á mönnum f þingnefndir.

Kjörmenn og varamenn þeirra akal velja með hlutfailskosningn. Landaþingið 
gerir ajálft nánari skipanir á koaningaraðferðinni, aem standi þar til er annað verði 
ákveðið nm þær.

35. gr.
er reglnlegt landaþing er aetið og áður fimm dagar aé liðnir frá þvf er það 

var aett, skai kjósa stjórnarekrárnefnd, laganefnd, fjárhagsnefnd og rfkisnefnd, og akuln f 
hverri nefndinni vera ekki færri menn en sextán, og enn bankanefnd og aé ekki færri en 
tólf menn. í aama sinn akai og kjósa varamenn ekki færri að tölu en fjórða hlut 
nefndarmanna.

Bvo má og landaþing akipa aðrar nefndir, ef þeas geriat þörf; ef f alfkri nefnd 
eru ekki færri en tóif, má og vfaa tii hennar málum, sem ætti þó aamkvæmt eðli þeirra 
að ræða í iögboðinni nefnd.

Frjálst á nefnd að akifta sér f deildir, ef atörf hennar krefjaat þeas, og semja 
þær deildir álit hver nm aig fyrir hönd nefndarinnar. Ef þá þykir nanðsyn á að auka 
töln nefndarraanna, skal þvf akjóta til atgjörða þingains.

Um afgreiðalunefnd og umsjónaraefnd er mælt fyrir f 76. gr.
Aukaþing skipar þær nefndir, er það þarfnaat við meðferð máia þeirra, aem 

það héfir með höndnm.

36. gr.
Geti kjörmenn ekki orðið á eitt aáttir um koaningu nefndar, haga þeir koan- 

ingunni svo aem fyrir er mælt f 34. gr.

37. gr.
Áður liðnir sé fimm dagar frá þvf er landsþing var sett, akipar það atórnefnd 

til alfkrar meðferðar séretakra mála, aem til er tekin f 57. gr. og skal þá nefnd akipa 
aextíu mönnnm og kjósa svo sem mælt var fyrir um koaningu kjörmanna.

46
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88. gr.
Ekki má velja ríkisráðamenn í nefndir.
Ekki má heldnr velja mann i þá nefnd, aem fcíl meðferðar getur fengið rannaókn 

á embættisatböfnum hans.
Á kosningn atórnefndarmanna skal þó að eina vera aú takmörknn, sem til er tekin 

í fyreta lið þesaarar greinar.

39. gr.
þingnefndirnar velja aér hver um aig formann og varaformann og taka aér akrif- 

ara og aðatoðarmenn avo sem þurfa þykir.
Sá aem elztnr er nefndarmanna kveðnr þá til fyrata fnndar og atýrir fnndi til 

þeaa er kjörinn er formaðnr.
Frjálst á nefnd að velja aér framsögnmenn í máli, einn eða fleiri, til að gera 

grein fyrir þvi, er þörf krefur við meðferð málaina á þingfnndnm eða i atórnefnd.

40. gr.
það er ætlnnarverk atjórnarskrárnefndar, að ræða og nndirbúa þær tillögnr, aem 

til hennar er víaað, nm nýmæli, breytingar, akýringar eða afnám á atjórnarlögunura.
Stjórnarakrárnefnd akal og ræða og undirbúa málefni, sem rót BÍna eiga að rekja 

til heimildar þeirrar, aem landaþing hefir til rannsóknar á erabættiaathöfnnra atjórnarvalda.

41. gr.
Laganefnd akal bera fram nefndarálit um þær tillögur, aem til hennar hefír verið 

Viaað nm nýmæli, breytingn, akýringar eða afnám almennra laga.

42. gr.
Fjárhagsnefnd akal ræða og undirbúa tillögur, aem til hennar hefir verið viaað, 

um atvinnnvegi og almenna fjárhagameðferð ríkiaina.

43. gr.
Bíkianefnd skal kynna aér atjómarhagi framkvæmdarvaldaina og eiga aðgang að 

öllnm reikningnm ríkiaina og akjölum. Nefndin akal í áliti ainn láta aérstaklega í ljóai 
akoðnn afna á því, hverau varið hefir verið fé, sem þingið áætlaði til aérstakra áforma, og 
akal landsþingið bera fram fyrir keiaaraatórfurstann þær tillögur í þeaau efni, aem þurfa þykir.

Bikisnefnd akal fá til meðferðar þan lagafrumvörp keiaaráatórfuratana, aem 
ræðir nm í 2. lið 26. gr., avo og þan frnmvörp önnnr og þingmannatillögnr um fjárhaga- 
raálefni, þan er landsþing á aamþyktarrétt á. í nefndaráiiti aínu um þan lagafrnmvörp 
keiaarastórfnrBtana, sem nú voru nefnd, akal nefndin taka aaman í heild allar þær áætl- 
nnartillögnr, sem koma nndir álit og samþykki landsþingis, einnig þær, aem aératök nefnd- 
arálit hafa verið birt nm. í aama nefndarálitinu skal nefndin gera tillögur nm það, hverau 
afla skuli fjár til greiðaln gjaldanna, að avo mikln leyti aem hinar reglnlegn ftekjur ríkia- 
ina hrökkva ekki.

Ef nauðayn ber til um nýjar skattaálögnr, akal nefndin semja aérstðk álit nm 
þær og láta þar i vera reikningaáætlanir nm tekjnr þær, aem vænta má af þeim aköttnm.

Bfkisnefnd akal og gera tillögnr nm það, hveran mikið fé skal áætla foraeta til 
koatnaðar þeaa, aem hann hefir nm þingið. Nefndin akal og ákveða ferðakoatnað þing- 
manna; hún akal tiltaka, eftir tillögnm foræta og hlutaðeigancÚ nefndarmanna, laun akrif- 
ara og aðstoðarmanna þings og nefnda, svo og þóknnn nefndarmanna, afgreiðatnnefn'dar og 
umsjónamefndar fyrir atörf þeirra eftir þinglauanir.

44. gr.
Bankanefnd ber að rannsaka ráðamenakn atjómar Finnlandabanka og atofnana 

þeirra og ajóða, aem háðir eru ábyrgð og eftirliti landaþingia, og að gefa akýraln nm þá, 
■vo og að gera tillögur nm fyrirakipanir um ráðamenaku þeirra, sem nanðaynlegar þykja.
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45. gr.
Nefnd skal eiga fund með sér ekki sfðar en tveim dögom eftir það er hún var 

vaiin og fá þinginn l hendnr það álit sitt nm hvert mál, sem ásigkomulag málrins þarfn- 
Mt jafnóðnm og hún hefir lokið meðferð málanna.

Nn fatlast nefndarmaðnr frá hlntdeild f meðferð mála og ekal þá kalla til vara- 
mann. Nefnd er því að eins samþyktarbær, að ekki færri en fjórir fimtn hlntar nefnd- 
armanna aé viðstaddir.

Nú er nefndarmaðnr ósamþykkur tillögn nefndarinnar og er honnm þá heimilt að 
láta fylgja nefndarálitinn skrifað ágreiningsatkvæði sitt; þó má það ekki dvelja nefndarálitið.

Formaðnr og varaformaðnr nefnda sknlu vera viðstaddir fnndi þeirra.
Fyrirmæli í öðrnm lið þessarar greinar taka ekki til stórnefndar landsþingis.

46. gr.
Nú telur nefnd sér nauðayn á að geta kynt sér skilrfki, sem ern í vörzlnm em- 

j bsttismanna eðnr alþjóðarstofnana, sem ern ekki í nmsjá landsþingis, eða að afla eór
I skýrslna mnnnlegra eða bréflegra af embættismönnnm eða slfkum stofnnnnm, eða að nálg-
i Mt skilrfki, sem eru f höndnm sveitarstjórna, eða leita sér annarra skýrslna nm sveitar- 

stjórnarhagi, og skal þá formaðnr ríkisráðsins, eftir kröfu nefndarinnar, gera ráðstafanir til
■ þass, að nefndin fái slfk skilrfki eða skýrslnr, svo sem kostnr er á.

j Fimtikapftuli.
Meðferi mála I þingsal eg stórnefnd.

! 47. gr.
j Forseti lætnr boða þingfnndi, ber þar fram málin og stjórnar nmræðnm, ber npp
! tillögnr til samþyktar og gætir regln á fnndnm; hann annast og nm, að ekki komi neitt 
' það til nmræðn, sem f bága fari við stjórnarlögin; hann slítur og fnndnm.
i Ekki má forseti eiga þátt f nmræðnm né atkvæðagreiðsln og ekki bera npp ann-

að en það, sem þarf til framkvæmdar stjórnarlögum, samþyktnm þingsins eða þingsköpnm.
; 1 forfðllnm forseta gengnr fyrri varaforseti í hans stað, en annar varaforaeti, ef
i hinir ern báðir forfallaðir.

48. gr.
Bétt eiga þingmenn á að fá sér hljóð á þingfnndum f sömn röð, sem þeir báðn 

i sér hljóðs; þeim er og heimilt að láta þess getið f gjörðabók, sem þeir óska, svo og álits 
j sfns nm öll atriði, sem þá ern til meðferðar, og enn nm lögmæti alls þess, sem fram fer 
j f þinginn. Enginn má taka til máls áðnr honnm sé leyft og ekki tala nm annað en það,

sem þá er til nmræðn.
1 þingmenn sknln koma fram eæmilega og með alvörugefni, og leyfi sér enginn að
' fara meinsðtnum, hæðilegnm eða óknrteisnm orðum nm stjórnina eða einstaka menn. Nú 

óhlýðnast maðnr þessn og skal þá forseti áminna haun, og skipist hann ekki við það, 
skal forseti varna honnm máls. Að öðrn leyti sker þingið úr þvf, hvort forseti skal veita

1 áminning og viðvörnn þingmanni, sem mótþróa hefir sýnt, eða skal meina honum þing- 
í fnndi nm tiltekinn tfma, og þó ekki lengnr en tvær viknr, eða kæra fyrir dómi, eða þá 
i hvort málið sknli falla niðnr.

49. gr.
Umneðnr á þinginn fara fram f heyranda hljóði, nema þingið ákveði annað nm 

einstök mál.
Allir þingmenn eiga rétt á að vera viðataddir nmræðnr atórnefndar.

50. gr.
Allar nmræðnr á þingi fara fram á finaka tnngn eða sænska,
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51. gr.
Heimilt er formanni rfkisráðs, varaforroanni þess og öðrnm rfkÍBráðsmönnnm að 

vera viðstaddir nmræður þingsins og taka þar til máls, en engan eiga þeir þar atkvæðis- 
rétt, ef þeir eru ekki landsþingismenn. Æski rfkisráðsmaðnr að taka til máls, skal hann 
að því ganga fyrir öðrum mönnum.

Stórnefnd ræður þvf sjálf, að hve miklu leyti leyfa sknli ríkisráðsmönnum að 
vera við fnndi nefndarinnar og nmræður.

52. gr.
Ekki mega aðrir menn en játendur lútherstrúar eiga þátt f meðferð frnmvarpa, 

sem snerta kirkjulög lúterstrúarsafnaða f landinn, eða kirkjuhagi þeirra að öðrn leyti.

53. gr.
Eiga má þingmaðnr hlnt í nmræðnm nm mál, er suerta sjálfan hann, en ekki 

atkvæðagreiðsln um þan.

54. gr.
Ekki má taka til ályktunarnmræðn Iagafrnmvörp keisarastórfurstans, né tillögur 

þingmanna áðnr nefnd hafí komið fram með álit sitt um þan roái.
Nefndnm skal og fá til undirbúnings þan mál, sem þinginn ern að eins feng- 

in f hendnr til álita og getið er f 31. gr.

55. gr.
Ef frnmvarpi eða tillögn er ekki vísað þegar til nefndar f einn hljóði, þá er þan 

ern rædd hið fyrsta sinn, þá skulu þan liggja á borði (skal þeim frestað) til einhvera af 
hinnm næBtn fnndnm og vfsað þá til nefndar. Bænarskrárfrnmvarpi skal og vfsa til 
nefndar, nema það sé felt þegar í stað eða eftir að það lá á borði

56. gr.
þá er nefndarálit er borið fram fyrsta sinn, skal leggja það á borð. þá er það 

er borið fram næsta sinn, þá skal enn Ieggja það á borð, ef tveir eða fleiri þingmenn 
æskja, hvort sem það var rætt þá eða ekki; en þá er málið er borið fram hið þriðja sinn, 
má ekki leggja það oftar á borð.

57. gr.
Nú ræðir nefndarálit nm nýmæli, sem orðið er til við lagafrnmvarp keisarastór- 

fustans eða við þingsfrumvörp og sknln þá fara fram nm það þrjár nmræðnr á 
þingfnndum.

Við fyrstn nmræðn skal leggja frnmvarpið fram og veita þingmönanm kost á að 
■egja álit sítt nm málið. Engin er gerð ályktun f málinu við þá umræðu, og þá er henni 
er íokið, er málið fengið í hendnr stórnefnd þingsins, til að segja nm það sitt álit og 
koma með þær tillögnr, sem nefndinni þykir henta.

Við aðra nmræðn skal bera fram nefndarálit stórnefndar og ræðir þá þingið 
frnmvarpið og gengnr til atkvæða nm hverja einstaka grein þess. Ef nefndarfrnmvarpið 
er þá samþykt óbreytt, er þvf lýst, að annari nmræðn sé þá lokið. Nú var breyting gerð 
á nefndarfrnmvarpinn, og skal þá fá frumvarpið stórnefnd aftnr til meðferðar svo 
skapað sem þingið samþykti, og er þá á nefndarinnar valdi að mæla með frnmvarpinn með 
breytingnm eða án þeirra, eða ráða frá samþykt á þvf. Nú mælir stórnefnd með breyt- 
ingnm, og samþykkir þingið þær þá eða fellir, og er því næst sagt lokið annari nmræðn.

Meðan önnnr nmræða máls stendnr yfir, getur þingið, svo og stórnefnd, ef nanð- 
syn þykir til bera, krafist nýrrar nmsagnar nm málið af nefnd þeirri, sem fyrst hafði það 
mál til meðferðar.

þriðja utnræða fer fram ekki fyr en á þriðja degi eftir það er annari nmræðn 
var lokið og skal þá bera málið fram til úrslita; getnr þá þingið, hvort er vill, samþykt 
frnmvarpið óbreytt, svo sem það varð við aðra nmræðn, eða felt það, nema þess sé ein- 
dregið krafist, að því sé frestað og það sé gert áðnr borin var npp tillagan nm að fella 
málið. Nú kemnr shk krafa fram og Bkal málið þá lagt á borð til næata fnndar; ef þá
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fylgja avo margir meun kröfunni á þeim fundi, að ekki aé fœrri en einn þríðjungur allra 
þiagmanna, þá ekal freata því máli, svo aköpuðu, sem það var við aðra umræðu, til 
þeea er næsta landsþing ketnur aaman eftir að nýjar koaningar hafa farið fram.

JxJ má ekki þann veg freata þeim málum. aem fram eru komin við frumvörp frá 
keisaraetórfuraianum til aukaþinga,. og skal ráða þeim til lykta þegar á þvi eama þingL

58. gr.
Nú var frumvarpi þanu veg frestað til ákveðina Iandaþingia og akal þá fara með 

það á þvf þingi evo aem það hefði verið borið þá upp. þó má ekki fresta þvf máli enn 
á þvf þingi, nema breytingar aé gerðar á frumvarpinu.

59. gr.
Ekki má frumvarp, sem freatað var, tálma framkomu nýrrar tillögu eða frumvarpe 

f þvf máli, sem hið gamla frumvarp fekst við.

60. gr.
Til þes8 að frumvarp tii nýmælis, skýringar, afnámn eður breytingar á atjórnar- 

lögum eé löglega afgreitt af þinginu, akal fyrst fara með það avo sem fyrir er mælt f 57. 
gr. og því næ8t B&mþykkja við þríðju umræðu með meiri hlut atkvæða, að máliuu skuli freeta 
til næata landsþingia sem saman kemnr eftir nýjar kosningar, og akal þá hið nýkjörna 
Jþým eamþykkja það óbreytt með atkvæðagreiðslu og skal það fá tvo þriðju hluta 
gretddra atkvæða.

Landaþing getur og samþykt frumvarp til atjórnarlaga án þesa að frestun fari fram 
á því, ef þingið lýsir yfir þvf á undrn með atkvæðagreiðslu, að mjög rfði á að flýta mál- 
inu, og fimm ajöttu hlutar greiddra atkvæða samþykkja yfirlýsinguna, og frumvarpið eé 
afðan aamþykt við þriðju umræðu með tveim þriðju blutum greiddra atkvæða.

Um lög um atéttaréttindi ekal fara avo aem að framan er mælt um ejórnarlög.

61. gr.
það Bem mælt er f 57. gr. skal og ná til þeirra lagaboða, er kveða á um fjár- 

veitingar eða fasta akatta eða rfkialán og til úralita landBþingia koma; þó má ekki sam- 
þykkja frestun á alfku máli; avo akal og slfkt frumvarp um nýjar fjárveitingar eða- aukn- 
ar, eða um fasta skatta, eða um ríkislán vera fallið, nema það fái við þríðju umræðu tvo 
þriðju hluta þeirra atkvæða,' eem greidd eru.

62. gr.
Heimilt er og þinginu að víaa til atórnefndar öðrum málum en þeim, sem ræðir 

um í 57., 60. og 61. gr. þá er svo er gert, skal beita ákvæðum 57. gr. á þá leið, að um 
rnál þau sé að .eina tvær umræðnr og að ályktun aé gerð á málinu við sfðari umræðuna. 
í málum, aem ekki var vísað til stórnefndar, Bkal þinginu heimilt að álykta, að um þag 
farí fram tvær umræður og að ályktun ekuli tekin um þau við aiðari umræðuna, og ekal 
hún þá fara fram ekki fyr en á þriðja degi frá fyrri umræðnnni.

í slíkum málum má eigi bera fram tillögu um það, að málinu skuli freata til 
næata landsþingis.

63. gr.
Nú befir þingið tekið til meðferðar tillögu um áætlun fjár, sem iandsþmg hefir 

ráð yfir, eða tiliögu um fjárbeiðnir, aem ríkið snerta og tekur tillöguna til umræðu áður 
rikianefnd hefir birt álit aitt um tekjur og gjöld landsins, og skal þá lfta svo á, æm álykt- 
un f því máli sé gerð til bráðabirgða, og fullnaðar ályktun gerð um það þá er þingið hefir 
til meðferðar álit rfkisnefndar, það er nú var nefnt, nema þingið ákveði annað eftir atvikum.

64. gr.
Ekki má ganga til atkvæða f neinn máli, þvf er rætt hefir verið, áður þingið hefir 

lýat yfir því, eftir tillögu forseta, að umræðu aé lokið.
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65. £”•.
J>á er mál er fyrir þinginn til úrshta, d »1 foreeti orðs evo tillöguna nnðir atkvæða 

greiðslu, eftir þvf sem nmræðnm nm málið var farið, að ályhtnn þingeine komi 1 ljós við 
það, að þingmenn eegi j á eða n e i. f>á er evarið er gefið, skýrir foreeti frá þvf, hver nið- 
urstaðan varð að áliti bane, og ekal þetta vera ályktnn landeþingie, nema krafiet sé að 
atkvæðagreiðsla fari fram leynilega á miðnm. Nú er krafist elfkrar atkvæðagreiðeln eða 
hennar verðnr þðrf eftir atviknm þar sem vera skal ákveðinn meirí hluti atkvæða, eftir 
þvf eem fyrír kann að vera mælt f lðgnm þeeeum, og skal þá leynileg atkvæðagreiðsla 
fara fram.

Ef fleiri tillögur eru bornar npp til atkvæða en ein, skal eetja eina tillöguna sem 
andstæðistillögn annarar, þar til atkvæði er greitt á þann veg nm þær allar, og skal þing- 
ið hafa fallist á orðalag og röðun á slfkum tillögnm áður þær sé bornar npp til atkvæða. 
Gera má athngasemdir nm orðalag og niðnrskipnn á tillögnnnm, en ekÉ má þá ræða 
málið ajálft.

66. gr.
J>á er atkvæðagreiðsla fer fram á miðnm, skal og tillagan vera skrífnð og þingið 

hafa fallÍBt á orðalag hennar og skal þá þegar ganga til atkvæða.
Ekki má hafa atkvæðagreiðsln nm það, hvort fara sknli fram atkvæðagreiðsla.

67. gr.
Leynileg atkvæðagreiðsla fer fram á miðnm, og skal vera prentað á miðana j á 

og n e i, og þeir að öllu eins.
J>á er atkvæðagreiðsla fer fram nm tillögn, sem samþykkja má með einsatkvæðis 

mun, skal formaðnr leggja afsíðia einn miðann áður þeir sé lesnir npp. Ef þá verða jöfo 
atkvæðin, er þau ern Iögð saman, skal opna afsíðis miðann og ræðnr hann þá úrslitnm.

68. gr.
Nú greiddi maðnr ekki atkvæði nm ályktnn og er honnm heimilt að gera grein 

f gjörðabókinni fyrir ágreiningsatkvæði sfnn; þó mega ekki verða umræðnr nm þá greinargerð.

69. gr.
Ekki má forseti færast nndan að Iáta taka málefni til nmræðu né heldur að bera 

npp tillögur, nema hann telji þær fara í bág við stjórnarlög eða önnur lög eða ályktanir, 
sem þingið hefi gert áðnr, og skal forseti gera grein fyrir nndanfærsln sinni.

Nú vill þingið ekki hlfta úrsknrði forseta og skal þá bera málið fyrir stjórnar- 
skrárnefnd og hún tafarlauat láta uppi rökstutt og ákveðið álit sitt nm það, hvort það sé 
gagnstætt Btjórnarskrá eða nokkurum áður gerðnm ályktnnnm þingsiuB, að taka málið til 
meðferðar eða bera það npp; og skal þá hlíta þeirri yfirlýsingu nefndarínnar.

70. gr.
Ekki má nmsjónarnefnd gera breytingn á ályktnnnm; þó má gera við þær við- 

aoka, ef þeir brjála ekki ályktnnina.
Ummæli þingmanns og nmræðnr, eem af þeim spnnuust, má nmsjónarnefnd draga 

út úr gerðabók með samþykki ræðnmanns og þingsins, ef ályktnnin styðst ekki berlega 
við þan nmmæli.

71. gr.
Nú var þingmaðnr ekki viðstaddnr þá er ályktun var gerð í máli og á hann þá 

heimilt að skýra frá þvf f gerðabók, að hann átti ekki þátt f ályktuninni, en engaathnga- 
semd má hann gera við hana.

72. gr.
þingið setqr sér sjálft reglnr þær, er þörf þykir á til framkvæmdar atböfnnm sfn- 

um, svo og fnndarsköp fyrir þing og nefndir. Ekkert má í þeim ákvæðnm andstætt vera 
stjórnarlögum né öðrnm lögum.

Prumvörp keisarastórfnrstaqs sknln jafnan ganga fyrir öðrn til uturæðu á þing 
fnudum og nefndarfundnm,
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73. gr.
Frumvarp til þingskapa, slfkra sem mslt er fyrir nm í 72. gr., skal forsetaráðið 

semja; það og gera tillögur til þingsins um verkaskipun þings og nefnda.
t forsetaráði sitja forseti þingsins og varaforsetar, svo og formenn nefnda.

Sjötti kapítuli.
Ákvsti um Finnlandsbanka.

74. gr.
Landsþing ekipar bankafulltrúa til að hafa umsjón með innstæðum þeim, sem eru 

f Finnlandsbanka i vernd og ábyrgð landsþingis og setur hann þeim erindisbréf. Sex 
skulu vera bankafulltrúar, og er þó rétt, að þrir fulltrúar fáist við málefni bankans, ef reglu- 
gerð tekur ekki annað til.

Bankafulltrúa skal velja á reglulegu iandsþingi og taka þeir við störfum þegar 
sem þeir eru kjörnir. Tveir fulltrúar ganga úr ár hvert. Nú gengur fulltrúi úr áður árið 
sé fult og skal þá kjósa nýjan fulltrúa fynr þann tfma, sem sá átti eftir, er úr fór.

Bankafulltrúa velur bankanefnd og kjörmenn þingsins, þannig, að i stað þeirra, 
íem úr fara eftir þvf sem að þeim kemur, skal velja með leynikosningu jafnmarga fulltrúa 
hinum úrförnu, annan er eigi hlut að öllum þeim málefnum, sem undir fulltrúa ber, og 
'ldnn með séntakri kosningu til að eiga hlut að þeim málum, sem bankafulltrúarnir geta 
að eins allir sameiginlega ráðið til lykta. Nú hlýtur enginn meiri hluta greiddra atkvœða 
við kosninguna og skal þá kjósa af nýju um þá menn tvo, er flest atkvæði hlutu.

Með sama hstti skulu og bankanefnd og kjörmenn þingsins velja ár hvert á 
reglulegu þingi fjóra endurskoðunarmenn, þá er framkvæma skulu endurskoðun á þess árs 
reikningum þeirra fjárinnstsðna, sem nú voru nefndar, og skylt er að endurskoða við iok 
reikningaársine; kjósa skal og varamenn fyrir bankafulltrúa og endurskoðendur, svo marga 
sem þarf.

Sjöundi kapftuli.
Um afgreiislu ályktana og álita landsþings.

75. gr.
Nú samþykkir landsþing frumvarp til laga upp úr frumvörpum keisarastórfuratans 

til nýmæla, breytinga, skýringa eða afnáms stjórnarlaga, eða upp úr frumvörpum eða til- 
lögum, sem lög þau snerta önnur, er háð eru beggja samþykki, keisarastórfurata og lands- 
þingis, og skal þá afgreiða lagafrumvarpið til keisarastórfurstans með bréfí frá þinginu, en 
hann tekur ákvæði um staðfestingu og birtingu laganna. Ef keisarastórfurstinn staðfestir 
lagafrumvarpið ekki óbreytt og frumvarpið fellur þvf niður af þeim sökum, þá skal skýra 
frá því þingi því, sem nsst kemur saman eftir það er keisarastórfurstinn skipaði fyrir um 
málið.

Skýra skal og keisarastórfurata með bréfí landsþingis frá ályktunum þeim og um- 
sögnum þingsins, sera eru andsvör frumvarpa hans eða þess, sem hann leitaði álits þings- 
ins um; svo skal og skýra honum frá þeim tillögum öðrum, sem landsþing kann að hafa 
samþykt og bréf fylgja frá þinginu.

76. gr.
Sérstök afgreiðslunefnd skrifar og afgreiðir bréf þau og ályktanir, sem þingið lstur 

frá sér fara.
Ekkert má afgreiða frá þinginu, nema þing eða afgreiðslunefnd bafí áður lagt á 

það samþykki sitt.
x afgreiðslunefndum og umsjónarnefndum skulu vera níu menn í hverri og vara- 

menn svo margir sem þarf.

77. gr.
Undir ályktanir landsþingis og bsnarskrár skulu allir þingmenn skrifa nöfn sín, 

en undir annað skrifar forseti einn og varaforsetar.
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Attundi kapítuli.
Sérstðk ákvcði.

78. gr.
Prenta skal frumvörp keisarastórfursta, nefndarálit öll, bréf landsþings til keisara- 

Btórfuretans, gjörðabók þingsins og svo ályktanir þess.

79. gr.
Landsþingiskostnað allan skal greiða af ríkisfé.

Niðurlags-ákvæði.

80. gr.
Með landsþingis skipan þessari er úr lögum numin landsþingis skipun fyrir stór- 

furetadæmið Finnland, dagsett 15. apríl 1869; svo og opin bréf, dagsett 20. marz 1879, 
25. júni 1886 og 14. desember 1897, og skal landsþingis skipan þessi standa í öllum sinum 
greinum sem óbagganleg grundvallarlög, alt til þess er þeim verður breytt eða þau verða 
afnumin með sameiginlegn ályktun rfkisstjórnanda Finnlands og landsþingis þess.

Haldast skulu þau lög sem nú eru um stéttaþing landsins og skulu þau lög, að 
þvf leyti sem þessi landsþingislög gera ekki aðra skipan á, sveigð til eftir þvf, sem lands- 
þing er sett saman nú eftir þessum lögnm.

Til enn fyllri tryggingar höfum vér ritað nafn vort undir þetta með eigin hendi. 

NIKOLAI.

í Peterhof, 7. (20.) júlí 1906.
A. Langhoff.

Nd. 215. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á lðgum um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn íslands. 

Flutningsm.: Jón Ólafsson, Björn Þorláksson, Ólafur Briem.

Aftan við i. gr. bætist (jafnframt og punktur breytist í kommu); »nema hann 
hafi rétt til hærri eftirlauna samkvæmt öðrum lögum«.

Nd. 216. Nefndarálit
um frumvarp til laga um lífsábyrgð fyrir sjómenn á íslenzkum þilskipum.

Nefnd sú, er háttv. neðri deild kaus til að ihuga lífsábyrgðarfrumyarpið, hefir 
rætt það á fundum siuum og orðið sammála um, að ráða deildinni eindregið til að 
samþykkja frumvarpið með nokkrum breytingum.

Breytingarnar eru aðallega orðabreytingar.
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Breytingatillögumar eru þessar:
1. Við 5. gr. 1. lið: á eftir orðinu »deyr< komi: aí slysförum á skipi eða af veikind- 

um er hann hefir fengið um borð.
2. Við sömu gr. í staðinn fyrir: »systkyna« komi systkina.
3. Við 7. gr. í staðinn fyrir »12000« komi: rjooo.
4. 8. gr. orðist þannig:

Landsstjórnin ákveður nánari reglur um framkvæmd laga þessara, að fengnum 
tillögum nefndar þeirrar, sem um getur i 4. gr.

5. Við 9. gr. í staðinn fyrir »Seð« komi: Með.

Neðri deild alþingis 13. marz 1909.

Jón Þorkelsson, Magnús Blöndahl, Stefán Stefánsson Eyf. 
formaður. skrifari og framsögum.

Pétur Jónsson. Bjami Jónsson frá Vogi.

Ed. 217. Frumvarp
til laga um breyting á ákvæðum 1. 19. febr. 1886, að þvi er kemur til lýsinga 

(birtingar) á undan borgaralegu hjónabandi.
Eins og það var samþykt við eina umræðu i neðri deild. ‘

Undanþágu frá hjúskapar-auglýsingu þeirri, sem 8. og 4. gr. 1. 19. febr. 
1886 um utanþjóðkirkjumenn mæla fyrir um, má fá með konunglegu leyfisbréfi, 
og fer um gjald fyrir það eftir sömu reglum, sem nú eru eða settar kunna verða 
um slík leyfisbréf fyrir þjóðkirkju-hjónaefni (sbr. 1. 22. sept. 1899).

Ósk brúðhjónaefna um, hvar og hvenær hjónavígsla skuli fram fara, skal 
valdsmaður taka til greina að svo miklu leyti, sem hentugleikar hans leyfa.

Ed. 218. Frumvarp
til laga um viðauka við lög 14. desbr. 1877 nr. 28 um ýmisleg atriði, er snerta 
fiskiveiðar á opnum skipum og lög 10. nóvbr. 1905 nr. 53 um viðauka við nefnd lög. 

Eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.

Lög 14. desbr. 1877 nr. 28 um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á 
opnum skipum, lög 10. nóvbr. 1905 nr. 53 um viðauka við hin sömu lög, og 
samþyktir samkvæmt lögum þessum, skulu einnig ná til þiljaðra mótorbáta, pem 
ganga i Vestmannaeyjum og eru ekki stærri en nemi 15 smálestum.

47



Þingskjal 219—222'fcto

Ed. 219. Frumvarp
til laga um breyting á 2. gr. laga 13. apríl 1894 um 

fuglaveiðasamþykt i Vestmannaeyjum.
Ein8 og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

í stað fyrra liðs 2. greinar í lögum 13. apríl 1894 nr. 13 um fuglaveiða- 
samþykt í Vestmannaeyjum komi nýr liður þannig:

Þegar sýslunefndinni virðist nauðsyn til bera að gjöra fuglaveiðasamþykt 
fyrir sýsluna, skal hún kveðja til almenns fundar, sem auglýstur sé með nægum 
fyrirvara. Atkvæðisrétt á fundinum eiga allir þeir sýslubúar, er jörð eða jarðar- 
hluta hafa þar til ábúðarafnota.

Ed. 220. Frumvarp
til laga um kosningarrétt og kjörgengi i málefnum kaupstaða og hreppsfélaga. 

Eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.

1- gr.
Ákvæði þau, sem sett eru i 3. gr. laga (nr. 86) 22. nóv. 1907, og 5. gr. 

laga (nr. 75) 22. nóv. s. á., að því er kemur til kosningarréttar, kjörgengis o. fl. 
i bæjarmálum i Reykjavík og í Hafnarflrði, skulu og gilda í öðrum kaupstöðum 
landsins, sem og i hreppsfélögunum hér á landi.

2. gr.
Vinnuhjú hafa og kosningarrétt og kjörgengi i málefnum kaupstaða og 

hreppsfélaga, svo sem segir í 1. gr., ef þau fullnægja skilyrðum þeim, sem þar 
eru sett, að þvi er snertir karla og konur, sem eigi eru öðrum háð sem hjú.

Ed. 221. Beytingartillaga
við frutnvarp til laga um breyting á ákvæðum laga 19. febr. 1886, 

að því er kemur til lýsinga (birtingar) á undan borgaralegu hjónabandi.
Frá Kristni Danielssyni.

Síðari málsgrein frumvarpsgreinarinnaf falli burt.

Ed« 222. Nefndarálit
um frumvarp til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbankans 

til að gefa út þriðja flokk (seriu) bankavaxtabréfa.

Vér undirritaðir, sem kosnir höfum verið í nefnd til þess að íhuga ofangreint 
frumvarp, höfum athugað það og séð að það er samhljóða lögunum um annan flokk
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bankavaxtabréfanna með þeim breytingum, sem af því leiða að hér er um þriðja flokk 
nefndra bréfa að ræða, og finnum vér ekki ástæðu til að stinga upp á neinum breyting- 
um við það.

Vér leyfum oss því hér með að leggja það til að hin háttvirta efri deild sam- 
þykki umrætt frumvarp óbreytt.

Alþingi 13. marz 1909.

Gunnar Olafsson, 
formaður.

Eirikur Briem,' 
skrifari og framsögum.

Ari Jónsson.

Ed. 223. Nefndarálit
i málinu: Tillaga til þingályktunar um stofnun gagnfræðaskóla á ísafirði.

Vér, sem hin háttvirta efri deild kaus í nefnd til að ihuga mál þetta, 
höfum rætt það og athugað á nokkrum fundum og er álit vort á þessa leið.

Nefndin er öll á einu máli um það, að sem fullkomnust gagnfræðakensla 
sé einn meginþátturinn i alþýðumentun vorri, og þess vegna sé þvi fé vel varið, 
sem varið er til aö verða við réttmætum óskum og þörfum þjóðarinnar í því efni. 
En sé á hinn bóginn litið á það, hvað gert hefir verið hin siðustu ár af háifu 
þingsins til að efla gagnfræðakenslu i landinu, þá getum vér meðnefndarmenn h. 
flutningsmanns þessarar tillögu ekki verið honum alls kostar samdóma um, að 
brýna þörf beri til þess að stofna bráðlega gagnfræðaskóla á ísafirði. Færum 
vér það til þess, að tveir gagnfræðaskólar eru fyrir, sem landssjóður kostar, auk 
skólans í Flensborg. Með þessum stofnunum vel úr garði gerðum, teljum vér 
þörf þjóðarinnar borgið að minsta kosti i bráðina.

Þótt flutningsmaður tillögunnar játi, að þetta hafi við nokkur rök að 
styðjast, getur hann ekki talið það ótimabæra eða óréttláta kröfu, sem þings* 
ályktunin fer fram á, einkum þegar litið er á, hve Vestfirðingar eru afskiftir 
öðrum landsmönnum i öllum mentamálum Á Vesturlandi er ekki ein einasta 
mentastofnun, og þar af leiðir, að Vesturland fer alveg á mis viö þau mentunar- 
áhrif, sem slikar stofnanir hafa jafnan mest á þá, sem umhverfls þær búa.

En þrátt fyrir þennan meiningamun, vill flutningsmaður ekki rjúfa nefnd- 
ina, það þvi siður, sem það er samhuga álit allrar nefndarinnar, að nokkuö megi 
þó bæta úr þeirri ósk, er kemur fram i tillögunni á annan hátt, að minsta kosti 
i bráðina.

Á siðustu árum hafa komið fram óskir frá landsmönnum, að landssjóður 
styrki að einhverju leyti unglingafræðslu eða unglingaskóla í landinu. Þessir 
skólar standa eins og mitt á milli barnaskólanna og gagnfræðaskólanna, hlutverk 
þeirra ætti að vera, að taka við þar sem bamaskólamir eða fræðsla ungmenna 
fram að fermingaraldri hættir.

Þótt vænta megi, að fræðsla sú, er bamaskólamir veita, verði fullkomn- 
ari hér eftir en hingað til, ef góðs árangurs má vænta af hinum nýju fræðslu- 
lögiun, þá mun þó naumast mega við því búast, að sú fræðsla geri börn alment



^Ý2 Þingskjal 223

fær um að ganga í gagnfræðaskólann án frekari undirbúnings, allra sizt þá nema 
i neðstu bekkina.

Meginþorri þeirra manna, sem hingað til hafa gengið í norðlenzka gagn- 
fr’æðaskólann og Flensborgarskólann, hafa verið bláfátækir menn, sem ekki hafa 
við annað haft að styðjast til námsins en handafia sinn, og má ætla að svo verði 
framvegis. Fyrir þennan fjölmenna flokk æskulýðsins islenzka er það mjög mikils 
vert, að hann eigi sem auðveldastan kost á þvi, að geta stytt sér námið á gagn- 
fræðaskólunum með því að verða svo undirbúinn, að hann geti sezt í annan bekk 
þeirra. Hér koma unglingaskólarnir í góðar þarflr, og það ekki einungis sem 
undirbúningur undir efri bekki gagnfræðaskólanna, heldur og sem nokkurs konar 
undirbúningur undir lífið.

Á 15 til 18 ára aldrinum eru æskumenn vorir alment orðnir svo þrosk- 
aðir að skilningi og vitsmunum, að þeir, að öðru jöfnu, hafa yfirleitt meira gagn 
af eins árs námi en af tveimur og enda fleiri námsárum á 10 til 14 ára aldrin- 
um. Er þetta eitt ærið meðmæli með því, að gera unglingum á þessu reki sem 
auðveldast að afla sér frekari mentunar en barnafræðslan fær veitt.

í sambandi við þetta vill nefndin benda á það, að fjölgi þessum svo 
nefndu unglingaskólum, sem styrktir eru með landsfé, þá beri nauðsyn til að þeir 
séu háðir eftirliti fræðslumálastjórnarinnar og kenslunni að svo miklu leyti sem 
unt er hagað svo, að hún geti gert nemendurna færa um að ganga í annan bekk 
gagnfræðaskólanna án mikillar aukafræðslu. Nefndin telur því rétt, að samin sé 
reglugjörð fyrir þessa skóla, er gangi í þessa átt. Með þessu móti yrðu unglinga- 
skólarnir að miklu leyti sambandsliður milli barnaskólanna og gagnfræðaskólanna. 
En nefndin tekur það jafnframt fram, að hún ætlaet ekki til, að slikir unglinga- 
skólar séu lögskipaðir, heldur að eins, að styrkur úr landssjóði til unglingaskóla 
þeirra, sem stofnaðir eru af frjálsum hvötum, sé bundin ákveðnum frekari skilyrð- 
um, án þess þó að hefta góðan vilja landsmanna í þessu efni um skör fram. Hér er 
að eins um það að ræða, að þingið mæti réttmætmn óskum þjóðarinnar með holl- 
um ráðum og fjárstyrk, eftir því sem ástæður leyfa.
. Nefndinni blandast ekki hugur um þörfina á þessum unglingaskólum og
nytsemi þeirra, einkum í þéttbýlum og fjölmennum sjávarsveitum, og eins sjálf- 
sagt ein8 og það er, að landssjóður styrki þá, eins sjálfsagt telur nefndin, að 
héruðin leggi sinn skerf að mörkum við þessa skóla.

Á Isafirði hefir unglingaskóli eður framhaldsskóli af barnaskólanum fyrir 
sveina og meyjar úr kaupstaðnum og sýslunni verið haldinn undanfarna þrjá 
yetur á kostnað kaupstaðarins, og hefir, að því er fiutningsmanni tillögunnar er 
kunnugt, borið góðan árangur. Nefndin virðir þessa viðleitni ísafjarðarkaupstaðar 
mjög mikils og vill hlynna að henni.

Isafjarðarkaupstaður hefir nýlega kostað afarmiklu fé til stækkunar bama- 
skóla sins, sem gerð var með sérstaku tiUiti til þessarrar framhaldskenslu, og nú 
þarf hann aftur að stækka skólann um meira en helming til þess að geta full- 
nægt skyldum þeim, er fræðslulögin leggja honum á herðar. Þessi stækkun 
skólans kostar samkvæmt áætlun húsameistara Rögnvalds Ólafssonar alt að 
50,000 krónum eða jafnvel meira, sé framhaldsskólanum ætlað rúm í húsinu. 
Auðvitað er þessi áætlun miðuð við nýtízku skólabygging með íbúð fyrir kennara 
ásamt öllum útbúnaði, baðfierbergi, leikfimishúsi, slöidkenslustofu o. s. fry,
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Nefndin leggur því til, að þingið veiti að þessu sinni 2000—2500 kr. hvort árið 
á næsta fjárhagstímabili til unglingakenslu eða framhaldsskóla á ísaflrði, og er 
sú upphæð lítið meirí en til að launa kenslustarfið, verði þessi skóli sóttur fram- 
vegis eins og hingað til.

Háttv’rt deild vísaði til nefndarinnar í þessu máli Frumvarpi til lága um 
breyting á lögum um gagnfræðaskólann á Akureyri 10. nóvbr. 1903.

Frumvarp þetta fer fram á, að bæta einum kennara við skóla þennan og 
hækka laun hinna undirkennaranna. Flutningsmaður frumvarpsins lýsti því við
1. umræðu þessa máls, hve brýn nauðsyn væri á þessarri breytingu, og er nefndin 
honum samdóma um það; telur hún það sjálfsagða skyldu þingsins, að birgja 
þessa sem aðrar . kenslustofnanir landsins svo að keoslukröftum, að þær geti 
sómasamlega int af hendi hlutverk sitt. Eftir því sem aðsóknin er nú að skól- 
anum, þar sem skifta verður bekkjum i deildir, þá veitir raunar ekki af tveim 
föstum kennurum í viðbót, en nokkuð bætti það úr, að einum kennara væri bætt 
við, og telur nefndin það alveg óhjákvæmilegt, meö því allsendis er óvíst, að 
timakensla fáist framvegis svo við megi hlíta. Auk þess er það um tímakensl- 
una að segja, að hún getur aldrei orðið skólanum jafn holl til frambúðar og föst 
kensla, þar sem nota verður þá kenslukrafta, sem fáanlegir eru í þann og þann 
svipinn, án þess að nokkur trygging sé fyrir því, að þeir séu svo góðir sem 
vera skyldi og sannarlegt gagn skóians' útheimtir. í yetur eru yflr 90 nemendur 
í skólanum. Fyrsta bekk varð að skifta í tvær deildir, svo kenslan fer fram í 
4 deildum, og búast má við að svo verði framvegis, jafnvel líklegt, að deildirnar 
verði fleiri, ef sama aðsókn helzt eða heldur eykst. Nú eru því 144 kenslu- 
stundir á viku. Af þeim má ekki ætla föstu kennurunum þremur fleiri en tæpar 
70, svo rúmur helmingur af allri kenslunni verður að vera timakensla; nær slikt 
engri átt og má ekki lengur við svo búið stauda. Nefndin leggur því tjl, að 
bætt sé við einum kennara og laun hans ákveðin 2000 kr. En þrátt fyrir þessa 
viðbót, kemst skólinn ekki af án timakenslu með sömu aðsókn, en vitaskuld 
verður hún minni, svo að hér er ekki um alla þessa upphæð aö ræða sem út- 
gjaldaauka fyrir landssjóð.

Hitt atriðið, launahækkun hinna föstu kennara, telur nefndiu að vísu á 
fullum rökum bygt, þegar á það er litið, hve miklu dýrara lífsfrarafæri kennar- 
anna er á Akureyri en á Mööruvöllum, þar sem skólinn var áður og kennararnir 
höfcu hærri laun. En þegar litið er á fjárhag landsins og svo hitt, að bráðlega 
mun reka að því, að hækka verði alment laun kennaranna við aðra skóla lands- 
ins, þá telur meiii hluti nefndarinnar varhugavert, að hækka nú laun þessarra 
kennara einna, og vill fresta þvi í þetta sinn.

Nýmæli frumvarpsins í 2. gr., 5 króna gjaldið, fellst nefndin á, en vill 
hækka það í 6 krónur; verður gjaldið hið sama og nú fyrir heimavistina, en 
heimavistarsveinar gjalda þá 1 krónu í skólasjóð eins og aðrir nemendur skólans, 
er ekki njóta heimavistarhlunnindanna.

Nefndin telur rétt, að taka upp öll lögin frá 10. nóvember með þessum 
breytingum, og mun flutningsmaður frumvarpsins því taka frumvarp sitt aftur. 
Sama er að segja um þingsályktunartiUöguna, að flutningsmaður mun taka hang
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aftur. — En hins vegar mun nefndin flytja þá tillögu, er fjárlögin koma til 
deildarinnar, að til unglingaskóla á Ísafliíi séu veittar 2500 krónur.

Alþingi, 15. marz 1909.
Stefán Stefánsson, Sigurður Stefánsson, Jósef Björnsson.

formaður. skrifari og framsögum.

Ed. 224. Tillaga
til þingsályktunar um reglugjörðir fyrir unglingaskóla.

Frá nefndinni í gagnfræðaskólamálinu.

Efri deild alþingis ályktar, að skora á stjómina að semja reglugjörðir fyrir unglinga- 
skóla og setja ákveðin skilyrði fyrir styrkveitingu til þeirra úr landsjóði.

Nd. 225. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum 

um aðra skipun á æðstu umboðsstjóm íslands frá 3. okt. 1903 (þskj. 95).
Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 1. gr.: Fyrir orð.n: »í eftirlaun hefir hami 1000 kr. á ári« komi: 
í eftirlaun hefir hann 2,000 kr. á ári í jafnmörg ár sem hann hefir þjónað því 
embætti, en eigi lengur.

226. Frumvarp
Ed. til laga um gagnfræðaskólann á Akureyri.

Frá uefndinni í gagnfræðaskólamálinu.

1. gr.
Fræðigreinar þær, sem kenna skal í skólanum, eru þessar: íslenzka, danska, enska, 

saga og landafræði, einkum saga og landafræði íslands, auk yfirlits yfir löggjöf þess i 
landsrétti og landsstjóra, reikningur, rúmfræði og landmæling, náttúrusaga, og telst þar 
til meginatriði mannfræðinnar og heilsufræðinnar; ennfremur grundvallaratriði eðlisfræð- 
innar og efnafræðinnar, dráttlist, söngur, handavinna og leikfimi.

2. gr.
Kennarar skólans eru 4 og einn er þeirra skólameistari. Hefir hann á hendi aðal- 

umsjón með kennurum skólans, nemendum þans, húsum, áhöldum og ölluro eiguum,
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1
j Hann hefir að árslaunum 3000 krónur og auk þess leigulausan bústað, ljós og hita, i 
i skólahúsinu. Fyrsti og annar kennari 2000 kr. og þriðji kennari 1600 kr. að árs-

launum.

I

3- g*--
1 skólanum eru alt að 50 heimavistir. Skulu nemendur, er heimavist hafa, greiða 

6 kr. en allir aðrir nemendur 1 kr. árlega i skólasjóð i byrjun hvers skólaárs. Skólasjóð 
skal varið skólanum til stuðnings og eflingar samkvæmt skipulagsskrá, er stjórnarráðið 
semur eftir tillögum skóiastjóra.

4- gr-
Landsstjómin hefir á hendi yfimmsjón skólans og gefur út regiugjörð fyrir hann. 

Laun og annar kostnuður til skólans greiðist úr landssjóði.

5- gr-
Með iögum þessum eru lög nr. 38, 10. nóv. 1903 um gagnfræðaskóla á Akur- 

eyri úr gildi numin.

; Nd. 227. Nefndarálit
i um frumvarp til laga um breyting á lögum 10. nóv. 1905
j um þingsköp handa alþingi.

Frá meiri hluta n e f n d a r i n n a r.

Við undirskrifaðir leyfiim okkur að ráða háttvirtri deild til að samþykkja frv. þetta 
með þeim einum breytingum er standa á þingskjali 228.

Alþingi 15. marz 1909.

j Bjöm Jónsson Bjarai Jónsson frá Vogi
form. skrifari og framsm.

Fráminnihlutanefndarinnar.
Það stendur svo einkennilega á fyrir minnihlutanum i þessari nefnd, að meiri-

hlutinn hefir ekki einu sinni gefið mér kost á að ræða málið við sig á nefndarfundi, og 
j hefir formaður látið mig á sér skilja, að það væri með öllu óþarft. 
j Meirihlutinn, sem era sjálfir flutningsmenn þessa fmmvarps, hafa ritað nokkrar
' linur um málið, sem þeir kalla nefndarálit, og ráða þeir þar þingdeildinni auðvitað til

þess að fallast á þetta frumvarp sjáifra þeirra; en ekki er þar með einu orði færð nokk- 
ur ástæða fyrir frumvarpinu. Svo að ef meirihlutamenn í nefndinni fá vilja sinum fram- 
gengt, að umræðumar um málið verða eigi birtar á prenti, þá er öllum landsmönnum

! fyrirmunað að sjá, á hverjum rökum þetta óheyrilega tiltæki, sem frumvarpið fer fram á, 
er bygt.

Þvi fremur finst mér það skylda min að rita þetta álitsskjal rnitt um málið 
í nokkuð ítarlegra, en eg hefði ella gert eða annars hefði borið nauðsyn til. Því að mér
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finst það óheyrilegt, að þjóðin fái eigi að sjá málsástæður í máli, sem að minu áliti 
varðar hana svo miklu sem þetta mál. En í mínum augum er mál þetta ekkert smá- 
mál, heldur eitt af merkustu málunum, sem fyrir þetta þing hafa komið, að fráskildu 
sambandslagamálinu og stjómarskrármálinu. Mér virðist svo sem frumvarp þetta fari 
fram á að losa jarðveginu undan einum hyrningarsteininum undir öllu sönnu þjóðfrelsi.

í umræðum, þeim sem orðið hafa í þingdeildinni um þetta mál, hefir því mið- 
ur á báðar hliðar verið blandað inn umræðum um atvinnu og persónulegar hvatir. Þess- 
ar umræður virðist mér að helzt hefðu aldrei átt fram að koma. Allar spurningar um 
atvinnu og persónulegar hvatir liggja svo lágt, að þær ættu engin áhríf að hafa á slíkt
mál sem þetta.

Hvað er það sem framvarp þetta (þingskjal no) fer fram á? Það fer fram á 
það, að nema úr gildi 49. grein í lögum 10. nóv. 1905 um þingsköp handa alþingi; 
en í þessari grein er svo íyrir mælt, að umræður alþingismanna um máliri á þingi 
skuli prenta í Alþingistíðindunum. Verði þetta frumvarp meirihlutans að Icgum, verður 
það eftirleiðis alveg á valdi forsetanna á hverju þingi, hvort umræðumar verði prentað- 
ar eða ekki.

í nefndaráUti meirihlutans er nú komin fram ný breytingartillaga, við 10. gr. 
þingskapanna, sem að vísu mundi gefa alþingi atkvæði um það í hvert sinn, hvort ræð- 
urnar verði prentaðar í þingtíðindunum eða ekki. En þrátt fyrir þetta verður það þó á 
valdi meirihlutans á sérhverju þingi að stinga öllum umræðum undir stól, með því að 
láta vera að skrifa þær eða prenta, ef meirihlutanum svo sýnist, en það mundi oft 
merkja sama sem: ef stjórn, þeirri sem við völd er, þykir svo hlýða. Því að enginn 
efi getur á því leikið, að ófyrirleitinni stjórn g e t i tekist að hafa svo harðan flokksaga 
á flokksmönnum sínum, bæði hásigldum og »lititsigldum«, að hún geti haft þelta fram, 
ef hún leggur mikið ofurkapp á það.

Og það hefir ekki farið neitt dult í umræðunum um þetta mál af hendi flutn- 
ingsmanna, að sá væri tilgangurinn, ef frumvarp þetta næði fram að ganga, að nota það 
nú þegar til þess að hætta við prentun á þingræðuuum. Hitt hefir verið gefið í skyn, 
að takandi kynni að vera í mál að prenta eitthvert hrafl af umræðum um eitt eða tvö 
stórmál á þessu þingi. En fyrir því er engin trygging, að einu sinni þetta verði gert. 
Og þ ó a ð það yrði gert, þá er það aUs ófuUnægjandi. Bæði hafa umræðumar í þessu 
máh sýnt það, að menn getur greint mjög svo á um það, hvað sé stórmál og hvað sé 
smámál; og oft getur svo farið, að mál, sem í öndverðu virtist vera smámál, reynist 
síðar, er stundir Uða, merkUegt og mikUvægt stórmál, þó að hávaði þingmanna sæi það 
ekki fyrir í fyrstu. Til þessa mætti finna dæmi bæði úr þingsögu vorri og annara 
þjóða. Og enn er þess að gæta, að hvemig sem þessu yrði beitt á þessu þingi, þá er 
engin minsta trygging fyrir því, hvemig hver meiri hluti á hverju ókomnu þingi kann 
að beita því valdi, sem frumvarp þetta fær honum í hendur.

Þegar alþingi var endurreist 1843, þótt að eins væri það ráðgjafaþing, þá kvað 
stjórnin svo á, að þing skyldi heyja fyrir luktum dyrum. Þjóðin átti eigi að eiga neinn 
kost á að vita neitt um tillögur fuUtrúa sinna eða ástæðurnar fyrir þeim. Þetta vakti 
i þá táð þá gremjuöldu yfir land, að inn flóðu áskoranir og bænarskrár úr öllum áttum 
lands um það, að þingið yrði háð í heyranda hljódi. Þeir menn, er þá gréindi mest á 
um alþjóðleg mál þessa lands, Fjölnismenn og Félagsritamenn (Jón Sigurðsson), *voru 
þar á eitt mál sáttir, að þetta væri in mesta óhæfa, þótt að eins ætti í hlut ráðgjafar- 
þing þjóðarinnar, en eigi löggjafarþing svo sem nú er.



Þó má- það með sanni segja, að það, hvort örfáir menn hér í Reykjavik fái að 
hlusta á ræður þingmanna, er, eins og allir sjá, harla Htilsvert og ómerkilegt mál, í 
samanburði við hitt, hvort þjóðin, alþjóð íslendinga, megi fá að hlusta á ræðurnar eða 
ekki; en til þess fær þjóðin í heild sinni að eins færí með því að lesa ræður þing- 
manna í þingdðindunum.

Vér vitum það, að þegar áheyrendum er troðið á áheyrendapall neðri deildar 
eins þétt og sild i tunnu, þá eru það 70 til 80 manns, sem þar rúmast, og þar sem 
þeir einir ná inngöngu, sem ötulastir eru að olnboga sig áfram við þinghúsdymar, þá 
er auðsætt, hverjir þeir munu verða, er helzt ná hér uppgöngu á áheyrendapallinn. 
Áheyrendapallur efri deiidar rúmar ekki nema helming við áheyrendapaii neðri deildar. 
Auk þess fá þingmenn 2 aðgöngumiða hver, sem þeir geta gefið mönnum, sem hleypt 
er inn i lestrarsalinn og eitt nefndarherbergið, svo að þeir geti hlýtt þar á gegnum opnar 
dyr. En þeir sem þessa njóta, eru eðlilega ekki nema næstu venzlamenn þingmauna. 
Og þingmenn þurfa ekki annað en renna augunum yfir þennan litia áheyrendahóp, 
hvort heldur er á pailinum eða i herbergjunum, til þess að sjá þegar i stað, að það er 
að jafhaði ekki nema einn fjórði hluti áheyrenda, sem eru kjósendur til alþingis; hitt er 
kvenfólk, en langflest böm og unglingar.

Hafi nú ekki að eins Jóni Sigurðssyni og öllum öðmm stjómmálamönnum, er 
honum voru samtiða á íslandi, heldur öllum almenningi, allri aiþýðu þessa lands, þótt 
það óþoiandi frelsisskerðing fyrir þjóðina og óþoiandi þrælamark á þinginu, að heyja það 
fyrir luktum dyram, jafnvel þótt alþýða fengi þá kost á að lesa umræður þingmanna 
eftir á í þingtiðindunum, — hvað mundu þeir hinir sömu þá, og hvað munu allir frjáis- 
hugsandi menn nú, segja um það, að taka upp það þúsund sinnum verra launpukur, að 
leyna öllum umræðum þingsins með því að stinga þeim undir stól og prenta þær ekki? 
Mér er sem ég sjái Jón Sigurðsson snúa sér í gröf sinni.

Það hefir verið sagt af hendi flutningsmanna þessa frumvarps, að þjóðinniværi 
nægt, að sjá þingskjölin, frumvörpin, breytingartillögurnar og lögin frá þinginu og at- 
kvæðagreiðsluna um þau. En hvað sér þjóðin í raun réttri af þessu? Lögin þarf hún 
ekki að sjá i Alþingistiðindunum, því að hún fær þau prentuð i Stjórnartiðindunum. Um 
atkvæðagreiðslu sér hún venjulega ekki annað en það, að svo og svo margir hafa verið 
á móti, og svo og svo margir með hverri tiliögu. Það er langsjaldnast að nafnakali er 
við haft, svo að það sjáist, hverjir þeir þingmenn eru, sem atkvæði hafa greitt með og 
móti i hverju máli. Og jafnvel í þessum fáu tilfellum getur oft verið minstur, eða nær 
enginn, fróðleikur í að sjá, hverjir atkvæði greiddu á hvorn veg, þegar ekkert sést um 
það, hverjar ástæður menn höfðu til að greiða atkvæði eins og þeir gerðu. Þó að io, 
12 menn greiði atkvæði á sama veg i einhverju máli, þá getur hver haft sérstaka og 
hver öðrum ólikar ástæður fyrir atkvasði sínu, sumar gildar, sumar miður gildar og sumar 
bersýnilega einskisverðar. Vilji meiri hluti beita ósvifnu gerræði og hlutdrægni, sem 
hann getur engar frambærilegar ástæður fyrir borið, þá er honum með þessu pukri 
haganiega tilbúið koldimt skúmaskot til að skríða inni í og dyljast þar fyrir kjósendum 
sinum og öllum landslýð.

Þegar kjósendur fá ekki að sjá ræður þingmanna, þá eiga þeir engan kost á 
að sjá, hversu þingmaður þeirra hefir reynst. Þeir verða þá að láta sér lynda sögusögn 
sjálfs hans um framkomu hans; þeir era sviftir ölium skilríkjum til að prófa hve rétt- 
orður hann er, þegar hann ber vitni í sjálfs sins sök. Þeir eiga engan kost á að sjá, 
hvort hann hefir efnt þau heitorð, er hann hefir gefið þeim heima í héraði, eða hvort
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hann hefir algerlegá svikið allar efndir á þeim og ef til vill unnið í alveg gagnstæða átt 
við það sem hann hafði heitið. Það tjáir ekki að svara þessu þvi, að enginn 
þingmaður sé eftir stjórnarskránni bundinn við vilja kjósenda sinna eða neitt annað en 
sannfæringu sjálfs sín; því að kjósendur eiga þó fullan rétt á að sjá, hvort þingmaður 
þeirra hefir haft skoðanaskifti, og þá af hverjum ástæðum. Og þegar um það er að 
ræða, að þingmaður leitar kosningar á ný til alþingis, á hverju eiga kjósendur þá að 
byggja álit sitt á honum og atkvæði, ef þeim er synjað um alla vitneskju um framkomu 
hans á þingi? En þetta verður þeim þó að langmestu eða mest öllu leyti meinað, ef 
þeir eiga ekki kost á að sjá og lesa ræður hans og dæma þannig um framkomu hans 
og röksemdir fyrir henni.

Flutningsmenn frumvarps þessa hafa bygt mikið á þvi, að annar þeirra, þing- 
maður Barðstrendinga, ritstjóri ísafoldar, hafði í vetur (í pukri?) sent út til nokkurra 
fiókksbræðra sinna hér og hvar um landið fyrirspum um, hvort þeim litist eigi það vera 
mikið fjárspamaðartiltæki, að hætta við að prenta ræðumar í Alþingistíðindunum. Og 
þó að eg auðvitað geri ráð fyrir þvi að þessari (pukurprentuðu ?) fyrirspurn hafi ekki 
fylgt neinar heimullegar bendingar um það, í hverja átt hann óskaði að svarið gengi, þá 
er fyrirspurnin sjálf svo einhliða fram sett og órökrædd frá inni almennari hlið, að eng- 
um, sem fyrirspumina fekk, gat dulist, hvers svars spyrjandinn vænti og óskaði. Enginn 
sanngjam maður getur lagt neitt upp úr slíkri einhliða pukurs málaleitun. Eg segi fyrir 
mig, og margir mér fremri menn geta án efa með enn meiri rökum sagt hið sama, að 
ég teldi það harla auðunnið verk að senda út fyrirspumir um þetta sama efni og fá frá 
jafn mörgum eða fleirum jafnmerkum mönnum viðsvegar um land rökstudd svör alveg 
gagnstæð þeim er inn háttvirti ritstjóri ísafoldar kveðst hafa fengið. Mér er það persónu- 
lega kunnugt, að það er alls ekki rétt hermt, sem sumir hafa sagt í svörum sinum til 
ritstjóraísafoldar, aðAlþingistíðindin lægju víðast hvar ólesin og óuppskorin og væru sumstaðar 
seld eða notuð fyrir umbúða-pappír. Ég skal nú ekki fást um það, að þar sem þingtíðindin 
em eign hreppanna, þá væri það hrein og bein óráðvendni eða þjófnaður, ef oddvitamir 
seldu þau eða notuðu í umbúðapappír. En ég veit til þess, að Alþingistiðindin era, þar 
sem ég þekki til, varðveitt, viða bundin inn og falin lestrarfélögum til varðveizlu. Allir 
vita það líka, hve einatt kor„a kvartanir úr hreppunum Dæði til útsendingamanna tíðindanna 
og einnig i blöðunum, þar á meðal í ísafold, um það, ef seint þykir ganga útsendingu 
tiðindannna. Eg get um þetta borið, þar sem ég hafði útsendingu tíðindanna á hendi í 
io ár. Þessar umkvartanir bera þess allar vott, að þeir sem þær senda, og fleiri en þeir. 
þreyja útkomu tiðindanna, þreyja að fá að lesa þau, því að ekki geri ég ráð fyrirað það 
sé umbúðapappirsskortur i sveitunum, er slíkum kvörtunum hefir valdið, enda hefi ég 
aldrei séð þá ástæðu fyrir boraa.

Hitt er satt, að það var meinleg ákvörðun, tr þingið gerði fyrir fám árum að 
breyta svo til um niðurskipun á ræðupartinum, að eigi varð auðið að byrja prentun á hon- 
um fyrri en eftir þinglok. Meðan þing var háð að sumarlagi og eigi úti fyrri en í 
september, þá leiddi af þessu, að ræðuparturinn komst ekki út meðal almennings fyrri 
en næsta vor, nærri því ári eftir þing. En væri ræðurnar, eins og vera bæri, prentaðar 
undir eins, svo að eigi væri ætluð nema vika eða io dagar til ræðuleiðréttinga eftir að 
fundir væra fram lagðir á lestrasalnum, þá gætu ræðurnar farið að berast út um land, 
jafnvel meðan á þinginu stæði, og verið allar prentaðar og út sendar svo sem 14 
til 20 dögum eftir þinglok. Með þessu móti yrðu ræðurnar landsmönnum að miklu 
meiri nýjung, og það mundi stórum auka lestur tíðindanna.

STfl
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Ég skal fara svo varlega í áærlun, sem með nokkurri sanngimi verður gert, og 
ætlast á, að ekki lesi nema tveir, þrír menn í hverjum hreppi Alþingistiðindin, en þá 
verða þetta þó um $ hundruð manna, víðsvegar um alt land. Og ég veit með vissu, að 
áætlun þessi er langt of lág. Alt um það, þessi 5 hundruð em þó einmitt það súrdeig, setn 
sýrir út frá sér stjómmálaþekkingu og þjóðmálaskoðanir landsmanua. Ræðumar í Alþingistíð- 
indqnum eru þvi nær in eina fróðleiksuppspretta um ahnenn mál, sem almenningur á 
kost á F.r stjórnmálaþekkingin svo mikil, þjóðmálaþroskinn svo stór í þessu landi, að 
vert sé að byrgja ina einu uppspettulind hans?

Ég vil biðja sérhvern alþingismann, sem á þessu þingi situr og atkvæði á að 
greiða um þetta mál, að stinga hendinni í sinn eiginn barm og spyrja sjálfan sig, hvort 
hann hafi eigi margsinnis orðið að kynna sér umræðumar í Alþingistíðindunum, til þess 
að fá fyllri þekkingu á sögu og gangi þeirra mála, sem hann hefir búist við að verða 
um að fjalla. Og eg þori að fullyrða það, að sá alþingismaður, sem samvizkulega getur 
svarað þessari spumingu neitandi, hann hefir i 11 a búið sig undir það starf, sem hann 
hefir á hendur tekist.

Ein ástæðan, sem færð hefir verið fyrir framvarpi þessu, er sú, að ræðurnar séu 
ekki braðritaðar, þingmenn leiðrétti þær og breyti þeim, svo að þær séu alls ekki ítrúu 
samræmi við það sem þeir hafa talað á þinginu. Alt þetta játa ég satt að vera. En þó 
að bingmeun lagfæri smáskekkjur hjá sér, einkanlega það er orðahnippingar spinnast út 
af, þá getur þó enginn neitað þvi með sanni, að ræðurnar sýna þó að mestu leyti, hvað 
þiogmaðurinn h e f i r sagt, og i hinum, færri, tilfellunum, að minsta kosti hvað hann v i 1 d i 
sagt hafa. Þær standa því sem órækur vottur skoðana hans og röksemda í öllum veru- 
legum atriðum. Þær eru svo nákvæmur spegill af framkomu hans, sem eftir atvikum 
er auðið að veita. Þá er þess síðast en ekki sízt að geta, að ræður Alþingistiðindanna 
geyma in dýrmætustu drög til stjórnmálasögu landsins og jafnframt til persónusögunnar, 
til einkenna og sögu allra þeirra merkismanna þjóðarinuar, sem sæti hafa átt á Alþingi. 
Eins og minst hefir verið á i umræðum þessa máls, þá mundi víða skarð fyrir skildi í 
sögu manna og málefna þjóðar vorrar, ef þessum bmnni væri lokað. Til þessa hafa verið 
nefnd tvö dæmi: annað er in nýútkomna stórmerkilega bók: Æfisaga Péturs byskups 
Péíurssonar, sem, eins og alt, sem höfundur þeirrar bókar ritar, er gullnáma að 
drögum til sögu landins Nálega á hverri siðu i þeirri bók sjáum vér þess merki, að 
höfundurinn hefir lesið umræðurnar á Alþingi um öll helztu mál landsins á þeirri tíð. 
Vér vitum allir, að 1 ráði, er að æfisaga Jóns Sigurðssonar komi út á hundrað ára afmæli 
hans. Getur nokkur skynbær maður hugsað sér, að sú bók gæti orðið rituð, svo að í 
nokkm lagi sé, án þess að höfundur hennar hefði lesið allar ræður Jóns Sigurðssonar 
í Alþingistíðindunum ? Þegar einn nýr þingmaður gaf það í skyn i ræðu hér um daginn, 
að Jón Sigurðsson hefði oftast verið forseti á Alþingi og því sjaldan haldið ræður á 
þingi, þá ber þetta að eins vott um gersamlegan ókunnugleika þess mikilsvirta þingmanns 
á því sem hann talaði um. í fyrsta lagi var Jón Sigurðsson eigi ávalt forseti á Alþingi 
um sína tíð; hann mátti líka lifa það einn kafla ævi sinnar að vera talinn stjórnartól 
og óvinur landsins; þá var honum ekki hleypt í forsetastólinn; þá var þvert á móti ort 
nið um hann og svo kveðið að orði:

»Hann elskaði á ð u r frónið fríða, 
nú ber hann sinn kross og býr oss tjón.<

í annan stað veik Jón Sigurðsson oft forsetasæti, til að taka þátt í umræðum mála. í 
þriðja lagi hafði hann þann sið, sem ekki tiðkast á löggjafarþinginu, að hapn tók þátt í
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umræðum málanna og hélt langar og stórmerkar ræður frá forsetastólnum. Að þessu 
höfum vér inir eldri menn oft verið sjónarvottar og heyrnarvottar. Enda kvað svo mikið 
að ræðuhöldum hans úr forsetastólnum, að eina blaðið, sem þá kom hér út í Reykjavik, 
hafði orð á því.

Þá hefir það verið til týnt til stuðnings frumvarpi þessu, að til væru nokkur 
smáríki, þar sem umræður þingmanna væru eigi prentaðar í þingtiðindum, og þvi mætti 
vel una við ið sama hér hjá oss. En slíkur samanburður er svo fjarstæður sem verða 
má. í þeim smáríkjum, þar sem þetta á sér stað, þar eru þó til mörg og stór d a g blöð, 
ekki smáblöð, sem koma út einu sinni og tvisvar í viku eins og hjá oss, heldur blöð, 
sem koma út að minsta kosti einu sinni á hverjum degi, sexfalt, tifalt, fimtánfait og þaðan af 
stærri á hverjum degi, heldur en stærstu blöðin hér. Þessi blöð hafa hraðritara á þing- 
unum og prenta orðréttar allar helztu ræðumar, eða þær sem nokkurt mark er að, svo 
að landsmenn geta lesið þær samdægurs. Það er jafnvel altitt, þegar löng og merk ræða 
er haldin í stórmáli, að upphaf ræðunnar er komið út, og það jafnvel í fjarlægum bæjum, 
áður en þingmaðurinn er seztur niður og hefir lokið máli sínu.

Eins og til hagar hér á landi, þarf ekki að ganga gruflandi að þvi, að gangi 
frumvarp þetta fram, þá er miklu verra verk unnið og skaðvænlegra þjóðinni, heldur en 
þótt ákveðið væri að heyja Alþingi jafnan fyrir luktum dyrum. Þar sem hér eru engin 
blöð til, sem með bezta vilja g æ t u flutt einn tiunda hluta úr tuttugustu hverri ræðu, 
sem hér er haldin, þá hefði þjóðin enga vitneskju um, hvað fram fer á þingi, nema 
meira og minna hlutdrægar og ósanuar frásögur einhliða flokksblaða um örfá mál. Og 
svo framarlega sem ósannindi eru verri en engin vitneskja, þá yrði þjóðin verr farin en 
algerlega vitneskjulaus um alla framkomu alþingismanna.

Þá yrði Alþingi íslendinga 1 j ó s f æ 1 i ð p u k u rs þ i n g, se m enganætti 
sinn líka meðal þingfrjálsra þjóðaheimsins.

Þvi er það tillaga min til innar virðulegu þingdeildar, að hún felli frum- 
varp þetta.

Alþingi, ii. Marz 1909.
Jón Ólafsson,

2. þm. S.-Múlasýslu.

Nd. 228. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum 22. nóv. 1905 um þingsköp handa alþingi. 

Frá meiri hluta nefndarinnar.

1. gr.
Siðasta málsgrein 10. gr. orðist sem hér segir:

Sömuleiðis ráðstafa þeir nauðsynlegri prentun fyrir þingið eftir fyrirmælum
þess, ráða útsölumann þess prenfaðs máls, sem selja skai og annast geymslu á þvi og 
um skjalasafn alþingis og bókasafn, hafa umsjón með alþingishúsinu, inunum þess og 
þinghúsgarðinum jafnt milli þinga, sem um sjálfan þingtimann, og sjá um, að alt sé i 
lagi í þinghúsinu, þegar þing kemur saman (við þingsetning).

2. gr.
49, gr. laganna er numin úr gildi,
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Ed. 229. Frumvarp
til laga ura löggilding verzlunaistaðar i Hjallanesi í Staðarfellslandi 

við Hvammsfjörð.
Eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.

1. gr.
í Hjallanesi í Staðarfellslandi i Dalasýslu skal vera löggiltur verzlunar-

staður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjómarráðið hefír ákveðið takmörk verzlun- 

arlóðarinnar samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau i B-deild stjóra- 
artiðindanna.

Ed. 230. Frumvarp
til laga um að löggilda verzlunarstað að Klettsvík í Neshreppi innan Ennis. 

Eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.

1. gr.
Að Klettsvik i Neshreppi innan Ennis skal vera löggiltur verzlunarstaður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi, þegar stjóraarráðið hefir ákveðið takmörk verzlun- 

arlóðarinnar samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild Stjóm- 
artíðindanna.

Ed. 231. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um kosningar til alþingis frá 3. okt. 1903.

Eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.

1- gr.
Á aukakjörskrá þá, sem um er rætt i 12. gr. laga um kosningar til al- 

þingis 3. okt. 1903, skulu þeir settir, sem ekki hafa kosningarrétt, þá er kjör- 
skrá gengur í gildi (1. júlí), en vitanlegt þykir að fullnægja muni þeim skilyrð- 
um, sem til kosningarréttar þurfa, einhvern tima á árinu, er kjörskrá gildir fyrir.

2. gr.
Frestur sá, sem i 21. gr. kosningarlaganna er ætlaður yfirkjörstjóm til að 

fullgera kjórseðla, skal vera 10 dagar.
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3. gr;
Almennar reglnlegar kosningar til alþingis, sem með 25. gr. kosningar- 

laganna er ákveðið að fari fram 10. dag septembermánaðar, skulu hér eftir fram 
fara fyrsta vetrardag.

4. gr.
Ef kjósandi skýrir kjörstjórn frá því, að hann sé eigi fær um að kjósa á 

fyrirakipaðan hátt, og færir sératakar ástæður fyrir því, er kjöretjórn metur gildar, 
skal sá úr kjöretjórninni, er kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í 
kjörherberginu. Þetta skal bókað í kjörbókinni að tilgreindum ástæðum.

5. gr.
Þá er kosning þingmanns er ógilt samkvæmt 29. gr. stjómarakrárinnar, 

sbr. 41. og 48. gr. kosningarlaganna, skal stjómarráðið skipa fyrir um nýja kosn- 
ingu svo fljótt sem verða má.

Ed. 282. Prumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar i Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð. 

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

1. gr.
I Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð í Dalasýslu skal vera löggiltur verzl- 

unarataður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar Stjórnarráðið heflr ákveðið takmörk verzlun- 

arlóðarinnar samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild stjóm- 
artiðindanna.

Nd. 233. Breytingartillaga
við þingskjal nr. 189 (Breyting og viðauki).

frá nefndinni í verzlunar og atvinnulöggjöf.

Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo:
Frumvarp

til laga um breytingar og viðauka við lög um hagfræðisskýrslur nr. 29, 8. nóv. 1895 
og lög nr. 20, 30. okt. 1903.



Nd. 234. Breytingartillaga
við frumv. tdl laga um breyting á lögum um sölu kirkjujarða o. s. frv.

Frá landbúnaðarnefndinni.

Fyrir orðin i frumvarpsgreininni:
*Skal einnig ná til hjáleigna þeirra< o. s. frv., komi:

Skal einnig ná til hjáleigna prestssetra ef þær eru sérstakt býli og hafa sérstök 
ummerki á engjum og túni.
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Ed. 235. Breytingartillaga
við breytingartillögur á þskj. 173.

Frá háskólanefndinni.

Við 24. í stað orðanna: >að undantekinni 4. gr.«, og: >að undantekinni 2. 
gr.«, komi eftir: »lögnr. 38, frásamadegi*: þóað áskildu aukaprófi fyrir menn, semtaka 
próf i lögum við Kaupmannahafnarháskóla eftir 1. október 1911.

Ed. 236. Breytingartiilaga
við frumvarp til laga um stofnun báskóla. 

Frá háskólanefndinni.

Við 33. gr. Orðið: >numin« falli burtu.

Ed. 237. Nefndarálit
um frnmvarp til laga um laun háskóiakennara.

Frumvarp þetta er nátengt frumvarpi til laga um stofnun háskóla, er nefndin 
hefir nýlega skilað deildinni áliti um.

Launafrumvarpið fer aðallega fram á tvennar breytingar frá þvt, sem nú er: 
fjölgun kennara og breytingu á launakjörum þeirra.

Kennarafjölgunin stafar einkum af þvl, að bæta á nýrri deild við þær 3 sera fyrir 
eru, og eiga 3 kennarar að vera í henni, 2 prófessorar og 1 dósent.

Annars er aðeins bætt við 2 föstum kennutum, sínum t hvorri deild, lagadeild 
og læknadeild, en í notum þess, er 1 föstum kennata fækkað í guðfræðisdeildinui, eða 
réttara sagt, kennari með eftirlaunarétti er gerður að dósent. En sá er munur á prófess- 
orum og dósentum, að prófessorar eru skipaðir if konungi og hafa eftiriaunarétt, en 
dósentar eru skipaðir af ráðherra og hafa eigi eftirlann.
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Launabreytingin er aðallega fólgin i j ö f n u n embættisiauhahha óg h æ k k a n <1 i 
launum með hækkandi embættisaldri.

Nú hafa forstöðumenn embætta skólanna 4000 kr. árslaun, en dósentamir 2800 
og 2400 kr.

Forstöðumanna embættin leggjast niður samkvæmt háskólafrumvarpinu, en í 
stað þeirra og dósentanna, sem nú eru, koma prófessorar og dósentar.

Frumvarpið ætlar prófessorunum 3200 byrjunarlaun og dósentunum 2400 kr. 
óbreytileg lann.

Nefndinni þykja dósentalaunin of lág, meðal annars af þvi, að þeim embættum 
fylgir ekki eftirlaunaiéttur, og leggur nefndin til, að þau sé hækkuð um 400 kr. á 
mann. Dósentamir eru 2, og nemur sú hækkun þannig 800 kr. á ári upp úr þvi, sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir.

Hins vegar þykist nefndin eftir atvikum geta lagt það til, að byrjunarlaun pró- 
fessoranna verði lækkuð um 200 kr. á mann, sérstaklega vegna þess, að þeim eru ætluð 
hækkandi laun með hækkandi embættisaldri. Frúinvarpið gjörir ráð fyrir 9 prófessorum 
og ynnust þannig 1800 kr. á ári við þá lækkun, eða 1000 kr. nettó, þegar launabót 
dósentanna er dregin frá.

Nefndin er þannig samþykk stjórninni i öllúm aðalatriðum og ræður háttvirtri 
deild til að samþykkja frumvarpið, þó með nokkrum breytingum, auk þeirra, sem nú 
voru nefndar.

1. gr. virðist óþörf, þar sem er 7. gr. háskólafrumvarpsins.
Og samkvæmt orðalagi síðamefndrar greinar, verður hér að breyta orðinu: að- 

stoðarkennarar* (nir) í: aukakennarar (nir).
Loks er i samræmi við tillögu nefndarinnar um háskólafrumvarpið lagt til, að 

launafrumvarpið öðlist gildi þegar háskóiinn tekur til starfa, og jafnframt haldið sama 
skilorði um aukapróf í lögum fyrir kandidata frá Kaupmannahafnarháskóla í þeirri grein.

Þessu samkvæmt ræður nefndin til eftirfarandi breytinga á frumvaipinu:
1, 1. gr. falli burtu.
2, við 2. gr.: »Aðstoðarkennarar« á tveim stöðum verði: aukakennaramir, og »aðstoð- 

arkennaramir* verði: aukakennararnir.
3, — 3. gr.: »3200 kr.« verði: 3000 kr. og »2400 kr.« veiði 2800 kr.
4, — 4. gr.: í stað »17. júní 1911« komi: þegar háskólinn tekur til starfa.
5, ------------ Eftir orðin: »lög nr. 38 frá sama degi« komi: þó að áskildu nánara

ákveðnu aukaprófi fyrir menn, sem taka próf í lögum við Kaupmannahafn- 
arháskóla eftir 1. október 1911.

6, --------— Eftir orðin »Loks eru« komi: þá. .
Fyrir breytingartillögum þessum og frumvarpinu að öðru leyti verður gerð nán- 

ari grein i framsögunni, eftir þvi sem ástæður renna til.

Efri deild alþingis 15. marz 1911.

Stefán Stefánsson Láras H. Bjaraason
formaður skrifari og framsögum.

Sigurður Hjörleifsson Ari Jónsson

Jens Pálsson.



Nd. 238. NefndaráUt
um frumvarp til laga um styrktarsjóð handa barnakennurum.

Kenslumálanefnd neðri deildar alþingis hefir fengið til umsagnar frumv. 
til laga um styrktarsjóð handa bamakennurum.

Nefndin játar, að hér sé að ræða um þá stétt þjóðfélags vors, sem á 
komanda tíma er ætlað að hafa á hendi mikið hlutverk og veglegt, þar sem 
fræðsla ungmenna er og að það skifti mjög miklu, að nýtir menn og góðir ráð- 
ist í þá stétt. En þar sem hér hlýtur, vegna staðhátta vorra, að vera um all- 
fjölmenna stétt að ræða í hlutfalli við tölu landsmanna, þá er ekki unt að veita 
þau launakjör, er æskilegt hefði verið, til þess að starfið sé fýsilegt. Frumvarp 
þetta er ofurlítið spor í þá átt, að tryggja snauðum barnakennurum lítils háttar 
styrk á efri árum þeirra, eða þegar sjúkdóma ber að höndum, þar sem laun 
barnakennara eru lítil og ekki likur til, að þau geti orðið hækkuð fyrst um sinn, 
þá er auðsætt, að ekki er sanngjarnt að ætlast til, að þeir leggi meira fram af 
launum sinum árlega til þess að tryggja sér lífeyri, en frumvarpið gerir ráð fyr- 
ir. Hins vegar ekki fært að ætla svo fjölmennri stétt eftirlaunarétt. Þær radd- 
ir auk þess allmargar, sem fremur vilja takmarka eftirlaunaréttinn en auka hann.

Þeæ vegna ieggur nefndin til, að háttv. neðri deild samþykki frumv. 
þetta raeð orðabreytingum þeim, sem hér greinir:

Við 4. gr. Greinin orðist svö: Þriggja manna nefnd skal stjórna styrkt- 
arsjóði þessum undir yfirumsjón landsstjórnarinnar. í nefndinni eru umsjónar- 
maður fræðslumálanna o. s. frv., eins og í 4. gr. frumvarpsins.

Alþingi, 16. marz 1909.

Björn Jónsson, Jón Magnússon. Hálfdán Guðjónsson, 
formaður. skrifari og framsögum.
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Bjarni Jónsson 
frá Vogi.

Eggert Pálsson. 
Jón Jónsson

Stefán Stefánsson Eyf. 
N.-M.

Nd. 239. Nefndarálit
nm frumvarp til laga um breyting á lögum um fræðslu barna frá 22. nóv. 1907.

Frumvarp þetta snertir sérstaklega 6. gr. laga um fræðslu barna frá 22. 
nóv. 1907, er ræðir um, hvernig undanþágur verði veittar frá því að senda böm 
i skólahéraði i hinn fasta skóla héraðsins.

Aðalbreytingin, sem i frumvarpinu felst, er þessi, að stjórnarráðinu er 
veitt heimild sú, er lögin veita skólanefndinni.

Nefndin, sem hefir haft frumvarp þetta til athugunar, fær eigi betur séð 
en að það sé óhætt að samþykkja þessa breytingu á fræðslulögunum og að það 
sé jafnvel heppilegra, að stjórnarráðið hafi heimild þá, sem hér er um að ræða, 
en að hún sé hjá skólanefndinni, sem kynni að þykja full mikið við málið riðin.
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Fyrir því leyfir nefndin sér að ráða háttvirtri þingdeild til að samþykkja 
frumvarp þetta með lítils háttar breytingum, þeim er hér fara á eftir:
1. Við 1. gr. í stað orðanna: »sérstökum fræðslureglum* í niðurlagi greinarinn- 

ar komi: »sérstakri reglugjörð, samþyktri af yfirstjóm fræðslúmála og stað- 
festri af stjórnarráðinu*.

2. Við 2. gr. Miðkafii greinarinnar: »Þó skulu skóla- og fræðslunefndir hafa 
eftirlit með hollustuhætti* orðist svo: »og skulu skóla- eða fræðslunefndir hafa 
eftirlit með hollustuháttum<.

Alþingi, 16. marz 1909.
Bjöm Jónsson, Jón Magnússon. Hálfdán Guðjónsson, Bjarni Jónsson 

formaður. skrifari og framsögum. frá Vogi.
Eggert Pálsson. Stefán Stefánsson Eyf. Jón Jónsson N.-M.

Nd. 240. Breytingartillögur
(við firumvarp til laga um breytingar og viðauka við hagfræðisskýrslur (þingskjal 189). 

Frá nefndinni í verzlunar og atvinnulöggjöf.

Við 2. gr. 2. málslið: Orðin »afhentur lögreglustjórac falli burt.
Við 7. gr. Fyrir ártalið »1905« komi: 1895.

Ed. 241. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 63 frá 22. nóv. 1907, 3. gr., 

um kennaraskóla í Reykjavík.
Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

Námstíminn i kennaraskólanum byrjar fyrsta vetrardag og endar siðasta 
vetrardag.

Ed. 242. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn íslands 

frá 3. okt. 1903, og á 1. gr. í lögum um eftirlaun frá 4. marz 1904 og 
öðmm almennum ákvæðum þeirra laga, að því er tekur til embættis ráðherrans. 

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.
1- gr.

Ráðherra Islands skal hafa að launum 8,000 kr. á ári á meðan hann 
gegnir embætti, auk 2000 kr. þeirra, sem honum eru ætlaðar til nsnu og 2000 
kr. til húsaleigu, á meðan hann hefir ekki embættisbústað. í eftirlaun hefir hann 
2000 kr. á ári í jafnmörg ár sem hann hefir þjónað því embætti, en eigi lengur, 
og mega þau ekki hærri vera, nema hann hafi rétt til hærri eftirlauna samkvæmt 
öðrum lögum.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 243. Nefndar-álit
una frumvarp til fjárlaga 1910—1911 og frumvarp til fjáraukalaga 1908—1909.

Vegna örðugs fjárhags landssjóös um þessar mundir höfum vér gert oss 
alt far um að stinga upp á sparnaði þar sem það heflr verið nokkurt viðlit, en 
ekki talið hyggilegt né beint óhjákvæmilegt að láta hætta við að feta sig áfram 
með hægð og gætni framfarabraut þá, er landið heflr fyrir þó nokkuð mörgum 
árum lagt út á, i samgöngumálum hvað helzt og ýmsu öðru.

Þingakjal 243

T e k j u r landssjóðs hafa orðið að vísu furðu-drjúgar árið sem leið, 
komÍBt víðast nokkuð fram úr áætlun. En alt um það þykir oss of djarft að 
færa upp áætlun stjómarfrumvarpsins til nokkurra muna. — Tekjuliðunum 18.—19. 
i 2. gr. teljum vér óþarft að halda út af fyrir sig, og finst mega slengja því litil- 
ræði saman við 20. lið. Það hækkar hann upp í 6 þús. á ári. En þar við vil- 
jum vér bæta eins og nú væntanlegum sektum fyrir ólöglegar fiskiveiðar útlendra 
skipa og andvirði upptæks afla og veiðarfæra þeirra, sem nam fullum 60,000 kr. 
árið sem leið, en vér viljum þó fyrir varúðar sakir gera það helmingi minna. 
Þá vérður sá liður (óvissar tekjur) 36,000 kr. alls á ári.

Þá þykir oss og engin þörf á að vera að kljúfa 1. lið 2. gr. í tvent: 
köllum hann ábúðar- og lausafjárskatt, eins og allir gera í daglegu tali.

Athugasemdina við 1. lið 4. gr. um eftirgjöf til prestsins í Kirkjubæjar- 
prestakalli viljum vér fella burt, með því að sjá má i síðustu þingtíðindum (1907), 
að þar nefnd eftirgjöf átti ekki að standa lengur en til þ. á. loka.

Breytingar vorar á tekjunum færa þær alls upp um 38 þús. fyrrá árið 
og 33 þús. hið siðara.

Mjög lék 088 hugur á að benda á mikið og margt, er spara mætti í 
ú t g j ö 1 d u m, en verðum nú við það &ð kannast að loknu verki, að lítt heflr 
088 lánast það.

Vér gerum grein fyrir þeim fáu útgjaldaliðum, sem oss þykír helzt tak- 
andi i mál að fella burt eða draga eitthvað úr til muna, og þá jafnframt hinu, 
ef vér liöfum þózt til knúðir að rífka eitthvað framlag eða auka inn í.

Oss þykir bezt henta að ræða í þessu nefndaráliti i einu lagi fjárveiting- 
ar eftir fjáraukalögum og fjárlögum, enda stingum upp á að færa sumar fjár- 
hæðir til í milli þeirra.

Vér rekjum þá grein fyrir grein í fjárlagafrumvardinu og hnýtum þar 
við því sem stendur í fjáraukalögum og heyrir þeirri sömu grein.

En breytingartillögur vorar (sér á blaði) miðum vér við hvor lögin um sig.

9. gr. Þar má sleppa 8. tölulið, með því að stjórnin skýrir oss frá, að 
þess fjár þarfnist ekki framar.

11. gr. Með því að bæjarfógetinn i Reykjavík hefir verið losaður við 
þau skrifstofustörf öll, er snerta borgarstjórnina sjálfa, telur meiri hlutinn enga 
ósanngimi að færa ritfé hans niður um nær x/3, eða úr 1400 kr. í 1000. Enda 
munu aukatekjur þess embættis vera orðnar svo miklar, að vel mundi raunar 
jnega komaet af með að leggja því embætti ekkert ritfé úr landssjóði, fremur en
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sýslumönnum. — Hin smásmugulega sundurliðun í A. 3. flnst oss alveg óþörf og 
nóg að vísa i stjórnarfrumvarpið þetta um staflið c—f, en steypum staflið bsam- 
an við staflið a.

11. gr. Vér viljum benda stjórninni á, að líklega mundi mega spara þókn- 
unina handa tveimur settum málaflutníngsmönnum við yfirréttinn (A. 5. a), þeg- 
ar um þá er skift næst, með því að nú er orðið allmargt um manninn hér við 
það starf og þá næg samkepni.

Fjárveitingin í sömu gr. B. 6. til eftirlits úr landi með fiskveiðum útlend 
inga höfum vér spurnir af að muni hafi verið rajög lítið notuð og ætlum að 
hana muni mega færa niður um helming.

12. gr. Beðið er um í fjáraukal. (2. gr.) nál. 2300 kr. viðauka við 
áður veitta fjárhæð til sóttvarnarhúss á Seyðisfirði, og er helmingur af því raun- 
ar endurveiting. Vér sjáum ekki fært að synja um þessa viðbót. En ilt þykir 
oss, hve sjaldan standast áætlanir stjórnarinnar, jafnvel i smámunum til þess að 
gera.

Það er eitt dæmi um óhöndulegan frágang á fjárlögunum, að kostnaður 
til geðveikishælisins (6. tölubl.) er talinn allur í einu lagi, en alveg sams konar 
kostnaður til holdveikisspítalans (5. tl.) sundurliðaður í ekki færri en 15 — 
fimtán — undirliði. Oss finst vel mega eitt yfir báðar ganga þessar stofnanir 
og leggjum það til, að látið sé duga um holdsveikisspítalann að biðja stjórnina 
að hafa hliðsjón á sundurliðuninni í frumvarpinu (stafl. a—p).

Heilsuhælisfélagið sækir um 12000 kr. hvort árið til reksturkostnaðar við 
þá stofnun, sem búist er við að komist upp á næsta hausti eða snemma vetrar, 
til viðbótar við meðgjöf með sjúklingum, sem er áætluð 27,000 kr. 
um árið, og þær 10,000 kr. tekjur, er það gerir sér von um að hafa saman i 
árstillögum frá félagsmönnum. Með því að hér á í hlut mesta nytsemdar fyrir- 
tæki, er nýtur almenns stuðnings landsmanna, viljum vér mæL með 10,000 kr. 
styrk til þess hvort árið.

Fyrstu stafliðina fjóra (a—d) og fimta lið (j) undir 8. tölulið viljum vér 
draga saman í eitt og kalla hann: styrk til sjúkrahúsa (alment), enda færa hann 
upp í 2000 kr., og ætlumst til, að stjórnin miðli honum eftir þvi sem þörfin 
kallar og eins og bezt þykir henta, jafnt öðrum sjúkrahúsum sem þeim 4, er 
frv. til nefnir, og miða hann yflrleitt við sjúkradaga.

Eftir vel og rækilega rökstuddri umsókn frá stjórn Akureyrarspitala vil- 
jum vér láta veita honum 2000 kr. styrk til óhjákvæmilegra húsabóta.

Islandi heflr verið boðin hlutdeild í alþjóðafundi sérfræðinga í holdsveiki 
í Björgvin í sumar. Nefndinni flnst sjálfsagt að .þiggja það sæmdarboð, sem 
getur auk þess orðið oss til nytsemdar, og vill veita 600 kr. tií ferðakostnaðar á 
þann fund, handa holdveikisspítalalækni Sæmundi Bjamhéðinssyni.

Andrés Fjeldsteð héraðslæknir sækir um utanfararstyrk til að fullkomna 
sig í augnlækningum og sérþekking á heyrnarveiki og meðferð hennar. Með þvi 
að stórmikil þörf er á sérfræðing í síðartalinni veiki og vér höfum að eins einn 
mann á öllu landinu í hinni, en læknir þessi heflr kostað miklu fé frá sjálfum 
sér til að búa sig undir þannig vaxið starf, enda hefir almennings orð á sér fyr- 
ir alúð og áhuga, viljum vér mæla ineð 2000 kr. styrk til hans í þessu skyni 
fyrra árið.
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13. gr. Þeir hafa sótt um launabót, tveir af þremur póstafgreiðslumönn- 
um í Reykjavík, er hafa að eins 1200 kr. laun; og viljum stinga upp á, að þau 
séu hækkuð upp í 1500 kr. hjá þeim sem lengur heflr haft þann starfa á hendi, 
en 1400 hjá hinum.

Vér leggjum eindregið í móti 3000 kr. fjárveitingu í fjáraukal. til mið- 
stöðvarhitunar í pósthúsiiu (A. 4), með því að vér höfum gengið úr skugga um, 
að þáð er óþarfur kostnaður að sinni — ofnar í húsinu flestir góðir og allir vel 
nýtilegir.

En vér stingum upp á alt að 800 kr. í fjáraukal. til peningageymslu- 
klefa með sterkri járnhúrð fyrir í pósthúskjallaranum, með því að peninga- 
geymsla og verðbréfa m. m. í vörzlum póststjórnarinnar er mjög ótrygg fyrir elds- 
veðá, ekhi nema 1 lólegur peningaskápur gamall og lausir járnkassar tveir á 
póststofugólfínu, en fyrnefnt verðmæti nemur stundum 200,000 kr. eða þaðan af 
meira, auk þess sem allar reikningsbækur póststjórnarinnar eru i sömu hættu. 
Og er sjálfsagt að geyma þær líka í hinum eldtrausta kjallaraklefa.
- ,'•. ■■■■ Fjárveitinguna A. 3., til póstvagnaferða austur á Rangárvöllu, þykir oss 
rétt að láta fela í næsta lið á undan, hinni almennu póstflutningafjárveitingu.

Tillöguna am 500 kr. launahækkun til landsverkfræðingsins (B. 1. a.) 
teljum vér óþarfa, með því að vér fáum eigi séð, að manni þeim sé ókleift að 
halda áfram forstöðu iðnskólans og teljum ilt að missa hann frá henni, en við 
það er tillaga stjórnarinnar miðuð.

Við flutningsabrautaféð (B. II.) viljum vér bæta 11,000 kr. fyrra árið til 
að byrja á Húnvetningabrautinni frá Blönduósi vestur að Víðidalsá, þann veg, 
að ætlaðar séu 3,500 kr. til að leggja akbraut frá Blönduósbryggjunni upp að 
brúnni á Blöndu, 0,500 kr. til brúar á Laxá, helztu torfærunni á fyrnefndri 
braut, og 1000 kr. til að gera við lökustu ójöfnur á spottanum þar í milli.

Nefndin er því meðmælt, að síðara árs fjárveitingin í stj.frv. til að byrja 
á Reykjadalsbrautinni (II 3) sé færð vflr í fjáraukalögin, svo að verja megi þeim 
10,000 kr. á þessu ári til þess að koma sem fljótast brú á Laxá skamt frá Laxa- 
mýri og fullgera veginn að henni frá Húsavík.

Til að fullgera Fagradalsbrautina iH. 1) vantar 11,500 kr., sem vér legg- 
jum til áð veitt sé i fjáraulcálögum.

Eftir tillögu landsverkfræðings viíjum vér veitast 15,000 kr. í fjdrauka- 
lögum til nauðsynlegrar umbótar á Holtavegi, Eyrarbakkavegi, Eyjafjarðarbraut 
m. m., til þess að þeir geti orðið afhentir sýslunum til viðhalds í góðu standi. 
Holtavegur var svo gerður í upphafi, fyrir mörguro árum, að hann hefir verið 
lítt verjandi miklum skemdum á hverju ári.

Með því að á liggur að bæta torfærur á syðsta kafla Grímsnesbraútar- 
innar (H. 5), beggja megin Sogsbrúarinnar, viljum vér flytja seinna árs fjárveit- 
ingunni, 10,000 kr., til þeirrar vegabótar, yfir í fjáraukalögin.

Nefndinni hefir borist bænarskrá um fjölgun á vörðum á Þorskafjarðar- 
heiði, sem er mjög villugjarn og mannhættur fjallvegur, og önnur beiðni um 
nauðsynlegar bætur á þjóðveginum milli Þingvalla og Geysis, og viljum vér 
þeim til úrlausnar hækka 6. (síðasta) tölulið i þjóðvegafjárveitingunni um 5000 
Mr. fyrra árið.
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Fella vill meiri hluti nefndarinnar í fj.inukal. 47 þús. kr. fjárveitinguna 
til brúargjörðar á Ytri-Rangá, en veita það fé i fjárlögunum siðara árið.

Eftir VII. lið í þessari grein viljum vér skjóta inn 5000 kr. fjárveiting til 
kaupstaðarvegar út í Hvammstanga, fyrir Múlann, gegn jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að.

Og ennfremur alt að 2000 kr. styrk til vegagerðar i Breiðdal, gegn jafn- 
miklu annars vegar; hreppsmenn naumast menn fyrir meira, þótt farið hafi fram 
á miklu hærri fjárveiting, enda segja kunnugir, að gera megi veginn vel færan 
með því fé.

Vér leggjum til, að flutningabrautir og þjóðvegir þeir, sem nefndir eru í 
II.—III. tölul. B í 13. gr., séu látnir heita: Fagradalsbraut (H. 1), Borgarfjarðar* 
braut (II. 2), Reykjadalsbraut (II. 3), Eyjafjarðarbraut (H. 4), Grimsnesbraut (H. 5), 
Holtavegur (II. 6), Stykkishólmsvegur (HI. 2), Lagarfljótsbrúarvegur (IH. 3) og 
Skaftártunguvegur (IH.4); og röð á þeim breytt á þá leið, að þeir séu taldir frá 
Reykjavík sólarsinnis kringum land.

Vér getum ekki lagt með því, að verið sé að veita fé til aðstoðarverk- 
fræðings til rannsókna og mælinga viðvíkjandi járnbrautarlagning austur, með 
því að vér teljum engar líkur til, að neitt verði átt við þá járnbrautarlagning 
fyrst um sinn.

Vér erum mjög hræddir um, að litið vit muni vera i að veita 750 kr. 
styrk til mótorbátsferða frá Borgarnesi upp eftir Hvítá, og viljum fella þann lið 
(1. 2. b).

Tillögum um gufuskipaferðastyrk verðum vér að fresta að sinni vegna 
ónógs undirbúnings.

Gufubátsferðástyrkinn telur meiri hluti nefndarinnar ekki hyggilegt, að 
láta þingið hluta niður, heldur beri að fela það stjórninni, er á að eiga miklu 
hægra að koma þar að hagfeldri skifting og niðurröðun á umferðasvæði hvers 
báts um sig. Vér viljum og hækka þann styrk (C. 2) upp í 45,000 kr. á ári, og 
ætlumst til, að þar af sé varið alt að 1000 kr. til gufu- eða mótorbátsferða milli 
Vestmanneyja og Rangársands (C. 3).

Þá breytingu viljum vér gera á fyrirhuguðum Stykkishólmssíma (D. H. 2), 
að hann verði lagður ekki frá Búðardal, heldur Borgarnesi til Stykkishólms, með 
því að þá hafi hans bein not margar sveitir og fjölbygðar, þ. e. útsveitir Mýra- 
sýslu og Hnappadalssýsla öll, en miklu minni bygð á hinni leiðinni, frá Búðar- 
dal. Siminn verður að vísu 6 þús. kr. dýrari þá leið, eftir áætlun simastjórans; 
en það meira en vinnur sig upp bæði fyrir rniklu meiri not hans á syðri leið* 
inni og þess annars, að þá verður framhald hans út í Ólafsvík 12 þús. kr. 
kosthaðarminna.

Meiri hluti nefndarinnar getur ekki mælt með hinni miklu fjárveiting 
(í fjáraukal.frv.) til sæsima út í Vestraanneyjar, frá Eystri-Garðsauka. Vér teljum 
miklu hyggilegra að bíða þess, að á komist loftskeytasamband milli Vestmann- 
eyja og Reykjavikur. Þess mundu verða margfalt meiri not, enda likur til, að 
það yrði ódýrara.

Fjárveiting til talsima milli Bolungarvíkur (fjárv.frv. 13. gr. D. II. 3) 
leggjuin vér til að flutt sé yfir í fjáraukalögin, þ. e. siminn lagður á þessu ári 
(1909).
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Stjómarfrv. fer fram á töluverða fjárveiting, í 3 liöum, til kostnaðar við 
stjóm og undirbúning vitamála. Eftir samtal við annan verkfræðing landsins 
hyggjum vér muni vel mega komast af með í þetta sinn 1500 kr. fjárveiting 
hvort árið með eftirliti með vitum.

Vitunum (E. II.—XV.) þykir oss betur fara að raða öðru vísi en gert er 
í stj.frv., — rekja þá frá Reykjavík sólarsinnis —, og eins virðist oss mega steypa 
saman i eitt minni háttar kostnaði til þeirra hvers um sig, þó svo, að höfð sé 
hæfileg hliðsjón á sundurliðuninni i stjómarfrv.

14. gr. Eftir bending frá biskupi viljum vér hækka liðinn A. b. 4. í þeirri 
grein, viðbót við eftirlaun fátækra presta m. m., upp í 4000 kr., vegna nauðsyn- 
legrar viðbótar við styrk handa veikura presti (G. K.) o. fl.

Stjórnin stingur upp á þriðjungs hækkun á námsstyrk við prestaskólann 
(B. I. 62.), til hvers nemanda, eða að færa hann upp í 300 kr. úr 200. Nefndin 
vill láta duga að hafa hann 250 kr.

Sama er að segja um námsstyrk við læknaskólann.
Annar kennari við hinn nýja lagaskóla (E. Á.) sækir nú þegar, á 1. ári, 

um 700 kr. launahækkun, sem vér sjáum ekki ástæðu til að sinna að svo stöddu.
Til aukakenslu við sama skóla fer stjórnin fram á 1800 kr. fjárveiting 

hvort árið. Oss finst það nokkuð snemt, að fara nú þegar að létta vinnu á kenn- 
urum skólans, nýskropnum í embætti. Vér höfum og frégnað úr áreiðanlegum 
stað, að aukakennaranum muni vera ætlað eingöngu eða aðallega að vera það 
sem kallað er Manuduktör (leiðbeinandi) nemenda, og erum ekki alveg fráhverfir 
þvi, að veita í þvi skyni 800 kr. hvort árið.

Lagaskólaforstöðumaðurinn biður um i fjáraukal. 1000 kr. til bókakaupa 
við skólann, i viðbót við áður veittar 500 kr. á ári. Vér höfum séð reikning yfir 
þegar keyptar bækur og rit handas kólanum, og þvi næst skýrslu um, hvað hugaaö 
er til að kaupa fyrir þessar 1000 kr. eða réttara sagt fyrir þær um 800 kr., sem 
eftir eru óeyddar af þeirri fjárveiting, og teljum ekkert efamál, að vel megi spara 
þá fjárveiting.

Almenna launahækkun fara þeir fram á, kennararnir við Mentaskólann 
almenna. Vér berum engar brigður á, að laun þeirra séu nú orðið stórum ódrýgri 
þeim til framflutnings og þeirra skylduliði en fyrstu árin, er þeir lifðu við þau 
hin sömu laun. En oss virðist enginn jöfnuður né réttlæti að taka þá eina út úr 
öllum þeim hóp embættismanna, er eins stendur á um, og hækka laun þeirra. 
Enda þykir oss réttara, að slik erindi komi heldur frá stjórn landsins en em- 
bættismönnunum sjálfum.

Forstöðumaður kennaraskólans ber sig upp undan, að þar vanti fyrir- 
skipaðan æfingabekk; án hans komi kenslan þar varla að hálfum notum. Enda 
vanti þar að auki alveg mann til að kenna þetta. Fræðslumálastjóri hafði talið 
óhjákvæmilegt að reisa nýtt hús handa slíkum skóla, við hlið aðalskólans, og 
gizkaði á, að það mundi kosta 12,000 kr. En forstöðum. gerir grein fyrir þeim 
allra ódýrustu bráðabirgðarráðstöfunum, er hann gæti hugsað sér til að bæta úr 
bráðustu þörf. Hún er sú, að setja ofn, borð og bekki í stofu í kjallaranum 
undir skólanum er kenna mætti í 20 börnum, og muni það kosta 200 kr. 
Þetta þyrfti að veita í fjáraukalögum, og þar að auki nokkurt fé handa kennara i 
þeim bekk. Forstöðumaður kveðst hafa augastað á mjög efuilegum ungum
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manni í þá stöðu, Jónasi Jónssyni frá Hriflu, sem nú er erlendis einmitt til að 
undirbúa sig undir það starf, og hygst munu geta fengið haiin að skólanum á 
næsta hausti, ef hann fái veittar til þess 500 kr. þ. á.

Nefndin telur einn kost nauðugan að verða við þessari málaleitun held- 
ur en láta kensluna ekki verða að hálfum notum.

Um námsstyrk til sama skóla (VI. 4) vill nefndin taka það fram, að hún 
vill láta nemendur úr sveit vera í fyrirrúmi.

Kvennaskólinn í Reykjavík sækir ura 7000 kr. ársstyrk, með þeim ástæð- 
um og eftir sundurliðun þeirri, er lesa má í aths. við stjórnarfrv. Svo fúslega 
sem nefndin kannast við, að skóli þessi er mikils góðs maklegur, treystir meiri 
hluti hennar sér ekki til að ætla honum nema 3000 kr. á ári, auk 40 kr. tillags 
fyrir hverja námsmey alt að 2000 kr., svo og 300 kr. námsstyrk til sveitastúlkna. 
Enn fremur vill hún veita helming þess fjár, alt að 3000 kr., er beðið er um 
til að kaupa fyrir húsbúnað, rúmföt og matreiðsluáhöld, eða ait að 1500 kr.

Þá hefir og kvennaskólinn á Blönduósi borið sig upp undan of naumt 
skömtuðum ársstyrk, og vill meiri hluti nefndarinnar eftir atvikum gera honum 
alveg jafnt undir höfði sem Reykjavíkurskólanum, þó svu, að tillagið fyrirnáms- 
mey hverja sé þar 50 kr. og alt að 2000 kr. alls.

Þann hluta af barnaskólafjárveitingunni, (VIII. B 1.) sem er ánöfnuð 
kaupstöðum, telur meiri hl. óhætt að færa niður um 1000 kr.

Liðurinn VHI. b., til vitfirtrar dóttur Þ. Hr., fellur burtu, með því að hún
er dáin.

Jónasi Jónssyni frá Hriflu viljum vér veita 500 kr. styrk í fjáraukalögum 
til að lúka kennaranámi erlendis, með því að hans er brýn þörf i haust við æf- 
ingadeild kennaraskólans og hann hefir sannað, að hann hefir varið mjög vel 
styrk þeim, er honum var veittur í síðustu fjárlögum.

15. gr. Til bókakaupa og handrita við Landsbókasafnið vill meiri hl. láta 
duga 5000 kr. hvort árið.

Dyraverði við safnið (Þjóðmentasafnið) virðist oss ekki vit að ætla minna 
en 1400 kr.

Fjárveitinguna til kaupstaðarbókasafnanna fjögurra (2. a.—d.) vill meiri 
hl. hafa ósundurliðaða.

Oss þykir réttara að ætla styrk til lestrarsala (I. 3.) i kauptúnum fremur 
en kaupstöðum einum.

í stað nýrrar 800 kr. þóknunar fyrir aðstoð handa landsskjalaverði hækk- 
um vér staflið b. upp í alt að 1200 kr. og bætum aftan við: »og til aðstoðar<.

Flutningur Forngripasafnsins í hið nýja húsnæði í Þjóðmentasafninu hefir 
gert það að verkum, að fornmenjaverði er ókleift orðið einum að gæta safnsins, og 
leggjum vér til, að verja megi alt að 600 kr. hvort árið eftir reikningi til að- 
stoðar við það starf.

Liðinn c. við Forngripasafns fjárveitinguna ætlum vér að megi færa niður 
um helming frá þvi sem farið er fram á i stjómarfrv.

Goodtemplarareglan tjáir sig hafa safnað stórskuldum undanfarin missiri, 
er bardaginn stóð sem hæst til stuðnings aðflutningsbanni, og sækir þvi um 8000 
kr. styrk fyrra fjárhagsárið, en 2000 hið siðara, í stað þess að hún heflr fengið
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áður 2000 kr. hvort árið. Meiri hl. vill veita henni helming þess sem um er 
beðið fyrra árið, eða 4000 kr., en 2000 hið síðara.

Margra ára fjárveiting handa Boga Melsteð til að semja íslandssögu (22. 
tölul.) flnst meiri hl. ekki hafa borið meiri ávöxt en það, að vér leggjum til að 
hann falli burt með árslokum 1910.

Meiri hl. nefndarinnar hefir ekki þá trú á tilætluðum notum af orðabókar- 
fjárveitingunni handa Jóni Olafssyni, eða þá að svo iniklu verði af kastað i því 
starfi að miklu sé til kostandi úr landssjóði, og stingur upp á að sú fjárveiting 
sé færð niður i 720 kr.

Einar Hjörleifsson skáld hefir sótt um 2000 kr. ársstyrk til ritstarfa, eink- 
um til að semja skáldsögur. Nefndin kannast við hina iniklu yfirburði hans i 
þeirri list, en treystir sér ekki til að hafa styrkinn hærri en 1200 kr. hvort árið.

Guðm. G. Bárðarson, bóndi á Kjörseyri, hefir fengist nokkuð við jarðfræðia- 
legar rannsóknir, einkum á hinu forna skeldýralífi íslands við innanverðan Húna- 
flóa, og hefir að dómi skynbærra manna gert mikilsverðar uppgötvanir í þeirri 
grein. Hann sækir um styrk til utanfarar í þvi skyni að gerast hæfari til þess 
starfs, og hefir sér til stuðnings mikið góð meðmæli frá þeim dr. Þorv. Thorodd- 
sen og dr. Helga Péturss o.fl. Meiri hl. leggur til að hann fái 1000 kr. fyrra árið.

Einar Jónsson myndasmiður býður landinu að gjöf höggmyndir sínar, 40 
að tölu, með því skilyrði, að það láti reisa hús yfir þær. Meiri hlutinn ætlast 
til, að gerð verði þingsályktun um það mál. En þykir hlýða að votta gefandan- 
um, bláfátækum listamanni og þó svo höfðinglyndum, þakklætis-viðurkenning 
fósturjarðar hans með 1500 kr. styrk hvort árið.

16. gr. Bændaskólamir báðir, á Hvanneyri og Hólum, telja sig þurfa 
mikilla húsabóta, og vilja fá, annar 46,000 kr. (Hvanneyrar) og hinn (Hóla) 27,000 
til þeirra f. árið. Meiri hl. hyggur þann mikla kostnað vera ekki beint óhjá- 
kvæmilegan þegar í stað, og vill því hlífa landssjóði við honum að þessu sinni. 
Enda hafa húsakynnin handa skólum þessum orðið landssjóði ærið dýr frá upp- 
hafi vega þeirra.

Laun Hvanneyrarskólakennaranna leggur meiri hl. til að hækkuð séu 
um 300 kr. hvort árið handa fyrrum skólastjóra Hirti Snorrasyni persónulega, 
sem er mjög heilsubilaður orðinn af lúa og ofreynslu meðan hann stóð fyrir 
skólanum.

Umsókn kom til þingsins frá unglingaskóla á Húsavik um 700 kr. ár- 
legan fjárstyrk úr landssjóði. Þar var gert ráð fyrir, að skólinn stæði 6—7 mán- 
uði og skiftist í 2 kensluskeið. Fjárhagsáætlun fylgdi og sýndi hún að skólinn 
gæti alls eigi komist af með minni árskostnað en tvöfalt það, er um var sótt. 
Með því að styrkkeiðni þessi var vel rökstudd og nefndinni er að öðru leyti 
kunnugt um áhuga viðs vegar um land að koma á unglingafræðslu, stingur hún 
upp á að hámark fjárveitinganna til hvers skóla sé hækkað um þriðjung og fjár- 
hæðin alls nokkurn veginn að sama skapi eða upp i 5000 kr.

í sambandi við þetta vill nefndin geta þess, að henni virðist ekki rétt að 
áskilja lengra aldursskeið á vetri fyrir hvem nemanda en 3 mánuði, þann veg að 
sami skóli gœti haft 2 kensluskeið á vetri og væri hið síðara áframhald hins fyrra.

Styrkurinn til hvers skóla ætti að fara eftir nemendafjölda og námstima 
aðallega.

ö0
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Handa verklegu búnaðarkenslunni á Eiðum hefir verið sótt um aukinn 
styrk, 1000 kr. á ári, og ennfremur annan 1000 kr. ársstyrk til þess að halda 
þar uppi húsmæðrakenslu og sýnt fram á, að það muni ókleift fyrir minna, og 
leggur meiri hlutinn til að það sé veitt hvorttveggja. En 20,000 kr. styrk til að 
koma upp nýju skólahúsi, helmiug þess, er það hefir kostað, sjáum vér ekki fært 
að veita.

Af 11,000 kr. fjárveiting til skóggræðslu (8. tölul.) hyggjum vér spara 
megi þær 500 kr., er ætlaðar eru til eftirlits við Rauðavatn og Þingvelli.

Ungmennafélag íslands sækir um allmikinn landssjóðsstyrk, einkum til 
að vinna að skóggræðslu. Vér hyggjum félagsskap þennan, er upp hefir runnið 
og \el dafnað hin síðustu missiri, styrks maklegan, og viljum láta félagið fá 2000 
kr. styrk hvort árið til eflingar líkamlegra íþrótta og til skóggræðslu, einkum 
heima við híbýli manna.

Tveir menn ungir og efnilegir hafa sótt um styrk til að halda áfram 
námi i rafmagnsfræði, annar, Indriði Helgason, sérstaklega um meðferð á raf- 
magnsgeymurum, hinn, Jón Sigurðsson, um notkun vatnsafls til raflýsingar. Með 
þvi að oss skortir mjög verulega þekking á hagnýting rafmagns á ýmsa lund, 
viljum vér mæla með 500 kr. handa hvorum þeirra á þessa árs fjáraukalögum.

Hjálpræðisherinn er að því leyti — og fleiru þó, — mikil nytsemdarstofnun, 
sem hann veitir ferðamönnum, sem koma til Reykjavíkur, mjög ódýra gistingu og 
greiða. Hann hefir sótt í þess notum um 500 kr. styrk úr landssjóði. Meiri hlutinn 
leggur til að það sé veitt að hálfu gegn öðru eins úr bæjarsjóði Reykjavíkur.

Stjórnin stingur upp á 300 kr. fjárveiting hvort árið til aðstoðar og ann- 
arar vinnu við efnarannsóknarstofuna í Reykjavik, auk launa forstöðumanns og 
aukatekna. Vér skiljum ekki að þess sé nokkur þörf, og viljum fella hana. —

Grasgarð í Reykjavík finst oss liggja næst að Landsbúnaðarfélagið takiað 
sér, og viljum því fella 26. lið þessarar greinar. —

Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík biður um alt að 2000 kr. styrk síðara 
árið til iðnsýningar í Reykjavik það ár, aldarafmæli Jóns Sigurðssonar. Þvi vil- 
jum vér mæla með. Slíkar sýningar eru mikil og ómissandi framfarahvöt, og vel 
til fundið, að vilja minnast hins mikla þjóðskörungs á þá lund meðal annars.

Vér teljum viðbúið, að undanfamar tvær greinar, 15. og 16. gr., muni 
þykja vera ekki alveg hreinar af bitlingum nú fremur en vant er. En það er 
sannast að segja, að alþektur og almennur ímugustur á svo nefndum »bitlingum< 
er oft ekki annað en missýning. Þeir hafa margir orðið þjóðinni til stórmikillar 
nytsemdar, miklu meira en margar sjálfsagðar fjárveitingar, sem svo er litið á, 
hvort heldur eru lögum bundnar eða ekki.

Nefndin hefir þó talið sér skylt að bæta sem fæstum bitlingum við hina 
eldri, vegna venju fremur örðugs fjárhags landssjóðs, en ekki fyrir það, að ekki 
hefði verið ánægjulegt að geta sint þeim fleiri miklu, og að öllum likindum af- 
farasælt fyrir land og lýð, er stundir líða. Eldri bitlingarnir sumir þvkir nefnd- 
inni sem aldrei hefði átt í fjárlögum að sjást. En ekki er auðgert við þá að 
losna, er þeir eru þar einu sinni inn komnir.

18. gr. Háöldruðum merkispresti, Hjörleifi prófasti Einarssyni, er nú er 
kominn á grafarbakkann eftir langt og mjög nytsamt líf kyrkju vorri og þjóð, 
viljum vér veita 500 króna eftirlaunaviðbót (í stað 300 kr. áður).
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þá leggjum vér til að ekkjufrú Elinborg Friðriksdóttir, sem er gjörþrotin 
að heilsu og eignalaus, fái 600 kr. eftirlaunastyrk, meðal annars í notum höfð- 
inglegrar gripagjafar þeirrar, er sonur hennar, Jón heitinn Vídalín, ánafnaði 
landinu eftir sinn dag.

Heilsuþrotnum pósti, Böðvari Jónssyni, er fór margt ár póstferð milli 
Vopnafjarðar og Skinnastaðar, viljum vér veita 100 kr. ellistyrk.

19. gr. Með því að engin lög eru fyrir fjárgreiðslu í ríkissjóð til kostn- 
aðar við eftirlitsskipið danska, 8/s af sektum fyrir ólöglegar fiskiveiðar útlend- 
inga m. m., leggur meiri hlutinn til, að sú fjárveiting, er nam 40 þúsund kr. 
árið sem leið, falli burtu.

22. gr. Borist hafa þessu þingi sem hinum fyrri allmargar lánbeiðnir úr 
viðlagasjóði, eða þá tilmæli um lántökuábyrgð.

Meðal þeirra leggjum vér með þeim, sem nefndar eru í brevtingartillög- 
um vorum og með þar greindum kjörum og skilmálum.

Vér leyfum oss að fara fram á umbætur á ólögulegum frágangi á fjár- 
lögunum og ógreiðum yfirlits og vísum á breytingartillögur vorar í þá átt. Vér 
vonum, að háttv. deild verði oss sammála um, að miklu betur fari á að draga 
saman í eina grein aftan við fjárlögin hinar mörgu og miklu athugasemdir og 
skilyrðis-klausur við ýmsar fjárveitingar, en að dreifa þeim innan um þær allar 
með miklu klastri og villugjörnu, en girða fyrir allan rugling með glöggum til- 
vísunum á báða bóga. Og mun þetta sjást glegst, er frumvarpið verður hrein- 
prentað eftir 2. umræðu.

Neðri deild alþingis, 16. marz 1909.

Skúli Thoroddsen, Bjöm Jónsson,
formaður. skrifari og framsögumaður.

Björn Sigfússon. Jón Jónsson (þm. S.-M.). Sigurður Sigurðsson.
Eggert Pálsson. Pétur Jónsson.

Nd. 244. Breytingartillðgur
fjárlaganefndar við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

1. Aftan við 2. gr. bætist: Farareyrir fulltrúa héðan á alþjóða-holdsveikisfund í Björgvin
600 kr.

2. Við 3. gr.. Fjárveitingin til miðatöðvarhitunar í pósthúsinu, 3000 kr., falli burt.
3. — sömu gr.: til peningageymsluklefa í pósthúskjallaranum veitast alt að 800 kr.
4. — — — — Reykjadalsbrautar með brú á Laxá veitast 10,000 kr
5. — — — — að fullgera Fagradalsbrautina veitast 11,500 kr.
6. — — — — nauðsynlegrar umbótar á Holtavegi, Eyrarbakkabraut, Eyjafjarðar-

braut. m. m. veitast 15,000 kr.
7. — — — — að bæta torfaerur á Grimsnesbraut, beggja megin Sogsbrúar, veit-

ast 10,000 kr,
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8. Við 3. gr. til brúargerðar i Ytri-Rangá falli burt.
9. — — — — aðstoðarverkfræðings 2700 kr. falli burt.

10. — — — — Vestmanneyjasíma 34,200 kr. falli burt.
11. — — — — Bolungarvíkur talsima frá Isafirði veitast s/4 kostnaðar eða

6000 kr.
12. Við 4. gr. til bókakaupa handa lagaskólanum 1000 kr. falli burt.
13. — sömu -— aftan við liðina 3—6 við B. V. bætast orðin »alt að«.
14. — s. gr. 7. lið: fyrir 1000 kr. komi 500 kr.

Nd. 245. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá fjárlaganefndinni.

1. Við 2. gr. 1 : Fyrir: »skattur á ábúð-------58,000« komi: »Ábúðar- og lausafjárskattur
— 50.000 — 50,000 — 100,000«.

2. Húsaskattur (2. gr. 2) teljist 12,000 kr. hvort árið.
3. — - — 7: Liðurinn nefnist leyfisbrófagjöld.
4. — - — 8: Liðurinn nefnist fiskitollur og lýsistollur m. m.
5. — - — 9 : Liðurinn nefnist áfengistollur.
6. — - — 10: Liðurinn nefnist tóbakstollur.
7. — - — 11 : Sá liður nefnist kaffi- og sykurtollur.
8. — - — 12 : Liðurinn nefnist tetollur m. m.
9. — - — 15 : Sá liður nefnist póstferðatekjur og hækki upp í 80,000 kr. hvort árið.

10. — - — 16 : Liðurinn nefnist símatekjur og iækki niður 1 75,000 kr. síðara árið.
11. — - — 18—19: Þeim liðum sé slengt saman í einn tekjulið, er nefnist óvissar

tekjur og verða 36,000 kr. hvort árið, vegna sektanna fyrir landhelgis- 
brot.

12. — 4. — 1 : Athugasemdin falli burt.
13. — 9. — 7 : Aftan við liðinn bætist innan striks: »alt að«.
14. — - — 8: Liðurinn falli burt.
15. — 11. — A 2 (ritfó bæjarfóg. 1 Rvík): Sú fjárveiting færist niður i 1000 kr. hvort árið.
16. — — — A 3 a (laun fangavarðar): Fjárveitingin fæript upp i 1230 kr.
17. — — — A3b : Liðurinn falli burtu.
18. — — - A 3 c--f og i: Fyrir þá liði alla komi : »ýmislegur kostnaður 2825—2825«.
19. — — — 8tafliðirnir g—h nefnist c—d og færist upp fyrir kostn.«, sem

nefnist e.
20. — — — Bc: Orðin »alt að« bætist aftan við, á undan tölunni.
21. — — — B 1 ei: Aftan við liðinn á utidan tölunni bætist: »alt að«.
22. — — — 6: Sú fjárveiting færist niður í 500 kr.
23. — 12. - 2: Orðin »Styrkurinn----- hrepps« falli burt.
24. — — — 3A: Orðin frá »með skyldu — mánuði« (þ. e. endi klausunnar) falli burt.
25. — — — 3B: Orðin »með því--------alt að 300 kr.« falli burt.
26. — — — 4: Fyrir »styrkur til tannlæknis« komi: »styrkur til tannlæknis Vilh. 

Bernhöft«.
27. — — — 5: Fyrir »útgjöld við holdsveikraspítalann-------- 61,751.20« (bls. 8) komi;

Holdsveikisspítalinn — 30,875 — 30,875 — 61,750«,
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28. Við 12. gr. 6: fyrir »Tillag til geðveikrahælisins á Kleppi 35,195« komi: »Geðveikis-
hælið á Kleppi 17,600—17,600—35,200«.

29. — — — 8: liðimir a—d og j orðist svo: Styrkur til sjúkrahiísa og sjúkraskýla
3000 kr.

30. — — — 8: Sjúkrahúsið á Akureyri, til aðgerðar á húsinu 2000 kr. f. á.
31. — — — 8: liðurinn k, sem verður h, orðist svo: »Styrkur til að koma upp sjúkra-

skýluin á föstum læknissetrum« 3000 kr.
32. — — — 8 1.: Orðin »stjómarráðið — utan lands« falli burt.
33. Aftan við 12. gr. bætist: Hóraðslækni Andrési Féldsteð til utanfarar til að fullkomnast

í augnlæknun og eyrna 1500 kr. f. á.
34. Við 13. gr. A 1. b. 1: fyrir »4,400« komi »4,900«.
35. — — — sama lið: athugasemdin falli burt.
36. — — — 2: athugasemdin falli burt.
37. — — — 3: liðurinu falli burt.
38. — — — 4 a: athugasemdin falli burt.
39. — — — 4: liðunum b—i Bé steypt saman í eitt, sem verður b, og nefnist »önnur

útgjöld, 7,300«.
40. — — — B I 1 a: fyrir 3500 komi 3000 (tvisvar).
41. — — — B II 3: fyrir 15,000—10,000 komi aðeins 15,000 fyrra árið.
42. ----------- — B II 5: fyrir 10,000—10,000 komi aðeins 10,000 f. á.
43. — — — B II: við bætist ný braut, Húnvetningabraut, og veitist til hennar 11,000

fyrra árið.
44. — — — B II: nöfnin á flutningabrautunum II 1—6 sóu þessi og í þessari röð:

Borgarfjarðarbraut, Húnvetningabraut, Eyjafjarðarbraut, Reykjadalsbraut, 
Fagradalsbraut og Grímsnesbraut.

45. — — — B III: vegaheitin sóu Mosfellssveitarvegur, Stykkishólmsvegur, Holtavörðu-
heiðarvegur (brýr á hana), Lagarfljótsbrúarvegur og Skaftártunguvegur.

46. — — — B III: Eftir 5. fið komi nýr liður sem verður hinn 6: Brú á Rangá ytri
47,000 síðara árið.

47. — — — B III: síðasti (6.) liður sem verður 7. liður nefnist: Aðrar vegabætur og við-
hald, og hækki upp í 15,000 f. á.

48. — — — B VII: athugasemdin falli burtu.
49. — — — B: aftan við VII. lið komi nýr liður sem verður hinn VIII. og nefnist

Hvammstanga-kaupstaðarvegur (fyrir Múlann) 5000 kr. f. á.
50. — — — B: enn bætist þar aftan við nýr liður, sem nefnist Breiðdalsvegur, með

2000 kr. f. á.
51. — — — C. 2: sa liður nefnist Gufubátsferðastyrkur alt að 45,000 hvort árið.
52. — — — C: öll klausan: »Fónu má verja — — endurgjalds« (bls. 14) falli burt.
53. — — — D. I: Sá liður orðist svo: Ritsfmafélagið mikla norræna . . . 35,000—35,000.
54. — — — D. II. 1: Sá liður nefnist: Búðardals-talsími frá Borðeyri: 17,000.
55. — — — D. II. 2: Sá liður orðist: Stykkishólmstalsími frá Borgarnesi.
56. — — — Til þeirrar sfmalagningar veitast 55,000 kr.
57. — — — D. II. 3: Sú fjárveiting falli niður.
58. — — — E. I. orðist: til eftirlits með vitum 1500 kr. hvort árið.
59. — — — E. II—XV: vitunum só raðað þannig og þeir nefndir sem hór segir:

Skipaskagaviti, Elliðaeyjarviti, Arnarnesviti, Siglunesviti, Rifstangaviti, 
Langanesviti, Dalatangaviti, Dyrhólaeyjarviti, Vestmanneyjaviti, Reykja- 
nesviti, Skagatáarviti, Gerðatangaviti, Hafnarfjarðarvitar, Gróttuviti.

60. — — — Styrkurinu til Hafnarfjarðarvitanna falli burt síðara árið.
61. — — — A. b. 4: sá liður hækki upp í 4000 kr. hvort árið.
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62. Við 13. gr. B. I. 2: athugasemdirnar báSar faKi lmrt.
63. — — — B. II. 2: athugaseindirnar báðar fulli !>urt.
64. — — — B. III b: fyrir 1800 kr. komi 800 kr. hvort árið.
65. — — — B. III. 2: athugasemdin falli burt.
66. — — — B. IV. c. 7: athugasemdirnar báðar falli burt.
67. Við 14. gr- B. VIII. a. 1: fyrir 7000 kr. komi 3000 kr. hvort árið.
68. — — B. 2: aftan við þann lið, sem verðnr 4. tl., bætist orðin »alt að«.
69. — — — B. 2: Fjárveitingin í þessum lið sé 1500 kr.
70. — — — B. 3. tölul., sem verður 5. tl.: fjárveitiugin sé 3000 kr. hvort árið.
71. — — — B. 4. tl., sem verður 6. tl.: fyrir >alt að 1120 kr.« korai: alt að 2000 kr. 

hvort árið.
72. — — — B. VIII. b. 1: fyrir 6000 kr. komi 5000 kr.
73. — — — B. VIII. b. 2: athugasemdin falli burt.
74. — — — B. VIII. b. 3: Til að koma upp barnaskólum utan kaupstaða, alt að þrið- 

jungi kostnaðar.
75. — — — VIII. 5. b.: liðurinn falli burt.
76. — — — VIII. c. fyrir 500 kr. (innan striks) komi: 750 kr.
77. — — — VIII. c.: fjárveitingin 3500 kr. breytist i 5000 kr. hvort árið.
78. — — — VIII. c.: athugasemdin falli bnrt.
79. — — — VIII. k.: liðurinn falli burt.
80. — — — IX. a—b.: athugasemdirnar báðar falli burt.
81. — 15. — 1. d.: fyrir 6000 kr. komi 5000 kr. hvort árið.
82. — — — 1. k.: fyrir 800 kr. komi 1400 kr. hvort árið.
83. — — — 2. a.—d.: liðurinn orðist: 2. Til kaupstaðabókasafna 2000 kr. hvort árið.
84. — — — 2.: athugasemdin falli burt.
85. — — — 3.: liðurinn orðist: Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum alt að 

1500 kr. hvort árið.
86. — — — sama lið: orðin »gegn — stofnana« falli burt.
87. — — — 4. b.: aftan við liðinn bætist: »og til aðstoðar«.
88. ■— — 4. b.: fyrir 1000 kr. komi 1200 kr. hvort árið.
89. — — — 4. e.: liðurinn falli burt.
90. — — — 5.: athugasemdin falli burt.
91. — — — 7.: eftir 7. a. komi nyr liður, sem verður b.: Til aðstoðar eftir reikningi 

alt að 600 kr. hvort árið.
92. — — — 7.: aftan við 7. b., sem verður 7. c., bætast orðin: »alt að«.
93. — — — 7. b.: athugasemdin næsta falli burt.
94. — — 7. c.: liðurinn sá, sem verður d., orðist svo: Til rannsókna og undirbún- 

ings á skrásetning fornmenja alt að.
95. — — 7. c (sem verður d): fjárveitingin I þeim lið breytist úr 1000 í 500 kr. 

hvort árið.
96. — — — 8.: athugasemdin falli burt.
97. — — — 9.: athugasemdirnar falli burt.
98. — — — 10.: Orðin »með því skilyrði — komið út« falli burt.
99. — — — 11.: Fyrir 600 komi 300 kr. hvort árið.
100. —- — — Eftir 12. lið bætist inn nýr liður, sem verður hinn 13. : Til Einars skálds 

Hjörleifssonar 1200 kr. hvort árið, og töluliðirnir á eftir breyt&st eftir því.
101. — — Eftir 17. lið (sem verður 18.) bætist inn nýr liður: Til Einars myndasmiðs 

Jónssonar 1500 kr. hvort árið, og liðirnir á eftir breytast eftir því.
102. — — — 19.: Fjárveitingin verði 4000 kr. f. á,
103. — — — 19.: athugasemdin falli burt,
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104. ViS 15. gr. 21.: athugasemdin falli burt.
105. — — — 22.: Fjárveitingin falli burt sfðara árið.
106. — — — 22.: athugasemdin falli burt.
107. — — — 23.: Fjárveitingin breytist í 720 kr. hvort árið.
108. — — — Eftir 28. lið (sem verður hinn 30.) bætist' inn nýr liður, sem verður 31 :

1000Til Guðm. G. Bárðarsonar til utaufarar til jarðfræðisrannsóknanáms 
kr. f. á., og liðatalan á eftir breytist eftir því.

109. Við 16. gr. 1. c. 6: liðurinn falli buit.
110. — — — 2. a.: liðurinn hækki upp í 3000 kr. hvort árið.
111. — — — 2. c. 6: liðurinn falli burt.
112. — — — 4.: Liðurinn hækki upp í 2,500 kr. hvort árið.
113. — — — 4.: Eftir þann lið bætist inn nýr liður, sem verði hinn 5., o. s. frv.: Til

húsmæðraskóla á Eiðum 1000 kr. hvort árið.
114. — — — 5.: Fjárveitingin hækki upp í 22,000 hvort árið.
115. — — — 8.: Fjárveitingin lækki um 500 kr. hvort árið.
116. — — — 8. þar næst bætist inn nýr liður: Handa Ungmennafélagi íslauds til efl-

eflingar líkamlegra Iþrótta og til skóggræðslu 2000 kr. hvort árið,
117. — — — 15: Fyrir »tekniskan skóla« komi »iðnskóla«.
118. — — — Eftir 19. tölulið komi nýr liður: Hauda Indriða Helgasyni og Jóui Sig-

urðssyni til að halda áfram námi í rafmagnsfræði.
119. — — — 20. lið: fyrir 5000 komi 3000 kr. hvort árið.
120. — — — 22. Athugasemdin »þegar skip« o. s. frv. falli burt.
121. — — — 24. b.: Liðurinn falli burt.
122. — — — 26.: Liðuriun fallí burt.
123. — — — Við bætist nýr liður: Hjálpræðisherinu í Reykjavík 250 kr. hvort árið

gegn öðru eins úr bæjarajóði Reykjavíkur.
124. — — — 27.: Athugasemdin falli burt.
125. — — — Eftir 27. tl. bætist inn : Iðnaðarmaunafélagið í Reykjavík til iðnsýningar

2000 kr. síðara árið.
126. — 18. — Ellistyrkur til síra Hjörleifs Einarssonar hækki upp í 500 kr.
127. — — — Sömul. til Eiinborgar Friðriksdóttur upp í 600 kr.
128. — — — Böðvari Jónssyni pósti veitist 100 kr. érsstyrkur.
129. — 19. — Þriðja málsgrein: »Upphæð, er svarar« o. s. frv. falli burt.
130. Við 21. gr. bætist:

a) Sláturfélagi Suðurlands má lána úr viðlagasjóði 45,000 kr. gegu jafnmiklu stofu- 
fé (hlutafé) og ábyrgð sýslunefndanna í V.-Skaftafells, Rangárvalla, Arness, Kjósar, Borgar- 
fjaiðarog Mýra sýalna, og á1/^ vöxtum og afborgun á 15 árum.

b) OSrum sláturfélögum má lána úr viðlagasjóði 25,000 kr. gegu ábyrgð hlutaðeig- 
andi sýsluefnda og öðrura kjörum hinum sömu.

c) Ullarverkaraiðjunni á Akureyri má lána úr viðlagasjóði alt að 50,000 kr. með 
ábyrgð bæjarstjórnar og sýslunefnda Eyfirðinga gegn 41/? “/• vöxtum og afborgunarlaust 5 ár 
hin næstu.

d) Hauda Heilsuhælisfélaginu má ábyrgjast 150 þús. kr. láutöku til að koma upp 
heilsuhæli á Vífilstöðum yfir 50 sjúklinga.

e) Fljótshlíðarhreppi má veita úr viðlagssjóði 5 þús. kr. lán gegn ábyrgð sýslu- 
nefndar Rangæinga með 4]/2 vöxtum og 15 ára afborgun.

f) Alt að 6000 kr. má lána úr viðlagasjóði kirkjusjóði íslands, ef á þarf að halda 
til að hlaupa undir bagga til að endurreisa 2 kirkjur í Arnessýsiu, er fuku í vetur.

g) Til umbótar á bryggjunni á Blönduósi má veita sýslunefnd Austur-Húnavatns- 
sýslu alt að 8000 kr. láni úr viðlagasjóði.
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h) í stað 30,000 kr. kornforðabúrslánsheimildarinnar í aíðustu fjárlögum komi heim- 
ild fyrir alt að 10,000 kr. láni hvort ár hin næstu.

131. Aftau við fjárlögin bætist svolátandi ný grein, sem verður 22. gr.:
Þessar áætlanir og fjarveitingar eru þeim skýringum háðar og þeim skildögum 

bundnar, sem hér segir:
1. Tollar þeir, er taldir eru í 2. gr. 8.—13., eru áætlaðir að frádreguum inn- 

heimtulaunum.
2. Stýrkurinn í 12. gr. 2. greiðist hreppsnefnd Hofshrepps í Oræfum.
3. Styrknum í sömu gr. 3. a. til Björns augnlæknis Ólafssonar fylgir sú kvöð, að 

veita stúdentum í læknaskólanum tilsögn i augnlækningum, ' svo og til að halda ókeypis 
»klinik<£ handa fátækum mönnum að minsta kosti einu sinni á mánuði.

4. Styrkur til sama manns í sömu gr. 3. b. er því skilyrði bundinn, að hann hafi 
á hverri hringferð að miusta kosti hálfsmánaðar dvol á eiuum hinum fjölmennasta viðkomu 
stað, eftir samráði við laudsstjórn, eftir reikningi hvort árið alt að 300 kr.

5. Styrknum til taunlæknis Vilh. Bernhófts (12. gr. 4.) fylgir sú kvöð, að hann 
veiti stúdentum í læknaskólanum tilsögn i tannlækningum, og að hanu haldi ókeypis »klinik< 
handa fátækum mönnum, að minsta kosti einu sinni á mántiði.

6. Sjúkraskýla byggingarkostnaðurinn (12.gr. 8.k.) má vera mest þriðjungur byggingar-
kostnaðar og fara aldrei fram úr 1000 kr. á hverja þínund héraðsbúa. • • ■

7. Styrkinn til utanferða héraðslækna (12. gr. 8. 1.) veitir stjórnarráðið eftir tillögum 
landlæknis og má hann ekki fara fram úr 120 kr. fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

8. Af fjárveitingunni í 13. gr. A. 1. b. 1. eru 500 kr. launabót handa fyrsta póst- 
afgreiðslumanni Þorleifi Jónssyni.

9. Af póstflutninga-fjárveitingunni (13. gr. A. 2.) eru 8000 kr. ætlaðar hvort árið 
fyrir að flytja alls konar póstsendingar (þar með taldar böggulsendingar, peninga- og ábyrgðar- 
bréf) með skipum, sem ekki njóta fasts tillags, milli íslands og útlanda, og milli bafna á ís- 
landi, vátryggja þær og annast skil á þeim á höfnum, að því tilskildu, að skipiu sigli með 
fastri ferðaáætlun, sem auglýst sé fyrir fram.

10. Pósthúsið í Reykjavík sé opið 9 stundir hvern virkán dag, og 1 stund á helg- 
um dögum.

11. Keflavíkurvegarfjárveitingin (13. gr. B. VII.) er því skilyrði buudin, að jafn- 
miklu fé að minsta kosti sé varið til vegarins annaretaðar frá.

12. Fjárveitingin til ritsímafélagsins norræna (13. gr. C.l.) eru umsamdar fjárgreiðslur 
um 20 ár frá 25. ágúst 1906 fyrir að halda uppi ritsímasambandi milli íslands og Hjaltlauds 
og fyrir 300,000 kr. tillag félagsins til landssíraalagningar frá landtökustað sæsímans til 
Reykjavíkur.

13. Koparþráð í talsimanu nýja milli Reykjavíkur og ísafjarðar (13. gr. D. II. 4) 
er stjóminni heimilt að kaupa, er henni þykir bezt heuta vegna verðsins.

14. Það skal jafnan vera skilyrði fyrir því, að stofnsettar sóu talsímastöðvar til al- 
menningsnota á símaleiðunum (13. gr. D. II. 1. 2. 4. 5.), að hreppurinn ábyrgist og kosti að sínum 
hluta starfræksluna eftir þeim reglum, sem nú gilda um stofnun venjulegra landssfmastöðva 
og stjórain nánara ákveður.

15. Styrkurinn til hvere nemanda við prestaskólann (14. gr. B.I. b. 2) má eigi fara 
fram úr 250 kr. fyrir skólaárið.

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita efnilegum, reglusötnum og efnalitlum 
nemendum, og gangi að öðru jöfuu utanbæjarnemendur fyrir bæjarnemenduni.

16. Styrkur til hvera nemanda við læknaskólauu (14. gr. B. II. b. 2) má eigi fara 
fram úr 250 kr. fyrir skólaárið.

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita efuilegum, reglusömum og efnalftlum 
uemendum. og gangi að öðru jöfnu utaubæjarnemeudur fyrir bæjarnemeudnm.
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17. Náms8tyrkuriun við lagaskólann (14. gr. B. III. c. 2) veitist með sömu skilyrðum 
sem við prestaskólann og læknaskólann.

18. Námsstyrkur til hvera nemanda við mentaskólann (15. gr. B. IV. c. 7) má eigi 
fára fram úr 200 kr. fyrir skólaárið.

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeius veita efuilegum, reglusömum og efnalitlum 
ueniendum, og gangi að öðru jöfuu utanbæjarnemendur fyrir bæjaraemendum.

19. Styrkur til bamaakóla (14. gr. B. VIII. b. 1.) veitiat einkum eftir lengd keuslu- 
tfma og nemendafjölda, og með því skilyrði, að skólarnir njóti móta við styrkinn úr lands- 
sjóði jafnmikils styrks annarastaðar frá og að þeir hafi nauðsynlegustu kensluáhöld.

20. Styrkur til farakóla (14. gr. B. IV. b. 2.) veitist gegn því, að skólarnir fái úr 
sveitarajóði eða annarastaðar að að minsta kosti jafnmikið landssjóðsstyrknum, og að þeir 
hafi nauðaynlegustu kensluáhöld.

21. Styrkurinn til að koma upp barnaskólum utati kaupstaða (14. gr. VIII. b. 3.) 
veitist með því skilyrði, að stjóraarráðið samþykki uppdrátt að húsinu.

22. Styrkurinn til unglingaakóla utan kaupstaða (14. gr. VIII. c.) veitist með því
skilyrði, að til kenslunnar sé varið úr sveitarajóði annarastaðar að eigi miuua en styrknum 
uemur. Nánari skilyrði fyrir styrkveitingum þessura semur stjórnarráðið. ,

23. Sundken8lu8tyrkurinn til Rvíkur (14. gr. B. IX. a.) er bundinu því skilyrði, að 
kenslau fari fram að minsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og að læri- 
svein^r latíuuskólans njóti kenslunnar ókeypia.

24. Sundken8lu8tyrkurinn utan Reykjavíkur (14. gr. B. IX. b.) veitist bæjaratjórnum 
Og sýslunefndum með því skilyrði, að annarastaðar frá só lagt til sundkenslunnar eigi minna 
en landssjóðsstyrknum nemur.

25. Xaupstaðabókaaafnastyrkurinn (15. gr. 2. a—d) veitist með því skilyrði, að bæjar- 
og sýslufólög veiti minst jafnmikið í móti.

26. Sy8lubókasafna8tyrkurinn (15. gr. 3) er bundinn eigi minna tillagi úr sýslusjóði
eða bæjarajóði, og só landsstjórninni sendar skýralur um fyrirkomulag, efnahag og bókakaup 
þessara stofnana. ' 1

27. Af Bókmentafélagsstyrknum (15. gr. 5) veitast 500 kr. með því skilyrði, að 
Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af fslenzku fornbrófasafui eða sem því svarar af registri-

28. Forngripasafnið (15. gr. 7) sé opið frá 15. júnf til 15. sept. 2 tfma á dag, en 
hinn tíma árains 1 tíma á dag.

29. Fornleifafélag88tyrkurinn (15. gr. 8) greiðist því að eins, að Árbók Fornleifa- 
félagsius komi út hvort árið. .

30. Af Náttúrufræðisfélagsstyrknum (15. gr. 9) gieiðast 200 kr. á- ári til umsjóuar 
við Náttúrugripasafnið. Að öðru leyti er styrkurinu bundinn því skilyrði, að Náttúrugripa- 
safnið sé eign landsins og til sýnis fyrir almenuing á ákveðnum tfma, að minsta kosti einu sinni 
■ vikii.

31. Fornbréfasafusstyrkurinn er þvf skilyrði bundinn, að gefið verði út sams konar 
registur sem við fyreta bindi við sérhvert bindi, svo fljött sem auðið er, eftir að það er komið út.

32. Ooodtemplara-8tóretúkan og Bindindis-sameitiing Norðurlands (15. gr. 18—19) 
geri stjórninni reikning fyrir, hvereu varið er styrknum til þeirra.

33. Styrkurinn til leikfélags Reykjavfkur (15. gr. 21) er því skilyrði bundiun, að 
bæjarajóður Reykjavfkur veiti félaginn að minsta kosti helming á móts við styrkinn úr 
landssjóði.

34. Af lauuafjárveitiugunni við bændaskólanu á Hvanueyri (16. gr. 2. a.) eru 300 
kr. launabót handa Hirti Snorrasyui, fyrrum skólastjóra þar.

35. Við 22. lið 16. greínar gildir sú regla, að þegar skip, sem eiga að flytja fisk 
fárma til Spánar eða ítalfu, eru afgreidd frá Reykjavík eða ísafirði, ber lögreglustjóra að sjá 
um, að vottorð yfirfiskimatsmannsins um gæði vörunnar sé ritað á hleðluskjöl þeirra, eða rita
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á þau vottorð sitt um þa8, að seudandi vörunnar hafi, þrátt fyrir áskornn, neitaS aS )áta 
yfirfiskiraatsmanninn meta gæSi hennar.

36. ÞaS er aS segja um FiskiveiSasjóSinn, að ef stofnað verður útgerðarmannafélag, 
er nái til allra eða flestra innlendra síldarútvegsmauna, þá skal jafnau leita álits þess félags 
um úthlutun á þvf fé í Fiskiveiðasjóði, sem ætlað er til eflingar síldarútvegi.

Wtö Þingskjal £45—246

Nd. 246. Frumvarp
til laga um friðun silungs í vötnum.

Frá landbúnaðamefndinni, framsögumaður Pétur Jónsson.

i- gr-
Heimilt er sýslunefnd að gera samþykt um friðun á silungi og um veiðiaðferðir 

í vötnum, á þann hátt og með þeim skilyrðum, er fyrir er mælt í lögum þessum.

2. gr.
Þá er 5 menn eða fleiri eiga rétt til silungsveiði f sama vatni, getur meiri hluti 

þeirra krafist, að sýslunefndin gangist fyrir samþykt, slfkri sem um er rætt í r. gr. At- 
kvæðisrétt hafa allir þeir, er veiðirétt hafa með höndum á þvi svæði, er samþyktin verður 
að ná til. Þó keraur atkvæði landsdrottins, ef hann kemur til fundar, í stað leiguliða.

3- gr-
Þá er krafist er samþyktar sarakv. 2. gr., skal sýslunefnd taka til meðferðar á 

fyrsta fundi sínum frumvarp til samþyktarinnar og gera það úr garði eins og henni 
virðist rétt. Siðan kveður oddviti hennar til fundar, á þeim stað er sýslunefhd til tekur 
og með nægum fyrirvara, allr. þá, er atkvæði eiga um samþykt þá. Stýrir oddviti fund- 
inum eða sá maður annar, er hann kveður til þess.

4- gr-
A samþyktarfundi leggur fundarstjóri fram frumvarp til samþyktarinnar, eins og 

sýslunefndin hefir samþykt það. Fallist fundarmenn á frumvarpið óbreytt að efni með 
®/6 atkvæða, sendir sýslunefndin það stjórnarráðinu til staðfestingar og Iöggildingar. Eins 
fer um frumvarpið, þótt funduriun geri við það efnisbreytingar, ef sýslunefnd felst á 
þær. En ef sýslunefnd vill ekki fallast á breytingartillögur er samþyktarfundur gerir, 
skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundurinn þá á frumvarpið óbreytt að efni með 
atkvæða, fer um það sem fyr segir. Að öðrum kosti er frumvarpið fallið. Eigi má 
fallið samþyktarfrumvarp eða fallnar breytingartillögur bera upp á ný fyrir næsta aðal- 
fiind sýslunefndar.

3- gr-
Nú er gerð samþykt, eins og að framan er mælt, og send stjómarráðinu til 

staðfestingar, og virðist stjómarráðinu hún koma í bága við Iðg eða gmndvallarreglur 
laga eða réttindi manna, er samþyktin endursend án staðfestingar, og fylgja henni þá 
synjunarástæður stjóraarinnar. Að öðmm kosti staðfestir stjómarráðið samþyktina, skipar 
fyrir um birting hennar og til tekur hvenær hún öðlast gildi. Gildir hún upp frá því 
fyrir alla, er silungsveiði stunda á því svæði er hún nær til.
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6. gr.
Nú viija menn breyta löggiltri samþykt um silungsfriðun eða nema úr gildi, Og 

þarf til þess alla sömu aðferð og að koma benni i gildi.

7- gr-
1 samþyktum þessum irá ákveða um friðun á riðasilungi og riðastöðvum (got- 

stöðvum) um ákveðinn tíma árs eftir mismunandi staðháttum, ennfremur um friðun á 
ófullþroska silungi og um tilhögun netja og annara veiðivéla. Þar má og ákveða sektir 
fyrir brot á samþyktinni alt að ioo krónum. í samþykt skal ákveðið um eftirlit, er 
nauðsynlegt þykir, til þess að ákvæða hennar sé gætt, og hversu kostnað við það skal 
greiðá.

8. gr.
Brot gegn samþyktum þessum sæta sömu meðferð sem opinber lögreglumál.

Nd. 247. Nefndarálit
um frumvarp til laga um samþyktir um komforðabúr til skepnufóðurs (þskj. 98).

Hugsunin, er liggur til grundvallar fyrir frumv. þessu, er sú að stíga spor í 
áttina til þess að útrýma úr sögu landbúnaðar vors á komanda tíma einhverjum hryggi- 
legasta og skaðlegasta viðburði, sem þar getur átt heima, en sem því miður hefir of oft 
komið fyrir á liðnum tima, þeim viðburði, að búfé landsmanna hefir farist fyrir hungur 
og fóðurskort, þegar harðindi og óáran hafa gengið yfir landið. — Hinar auknu og bættu 
samgöngur við önnur lönd og símasambandið milli vor og annara þjóða tryggja það að 
nokkru, að oftast verður kostur þess að bæta úr fóðurskorti í harðindum i þeim héruð- 
um iandsins, sem sótt gefci að íslausum höfnum. En einatt ber svo við, — einkum 
þegar harðast er i ári og fóðurskortinn þvi mest að óttast — að alimikill hluti landsins 
er luktur hafís langan tima, svo að engin skip komast þar að landi. Þar sem fæstir 
kaupmanna sjá sér fært að hafa meiri kornforða undir veturinn en ætla má að nægi til 
manneldis fram undir vorið, þá eru mönnum allar leiðir luktar í þessum héruðum búfé 
sinu til bjargar, ef fóðurskortur verður. Þess vegna er það hið mesta nauðsynjamál, að 
mynduð séu fóðurforðabúr í þessum héruðum. Tilgangur frumvarps þessa er að vekja 
áhuga á þessu nauðsynjamáli og jafnframt að tryggja það með lögum, að veita megi fé 
á fjárlögum til þess að lána til stpfnunar slíkra forðabúra, og að þeim sé við haldið og 
stjórnað á fullnægjandi hátt.

Fyrir allmörgum árum hefir alþingi haft til meðferðar frumvarp, sem fór í lika 
átt (á þingunum 1887 og 1889). Það háði ekki að verða að lögum. En þá komu fram 
litlu siðar lögin um horfelli á skepnum, sem eiga skylt við þetta mál. Siðan hefir 
Búnaðarfélag íslands aftur vakið máls á stofnun fóðurforðabúra á búnaðarþingunum, samið 
.sýnishorn af regium fvrir þau, sem prentað er i siðustu fundargjörð búnaðarþingsins. 
Búnaðarfél. íslands hefir enn fremur komið því til leiðar, að fé er ætlað á fjárlagafrumv. 
því, er lagt er fyrir þetta þing, til þess að lána til stofnunar komforðabúra og heitið 
nokkrum styrk til þeirra. Loks hefir nú frumv. þetta verið lagt fyrir þingið og afhent 
búnaðarmálanefndinni til athugunar og umsagnar.
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Nefndin hefir öll verið á einu máli um það að ráða háttv. neðri deild til að 
samþykkja frumv. En jafnframt leyfir hún sér að gera þessar breytingartillögur við það:

1. Við i. gr. í stað orðanna: >innan sýslu viðvíkjandi komforðabúrum til skepnu- 
fóðurs< komi: >um komforðabúr til skepnufóðurs*.

2. Við 2. gr. Fyrri hluti greinarinnnar orðist svo: >Þegar sýslunefnd þykir þörf á 
eða fær óskir um það frá einni sveitarstjóm eða fleiru.n innan sýslu að gera sam- 
þykt fyrir sýsluna eða nokkurn hluta hennar, skal hún með nægum fyrirvara kveðja 
til fundar á svæði því, sem ætlast er ril að samþyktin nái yfir. Eiga atkvæðisrétt 
á þeim fundi< o. s. frv.

3. Við 3. gr. í stað orðanna í annari málsgrein: >Fallist fundurinn< komi: >Fa!list 
fundarmenn<.
í stað >þó< í 3. málsgrein komi >þótt«.
1 stað >kveða nl< komi >kveðja ril«.
í stað síðustu orða 3. gr.: >að ári Iiðnu< komi: >á næsta aðalfundi sýslunefndar<.

4. Við 4. gr. í stað orðanna >, og virðist« komi: >. Virðist*. 
í stað >og fylgja« komi: >. Fylgja«.
í stað orðanna: >Er hún upp frá því skuldbindandi* komi: >Gildir hún upp frá því«.

5. Við 5. gr. 1 stað orðanna: >skal tiltekið* komi: >skulu þar vera ákvæði«. 
í stað orðanna: >kostnað við það< komi: »kostnað við forðabúrið*.

6. Þá bætist inn ný grein, er verður

6. gr.
>Arlega skal stjórn forðabúrsins senda sýslunefnd fyrir aðalfund skýrslu um útlán 
forðabúrsins og ársreikning þess.<

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

Alþingi, 16. marz 1909.

Hálfdán Guðjónsson. Pétur jónsson. Stefán Stefánsson þm. Eyf. 
formaður og framsögum.

Sigurður Sigurðsson, Jón jónsson þm. N M-

Nd. 248. Frumvarp
til laga um lækningaleyfi. 

Flutningsmaður Jón Magnússon.

1. gr.
Rétt til að fást við lækningar hér á landi hafa þeir, er staðist hafa próf i lækna- 

skólanum { Reykjavik eða háskólanum i Kaupmannahöfn.
Þó mega þeir eigi gera sér að atvinnu að hjálpa konum í barnsnauð, fyr en 

þeir hafa lokið námsskeiði í fæðirgarhúsinu í Kaupmannahöfn, eða fæðingahúsi hér á 
landi ef það kemst á fót,
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2. gr.
Ráðherra íslands getur veitt mönnuni, er eigi hafa staðist þau próf, sem nefnd 

eru i i. gr., ótakmarkað eða takmarkað lækningaleyfi, ef þeir sanna að þeir hafi næga 
kunnáttu og landlæknir mælir með leyfisveitingunni.

3- gr-
Allir þeir, er hafa lækningaleyfi. skulu háðir eftirliti landlæknis. Ber landlækni 

að gæta þess, að þeir haldi öll ákvæði í heiibrigðislöggjðf landsins, og má hann heimta 
af þeim þær sjúkdómsskýrlur, er hanu telur nauðsynlegar, þótt þeir hafi ekkert embætti 
á hendi.

4- gr-
Ef landlæknir verður þess var, að einhver læknir vanrækir læknisskyldur sinar, 

gerir sig sekan i einhverri óhæfu er við kemur lækningastarfi hans, eða breytir út af 
fyrómælnm heilbrigðislaga landsins, þá skal hann áminna þann lækni um að bæta 
hegðun sína.

Nú er lækni veitr áminning og kemur ekki að haldi, má þá landlæknir svifta 
hann lækningaleyfi, en skýra skal hann jafnframt stjómarráðinu frá öllum málavöxtum.

5-
Ef einhver sá, er hefir takmarkað lækningaleyfi, samkvæmt 2. gr., tekst á hendur 

lækningu á öðrum sjúkdómum eu þeim, sem honum er leyft að fást við, eða beitir öðr- 
um Iækningaaðferðum, en þéim, sém'haiih hefir leyfi til að iðka, og verður hann uppvfs 
áð því, að hafa gert sjúklingi mein, þá skal hann sæta sektum, eða fangelsi oghafafyrir- 
gert lækningaleyfi sinu.

6. gr.
Ef einhver sá, er hefir ekkert lækningaleyfi, tekur sjúklinga til meðferðar og auk 

þess kallar sig lækni, eða notar lyf. sem lyfsalar mega ekki selja án lyfseðils, eða flakkar 
sveit úr sveit, þá skal hann sæta sekturn eða fangelsi.

Ef einhver, sem hefir ekki ótakmarkað lækningaleyfi, sbr. i. og 2. gr., tekur 
til meðferðar sjúkling með næmum sjúkdóm, sem lög skipa vamir við, varðar sektum 
eða fangelsi.

7- Rr-
Þær hegningar, sem sem ákveðnar eru í þessum lögum koma ekki til greina, 

ef brotið er þannig vaxið, að harðari refsing liggur við í öðrum lögum.

8. gr.
Lög 29. febrúar 1884, er breyta tilskipun 5. sept. 1794 og sú tilskipun, eru úr 

gildi numin.
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Athugasemdir við frumvarp þetta.

Þingskjal 246

Frumvarpið er samið aí landlækni og fylgja því eftirritaðar athugasemdir um 
hverja grein, samdar af honum.

Við i. gr.
Fult lækningrdeyfi (jus practicandi) er hér bundið þeim hinum sömu skilyrðum, 

sem felast beinleiðis eða óbeinleiðis i ýmsum eldri lögum og tilskipunum.

Við 2. gt.
Ef það her tii að erlendir læknar vilja setjast hér að og hafa staðist læknapróf, 

þótt annarsstaðar sé, en í ríkjum Danakonungs, t. d. i Noregi eða Þýzkalandi, þávirðist 
ekkert mæla móti þvi, að þeim geti orðið veitt ótakmarkað lækningaleyfi.

Þó er það alsiða nú á dögum, að leikmöunum er veitt sú mentun sem með þarf, til 
að fást við einstaka sjúkdóma, t. d. tannsjúkdóma, eða beita einhverri einni lækningar- 
aðferð, t. d. nuddlækningu.

Þeim mönnum er veitt takmarkað lækningaleyfi í öðrum löndum og ætti það 
einnig að vera i lögum hér á landi.

Við 3. gr.
Það er mjög mikils vert lyrir þjóðféiagið, að þess sé gætt, að allir læknar haldi 

sér við þau lög, er lúta að læknisstörfum. Landlæknir verður að hafa það eftirlit. Nú 
er einnig áríðandi að vita um útbreiðslu næmra sjúkdóma, og i öðrum löndum er ö 11- 
um læknum gert að skyldu, að láta i té þær skýrslur, sem heilbrigðisstjóm .heimtar. 
Hér i Reykjavík eru ýmsir læknar, sem engin embætti hafa á hendi. Hafa sumir þeirra 
neitað að láta í té skýrslur um næma sjúkdóma sem þeir hafa séð. Hér er bætt úr 
þessu.

Við 4. gr.
Það er afaráriðandi allri alþýðu, að mega bera fult traust til þeirra rnanna, er 

lækningaleyfi hafa, og þess vegna nauðgynlegt að þeir læknar, sem misbeita læknisþekk- 
ingu sinni, eða verða óhæfir til læknisverka t. d. vegna mikillar drykkjuskaparóreglu eða 
annarar brjásemi, séu sviptir Iækningaleyfinu.

Þar sem landlækni ber að hafa gát á öllum læknum landsins, verður að veita 
honum heimild til að svifta lækni lækningaleyfi tafailaust, ef bráðan ber að, en sjálfsagt 
að ráðherran felli fullnaðarúrskurð.

Við 5. gr.
Það ber til að þeir sem hafa lært einhverja eina lækningaraðferð t. d. nuddlækn- 

ingu, taka það fyrír að beita þessarí aðferð í gróðaskyni, við alla, sem til þeirra leita, 
enda þótt þeir viti, að þeir gera sumum sjúklingunum ekkert gagn. Yfirleitt má búast 
við, að það vilji til, að þeir menn, sem hafa takmarkað læknisleyfi, gerí sig seka i þvi 
að taka til meðierðar sjúkdóma, sem þeir mega ekki fást við og hafa ekkert vit á, eða 
beiti lækningaraðferðum, sem þeir kunna ekki með að fara; oft vinna þeir þá sjúling- 
um stór mein.

Slíkt samvizkuleysi hlýtur að varða missi Jækningaleyfisins.
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ViÖ 6. gr.
Ef læknisstarfið er öllnm frjálst, þá fer jafnan svo, að ýmsir óvandaðir menn 

gera sér það að átvinnu, kalla sig lækna, telja fólki trú um að þeir séu mjög fróðir, 
þótt þeir séu allsendis ófróðir, tæla fé út af fáfróðri alþýðu og vinna mörgum sjúklingi 
mein, beinleiðis flða óbeinleiðis, en fáutn eða engum gagn. Þetta má ekki liða. Sumir 
þessara manna eru að visu sómamenn, hnýsast í lækningabækur, og halda að þeir séu 
svo færir að hjálpa sjúklingum. Þeir vinna engum mein visvitandi, en oft óafvitandi.

Einna verst fer á þvi, að skottulæknar eða menn er hafa takmarkað lækninga- 
leyfi, megi taka til meðferðar sjúklinga með næma sjúkdóma. Það trufiar allar sóttvam- 
arráðstafanir og verður til stórtjóns.

Nd. 249. Frumvarp
til námulaga.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu i Nd.

‘ 1. kafli.
Um mdlmleit.

1- gr.
Sérhverjum skal heimilt samk væmt ák væðum þeim, sem hér fara á eftir að leita 

málma og málmblendínga í jörðu öðalandi, sem er óskift eign landssjóðs eða léuskirkju- 
jarða,svo ogialmenmngum,Öræfuin og afréttum, sem, eigi liggja undir jarðeignir ein- 
Stakra manna eða sveitarfélaga, sem metnar' eru til dýrleika. Sama giidir ogum lands- 
sjóðs- og lénskirkjujarðir, sem seldar verða eftir að lög þessi ganga i gildi, og um 
jarðir, sem áður eru seldar samkvæmt lögum nr. 31, 20. október 1905 um-’sölu 
þjóðjarða, og lögum nr. 50 16. nóv. 1907 um sölu kirkjujarða.

2. gr.
Sá, sem vill málmleit gera, skal hafa málmleitarbréf og sýna það jarðar- 

ábúanda áður en hann byrjar málmleit. Aður en hann tekur til málmleitar, skal 
hann setja þá trygging, er bréfið tiltekur, fvrir skaða þeim, er kann að hljótast, 
aí málmleitinni. Tryggingu þessa getur málmleitarmaður þó komist bjá að setja, 
ef bann lýsir því yfir akrifiega, að hann ætli sér ekki að gera neitt jarðrask á 
túnum eða i matjurtagörðum jarðanna, þar sem hann ætlar sér að leita, og skal 
það þá tekiðfram i málmleitarbréfinu, að hann hafi ekki rétt til að leita áð 
málmum, sem jarðrask fylgir i túnum eða matjurtagörðuin, nema trygging sé sett. 
Eigi má þó ktefjast hærri tryggingar en sem nemur 200 krónum.

Málmleitarbréf gefur lögreglustjóri, og veitir það þeim mönuum einum, 
sem honum eru persónulega kunnir, eða sanna það með vottorði tveggja 
skilríkra manna hverir þeir séu.

Málmleitarbréf gildir 2 ár frá dagsetningardegi, og að eins i iögsagnar- 
umdæmi útgefanda.

Leyfisbréf til máimleitar á almenningum og öðrum landssvæðuin, sem eigi



eru metin til dýrleika, gefur lögreglustjórisá einnig út, sem næstur er, og skal 
leitarsvæðið til tekið.

Útlendingar og innlendir menn, sem dvelja langvistum erlendis, skulu um 
leið og þeir beiðast málmleitarbréfs og tilkynna málmfund, tilkynna lögreglustjóra 
skritiega, hver sé umboðsmaður þeirra hérlendis; að öðrum kosti má eigi veita 
þeim málmleitarbréf né taka málmfundartilkynningu þeirra til greina.

Fyrir málmleitarbréf skal greiða 2 krónur i landssjóð.

3. gr.
Á túni eða öðru ræktuðu landi, eða á stöðum, sem liggj^ nær ibúðar- 

húsum, útihúsum eða öðrum mannvirkjum, svo sem brúm, en 130 metra, má 
málmleit eigi gera með öðrum áhöldum en hökum og skóflum, eða öðrum áþekk- 
um áhöldum, án leyfls jarðarábúanda. Á alfaravegum má ofanjarðar málmleit 
eigi fara fram, og alls enginn málmgröftur i kirkjugörðum eða grafreitum.

Gf málmleit fer fram með öðrum fhöl^ym en hökum og skóflum, eða 
áþekkum áhöldum, i minni fjárlægð en 200 metra frá ibúðarhúsi annars manns 
eða alfaravegi, skal málmleitarmaður, að viðlagðri hæfilegri sekt, alt að 50 krón- 
um, gera ibúum hússins viðvart, þegar hann ætlar að sprengja grjót, og setja vörð 
á veginn til að viðvara vegfarendur. Nú vanrækir hann þetta, og skal hann þá, 
auk sektarinnar, bæta þann skaða, er af vanrækslu þessari kann að hljótast.

4. gr.
Nú er gerð gryfja til að leita að málini, og skal þá sá, er gerði, hvort 

sem er á eigin landi eða annarra, halda uppi gripheldri girðingu urn hana, svo 
framarlega sem ’hún er orðin svo djúp, áð alidýr geti farið sér að voða. Ef 
hætt ei grefti, skal sá er gerði annaðhvort fylla gryfjupa, eða girða hana tryggi- 
lega. Vanræki hann þetta, sæti hann alt að 5Q,króna sekt og bæti skaða þann, 
sem af kann að hljótast.

5. gr
Sá sem hindrar nokkurn i lögmætri málmleit sæti sektum 5—50 króna, 

og bæti þar að auki málmleitarmanni allan skaða, sem hann sannar, að hann 
hafi beðið við það.

6. gr.
Nú finnur máimleitarmaður vott þess að fyrir sé málmur, og skal hann þá, 

svo framarlega sem hann vill njóta fundar sins framar öðrum, senda skriflega 
tilkynningu i tveim eintökum um fund sinn til lögreglustjóra. , í tilkynningunni 
skal nákvæmlega tilgreina fundarstaðinn, málmíegundinaog tilnefnda 2 votta, erá 
hann geti vísað. Lögreglustjóri skal rita á tilkynningamarár og dag og klukkustund, 
er þær bárust honum, og hafi annar maður siðustu 2 árin þar á undan seotá lög- 
mætan hátt tilkynningu um málmfundá sama svæðg Bkal lögregiustjóri ritaathugá- 
semd um það á tilkynningamar. Annað eintákið-af tilkynningunní áfhendist þegar 
tilkynnanda gegn 1 kr. gjakii i landssjóð; 'en lögreglustjóri rítar hitt eintakið 
orðrétt með athugasemdum sinum i námubréfabókina. • , ..n: i

Finnandi skal þvi næst annast um, að ‘þeim, sem landið hefir til nytja, 
sé birt iiinan 8 vikna að viðstöddum 2 vottum, að tilkynning um málmfund hafi 
fram farið. - : ,
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Tilkynning um málmfund skal tekiu fullgild, þótt finnandi hafi eigi feng- 
ið máimíeitarbréf áður en hann tilkynti málmfundinn, svo framarlega sem hann 
hefir eftir lögum þessum rétt til að fá greint bréf.

2. kafli. • i
! J 1 Um mdlmgraftarbréf. <

.- 7. gr.
Heimill er málmgröftur til allra málma og máimbiendinga á landssvæð-

um þeim, aem getor um i 1. grein.

gr-
Nú víll sá, sem fundið hefir vott um að málmur sé fyrir, grafa þar tii 

málms, og skal hann þá innan 2 ára frá tilkynningu um fundinn, sbr. 6.. gr., 
senda skriflega beiðni um graftarieyfi til lögreglustjóra. I umsókninni skal til- 
greint til hvaða málms eða málma umsækjandi ætli að grafa.

Frá þeim tíma er tilkynningin um fundinn fór fram, samkværot 6. gr., og 
tiiloka þessara 2 Ara getur siðari máimfundur ekki svift fyrri finnanda réttí tii 
dtroælitogar þéirrar, er 3. kafli iaga þessara heimiiar hónum. u

Sé aftur á móti vanrækt að senda nefnda umsókn iniian þessara 2 ára, 
er hverjum heimilt að hagnýta sér málmfundinn, sem finnandi væri.

- < Lögreginstjóri ritar þegar á máhngraftarbeiðnina dag og kiukkustund, er 
hún barst honum, og gefur síðan út málmgraftarbréf. Skai þar tiigreint nafni 
heimfli og staðs ihálmgraítarmannains, og i hvaða jörð eða hvar máhnfundðvt 
staðurinn sé. • úu

Eigi má neita neinum um málmgraftarbréf, sem tilkynt hefir inálmfund, 
en fari svo, að fleiri en eitt bréf verði veitt fyrir sama málmfundarstað, skal
fyrati finnandi hafa forgangsrétt, hafi hann gætt ákvæða laga þessara. 

Máloograftoarbréf skai innfæra orðrétt i námubréfabók.

9- gr-
Nú vill einhver taka upp vinnu á málmleitaratöðum eða i námugryfjum, 

sem öllum er orðinn heimiil finnandaréttur að, eða gera tílraun til að vinna 
máhn úr uppgreftieða öðru úrkastíúrnámumog viðnámur, semhætt hefir veríð við, 
og skál þá tilkynning um það fram fara á sama hátt og fyrírskipað er um tílr 
kynningar um nýja málmfundi. Innan 12 mánaða frá því tilkynningin var gerð, 
skal tilkynnandi, að viðlögðum réttarmissi, fá málmgraftarbréf hjá lögreglustjóra.

10. gr.
Fyrir málmgraftarbréf skþl greiða 25 kr. i landssjóð. Fái sá, er ináhn- 

graftarbréf heflr fengið, fleiri útmæiingar en eina á þvi svæði, greiði hann aðt 
eins íeigugjaldið til landssjóðs samkvæmt 17. gr. fvrir hvern námuteig.

62
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3. kafli.
Um útmœfing undir ndmu og um ndmubrunna.

11- gr.
Hver sá, sem fengið hefir málmgraftarbréf fyrir málmfundarstað (8. gr.) 

á heimtingu á að fá útmælt námusvæði, og næga lóð undir hús fyrir námuverka- 
fólk, námuafurðir, vélar og uppgröft, annaðhyort á sjálfu námusvæðinu eða utan 
við það.

Sá, sem fengið hefir útmælt námusvæði, samkvæmt ákvæðum þessa kafla 
á einn rétt til málmnáms á þvi.

Hver sá, sem fyrst hefir tilkynt málmfund, og rétt hefir samkvæmt lög- 
um þessum til að fá útmælingu, getur krafist að fá 2 útmælingar, sem nefnast 
námuteigar, á sama námusvæði (í æð eða lagi), fyrir utan lóð undir hús fyrir 
verkafólk, námuafurðir, vélar og fyrir uppgröft. Sá sem siðar tilkynnir málra- 
fund á sama stað, og rétt hefir til að fá útmæfingu, skal eig ifá meira en 1 namuteig.

12. gr.
Utmælingar skal beiðast af lögreglustjóra; framkvæmir hann útmælingam- 

ar og færir gerðina i námubréfabókina og afhendir beiðanda staðfesta útskrift 
úr henni. Útmælingarbeiðandi lætur lögreglustjóra i té naúðsynleg áhöld og aðstoð.

13. gr,
Nárauteigur skal vera rétthyrndur ferhymingur, lOOsOOO ferhyraings 

metrar að flatarmáli, ef málmurinn liggur í iagi, en liggi hann í æð eða 
æðum, skal sá, er útmælingar beiðist, sjálfur tiltaka lengd, breidd og stefnu 
námuteigsins.

Takmörk útmælingar skulu vera lóðrétt í jörð niður.

14. gr.
Málmfundarstaðurinn skal vera innan takmarka útmælingariönar, en 

mæla má í hverja þá stefnu er sá óskar, er útmælingar beiðist, svo framarlega 
sem það ekki kemur i bága við réttindi annara eftir lögum þessum.

15. gr.
Innan 6 mánaða í síðasta lagi frá þvi útmælingar hefir verið krafist, skal 

lögreglustjóri láta hana fram fara, ef óviðráðanlegar tálmanir hindra ekki.

16. gr, ......
Lögreglustjóri ákveður hvaða dag útmælingin skuli fara fram, og tilkynn-

ir það beiðanda í tækan tíma, svo hann géti verið viðstaddur eða umboðsmaður 
fyrir hann; svo skal lögreglustjóri og tilkynna það með ábyrgðarbréfi þeim, sem 
hefir umráðarétt yfir landinu, og þeim, sem rétt hafa til málmgraftar, eða lýst hafa 
málmfundi á sama stað, svo og umboðsmönnum þeirra manna, aémeiga að hafa 
umboðsmenn á hérlendis (2. gr.)

17. gr.
Fyrir útmæling hvers námuteigs, 103.000 ferhyrnings metra, skal greiða
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lögreglusijóra 40 krónur og að auki ferðakostnað og dagpeninga samkvæmt lögum 
nr. 2, 2. febrúar 1894, 4. og 6. gr.

, i , Enn fremur greiði námuhafi til jarðareiganda, (landssjóðs eða kirkju) ár- 
legt leigugjald, 50 krónur fyrir hvem námuteig, og til jarðarábúanda lOkrónu. 
Auk þes8 greiði námuhafi jarðarábúanda lóðargjald fyrir hús og byggingar á 
uámustaðnum^ó aura fyrir hvem ferhyrningsmeter.
;:íl i •>!<* ■>•1’ ■ ■ ..■■.!

18. gr.
Innan 2 ára frá þvi útmæling fór fram skal námuhafi byrja á regluleg- 

upa námugrefti, ef nánaan.liggur ekki lengra frá sjó en 10 kilómetra, þar sem 
þijakip geti tekið málminn, innan 3 ára, ef náman liggur fulla 20 kílómetra frá 
slikum hafnastað, og svo einu ári siðar fyrir hverja 10 kilómetra úr þvi, sem 
vegalengdin eykst, þó eigi lengur en 8 ár. Eftir þann tíma missir námuhafi rétt 
sinn nema hann vinni árlega i námunni fyrir að minsta kosti 150 krónur til 
rapnþóknar henni, eða greiði árlega, 100 krónur í landssjóð auk gjalda þeirra, 
sepa ákveðin eru í 2, málslið 17. gr.

Nú er ekki byrjað á reglulegum námurekstri 8 árum eftir að námurekst- 
ur skyldi byrja, eða að námurekstur legst niður 8 ár samfleytt eftir að reglu- 
legur námurekstur var byrjaður og hefir námuhafi þá að fullu fyrirgert námu- 
rétti sinum.

Vegalengdin skal talin eftir því sem almennir vegir liggja að hafnarstaðn- 
Ujn frá námunni, séu þar nokkurir vegir, en annars beinustu leið, þar sem tor- 
ftarur eru minstar að hafnastaðnum.

Verði ágrejningurum vegalengdina, getur lögreglustjóri látið mæla hana 
á kostnað námuhafa

19. gr.
Nú ganga menn i félag, er útmælingar hafa fengið, og er þá eigi skylt 

fyrir námugraftarins sakir, að hafa nema einn námubrunn á félagssvæðinu.

4. k a f 1 i.
Uaa vegi, vatngafnot og bryggjugerð.

■ ■ 20. gr.
Sérhver sá, er fengið hefir útmælt námusvæði, á rétt á að leggja vegi 

yflr land jarðarinnar fyrir flutning að og frá námunni, hvert sem haun þarfnast, 
svo og að gera fyrirhleðslu fyrir vatn. Vegir þessir og fyrirhleðslur mega þó 
ekki liggja yfir tún eða matjurtagarða, nema ábúandi samþykki; og verði að 
leggja veg feða fyrirhleðslu yfir engjar jarðar, getur lögreglustjóri heimtað að 
hteflleg trygging sé sett fyrir því að jarðspell, sem af vegalagningu eða fyrW 
Meðelu Btafar, verði bætt að fullu.

21. gr.
Heimilt er námuhafa að nota vatn eftir þörfum við námureksturinn, en
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éigi raá hao.i að neinu leyti rýra vatnsból né áveituvatn ábúanda, ef náman ligg- 
ur á ábúðarjörð, nema með hans saraþykki.

Ennftemnr er námuhafa heimilt að nota vatn og vatnsafl til reksturs 
véla og til málmþvottar við námuna, að svo miklu leyti sem það ekki. þegar er 
notað til reksturs annars iðnaðar.

Nú er skortur á vatni á námustaðnum eða í nánd við hann, og á sá, er 
fyrstur tilkynti málmfund forgangsrétt að afnotum vatns og vatnsafls eftir þörfum.

22. gr.
Ef jörð, sem náma finst i, liggur að sjó, á námuhafi rétt á að byggja 

bryggju eða hafnarkvi við sjóinn, til þess að greiða fyrir fermingu og affermingu 
skipa, þó svo, að eigi sé spilt æðarvarpi eða laxveiði jarðar.

23. gr.
Nú spillist náma, án þess námurékanda verði geflð að sök, af vathi 

úr annari námu, og er þeim námurekanda þá skylt að ausa námu sina, en gerí 
hann það ekki, hefir hann fyrirgert námurétti sinura; þó nær þetta ekki til þess, 
ér fyrst hefir tilkynt málmfund á þessu svæði.

24. gr.
Reksturs frestur sá, sem um getur i siðasta málslið 18. greinar fellur 

burt. ef náma veldur vatnsrensli í nágranna námur, nema námurekahdi sá, sem 
fyrir vatnsaðsókninni verður, láti það óátalið eða úr sé bætt. Ákvæði þéssi gflda 
þó ekki fyrir þann, sem fyrstur tilkynti málmfund á þeim stað.

5. kafli.
Um rékstur námu og eftirlit.

25. gr.
Stjórnarráði íslands veitist heirnild til að setja reglugjörð um rekstur 

námu, skal þar meðal annars sett ákvæði er miða að þvi, að vernda lif og heilsu 
verkafólks í námunum, að námur séu tryggilega grafnar, að greinileg mörk séu 
sett i kringum útmæld námusvæði og um afrensli vatns frá námu; svo skulu og 
vera ákvæði um eftirlit með þeim af hendi stjórnarvalda.

Fyrir brot á móti reglugerð má ákveða sektir alt að 1000 kr., nema 
iþyngri hegning liggi við eftir öðrum lögum.
«)

26. gr.
Við hverja námu skal vera bók, og skal i bana ríta yflrlit yfir námu- 

^éketurinn um hvern mánuð. Þar skal og rita skýrslu um það, sem við hefir 
boríð, eða tekið hefir veríð eftir og snertir námuna éða málmæðarnar, og séretak- 
legt þykir eða athugavert. Skal útdráttur úr bók þessarí um hvert ár sendur 
til stjórnarráðsins.

Stjórnarráðinu ekai heirailt að krefjaat þess, að námurekandi láti gera
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nákvæman nppdrátt af námu einni, ef dýpri er en 10 metra, og síðar verði bætt 
við uppdráttinn er náman stækkar.

6. kafli.
Um niðurlagning námu.

27. gr.
Þegar náma er lögð niður, skal námurekanda þeim, er hættir við nám- 

una, heimilt að nota uppgröftinn úr henni, þótt annar byrji að reka námuna, ef 
hann byrjar eigi síðar að nota uppgröftinn en 12 mánuðum eftir að náman 
lagðist niður.

28. gr.
Nú ætlar námurekandi að hætta við námu sina, og skal hann þá, að 

viðlagðri 30 kr. sekt, tilkynna það lögreglustjóra 2 mánuðum áður, svo og hvort 
hann ætli að nota uppgröftinn. Jafnframt skal hann senda uppdrátt þann, sem 
gerður kann að hafa verið af námunni. Tilkynningar þessar skulu innfærðar í 
námubrjefabókina.

29. gr.
Nú er námurekstri hætt, eða rétturinn til að halda honum áfram er 

faliinn burt, og má þá fráfarandi ekki spilia neinu af þvi, eða flytja neitt burt 
af því, sem gert hefir verið til að halda námunni og göngum heunar tryggum. 
Bn loka skai hann námunni tryggilega, svo að menn eða alidýr geti ekki farið 
sér að voða.

Brot á naóti ákvæðum þessarar greinar varða sekt alc að 1000 kr.

7. kafli.
Almenn ákvœði.

30. gr. .
Fyrir jarðspell, er málmleit og námurekstur kann að hafa i för með aér,

akal, ef hlutaðeigendur verða eigi á annað sáttir, greiða fullar bætur eftir mati 
þriggja óvilhallra dómkvaddra manna. Bæturnar greiði málmleitandi eða námu- 
eigandi, og renna þær til jarðeiganda, og bæti hann ábúanda halla þann, er hann 
kann að verða fyrir.

i ; 31‘ 8r-
r, • Auk nároubréfabókar þeirrar, er gert er ráð fyrir i lögum þessum, skal 
lögreglustjóri hafa - námuregistur, þar sem hver námustaður heftr sinn Béraiaká 
dáik, og skal alt það, sem að einhverju leyti leggur námuréttarbönd innfærtá 
dálk staðaríns og jafnframt visað til gerðarínnar i námubréfabókínni.
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Samkvæmt þessum bókum skal lögreglustjóri gefa hverjum, eem þeea 
æskir, námubréfabókarvottorð gegn 1 kr. gjaldi i landssjóð.

32. gr.
Stjórnarráöið löggildir námubækur lögreglustjóra.

33. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum þeirn, er getur um 

i 25. gr., skulu rekin sem almenn lögreglumál. Sektir renna í laudssjóð.

34. gr.
Lög þessi öðlast gildi þann dag, er þau eru birt i Stjómartiðindunum og 

frá sama tíma eru námulög nr. 61, 22. nóv. 1907 úr gildi fallin.

Nd. 250. Frumvarp
til laga um verzlunarbækur.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu i Nd.

1. gr.
»Kaupmenn< táknar i lögum þessum þá menn, sera reka verzlun -sér til 

atVinnu, hvort heldur eftir borgarabréfi, sveitaverzlunarleyfi, einkaleyfl eða öðru 
leyfi til verzlunarreksturs, sem nú tiðkast að lögum eða siðar kann að tiðkast. 
Þar til teljast þeir er reka verksmiðju-iðnað sér til atvinnu. Það á jafnt við fé- 
lög sem einstaklinga, alla þá sem erú persóna að lögum og hafa verzlunar-við- 
skifti að atvinnu eða viðskifta-framleiðslu, þó á þetta eigi við þámenn, erstunda 
landbúnað eða sjávarútveg til framleiðslu atvinnu, og eigi við þá einstaklinga, er 
að eins selja handvinnu sjálfra sin.

2. gr.
Kaupmenn og aðrir þeir menn, er reka viðskifta-atvinnu samkvæmt 1. 

gr., skulu skyldir að skrá öll verzlunarviðskifti önnur en þau, er hönd selur 
hendi i frumbók (Prima Nota, Memorial eða Joumal), daglega jafnsnart sem þau 
fára fram, og skal sú bók vera gegnunidregin, innsigluð og löggilt af notarius 
publicus og blaðsiður allar tölumerktar. - . nj

3- gr.
Auk þess skulu þeir menn, er um getur í 2. gr., halda Sjóðbók, Höfuðbók- 

sjóð (Konto Kurant, Ledger) og Bréfabók. í Sjóðbók skal rita allar sjóðsgreiðslur 
til verzlunarinnar og frá henni. í Höfuðbók skal rita reikninga einstakra skifta- 
vina. f Bréfabók skal vera samrit bréfa, er snerta viðskifta-atvinnuna, þeirra 
er rituð eru mönnum erlendis eða kaupmönnum þérjendis eða öðrum, er viðskifta* 
atvinnu reka, : „
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4. gr.
•Það varðar refsingu, sektum, fangelsi eða betrunarhússvinnu eftir atvik- 

uta, að skafa út>eða gera á annan hátt með ásetningi ólæsilegt það semeittsinn 
hefirskráð verið i verxlunarbók, eða að rita ofan i skriftina, svo að ólæsilegt 
Verði þaðeráður stóð, enda þótt fyrst hafi misritast af vangá. Þurfi breyting 
að gera á þvi sem eitt sinn er ritað, skal leiðrétta það, annaðhvort með annari 
innfærelu, er dragi það frá annars vegar, er ofritað var hins vegar, eða bæti þvi 
við er vanritast hafði, eða þá á þann hátt, að stryka át það sem rangt varð, án 
þess að ólæsilegt verði það er út var strykað, en rita leiðréttinguna milli lina 
eða á spázziu eftir þvi sem befct herrtaf.

5. gr.
Þeir sem skyldir eru til að halda löggiltar bækur skulu gera yfirlit yfir 

efnahag sinn, einu sinni á ári hverju, í sama mund hver, og færa það inn í sér 
styka löggilta bók, eða i höfuðbók siná, ef hún er Jöggilt.

?•"!, ' 6. gr.
Sjálfráðir eru menn þess, hverjar fleiri bækur þeir færa eða hversu þéir 

skiftá bókhaldí sínu niður i fleiri bækur. En skyldur er hver maður, sem lög 
þeeeí ná til samkv. 2. gr., að halda þær bækur og svo skýrar, að af þeim megi 
sjá, hversu verzlunin eða iðnaðurinn gengur, og hversu efnum fyrirtækisins er 
varið, og hvereu hagur atvínnurekandans stendur.

7. gr.
Að falsa verzlunarbækur varðar fangelsi eða betrunarhússvist.

8. gr.
Nú er skuldar krafist innan ára frá þvi er hún féll í gjalddaga, ef hún er til 

orðin fýrir 1. júli, eðá innan þriggja taissira, cf hún er til orðin siðari hlut ára, og 
skal jjá þáð sem skráð er í löggilta frumbók, hafa það sönnunargildi, ef bókin er 
vel og skipulega rituð og engin atvik liggja til, þau er geri bókúnina grunsamá, 
að álita skal það rétt, er i henni stendur, ef aðili, sá er i hlut á, vill eigi synja 
fyrir með eiði, að rétt sé bókað. Nú er hánn dauður eða hann getur ekki eiðinn 
Urinið éða treystist ékki til þess fyrir sakir minnisbrests eða þviuml., og má þá, 
ef engin atvik liggja svo til, að þau geri það ísjárvert, dæma eiganda eða tcta- 
ráðamanni verzlunarinnar heimilt að sanna si tt mál með eiði sínum eða eiði þess 
marins, er i bókina hafði ritað það, er um var þrætt.

Að þeim fresti liðnum, sem að ofári er netndur, missir löggilt bók það 
séretaka sönnunargildi, er henni er veitt í þessum lögum, þó að eins gagnvart 
skiftavintim, sem sjálftr eru ekki kaupmenn, cr skylt er að halda verzlunarbæk- 
Ut; én i viðskiftum milli verzlana eða kaupmanná halda bækurnar gildi sinu án 
tillits tii 'frfests^ þess er að framan var nefhdur.

Nú eru báðir málsaðilar kaupinenn og stendur sin innfærsla um samá efnið 
i bók hvors um sig, en ber eigi samán, þá hefir hvorug innfæralan séretakt sönn- 
unargildi, er bækur beggja eru löggittar, þær er innfæreluroar eru í.
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9.-gR
Nú vill kaupmaður bagnýta sér sönnunar-gildi bókarsinnar, ogskalhanli 

þá leggja hana fram til sýnis fyrir dómaranum, eða þá endurrit af henni (eða 
þvi úr henni, sem máli skiftir), er staðfest sé af notarius publicus. Sé endurrit 
notað, verður þvi að fylgja vottorð notarius um, að bókin sé, að þvi er af útlití 
verður séð, löglega rituð og skipulega.

Nd. 251. Frumvarp
til laga um fiskimat.

Eins og það var samþykt við 2. umr. i Nd.

1. gr.
Allur saltfiskur, sem fluttur er héðan af landi og fara á til Spánar eða 

ítaliu, hvort heldur beina leið eða um önnur lönd, skal metinn og flokkaðui 
eftir gæðum af flskimatsmönnum undir umsjón yfirfiskimatsmanns. Yfirfiski- 
matsmennirnir skulu einnig hafa umsjón með útskipun, hleðslu og meðferð fiskj- 
arins í útfiutningsskipunum og gefa fyrirskipanir hér að lútandi, er þeim er 
skylt að hlýða, er hlut eiga að máli. Hverjum fiskfarmi skal fylgja vottorð 
yfirfiskimatsmanns ritað á farmskrárnar.

Nánari reglur um matið og meðferð vörunnar bæði við útskipun x»g í 
útfiutningsskipunum skulu settar í erindisbréfum yfirfiskimatsmanna og fiskimats- 
manna, sem stjórnarráðið gefur út.

2. gr.
Ráðherrann skipar yfirmatsmennina, og skulu þeir hafa aflað sér þekk- 

ingar á fiskimati, verkun og meðferð fiskjar, annaðhvort með þvi að hafa starf- 
að sem fiskimatsmenn eða á annan hátt.

Þeir skulu rita undir eiðstaf, um að þeir vilji hlýða ákvæðum þeim, 
sem sett eru viðvikjandi starfi þeirra, og með alúð og kostgæfni rækja skyldur 
þær, sem á þeim hvila i stöðu þeirra.

3. gr. '
Þessir yfirfiskimatsraeun skulu þegar skipaðir og laun þeirra greidd úr 

landssjóði:
1. Yfirfiskimatsmaðuriun í Revkjavík. IJmdæmi haos skal ná yfir svæð- 

ið austan frá Þjórsá vestur að öndverðarnesi: árslaun hans eru 2000 kr. UahP 
er jafnframt ráðunautur stjórnarráðsins i þeim raálum, sem viðkoma fiskimati 
og fiskverkun.

2. Yfirmatsmaðurinn á ísafirði, Umdæmi hans skal ná yfir svæðið. frá 
öndverðarnesi norður til Reykjarfjarðar í Strandaaýslu; árslaun þans eru 1800 kr.

3. Yfirfiskimatsmaðurinn á Akureypi, Umdmrai hans skal ná.yfif svæð- 
ið.frá og með Reykjarfirði austur að Langanesi; árslaun hans eru;1600 kr.

4. Yfirfiskimatsmaðurinn á Seyðisfirði. Umdæmi hans skai ná norðan frá 
Langancsi suður að liornatirði, að þeitn firði meðtöldum, árslaun haus eru 1600 kr.



5. Yfírfiskimatemaðurínn i Vestmanneyjum. Úmdæmi hans eru Vest- 
manneyjar og Vík í Mýrdal og árslaun 800 kr.

Tölu yfírfískimatemanna má auka með fjárveiting á fjárlögum og verður þá 
gerð nauðsynleg breyting á umdæmurn þeirra með konungsúrskurði.

4. gr.
Fiskimatemenn skipar lögreglustjóri á hverjum fískiútflutningsstað svo 

marga, sem yfirfiskimatsmaður telur þurfa, og eftir tillögum hans. Þeir skulu, 
áður en þeir taka til starfa, rita undir eiðstaf, sem stjómarráðið fyrirskipar.

5. gr.
Þegar yfirfískimatsmenn takast ferð á hendur út fyrir lögsagnarumdæmi 

það, sem þeir em búsettir i, til þess að meta saltfísk til útflutnings, skulu út- 
flytjendur greiða þeim i fæðispeninga 2 kr. fyrir hvern dag, sem þeir nauðsyú- 
lega þurfa að vera að heiman i þeim erindum, og ferðakostnað, hvorttveggja 
eftir reikningi, seni stjórnarráðið úrskurðar, ef hlutaðeigendur geta ekki komið 
sér saman. Nú er í sömu ferðinni metinn fiskur fyrir fleiri en einn útflytjanda 
og skal þá jafna þessum kostnaði niður á þá í réttu hlutfalli.

Kaup ðskimatsmanna fyrir störf þeirra við fískimat greiða útflytjendur 
saltfisksins þeim, eftir því sem nánara verður ákveðið í erindisbrjefum fiski- 
matsmanna.

6. gr.
Yfirfiskimatemenn og fiskimatsmenn mega ekki taka á móti nokkurri þókn- 

un, hverju nafni sem nefnist, frá þeim, sein metið. er fyrir, frá skipstjórum á 
útflutningsskipinu eða öðrum, sem við skipið eru riðnir, annari en borgun þeirri, 
sem ákveðin er i lögum þessum eða erindisbréfi þeirra.

Þeir mega ekki heldur vera í þjónustu kaupmanna eða annara, sem láta 
meta fisk til útflutninga.

7- gr.
Auk starfa sinna við mat á saltfiski til útflutnings, skulu yíirfiskimats- 

mennirnir skyldir að ferðast um í umdæmum sínum eftir samráði við stjórnar- 
ráðið og leiðbeina mönnum í fiskimeðferð og líta eftir henni. Á þessum ferðum 
fá þeir ferðakostnað greiddan úr landssjóði eftir reikningi, sem stjórnarráðið úr- 
skurðar. Nú framkvæma þeir jafnframt fiskimat á þessum ferðum og skal þá 
tiltölulegur hluti ferðakostnaðarins greiddur af útflytjendum þeim, sem fiskur heflr 
verið metinn fyrir.

8. gr.
Sá sem flytur út eða lætur flytja út saltfísk til Spánar eða Ítalíu, án 

þess að láta meta hann eða fá matsvottorð um hann samkvæmt þessum lögum, 
sæti 100 til 3000 kr. sektum til landssjóðs.

Úm mál út af brotum þessum fer sem um almenn lögreglumál.

9. gr.
Um hegningu fyrir brot yfirfiskimatsmanna og fískimatsmanna gegn 

ákvæðuiu þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum.

10. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1910.
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Nd. 252. Viðaukatillaga
við breytingartillögur við frv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 19x1 

Frá Stefáni Stefánssyni, Eyf.

Við 13. gr. B. Á eftir VIII. lið komi nýr liður, sem verður hinn IX., þannig 
orðaður: Til akvegar frá Dalvík inn Svarfaðardal 2000 kr. gegn 4000 kr. tillagi að 
minsta kosti annarstaðar frá.

418

Nd. 253. Viðaukatiliaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir 1908 og 1909.

Frá Sigurði Sigurðssyni.

3. gr. við B. II.: Til að vernda Eyrarbakkabrautina niður Breiðumýri fyrir 
skemdum af vatnságangi, 1600 kr.

Nd. 254. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir 1910 og 1911. 

Flutningsm.: Benedikt Sveinsson.

í 13. gr. B. m , milli 5. og 6. töluliðs, komi:
6. Til brúar á Hölkná í Þistilfirði kr. 4,500.
7. Til brúar á Sandá í Þistilfirði kr. 10,000.

Ed. 255. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um sóknartekjur.

Nefndin hefir ekki getað orðið alls kostar á eitt mál sátt um frumvarp 
þetta, og skýrir meiri hlutinn frá áliti sinu sem hér segir:

Frumvarp þetta er samhljóða frumvarpi því, er milliþinganefndin í skatta- 
málum samdi og prentað er í tillögum hennar. Það fer fram á afnám allra hinna 
núverandi prests og kirkjugjalda. Gjöld þessi eru samkvæmt núgildandi lögum 
12 að tölu nuk 5 niðurjafnana á sérstökum kostnaði i safnaðar og kirkjuþarfir.

Flest þessara gjalda eru afargömul. Á sinum tima voru þau góð og rétt- 
lát gjöld, en nú verður það ekki sagt um allmörg þeirra. Atvinnuvégir og lifn- 
aðarhættir þjóðarinnar, sem þau í fyrstu voru miðuð eftir, hafa stórum breyzt. 
Nú koma þau óréttlátlega niður og um sum þeirra er orðin töluverð réttaróvissa.

Nokkur af gjöldum þessurn eru eignarskattur, svo sem fasteignar- og
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lausafjártíundin til prests og kirkju og kirkjugjald af húsum, önnur þeirra mega 
teljast persónuleg gjöld, án þess þó að þau nái til allra stétta, og enn önnur 
mega fremur teljast kvaðir en gjöld, í eiginlegum skilningi. Gjöld þessi eru þvi 
orðin óþarflega margbrotin, óviss og koma ójafnt niður, enda hafa óvinsældir 
þeirra óðum aukist að undanförnu.

Það ber því brýna nauðsyn til að ráða bætur á þeim agnúum, sem orðnir 
eru á gjöldum þessum.

í þá átt fer frumvarp það, sem hér liggur fyrir. Samkvæmt því á að steypa 
öllnm þessum gjöldum saman i tvö gjöld, prests- og kirkjugjald. Gjald þetta á 
hvort fyrir sig að vera persónulegt, jafnt á hvern safnaðarlim, sem er 15 ára 
að aldri.

Þá aðferð mætti auðvitað hafa í þessu máli, að þvi er til sóknartekna 
prestanna kemur, að fella þær niður án þess að láta nokkurt gjald koma i þeirra 
stað. Prestarnir yrðu þá launaðir beint úr landssjóði eins og aðrir emhættismenn 
landsins. En bæði er örðugur fjárhagur landsins nú þessu til fyrirstöðu og svo 
lítur meiri hluti nefndarinnar svo á, að embættisstörf prestanna i þarfír safnað- 
anna og samband þeirra og safnaðanna sé þess eðlis, að persónulegt gjald eigi þar 
betur við en þegar ura aðra embættismenn þjóðarinnar er að ræða. Hann aðhyllist 
þar. þá stefnu frumvarpsins, að láta persónulegt gjald koma í staðinn fyrir hin nú- 
verandi prests- og kirkjugjöld. í fljótu bragði virðist það ef til vill miður réttlátt, 
að gjald þetta sé jafnhátt á rikum og fátækum, konum og körlum, en þegar þess 
er gætt, að allir hafa sama rétt til prestsins og kirkjunnar, og svo hins, að allir 
fullveðja menn, konur sem karlar, hafa atkvæðisrétt i safnaðarmálum, þá virðist 
þettaekki ósanngjarnt. Þessi gjöld verða og næstum einu beinu gjöldin, sem 
mikill hluti safnaðanna innir af hendi i opinberar þarflr.

Samkvæmt frumvarpinu er prestsgjaldið 1 kr. 50 aur. og kirkjugjaldið 
75 aurar á hvern safnaðarlim 15 ára eða eldri. Með gjöldum þessum næst upp- 
hæð hinna núverandi prests- og kirkjugjalda þótt 6% innheimtulaun séu frá 
dregin. Sóknartekjur presta munu nema um 75 þús. krónum og sóknartekjur 
kirknanna um 38 þús. krónum.

Með prestalaunalögunum nýju er sóknarnefndum gert að skyldu að inn- 
heimta sóknartekjur presta, að aukatekjum undanteknum. Þessi innheimta er 
erfið og vafning8Söm að ýmeu leyti sakir þess, hve gjöld þessi eru mörg og vafa- 
söm, og óvinsæl er hún af því, hve þau eru úrelt og ósanngjöm. Alt öðru máli 
er að gegna um innheimtuna samkvæmt þessu frumvarpi; hún yrði ólikt greiðari.

í kirkjugjaldinu er ætlast til að fólginn verði venjulega allur sá kostn- 
aður, sem söfnuðirnir nú bera í ýmsum myndum, svo sem kostnaður við kirkju- 
bygging, viðhald kirkjugarða, kostnaður við prestkosning, söng og orgelgjald og 
borgun til safnaðarfulltrúa. Allan þennan kostnað verður nú að lúka með sér- 
stökum niðurjöfnunargjöldum á söfnuðina og er sú niðurjöfnun umsvifamikil og 
óþægileg bæði fyrir innheimtumenn og gjaldendur. Þessi niðurjöfnun hverfur 
alveg úr sögunni, þar sem söfnuðir hafa tekið að sér umsjón og fjárhald kirkn- 
anna og þar geta þeir líka sniðið gjaldið alveg eftir þörfum sínum og kirkjunnar 
með því að hækka það og lækka. Að visu verður þessu ekki við komið, þar 
sem kirkjur standa undir umráðum einstakra manna, en þeim kirkjum fer von- 
attdi stöðugt fækkandi og þar af leiðandi þeim umsvifum og óþægindum, sem
þessi margbrotnu gjöld og kvaðir hafa i för með sér.
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Að öllu þessu athuguðu telur meiri hluti nefndarinnar rétt að samþykkja 
frumvarp þetta. Nokkrar breytingar vill nefndin þó gera á þvl, og eru sumar 
þeirra að eins orðabreytingar og til skýringar. Helztu efnisbrevtinganna vill hún 
geta að nokkru.

í 3. gr. er vísað til prestalaunalaganna um reikningsskil sóknarnefndanna 
fyrir prestsgjaldinu. Nefndinni þykir rétt að taka þá grein úr nefndum lögum í 
frumvarpið með litilli breytingu, sóknarnefndunum til hægðarauka; hafa þær þá 
alt í sömu lögunum um skyldur þeirra í þessu efni.

í 6. gr. er gert ráð fyrir, að söfnuðir geti hækkað kirkjugjöld og lækkað. 
Til hækkunar kemur auðvitað þá helzt, er kirkja er bygð og lúka þarf byggingar- 
kostnað hennar; getur sú hækkun, sem af því leiðir, orðið allmikil og fátækum 
söfnuðum allþung. Til þess að létta þeim að nokkru þá byrði, leggur nefndin 
til að þessum kostnaði sé að hálfu leyti jafnað niður eftir efnum og ástæðum. 
Að vísu er með þessu gengið á móti ineginreglu frumvarpsins, persónugjaldinu. 
En í þessu tilfelli lítur nefndin meira á það, að efnamennirnir beri á þennan 
hátt tiltölulega meira en fátæklingarnir, enda munu efnamennirnir oftast ráða 
meiru um það, hve þessi kostnaður verður mikill, en fátæklingarnir, og þvi 
sanngjarnt, að þeir beri nokkru meira.

7. gr. frumvarpsins telur nefndin ekki nógu ljósa. Hún vill, að það 
komi ljóslega fram, að forráðamenn þeirra kirkna, sem ekki eru undir umsjón 
safnaðanna, geti ekki mót vilja safnaðanna grætt á breytingunni á kirkju- 
gjöldum, því að vitanlega yrði sá gróði tekinn úr vasa safnaðanna. Hins vegar 
má kirkjan heldur einskis í missa og vill nefndin, að hvorttveggja þetta atriði 
sé tekið fram með skýrum ákvæðum.

Þá telur nefndin heppilegt, að aukaniðurjöfnun sú, sem ráðgerð er i 
breytingartillögu hennar við 6. gr., geti farið fram á hverjum tíma árs sem er, 
en sé ekki bundin sömu ákvæðura og hið fastákveðna kirkjugjald. Getur það á 
ýmsan hátt verið haganlegra fyrir söfnuðinn og sóknarnefndina.

Við 9. gr. vill nefndin bæta ákvæði um rétt sóknamefnda til að ganga 
að gjaldendum kirkjugjalds sjálfum, ef heimilisráðandi er örelgi. Ennfremur að 
aldurstakmark gjaldenda í 10. gr. sé raiðað við næsta nýár á undaii gjalddaga 
en ekki gjalddagann sjálfan. Hvað gjaldskylduna snertir, hefir þetta sárlitil 
áhrif, en áreiðanleg vissa ura aldur gjaldandans auðfengnari með þessit móti.

í 15. gr. vill nefndin breyta 10 ára meðaltali sóknartekjanna í 5 ára 
meðaltal, með þvi að svo langt timabil geti bakað prestum í sumum prestaköll- 
nokkum tekjumissi.

Að öðru leyti mun nefndin gera frekari grein fyrir breytingartillögum 
sínum i framsögu málsins.

Meiri hluti nefndarinnar leggur því til, að háttv Ed. samþykki frum- 
varpið með eftirfylgjandi breytingartillögum.

Brey tingartillögur 
við frumvarp til laga um sóknargjöld.

1. Við 2. gr. Orðin: »er telst til þjóðkirkjunnar* falli burtu.
2. — — I stað orðanna: »Til þjóðkirkjunnar teljast allir þeir sem ekki<

komi: »Undanþegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem«.
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3. Við 3. gr. Síðasto málsgrein greinarinnar falli burtu.
4. — — A eftir 3. gr. komi ný grein, sem verður 4. gr., svohljóðandi:

»Sóknarnefnd skal gera árleg reikningsskil fyrir prestsgjald- 
inu eftir fyrinnynd, er stjórnarráðið semur með ráði biskups. 
Reikninginn með fylgiskjölum skal oddviti sóknarnefridar siðan 
senda prófasti fyrir lok febrúarmánaðar ásamt upphæð þeirri í 
peningum, er borið hefir að innheimto, eða kvittun sóknarprests 
ins fyrir þvi fé, er sóknarnefndin hefir greitt honura samkvæmt 
ávisun prófaste.

Prófastur getur haldið sóknarnefnd með alt að 1 kr. dag- 
sekturn fyrir hvern nefndarmann til aö gera skil á tilteknum 
tíma«. Greinatalan breytist eftir þessu.

5. •— 5. gr. Fyrir orðin: »eru fullra 15 ára að aidri« komi: »sem gjaldskyldir
eru«.

6. — Fyrir orðin: »15 ára að aldri« komi: «gjaldskyldur er til kirkju*
í niðurlagi greinarinnar.

7. — 6. gr Orðin: »í þjöðkirkjunni« i upphafi greinarinnar falli burtu.
8. — — Á eftir fyretu málsgrein komi ný málsgrein svohljóðandi:

»Undanþegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru i einhverju 
kirkjufélagi utan þjóðkirkjunnar, þvi er prest hefir eða foretöðu- 
mann, er fengið hefir konunglega staðfestingu«.

9. — — Afton við greinina bætist ný málsgrein^svohljóðandi:
»Nú er kirkjugjald hækkað, og jafnar þá sóknarnefndin gjald-

aukunum niður þannig, að helmingurinn greiðist eftir efwumog 
ástæðum, en hinn helmingurinn komi jafnt niður á bveru. gjald- 
skyldan safnaðarlim*.

10. - 7. gr.

11. — —
12. — 8. gr.

13. — 9. —

Afton við 1. málsgrein bætist svohljóðandi málsgrein:
»Ákvörðun þessi skal þó því að eiiis gilda, að kirkjuforráð- 

andi eða söfnuður þafi beiðst þess, enda hafi hin nýja skipun rýrt 
eða aukið tekjur kirkjunnar til muna«.
Fyrri málsgrein siðari liðs falli burtu.
Á eftir þriðju málsgrein (innheimtulauu i í 8. gr. komi ný máls- 
grein svohljóðandi:

•Aukaniðurjöfnún þá, er ræðir um i siðustu málsgr. 6. greinar, 
má Bóknarhefnd gera á hverjum tima ára sem er, og er gjalddagi 
þess gjalds sex víkum eftir að niðurjöfnunin er auglýst«.
Á eftir fyrri málsgrem komi ný málsgrein svohljóðandi:

»Nú er heimilisráðandi öreigi að áliti sóknarnefndar og hefir 
hún þá rétt til að ganga að gjaldanda sjálfum«.

14. — 10. — Fyrir: »eindaga gjaldanna« í niðurlagi greinarinnar komi: >næsto
nýár á undan gjalddaga*.

15. —11.— Fyrir: »10« komi: »5« og fyrir: »1899« komi: »1904«.
16. —12.— Fyrir: »16» i 6. mélsgr. komi: »17«.

Alþingi 17. marz 1909.
Eirikur Briem, 

formaður.
Steingríraur Jónsson.

Sigurður Stefánsson, 
8krifari og framsögumaður. 

Jósef Björn8son.



Agreiningsálit minni hlutans.

Um það er eg háttv. meiri hluta samdóma, að breytingartillögur hans við 
frv. séu því til bóta.

Samdóma er eg og meiri hlutanum um, að hin fornu sóknargjöld til presta 
séu að sumu leyti ójafnaðargjöld og að öðru leyti úrelt vegna breytts ástands, 
og að dagar þeirra eigi serp fyrst að vera taldir.

Um önnur meginatriði málsins, að þvi er til prestsgjaidanna kemur, er 
eg meiri hlutanum ósamdóma.

Alt fram á yfiretandandi þing virtist þjóð og þing og stjórn samdóma 
um, að þetta þing ætti ekki að taka tillögur milliþinganefndarinnar i skattamái- 
um landsins til meðferðar. Hafi það verið vel og rétt ráðið, sem eg tel vafa- 
laust að verið hafi, þá verð eg að telja fljótráðið, ef ekki misráðið, að slita nú 
skattamál þetta, þann veg sem meiri hlutinn ræður til, út úr heiidaraambandi 
því við önnur skattamál landsins, serri það var sett i, er það var lagt í hendur 
milliþinganefndarinnar, og ráða því fyrirfram einu um sig til lykta méð per- 
sónuskatti, er þjóðin ekki hefir fengið ráðrúm til að ræða og láta uppi álit 
sitt um.

Hinum eigi óverulega persónuskatti (nefskatti), er farið er fram á, er 
eg eindregið mótfallinn af ástæðum þeim er eg nú skal telja:

1. hann er i sjáifum sér óg út af fyrir sig mesti ójafnaðarskattur; er og
2. fyrir þá sök allra skatta óvinsælastur og verat fallinn til greiðslu embættis- 

mannalauna, og mundi sú óvinsæld gjaidsins bitna að ósékju og ómaklega 
á prestastétt landsins, óg loks

3. yrði innheimtan afar umsvifasöm og dýr.
Þau tel eg aftur á móti hagkvæmust og heppilegust úrelit þessa prest- 

gjaldamáls, að prestsgjöid þessi (sóknartekjur) verði úr gildi feld, og upphæð sú, 
er þau nema, c. 75,000 kr., verði greidd úr landssjóði árlega i prestlaunasjóð, 
og gangi þaðan til að launa prestastétt landsins, — og að þessi skipun komist á 
jafriframt þvi er skattamálunum i heild þeirra verður af nýju akipað með lögum.

Um hina nýju skipun kirkjugjalda, er háttv. meiri hluti ræðrir til, get 
eg verið honum samdóma að þvi er bændakirkjur snertir.

Aftur á móti vil eg skylda söfnuði til að taka lénskirkjur til umsjónar, 
og gefa sóknarnefndum vald til að ákveða árlega nauðsynlega tekjuupphæð til 
handa kirkjum þeirra, og sé þá beitt sömu aðferð og reglum, sem meiri hlutinn 
leggur til að beitt sé við aukaniðurjöfnun gjaids til kirkju.

En þótt mig í verulegum atriðum greini á við háttv. meiri hluta í þessu 
raáli, ber eg eigi að þessu sinni fram séretakt frumvarp né breytingartillögur, af 
þvi eg álít það eitt ráðlegt, að mál þetta biði eftir aðgerðum löggjafarvaldsins i 
skattamáiinu i heild þess.
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Alþingi 17. marz 1909. 

Jens Pálsson.

Nd. 256. Viðaukatlllaga
við frumvarp tii fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911 21. gr.

Frá landbúnaðamefndinni.

Úr viðlagasjóði er heimilt að verja alt að 20,000 kr. hvort árið til lán- 
veitinga handa bændum og samgirðingaféiögum til að kaupa fyrir girðingaefnj frá útlönd-



Þtógskjal 25$—25ð <23

um gégn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi ávaxtast með 4% óg érU að þvi ér snertir 
samgirðingar og ábúendnr á jörðum einstakra manna, afborgunarlaus fyrstu 2 árin, en 
afborgast siðan á 20 árum með jafnri afborgun á árí. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkju- 
jörðum fá lán þessi gegn 6°/0 árgjaldi í vöxtum og afbórgunum í 28 ár. Lán þessi veit- 
ast efrir tillögum Búnaðaríélags lslands.

Girðingar sem lánað er til skulu gerðar eftir reglugerð, er stjómarráðið semur.

Nd. 257. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjáriaga fyrír árín 1910 og 1911, 21. gr.

Frá Sigurði Sigurðssyni.

Heimilt er að framlengja um 5 ár frest á afborgun af iáni Eriendar Þórðar- 
sonar, Guðmundar Jónssonar og Guðna Jónssoanr til tóvinnuverksmiðju að Reykjafossi í 
01fusi, sem veitt er á fjárlögunum fyrír árin 1904 og 1905, að upphæð 20,000 kr.

Nd. 258. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911. 

Flutningsm.: Þorleifur jónsson.

Við x?. gr. B. IIL Aftan við 4. lið. komi nýr liður svohljóðandi:
a. Til brúar á Laxá i Hornafirði 10,000 kr. fyrra árið.
b. TU framhalds þjóðvegarins frá Laxá að Bjarnanesi <jooo kr. síðara áríð.

Ed 259. Frunivarp
til laga um stofnun háskóla.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

I. Stjirn hiskilans. 

1- gr-

í Reykjavík skal setja á stofu háskóla. 
Skólinn nefnist >Háskóli íslands*.



424 ÞingBkjal. 255

2. gr.
í háskólanum skulu fyrst um sinn vera þessar fjórar deildir: 

guðfræðisdeild, 
lagadeild, 
læknadeild og 
heimspeki8deild.

Koma hinar þrjár fyretu i stað hinna æðri mentaskóla, sem nú eru, prestaskóla, 
lagaskóla og læknaskóla. En í fjórðu deildinni skal kenna heimspeki, íslenzka 
málfræði, sögu Islands og sögu íslenzkra bókmenta að fornu og nýju.

3. gr.
Stjórn háskólans er falin rektor háskólans og háskólaráði.
Háskólaráðið hefir úrskurðarvald í öllum þeim málum, er snerta starf-

semi háskólans, samkvæmt reglugjörð, sem konungur setur. Háskólaráðið fer 
með undirbúning þeirra mála, er leggja á fyrir konung, löggjafarvald eða 
stjómarráð, og snerta háskólann. Það lætur stjórnarráðinu í té allar þær upp- 
lýsingar, sem það þarf á að halda og snerta háskólann séretaklega.

4- gr.
Rektor er kosinn á almennum háskólakennarafundi fyrir eitt ár í senn. 
Prófessorar einir eru kjörgengir, en kosningarrétt eiga allir kennarar

háskólans.
Sá prófessor er rétt kjörinn rektor, sem fengið hefir meiri hluta greiddra 

atkvæða, enda hafi tveir þriðju hlutar kosningárbærra kennara átt þátt i at- 
kvæðagreiðslunni.

Rektorskosning fer fram í lok hvers háskólaárs.
Hafi enginn fengið yfir helming atkvæða, skal kjósa af nýju um þá tvo 

eða fleiri, er flest atkvæði fengu, og er sá þá rétt kosinn, sem flest atkvæði fær. 
Séu atkvæði jöfn, ræður hlutkesti.

Rektor má endurkjósa,.en ekki er hann skyldur að taka við endurkjöri 
fyr en ár er liðið frá því er hann lét af rektorsstörfum.

Birta skal stjómarráðinu úrslit rektorskosningar.
Verði rektor að fara frá áður en rektorsár hans er úti, skal sá af deildar- 

forsetum háskólans, sem elztur er að embættisaldri, hafa störf hans með höndum 
þangað til nýr rektor getur tekið við.

Rektor tekur við störfum með byrjun háskólaáre.

5. gr.
Rektor og foreetar deildanna fjögra eiga sætí í háskólaráði. Rektor er 

sjálfkjörinn forseti ráðsins. En varaforseta kýs háskólaráðið sér sjálft úr sln- 
um hóp.

Háskólaráð heldur fundi eftir þörfum. Æski tveir menn úr háskóla 
ráði fundar, er rektor skyldur að boða til þess fundar. Svo er og ef einn þriðji 
hluti kennara æskja fundar. Sé fundur haldinn eftir ósk kennara,er ékki eiga 
sæti i ráðinú, eiga hvatamenn fundar rétt á áð senda jafúmarga fulltrúa á fund-
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inn, Cjg margir eru menn i háskólaráðinu, og hafa þeir fulltrúar þá málfrelsi, en 
atkyæðiflrétt ejga þeír ekki.

6. gr.
Háskólaráð setur nánari reglur um starfsvið sitt og rektors og eru þær 

reglur gildar, er staðfesting stjómarráðs kemur til.

II. Hískélakmnarar ag hiskiladeildir.

1. gr.
Kennarar háskólans em prófessorar, dósentar og aukakennarar, en auka- 

kennarar em þeir kennarar nefndir, sem jafnframt gegna embættum eða öðmm 
aðalstörfum.

Konungur skipar prófessorana, en ráðherra dósenta og aukakennara að 
svo rniklu leyti sem aukakennarar eru séretaklega skipaðir til kenslunnar.

Aður en kennari er settur eða skipaður við háskólann, skal ávalt leita 
umsagnar hlutaðeigandi háskóladeildar um kennaraefnið.

; , 8' 8r-

. Hver háskóladeild velur úr sinum hóp deildarforaeta (decani) og er hann
jafnframt sjálfkjörinn i háskólaráðið.

Deildarforaeta skal kjósa til eins árs i senn. Þó má endurkjósa deildar- 
foreeta, en rétt hefir hann til að neita endurkjöri þangað til ár er liðið frá þvi 
er hann síðast gegndi deildarforsetastörfum.

Allir deildarkennarar eigaatkvæði um kjör deiidarforeeta, en prófeasorar 
einii' em kjörgengir.

9- gr-
Hver báskóladeild heldur fundi eftir þörfum. Deildarforseti boðar fundi 

og eiga þar sæti allir kennarar deildarinnar.
Heimilt er rektor að taka þátt i meðferð mála i öllum deildum eftir því 

semhonuiu lizt sjálfum, en atkvæðisrétt hefir hann þó að eins. i sinni deild.

10. gr.
Hver deild semur lestrar- og kensluáætlun fyrir sig og skal þar gjörð 

nákvæm grein fyrir því, hvað heimtað er til embættisprófs og skýrt frá þvi 
hvernig hennarar hagi kenalu sinni.

11- gr.
Deildarforsetar skula sjá um, að til séu í tæka tíð nákvæmar skýrslur 

um alla fyrirlestra og æfingar. sem halda á innan hverrar deildar á kenslu- 
missiri þvi, sem i hönd fer. En rektor athugar áður en skýrslurnar eru prent- 
aðar, hvort þær séu i samræmi við kensluáætlanir deildanna.

. 12. gr.
Stjórnarráðið skipar ritara við háskólann. Ritarinn hefir á hendi reikn- 

ó4



ingsfærelu sjóða þeirra, er háskólinn eignast og heflr umsjón með byggingUiú 
háskólans og. innanhúsmunum. Hann annast nauðsynlegar útveganir og endur- 
bætur, tekur á móti skrásetningargjöldum stúdenta og prófgjöldum.
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III. Kenslan og nemendurnir.

13. gr.
Kensluár háskólans skiftist í tvö kenslumissiri; nær annað frá í. október 

til 15. febrúar, en hitt frá 15. febrúar til 30. júní.

14. gr.
Fyrirlestrar fara fram í heyranda hljóði. Yfirheyrela og æfíngar eru þó 

fyrir stúdenta eina.
Alla fyrirlestra, æfingar og próf skal halda á háskólanum sjálfum að svo 

miklu leyti sem því verður við komið.

15. gr.
Heimilt skal hverjum kennara háskólans að halda fyrirlestra á háskól- 

anum um sjálfvalin efni, að svo miklu leyti sem það kemur ekki i bága við 
skyldukenslu, en tilkyima skal hann rektor háskólaos það áður.

16. gr.
öll lögskipuð háskólapróf, hvort heldur eru undirbúningspróf eða fulln- 

aðarpróf, skulu haldin i siðasta mánuði kenslumisseris.
Hver deild ræður sjálf hvort hún heldur uppi kenslu meðan á prófl 

stendur eða ekki.

17. gr.
Hver sá, kona sem karl, er lokið hefir stúdentsprófi við hittn aimenna 

mentaBkóla eða annan lærðan skóla honum jafngildan, á rétt á áð vérða skrá- 
settur háskólaborgari gegn því að greiða skrásetningargjald tii háskólasjóðs, enda 
sé mannorð hans ófiekkað.

Sama rétt getur háskólaráð veitt útlendingum, er fullnægja ofangreind- 
um skilyrðum.

Hver sá, er æskir skrásetningar, skal fyrir byrjun kensiumissiris tilkynna 
það ritara háskólans, og tekur ritari við skrásetningargjaldinu.

Skrásetningargjaldið er 15 krónur.

18. gr.
Skráættur stúdent fær háskólaborgarabréf hjá rektor.

19- gr.
Skrásettur stúdent segi foreeta þeirrar deildar, sem hann ætlar að stunda 

nára í, til sín þegar eftir skrásetninguna, en foreeti ritar nafn hans á skrá yfir 
nemendur þeirrar deildar.
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Skifti stúdent um námsgrein ber honum að tilkynna það forseta þeirrar 
deildar, sem hann áðui’ var í. jafnframt þvi sem hann lætur skrásetja sig af 
nýju i deild þeirri, sem hann ætlar sér eftirleiðis að stunda nám i.

I byrjun hvers háskólaárs skulu allir stúdentar háskólans rita nafn sitt, 
bústað sinn og námsgrein í bók, sem geymd er á skrifstofu háskólans.

20. gr.
Stúdentar mega ganga undir embættispróf þegar þeim sýnist, hafl þeir 

áður staðist fyrirskipuð undirbúningspróf, þar á meðal próf i heimspekilegum 
forspjallsvísindum..

Próf í heimspekilegum forspjallsvisindum er öllum stúdentum heimilt að 
ganga undir eftir tveggja missira nám við háskólann, en skylt að hafa lokið þvi 
að minsta k'osti tveim missirum áður en þeir ganga undir embættispróf.

21. gr;
þeir, sem ganga vilja undir embættispróf, skulu hafa tilkynt það ritara 

háskólans að minsta kosti þrem vikum áður en próf byrjar. Um leið og þeir 
gefa sig fram skulu þeir gjalda 20 krónur til háskólasjóðs og tekur ritari há- 
skólans við fénu.

• Hætt; stúdent við að taka próf eftir að hann heflr látið innrita sig til 
prófs, á hann heimtingu á að fá prófgjaldið endurgoldið, hafl hann gefíð sig fram 
við ritara áður en prófið byrjar.

En gangi stúdent frá embættisprófl, verður honum ekki endurgoldið 
prófgjaldið.

22. gr.
Stúdentar, sem byrjað hafa á embættisprófi, en gengið frá því, geta 

ekki geflð sig fram til prófs af nýju fyr en eftir ár, nema sérstakar ástæður 
mæli með því.

Stúdent, sem stenzt ekki embættispróf, getur ekki fengið að ganga undir 
próf aftur fyr en að ári liðnu.

Æski stúdent, sem staðist heflr embættispróf, að endurtaka prófið, til þess 
að öðlast hærri prófseinkunn, er honura það heimilt, en þó ekki fyr en að 
ári liðnu.

Stúdent greiðir prófgjald svo oft, sem hann segir sig til prófs.

23. gr.
Allir skrásettir stúdentar eru skyldir að gæta velsæmis bæði á háskól- 

anum og utan hans.
Verði skrásettur stúdent sekur um einhver afbrot gegn settum reglum 

háskólans, getur háskólaráð gjört honum hegningu. En hegningin er annaðhvort 
áminning eða styrkmissir, brottrekstur um lengri’eða skemri tima eða fyrir fult 
og alt.

24. gr.
Nú verður skrásettur stúdent sekur að lagadómi um verk, sem svívirði- 

legt er að almenningsáliti, og er hann þá rækur.
Brottrekstur skal þegar i stað tilkynna stjórnarráðinu.
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25. gr.
Hver xaldsmaður, sem stefnt hefir háskólastúdent fyrir glæp, skal til- 

kynna það þegar i stað rektor háskólans- Svo er og þegar hafin er réttarrann- 
sókn gegn stúdent fyrir glæp.

26. gr.
Afskiftum háskólans af skrásettum stúdentum er þá fyrst lokið, er stú- 

dent hefir hætt námi að fullu og öllu og tilkynt ritara háskólans það, eða hefir 
ekki sótt háskólann i fjögur kenslumissiri samfleytt.

27. gr.
Háskólakennararnir standa fyrir öllum prófum, en hver deild reeður fyrir- 

komulagi prófanna hjá sér.
öll próf skulu haldin í heyranda hljóði.

28. gr.
Við embættispróf og undirbúningspróf þau, er koma til greina við fulln- 

aðarpróf, skulu jafnan vera tveir prófdómarar og skal annar þeirra ávalt vera 
utanháskólamaður.

Stjórnarráðtð skipar prófdómara þá, er ekki eru háskólakennarar, eftir 
tillögu háskóladeildar og skulu þeir gegna dómarastarfinu i 6 ár.

29. gr.
Að loknu embættisprófi skal gefa þeim, sem staðist hafa prófið, kandi- 

datsvottorð gegn 25 króna gjaldi, og rennur það í háskólasjóð.

IV. Doktorar.

30. gr.
Háskóladeildirnar hafa hver um sig rétt til að veita doktoranafnbót, og 

er slik nafnbót veitt annaðhvort í heiðureskyni eða að undangengnu sérstöku 
prófi.

Háskólaráð semur reglur um doktorspróf.

31. gr.
Að jafnaði skal sá, er æskir doktorenafnbótar, hafa loklð embættisprófi. 

Hann verður að láta umsókn sinni fylgja visindalega ritgjörð um eitthvert ákveðið 
efni. Skal umsóknin stiluð til háskólaráðs, en það selur ritgjörðina i hendur hlut- 
aðeigandi háskóladeild til álita og umsagnar.

Nú er ritgjörðin talin fullnægja þeim kröfum, sem gjöra ber til slikra vis- 
indalegra ritgjörða, og skal þá umsækjandi láta prenta hana og siðan verja hana 
á. háakólanum i heyranda hljóði á þeim degi, sem deildin ákveður.

Standist umsækjandi prófið, fær rektor og deildarforeeti honum prófs-
vottorð.

Fyrir prófsvottorð greiðir doktorinn 100 kr. og renna þær i háskólasjóð.

32. gr.
Hver sá, er hlotið hefir doktoranafnbót, hefir rétt til að halda fyririestra 

í vísindagrein sinni, en tilkvnna verður hann það háskólaráði.
Þyki einhver misbeita þesaum rétti sínum, getur háskólaráð svift hann 

réttinum. .
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33. gr.
Háskólinn tekur til starfa, þegar veitt er fé til hans i fjárlögunum, og 

ganga þá jafnframt þau lög og lagaákvæði, sem hér fara á eftir, úr gildi: kon- 
ungsúrskurður 21. maí 1847 unl stofnun prestaskóla; lög nr. 5, 11. febr. 1876 um 
stofnun læknaskóla, nema 4. gr.; lög nr. 31, 8. nóvbr 1883, að undanteknu ákvæð- 
inu um laun landlæknis í 1 gr.; 5. gr. laga nr. 23, 9. desbr. 1889; lög nr. 3, 4. 
marz 1904 um stofnun lagaskóla eg lög nr. 37, 16. nóvbr. 1907, sbr. lög nr. 38 
frá sama degi, þó að áskildu aukaprófi fyrir menn, sem taka próf i lögum við 
Kaupmannahafnarháskóla eftir 1, október 1911 Loks falla þá úr gildi öll önnur 
ákvæði, sem koma í bága *lbg 5þesfe?.! • ’

Nd. 260. Prumvarp
til laga um breytingar & lögum um innheimtu og meðferð a kirknafé 22. maí 1890. 

Flutningsmaður Stefán Stefánsson Eyf.

Eigi er söfnuði, sem tekið hefir að sér umsjóp og fjárhald kirkjn sinnar, skylt 
að ávaxta sjóð heunar i hinttni Átnénna HrkjUsjóðJ, et söfnuðurinn getur ávaxtað sjóð 
inn, nieð meiri hagnað fyrir kirkjuna, i öðrum sjóði, sem hlutaðeigandi prófastur tel- 
ur fulltryggilegan; enda hafi prófastur og héraðsfundur árlegt eftirlit með ávöxtun sjóðs- 
ins og tryggingum.

Nd. 261. Viðaukatillaga
við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1908—1909.

Flutningsmenn: Björn Þorláksson, Jóh. Jóhannesson, Jón Jónsson N.-M., Jón Olafsson.

Við 3. gr.: A eftir: TillbtíSárj>Jðið.-ir-áHYtri-Rangá o. s, frv. komi:
B. IH. Til Lagarfljótsbrúarvegar 4000 kr.

Við sömu gr.: A eftir: Til aðstoðarverkfræðings o. s. frv. komi:
Til brúarinnar á Jökulsá á Dal hjá Hákonarstöðum kr. 258,93. (Endurveiting

fc- °>79) ‘

Nd. 262. Breytíiigartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Flutningsmenn: Björn Þoriáksson, Jóh. Jóhannesson, Jón Jónsson N.-M., Jón Olafsson. 

r. Við 13. gr. B. m. 3. Liðurinn falli burt.
3. — — B. Á eftir VI. lið bætist við nýr VII. liður svohljóðandi:

Til dragferjuhajds á Lagarfljóti 300—-300.
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3. Við 16. gr. 4. Liðurinn orðist þnnnig:
Til Eiðaskólans:
a. Byggingarstyrkur 10,000—10,000.
b. Til verklegrar búnaðarkenslu 3,000—3,000.

Nd. 263. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 19010 og 1911.

Frá Ólafi Briem og Stefáni* Stefánssyni, Eyf.

Við 13. gr. D. II. Á eftir 2. lið komi nýr liður:
Siglufjarðartalsími frá Vatnsleysu..................... 3S,ooo kr.
Hér af væntist frá hlutaðeigandi héruðum . . 10,000 —

23,000 kr.

Nd. 264. Breytingartillaga
við breyringartillögur fjárlaganefndarinnar við frumvarp til fjárlaga 1910—1911 (þsk. 245). 

Flutningsmaður: Björn Kristjánsson.

Við 131 lið, sem lagt er til að verði 22. gr.
Við 11. liðinn. Liðurinn orðist svo: Keflavikur fjárveiringin (13. gr. B VII. 

er því skilyrði bundin að að minsta kosti sé varið til vegarins annarsstaðar frá. 
T i 1 v a r a: að í staðinn fyrir */4 í ofangreindri títlögu komi */s-

Nd. 265. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911.

Flutningsm.: Björn Kristjánsson.

Við 13. gr. B I. 3. Iiðutinn falli burt.
Við 13. gr. B III. Aftan við 5. lið komi nýr liður svo hljóðandi: Til brúargjörðar

á Bleikdalsá 3,900 siðara árið.
Við 13. gr. D II. Aftan við 3. lið bætist nýr liður svo hljóðandi; Til simalagningar

frá Keflavik að Kotvogi og Reykjanesi 3,400—6,600. Til vara: Til
simalagningar frá Keflavík að Kotvogi 3400 sfðara árið.

Við 14. gr. VIII b 3. Fyrir: laun >umsjónarmanns< komi: laun ráðunauts.
Við 14. gr. VIII d. Fyrir 3,300—3,300 komi 7,200—7,200.
Vig 16. gr. Aftan við 28. lið komi 2 nýir liðir svo hljóðandi:

29. Til Ólafs Jónssonar til þess að læra að gera myndamót (chlisheer) 
1200—1200.

30. Handa hæfum manni til þess að læra að grafa námubrunna og að fara 
með jarðbora (demantsbora), 1300—1500.
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Nd» 266. Vfðaufeatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Sigurði Sigurðssyni.

Á eftir 25. Hð i 16. gr. komi nýr liður:
Til Odds Oddssonar og Helga Magnússonar i »Regin« á Eyrarbakka til

að afborga með verkfæri, sem notuð eru við aðgerð á skilvindum o. fl.

Þingskjat 266—26ð

Nd. 267. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir 19Í0 og 1911.

Frá Sigurði Sigurðssyni og Bimi Kristjánssyni.

15. gr. Á eftir 29. lið komi nýr liður:
Til ísólfs Pálssonar til utanfarar i þeini tilgangi að afla sér tekniskrar 

mentunar 1200 kr. 1200 kr.
Til vara: 1500 kr. i eitt skifti.

£d. 268. Nefndarálit
um frumvarp til laga um að leggja jörðina Naust i Hrafnagilshreppi 

í Eyjafj&rðarsýslu undir lögsagnarumdæmi Akureyrarkaupstaðar.

Vér, sem hin háttvirta deild fól að ihuga frumvarp þetta, höfum athugað 
rækilega sjálft frumvarpið og borið það saman við samning þann, rnilli Akur- 
eyr&rk&upstaðarog Hrafnagilshrepps, sem frumvarpið byggist á.

Er ekkert fram tekið i frumvarpi þessu, er f&ri lengra á nokkurn hátt, 
en orð samningsins hljóða og ekkert það undan skilið, er nokkru máli skiftir.

Ráðum vér hinni háttvirtu deild til þess að samþykkja frumvarpið óbreytt. 

Alþingi, 18. d. marzm. 1909.

J. Havsteen, Sigurður Hjörleifsson, Ari Jónsson.
formaður. skrifari og framsögum.

JBd. , 269. Netndarálit
inw frumvarp tíl laga um breytingu á lögum' nr. 3, 4. febr. 1898 um aðgreining 

holdsveikra frá öðrum mönnum og ðutning þeirra á opinberan spitala.

Nefnd sú, er hin háttvirta deild fól að ihuga mál þetta, er samhuga um
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að ráða henni til þess að samþykkja frujnyarpiðóbíeytt og telur brýna þörf. á 
þvi, að ákvæði þess nái fram að ganga þegar á þessu þingi.

Alþingi, 18. marz 1909.
J. Havsteen, Sigurður Hjörleifsson, Kristinn Danielssön.
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förmaður. skrifari og f ramsögum.

Ed. 270. Tillaga 
til þingBályktUnan ■. <

Frá nefndinni um frumvatp til laga um KJgaldur.

Efri deild alþingis ályktar að skora á landsstjómina að rannsaka gildandi 
lög um persónulegan og fjárhagslegan myndugleika, og leggja fyrir iiæsta alþingi 
frumv. til laga um alt það efni.

Ed. 271. Netndarálit
um frumvarp til laga um lögaldur.

Nú er reglan um fjárráð roánná sú, að maður verður hálfráður fjár sins 
18 ára, en tullráður 25 ára. Og á það jafnt við könur sem karla og gifta sem 
ógifta. Þó verða ekkjur og konur, sem skilið hafa við menn sína, hvort heldur 
fyrir fult og alt eða að borði og sæng, fullráðar fjár sins um leið og hjónabandið 
eða sambúðin slitnar að lögum, hversu ungar sem eru. Og i annan stað geta 
menn fengið lögaldutsleyfi og á þann hátt náð sörau fjárráðum og lögalcjri fýlgiá-

Þessu vill frumvárpið breyta. Eftir þvi eiga raenn að vera eitt áf tvennu, 
annaðhvort alls óráðir um fé sitt eða einráðir.

Og i annan stað eiga rnenn að verða fullráðir fjár sins 21 ára. ■
Enda þó að óánægja muni eigi vera mikil og sizt almenn yfir ástandi 

þvi, sem er, hefir þó likum 'breytingum og frumv. fer fram verið hreyft á alþingi 
oftar en einu sinni. Og er því þegar af þeirri ástæðu rétt að athuga frumvarpið, 
svo sem kostur er á.

Frumv. fer ekki fram á neina nýjung, sé litið til eldri laga vorra. 
Samkvæmt þeim voru menn annaðhvort óráðir eða einráðir um fé sitt, og urðu 
fullráðir fjár síns enda fyr en frumv. ætlar mönnum að verða það.

Og sé litið til annara þjóða, finnast viða líkar reglur og frumv. heldur 
fram. Þannig eru menn annaðhvort óráðir eða einráðir um fé sitt i Sviaríki og 
á Englandi. Aftur á móti er hálfræði lögmælt í Danmörku, Noregi og Þýzka- 
landi. Og fullráðir fjár síns Vétða mfefolí'f öllöÁ^essum löndum 21 árs gamlir, 
nema i Danmörku. Þar er fullræði bundið við,25ár á sama hátt og bjá oss,

Það er að visu nokkuð vafasamt, hvort 21 ára gömluni möuupm yfirleitt 
er trevstandi til að fara vel með fullræði i fjármálum. Einkum getur efi leikið



á því,hvort svo ungum mötinatrt ‘érætltindiað varasig svo sém skyldi á ábyf^b- 
um og, öðrum líkum gjörðum. En þó er líklegt, að það kæmi ekki mikið fremur 
að baga hér en i Noregi og Sviþjóð. Mannþroski þar og hér mun vera nokkuð 
likur, enda hafa ekki heyrst umkvartanir þaðan.

Hitt er vafas&Oiara, hvort rétt sé í e i n u, að lækka fnUre^ismarkið 
svo mjög og fella hálfræðið burtu. Hálfræði i fjármálum á að vera nokkurs 
konar undirbúningur undir fuliræði, og slikum undirbúningi mundi mörgum manni 
yngri en 21 árs ekki veita af. í annan stað stofnaði slik breyting til afturfarar, 
ef lögin ætti að ná til þeirra, er værí orðnir liálfráðir fjár síns, er þau gengi i 
gildi. Af henni mundi og'ieiða'rnérri trrhSvlf'fyrir skiftaráðendur og yflrfjárráð- 
endur, þar sem búskiftum fjölgaði og umsjón með ómyndugum ykist.

En auk þessa leysir frumv. ekki úr ýmsum spurningum, er eðlilegast 
væri að fláða fram úr samtimis, svo sem þvi, hvort 21 ára aldur ætti að nægia 
til forfáðátnertSkU fýrir aðra, hvort ekkjur og fráskildar kontir ætti að Vfera 
háðár Söctiu fégltim og aðrar o. 8. frv.

Jafnframt gæti komið til mála, að breyta núgildandi regltim um sviftiflg 
fjárforræðis i líka átt ognú gerist með flestum þjóðum, taka það vald af um- 
hoðsstjórninni og fela það dómstólunum.

, Ogætti þá h«Ut um leið, að breyta ýmsum öðrum úreltum en gildandi 
reglum i lögum Christians V. og ýmsum yngri lögum.

Og væri á annað borð svo langt farið, væri réttast að semja nýjan bálk 
laga, er tæki til hvorstveggja myndugleikans i einu, fjárhagslegs og persónulegs.

Slíkt verk væri þarft verk og í rauninni nauðsynjaverk, en á hinn bóg- 
inn ókleift þingnefnd. ; ; .íí; • < Z

Stjómin ætti hins vegar að geta annað því milli þinga.
Fyrir þvi hefir það orðið að samkomuiagi milli flutningsmanns og hinna 

nefndarmannanna, að hann taki frumvarpið aftur, og nefndin ráði háttv. deild 
til a$ samþykkja i þess stað tillögu tii þingsályktunar, um að skora á stjórnrua 
að ranosaka gildandi lög um persónulegan og fjárhagslegan rayndugloika og 
leggja fyrir næsta alþingi frumv. til laga um alt það efni.

Tillagan er prentuð sér.
Efri deild alþingis, 17. marz 1909.

Sigurður Stefánsson, Lárus H. Bjarnason, Ari Jónsson.
formaður. • - -' ; ^rifarí óg frarasögtim.
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Ed, 272. Lauauarbeiðni varaforseta.

Við undirritaðir varaforsetar efri deildar leyfum okkur hér með að beiðast þess, 
að hin háttvirta deiíd veiti okkur lausn frá varaforsetastörfum fyrir þann tíma, sem eftir 
er af þessu þingi.

Astæður fyrir þessari beiðni munum vér tilgreina, ef deildiu óskar þess.

Aiþingi, 18. marz 1909.

fens Pálsson. Sigurður Stefánsson.
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Nd. 273. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911. 

Frá Jóni Sigurðssyni.

Við 15. gr. 13. lið fyrir 800—800 komi 1200—1200.

Nd. 274. Breytingartillðgur
við frumvarp tíl fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Flutningsmaður. Jón Magnússon.
•

Við 14. gr. B. II b. 6. Á eftir þessum lið komi nýr liður (7. liður) þannig:
Þóknun til Þórðar geðveikraiæknis Sveinssonar fyrir kenslu i lagalegri

læknisfræði 300.

Við 15. 25. Á eftir þessum lið komi nýr (26. liður) þannig:
Styrkur til að gefa út lagasafn handa alþýðu (áframhald), 20 krónur fyrir

örkina, gegn þvi að áframhald þetta verði eigi selt tiltölulega dýrara en þau 
bindin (4), sem út eru komin áður, alt að 800.

Nd. 275. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911.

Flutningsmaður Björn Kristjánsson.

Við 15. gr. B, II. A eftir 6. lið komi nýr liður svohljóðandi:
Til akfærs vegar frá Selós milli Árbæjar og Baldurshaga til Kópavogs 5000—5000.

II

Nd. 276. Viðaukatiliðgur
við frumvarp til fjárlaga 1910—J911.

Flutningsmaður Bjöm Kristjánsson.

Aftan við 21. gr. komi 2 nýir málsliðir svohljóðandi:
Úr viðlagasjóði má veita alt að Jboo króná lán handa Jóh. J. Reykdal i Hafhar- 

firði, gegn veði i verksmiðju hans, í viðbót við áður veitt ián úr viðlagasjóði. Lánið 
ávaxtast með 4% árlega, sé afborgunarlaust fyrstu 5 árin, og greiðist siðan með jöfnum 
afborgunúm á 15 árum.

Úr viðlagasjóði má veita bæjarsjóði Hafnarfjarðar 28,000 króna lán til þess að 
koma á stofh vatnsveitu i Hafnarf jarðarkaupstað. Lánið ávaxtist og afborgist með 6°/0 
á 28 árum.



J1

Nd.

Við 14.

Nd.

Við 16.

277. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911.

Flutningsmaður Björn Kristjánsson.

gr. VIII. Á dtir staflið d komi nýr liður svohljóðandi:
Til viðgerðar á gamla skólahúsinu i Flensborg 500 kr. fyrra árið.
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► 278. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911.

Frá Þorl. Jónssyni.

gr. Eftir 28. lið komi nýr liður svohljóðandi:
Styrkur til ábúandans á Tviskerjum á Breiðamerkursandi tii að halda við bygð

á sándinum og veita ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd. 400 kr. hvort árið.

Nd. 279. Viðaukatillögur
við frvumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Frá fjárlaganefndinni.

1, Aftan við i2. gr. bætist:
Styrkur til Sæmundar læknis Bjarnhéðinssonar til þess að sækja holdsveikislækna- 
mót i Bergen 600 kr.

2. í stað 7. gr. komi:
Úr viðlagasjóði má lána sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu alt að 
umbóta á bryggjunni á Blönduósi, er endurgreiðist með 6°/0 á 28

8000 kr. til 
árum.

Nd. 280. Breytingartillögur
við breytingartillögu á þingskj. 24 J.

Frá fjárlaganefndinni.

1. Við breytingartillögu 44: Eftir Fagradalsbraut komi: Holtavegur.
2. 46, breytingartillaga verði 45. og orðist svo: B II. 7. Brú á Rangá 

kr. (siðara árið). Tölnliðimir breytist eftir þvi.
3. Aftan við 52. breytingartillögu komi: C. 3. liðurinn falli burt.
4. 61. breyttill. verði: 61.—14.—A. o. s. frv.
5. 62. — — 62.—14.—B. I. b. 2. o. s. frv.
6. 63. — — 63.—14.—B. II. b. 2. o. s. frv.

Ytri 47,000
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7. 65. breyt.till. verði: 65.—14.-TT-B4 s..frv;-
8. Eftir 67. komi 2 nýir liðir: Við 14. gr. B. VIII. a.

2. til sima skóla: 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem er alt skólaárið alt að 2000 
hvort árið.

3. Námsstyrkur til sveitastúlkna við sama skóla 300 kr. hvort árið.
9. Við 71. breyt-till. fyrir 40 kr. fyr í sarna lið komi kr.

10. Eftir 113. komi nýr liður: Til Jónínu Sigurðardóttur til matreiðsluskólahalds 1000 
kr. hvort árið.

ix. Við 130. breyt.till. c) Aftan við tillöguna bætist: En greiðist siðan með jöfnum af- 
borgunum á 15 árum.

12. 130 breyt.till. e) orðist syo; Fljótshliðarhreppi má-- veita úr viðlagasjóði 5 þús. 
kr. lán gegn ábyrgð sýslunefndar Rangæinga með 6% í vöxtu og afborgun á 28 
árum.

13. 130. breyt.till. h) orðist svo: í stað 30,000 kr. kornforðabúrslánsheimildarinnar í 
fjárlagafrumvarpinu komi heimild fyrir alt að 10,000 kr. láni hvort ár.

14. Athugasemd 11. orðist svo: Fjárveitingarnar til Keflavikurvegar, HvammsWngavegar 
og Breiðdalsvegar (13. gr. B. VII., VIH. og IX.) eiu bundnar því skilyrði að jafn- 
miklu fé að minsta kosti sé varið til veganna annarstaðar frá.

Nd. 281. Breytingai'tillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Bjarna Jónssyni frá Vogi.

1.
2.
3-
4-
5-

Við 11. gr. A. 5. a.: 
— 13. — A. 4. a.:
-------- — B. I. 2.:
---------------- B. I. 3.:
-----------b. m. s

6. — —
7- — —
8. 14-
9-

10.

11.
12. 
13-

i stað »1600 kr.< komi: »800 kr.< 
fyrir »sooo< komi >4ooo<.
— »27OO< — »2000«.
— »8oo< — »500«.
eftir s- liðinn komi nýr liður, sem verður 6. liður:

Frá Dalsmynni yfir Bröttubrekku að Þórólfsstöðum 5000 kr.
7, Frá Ljárskógum til Svínadals 1000 kr.
8. Frá Höskuldsstöðum til miðrar Laxárdalsheiðar (skal verða þjóðv.)

2000 kr. ' I .
— 6. liður verði 9.
— D. 1. 2. 3.: Ráðgerð fjárframlög héraðanna falli burt.
— A. b. 2.: liðurinn falli burt.
— A. b. 3.: liðurinn falli burt.
— IV. b.: fyrir »dyraverði—skólans 2oo< komi: »fyrir dyravörzlu, um- 

sjón yfir húsum og .munum skólans og hjúahilds til þessa iooo<.
— IV. C. 4.: fyrir »i6oo< komi: »iSoo<.
— B. Vni. b. 4.: liðurinn falli burt. : . '
— B. VIII. I.: liðuiinn falii burt, en í þess stað komi: Til unglingaskóla 

Benedikts Björnssonar í Húsavfk 700 kr. hvort árið.
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14. Við 15. — 1. b.: fyrir wfjMt-'-iijorwtJíomi: —2500«.
15. — — — 13.: fyrir 800—8oo< komi: »1500—1500«.
16. — — — 14.: liðurinn falli burt.
17. — — — 18—19.: falli burt.
18. — — — 22.: falli burt.
19. — — — 2^.: falli burt.
20. — — — 24.: falli burt.
21. — — — Eftir 17. lið kotni nýr liður, sem verður 18. Til Einars skálds Hjðr-

leifssonar 1500—1500.
Og enn nýr liður: Til Guðm. skálds Guðmundssonar 600—600, 

sem verðnc^fi;,^ z
22. — — — 25. verður 20. o. s. frv.
23. — — — 29.: fyrir 1200—1200 komi: 1500—1500.
24. — — — Aftan við gr. komi nýr fiður: Námsstyrkur til Jóns H. Isleifssonar

600 kr. fyrra árið.
25. — — — Aftan við gr. komi enn nýr liður: Til Jóhannesar málara Svemssonar

600—600.
26. — — — Nýr liður: Til Jóns Ofeigssonar 1000—1000 til þess að gera þýzk-

lenzka orðabók.
27. — 16. — 6. b.: falli burt.

>..»•-!tí í.-.íUíí.

Nd. 282- Viðaukatillaga
við frumvarp til fjáraukalaga 1908 og 1909. 

Frá Bjarua jónssyni frá Vogi.

* Aftan við 3. gr. komi nýr liður:
Til að mæla skipaleft4‘43drfpfrð?ibio‘oe kí. . «2

Aftan við 5; gr. bætist:
1 Námsstyrkur til Jóns H. Isleifssonar 600 kr.

Nd. 283- Breytingartillaga
við frumv^rp .t^,jf|árlag.^(yrjri4tip iju^.og 1911.

Flutningsmaður Jón Jónsson þm. N.-M.

j Við 14. gr. B. VIII. b. 2.:
j A eftir »Til farskóla alt að 200 kr. til hvers< komi: og farkenuara, þar sem
| V' cMú eru lögslupaÖir farskólar, alt að 100 kr. úl hvers,
1i

I
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Nd. 984. Viðaukatillaga
við frumvarp til f]áraukalaga fyrir árin 1908—1909.

Frá Sigurði Gunnarssyni.
Við 6. gr.:

Eftir 16. lið komi
Við 24. Viðbótarstyrkur til hafskipabryggju í Stýkkishólmi 5000 kr. 
Samlagningin breytist samkvæmt því.

Nd. 285 Viöaukatillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Frá Sigurði Gunnarssyni.

Við 3. gr.:
Við B. m. Til brúargjörðar á Grtshólsá og svoköiluðu Siki í Helgafellssveit 
3oqq kr.

Nd. 286. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir 1908 og 1909, 3. gr.

Frá Sigurði Sigurðssyni.

Við D. II, 6. A eftir »Ámes- og Rangárvallasýslum< komi: Tillaginu frá Ar- 
nessýslu skal verja til hliðarlínunnar fná Sdfossi niður 4 Eyrarbakka og Stokkseyri.

Nd. 287. Breytingartillaga
við breytingartillögu fjárlaganefndarinnar við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

(Þingskjal 245).
Frá Sigurði Gunnarssyni.

Við 14. grein B. VIII. b. 1. Fyrir »jooo kr.« komi: 6000 kr.

Nd. 288- Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Einari Jónssyni.

Við 21. gr. bætist:
Kaupfélagið Ingólfur á Stokkseyri má fá lán úr vlðlagasjóði 60,000 kr. gegn
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jafnmiklu hlutafé og veði í búíógnum og mannvirkjum félagsins á Stokksbyri 
og Eyrarbakka eða sjálfskuldarábyrgð ýmsra félagsmanna með vöxtum og
afborgun á 10—15 árum.

♦39

Nd. 289. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir 1910 og- 1911.

Aftan við 14. gr. bætist:
XI. Styrkur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur leikfimiskennara til að veita ókeyp- 
is tilsögn, munnlega og verklega, stúlkum, svo að þær verði færar um að 
k e n n a leikfimi 480—480.

Jón Ólaf^son. M. Th. S. Blöndahl.

Nd. 290. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Sigurði Sigurðssyni og Eggert Pálssyni.
Við 16. gr., 10. liðt

í staðinn fyrir 14,000—12,000 kr. komi: 16,000—15,000.

Nd. 291. Breytingartillaga
Við' ftfimvarp tíl fjárlaga 21.’ gr.

Frá Eggert Pálssyni, Einari Jónssyni og Sigurði Sigurðssyni.

Úr viðlagasjóði má lána Björgvin Vigfússyni sýslumanni i Rangárvallasýslu ait 
að 12000 kr. til að koma sér upp embættisbústað gegn fasteignarveði eða annari þeirri 
tryggingu, er landsstjórnin tekur gilda. Lánið ávaxtast og endurborgist með 6°/0 á 28 árum.

Lánið erbundið þvi skilyrði, að bústaðurinn sé á heppilegnm stað fyrir sýsl- 
una, og að alt lánið falli í gjalddaga, ef ekki úm semur með honum eða búi hans um 
kaup á húsi og jörð við eftírmann hans i embættinu á sinum rima.

Sþ. 292. Frumvarp
til laga um breyting á ákvæðum 1. 19. febr. 1886, að þvi er kemur til lýsinga 

(birtingar) á undan borgaralegu hjónabandi.
Eins og það var samþykt við eina umræðu i efri deild.

Undanþágu frá hjúskapar-auglýsingu þeirri, sem 3. og 4. gr. 1. 19. febr. 
1886 um utanþjóðkirkjumenn mæla fyrir um, má fá með konunglegu leyfisbjéfi, 
og fer um gjald fyrir það eftir sömu reglum, sem nú eru eða settar kunna verða 
ym slik leyfisbréf fyrir þjóðkirkju-hjónaefni (sbr. 1. 22. sept. 1899).



Nd. 393. Viðaufcatillaga
við breytingartiHögur fjárlaganefndarirtnar við; frumvárp trf fjáriaga 

íyrir .árin 1910 og 19Í1.' ; ’• ' ! ‘
Flutningsmaíður: Björn Þoriáksson.

Við 21. gr. Á eftir staflið h komi:
>Ingvari E. ísdal sfrikkaHi’ iriáiátiá 'iír riiðfngaájiSðí ~ 12000 kr. gegn þeirri ábyrgð, 

er stjórnin tekur gilda, •til þess að koma á fót tréverksmiðju á Seyðisfirði. Af lán- 
inu greiðist 4% vextir árlega. Það sé afborgunarlaust 3 fyrstu árin og endurb<Fg- 
ist síðan með jöfnum afborgunum á 10 áruin*.
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Nd. 394. Viöaukatillögur
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911.

Frá jóni Þorkelssyni og Einari Jónssyni.
, ' i I f'.. (•

Við 12. gr. Eftir tölulið 4 komi nýr liður: , ;
5. Til Brynjólfs tannlæknis Björnssouar 1000 kr. (eitt þúsund krónur)

hvort árið til þess að veita fátækum ókeypis tannlæknisbjálp einu sinpi 
í viku og til þess að halda almenna fyrirlestra um hirðing og vemdun 
tannanna, og gefa út leiðbeiningar í þvi efni.

. . „ ) : i , I '• : . >):/'»'!{ í ÖS
Nd. 295- Breytiijgatillögur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og i^n.
Frá Jóni Þorkelssyni og Jóni Olafssyni.

1. ij. gr. 1. i. liðurinn. fialli hér niður. s.
. 2. —— 1. k. sömuleiðis. / -

3. -------- . 7. Eftir staflið b., en á undan athugasemdinni, komi.Jiýr stafbður:
c. til umsjónar og gæzlu fomgripasafrisins 1000—1000. .

4. --------Aftan við athugasemdina bætist: Skylt er fomgtipaverÖiað hafa sér fostan
aðstoðarmann og launa honum af þessari upphæð 600 kr. hvort árið.

5. ------- stafliður c. verði stafliður d.
6. — — Töluliður 4 verði töiuliður 2.
7. ------- — 7 — <i 'i . I"
8. --------— 9 —- 4.
9. ------- Á eftir þeim töluhð komi nýr töluliður : <

5. Til safhhteáus; , f1;i;
a. til eldiviðar, áhalda o fl, 2200—2200.
b. Mai dyrarvarðar 1400—1400. : ‘ ‘ '

10. — — Töluliðimir ár, j, 5, 6, 8 verði i ; . ini • ■'•' ,
• tðlHfiðib 6, 7, 8, 9, ro. M -! :v1 i:,!- ,;'i * 3 4 5 6 7 8 9 10 11' '

11. -------Við1 tðinlið’íýo, sem vefður tðíútiðúr' f í. ‘^ýtif’Í6ótí-^6ðö!'Wtrii‘ 8Óri^-8öo.
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Nd. &&6 ViðaHkAtillðgur
við frv. til íjáraukalaga fyrir irin 1908 og 1909.

Frá Jóni Þorkelssyni og Jóni Ólafssyni. •

Við j. gr. Eftir orðið »veitist« bætist:
Við 1. Til dyravarðar við Safnahúsið (siðara árið) 600 kr.

•nti:-J Við T. Til aðstoðflr við umsjón á Forugripasafninu (siðara áríð) 500 kr.

Nd. 297- Viðaukatillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 14. gr Vm. Eftir staflið Jj4flw;0ýr;$#afljður (setn nefnist eftir þvi, sem staftjða- 
breytingin segir tjl):
til Sigurðar bóksala Erlendssonar i viðurkennningarskyni fyrír það, að hann hefir 

verið umferðabóksali hér á landi á vetruin i meira en 25 ár
250 kr. fyrra árið.

Nd. 298- Breytingartillðgur
við frv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Jóni Þorkelssyni og Jóni Ólafssyni.

Við 18. gr. til ekkjufrúar Thorfhildar Holm:
Fyrir 200 kr. komi 360 kr.

Nd. 299. Breytingartillaga
rið firv. tilfjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Jóni Þorkdssyni.

Við 18. gr. til Ragnhildar Björnsdóttur, ekkju Páls Ólafssonar skálds: 
Fyrir 200 kr. komi 300 kr.

} Nd. 900. Viðaukatillaga
við frv. til fjáriaga fyrir árin 1910 og 1911. 

j Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 1$. gr. Eftir 30. lið komi nýr liður:
31. Til Einar Páls Jónssonar til að fara utan og fullkomna sig í tónlist (fyrra 
árið) 1500 kr.

36
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Nd. 301. Vifaufcatill&gfe
við breytingartilögur íjárlagaqefndar við frv. til fjártaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Jóni Þorkelssyni og Magnúsi Blöndahl.

Við 130. breytingartiliögu við 21. gr.:
Eftir tölulið b. bætist nýr töiuliður c.: Sláturhúsi Gunúars kaupmánns Einars- 

sonar í Reykjavik má lána 10,000 kr. úr viðlagasjóði gegn 2. veðrétti i allri sláturhús- 
eigninni, þyki landsstjóminni það nægileg trygging, eða þá gegn ábyrgð bæjarfélags 
Reykjavikur, og að öðm leyti með sömu kjömm.

•; í i = í : Í Ít • / i • v

Nd. 302. Atkvaftaskrá
viS 2. umræSu viS frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Stjómarfrumvarp.
Nefndarálit 243.
Breytingartillögur fjárlaganefndar 245, 279, 280. Þar aem einskis þingskjala er getiS, eru 

breytingartillögurnar frá nefndinni, á þingsk. 245. N merkir breytingar- 
till. nefndar.

Breytingartillögur (annara) 252, 253, 254, 256, 257, 258, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 
274, 275, 276, 277, ,20, 9Sfc£288, 289, 290, 291, 293, 291,
295, 297, 298, 299, 300, 301.

1. gr.
Með breytingum samkvæmt atkvæSagreiSalu.

2. gr.
1. Við 1.: Fyrir: >skattur á ábáS -w 58,000« < i

komi: ÁbúSar og lauBafjárakattur — 50,000 — 50,000 — 100.000.
2. — 2.: Húsaskattur teljiat 12,000 kr. hvort árið.
3. — 7.: LiSurinn nefniat Leyfiabréfagjöld.
4. — 8.: LiSurinn nefniat Fiakitóllur og lýaiatollur m. m.
5. — 9.: LiSurinn nefniat 'Áfengiatollur.
6. — 10.: Liðurinn nefnist Tóbakstollur.
7. — 11.: Sá liSur nefniat Kaffi- og aykurtollur.
8. — 12.: LiSurinn nefnist Tetollur m. m.
9. — 15.: Sá liSur nefnist Póutferffcitekj^j íOg^hsrfkkijJppLf 80,000 kr. hvort árið.

10. — 16.: LiSurinn nefniat Símatekjur og lækki niSur í 75,000 kr. aíSara^árjS.
11. — 18—20.: Þeim liðum aé Blengt samon í einn tekjuliS, er nefniat Óviasar tekjur, og

verSa 36,000 kr. hvort áriS, vegna aektanna fyrir landhelgjabrot.

3. gr. 
Óbreytt.
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4. gr.
Við 1.: Athugasemdin faili burt.

5. gr. 
Óbreytt.

6. gr.
Óbreytt.

7. gr.
Meö breytingum samkvæmt atkvæSagreiðalu.

8. gr. 
Óbreytt.

9- gr-
1. ViS 7.: Aftaö vHS liSiim bætist innan striks »alt aö<.
2. — 8.: LiSurinn falli burt.

10. gr. 
Óbréytt.

1. Við A. 2. (Ritfé bæjarfógeta ( Rvík):
11. gr-
Sú fjárveiting færist niður f 1000 kr. hvort áríð.

2. — A. 3. a. (Laun fangavaiðar): Fjárveitingin færist upp í 1230 kr.
3. — A. 3. b. LiSurinn falli burt.
4. — A. 3. c.—f. og i.: Fyrir þá liði alla komi: Ýmislegur kostnaður 2825—2825.
5. ( — A. StafliSirnir g.—h. néfnist c.—d. og. færist upp fyrir »Ýmwlegan kostnaðt, sem

nefnitt e.
6. Breyttlll. 281 (1.):

ViS A. 5. a.: í staS »1600 kr.< komi: 800.
7. ViS B. 1. c.: Orðin »alt aS« bætist aftan viS á undan tölunni.
8: — B. 1. d.: Aftan við liðinn á undan tölunni bætist »alt aS«.
9. — B, 6.: Sú fjárvyiting færist niSur f 500 kr.

12. gr.
J.. ViS 2.: OySip: >Styrkurinn — hrepps< falli burt.
2. — 3. a.: OrSin frá: »með skyldu — mánuSi« (þ. e. endi klausunnar) falli burt.
X — 3.b.: , Qrðin: »meS þvf — alt að 300 kr.« falli burt.
4. — 4.: Fyrir: »styrkur til tannlæknis« komi: styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft.
5. Viðaukatillága 294. Éftir töluliS 4. korai nyr liður:

5. Til Brynjólfs tannlæknis Björnssqnar 1000 kr. (eitt þúsund krónur) hvort áriS ti) þess 
að veita fátækum ókeypis tannlæknishjálp einu sinni f viku og til þess aS haida al- 
menna fyrirlestra um hirSing og yernduu tannanna, og gefa út leiðbeiningar f þvfefui.

6. ViS 5.: Fyrir. »útgjöld viS holdsveikraspftalauu-------- 61,751.20« (bls. 8) komi: Holds-
veikisspftalinn — 30,875 — 30,875 — 61,750.

7. — 6.: Fyrir »tillag til geðveikrabælisins á Kleppi 35,195« komi: GeSveikisbœlið á
Kleppi 17,600 — 17,600 — 35,200.

8. — 8.: LiSirnir a.—d. og j. orðist svo: Styrkur til sjúkrabúsa og sjúkraskýla 3000 kr.
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9. Við 8.
10. — 8.

11. — 8.
12. Aftan

Sjúkrahúsið á Akureyri. til aðgerðár á húsinu 2000 kr. f. á.
LiSurinn k., sem verður h, orðist svo: Styrkur til aS kooia upp ajúkraskýlum 

á föstum læknissetrnm 3000 kr.
1.: OrSin: >StjórnarráSið — utanlanðs< falli burt.
við greinina bætist: Héraðelækni Andrési Féldsted til utanfarar til aS fullkomn- 

ftót í augnlæknun og eyrna 1500 kr. f. á.

13. gr.

1. ViS A. 1. b. 1.: Fyrir >4,400« komi: 4,900
2. — sama liS: Athugæemdin falli burt.
3. — A. 2.: Athugasemdin falli burt.
4. — A. 3.: LiSnrinn falli burt.
5. — A. 4. a.: Athugasemdin falli burt.
6. Breytingartillaga 281 (2.):

ViS A. 4. a.: Fyrir >5,00C« komi: 4000.
7. ViS A. 4.: LiSurinn b.—i. sé steypt samau í eitt, sem verður b, og nefniat >0nnnr út-

gjöld. 7,300«.
8. — B. I. a.: Fyrir 3,500 komi 3000 (tvisvar).
9. Breytingartillaga 281 (3.):

ViS B. I. 2.: Fyrir 2,700 komi: 2000.
10. Breytingartillaga 265:

ViS B. I. 3.: Liðurinn falli burt.
11. Breytingartillaga 281 (4.):

ViS B. I. 3.: Fyrir 800 komi: 500.
12. ViS B. II. 3.: Fyrir 15,000 — 10,000 komi: 15,000 fyrra árið.
13. — B. II. 5.: Fyrir 10.000 — 10,000 komi. 10,000 fyrra áriö.
14. — B. II.: ViS bætist ný braut, Húnvetniugabraut, og veitasttil hennar 11,000 fyrra árjS.
15. — B. II.: Nöfnin á flutningabrautunum, II. 1.—6., séu þessi og í þessari röS: Borg

arfjarðarbraut, Húnvetningabraut, EyjafjarSarbraut, Reykjadalsbraut, Fagradalsbraut 
og Grímsnesbraut.

16. N, 280 (1.)
Við B. II.: Eftir Fagradalsbraut komi: Holtavegur.

17. N, 280 (2.)
ViS B. II.: Nyr liður komi, sem verður 7. liSur: Brú á Rangá ytri 47,000 kr. (bíB- 
ara áriS). TöluliSirnir breytist eftir því.

18. Viðaukatillaga 275.:
Við B. II.: Á eftir 6. liö komi nýr liður svohljóðandi: T*iT akfærs Vegar frá Selóe 
milli Árbæjar og Baldurshaga til Kópavogs 5,000 — 5,000.

19. ViS B, III.: Vegaheitin séu: Mosfellssveitarvegur, Stykkishólmsvegur, ÍToÍtavörðuheiðar*
vegur (brýr á hana), Lagarfljótsbrúarvegur og Skaftártunguvegur.

20. Breytingartillaga 262. (1.):
Við B. III. 3.: Liðurinn falli burt.

21. Breytingartillaga 258.:
ViS B. III.: Aftan við 4. liS komi nýr liSur svohljóðandi:

a. Til brúar á Laxá i Hornafiröi 10,000'kr. 'f. á.
b. Til framhalds þjóðvegarins frá Laxá að Bjarnanesi 5,000 kr. síðara áriS.

22. Breytingartillaga 265.:
ViS B. III.: Aftan við 5. lið komi nýr liður svohljóðandi:

Til brúargjörðar á Bleikdalaá 3,900 siðara irið,
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23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.

Viðaukatill. 254:
Við B. III.: Milli 5. og 6. töluliðs komi:

6. Til brúar á Hölkná í Þistilfirði kr.4,500. . ö
7. Til brúar á Sandá í Þistilfirði kr. 10,000.

Breytingartill. 281 (5):
Við B. III.: Gftir 5. liðinn komi nýr liður, sem verður 6. liður:

Frá Dalstnynoi yfir Bröttttbrekku að Þórólfsstöðum 5.000 kr.
7. Frá Ljárskógum til Svfnadals 1,000 kr.
8. FráHöskuld88tö6nnatiI miðraVlavárd&lsheiðar (skal verðaþjóðVegUr)2|000kr. 

6. liður verði 9. liður.
Við B. III.: Síðasti (6.) liður, sem veiörir 7. liður, nefnist: »Aðrar Ýegábætur óg við- 

hald< og hækki upp í 15,000 f. á. 1
BreytingartiU. 969 (2.):
Við R: Eftir VI. tíð bætiat við nyr VII. tíður svohljúðandi:

Til dragferjuhalds á Lagarfljóti 300—300 kr.
— B. VII.: Athugasemdin falli burt.
— B.: Aftan við VII. lið koni nýr liður, sem verðnr VIII. og iiefnist Hvamms-

tanga-kaupstaðarvegur (fyrir Múlann) 5,000 kr. f. á.
Viðaukatillaga 262:
Við B.: Á riftir VIII. lið komi nýr liðar, sem verður IX. þannig orðaður:

Til akvegar frá Dalvík inn Svarfaðardal 2,000 kr. gegií' 4,000 kr. til-
lagi að minsta kosti annarBtaðár fra.

— B.: Gnn bætist þar aftan við nýf liður, sem nefnist Breiðdalsvágur með 2,000
kr. f. á.

— C. 2.: Sá liður nefnist Gufubátsferðastyrkur alt að 45,000 hvort árið.
— C. 2.: Öll klausan: »Fénu má vérja — eodurgjalds< fálli burt.
N. 280:
Við C. 3.: Liðurinn falli burt.
'—- D. I.r Sá liðnr mrðist svo: Ritsímafélagið mikla norræna . . . 35,000—35,000.
— D. II. 1.: Sá liður nefnist Búðaidalstalsfmi frá Börðeyri 17,000.

D. IL 2.: Sá liður orðist: Stykishóhnstalsimi frá Borgarnesi.
—■ D. IL 2.: Til þeirrar símalagaingar veitast 55,000 kr.
Viðaukatill. 263:
Við-D. íl.t Á eftir 2. lið komi nýr liður:

Siglufjarðavtalsfmi ftá Vatnsleysu ................ ............... ........ 35,000’ kr.
Hér af væntist frá hlutaðeigandi héruðnm ............................. 10,000 —

25,000 kr.
—- D. II. 3.: 3ú fjárveiting falli niðnr.
Breytingartill. 265:
Við D. II.: Aftan við 5. lið bætiat uýr liður svohljóðandi:

Til sfmalaguingar frá' Keflavfk að Kotvogi og Reykjanesi 5,400—6,600.
Til vara:

Til sfáaalagningar frá Keflavfk að Kotvogi 5.400 sfðara árið.
£. I. oVðist: Til eftirlita með vitum 1500 kr. hvort árið.

— E. II.—XV.: Vitunum sé raðað þannig og þeir nefndir sem hór segir:
Skipaskagaviti, Elliðaeyjarviti, Amamesviti, Siglunesviti, Rifetanga- 

viti, Lauganesviti, Dalatangaviti, Dyrhólaeyjarviti, Vestnianneyjaviti, 
Reykjanesvíti, Skagatáarviti, Gerðatangaviti, Hafuarfjatðarvitar, Gróttn- 
viti.
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U. gr.
1. Breytingartill. 281. (8):

Við A. b. 2.: Liðurinn falli burt.
2. Br.till. 281. (9.): 

ViS A. b. 3.: Liðurinn falli burt.
3. N. 280.:

Við A. b. 4.:

1

Sá liður hækki í upp 4,000 hvort árflj.
4. N. 280.:

Við B. I. b. 2.: Athngasemdimar báðar falli burt.
5. N. 280.:

Við R IL b. 2.: Athugasemdirnar báðar falli burt.
6. Br.till. 274.:

Við B. II. b. 6.: Á eftir þessnm lið komi nýr liður (7. IflSur) þaonig:
Þóknnn til Þórðar gSSveikralæknis Sveinssonar fyrir kenslu f laga- 
legri læknisfræSi 300.

7. N. 280.:
V» B. III. b.: Fyrir 1,800 komi 800 kr. hvprt árið.

8. Br.till. 281. (10.): 
Viö B. IV. b.: Fyrir »dyraverði — skólans 200< komí: Fyrir. dyraVöralu, utnsjón 

yfir húsum og munum skólans og til hjúahalda 1,000 1
9. Br.till. 281. (11.): 

Við B. IV. c. 4.: Fyrir 1,600 komi 1,800.
10. Við B. IV. c. 7.: Athugasemdirnar báðar falli burt.
11. — B. VIII. a. 1.: Fyrir 7,000 komi 3,000 kr. hvort áriS.
12. N. 280.:

Við B. VIII. a. 1.: »Þar af — 300 kr.< falli bnrt.
13. N, 280.:

Við B. VIII. a.: Á eftir tölul. 1 komi tveir nýir liðir:
2. til sama skóla 40 kr. fyrir hverja námamey, sem er alt skólaárið,

alt aS 2000 hvort árið.
3. námsatyrkur til sveitaatúlkna við sama skóla 300 kr. bvort árflJ.

14. Við B. VIII. a: 2.: Aftan við þann lið, sem veiður 4. tölulflJur, bætist orðin »alt að</
15. Við B. VIII. a. 2.: Fjárveitiugin í þessum lið sé 1,500 kr.
16. — B. VIII. a' 3, sem verður 5. töluliður: Fjárvettiugin sé 3,000 kr. hvort árflJ.-
i): — B. VIII. a. 4, sem verður 6. töluliðnr: Fyrir »alt að 1,120 kr.< komi: alt að 2,000 

kr. hvort árflJ.
18. N. 280.:

Við B. VIII. a. 4.: Fyrir »40 kr.< komi 50 kr.
19. Við B. VIII. b. 1.: Fyrir »6,000 kr.< komi: 5,000 kr. i
20. Br.till. 287 (við næstu breytingartill. hér á undan): >

Fyrir 5,000 kr. komi 8,000 kr.
21. Br.till. 283.:

Við B. VIII. b. 2.: Á eftir »til farskðla, alt aS 200 kc. tii hvers< kotni: og farkennara, 
þar aera ekki eru lögskipaSir farskófcu-, alt aS 100 kr. til hvers.

22. Við B. VIII. b. 2.: Atáugasemdin falli burt.
23. VMJ B. VIII. b. 3.: Liðnrinn Orðist svo: Til að koraa npp barnaskólum utan kaupetaða, 

alt aS þriðjungi koatnaðar.
24. Br.till. 281. (12.): 

Við B. VIII. b. 4.: Liðurinn falli burt.
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25. Br.till. 265.:
• r. V»& VIII. b. 5. a.i

26. Við B. Vni. b. 6. b.
27. — R VIII. c.:
28. — R VIII. c.:
29. — B VIII. c.:
30. Breytmgartíll. 265.:
t < t*' < R VIII. d.:
31. VÍgaukatill. 277.:
; 'I: • : Á dfthr R VIII. d.;
32. Við B. VIII. k.:
33. Br.tílL 281. (13.):

Við R VIII. 1.:

34. Vjðaukatill. 297.:
Við R VIII. 1.:

35. Við R IX. a,—b.:

Fyrir »laun umajónarmanns< komi: laun ráðunaute. 
Liðnrinn falli burt.

Fyrir »500 kr.< (innan striks) komi: 750. 
Fjárveitingin 3,500 kr. breytist í 5,000 kr. hvort árið. 
Athugasemdm falli burfc.

Fyrir 3,500 — 3,500 kómi: 7,200 — 7,200.

Liðurinn falli burt.

Liðurinn falli burt, en í þess atað komi: Tii unglingaskóla Benedikta 
Björnssonar í Húaavík 700 kr. hvort árið.

Eftir þann lið komi nýr liður: Tit Sigurðar bóksala Erlendsaonar, 
i viðttrkenningarskyni fyrir það, að hann hefir verið umferðabóksali 
hér á landi á vetrum i -meira en 25 ár, 250 kr. fyrra árið. 
Athugasemdiruar báSar falli burt.

36. Br.till. 239: K
ÁfÉanrið 14. jafr. bætiat:

37. N. 307.

XI. Sfcyrkur til Ingibjárgar Guðbrandsdófctttr leifimiskennara til að 
veita ókeypis tilaögn munnlega og verklega atúlkam, avo að þfcr 
verði færar um að kenna leikfimi* 480 — 480.

(við uæatu breyfcingartill. hér á undan): <
A undan »stúlkum< komi: utanbæjar.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Við 1. b.:
Við 1. d.:
Br.tíll. 295. (1.):

Við 1. k: 
¥8U*
Br.till. 295. (2.)

Viö 1. k.:
Við 2. a,—d.:

15. gr-
Breytíngartíll. 281. (14):

Fyrir 1,500 — 1,500 komi: 2,500 — 2,500.
Fyrir 6,000 kr. komi: 5,000 hvort árið.

Liðurinn falli hár niður.
Fyrir 300 kr. koroi: 1,400 kr. hvort árið.

Liðurinn falli hér niður.
Liðurinn orðist: 2. Til kaupstaðabókasafna 2000 kr. hvort árið.

— 2.: Athugaaemdin falli burfc.
— 3.: Liðurinn orðist: Til sýslubókasafna og leatrarsala í kaupfcúnum alt að 1,500 kr.

hvort árið.
— 3.: Orðin »gegn — stofnana< falli burt.
— 4. b.: Aftan við liðinn bætist: »og til aðatoðar.<
Við 4. b.: Fyrir 1000 kr. komi: 1200 hvort árið.
— 4. e.: Liðurinn falli burt.
— 5.: Athugasemdin falli burt.
— 7.: Eftír 7 a. komi nýr liður, sem verður b.: Til aðstoðar eftir reikuiugi alfc að 600

- kr. hvort árið.
Breytingarfcill. 295. (3.):

Við 7: Effcir staflið b. á undan athugaæmdinni komi nýr Btafliður: 
c. Til umajónar og gæslu forngripasafusins 1000 — 1000.
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16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.

45.

Breytingartill. 295. (4.): j ;
Við 7.: Aftau við athugasemdiua bætist: Skylt er fotngripaverði »5 hafa fastan 
aðstoðarmann og launa honum af þessari upphseð 600 fcr. hvort árið.

Breytingartill. 295. (5.):
Við 7.; Stafliðnr o» verði stafl. d.

Við 7.: Aftan við 7. b., aem verður 7. c., bætaat orðm: >«U að<;
— 7. b.: Athugasemdin fa.lli burt. . .
— 7. c.: Liðurinn sá, sem verður d., orðist svo: Tii rannsékna og uudirbúaings á skrá-

setning fornmenja alt að. ; .
— 7. c. (sem verður d.): Fjárveitingin í þeim lið breytiat úr 1000 j 500 kr. hvort

árið.
— 8.: Athugasemdin falli burt.
— 9.: Athugasemdimar falli burt.
Breytingartill. 295 (9.):

A eftir 9. tölul., sem verður 4., komi nýr töluliður:
5, Til safnabússins:

. a. Til eldiviðar, áhalda o. fl. 2.20Q — 2,200. 
b. Til dyravarðar 1,400 —• 1,400.

Við 10.: Orðin: »með því skiiyrði — komið út< falli þurt. . , , ,
— 11.: Fyrir 600 komi 300 kr. hvort árið.
Eftir 12. iið bætist inn nýr liður, sem verður 13.: Til Einare skáids Hjdrjeif*9onar }200 kr. 
hvort árið, og töluliðiruir á eftir breytist eftir því.
Breytingartill. 281 (15):

Við. 13.: Fyrir 800 — 800 komi 1500 — 1500.
Breytingartill. 273 :

Við 13.: Fyrir 800 — 800 komi 1200 — 1200.
Breytingartill. 281 (16):

Við 14.: Liðurinn falli burt.
Eftir 17. lið (sem verður 18.) bætist inn nýr liður: Til Einare myudasmiða Jéppsonsr 

1500 kr. hvort árið, og liðimir á eftir breytast eftir þvú
Brtill. 281. (21);

Eftir 17.1. komi uýr liður, sem verður 18. Til Einare sfcálds Hjörleifssonar J.500—■ 
1500

Br.till, 281. (21.):
Og enn nýr liður: Til Guðm. skálds Guðmundssoöar 600 — 600, sem vértfur 19 

Br.till. 281. (17.):
Við 18. og 19.: Liðirnir falli burt.

Við 19.: Fjárveitingiu verði 4000 kr. f. á.
Við 19.: Athugasemdin falii burt.
Við 21.: Athugasemdin faili burt.
Breytingartill. 281. (18.):

Við 22.: Liðurinn falli buit.
Við 22.: Fjárveitingih falli burt síðara árið.
Við 22.: Athugasemdin falli burt.
Breytingartill. 281. (19.):

Við 23.: Liðuriun falli burt.
Við 23.: Fjárveitingih breytist í 720 kr. bvort árið.
Breytingartill. 281. (20.):

Við 24.: Liðurinn falli burt. •
Breytingartill. 281. (22.): ■ •■■-■ ■

Við 25.: Liðtlrinn verðiír 20. liðnr «. s. frv. ...
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4«. Breytingartiíl 274.:
ViS 25.: Á eftir þessum lið komi nýr (26. liSur) þaunig:

Styrknr til að gefa út lagasafn handa alþýðu (áframhald), 20 krónur 
fyrir örkina, gegn þv( aS áframhald þetta verði eigi selt tiltölulega dýr- 
ara en þau bindin (4), sem út eru komin áSur, alt aS 800.

47. Eftir 28. lið (sem verður hinn 30.) bætist inn nýr liður, sem verður 31.: Til Ouðm. 6.
Bárðarsonar til utanfarar til jarSfræðisrannsóktianáms 1000 kr. f. á.,: og USatalan 
á eftir breytist eftir því.

48. BreytingarfáH. 281 (23):
Við 29.: Fyrir 1200 — 1200 komi: 1500 — 1500.

49. Viðaukatill. 267:
Á eftir 29. lið komi nýr liður: Til ísólfs Pálssouar til utaufarar i þeim tilgangi 
að afla sér tekniskrar mentunar 1200 kr. — 1200 kr.

Til vara: 1500 kr. í eitt skifti.
50. Breytingartill. 295:

Við 30. lið, sem verður 11. Fyrir 600 — 600 komi: 800—800.
51. ViSaukatill. 300:

Eftir 30. lið komi nýr liður:
>• ■ - > 31. Til Emars Páls Jónssonar til að fara utan og fullkomna sig í tónlist

(fyrra árið) 1500 kr.
52. Breytingartill. 295 (6.—8.):

Töluliður 4 verði tölul. 2
— 7 — — 3
— 9 — — 4

53. Breytingartill. 295 (10.):
Töluliðírnir 2., 3., 5., 6., 8. verði töluliðir 6., 7., 8., 9., 10.

54. Breytingartill. 295 (11.):
Töluliður 30. verði tölul. 11.

55. Breytingartill. 281 (24.):
Aftau við greinina komi nýr liður: Námsstyrkur til Jóns H. ísleifssouar 600 kr. 
fýrra árið.

56. Breytingartill. 281 (25):
Aftan við greinina komi annar nýr liður: Til Jóhannesar málara Sveinssonar 
600 — 600.

57. Breytingartill. 281 (26.):
Aftau við greinina komi enn nýr liður: Til Jóns Ófeigssonar 1000 — 1000 til að 
gera þýzk-ísleuzka orðabók.

1«. gr-
1. Við 1. c. 6.: Liðurinn falli burt. >
2. — 2. a.: Liðurínn hækki upp i 3000 kr. hvort árið.
3. — 2. c. 6.: Liðurínn falli burt.
4. Breytingartill. 262. (3):

Við 4: Liðurinn orðiat þauuig:
Til EiSaskólans:
a. Byggingaretyrkur 10,000 — 10,000.
b. Til verklegrar búnaðarkenslu 3,000 — 3,000. ■

5. Við 4.: Liðuriun hækki upp í 2,500 hvort árið. !
6. — 4.: Eftir þann lið bætist inn nýr liður, sem verður hiun 5., o. a. frv.: i

Til húamæðraskóla á Eiðum 1000 kr. hvort árið.

«48
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7.

8.

N. 280.:

Við 5.:

Eftir 4. lið komi nýr liður: Til Jónínu Sigurðardóttur til matreiðsluskóla 
halds 1000 kr. hvort árið.
Fjárveitingin hækki upp í 22,000 hvort áríð.

9. Br.till. 281. (27.):
Við 66. b. Falli burt.

10. Við 8.: Fjárveitingin lækki um 500 kr. hvort árið.
11. — 8.: Þar næst bætist inn nýr liður: Handa Ungmennafélagi Islands til eflingar 

líkamlegra íþrótta og til skóggræðslu 2000 kr. hvort áríð.
12. Breytingartill. 290.:

Við 10.: í staðinn fyrir 14,000 — 12,000 kr. komi 16,000 — 15,000. :
13. Við 15.: Fyrir Itekniskan skóla< komi >iðnskóla.<
14. Eftir 19. tölulið komi nýr líður: Handa Indriða Helgasyni og Jóni Sig- 

urðssyni til að halda fram námi í rafraagnsfræði.
15. Viö 20.: Fyrir 5,000 komi 3,000 kr. hvort árið.
16. — 22.: Athugasemdin >þegar skip< o. s. frv. falli burt,

— 24. b.: Liðurinn falli burt.
17. Viðaukatill. 266.:

Eftir 25. lið komi nýr liður: Til Odds Oddsaonar og Helga Magnússonar 
í >Regin< á Eyrarbakka til að afborga með verkfæri, sem notuð eru við 
aðgerð á skilvindum o. fl.

18. Við 26.: Liðurinn falli burt.
19. Viðbætist nýr liður: Hjálpræðisheriuu í Reykjavík 250 kr. Iivort árið 

gegn öðru eius úr bæjarsjóði Reykjavíkur.
20. Við 27.: Athugasemdin falli burt.
21. Eftir 27. tölul. bætist inn: Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík til iðnsýningar 2000 kr. 

síðara árið.
22. Br.till. 265.: Aftan við 28. lið komi tveir nýir liðir svohljóðandi:

29. Til Ólafs Jónssonar til þeas að læra. að gera myudamót (olichéer) 
1200—1200.

30. Handa hæfum mauni til þess að læra að grgfa iiámubrunna og 
að fara með jarðbora (demantsbora), 1500—1500.

23. Br.till. 278:
Eftir 28. lið komi nýr liður svohljóðandi:
Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkuraandi til að halda 
við bygð á saodinum og veita ferðamönnuin húsaakjól, beina og fylgd, 
400 kr. hvort árið.

24. N. 307. (breyt.till. við næsta lið hér á uudan):
Fyrir 400 komi 200.

17. gr. 
Óbreytt.

18. gr.
1. Ellistyrkur til síra Hjörleifs Einarssonar hækki upp i 500 kr.
2. Ellistyrkur til Elinborgar Friðríksdóttur upp í 600 kr.
3. Böðvari Jónssyni veitist 100 kr. ársstyrkur.
4. Breytiugartill. 298.:

Til ekkjufrú Torfhildar Hólm: Fyrir 200 kr. komi 360.
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5. Br.till. 299.:
. Til RognhiMar Björnsdóttur ekkju Pála Ólafssonar skálds: Fyrir 200 kr. komi 

300 kr.

19. gr.
■ Hil Þngj* málagrein: »Upphæ8, er svarar< o. s. frv. falli burt.

20. gr.
-MeS brtytingum samkVæmt atkvæSagreiðsln.

Vi8 21, gr. hætist:
iv i( ^) - Sláturfélagi Suðurlands má lána úr viðlagasjóði 45,000 kr. gegn jafnmiklu stofn- 

féi(hjiitafé) og ábyrgð Sýslunefndanna í V. Skaftafells, Rangárvalla, Árness, Kjósar, Borgar- 
fjarSarog Mýra sýslna, og 4*/^ vöxtum og afborgun á 15 árum.

,2) Öðnup aláturfélögum má lána úr viðlagasjóði 25,000 kr. gegu ábyrgð hlutaSeig- 
andi sýslnefnda og öSrum kjörum hinum sömu.

3) yiðaukatillaga 301:
• - Kftir.tqinliS b.- .bœtist nýr töluliðu1- c.: Sláturhúsi Gunnars kaupmanns Einarssonar

f .p^ykpijfk má ,lána 10,000 kr. úr viðlagasjóði gegn 2. veðrétti ( allri sláturhúseigninni, þykj 
landsstjórninui það nægileg trygging, eða þá gegn ábyrgð bæjarfélags Reykjavíkur, og að öðru 
leyti meS sömu kjörum.

£) TJDa^verksraiðjunni á Akureyri má lána úr viðlagasjóði alt að 50,000 kr. meS
Óbyrgð hœjarstjóraar og sýslunefnda Eyfirðinga gegn á’/gjt vöxtum og afborgunarlaust 5 ár 
hin næstu, en greiðist síðau með jöfnum afborgunum á 15 árum.

5) Handa Heilsuhælisfélaginu má ábyrgjast 150 þús. kr. lántöku til að koma upp 
heilauhæli á Vífilstöðum yfir 50 sjúklinga.

6) Fljótshlfðarhreppi má veita úr viðlagssjóði 5 þús. kr. lán gegn ábyrgS sýslu- 
utfpdar Rapgæinga með 6 jt í vöxtu og afborgun á 28 árum.

7) Alt að 6000 kr. ntá lána úr viðlagasjóði kirkjusjóði íslauds, ef á þarf að halda 
til að hlaupa utidir bagga til að endurreisa 2 kirkjur í Arnessýslu, er fuku í vetur.

8) Til umbótar á bryggjuuni á Blöuduósi má veita sýslunefnd Austur-Húnavatns- 
sýslu alt að 8000 kr. láni úr viðlagasjóði.

9) Viðaukatállaga 309:
Eftir stafl. »g< komi nýr stafl. (hj: »Til þess að gera Kroasavík á Hellissandi að 

mótorbátakvi má veita hreþpsnefnd Neshrepps utan Ennis alt að 8500 króna úr viðlagasjóSU.
Staifl. »h< verður stafl. »i<.
1Ö) í stað 30,000 kr. kornforðabúrsláusheimildarinnar f fjárlagafrumvarpinu komi 

heimild fyrir alt aS 10,000 kr. láni hvort ár hin næstu.
11) ’ Viðaukatniaga 276 :
Úr Viðlagasjóði má veita alt að 5000 kr. lán handa Jóh. J. Reykdal í HafnarfirSi, 

gegn veði í verksmiðju hans, í viðbót við áður veitt lán úr viSlagasjóði. Lánið ávaxtast með 
4*/# árlega, sé afborgunarlaust fyrstu 5 árin, og greiðist sfðan með jöfnum afborgunum á 
15 árum.

12) ViSaukatillaga 276 :
Úr viðlagasjÓSi má veita bæjarsjóðl Hafnarfjarðar 28,000 króna lán til þess að koma 

á stofn vatnsveitu í Hafuarfjarðarkaupstað. Lánið ávaxtist og afborgist meS 6% á 28 árum.
13) Breytingartillaga 288:

3 Kaupféíagið Ingólfur á Stokkseyri 'má fá lán úr viðlagasjóði 69,000 kr. gegn jafn- 
miklu blútafé og veði í húseignum og mannvirkjum félagsins á Stokkseyri og Eyrarbakka eða 
sjálfhknldtúábýrgð ýmsra félagsmanna með vöxtum og afborgun á 10—15 árum.

I

i
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14) Breytingartillaga 291 :
Úr viSlagasjóði má lána Björgvin Vigfússyni sýslnmanni í Rangárvallasýsln alt að 

12,000 kr. til að koma sér npp embættishústað gegn fasteignarveSi eSa awuari þeirri trygg- 
ingn, er landsstjórnin tekur gilda. LániS ávaxtast og endurborgist meS 6°/# á 28 árum.

LániS er bundiS þvi skilyrði, aS bóstaSurinn sé á heppilegum staS fyrir sýsluna, og 
aS alt lániS falli í gjalddaga, ef ekki nm semur með honnm eða búi hana una kaup á húsi og 
jörS viS eftirmann hans í embættinu á sínura tima.

15) Viðaukatillaga 256 :
Úr viðlagasjóði er heimilt að verja alt aS 20,000 kr. hvort áriS tíl lánveitínga handa 

bændum og samgirðingafélögum til aS kaupa fyrir girðingaefni irá útlöndum gegn ábyrgS 
sýslunefnda. Lán þessi ávaxtast meS 4°/0 og eru aS því er snertir samgirSingar og ábúendur 
á jörSum einstakra manna, afborgunarlaus fyrstu 2 árin, en afborgist siðan á 20 árnm með 
jafnri afborgun á ári. Abúendur á þjóðjörðum og kirkjujörSum fá lán þessi gegn 6°/0 ár- 
gjaldi í vöxtum og afborgunum í 28 ár. Lán þessi veitasteftir tiliögum Búnaðarfélags ís- 
lands.

Girðingar sem lánað er til skulu gerðar eftir reglugerð, er stjómarráðiS semur.
16) Viðaukatillaga.
>Ingvari E. ísdal snikkara má lána úr viðlagasjóði 12.000 kr. gegn þeirri ábyrgS 

ér stjómin tekur gilda, til þess að koma á fót tréverksmiðjn á SeySisfirSi. Af láninli greiðast 
4°/0 vextir árlega. Það sé afborgunarlaust 3 fyrstu árin og endnrborgist nfðan með jöfantn af- 
borgunum á 10 árum.«

17) ViSauktillaga 257.
Heimilt er að framlengja um 5 ár frest á afborgun af láni Erlendar Þórðarionar, 

Guðmundar Jónssonar og Guðna Jónssonar til tóvinnuverksmiðju aS Reýkjafossi i Olfusi sent 
veitt er á fjárlögnnum fyrir árin 1904 og 1905, aS upphæð 20,000 kr.

Aftan við fjárlögin bætist svolátandi ný grein, sem verSur 22. gr.:
Þessar áætlanir og fjárveitingar eru þeim skýringum háSar og þekn skiKlögum 

bundnar, sem hér segir:

1. Tollar þeir, er taldir eru í 2. gr. 8.—13., eru áætlaðiraSfrádregnura innbeimtnlauniim.
2. Styrkurinn í 12. gr. 2. greiðist hreppsnefud Hofshrepps í Öræfura.
3. Styrknum í sömu gr. 3. a. til Björns augnlæknis Ólafssonar fylgir sú kvöð, aS 

veita stúdentum i læknaBkólauum tilsögn í augnlækuingum, svo og til aS halda ókeypis 
»klinik< handa fátækum mönnum aS minsta kosti eiuu sinui á ináuuði.

4. Styrkur til sama manns í sömu gr. 3. b. er því skilyrði buudinn, aS hann hafi 
á hverri hriugferð aS minsta kosti hálfsmánaSar dvöl á einum hinum fjölmennasta viðkomu 
stað, eftir samráði við laudsstjórn, eftir reikningi hvort árið alt aS 300 kr.

5. Styrknum til tannlæknis Vilh. Bernhöfts (12. gr. 4.) fylgir sú kvöð, aS hann 
veiti stúdentum í læknaskólanum tilsögn f tannlækningum, og aS haun haldi ókeypis »klinik< 
handa fátækum mönnum, að miusta koeti eitiu sinni á mánuSi.

6. Sjúkraskýla byggingarkostnaSurinn (12.gr.8.k.) má vera mest þriðjungur byggingar-
kostnaSar og fara aldrei fram úr 1000 kr. á hverja þúsund héraSsbúa. {

7. Styrkinn til utanferða héraðslækna (12. gr. 8.1.) veitir stjórnarráSið eftir tillögum 
landlæknis og má hann ekki fara fram úr 120 kr. fyrir hverja mánaSardvöÍ erlendú.

8. Af fjárveitíngunui í 13. gr. A. 1. b. 1. eru 500 kr. lauuabót handa fyrsta póst- 
afgreiðslumanni Þorleifi Jónssyni.

9. Af póstflutninga-fjárveitingunni (13. gr. A. 2.) eru 8000 kr. ætl*8?r hvort árið 
fyrir aS flytja alls konar póstsending ir (þar með taldar böggulseudingar, peninga- og. ábyrgðar- 
bréf) með akipum, sem ekki njóta fasts tíljags, milli íslands og útlanda, og milli bafna * ís-



Þmgskjal 302

landi, vátxyggja þrar og annast skil á þeini á höfnum, að því tilskildn, að skipin sigli meS 
fa8tri ferðaáætlun, sem auglyst sé fyrir fram.

10, Pósthúsið I Reykjavík séopið 9 stundir hvern virkan dag, og 1 stund á helgum dögum.
1L Fjtirrveitingamar til K.eflavfkurvegar, Hvammstangavegár og Brefödalsvegar (13.

1 gr. B. VII. VIII. og IX.) ery bundnar því skilyrði, að jefnmikln fé að minsta kostisé vsritf
ttt vágWMMr antiárestaðar frá.

i BreyringaríjiUaga 2641
j i. Vitf H. liðHin. ■ Liðorinn orðist 'svo: Keflavíknrfjárveitingin (13. gr. B. VII.) er því 
j akilyrðibundin að */4 að minata kosti sé varið til vegarins annarsstaðar frá. : Til vara: að 
J l átaðlwn ifyvi» J/4 f ofangremdri tillögu komi 7,.
j 12. Fjárveitingin til rítslmafélagsins norræna (13. gr. C. I.) eru umsamdar fjárgreiðslur

ara<3Q'ár Irá 25.. ágúsfc 1306 fyrir að haida uppi ritsltnasambaudi milli ístandS og Hjaltlands 
ogfyúr308^000kr. ttMag félagsiás tii landsslmalagnitlgar frá landtökustað sæsimans til Reykjavikur: 

i.i• - miflík £«^ærþráð í talaínoann nýja onilli Reykjavíkur og ísafjarðar (13. gr. ö. II. 4)
er stjóminni heimilt að kaupa, er heuni þykir bezt heuta vegna verðsins.

<14. Ji Þáði skaí jafiúm vera skilyrði fyrir því, að stofnsettar sén talsfmastoðvar til al-
mentiingaimta. 4 símaietðurmm (13.gr. Ð. II. 1. 2. 4. 5.), að hreppurinn áhyrgist og kosti að slnnnt 
ktklta -átaifrækdluna effcir þeítn reglum, sem nú gilda um stofnun venjulegra fcuids<rímastöðva 
og stjórnin nánara ákveður. ■ <

>Milc.lft Styrkormn tit hveró netnanda við prestaskóiann (14. gr. B. I b. 2) má eigi fara 
fauwú(>250 kr. fýrir skólaáríð.

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita efnilegum, reglusömum og efnalithim 
Mmendnmt og gangi aS öðru jöfim ntanbæjarnemendur fyrir bæjamemenduni.

16. Styrkur til hvere nettumda við lraknaskólann (14. gr. B. II. b. 2) má eigi fara 
faun úr 250 kr.. fyrir skóktárið.

Hósateigustyrk og námsstyrk má aðeins veita efnilegum, reghisömum og efnalftlum 
tMtnendnm. og gangt að öðrn jöfnu utanbæjaraemendur fyrir bæjarnemendnni.

17. - NántsstyrkuriniH við lagaakólanti (14. gr. B. III. c. 2) veitist með sömn skilyrðtim 
sem við prestaskólann og læknaskólann.

18. Námsstyrkur til hvero nemanda við mentaskólann (15. gr. B. IV. c. 7) má eigi 
fai* framár 200 kr. fyrir skólaáríð.

Húsaleiguatytk og námsetyrk má aðeins veita efnilegum, reglusömum og efnalitlum 
nemendum, og gangi að öðru jöfnu utanbæjarnemendur fyrir bæjarnemendum.

19. Styrkur til harnaskóla (14. gr. B. VIII. b. 1.) veitist eiukum eftir lengd kenslu- 
tfma og nemendafjölda, og með því skilyrði, að skólarnir njóti móts við styrkinn úr lands- 
sjóði jafnmikils styrks annarostaðar frá og að þeir hafi nauðsynlegustu kensluáhöld.

20. Styrkur til farokóla (14. gr. B. IV. b. 2.) veitist gegn því, að skólarnir fái úr 
sveitarojóði eða anuarostaðar að a$ jiuinota kœtb jafnntikið landssjóðsstyrknum, og að þeir 
bafi nauðsynlegustu kensluáböld.

21. Styrkurinn til að koma upp barnaskólum utan kaupstaða (14. gr. VIII. b. 3.) 
veitist með því skilyrði, að stjórnarráðið samþykki uppdrátt að húsínu.

i 22. Styrkurinn til unglingaskóla utan kaupstaða (14. gr. VIII. c.) veitist með þvi
■ skilyrði, að til kenshmnar sé varið úr sveitarojóði anuarostaðar að eigi minna en styrkmun 
> nemur. Nánari skilyrði fyrir styrkveitingum þessura semur stjóruarráðið.
’ 23. Sundkeii8lu8tyrkurínn til Rvtkur (14. gr. B. IX. a.) er buiidiuii því skilyrði, a$
j kenslan farí fram að minsta kosti 2 mánuði að voriuu og 1 raánuð að haustinu og að læri- 
i sveinar latínuakólans ujóti keuslunnar ókeypis.

24. Sundkeii8lustyrkurinn utan Reykjavíkur (14. gr. B. IX. b.) veitist bæjarotjórnum 
og sýslunefndum með því skilyrði, að aunarsstaðar frá sé lagt til sundkenshtnnar eigi rainna

• en lándssjóðsstyrknum nemur,

!1i4J
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25. Xaupstaðabókas&fnastyrkurinn (15. gr. 2. a—d) veitiat með því skilyrSi, aS bæjar- 
og sýslufélög veiti minst jafnmikið í móti.

26. Syslubókasafnaatyrkurinn (15. gr. 3) er bundinn eigi minna tillagi úr sýslusjóði 
eða bæjarsjóði, og sé landsstjórninni aend&r skýrslur um fyrirkomulag, efnahag og bókakaup 
þessara stofnana.

27. Af Bókmentafélagsstyrknum (15. gr. 5) veitast 500 kr. méS þvt skilyrSi, aS 
BókmentafélagiS gsfi út 24 arkir á ári af íslenzku fornbréfasafni eSa sem því svarar af registri.

28. Forngripasafnið (15. gr. 7) sé opiS frá 15. júní til 15. sept. 2 tíma á dag, en 
hinn tíma ársin* 1 tíma á dag.

29. Fornleifafélagsstyrkurinn (15. gr. 8) greiðist því aS eins, að Árbók Fornleifa- 
félagsins komi út hvort áriS.

30. Af NáttúrufræSisfélagsstyrknum (15. gr. 9) gieiðast 200 kr. á ári til umsjónar 
viS 'Náttúrugripasafnið. Að öSru leyti er styrkurinu bundinn því skilyrði, aS Náttúrugripa- 
safniS sé eign landsins og til sýnis fyrir alinenuing á ákveSuum tíma, að minsia kosti eiuu sinni 
í vikn.

; 31. Fornbrófasafuaatyrkurinn er því skilyrSi bundinn, aS gefiS verði út sams konar
registur sem við fyrsta bindi viS sérhvert bindi, svo fljótt sem auðiS er, eftir aS það er komið út.

32. Goodtemplara-Btórstúkan og Bindindis-sameining Norðurlands (15. gr. 18-^10) 
geri stjórninni reikning fyrir, hversu varið ér styrknum til þeirra.

33. Styrkurinn til leikfélags Reykjavíkur (15. gr. 21) er því skilyrði bundinn, aS 
bæjarsjóður Reykjavíkur veiti félaginu að minsta kosti helming á móts við styrkinn úr 
landssjóði.

34. Af launafjárveitiugiinni við bændaskólann á Hvanneyri (16. gr. 2. a.) eru 300 
kr. launabót handa Hirti Snorrasyni, fyrrum skólastjóra þar.

35. Við 22. lið 16. greinar gildir sú regla, að þegar skip, sem eiga að Ðytja fisk 
farma til Spánar eða Ítalíu, erh afgreidd frá Reykjavík eða ísafirði, ber lögregtuatjóra að sjá 
um, ,að vottorð yfirfiskimatsmaunsins um gæðl vörunnar aé ritað á hleðluskjöl þeirra, eSa rita 
á þau vottorð sitt nm það, að sendandi. vörunnar hafi, þrátt fyrir áskornn, neitaS aS láta 
yfirfiskimatsmanninn meta gæði hennar.

36. Það er að segja um Fiskiveiðasjóðinn, að ef stofnað verður útgerSarmannafélag, 
er nái til allra eða flestra iunleiidra sfldarútvegsmanna, þá skal jafnau lejta álits þess félaga 
um úthlutun á því fé i FiskiveiðasjóSi, sem ætlaS er til efliugar sfldarútvegi.

Nd. 303. Atkvæðaskrá
viS 2. umræðu um frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

[Stjórnarfrumvarp;
Nefndarálit 243 ;
Breytingartillögur nefndarinnwr 244; 279 (þar sem einskis þingskjals er getiS, eru breytingár- 

tillöguruar frá nefndinni);
Breytingartillögur (annara) 253; 261; 282; 284; 285; 286; 296].

Óbreytt,
1- gr.
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2. gr.
1. Brttill. Aftan viS 2. gr. bætist: Farareyrir fulltrúa hóðan á alþjóðaholdsveikisfund f

Björgvin 600 kr.
2. Vttfaukatill. — — 2. gr. — Styrkur tii Sœmundar læknis BjaruhóSinssonar til

þess aff sækja holdsveikislæknamót í Björgvin.

3. gr.
1. Brfctill. við A. 4.: Fjárveitingin til miðstöffvarhitunar falli burt.

'2. — —-------------Til peningageymsluklefa í pósthúskjallaranum veitast alt aS 800 kr.
3. --------— B. III.: Til Rey kjadalsbrautar. með brú á Laxá vei.tast 10,000 kr.
4. ------- ----------------— aS fullgera Fagradalsbrautina veitast 11,500 kr.
5. ----- — ■——----- — nauSsynlegrar umbótar á Holtavegi, Eyrarbakkabraut, EyjafjarS-

arbfaut m. m. veitast 15,000 kr.
6. Vfoaukatill.'253 viSB. II.: Til aS venida Eyrarbakkabrautina niður Breiðumýri fyrir 

skemdum af vatnságangi 1600 kr.
'7i BrfcttH. viS B. III.: Til aS bœta torfærur á Grfmsnesbraut beggja megin Sogsbrúar veit- 

' Ust 10,000 kr.
:;g.; .— Til brúargjörðar á ytri-Rangá, falli burt.

ft. Viðaukatdi. 261 viS BIII: Á eftir: til brúargjörSar á Ytri-Rangá o. s. frv. komi: til
LagarfljótBbrúarvegar 4000 kr.

10. ‘-r- — 285 — BIII: Til brúargerðar á Gríshólsá og svo kölluðu Síki í HelgafeUs-
sveit 3000 kr.

11. Brfctill. við B. VIII: Til aSstoðarverkfræSings 2700 kr. falli burt.
12. ViSaukatill. 261 viSB. VHI: Á etyir: Til aðstoðarverkfræðings o. s. frv. komi: Til brú*

arinnar á Jökulsá á Dal hjá Hákonarstöðuro kr. 258,93 (Endurveit 
veiting kr. 0,79).

13; ViSailkatill. 286 við D. II. 6.: Á eftir >Árnes- og Rangárvallasýslum« komi: Tillagiuu frá 
' Árneksýslú skal verja til hliSarlfnunnar frá Selfossi niffur á Eyrar-

bakka og Stokkseyri.
1$.- BrfctilL viS D. II. 6.: Til Vestmanneyjasfma 44,200 kr. falli burt.
15. — —---------------- Til Bolungarvíkur talsfma frá ísafiiði veitast */4 koetnaðar eSa

6000 kr.
16. ViSaukatiHaga 282: Aftan viS 3. gr. komi nýr liður:

Til að mæla skipaleiS f GiIsfjörS 10,000.

4. &■
1.. Breit till. viS B. III. Til bókakaupa handa lagaskólanum 1000 kr. falli burfc
2. — — — — V.: Aftan viS liðinn 3—6 bætast orðiu >alt aS«.

5. gr.
1. ViSaukatillaga 296.: Eftir orðið >veitist« bætist:

ViS 1. Til dyxavatðar við SafnhúsiS (síSara áriS) 1400 kr.
. 2,.. j Bfcáifctillágá — 7. Fyrir 1000 kr. koni 500.
-8.. VfffaukatilL 296 viff 7. Til aSstoffar viS umsjón á Fomgripasafninu (afSara árið) 500 kr. 
4.------- - 282 Aftan viS 5. gr. bætist :

Námsstyrkur til Jóns H. Isleifssouar 600 kr.

6. gr.
1. VíSáúkatillaga 284. Eftir 16. lið komi:

ViS 24. ViSbótastyrkur til hafskipabryggju í Stykkishólnii 5000 kr. Sam-
lagningin breytist samkvæmt þvf.
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gt.
1. Viðankatillaga. 1 stað 7. gr. koroi:

Ur viðl&gasjóði má lána,-s/slunefud Austur-Húuavatuss/slu alt að 
8000 kr. til umbóta á bryggjunni á fflönduóei, er eudurgreiðiat 
með 6% á 28 árum.

4M

Nd. 304. Nefndarálit
meiri hlutans i málinu: Frumvarp til laga um aðflutningsbann á áfengi.

Vér undirritaðir nefndarmenn höfum eigi getað orðið sammála meðnefnd- 
annönnum vorum um þetta mál.

Baráttan gegn áfengisbölinu liefir nú verið háð með þjóð vorri um »íðast- 
liðna hálfa öld, eður meir, en þó eigi með fullu. fyigi nema siðasta aldarfjórðung, 
eftir það er málið komst i hendur Good-Templarreglunni. í höndum hennar hefir 
málinu þokað fram með sívaxandi hraða frá örlitilli byrjun. Ávöxturinn af starf- 
inu er sá, að stórmikill meiri hluti þjóðarinnar hefir gersamlega horfið frá áfengis* 
átrúnaðinum og sannfærst um, að áfengið er ekkert annað en eítur, er að eins á 
að vera til í lyfjabúðum, sem önnur eiturefni; en hvar sem það er notað til 
drykkjar, sé það skaðlegt lífi og heilsu manna. Reyndin hefir og um allar aldjr 
að undanförnu i sögu mannkynsins verið sú, að hölið/ sem áfengisnautnin hefir 
valdið, hefir verið eitt allra sárasta og átakanlegasta mein einstaklinga og þjóða, stór- 
virkara en jafnvel drepsóttir og styrjaldir. Ávextiruir hafa jafnan verið: heilsu- 
tjón, eignatjón, stórbilun á siðferðislegu þreki mannsins, ásamt mörgu öðru sem 
óþarft er hér að telja. Læknar vorir, ekki síst þeir, er framarlega standa i sinni 
ment, staðfesta þennan vitnisburð um áhrif áfengiaing ótviræðlega- Svo er og um 
allan hinn mentaða heim.

Hvilikur gróði væri það þá eigi á allan hátt fyrir oss og niðja vora að 
losna við þennan þjóðaróvin, áfengið. Hvilíkur sómi þjóð vorri að verða þar á 
undan flestum öðrum þjóðum. Og það vill svo vel til áð lega lands vors er oss 
í því efni til stórhagræðis.

Vér hikuin ekki við, að ráða alþingi voru íslendinga til að nota nú færið 
til þess að samþykkja alger bannlög gegn innflutningi áfengis, og erum þess full- 
trúa að þjóðinni muni margfaldiega bætast víntoUsmissirinn, ekki i eina átt, 
heldur í margar áttir.

Vér færum þetta fram, ekki að eins i voru eigín nafni, heldur þjóðar- 
i n n a r. Sé hægt að segja ura nokkurt mál, að það hafi verið rækilega undir- 
búið, þá er það þetta mál. Sé hægt að segja í nokkru máli: »Þjóðin vttiþað*, 
þá er það í þessu máli. í þessu efni skirskotum vér tíl hinnar ahnennu atkvæða- 
greiðslu um málið 10. sept. siðastl., þar sem 00 af hverjum 100 kjósendum, er 
atkvæði greiddu, tjáðu sig fylgjandi áfengisbannlögum. En við þessa tölu bann- 
vina má bæta hinum fjölmenna skara íslenzkra kvenna, sem i þessu máli, sem 
mörgum öðrum, eru næmar á. þjóðarsómann. Enn yiá bepda á ægkulýð vorn, 
sveina jafnt og meyjar, er áreiðanlega, að stórmiklum hluta> fylgja af alúð 
þessu máli*
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1 stuttu máli: áfengis-bannlög fela í sér ekkert aunað en réttmæta sjálfs- 
vörn gegn þjóðspillingu, og eru þvi þjóðarsómi og þjóðarnauðsyn.

Ai því sem nú hefir verið tekið fram, má öllum .vera Ijóst, að vér föll- 
umst i öllum aðalatriðum á frumvarp það um aðflutningsbann. ááfengi,erhér 
er til meðferðar. Hins vegar höfum vér þó talið rétt, að gera við það aUmargar 
breytingar. Sumar þeirra eru aðallega orðabreytingar eða miða að þvi að skýra 
ýtttfl ákvæði frumvarpsins. Aðrar eru efnisbreytingar, er miða áð því, að gera 
ýmfl ákvæði frumvarpsins sanngjarnari, og koma meiru samræmi á þau.

Skal svo nánari grein gerð fyrir aðalbreytingunum, svo sem hér segir:

1. breytíngin við 2. gr. er að nokkru leyti efnisbreyting, haiiðsynleg til
tryggingar þvi, að vmandi, ætlaður til iðnaðarfyrirtækja eða efnarannsókna vetði 
ekki öotaður til drykkjar. u

2. efnisbreytingin við sömu grein miðar til þess að gera sináskaintalækh- 
um mögulegt að halda lækningum áfram.

Nöfndin ræður énnfremur til þéss, að upp Vérði tékinh sá siður, að hafa 
óáféngt vin við aitarisgöúgur, og er henni kunnúgt, að biskúþ landsins ér þvi 
hlyntur. ' ‘ '•

3. og 4. breyting við 4. gr. þykja inaniiúðiegri og 'frjáfelegri gagnhárt
þeim, er áfefigi heflr pantáð. ,‘ ■ ó

Þar sem stungið er upp á þvi í 6. gr., að »hreppstjóri i forföllum lög- 
reglustjóra< komi i staðinn fyrir »strandgæzlumaður«, þá er það sprottið af þvi 
að strandgæzlu á yfirleitt hreppstjóri íforföllum lögregluatjóra að hafa á hendi.

'Ennfremur hefir nefndin talið nauðsynlegt, að bæta einum lið inn i grein- 
ina, er táki fram, hversu að skuli fara, er um skipsforða ér að ræða og skips 
eígandi er erlendis.

! Tyrri liður 8. greinar miðár að því að gera óheimiW þess að veita, gefa, 
sfelja eða láta á ánnan hátt af hendi áfengi, almenna og ótvíræða.

Siðari liður sömu greinar er svo orðaður eftir samráði við landlækhi, óg 
miðar breytingin til þess, að gera alþýðu manna léttara og kostnaðarminna að 
ná i ýms nauðsynleg húsmeðul, er í er meira af vinanda en ^1/*0/^. ■ 1

Fyrri breytingin við 9. gr. er mannúðlegri og frjálslegri en ákvæði frum 
varpsins.

Siðari breytingin við sömu grein tryggir það, að vinveitingamenn og vin- 
salar yfir höfuð fái bættan skaða þann, er þeir annars kynnu að verða fyrir, er 
lögin kæmu til framkvæmdar. . ■

Við 10. gr. þótti rétt að setja ákvæði i þá átt, að sá, er áfengi fyndist 
hjá og ekki gæti eða viWi sýna sönnunargögn þess, hvaðan honuin hefði komið 
áfengi, skyldi teljast sekur, svo sera hann hefði brotið gegn 1. gr.

Að öðrum kosti er ekki annað sýnna en að síík rannsókn, er uni ‘ ræðir, 
yrði einatt árangurslítil eða árangurslaus.

Annar liður 12. greinar virðist vera óþarfur, með þvi líkt ákvæði finst í 
almennum hegningarlögum.

öö
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Með breytingunni í 13. gr. viH nefndin meðal annare tryggja það, að 
ölvaður inaður sé ekki leiddur fyrir dóinara, og jafnframt hitt, að hann sæti 
sjálfur ábyrgð, nema akýrela hans leiði til þese, að upp komi, hver seldi honum 
eða veitti. Að öðrum kosti yrði rannsókn um þetta efni einatt árangurelaus 
með öllu.

Með breytingunum á 14. gr. eru sektarákvæðin færð stórkostlega niður, 
og hlýtur það að gera frumvarpið miklu aðgengilegra. Sama er að segja um 
niðurfærelu sekta annarstaðar eða i 15. gr.

Við 15. gr. Þykir oss nauðsynlegt, að orðið »visvitandi< falii burt 
Ástæðan er sú, að skipstjóri, sem síðar reyndist hafa gefið ranga skýrslu, gæti 
þótt sekur væri í raun réttri um visvitandi brot, skotið sér undan sektum, með 
þvi að halda því fast fram, að hann hafl ekki vitað betur.

Oreökin til þess, að nefndin leggur til að 18. gr. falli burt, er sú, að 
fyrri liður hennar er beint vanhugsaður, og siðari liðurinn óþarfur, vegna ákvæða 
almennra hegningarlaga.

Nefndinni þykir hæfilegt að láta V5 hluta sekta renna til uppljóstanda. 
Mundi það ákvæði gefa talsverða tryggingu fyrir þvi, að brot komust upp, án 
þess þó að freista manna til að gera sér atvinnu af þvi, að ljcsta upp brotum.

Ákvæði 19. greinar eru samhljóða við ákvæði ýmissa annara laga.

21. gr. hefír sams konar ákvæði og eru i lögum 11. nóv. 1899, nr. 26.

í 22. gr., sem verður 23. gr., leggur nefndin tií að i stað orðanna »öði- 
ast gildi< komi: »koma til framkvæmdar<. Það er ljóst, að þessi lög sem Önnur 
öðlast gildi, þegar konungur hefir staðfest þau og birtingarfrestur er liðinn.

En hins vegar er ætlast til, að þau komi ekki til framkvæmda fyr en
1. jan. 1912, og er sá frestur þó lengri en mikill hluti þjóðarinnar roundi vel 
við una.

Með þessum breytingum ræður meiri hlutinn deildínni til að samþykkja 
frumvarpið.

Neðri deild alþingis 15. marz 1909.

Björn Jónsson, 
form.

Sigurður Gunnarsson, 
skrifari.

Stefán Stefánsson, Eyf.

Björn Kristjánsson.

Hinir 3 nefndarmennirnir munu gera grein fyrir sinu ágreiningsatkv, siðar.
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Nd. 305. Breytingartíllögnr
við frumvarp til laga um aðflutningsbann á áfengi.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

: , 1- gr.
4. stoð orðanna: »eftir það ... . áfengan drykk« komi: »Engan áfengan

drykkfná*-
Við 2. gr.

1, I staðinn fyrir orðin: »en þó . . . að hann* komi: »Báðar þessar heimildir 
eru bundnar þvi skilyrði að vínandmn«.

2. ístað orðanna: »Loks skal . . . kirkjudeild í landinu* komi: »Loks skal 
smáskamtalækfium heimilt að flytja frá útlöndum vinanda til lyfjablöndunar 
og snaóskamtalyf með vinanda í, ef pöntun þeirra fylgja meðmæli hlutaðeig- 
andilögreglnstjóra og sóknarprests*.

Við 4. gr.
1. í stað orðsins: »aðflytja« komi: »fá«.
2. I stað orðsins: »innsigli« komi: »embættisinnsigli«.
3. í stað: »3 mánuðir< komi: »6 mánuðír<.
4. Aftan við orðin: »selja umbúnir þess« komi: »nema sá er pantað hefir, kjósi 

heldur að áfengið verði á sinn kostnað endursent seljanda*.

Við 5. gr.
1. í stað orðanna: »láta aðra . . . láta af hendi* komi: »leyfi öðrum akipver- 

jum að láta af hendi«.
2. í Btað orðsina: »innsigli« (2. 1. 3. lið) komi: »embættisinnsigli«.

Við 6. gr.
1. í stað orðsins: »strandgæzlumaður« korni: »hreppstjóri í forföllum lögreglu- 

8tjóra«.
2. (4.1. 1. lið). í stað orðsins: »innsigli« komi: »embættisinnsigli«.
3. Eftir 1. lið greinarinnar komi nýr liður svohljóðandi: »Sé um skipsfbrða að 

að ræða og skipseigandi sé erlendis, skal áfengið sent úr landi til hans á 
hans koetnað,' nema hann kjósi heldur að þvi sé helt niðnr«.

4. Annar liður greinarinnar verði 3. liður.

Við 7. gr.
1. í stað orðanna: »hér innanlands . . . og landi« komi: »né i landhelgi«.
2. í stað orðanna: »innsigli« komi: »embætti8innsigli« (á tveim Btöðum).

Við 8. gr.
8. gr. orðist svo: »öllum mönnum er óheimilt að veita, gefa, selja eða 

láta af hendi á annan hátt áfengi til annara manna.
Þo mega lyfsalar selja mönnum áfenga drykki eftir lyfseðlum löggiltra 

lækna, en þó eigi oftar en einu sifini éftír sama lyfseðli. Um sölu lyfja þeirra,
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sem áfengi er í, setur landfcekttlH ÍýfðölUM 'rvghit því til tryggingar að áfeng lyf 
verði eigi höfð til naHtnar, heldur eingöngu til lækninga<

Við 9. gr.
1. í stað: »8 vikur< komi: »4 mánuðir*.
2. Aftan við greinina bætist nýr liðúr svóhljóðandi: »Nú er vínveitingaleyfi 

eðá’ vínsöltdeyfistími einhvers manns ekki útrunninn, er lög þeasi koma til 
framkvæmda, og hefir hann þá rétt til endurgreiðslu úr landssjóði á tiltölu- 
legum hluta hins upphaflega leyfisgjalds*.

Við 10. gr.
í staðinn fýrir annán lið greinarinnar komi: »Komi það i ljós við heim- 

ilisrannsóknlna, áð áfengi sé i vörzlum þess manns, er rannsókn fer fram hjá, 
skal hánn skyldur til að sýna sönnunargögn þess, hvaðan honum eru komnar 
birgðirnar. Geti hann það ekki, skal hann teljast sekur um brot gegn 1. gr.

Við 11. gr.
í stað orðanna: »veitt er« komi: »hann selur eða veitir«.

Við 12. gr.
Siðarí liður greinarinnar falli burtu.

Við 15. gr.
13. grein orðist svo: »Nú sést maður ölvaður, og skal þá heimilt að 

leiðahann fyrir dómara, er af honum er runnið. Skal hann skyldur til að skýra 
frá, hvar hann hafi fengið áfengi það, er hann varð ölvaður af. Geri hann það 
ekki, eða leiði skýring hans ekki til fullrar sönnunar á hendur seljanda eða 
veitanda, skal hann sæta sektum frá 50—200 kr.

Við 14. gr.
1. í stað: »300—5000 kr.« komi: »200—2000 kr.«
2. í staðinn fyrir; »varðar fangelsi* komi: »varðar sekturn eigi rainni en 500 

i —5000 kr.«
3. t staðinn fyrir: »betrunarhúsvinnu< koini: »ekki minna en 8 mánaða fángelsi«.
4. 4. liður orðist svo: »Áfengi það.er ólöglega er fiutt ihn i landið, skal ávalt 

gert upptækt og því helt niður«.

Við 15. gr.
1. Orðið: »vísvitandi« (i 1. línu) falli burt.
2. í staðinn fyrir: »500—2000 kr.« komi: »200—1000 kr.«
3. í staðinn fyrir: »200—1000 kr.« komi: »100—2000 kr.«
4. í staðinn fyrir: »alt að . . . 8 mánaða fangelsi< komi: »sektum frá 250—
, , 2500 kr.«

Við 16. gr.
- I staðínn fyrír: »Svo skulu. .. gert upptækt* komi: »Svo skulu og flutn- 

ingstækin, éf aðalflutningurinn var áfengþ gerð upptæk«.
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Við 18. gr.
18. gr. falli burt.

Við 19. gr.
19. gr., sem verður 18. gr., hljóði svo: »Allar sektir eftir lögum þessum 

renni að,*/ö hlutum i landssjóð, en að */5 hluta til uppljóstanda«.
19. gr. hljóði þannig: »Séu sektir eigi greiddar, skulu þær afplánaðar 

með fangelsisvist*.

Við 20. gr.
I stað orðsins: »sakamál« komi »lögreglumál«.

Við 21. gr.
I stað 21. greinar komi ný grein svo hljóðandi: «Sveitarstjómum og 

lögreglustjórum er sérstaklega skylt að sjá um að lögum þessum sé hlýtt«.
21. grein frumvarpsins verður 22. gr.

Við 22. gr.
1. 22. gr. verður 23. gr.
2. I stað orðanna: »öðlast gildi« komi: »koma til framkvæmdar*.

Ed. 306. Breytingartillaga
við. frv. til laga um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn íslands m. m. á þgskj. 242. 

Flutningsm.: Lárus H. Bjarnason.

2. gr. orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi frá og nieð ráðherraskiftunum 1909.

Nd. 307. Breytingartillðgur
frá fjárlaganefndinui.

1. Við brtill. á þingskjali 278:
fyrir 400 kr. komi 200 kr.

2. Við brtill. á þingskjali 289:
Á undan »Stúlkum< komi: utanbæjar.
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Ed. 308. Tillaga
til þingsályktunnr um nð skipa nefnd til að íhuga fjármál landsins. 

Flutningsmenn: Sigurður Stefánsson. Kristinn Daníelsson. Jósef Björnsson. 
Sigurður Hjörleifsson. Ari Jónsson.

Efri deild alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til þess að ihuga fjármál
landsins.

Nd. 300. Vidaukatillaga
við breytingnrtillögur fjárlaganefndar á þskj. 245.

Frá Sigurði Gunnarssyni.

Við 21. gr.
Eftir stafl. »g« komi nýr stafl. (h.): »Til þess að gera Krossavík á Hellissandi 

að mótorbátakví má veita hreppsnefnd Neshrepps utan Ennis alt að 8500 króna úr við- 
lagasjóði.*

Stafl. »h« verður stafl. »is.

Ed. 310. Nefndarálit
um tillögu til þingsályktunar um skipun nefndar til þeas að annast um útgáfu

hentugra akólabóka.

Vér, sem kosnir vorum af hinni háttvirtu deild til þess að láta upp álit vort um 
þetta mál, erum einhuga á því að brýna nauðsyn beri til þera að bæta sem allra fyrst úr 
hinum tilfinnanlega akorti, sem nú er, á góðum fslenzkum kenslubókum. Beinustu og greið- 
uetU leiðina til þesaa teljum vér þá, að skipuð aé nefnd manna, er anniat um að samdar 
8éu og gefnar út góðar, velritaðar skólabækur eins og tillagan fer frara á. Ætlumst vér 
til að nefnd þeasi sé akipuð akólafróðum mönnum er hafi sérþekkingu í hinum ýmeu fræði- 
greinum, sem kendar eru í akólum vorum. Sérataklega er árfðandi að sem flestir nefndar 
manna séu vel að sér i fslenzku og bafi næman arnekk fyrir góðu ruáli. því vér teljum 
það miklu máli ekifta, að skólabækur allar séu ritaðar á hreinu og fögru máli.

Nefndinni ætlum vér að taka til yfirvegunar, hvaða bækur þurfi nauðsynlega að 
ríta. þegar hún er orðin ásátt um það, útvegar hún menn til að rita þær. Lætur hún 
auðvitað þær bækurnar sitja f fyrirrúmi, sem sfzt má án vera, og færír menn fást til að 
Bemja. Höfundarnir senda svo handrit sfn til nefndarinnar. Hún yfir fer handritin og 
gerir við þau athugasemdir eftir þörfum. þegar handritin eru orðin svo vel úr garði gerð, 
eem frekast er auðið. sér nefndin um útgáfu bókanna. Yrði það að lfkinduin venjulegaat. 
á þann hátt að hún fengi einhverjum útgáfuréttinn ókeypis eða gegn einhverju gjaldi, eftir 
þvf hve bókin væri útgengileg. Búast má við að styrkja þurfi útgáfu sumra bókanna, t. 
d. náttúrfræðis og landafræðisbóka, sem þurfa að vera með mörgum og góðum myndum. 
Nefndin ákveður bve há ritlaun skulu goldin fyrir hvert handrit og ætlumst vér til að 
ritlannin séu alt að 45 kr. fyrir hverja prentaða örk. Bækur þær, sem út koma firá nefnd- 
inni, teljum vér sjálfsagt að verði lögskipaðar kenslubækur f hinum æðri mentaakólum iands- 
ina. Upplagið af hverri bók ætti ekki að vera mjög atórt, þvf skólabækur úreldast tiltölu- 
lega fljótt. Auðvitað hefir það nokkurn kostnað í fðr með sér, að gefa oft út sömu bókina



i eoðarbættntn og breyttnm útgáfnm, eftir því aem þarfir tímans krefjast, en þaðætti 
fylblege að avara kostnaði.

Einu af 088 nefndarmönnum hefjr haldið því fraro, að æakilegt væri að nafnd 
þeesi befði einnig eftárlit með útgáfu kenDslubóka fyrir barnuskóla og unglingaskóla og höf- 
nm vér fallist á að gera það að tillögn nefndarinnar. Ekki ætlunist vé þó, til að skéia 
kókanefndm grngist fyrir þvf, að þesaar bæknr verði ritaðar. Teljuin vér þess skki þðrf 
fyrir þáaök, að það er miklu arðvænlegra að gefa út þessar bæknr, en kenslubæknr haoda 
æðci skólunum. Ætti það eitt að vera mönnum uægileg bvöt til þeas að.igefa út þesgar 
tokar, ekki sfzt ef þeir fengju einhvern styrk til þess af opiuberu fé. En vilji menso fá 
bók löggilta sem kenslnbók við barna og ungliuesfræðslu, ætti það »ð vera bundið„ því 
skðyxði að kenslubókanefndin veitti þvf eindregin meðmæli sín. Mundi þá svo fara, að-út 
gefenduin þessara bóka þætti viasara að leita álits nefndarinnar um bækurnar áðnr en þter 
være praatadar. þeir mnndu ekki vilja eiga það á hættu að nefndro lýsti bókiaa óépsfa 
éftir i. Yrði þetta tii þesa, þegar títnar iiðu, að koma í veg fyrir að óbæfar kenolubadliir 
yrðn útgsfnar og notaðar í biun.m lægri skólum vorum, og yfirleitt við barnafræðstn., I 
sawfcsDdi við þetta skal þess getið, að vér teljuni náiega ajálfsagt að utnsjónarmaður 
Ineðsfemélanna eigi sæti f uefndinni.

Loks skulum vér geta þesa, að vér teljum æakilegt að nefnd þeasi starfi fyrat um 
sinn *m alHangt árabil. Stjórnarráðið gefnr henni að ajálfaögðu erindÍBbréf, og ætti það 
áð vera á vafdí þess, til hve langs tfma nefndiu yrði skipuð.

Skulum vér ekki fjölyrða frekar um þetta mál, en leggjum til að tillagan veiði 
orðuð á þennan veg:

Alþingi áfyktar, að fela stjórnÍDDÍ, að skipa 5 manua nefnd, er annast urn að 
Batndar verði og gefnar út hentugar, fstenzkar akólabækur á vönduðu máli fyrir æðri menta 
skóla faadsins. Nefnd þessi hafi og eftirlit með útgáfu kenslubóka þeirra, er notaðar eru 
iri* barna og anglingafræðslu.

Efri deild alþingis 18. marz 1909*

Jósef Bjðrneson Stefán Stefánsson

form. skrifari og frainsögum.
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Kriatinn Danfelsaon.

Ed. 311. Nefndarálit
«m fritmvaep til laga um sölu á þjóðjörðinni Kjarua í Hrafnagilahreppi í Eyjafjarðarsýstu.
■'*■'■ > -«i

Álit meiri hlutans.
' ; i i .

, Til þeSs að gerð sé grein fyrir máii þesau, er hin háttvirta deild fól oss til fhög- 
nnár, þarl það fyest að vera Ijóst, hvert samband muni vera milli laganna Iti 90. ökt. 
1806 ttin þjóðjarðeaöltt og iaganna frá 20. okt. 1905 nm forkaupsrétt leigultða. þetta er 
nattðsyttlágt tíl þeas sð vita bvort alþingi og iandastjórn hafi ekki fullan rétt tii þsse að 
ráðstafa jörðinni og hvort einstekir menn eða aveitarfélög hafi nokknrn forkaopafétt á 
henni.

■' v :■ Eána og Iðgin um þjóðjarðaaölu ná til allra þjóðjarða og ekki til annára jarða, 
- ains er f iögunum ua forksnpsrétt leiguliða aettar ákveðuar reglur viðvfkjandi aölu annara 
jarða en þjóðjarða. jæssi tvenn Iðg ,eru bliðatæð og gilda bvor á aínu svæði. Lðgin uin 
fcrkanparétt. leigoliða gilda alla ekki um þjóðjaiðir fremnr en lögin nm sðlu þjóðjanða
giida nra jarðit þær, er ræðir ura í lögum um forkaupsrétt leignliða. - í

Lögin nm torkanpsrétt leiguliða ná til þeirra jarða, sem «ganga kaupum ’og enl-
Í«DH> vsite ábúeudmn þeaaara jaiða sératök forréttindi, að þvi er euertir kaup á þeina,-og 
sventarfélöguntun, að ábúanda frágengnnm. Lögin um þjóðjarðssölu veita Abúanda rétt til 
þesa sð ná kaupi á þjóðjðrð og fels landsatjórninni að stauda fyrir sðlanni, en veite sveit-
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•rfélögom engan fork&uparétt á þeim jörðnm. Auk þeas uudanskilja lögin nm þjóðjarða- 
aöln sérstakar jarðir, er ekki má aelja neroa með sérstöku lagaboði og heimila engum 
forkaupsrétt á þeim jörðnm.

Hvað hinar fyrnefndu þjóðjarðir anertir, aeta landsstjórninni er heimilað selja, þá 
er það bert, að lögin nm forkaupsrétt leiguliða og aveitarfélaga ná ekki til þeirra, þegar 
af þeirri ástæðu, að þær jarðirnar eru aldrei boðnar aveitsrfélögunum, að leiguliða frá- 
gengnnm, engin heimild til þeaa í lögunum og engin venja fyrir því. En að því er anertir 
þær þjóðjarðnr, er eigi má aelja nema roeð sératöku lagaboði, þá er auðsætt, að lögin nm 
forkauperétt leiguliða ná, ef avo mætti aegja, ennþá siður til þeirra. Væri avo, þá væri 
lögin nm forkauparétt leiguliða gerð rétthærri en bein ákvæði þjóðjarðasöiulagauna sjálfra 
(abr. 2. gr.), svo þau lög gætu alla ekki náð tilgangi afnum; þá takmarkaði loggjöfin (f 
lögnnum um forkaupsrétt leiguliða) þann umrááðarétt yfir jörðunnm. aem áakilinn er lög- 
gjafarvaldinu á þann hátt, að framkvæmd á aðalhugaun ákvæðanna í þjóðjarðaaötn- 
lögunnm yrði oft og tfðnm ómöguleg. það liggur f augum uppi (aamkv. 2. gr. þjóðjarða- 
8ölnlaganna), að vilji löggjafarvaldið afhenda einhverja jarðeign þjóðarinnar með aér- 
atökn lagaboði til einhverra almennings nota, þá fer það ekki þá kynlegu krókaleið, 
að epyrja fyrst ábúanda og sfðan hlntaðeigandi hreppafélag að þvf, hvort þan ekkí vilji 
avifta það tækifærinu til þeas. fíftir því gæti landaatjórnin t. d. ekki afhent Bún&ðar- 
félagi íalands þjóðjörð til ræktunar. nema með því móti, að ábúandi og hreppgfélág 
afsali aér þeaaum fmyndaða forkauparétti á jörðinni. Slfk löggjöf mnndi lfklega aí, mÖKg- 
um verða triin fremur hjákátleg.

það liggur líka f augnm uppi, að ekki er hægt að aegja, að aú jörð 'gapgj kjtpp- 
um og 8ölum«, aem landaatjórnin afhendir til almenninga nota með aératönu 1 aga- 
boði, þó landaajóður þiggi fyrir hana hæfilegt verð. > !.

þó mörg fieiri rök megi færa til stnðninga þvf, sem hér hefir verið aágt, þá 
hyggjnm við, að þetta muni nægja til þesa að sýna það, að löggjafarvaldið stendor 'álgjör- 
lega með óbundnar hendnr i þeaau máli, og að enginn einataklingur né aveitarfélag iaafir 
nokknrn minata lagarétt til þjóðjarðarinnar Kjarna, ef þingið vill aelja hana til al- 
mennings nota með aérstökum Iöguin.

En að því er mál þetta anertir að öðru leyti, þá þykir okkur aem löggjafarvaldið 
eigi fyrst og fremat að Ifta á það á hvern hátt jörðin rouni verða að meatum notum, og 
erum við ekki í neinum vafa um það, að hún verður langfyrat ræktuð upp og verður að 
langmestum notum fyrir landbúnaðinn f heild ainni, ef hún verður eign Akureyrarkaup- 
Btaðar, Með þvf móti verður hún lfka langflestum mönnum að notum.

Að ajálfaögðu ber líka að lfta á það, að AkureyrarkaupBtaður befir brýna þörf 
fyrir jörðina. Jarðarkaupin eru áhugamál nálega allra kjóaenda kaupataðarina. Bæinn 
vantar mjög tilfionanlega beitiland. Hefir áður fengið það að nokkru leyfci f Kjarnalandi, 
en á ekki von á því að fá það þar framvegis. Fari avo, verður það til atórhnekkis fyrir 
hinn blómlega landbúnað kaupstaðarbúa.

Beztu aönnunina fyrir þvf, hve bæjarbúum er það mikið áhugamál að eignaat 
jörðina, er það, að f vetur gerði bæjarstjórn kaupstaðarina samning við ábúanda jafðár- 
innar, ekkjuna Kriatjönu Jónadóttur, um að hún afsalaði aér til kaupataðarina forkaups og 
ábúðarrétti aínum til jarðarinnar með þvf akilyrði, að Akureyrarkaupstaðor greiði heani 
árlega 200 kr. meðan hún lifir; var þetta gert f fullu trauati til þeaa, að hið háa alþingi 
mundi vilja lfta á það, hve vel bœrinn vildi láta sér faraat við hinn fyrri búanda lands- 
sjóðeeignarinnar og að það að öllu leyti mundi gera löggjafarvaldið fúaara til þeaa að láta 
jörðina af hendi við kaupstaðinn. Bamningur þesai er aamþyktur og nndirritaður af öllum 
bæjarftdltrúum kaopataðarinB, og gengur þegar í gildi, er jðrifin verður afhent kaopataðnam 

■ til eignar. — En varla verðnr annað sagt, en að bærinn bafi með þeeán aýnt, að káhþin 
. og umráðaréttur yfir jörðinni era honum áhugamál, er hann vill vinna tll óð bergo evo

bátt gjald árlega og auk þesa borga landasjóði jörðina fallu verði. ><>' í clf •
Full áátæða er Uka til þeaa að lfta á það, að eftir þvf sem lög ganga nú itév i 

landi, hafa allir rétt til þeas að aetjaat að f bæjunom, án þess að leita Bér áðsetnrsleyfiB 
(sbr; lög nr. 60 frá 1907 um lansamenn, húsmenn og þnrrabúðarmenn). þetta eykw'iað- 
atreymið að bæjunum af bláfátækn fólki. Bæirnir hafa það háleita hlatvstfc afi gera'röta 
borgara úr þeaan fatæka fólki og börnum þeirra, en beill þjóðfóiagSÍM er að ókkl'tnlu 
leyti undir þvf komið, hvernig þeim tekat það. Til þese að iana þetía btatarerk af^éOdi, 
verðor hvar bærinn að neyta þeirra náttúruskilyrða, aem fyrir hendi era og ér það ekki 
lftilavert fyrir Aknreyri, að h&fa nokkurt land til nmráða í þessu skybi; <etr löggjafarVáM- 
inn sfst ætlsndi að það vilji vera meinamaður bæjanna, er þeir leitast við að leysa þetta 
þlutverk aitt sem bezt af hendi.
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< ; : En hvað Hrafnagilshrepp snertir, þá hefir hann &lla enga alvöru sýnt-í pgf jA
uá eignarhaldi ájðrðþessari. Eoginn lögmæltur undirbúningur hefir faxið fram. jaf hufu 
fureppuins, ekkertlagafruravarp hefir verið borið upp í þinginu nm að selja Jhrqpppnm 
jörðina, og engin rótt rök veröa fyrir því færð, að honum aé það nokkurt þroskaakdytði, 
að' fá eignarráð á jörð þessari. Hrafnagilehreppsbúar hafa yfir að ráða þeún kýnaírmþpaf 
ágætis ræktunarlaodi,aðþeim endiet það senpilega þessa öldina út og — hyi míður — 
líklega vel það, þó þeir sleptn því við Akureytarbúa að rækta upp Kjarnalandið.

/li'pav iVifl itfotn- ávo á, þent landssjóði eá þáfi ineð ölln meinfangalánst aðbelfá jörðina, ef 
hann fær fyrir hana hæfilegt verð; en hvað verði því viðvíkur, sem ákveðið er á henni í frum- 
varpinn, þá er haldið sér við mat dómkvaddra, óvilhallra manna, sem skipaðir voru í vet- 
ur, eftirleyfi stjórnarráðs, til þess að meta jörðina. Vorum vér allir nefndarmenn — lfka 
háttvirtnr minni hluti — sammála nm, að jarðin væri fremnr hátt en lágt metin. Hún 
er 41,2 hnndrnð að nýju mati, og er þíhiert jarðarhnndrað metið á 200 kr. Er það 
langt yfir meðalverð jarðarhundraða hér a land'Í og óvenjulega hátt verð á hlunnindalauari 
jörð. SLemt þykir okknr ekki áatæða til þess að færa verðið niður, enda má fnllyrða, að 
Aknreyrarkanpstaðnr sætti sig við það.

Af ástæðnm þeim, sem greindar eru hér að framan, ráðnm við háttvirtri deild til 
þess að samþykkja frnmvarpið óbreytt.

Alþingi, 16. marz 1909.

Signrður Hjörleifaeon, Ari Jónsson.
skrifari og framsögnrqðnr.

Álit minni hlutans.

Eg hefi eigi getað komið mér saman við samnefndarmeun mína nm úralit 
þesaa mála

Beiðni Aknreyrarkanpataðar um það, að ráðherra Islands veitist heimild til þese 
að selja kanpstaðnum þjóðjörðina Ejarna er bygð á þvf, að ábúandinn hefir afáalað kaúp 
staðnuxn forkanpsrétt ainn eða rétt til þess að fá jörðina keypta.

Svo er tilfærð nanðsyn sú, sem sé til þess, að Aknreyri eignist jörð- 
ioa og gagnsemi fyrir kanpstaðarfélagið, eins og nánara er skýrt frá í framanritnðn áfiti 
meiri hlntans. Að því leyti, er snertir þessa ástæðn, þá get eg ekki með neinu móti séð, 
að hún bó nægileg. það þarf meira til þess, að landssjóður selji aðra eins jörð frá sér 
sem Kjarni er. Akureyri hefir meir en nóg land í því flæmi, sem kanpstaðnrinn hefir 
fengið úr Hrafnagilshreppi frá þvf á árinu 1893, sem sé Eyrarlandstorfnna með Barði og 
Hamarkoti, 54,9 hndr. að dýrleika, og Nanst 21,8 hndr.; þetta land er allmikið, og nú -
fylgjá þessum jörðnm stórir slægjnhólmar í Eyjafjarðará. Eg get ómögnlega séð, að Aknr- 
eyrarkaupstaðnr geti haft meir npp úr Kjarna, eða réttara sagt gjört meir úr jörðnnni, en 
sveitarfélagið, sem leiknr hugnr á að fá hana Uka. Ank þess er jörðin Ifkleg til gagns 
fyrir héraðið alt, enda kom það á sínnm tfma til tals, að setja annan bændaskóla lands- 
ins þar. Hvernig sem litið *etf á; rétt pða tilkjdl Hrafnagilshrepps til Kjarna nú sem steod- 
ur, Þ* er ekki rétt, að hann sé fyrir borð borjnn vegna kaupstaðarins. Kjarni verðúr ef- 
lanst talin með þeim jörðnm, sem heimfærast nndir 2. gr laga 20. oktbr., nm söln þjóðjarða.

þegar eg avo sný mér að hinni blið málsins, þeirri aðferð, sem kaupstaðurinn 
eða bæjaratjórnin hefir viðhaft til þesa að ná eignarréttinnm yfir Kjarna, þá er þess að 
gæta, að afsal ábúandans til kanpstaðarina á forkanpsréttinnm er gagnstætt grnndvallar 
reglum laganna nm •delegation*. það er alt annað, að ábúinn getnr slept forkanpsrétti 
sfnum gagnvart landsdrotni.

I 4. gr. laga 20. oktbr. 1905, um forkauparétt leiguliða, er svo fyrir mælt, að ef 
lejguliði á jðrðn afsali sér forkaupsrétti sínnm, þá öðlist s v e i t a r f é 1 a g þ a ð, sem jörð 
liggUr f, fórkanþsréttinn. Ákvæði þetta nær nú ekki til þjóðjarða, én ef mætti heimfæra 
t»A wnalogice* npp á þjóðjörð, þá .lægi það næst, að lorkauparétturinn til Kjarna lenti hjá 
Hriflnagilshreppi. Hann hefir nú -tbstiega mótmælt þvi, að Kjarni yrði seldur, og sýslu- 
nefnd Eyjafjarðarsýsln sömuleiðis.

Ur þvf,hér er að ræða nm afhending þjóðjarðar, liggnr nær að fhnga fyrirmæli j
laga 20. oktbr. '1905 nm söln þjóðjarða. þau eiga að vfsu eigi hér við, þvf ábúandinn >
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hefir ekki felafi jðrðina af iandedrotni, en iög þessi aýna eamt svo mikifi, að áýslnnefndir 
hafa hðnd í bagga mefi, þegar nm sölu þjófijarfia er að nefia, og sýélnnefndin í Eyja- 
fjatfiarsýehi hefir látið tii efn heyra f þessu máli; svo mikifi er köœið fram, afi jðrfiin 
Kjarni eé þees efilis, að hún eigi að verða og geti orðið til almennings nota fyrir sýsln- 
fétagið eða nreppsfélag það, sem hún liggnr 1.

£afi er ekki rétt, að eeljá þessa jðrð afi svo stðddn frá landssjéði.

Eg leyfi mér þvf að leggja það tU, afi hin háttvirta þingdeiid felli fnunvarpið.

Aiþingi, 18. dag marzmán. 1909.

J. Havsteen, 
formaðnr.

Wé ÞiDgskjai 311—313

Nd. 312. Viðaukatilaga
við breytingartillögur fjárlaganefndar við frv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá fóni Þorkelssyni og Magnúsi Blöndahl.

Við rjo. breytiugartillögu við 21. gr.:

Eftir tölulið b. bætist nýr töluliður c.: Sláturhúsi Gunnars kaupmanns Einárs- 
sonar i Reykjavik má lána 25,000 kr. úr viðlagasjóði gegn 1. veðrétti í allrí sláturhús- 
eigninni, sem er úr steini, svo og 1. veðrétti í annarí fasteign, er báðar værirtttnar 
eigi minna til peningaverðs en 50,000 kr., og borgist lánið á 28 árum með 6% árlega.

Nd. 313. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga 19ÍO—19H.

Flutningsm.: Björn Kristjánsson.

TJreytingartillaga á þingskjali 264 orðist svo: . I... . ,' ' '■ ■ ■;! ■
Við 13. gr. B. VII athugasemdin orðist svo.*

Fjárveiting þessi veitist með þvi skilyrði að */, sé aðmipsta kosti varið,.til 
vegarins annarstaðar frá. . •



Nd. 314. Frumvarp
til laga um stofnun liáskóla.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

I. Stjórn hiskilans.

1- gr.
1 Reykjavík skal setja á stofn háskóla.
Skólinn nefnist »Háskóli fslands*.

2. gr.
í háskólanum skulu fyrst um sinn vera þessar fjórar deildir: 

guðfræðisdeild, 
lagadeild, 
læknadeild og 
heiinapekisdeild.

Koma hinar þrjár fyrstu i stað binna æðri mentaskóla, sem nú era, prestaskóla, 
lagaskóla og læknaskóla. En i fjórðu deildinni skal kenna heimspeki, islenzka 
málfræði, sögu íslands og sögu íslenzkra bókmenta að fomu og nýju.

3. gr.
Stjórn háskólans er falin rektor háskólans og háskólaráði.
Háskólaráðið heflr úrskurðarvald i öllum þeim málum, er snerta starf-

semi hásnólans, samkvæmt reglugjörð, sem konungur setur. Háskólaráðið fer 
með undlrbúning þeirra mála, er leggja á fyrir konung, löggjafarvald eða 
stjómarráð, og snerta háskólann. Það lætur stjóraarráðinu i té allar þær upp- 
lýsingar, sem það þarf á að halda og snerta háskólann sérstaklega.

4. gr.
Rektor er kosinn á almennum háskólakennarafundi fyrir eitt ár í senn. 
Prófessorar einir era kjörgengir, en kosningarrétt eiga allir kennarar

háskólansy
Sá prófessor er rétt kjörinn rektor, sem fengið hefir meiri hluta greiddra 

atkvæða, enda hafi tveir þriðju hlutar kosningarbærra kennara átt þátt í at- 
kvæðagreiðslunni.

Rektorskosning fer fram i lok hvers háskólaárs.
Hafi enginn fengið yfir helming atkvæða, skal kjósa af nýju um þá tvo 

eða fleiri, er flest atkvæði fengu, og er sá þá rétt kosinn, sem flest atkvæði fær. 
Séu atkvæði jöfn, ræður hlutkesti.

Rektor má endurkjósa, en ekki er hann skyldur að taka við endurkjörí 
fyr en ár er liðið frá því er hann lét af rektorsstörfum.

Birta skal stjómarráðinu úrslit rektorskosningar.
Verði rektor að fara frá áður en rektorsár hans er úti, skal sá af deildar- 

torsetmn háskólans, sem elztur er að embættisaidri, hafa störf hans með höndum 
þangað til aýr rektor getur tekið við.

Rektor tekur við störfum með byrjun háskólaárs.

Þingskjal 314 <£?
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•! 5. gr.
Rektor og forsetar deildanna fjögra eiga sæti i háskólaráði. Rektor er 

sjálfkjörinn forseti ráðsins. En varaforseta kýs háskólaráðið sér sjálft úr sin- 
ura hóp.

Háskólaráð heldur fundi eftir þörfum. Æski tveir menn úr háskóla 
ráði fundar, er rektor skyldur að boða til þéss fundar. Svo er og ef einn þriðji 
hluti kennara æskja fundar. Se fundur haldinn eftir ósk kennara, er ekki eiga 
sæti í ráðinu, eiga hvatamenn fundar rétt á að senda jafnmarga fulltrúa á fund- 
inn og margir eru menn i háskólaráðinu, og hafa þeir fulltrúar þá málfrelsi, en 
atkvæðisrétt eiga þeir ekki.

6. gr.
Háskölaráð setur nánari reglur um starfsvið sitt og rektors og eru þær 

reglur gildar, er staðfesting stjórnarráðs kemur til.

II. Hðskólakennar&r eg hiskólaóeildir.

7. gr.
Kennarar háskólans eru prófessorar, dósentar og aukakennarar, en auka- 

kennarar eru þeir kennarar nefndir, sem jafnframt gegna embættum eða öðrum 
aðalstörfum.

Konungur skipar prófessorana, en ráðherra dósenta og aukakennara að 
svo miklu leyti sem aukakennarar eru sérstaklega skipaðir til kenslunnar.

Áður en kennari er settur eða skipaður við háskólann, skal ávalt leita 
umsagnar hlutaðeigandi háskóladeildar um kennaraefnið.

8. gr.
Hver háskóladeild velur úr sínum hóp deildarforseta (dekani) og er hann 

jafnframt sjálfkjörinn i háskólaráðið.
Deildarforseta skal kjósa til eins árs í senn. Þó má endurkjósa deildar- 

foraeta, en rétt hefir hann til að neita endurkjöri þangað til ár er liðið frá því 
er hann síðast gegndi deildarforsetastörfum.

Allir deildarkennarar eiga atkvæði um kjör deildarforseta, eu prófessorar 
einir eru kjörgengir.

9. gr.
Hver háskóladeild heldur fundi eftir þörfum. Deildarforeeti boðar fundi 

og eiga þar sæti allir kennarar deildarinnar.
Heimilt er rektor áð taka þátt í meðferð máia í ðllum deildum eftir þvi 

sem honura lízt sjálfum, en atkvæðisrétt hefir hann þó að eins i sinni deild.

10. gr.
Hver deiíd semur lestrar- og kensluáætlun fyrir sig og skal þar gjörð 

nákvæm grein fyrir þvi, hvað heimtað er til embættispTófs og skýrt frá því 
hvernig hennarar hagi kenslu sinni.
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11. gr.
Deildarforeetar skula sjá om, að til séu í tæka tíð nákvæmar skýrelur 

um alla fyrirlestra og æfingar. sem halda á innan hverrar deildar á kenslu- 
missiri þvi, sem i hönd fer. En rektor athugar áður en skýrelumar em prent- 
aðár,hvortþær séu i samræmi við kensluáætlanir deildanna.

12. gr.
Stjómarráðið skipar ritara við báskólann. Ritarinn hefir á hendi reikn- 

ingsfæralu sjóða þeirra, er háskólinn eignast og hefir umsjón með byggingum 
háskólans og innanhúsmunum. Hann annast nauðsynlegar útveganir og endttr- 
bætur, tekur á móti skrásetningargjöldum stúdenta og prófgjöldum.

III. Kenslan og nemendurnir.
i
j 13. gr.
j Kensluár háskólans skiftist í tvö kenslumissiri; nær annað frá 1. oktðber
j til 15. febrúar, en hitt frá 15. febrúar til 30. júni.

j 14. gr.
Fyrirlestrar fara fram i heyranda hljóði. Yfirheyrela og æfingar eru þó 

fyrir stúdenta eina.
Allafyrirlestra, æfingar og próf skal halda á háskólanum sjálfum að svo 

j miklu leytí Bem því verður við komið.
í
j 15. gr.
\ Heimilt skal hverjum kennara háskólans að halda fyrirlestra á háskól-
\ anum um sjálfvalin efni, að svo miklu leyti sem það kemur ekki í bága við

skyldukenslu, en tilkynna skal hann rektor háskólans það áður..

j 16. gr.
öll lögskipuð háskólapróf, hvort heldur eru undirbúningspróf eða fulln-

aðarpróf, skulu haldin i síðasta mánuði kenslumisseris.
flver deild ræður sjálf hvort hún heldur uppi kenslu meðan á prófi

stendur eða ekki.

.17. gr.
Hver sá, kona sem karl, er lokið hefir stúdentBprófi við hinn almenna 

meutaskóla eða annan lærðan skóla honum jafngildan, á rétt á að verða skrá- 
settur háskólaborgari gegn þvi að greiða skrásetningargjald til háskólasjóðs, enda

j sé mannorð hans óflekkað.
í Sama rétt getur háskólaráð veitt útlendingum, er fullnægja ofangreind-

um skilyrðnm.
Hver sá, er æskir skrásetningar, skal fyrir byrjun kenslumissiris tilkvnna 

j það ritara háskólans, óg tekur ritari við skrásetningargjaldinu. 
j Skrásetningargjaldið er 15 krónur.
1



4TO Þingdkjal 314

18. gr.
Skráaettur stúdent fær háskólaborgarabréf hjá rektor.

19. gr.
Skrásettur stúdent segi foreeta þeirrar deildar, sem hann ætlar að stunda 

nám í, til sin þegar eftir skrásetninguna, en forseti ritar nafn hans á skrá yflr 
nemendur þeirrar deildar.

Skifti stúdent um námsgrein ber honum að tilkvnna það forseta þeirrar 
deildar, sem hann áður var i. jafnframt þvi sem hann lætur skrásetja sig af 
nýju i deild þeirri, sem bann ætlar sér eftirleiðis að stunda nám í. i

í byrjun hvere háskólaáre skulu allir stúdentar háakólans ritanafn sitt, 
bústað sinn og námsgrein í bók, sem geymd er á skrifstofu háskólans.

20. gr.
Stúdentar mega gangá undir embættispróf þegar þeim sýnist, hafi þeir 

áður staðist fvrirekipuð undirbúningspróf, þar á meðal próf i heimspekilegum 
forepjallsvísindum.

Próf í heim8pekilegum forepjallsvisindum er öllum stúdentum heímilt að 
ganga undir eftir tveggja missira nám við háskólann, en skylt að hafa lokið því 
að minsta kosti tveim missirum áður en þeir ganga undir embættispróf.

21. gr.
þeir, sem ganga vilja undir embættispróf, skulu hafa tilkynt það ritara 

háskólans að minsta kosti þrem vikum áður en próf byrjar. Um leið og þeir 
gefa sig fram skulu þeir gjalda 20 krónur til háskólasjóðs og tekur ritari há- 
skólans við fénu.

Hætti stúdent við að taka próf eftir að hann hefir látið innrita sig til 
prófs, á hann heiratingu á að fá prófgjaldið endurgoldið, hafl hann gettð sig fram 
við ritara áður en próflð byrjar.

En gangi stúdent frá embættisprófi, verður honum ekki endurgoldið 
prófgjaldið.

22. gr.
Stúdentar, sem byrjað hafa á embættisprófl, en gengið frá því, geta 

ekki gefið sig fram til prófs af nýju fyr en eftir ár, nema sérstakar ástæðijr 
mæli með þvi.

Stúdent, sem stenzt ekki embættispróf, getur ekki fengið að ganga undir 
próf aftur fvr en að ári liðnu.

Æski stúdent, sem staðist hefir embættispróf, að endurtaka próflð, til þess 
að öðlast hærri prófseinkunn, er honura það heimilt, en þó ekki fyr en að 
ári liðnu.

Stúdent greiðir prófgjald svo oft, sem hann segir sig til prófa.

23. gr.
Allir skrásettir stúdentar eru skyldir að gæta velsæmis bæði á háskóþ 

anum og utan hans.
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Verði skrásettur stúdent sekur um einhver afbrot gegn settum reglum 
háskólans, getur háskólaráð gjört honum hegningu En hegningin er annaðhvort 
áminning eða styrkmissir, brottrekstur uni lengri eða skemri tima eða fyrir fult 
og ált.
•'í'" 24. gr.

Nú verður skrásettur stúdent sekur að lagadómi um verk, sem svívirði- 
legt er að almenningsáiiti, og er hann þá rækur.
' 'Bfóttrekstur skal þegar í stað tilkynna stjómarráðinu.

25. gr.
Hver valdsmaður, sem stefnt heflr háskólastúdent fyrir glæp, skal til- 

kynna það þegar í stað rektor háskólans- Svo er og þegar hafin er réttarrann- 
sókn gegn atúdent fyrir glæp.

26. gr.
Afskiftum háskólans af skrásettum stúdentum er þá fyrst lokið, er stú- 

dent hefir hætt námi að fullu og öilu og tilkynt ritara háskóians það, eða hefir
, ekki sótt háskóíann i fjögur kenslumissiri samfleytt.
•'•••'" 27.gr.

Háskólakennararnir standa fyrir öllum prófum, en hver deild ræður fyrir- 
komulagi prófanna hjá sér.

öll próf skulu haldin i heyranda hljóði.
28. gr.

Við embætti8próf og undirbúningspróf þau, er koma til greina við fulln- 
aðarpróf, skulu jafnan vera tveir prófdómarar og skal annar þeirra ávalt vera 
utanháskólamaður.

Stjómarráðtð skipar prófdómara þá, er ekki eru háskólakennarar, eftir 
tillögu háskóladeildar og skulu þeir gegna dómarastarfínu i 6 ár.

29. gr.
Að loknu embættisprófi skal gefa þeim, sem staðist hafa próflð, kandi- 

datsvottorð gegn 25 króna gjaldi, og rennur það i háskólasjóð.

»1

IV. Doktwar.

30. gr.
- Háskóladeildirnar hafa hver um sig rétt til að veita doktorsnafnbót, og 

er slik nafnbót veitt annaðhvort í heiðursskyni eða að undangengnu sérstöku 
prófi.

Háskólaráð semur reglur um doktorspróf.

31. gr.
Að jafnaði skal sá, er æskir doktorsnafnbótar, hafa ioklð embættisprófl. 

IJann verður að láta umsókn sinni fylgja visindalega ritgjörð um eitthvert ákveðið 
éfni. Skal umsóknin stiluð tíl háskólaráðs, en það selur ritgjörðina i hendur hlut- 
aðeigandi háskóiadeild til álita og umsagnar. '



Nú er ritgjörðin talin fullnægja þeim kröfum, aem gjöra ber til slikra vis- 
indalegra ritgjörða, og skal þá umsækjandi láta prenta bana og sföan verja hana 
á háskólanum i heyranda hljóði á þeim degi, sem deildin ákveður.

Standist umsækjandi prófið, fær rektor og deildarforeeti honum prófs-
vottorð.

Fyrir prófsvottorð greiðir doktorinn 100 kr. og renna þær í háskólasjóð.

32. gr.
Hver sá, er hlotið hefir doktorsnafnbót, hefir rétt til að halda fyrirlestra 

í visindagrein sinni, en tilkynna verður hann það háskólaráði.
Þyki einhver misbeita þessum rétt’ sínum, getur háskólaráð svift hann 

réttinum.
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33. gr.
Háskólinn tekur til starfa, þegar veitt er fé tii hans i fjárlögunum, og 

ganga þá jafnframt þau lög og lagaákvæði, sem hér fara á eftir, úr gildi: kon- 
ungsúrekurður 21. maí 1847 um stofnun prestaskóla; lög nr. 5, 11. febr. 1876 um 
stofnun lroknaskóla, nema 4. gr.; lög nr. 31, 8. nóvbr 1883, að undanteknu ákvæð- 
inu um laun landlæknis í 1. gr.; 5. gr. laga nr. 23, 9. desbr. 1889; lög nr. 3, 4. 
marz 1904 um stofnun lagaskóla eg lög nr. 37, 16. nóvbr. 1907, sbr. lög nr.. 38 
frá sama degi, þó að áskildu aukaprófi fyrir menn, sem taka próf i lögum við 
Kaupmannahafnarháskóla eftir 1. október 1911. Loks falla þá úr gildi öll önnur 
ákvæði, sem koma i bága við lög þessi.

Nd. 315. Frumvarp
til laga um heimiid fyrir veðdeiid Landsbankans 
til áð gefa út þriðja flokk (seriu) bankavaxtabréfa.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1. gr.
Veðdeild landsbankans skal vera heimilt að gefa út bankavaxtabréf alt 

að 3 miljónum króna til viðbótar bankavaxtabréfaupphæð þeirri, sem hún má 
gefa út samkvæmt lögum 12. janúar 1900 um stofnun veðdeildar i landsbankan- 
um í Reykjavík og viðaukalögum við þau 25. september 1902, sem og lögum 20. 
október 1905 um heimild fyrir veðdeild Landsbankans til að gefa út,nýjan flokk 
(seriu) bankavaxtabréfa.

2. gr.
Um bankavaxtabréf þau, sem gefin verða út samkvæmt þessum lögum 

og kölluð verða 3. flokkur (seria) vaxtabréfanna, giida allar hjhar sömu reglur 
og settar eru með áminstum lögum 12. jan. 1900, sbr. tilVitntro lög 25. sept. 1902 
og lög 20. oktbr. 1905, að svo íniklu leyti eigi eru settar aðrar reglur með eftir- 
farandi greinum þessara laga.
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< 3. gr.
»• Landsbankinn leggur til tryggingarfó fyrir 3. flokki bankavaxtabréfanna, 

og skai það aldrei nema minni upphæð en */p verðhæð útgefínna bankavaxta- 
bttéfa þeirva, er óinnleyst eru á hverjutn tíma. Tryggingarféð skal vera að hefen- 
ingi i rikisskuldabréfum og að helmingi í bankavaxtabréfum veðdeildarinnar, út- 
gefnum samkvæmt lögum frá 12. janúar 1900 og 25. sept. 1902, sem og lögum
20. oktbr. 1905, og skal upphæð tryggingarfjárins miðast við gangverð nefndra 
verðbrjefa. — Landsstjórnin varðveitir tryggingarféð, en vextir af því renna i 
láttdsbattkann.

4. gr.
Ráðherra íslands og stjórn Landsbankans undirskrifa bankaváxtábréfitt.

5. gr.
Veðdeildinni skal heimilt að véita bæjarfélögum, sýslufélögum og sveitar- 

félögum lán, er samþykt séu af stjórnatTáði ísiands, gegn veði í eignum og tek- 
jum bæjar-, sýslu- og sveitarfélagsins.

6. gr.
Þégár'. veðdeildin tekur jarðir að veði, má virða jarðarhúsin með eignintti, 

óg gerist þess eigi þörf að þau séu vátrygð, ef verð þeirra nemur ekki */4 af 
virðingarverði jarðarinnar. Óll önnur hús skal virða sérstaklega óg vátryggja, 
ef verð þeirra á að koma til greina við lánveitingar gegn veði í eigninni, sbr. 7. 
gr. í nefndum lögum 12. janúar 1900.

■ 7. gr.
Þegar bankastjórnin eftir kröfum lágþega og samkvæmt 9. gr. nefndra 

laga 12. jan. 1900 á að annast um að koma bankavaxtabréfum í gjaldgenga pen- 
inga endurgjaldslaust, er henni heimilt að selja þau svo sem þau ganga bezt eða 
taka þau eftir gangverði.

8. gr.
Þá er bankastjórn heimilt að telja veðdeildarlán eða eftirstöðvar þess 

komnar i gjalddaga án uþþáí^iíár/ ef skdldiihkutúi' vianrækir að halda húseigttmn 
viðunanlega vátrygðum, sem áskilið er að vátrygðar séu, sbr. 10. gr. og 7. gr. 
nefndra laga 12. jan. 1900.

9. gr.
Samkvæmt 11. gr. nýnefndra lagá skulu skuldunautar veðdéildarinnar 

greiða vexti, afborganir og tillög til að borga kostnað við deildina og til vara- 
sjóðs í einu lagi með jafnri upphæð á hverjum gjalddaga. Tillagið til að borga 
kostnað við deildina og gjaldið til varasjóðs skal vera */a af hundraði á ári af

60
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upphæð lánsins, eins og hún er fyrir hvern gjalddaga, og afborgunargjaldið má 
eigi vera minna en svo, að láninu sé lokið á 50 árum, sé veðið jaiðeign, á 35 
árum, sé veðið steinhús eða steinsteypuhús, á 25 ái*um, sé veðið timburhús, og á 
15 árum, sé veðið torfhús. Sé lánið bæjar-, sýslu eða sveitarlán, skal þvi lokið 
á eigi lengri tíma en 40 árum.

10. gr.
Nú glatast bankavaxtabréf, sem nafnskráð er í bókum veðdeildarinnar, 

og getur þá bankastjórnin innkallað handhafa bréfsins með 12 mánaða fyrirvara, 
með auglýsingu, er birt sé þrisvar sinnum samfleytt i þvi blaði á Islandi, er 
flytur opinberar auglýsingar, og i Rikistiðindunum i Kaupmannahöfn, Ef enginn 
gefur sig fram með bréfíð i tæka tið, getur bankastjórnin útgefíð handa hinum 
skráða eiganda þess nýtt bankavaxtabréf með sömu upphæð sem það, er giat- 
aðist, án þess nokkur annar, er bankavaxtabréfíð kann að hafa verið afsalað, 
geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum.

Um ógilding annara bankavaxtabréfa fer eftir almennum lögum.

11- gr.
Sérstakan reikning skal halda fyrir 3 flokk bankavaxtabréfanna, og skal 

þeim til tryggingar vera sérstakur varasjóður, en i hann renna tekjur veðdeild- 
arinnar eftir þessum lögurn. Fyrir bókfærslu, reikningshald og til annars kostn- 
aðar, er af þessu leiðir, má greiða alt að þvi 2000 kr.

12. gr.
Akvæði þessara laga snerta að engu leyti bankavaxtabréf þau, sem gefín 

eru út samkvæmt framannefndum lögum 12. jan. 1900 og 25. sept. 1902 og 20. 
okt. 1905.

Nd. 316. Breytingartillaga

við breytingartillögur við frv. til fjárlaga 1910 og 1911 (þingskjal 281). 

Flutningsmenn: Jón Þorkelsson, Benedikt Sveinsson.

Við tölulið 24: Fyrir 600 kr. komi 1200 kr.
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Nd. 317. Frumvarp
til Qáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Eins og þ&ð var aamþykt við 2. umr. ( Nd.

1. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum fyrir árin 1908 og 1909 veit- 

ast kr.: 110,895,10 til gjaMa þeirra, sem tilfærð eru ( 2.—6. gr. hér á eftir.

2. gr.
Til viöbótar viö gjöld þau, scm talin eru ( 12. gr. fjárlaganna til læknaskipunarinn- 

&r, veitist i eftir 10. liö 1.
Til þess aö fullgera aóttvamarhúsið á Seyðisfirði (þar af endurveiting 1168 

kr. 68 an.) ................. .......................................................................................................... kr. 2295,00
Styrkur tilSæmund&r iyeknis Bjarnhéðinssonar til þess aö sækja holds- 

veikhdæknamót ( Björgvin .................................................................................................. — 600,00
kr. 2895,00

3. gr.

Sem viöbót viö gjöld þau, sem talin eru í 13. gr. fjárlaganna til samgöngumála veitist
Viö A. 4. Til peningageymBluklefa í pósthúskjailaranum alt aö ................. kr. 800,00
Viö B. II. Til Reykjadalsbrautar meö brú á Laxá ...................................... . — 10,000,00

Til aö fullgera Fagradalsbrautina ........................... .......................... — 11,500,00
Til nauösynlegrar umbótar á Holtavegi, Eyrarbakkabraut, Eyja-
fjaröarbraut m. m........................ ................................................. ........ — 1,500,00
Til aö vernda Eyrarbakkabrautina niður Breiöumýri fyrir skemd-
um af vatnságangi ......................... .......  ......................................... — 1,600,00
Til aö bæta torfærur á Grfmsnesbraut beggja megin Sogsbrúar — 10,000,00

Viö B. III. Til Lagarfljótsbrúarvegar ... ....................................................... . — 4,000,00
Til brúargeröar á Gríshólsá og svo kölluön Síki ( Helgafellssveit — 3,000,00
Til brúarinnar á Jökulsá á Dal hjá Hákonarstöðum (þar af endur-
veiting kr. 0,79) ..................................................................................... — 258,93

Viö C. 2 e. Til viöbótar viö atyrk áriö 1909 til bátaferöa frá Langanesi til
Hornafjaröar.................... ......................... ........................................... — 4,000,00

Viö D. II. 6. Gegn þvi, aö ( staö ráðgjörða 3.s m/m koparsfma frá Reykjavík 
til Selfoss og 4 m/m járnsima þaöan aö Eystri-Garðsauka, sé 
notaöur 4.s m/m járnþráður alla leiö, má draga 10,000 krónur 
frá tillagi því, sem heimtaö er í fjárlögunum til aímalínu þess- 
arar af Árnes og Rángárvallasýslum. Tillaginu frá Árnesaýslu 
skal verja til hliöarlinunnar frá Selfossi niöur á Eyrarbakka og
Stokkseyri.
Til Bolungarvfkur talsfma frá ísafiröi af4 kostnaðar eöa ............ — 6,000,00

Viö D. bætast 2 nýir liöir:
1. Af kostnaöi viö sfmalfnu frá Kalastaðakoti til Akraness ............ — 7,400,00

Veitist með því skilyrði, aö Borgarfjarðarsýsla og Mýrasýsla 
greiöi samtala 5,400 krónur til þessarar linu og til linunnar frá 
Grand eöa Varmalæk til BorgaroesB, og fellur þá burtu það sér- 
staka tillag, sem ( fjárlögunum er áskilið til Borgarnesálmunnar.
2, Fé því, sem sparast hefir af þeim uppbæöum, sem veittar eru______________

flyt kr. 60,058,93



47Ö Þingskjftl 517

flutt: kr. 60,058,93
í fjárlaganna 13. gr. D. II. 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9. og 10., má 
verja til þess að kaupa iaadMjéði til handa einkalínurnar frá 
Sey5Í8firði og Egilsstöðum til Eskifjarðar og Norðfjarðar, þann- 
ig, að hlutaðeigandi sýslnfélög, auk þeirra 4000 kr„ sem lagðar 
hafa verið til Eskifjarðarlínunnar, taki að sér 5000 kr. af lands- 
sjóðsláni því, er á sfmunum hvflir. í viðhót má verja alt að . — 6,000,00 

Það skal í skilyrðum haft við stofnsetning og framhald tal- 
sfmastöðva til almenningsnota á framangreindum símaleiðum, að 
hrepparnir ábyrgist og kosti að sfnum hluta starfræksluna eftir

Við E.

Sem
mála, veitist: 
ViS R HI.

Við R V.

þeim reglum, sem nú gilda um stofnun venjulegra landsímastöðva, 
og stjórnin nánar ákveður.
1. Til þessaðsetja lítinn aukavita við Reykjanesvitann ...... — 2,500,00
2. Tíl þess að setja bráðabirgðavita á Öndverðarnes .................. — 3,500,00
3. Til útgjaMa við vitann á 'Siglunesi haustið 1908 og árið 1909 — 1,400,00
4. Til þes8 að endurreisa innsiglingarvarðann á Grfmsey í Stein-

grímsfirði .................................................................................................. — 300,00
5. Til þess að mæla skipaleið í Gilsfjörð........................................ . — 10,000,00

kr. 83,758,93

4. gr.
viðbót við gjöld þau, sem veitt eru í 14. gr. fjárlaganna til kirkju og kenslu- 5

ViðB. VII. f.

Til lagaskólans:
b. 16. önnur útgjöld .. ............................. ............ . kr. 400,00
Til
1.

gagnfræðaskólans á Akureyri:
Til aðgerðar á skólahúsinu 1908 ............................. ___ 850,00

2. Til aðgerðar á innanstokksmunum og til viðbótar 
þeim 8. á (þar með baðáhöld) ............. .................... __ 1,250,00

3. Til leikfimisbúss alt að................................... .......... 7— 2,000,00
4. Til larapa og ljósáhalda alt að ... ........................... 800,00
5. Til kennarapúlta o. fl. alt að ................................ . — 500,00
6. Til tfmakenslu alt að.......  .......................  ............... — 500,00
Til viðbótar við námsstyrk við kennaraskólann....... . 900,00
Til viðgerðar við lóð skólans ...................................... . — 1,000,00

kr. 8,200,00

5. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í 15. gr. fjárlaganna t»l vfsinda 

menta, veitist:
Við l. Til dyravarðar við Safnahúsið (sfðara árið) ........................................... kr.
Við 7. Til rannsókna og undirbúnings ftkrásetning fornmenja samkvæmt

lögum 16. rtóv.' 1907, eftir reikningi ált aö ........... ............. . ...... .. —
Til aðátoðar við umsjón á Forngripasafninu (síðara árið)........... ........ —

Við 38. Fyrir veðureímskeyti til stöðvanna á Húsavfk, Fáskrúðsfitði, ■' Eefla- -1 
vík, Gerðnm, ísafirði, Flateyri, Þingeyri, BfMudal og Patreksfirði; 
frá 1. nóvember 1903—81. desetpber 1909 . .. ...... . —

og bók-

600,00

500,00
500,00

2,800,00
kr. 4,400,00
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• 6. gr.
Til viöbótar vi5 gjöld þau, sem véitt eru í 16. gr. fjárlaganna til verklegra fyrir- 

tœkja, veitist: 1
Vi6 7. Til þe«s aÖ byggj* fjös á HallormsstaS og gjöra aS bæjarhúsum á-.

• ■ Ormstööum ......... ...i................. ......... .......................... kr. 1,200,00
Við .,,8. . ,LTil vegar fratn hjá sandgræðslusvæöi viðReykiá Skeiðum 1908 — 541,17

..: .:SL Trl, vegfcx ..fyjrfc. austau sama sandgræðslusvseði sutnariS 1909, gegn
, þyíftð. það, ■ sem á vantar, verði borgað annarstaðar frá.............. — 2,Ö0(KQ0

Eftir 16. . Til Iðnaðarmaunafélag8Íns á SeySLsfirði til kveldskólahalds ....... — 3Q0,Ó0
Við 2,4. Viðbótarstyrkur til hafskipabryggju í Stykkishólmi ........................... — 5,000,00
Eftír 31. 1. Til Hallgríms Beuediktssonar, Jóhanuesar Jósepssouar o. fl. til

þess að sýua glímu viðolympisku leikina í Londoú sumarið 1908 — 2,000,00'
2. Til Tómasar Tómassonar, leiga fyrir Gullfoss árin 1908 og 1909 — 600,00

kr. 11,641,17

7. gr.
Úr viðlagasjóði má lána sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu alt að 8000 kr. til um- 

bóta á brýggjunni á Blönduósi, er endurgrblðist með 6°/0 á 28 árum.

Nd. 318. Breytingartillaga
við frumvarp til námulag.r 

Frá nefhdinni!

Við io. gr.: A eftir orðunum »greiði hann< bætist inn í orðin: fyrir hina 
síðari námuteiga.

Nd. 310. Nefhdaralit
tith frtlfnvarp tíl laga tim breyting á ij. gr. laga 22. nóv. 1907 um fræðslu barna.

Þingsaga laga þeirra, sem firomvarp þetta leggur til að breytt sé, ber ljósan vott 
þess, eins og kunnugt er, að skoðanir manna voru mjög skiftar um það, bæði innan 
þings og utan, hvort réttara væri og hyggilegra að samþykkja þau í þeirri mynd, er nú 
hafa þau eða þeirri mynd, sem efri deild alþingis veitti þeim með frumv. því, er hún 
samþykti árið 1905. Leitað var eftir vilja almennings um þetta. Því verður eigi móti 
mælt, að þá kom það skýrt j- jjó? háíði á sýslufsndum,hérað$£undum og þingmálaíund- 
um, að það var almennur vilji kjósenda, eftir því sem næst varð komist, að frumvarp 
efri deildar yrði að Jögum. Meiri hluti þingsins 1907 virti þetta að vettugi og sam- 
þykti lögin í þeirri mynd, er þjóðin hafði sfður kosið. Eins og vænta rnátti leiddi þetta 
til þess, að lögin vöktu all-mikla og almenna óánægju. — Erfiðleikarnir við að fram- 
kVæfna lðgin, frekar en að nafninn til, uxu mönnum ffljög í augum. — Það er öllum 
auðsætt, að þar sem kennaraskólinn er að eins nýtekinn úl starfa, þá hlýtur fyrst utn
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sinn að verða skortur á kenslukröftum, er nægi til að fullnægja öllum kröfum laganna. 
Hlýtur þá að reka að því, að nota verður hina sömu kenslukrafta og hingað til allviða, 
að minsta kosti utan skólahéraða. Lögin hefðu þá heJzt þau áhrif, þar sem svo stæði 
á, að kenslukaupið hækkaði að miklum mun, án þess nokknr trygging væri fyrir þvi, að 
kenslan yrði fullkomnari eða betri hjá sömu kennurunum. En það getur ekki talist 
gagnlegt fræðslumálunum, að lögin knýja til ónauðsynlegs kosnaðarauka meðan skortur 
er nægra kennara vel mentaðra. — Erfiðleikarnir á þvi að framkvæma fræðslulögin utan 
skólahéraða nú þegar hljóta að leiða til þess, að ýmsar fræðslnneíndir neyðast til að 
koma að eins einhverju nafni á framkvæmd þeirra. En öllum hlýtur að vera ljóst, hve 
viðsjárvert það er og háskalegt fyrir fræðsluþroskann, ef sá rekspölur kæmist á, að gera 
fræðslulögin að áhrifalitlu pappirsgagni.

Til þess að aimenningi veitist tími til að átta sig á lögunum og ráðrúm tii að 
búa sig undir framkvæmd þeirra, leggjum vér til, að hin háttv neðrí deild alþingissam- 
þykki frumvarp þetta.

Alþingi 16. marz 1909.

Björn Jónsson Hálfdán Guðjónsson
framsögum. meiri hlutaus. 

Bjarni Jónsson frá Vogi.
formaður. 

Jón fónsson N.-M.

Eggert Pálsson.
Með fyrirvara 

Stefán Stefánsson Eyf. Jón Magnússon.

Nd. 320. Frumvarp
til laga um breyting á 15. gr. laga 22. nóv. 1907 uro fræðslu barna.

Frá raeiri hluta fræðslumálanefndar.

Fyrsta málsgrein 15. gr. laga 22. nóv. 1907 um fræðslu bama orðist svo: 
•Fræðslusamþyktir skulu samdar og samþyktar i hverju fræðsluhéraði eigi síðar 
en svo, að þær geti legið fyrir yfirstjórn fræðslumála til staðfestingar 1. jan. 1912, 
ella er héraðið frá byrjun næsta skólaárs skylt tii annaðhvort að halda uppi 
farskóla þannig löguðum, að hvert bam á skólaaldri geti fengið að minsta kosti 
2 mánaða fræðslu á ári, e ð a, ef fræðslunefnd kýs það heldur, að ráða kennara 
einn eða fieiri eftir þörfum, til eftirlits með heimafræðslu<.

Nd. 321. Agreiningsnefndarálit
um fmmvarp til laga um aðflutningsbann á áfengi.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Þó að eg hafi ekki til þrautar getað átt samleið með hinum háttv. meiri 
hluta nefndarinnar (þingskj. 304 og 305), er eg honum þó nokkurn veginn sam-
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þykkur í allmörgum atriðum og skamt bil & milli skoðana okkar í ýmsu öðru. 
í frumsökinni greinir okkur ekki á að þvi leyti, að eg vil ekki skilyrðislaust að 
svo vöxnu máli ráða frá þvi að taka i mái lög um bann á aðflutningi áfengis. 
Eg lít svo á, að úr því að meiri hluti kjósenda í Iandinu, þeirra er atkvæði 
greiddu við siðustu alþingiskosningar, hefir óskað eftir því, að bannað verði að 
flytja áfengi eftirleiðis til landsins, að þá eigi að taka það til greina og gera 
mönnum koet þess. Að þessu leyti, sem er aðalatriðið, er þvi meiri hlutinn og 
eg sammála. Um hitt stendur ágreíningurinn, hverníg lögin um þetta bann eígi 
að vera. Þar skilur okkur á i meginatriðum. Að visu greinir okkur ekki svo 
mjög á um það, að tryggja beri sem bezt, að áfengisflutningur til landsins geti 
ekki áftt sér stað, heldur er það um viðurlögin og ýmiskonar atferli til þess að 
koma brotum upp, Sem skoðanamunurinn er. Vil eg að um hegningarnar sé gætt 
alls þess hófs og á höfð öll sú nærgætni og vægð við mannlegan veikleika sem 
framast er hægt, án þess að lögin þó missi tilgang sinn, sem er að koma i veg 
fyrir Ofdrykkju i landinu.

Eins og frumvarp þetta heflr verið flutt inn á þingið er það að minu 
áliti óhafandi fyrir margra hluta sakir, hegningarákvæðin þar alt of gífurleg, 
eignarréttur manna þar að engu hafður og gengið alt of nærri persónulegu frelsi 
manna, og þess utan er þar sett á stofn launuð stétt manna til þess að sitja um 
hrasanir náungans, koma þeim upp og færa þær i víti. Að visu hefír nú meiri 
hlutinn kannast við það, að frumvarpið sé of hart um flest þessi efni og hefir þvi 
lagt það til, að dregið yrði töluvert úr flestuin ákvæðum frumvarpsins, er að þessu 
hniga. Þó hefir það ekki getað snúizt til þess hófs, að eg hafl mátt fylgja þeim.

í heild sinni er málefni þetta svo mikið, að eg get ekki ráðið til þess, 
að frumvarp það, er nú liggur fyrir þinginu, — þó að það yrði nú samþykt í 
lagaformi — megi ná konungsstaðfestingu, fyrri en búið er að bera málefni þetta 
undir allan landslýð aftur. Eg hefl því leyft mér að leggja það til, að bætt verði 
aftan við frumvarpið niðurlagsákvæðum um stundarsakir, er ganga i þessa átt. 
Breytingartillögur hefl eg og nokkrar leyft mér að gera við frv., og þó ekki til 
hlitar. En allar miða þær að þvi að draga úr hinuin gífurlegustu hegningar- 
ákvæðum þess, og að færa það svo til nokkurs þess hófs, að það yrði þolandi, þó 
að frv. yrði að lögum. Að öðru leyti mun eg við úmræðurnar gera frekari grein
fyrir afBtöðu minni tíl þessa máls.

Breytingartillögur minar verða þessar:

1. Við 5. gr. 2. málsgr. Pyrir orðin: »ef út af brýtur« komi: »ef hann brýtur
það, er nú er mælt«.

2. — — 3. málsgr. 1.—2. lina. Fyrir orðin: »skipsforða og« komi: »skips-
forða, og eigi á að fara til neins af þeim mönnum, er heimild 
hafa til áfengisaðflutnings frá útlöndum samkvæmt löguin 
þesBum«.

3. — 9.gr. 1. málsgr. 3. línu. Orðin; »gefa . . . á annan hátt« falli niður.
4. — — 1. málsgr. 6. línu. Fyrir orðin: »Áður en 8 vikur eru liðnar skulu

eigendur* komi: »Á ársfresti skulu veitingamenn og vínsölumenn«.
5. — — önnur málsgr. (»Ákvæði . . . gildi«) falli niður.
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6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

Við 9. gr.

— 10. —

—11. —

— 13. —
— 14. —
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Aftan við 9. gr. komí svohljóðandi málsgrein:
»Veitingamönnutn þeim og vínsölumönnum, er raisaa veitinga- og vin- 
söluleyfl af því, að lög þessi koraast á, skulu koma fyrir það skaða- 
bætur af almannafé eftir tveggja dórakvaddra ó vilhallra manna mati«.
1. línu. Orðin: »Með rökum« falli niöur.
2. lina. Eftír orðið: »áfengis« komi: »fyrir borgun«,
2. málsgr. Pyrirorðin: »vörzlum . . erhjá* komi: »vörzlumhans«.
1. lína. Eftir orðið: »áfengis« bn'tist: »fyrir borgun*.
2. lína. Eftir orðin: »veitt er« bætist: »fyrir borgun«.
2.-3. lina. Fyrir orðin: »ef engir . .. krafist .er* korni: »En þvi 
að eins má láta hann staðfesta framburð sinu meðeiði, að hann 
hafi ekki verið svo drukkinn, að viti sínu yæri hann fjær eða 
horfinn minni«.
13. gr. falli niður og greinatalan breytist eftir þvi.
1. lína. Fyrir: »varða . . . 5000 kr.« komi: »varða í fyrsta sinn 
sektum frá 100—500 kr. eftir málavöxtum*.

— — — 2. lína. Fyrir: »varðar., fangelsi* komi: »varðar200—400Okr.sekt«.
----- -----3.-4. lína. Fyrir: »betrunarhúsvinnu« komi: »einíöldu fangelsi«.
----------- 4. málsgr. orðist svo: »Þau eru og viðurlögá brotum þes$arar

greinar, að jafnan skal hið ólöglega aðíiutta áfengi gert upptækt 
og þvi helt niður«.

— 15. — 1. málsgr. Fyrir orðin: »500 . .. lögum« komi: »100—500 krónur,
og sé brotið ítrekað, fer um sektir sem segir í 14, gr.«

— -------2. málsgr. Fyrir orðin: »að veita. .. af hendi« komi: »að veita
fyrir borgun eða selja«.

— -------sama málsgr. Fyrir orðin: »200 . . . fangelsi* komi: »100—200
kr., og sé brotið ítrekað fer um sektir sem segir i 14. gr.«

—16. — 1. lína. Fyrir: »50—1000 kr.« komi: »50—500 kr.«
— ------ Fyrir orðin: »niður; svo . . . i landssjóð? komi; »niður, og skál

andvirði ílátanna renna í landssjóð*.
—17. — Fyrir: »200—2000 kr.« komi: »100—500 kr.«
----------- Fyrir: »2—10 ár« komi: »um tíma«.
—19. — 19. gr., sem verði 17. gr„ hljóði svo: »Allar sektir eftír, lögum 

þessum renna í landssjóð«.
— 22.— Fyrir: »1912« komi: »1916«.
Aftan við frumvarpið bætist svolátandi:

N i ð u r 1 a gsá k væ ði um stun darsakir.
Eigi má leita konungsstaðfestingar á lögum þessum fyrri en þau hafa

verið borin undir alþingiskjósendur hér á landi og þeir hafa greitt atkvæði 
um þau og samþykt þau með að minsta kosti þrem fimtungum atkvæða allra 
atkvæðisbærra manna i landinu. Atkvæðagreiðsla þesai skal vera leynileg. 
Skal hún framkvæmd svo tímanlega að hún geti legið fyrir þinginu 1911 
áður en þvi ljúki. Ráði nægur atkvæðafjöldi kjósenda í landinu til þess, að 
þau nái staðfestingu óbreytt og samþykki alþingi 1911 það, skal leita stað- 
festingar á þeim, en eigi að öðrum kosti.

Alþingi 23. Marts 1909.
' Jón Þorkelseon.
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Nd. 322. Frumvarp
til almennra viðskiftalaga.

( Frá nefndinni um verzlunarmál og atvinnumál.

Almenn ákvæði.

1. gr.
Ákvæðum laga þessara skal þá að eins beita, er ekkert annaðerum 

samið eða verður álitið fólgið i samningi eða leiðir af verzlunar-tízkueða 
annari venju.

Lög þessi gilda ekki um fasteignakaup.

2. gr.
Nii eru blutir pantaðir, þeir er búa þarf til, og á sá að leggja efnið til, 

sem hlutinn býr til, þá skal pöntunin talin kaup. Þó gilda lög þessi ekki um 
húsgerð og önnur mannvirki á fasteign.

Alt, það sem i lögum þessum er ákveðið um kaup, á einnig við um 
vöruskifti. ■■' '■ ■

3. gr. -
Þegar i lögum þessum er talað um hluti, sem tilteknir eru eftir tegund, 

þá er ekki að eins átt við tiltekna mergð hluta af tilgreindri tegund, heldur 
einnig átt við kaup á tilgreindum hóp eða magni vöru (Parti).

4. gr.
Þá er talað er i lögum þessum um kaupmanna-viðskifti, þá er átt við 

kaup, sem gerast milli kaupmanna i atvinnu þeirra eða í hennar þágu.
Kaupmaður er hver sá talinn, sem hefir atvinnu af þvi: að láta af hendi 

vörur, sem hann hefir í þvi skyni keypt; að reka víxlarastarf eða bankastarf, 
vátryggingarstarf, umboðsverzlun, forlagsverzlun, lyfsölu, veitingar, handiðn eða 
Verbömíðju-iðnað; að takast á hendur að reisa hús eða gera önnur mannvirki 
eðaað flytjafólk, muni eða orðsendingar. Þó er sá maður ekki talinn kaup- 
maður, sem rekur veitingar, handiðn, flutninga, eða þess kyns smásölu, sem ekki 
þarf borgarabréf til eða annað sérstakt leyfi, svo framarlega sem ekki vinna 
aðrir að þeirri atvinnu með honum en konan með manni sinum eða maðurinn 
með konu sinni, börn atvinnurekanda innan 16 ára aldurs og vinnuhjú hans.

Um ákvæði kaupverðs.

5. gr.
Nú eru kaup gerð, en ekkert fastákveðið um upphæð kaupverðsins, og 

ber þá kaupanda að greiða það verð, sem seljandi heiratar, ef eigi verður að álita 
það ósanngjarnt.
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6. gr.
Nú er í kaupmanna-viðskiftum reikningur sendur kaupanda og hann mót- 

mælir ekki, það fyrsta sem hann fær þvi við komið, verði því sem tilgreint er í 
reikningnum, og er hann þá skyidur til að borga það verð, sem í reikningnum 
stendur, nema sannað verði, að um annað lægra verð hafl verið samið, eða reikn- 
ingurinn er bersýnilega ósanngjam.

7. gr.
Nú á að reikna kaupverð eftir tölu, máli eða þyngd, og skal þá leggja til 

grundvallar þá tölu, mál eða þyngd, sem varningurínn hafði á þeirrí stund, er 
hættan við að varan faríst flyzt yflr á hendur kaupanda eða i hans ábyrgð.

8. gr.
Nú er kaupverð miðað við þunga vöru, og er þá álitið, að umbúðaþung- 

ann (tara) beri frá að draga.

Um staðinn, þar sem skila ber af sér inum selda hlut 
(afhendingarstaðinn).

9. gr.
Seljandinn á að skila af sér inum selda blut á þeim stað, þar sem hann 

átti heima þegar kaupin gerðust. Ef hann rak þá atvinnu og salan stóð í sam- 
bandi við hana, þá á hann að skila hlutnum af sér á atvinnustöð sinni.

Nú var hluturinn á öðrum stað, en hér var nefnt, á þeim tíma er kaupin 
gerðust, og vissu báðir samningsaðilar um það eða áttu að vita um það, og skal 
þá álita að hlutnum eigi þar að skila sem hann þá var.

10. gr.
Nú á seljandi að senda inn selda hlut frá einúm stað tíl annars, til að 

skila honum þar i hendur kaupanda, og er þá áiitið, að hann hafi skiiað htatnum, 
þá er hann hefir afhent hann i hendur farmflytjanda, þess er tekist hefir á hendur 
að flytja hlutinn þaðan sem hann tekur við honum. Eigi að senda hlutinn með 
skípi, þá skal telja honum skilað þá er hann er kominn á skipsfjöl.

11- gr.
Nú eiga seljandi og kaupandi báðir heima í sama bæ, kauptúni eða þorpi, 

og er þá ekki talið, að inum selda hlut sé skilað, fyrri en hann er kominn i 
vörzlur kaupanda.
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12. gr.
Nú hefli' enginn samningur um það verið gerður, hvenær kaupverð eigi 

aö greiða eða keyptum hlut eigi að skila í hendur kaupanda, og atvik liggja ekki 
svo til, að af þeim verði ráðið, að þetta skuli gera ið allra bráðasta, og skal þá 
svo á lítp, að andvirði beri að greiða eða hlut að afhenda hvenær sem krafist er.

13. gr.
Nú er frestur ákveðinn fyrir þvi, hvenær inum selda hlut skuli skila, og 

er þá seljanda rétt að skila hlutnum á hverjum þeim tima, er hann kýs, innan 
þessa frests, nema atvik liggi svo til, að af þeim sjáist, að tímafresturinn var 
til tekinn kaupanda i hag.

Um réttinn til að krefjast að hönd selji hendi á báðar hliðar.

14. gr.
Nú heflr enginn frestur verið gefinn af hvorugs hendi, og er þá seljandi 

ekki skyldur að láta af hendi inn selda hlut, neraa kaupverðið sé samtímia greitt, 
enda er kaupandi ekki skyldur að greiða kaupverðið nema hann fái samstundis 
inn selda hlut til uraráða.

15. gr.
Nú hefir svo verið um samið, að hlutinn skuli senda frá afhendingar- 

staðnura, og heimila þá umimdi næstu greinar bér á undan seljandanum 
ekki að láta vera að senda hlutinn, en hindra má hftnn það að kaupandi fái 
hlutinn i sinar vörzlur meðan kaupverðið er ógreitt.

16. gr.
Nú er um kaupmanna viðskifti að ræða, og er hluturinn sendur frá af- 

hendingaretaðnum, en hleðslu-skirteini það, sem notað er, er svo lagað, að seljandinn 
missir umráð yfir hlutnum þá er hleðslu skirteinið er afhent kaupanda, og skal 
kaupandi þá greiða andvirðið um leið og hann tekur við hleðsluskirteininu 
samkvæmt reglum þeim aem settar eru í 71. gr. hér á eftir.

Um ábyrgð á hættu fyrir inn selda hlut.

17. gr.
Hættan á þvi að inn &eldi hlutur farist, skemmist eða rýrni, er á ábyrgð 

aeljanda, þar til er hann hefir skilað hlutnum af sér eða afhent hann (sbr. 9.—11. gr.).
Nú er það ákveðinn hlutur, sera seldur var, og átti kaupandi að aækja 

bann, enda kominn sá timi, er sækja mátti hlutinn, og er hann á reiðum hönd- 
um, þá ber kaupandi ábyrgð á hættunni og verður því að borga kaupverðið, þó 
að svo atvikist að hluturinn fariat eða skemmist,
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Í8. gr.
Nú ber inn seldi hlutur arö áöur en aíhendingartimi er kominn, og á 

þá seljandi þann ágóða, nema ástæða hafi verið til að ætla að sá ágóði myndi 
ekki falla til fyr en síðar.

Þann ágóða, sem inn seldi hlutur gefur eftir að afhendingartimi er kom- 
inn, eignast kaupandi, nema að ástæða hafi verið til að ætla, að sá ágóði myndi 
fyrri til falla.

19. gr.
Nú kaupir maður hlutbréf, og er þá í kaupinu sá arður, sem ekki var í 

gjalddaga fallinn þegar kaup gerðust. !
Nú fylgir hlutbréfinu réttur til að skrifa sig fyrir nýju hlutbréfi, eða 

hlutbréfið fær þann rétt síðar, þá nýtur kaupandi þeirra hagsmuna.

20. gr.
Nú kaupir maður skriflega skuldkröfu, sem ber vöxtu, og eru þá i kaup- 

jnu vextir, þeir sem á voru fallnir, en ekki komnir í gjaiddaga, þá er kaup 
gerðust, éða á afhendingardegi, ef afhending skyldi siðar fram fara en kaup. £f 
það sést ekki af atvikum, að krafan hafi verið seld sem óvis krafa, þá á kaup- 
andi að greiða um fram kaupverðið svo mikið fé sem vöxtunum svarar.

Um drátt af seljanda hendi.

21. gr.
Nú afhendir seljandi ekki inn selda hlut á réttum tima, enda sé þetta 

ekki kaupanda að kenna eða neinum ósjálfráðum atburði, sem kaupandi ber 
ábyrgð af hættunni við, og á þá kaupandi kost að kjósa, hvort hann vill heldur 
heimta hlutinn eða rifta kaupið.

Nú hafði drátturinn litil áhrif eða óveruleg á hagsmuni kaupanda, eða 
seljandi hlaut að álíta að svo væri, og getur kaupandi þá ekki rift kaupið, 
nema hann hafi áskilið sér að hluturinn yrði afhentur sér á nákvæmlega til- 
teknum tíma.

I kaupmanna-viðskiftum er sérhver dráttur álitinn verulegur, nema það 
sé að eins lítill hluti ins selda, sem afhending hefir dregist á.

22. gr.
Nú er svo um samið, að seljandi skuli afhenda smátt og smátt, og ber 

svo til, að ein sérstök afhending dregst, þá á kaupandi samkvæmt næstu grein 
á undan að eins rétt á að rifta kaupin að þvi er til þeirrar afhendingar kemur. 
Þó getur hann einnig riftað kaup að því er til siðarí afhendingar kemur, ef 
vænta má að drætti á afhendingum muni haida áfram, og hann getur jafnvel 
rift alt kaupið i heild sinni, ef það samband er á milli áfhendinganna, að það 
gefi tilefni til þess.
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1 23.gr.
Nú var kaup gert um ákveðinn hlut, en hann ekki afhentur á áskildum 

tima, og á seljandi þá að svara skaðabótum, nema það sannist, að drátturinn var 
ekki honum að kerma.

24. gr.
Nú eru seldir hlutir, sem tilteknir eru eftir tegund, og er seljandi þá 

skyldur að svaxa skaðabótum, enda þótt drátturinn sé ekki honum að kenna, 
nema hann hafl áskilið sér að vcra undan þessari skyldu þeginn, eða álíta verður 
að atvik, sem ekki voru þess eðlis, að seljandi héfði átt að hafa þau i huga, er 
kaupin gerðust, hafl valdið þvi, að honum er alls eigi auðið að efna það sein hann 
hafði um samið, og má til slíkra atvika telja það, er bvo ber undir, að allir 
hlutir af inni tilteknu tegund eða þeim vöruhóp, er kaup er um gert, hafa af 
óviðfáÖanlegum órsökum farist; svo er og ef styrjöld hindrar efhdir, eða aðflutnings- 
bann eðá arínað því um líkt.

25. gr.
Nú heflr kaup verið rift og ber að svara skaðabótum samkvæmt 23. 

1 og 24. gr., og skulu þá skaðabæturnar nema því sem verð hluta, af sömu tegund
j og gæðum sera inir seldu hlutir, er hærra, þá er afhending átti fram að fara,
j heldur en kaupverðinu nemur, nema sannað sé að annað meira tjón hafi af hlotist.
j Nú dregur kaupandi ekki að nauðsynjalausu að kaupa aðra hluti í stað þeirra
j sein kaup var á rift, og kaupir hlutina þar sem viðunanlegur markaður er
| þeirrar vöru, enda sannar hann, ef hann hefir eigi átt kost á að nota milligöngu
i brákúns, að hann keypti fyrir það verð, er þá var titt þar á staðnum, og getur
! seljandi þá eigi neitað þvi, að verð, það sem kaupandi greiddi, verði álitið verð
j hlutanna.
; 26. gr.

Nú er afhendingarfrestur út runninn, en inn seldi hlutur hefir eigi verið 
! afhentur, og verður kaupandi þá, ef hann vill halda fast á kaupinu og eigi rifta
I það, að svara án ástæðulausrar tafar fyrirspurn um þetta frá seljanda. Geri
j hann það ekki, missir hann rétt sinn til að beimta hlutinn sér afhentan. Sama
j er og þótt hann hafl enga fyrirspurn fengið, ef hann skýrir ekki frá því innan
! sennilegs tima, að hann óski að kaupið haldist.

! 27. gr.
j ‘ Nú heflr Beld vara verið afhent eftir að afhendingarfrestur var liðinn, og
j verður kaupandi þess vís, þá er varan kemur honum í hendur: eða af þvi að
j Beljandi skýrir honum frá því, að varan hefir verið síðar afbent, en áskilið var,
j og verður hahn þá, ef um kaupmanna-viðskifti er að ræða, að skýra seljanda
j frá þegai* i stað eða án óþarfrar tafar, að hann ætli sér að neyta réttar síns út
j af drættinum. Geri hann það ekki, missir hann rétt sinn til að koma síðar fram
j meðneina kröfu af því tilefni. Ætli kaupandi sér að neyta réttar síns til að rifta
j kaupið, þá verður hann að skýra seljanda frá þessu án óþarfs dráttar; elia miss-
j ir hann þann rétt sinn,
íiII
I1
1í
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Um drátt af kaupanda hendi.

28. gr.
Nú er kaupverð ekki greitt í ákveðna tið, eða kaupandi gerir ekki i tæka 

tíð þá ráðstöfun, sem greiðsla kaupverðsins er undir komin, og má þá seljandi 
gera hvort er hann vill, halda upp á hann kaupinu eða rifta það. Sé drátt- 
urinn óverulegur, verður kaupið þó ekki rift. I kaupmanna-viðskiftum er sér- 
hver dráttur talinn verulegur,

Nú er það sem selt var þegar komið í vörzlur kaupanda, og getur sel- 
jandi þá ekki rift kaupið, nema annað hvort sé, að álíta verður að hann hafi 
áskilið sér þennan rétt, eða þá að kaupandi neitar að taka við hlutnum.

29. gr.
Nú er svo um samið að seljandi afhendi smátt og smátt, en andvirði sé 

greitt við hverja afhendingu, en svo verður dráttur á greiðslu andvirðis, sá er 
álíta má verulegan eftir fyrri málsgr. 28. greinar, þá á seljandi rétt á að rifta 
kaupin á öllu, þvi er síðar skyldi afhent, nema engin ástæða sé til að óttast, að 
dráttur muni aftur fyrir koma. Þetta á sér stað, þó að seljandi geti ekki sam- 
kvæmt Bíðari hluta 28. gr. rift kaupið að þvi er snertir þá sendingu, sem and- 
virði dróst fyrir.

30. gr.
Nú riftir seljandi kaup samkvæmt þvi sem fyrir er mælt i 28. og 29. gr., 

og á hann þá rétt til skaðabóta samkvæmt reglunum i 24. gr. Bæturnar skal 
svo ákveða, að þær svari mismuninum á þvi, hve raiklu kaupverðið er hærra 
heldur en verð vörunnar á þeira tíma, er drátturinn átti sér stað, nema sannað 
verði að seljandi hafi annað meira tjón af hlotið.

Nú lætur seljandi selja vöruna á þann hátt, er um getur i 25. gr., og 
getur kaupandi þá eigi mótmælt því, að það verð, er við þá sölu fékst, verði 
álitið verð vörunnar.

31. gr.
Nú er kaupverð ekki greitt, þó að gjalddagi sé liðinn, eða kaupandi heftr 

látið hjá líða að gera slika ráðstöfun, sem um er getið í 28. gr., en inn seldi 
hlutur er enn ekki afhentur kaupanda, þá verður seljandi, ef hann vill halda 
kaupinu upp á kaupanda, að skýra kaupanda frá því án óþarfrar tafar innan 
sennilegs tíma, hvort sem kaupandi hefir sent honum fyrirspum um það eða ekki.

32. gr.
Nú er kaupverð greitt of seint eða ráðstöfun, sú sem um er getið í 28. 

gr., gerð of seint, og verður seljandi þá, ef hann vill rifta kaupið af þeirri ástæðu, 
að skýra kaupanda frá því, þegar í stað, ef um kaupmanna-viðskifti er að ræða, 
en annars án óþarfs dráttar. Geri hann það ekki, missir hann rétt sinn til að 
rifta kaupin.

33. gr.
Nú lætur kaupandi bjá liða að vitja ins keypta hlutar eða veita honurn 

viðtöku á réttum tima, eða hann er þess valdandi á annan hátt, að hluturinn er 
ekki afhentur í hans hendur í ákveðna tíð, og skal þá seljandi annaat biutinn á
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kaupanda kostnað þar til er drætti þessum lýkur, eða seljandi neytir þess réttar, 
sem 28. gr. kann að veita honum til að rifta kaupið. Nú er hluturinn sendur 
og kominn á móttökustað, og eiga þá fyrirmæli þessi því að eins við, að þar sé 
einhver, sem fyrir seljanda hönd getur tekið hlutinn til varðveizlu, enda valdi 
þáð seljanda eigi verolegum kostnaði eða óþægindum.

34. gr.
Geti seljandi ekki án verulegs kostnaðar eða óþæginda haldið áfram að 

annast hlutinn, eða ráðstafi kaupandi honum ekki innan sennilegs tíma eftir að 
hann hefir fengið áskorun um það, þá er seljanda rétt að selja hlutinn fyrir 
kaupanda reikning; en gera ekal hann kaupanda aðvart áður i tæka tíð, ef auð- 
ið er. Nú er löggiltur brakún, sem fengið hefir vitneskju um tegund sölunnar, 
látinn selja hana á viðunanlegum stað, þar sem markaður er fyrir þá vöru, eða 
hlUturinn er seldur á uppboði, sem auglýst er og haldið á viðunanlegan hátt, og 
getur kaupandi þá ekki mótmælt því verði, sem við söluna fæst. Nú er eigi 
auðið að selja hlutinn, eða það er sýnilegt, að söluverðið muni eigi hrökkva fyr- 
ir sölukostnaði, og er þá seljanda rétt að flytja hlutinn burt, ef hanu vill.

35. gr.
Nú er hlutnum hætt við bráðum skemdum eða gcymsla hans hefir í för 

með sér ýkjamikinn kostnað tiltölulega, og er þá seljanda skylt að selja hann, 
þó með þeirri takmörkun, sem leiðir af niðurlagi 34. gr. Sé eigi auðið að selja 
hlutinn skaðlaust á neinn þann hátt, sem þar er sagt, skal selja hann eins 
og bezt verður.

36. gr.
Nú hefir dráttur af kaupanda hálfu valdið seljanda útgjöldum til varð- 

veizlu hlutarins eða öðrum auknum kostnaði, og á seljandi þá rétt á skaðabótum, 
og getur hann haldið hlutnum til tryggingar fyrir þeim.

37. gr.
Nú er inn seldi hlutur í ábyrgð seljanda, en kaupandi hefir gerst þess 

valdur, að hluturinn verður ekki afhentur á réttum tima, þá flvzt ábyrgðin yfir á 
káupanda, ef um þá hluti er að ræða, sem ákveðnir eru eftir tegund, þó ekki 
fyrri en ákveðnum hlutum hefir verið af skift og þeir til teknir handa kaupanda.

Um vöxtu af kaupverði.

38. gr.
Ef gjalddagi er ákveðinn i kaupmannaviðskiftum og andvirði eigi greitt i 

ákveðna tíð, þá á kaupandi að svara 6% ársvöxtum af kaupverðinu frá gjald- 
daga. Nú hefir enginn gjalddagi verið ákveðinn, og á kaupandi þá að svara 
þeasum vöxtum frá þeim degi, er varan var afhent, eða, hafi kaupandi verið 
þess valdur að dráttur varð á afhendingunni, þá frá þeim degi, er sá dráttur hófst.
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í öðrum viðskiftum á kaupandi að svara 5°/0 áravöxtum af kaupver&imi 
frá gjalddaga, hvort sem gjalddagi var ákveðinn eða ekki. Nú fær kaupandi 
reikning frá seljanda á þeira tíma, er kaupverð var gjaldkræft orðið, og falla 
þá vextir á frá móttöku reikningsins, án þess að a^ra kröfu þurfi um að gera.

Eldri venja eða lagaákvæði um vaxtahækkun frá þeim degi, er kröfu- 
hafi leitar réttar síns, skulu eigi gild vera framar, þá er vextir eru taldir sam- 
kvæmt þessari grein.
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Um það er kaupandi getur eigi borgað.

39. gr.
Nú verður kaupandi gjaldþrota eftir að kaup voru gerð eða samuingur 

er bafinn um þvingunar-afslátt við hann, þá er seljanda rétt að halda inum 
selda hlut, þó að gjaldfrestur hafi áskilinn verið, og.sé hluturmn sendur frá 
afhenóingarataðnum, þá má seljandi varna þvi að hann sé afhentur búinu, unz 
nægileg trygging er sett fyrir greiðslu kaupverðsins í gjalddaga. Nú er afhend- 
ingartími kominn, og búið hefir ekki sett slika tryggingu, þó að seljandi hafi á 
það skorað, og má hann þá rifta kaup, ef hann vill.

Þessum ákvæðum skal einnig beita
ef það kemur fram við fjárnám eftir að kaup eru gerð, að kaupandi hefir 

eigi efni til að greiða skuld sína,
eða hann hefir hætt greiðslum, enda sé hann kaupmaður,
eða fjárhagur hans að öðru leyti reynist slikur, að ætla má að hann geti

eigi greitt kaupverðið þá er það fellur í gjalddaga.

40. gr.
Nú er bú kaupanda tekið til gjaldþrotaskifta, en hvorki er kominn sá 

timi, er inn selda hlut átti að afhenda, eða gjalddagi kaupverðsins, og getur seljanði 
þá skorað á búið að lýsa yfir því, hvort það vill ganga í kaupin, og lýsi búið 
þá ekki yfir þvi svo fljótt sem auðið er og í síðasta lagi innan þriggja vikna, 
eða fjögra vikna, ef um innlend viðskifti er að ræða, eða þá á afhendingardegi 
eða gjalddaga, ef það timamark ber fyrr að höndum, að það vilji í kaupið ganga, 
þá má seljandi rifta kaupið.

41- gr.
Nú hefir inn seldi hlutur verið afhentur þrotabúinu eftir að búið var 

framselt til gjaldþrotameðferðar, en kaupverð eigi greitt, og á seljandi þá rétt 
á að heimta hlut sinn aftur, nema búið lýsi yfir því,. ^,ð það vilji í kaupið ganga, 
enda greiði þá kaupverðið eða setji tryggingu fyrir greiðslu þess í gjalddaga, ef 
krafist er. Nú hefir búið látið hlutinn af hendi eða á annan hátt ráðstafað hon- 
um þannig fyrir sinn reikning, að eigi er auðið að skila hlutnum aftur í veru- 
lega óbreyttu ástandi, og er seljanda þá rétt að lita svo á sem búið hafi gengið 
i kaupið.



48»

Um það er seldum hlut er áfátt.
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42. gr.
Nú er ákveðinn hlutur seldur og er honum áfátt eða galli á honum, þá 

má kaupandi rifta kaupin eða heimta afelátt af kaupverði að tiltölu. Nú verður 
aðálíta það óverulegt, sem að hlutnum er, og á kaupandi þá ekki rétt á áð 
rifta kaupið, nema seljandi hafi svik í frammi haft.

Nú hefir hlutinn, er kaupin gerðust, skort einhverja þá eiginleika, er 
ætla má að áskildir væru, eða það sem hlutnum er áfátt hefir orðið fyrir van- 
rækt ðeljanda eftir að kaup voru gerð, eða seljandi hefir haft svik i frammi, og 
getur kaupandi þá krafist skaðabóta.

43. gr.
Nú eru inir seldu hlutir til teknir eftir tegund og er þeim áfátt þá ér 

þeim er skilað, og getur þá kaupandi rift kauþið eða heimtað aðra hluti ógall- 
aða í hinna stað, eða heimtað tiltölulegan afslátt af kaupverði. ’'

Nú vefður að álíta það óverulégt, sem að hlutunum er, og verður þá 
ekki kaup rift né annara hluta krafist í staðinn, nema seljandi hafi haft svik 
i frammi eða vitað um það sem áfátt var svo tímanlega, að hann hefði getað 
útyegað aðra hluti ógaliaða án ósanngjarns kostnaðar.

Enda þótt seljanda sé ekki um að kenna það sem að söluhlutunum er, 
þá er hann þó skyldur að greiða skaðabætur, þó svo, að fara skal eftir ákvæð- 
um 24. gr. eftír þvi sem við á.

44. gr.
Þá er úr þvi skal skera, hvort söluhlut sé áfátt, þá verður að miða við 

það timamark, er hluturinn fluttist yfir i ,ábyrgð kaupanda, nema þvi að eins að 
vanhirðu seljanda sé um að kenna það sem áfátt er.

45. gr.
Nú er kaup rift sakir þess að söluhlut er áfátt, og skal þá einnig fara 

eftir ákvæðum 25. gr., er skaðabætur eru ákveðnar.

. ■ 46. gr.
Hafl svo verið um samið, að seljandi afhendi ina Beldu muni smátt og 

smátt, og reynist einni sérstakri afhendingu áfátt, þá getur kaupandi samkv. 42. 
og 43. gr. að eins rift kaup að því er tíl þessarar afhendingar kemur. Þó 
getur hann einnig rift kaup á þvi sem eftír er að afhenda, ef við má búast 
að þeim muni einnig áfátt verða ; og hann getur jafnvel rift alt kaupið, ef at- 
vik liggja svo til í sambandi afhendinganna hverrar við aðra.

47. gr.
Nú hefir kaupandi rannsakað söluhlutinn áður en kaup gerðust eða látið 

fyrir farsst án sennilegrar ástæðu að rannsaka hlutinn, þó að seljandi skoraði á 
hánn um það, eða honum var færi á gefið að rannsaka sýnishom af söluhlut- 
num áður en kaup gerðust, og getur hann þá ekki borið fyrir sig neina þá galla

68



á söluhlutnum, sem hann hefði átt að Bjá við þá rannsökn, nema seljandi hafi 
haft svik í frammi.

48. gr.
Nú er hlutur seldur á uppboði, og getur kaupandi þá ekki borið fyrir 

sig neinn galla á hlutnum, nema hluturinn svari ekki til þess heitis, er hann 
var táknaður með við söluna, eða seljandi hafl haft svik i frammi. Þessi ákvæði 
gilda þó ekki þá er kaupmaður selur varning sinn á uppboði.
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49. gr.
Nú býðst seljandi til að bæta úr því sem að er inum selda hlut eða láta 

annan hlut ógallaðan koma í hans stað, og verður kaupandi þá að sætta sig við 
það, ef það verður gert áður en sá frestur er úti, sem hann var skyldur til að 
biða afhendiugar (sbr. 21. gr.), enda sé það augljóst, að hann hafi engan kostnað 
eða óhagræði af þessu.

Ákvæði þessi hafa engin áhrif á rétt kaupanda til skaðabóta.

50. gr.
Ákvæði laga þessara, um það er söluhlut er áfátt eða hann galiaður, eiga 

einnig við að sínu leyti þá er mergð og stærð eða þungi þess sem selt var, er 
minni en áskilið er, ef kaupandi má ganga að þvi vísu, að ætlast sé til að það 
sem afhent er, séu fullar efndir þess sem um var samið. Þá er þannig stendur 
á, getur kaupandi ekki samkvæmt 43. gr. krafist annara hluta í stað þeirra sem 
afhentir voru, en i stað þess getur hann heimtað, að sér sé afhent það sem upp 
á vantar, hvort sem þetta er meiri eða minni hluti þess sem afhenda átti.

51. gr.
Sé um kaupmanna-viðskifti að ræða, og sé söluhluturinn afhentur og kom- 

inn kaupanda i hendur eða tilraunarsýnishorn, sem um var samið, er komið 
honum i hendur, þá er hann skyldur til að rannsaka hlutínn svo sem góð verzl- 
unartizka heimtar. Eigi að senda hlutinn úr einum stað í annan, er kaupandí 
þó ekki skyldur að rannsaka hann fyrri en hluturinn er þangað kominn, sem 
hann á að fara, og kaupanda hefir verið gerður kostur á að veita honum viðtöku 
á þann hátt, að honum hefði verið skylt að annast hlutinn samkv. 56.gr.

52. gr.
Nú kemur það i ljós, að söluhlut er ábótavant og vill kaupandi bera það 

fyrir sig, þá skal hann skýra seljanda frá þvi þegar i stað, ef mn kaupmanna- 
-viðskifti er að ræða, en ella án ástæðulauss dráttar. Nú hefir kaupandi orðið 
þess var, að hlutnum var áfátt, eða hann hefði átt að verða þess var, og skýrir 
hann eigi seljanda frá, svo sem hér er fyrir mælt, þá getur hann ekki síðar 
borið það fyrir sig, að hlutnuni hafi áfátt verið.

Nú vill kaupandi rifta kaup eða krefjast viðbótar eða nýrra hluta i stað 
þeirra sem hann hefir fengið, og skal hann þá skýra seljanda frá þvi án ástæðu- 
lauss dráttar, missi ella rétt sinn til þess að hafna hlutnum eðakrefjast viðbótar.
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53. gr.
Ákvæði 52. gr. om það, að kaupandi missi rétt sinn til þess að bera fyrir 

sig að söluhlut haíi áfátít verið, gilda þó ekki, ef seljandi hefir haft svik í frammi 
eða sýnt af sér vítavei’ða vanhirðu, sem heíir í för raeð sér talsvert tjón fyrir 
kaupanda.

54. gr.
Nú er ár iiðið frá þvi er kaupandi fekk söluhlut í hendur og hann hefir 

ekki skýrt seljanda frá, að hann ætli að bera fyrir sig að söluhlutnum hafi ábóta- 
vant veríð, og getur hann þá eigi síðar kornið frani með neina kröfu af þvi til- 
efni, nema seljandi hafi skuldbundið sig til að ábyrgjast hlutinn langan tinia eða 
hafi haft svik í frarami.

Ákvæði um það, er sölumunum er neitað viðtöku, 
og um rifting kaupa.

55. gr.
Nú hefir kaupandi fengið hlut i hendur, þann er hann vill neita viðtöku, 

og er hann þá skyldur að annast um hlutinn, en krafið getur hann seljanda 
endurgjalds á þeim kostnaði, ér af þéssu leiðir. Fyrirraæli 34. og 35. gr. eiga 
við um þetta eftir því sem á stendur.

56. gr.
' Nú hefir hluturinn verið sendur svo, að kaupandi á kost á að taka hann
tii varðveizlu á staðnum, sem hann átti til að fara, en hann vill synja honum 
viðtöku, og er hann þó skyldugur að taka við honuni til varðveizlu á kostnað 
seljanda.

Þetta á þó ekki við, ef seljandi er sjálfur á viðtökustaðnum eða þar er 
handhafi hleðsiu-skirteinis (konnossement) eða annar, sá er fyrir seljanda hönd get- 
ur annast um hlutinn. Sama er og ef kaupandi getur ekki fengið hlutinn i sínar 
vörzlur án þess að greiða andvirði hans eða baka sér annan verulegan kostnað 
eða óþægindi.

Nú hefir kaupandi tekið hlutinn í sinar vörzlur, og eiga þá við fyrirmælin 
i næstu grein hér á undan.

57. gr.
Sé kaup rift, á seljandi ekki rétt á að fá hlutinn aftur, nema hann 

skili aftur því er hann hefir fengið af andvirði hans, og kaupandi á ekki rétt á 
að fá andvirði endurgreitt, nema hann skili aftur því er hann hafði við tekið, í 
sama ástandi og mergð eða stærð að öllu verulegu, sem það var í er hann tók 
við því.

Nú riftir kaupandi kaup eða krefst skifta á hlutum, og á hann þá rétt 
á að halda þeim hlut, er hann hefir fengið, þar til er seljandi svarar skaðabót- 
um, þeira er honura ber, eða setur nægilega tryggingu fyrir þeim,
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58. gr.
Jafnvel þótt hluturinn sé forgörðum farinn eða breyttur, getur kaup- 

andi þó rift kaupið, þrátt fyrir ákvæðin i næstu grein hér á undan, ef það, 
að hluturinn fór forgörðum eða breyttist, er ósjálfráðri tiiviljun að kenna eða 
ásigkomulagi hlutarins sjálfs eða ráðstöfunum, sem nauðsynlegar voru til að 
rannsaka hann, eða voru gerðar áður en það kom í Ijós eða hefði átt að koma 
i ljós, að hlutnum var svo ábótavant, að af því leiddi rétt til að rifta kaupin.

Um vanheimild.

59. gr.
Nú kemur það fram, að söluhlutur var annars manns eign en Seljanda, 

þá er kaupin gerðust, og getur þá kaupandi krafist skaðabóta af seljanda, 
og það þótt seljandi hafl eigi betor vitáð én að hantt ietti hlutinn. 'Ef kaupandi 
hafði fullan grun eða vitneskju uni vunheimikl seljanda, þá er kaupin gerðust, 
þá á hann engan rétt til skaðabóta.

Um kaup til reynslu.

60. gr.
Nú er hlutur keyptur til reynslu eður með þvi skilyrði, að kaupandi 

megi skoða hlutinn áður en kaupið er fullgert, og hefir hluturinn verið afhentur, 
þá er kaupandi þó bundinn við kaupin, nema hann skýri seljanda frá innan til- 
tekins tima, eða innan hæfilegs frests, ef enginn timi var fast ákveðinn, að hann 
vilji eigi hlutinn hafa.

Meðan hluturinn er hjá kaupanda til reynslu eða skoðunar, er hann i 
ábyrgð kaupanda.

Um tilkynnlngar eftír Iðgum þessum.

61. gr.
Nú er slik tilkynning frá kaupanda, sem um getur í 6., 26., 27., 52. og 

54. gr., afhent til flutnings með rítsíma eða pósti eða með öðrum þeim flutnings- 
tækjum, sem gilt þykir að nota, og missir þá tilkynnandi engan rétt v|ð það, 
að tilkynningunni seinkar eða að hún kemur eigi til skila.

Slíkt ið sama á við um tilkynningar frá seljanda, þær er um er rætt i 
31. og 32. gr.
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Um það, hvað ýmis söluskilyrði skuli merkja.

62. gr.
Nú er varningur seldur »frítt á skipsfjöl« (fob) á tilteknum stað, og verð- 

ur þá kaupandi að hafa þar til skip eða áskilið skipsrúm til að flytja vaming- 
inn þaðan,

Seljandi á að ánnast um og kosta flutning varningsins til hleðslustaðar- 
iné óg ^iéra þær ráðstáfaöir um flutning varningsins á skip, sem lög áskilja a 
þéim 8táð eða viðskiftatízka er til.

Nú er vamingur körainn á skipsfjöl, og er hann þá úr ábyrgð 
seljanda.

1 " ' Pá er um það skal dæma, hvort vamingi sé ábótavant, skal dæma eftir 
ástáridi, þvi serti harin var í á þeirri stund, er hann fór úr ábyrgð seljanda. 
Sama er um mergð, þyngd og stærð þess varaings, er seldur er eftir tölú, þunga 
eðá' máli.

Nú heflr kaupandi skip til taks eða skiprúm til að' taka við varningnum, 
og leiðir þó ekki af því, að kaupandi sé skyldur til að rannsaka vaminginn 
fyrri en hann er komin á viðtökustað; ekki hamlar þetta heldur seljanda frá að 
neyta þese réttar, sem honum er áskilinn í 15., 28. og 39. gr.

fSé ekki öðruvís um samið, er kaupandi skyldur að greiða andvirði gegn 
móttöku hleðslu-skirteinis samkvæmt því sem ákveðið er í 71. gr.

63 gr.
Nú er vamingur seldur »flutnings-frítt« iCost and freight, c & f, c f). og 

skal þá seljandi kosta sendingu hans til viðtökustaðar.
Nú er varningur afhentur farmflytjanda eða honum komið á 

skipsfjöl samkvæmt, fyrirmælura 10. gr., og er hann úr því í ábyrgð kaupanda.
. , Þá er um það skal dæma, hvort vamingi sé ábótavant, skal dæma eftir 

ástandi, þvi sem hami varí á þeirri stund, er hann fór úr ábyrgð seljanda. Sama 
er um mergð, þyngd eða stærð þess vamings, er seldur er eftir tölu, þunga 
eða máli.

Þó að ekki sé sérstaklega svo um samið, er kaupandi skyldur til að 
greiða andvirði gegn móttöku hleðslu-skírteinis samkvæmt því sem ákveðið er í 
71- gr.

ÞÓ að ahdvirði sé ekki í gjalddaga komið, þá er vamingur kemur til 
kaupanda, er kaupandí þó skyldur til að greiða það flutningsgjald, er seljandi 
hefir eigi greitt, en draga má hann það frá kaupverðinu, án þess þó að reikna 
sér vöxtu af því.

64. gr.
Nú er vamingur seldur »cif« (cost, insurance, freight) eða »caf« (coút, 

aasurance fret), og gilda þá ákvæðin í næstu grein hér á undan.
Auk þess á seljandi að annast venjulega vátryggingu fyrir kaupanda hónd 

fyrir þaun hluta vegar eða tjma, sem hann ber ekki sjálfur ábyrgðá. Núlætur
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seljandi hjá líða að vátryggja þannig varninginn, enda er kaop þó eigi fyrir þá 
skuld rift, þá getur kaupandi heimtað bætur fyrir það tjón, er hann kynni að 
hafa beðið af vanhirðu seljanda, eða hann getur sjálfur vátrygt varninginn og 
dregið þann kostnað frá andvirði varningsins.

65. gr.
Nú er varningur seldur »afhentur« eða »frítt« (franko) á tiltekinn stað, 

og er vamingurinn þá ekki talinn afhentur fyrrí en hann er á þann stað kora- 
inn. Seljandi á þá að annast um og kosta sendingu vamingsins þangað og ber 
hann ábyrgð á honum meðan á sendingunni stendur.

Þá er um það skal dæma, hvort vamingi sé ábótavant, skal dæma eftir 
ástandi, þvi sem hann var í á þeirri stund, er hann fór úr ábyrgð seljanda. Sama 
er um mergð, þyngd eða stærð þess varnings, er seldur er eftir tölu, þunga 
eða máli.

Sé orðið »afhent« notað i sambandi við »flutningsfrítt« »c og f« »cf«, 
»cif« eða »caf«, þá hefir merking orðsins »afhent« engin áhrif á téð sölu- 
skilyiði

66. gr.
Nú er vamingur keyptur með þeim ákvæðum, er nokkurt svigrúm gefá 

um mergð hans, þyngd eða stærð t. d. »cirka«, »frá—til« eða þvi um likt, og er 
þá seljanda frjálst um að kjósa ittnan þeirra fakmarka, nema það sé ljóst af at- 
vikum, að svigrúmið sé ætlað kaupanda til hagsmuna.

Ef orðið »cirka« er notað eða »hér um bil«, þá er svigrúmið 10% fyrir 
ofan eða neðan, ef um heilan farm er að ræða, ella 5%.

67. gr.
Nú er seldur »farraur«, og má seljandi þá ekki senda annan varning með 

sama skipi. Geri hann það engu að síður og kaupandi hafi óhagræði af, getur 
kaupandi rift kaup. Hvort sem kaupandi riftir kaup eða ekki, á hann rétt á 
skaðabótum.

68. gr.
Nú er svo tilskilið, að vaming skuli afhenda eða við honum taka »i 

byrjun* (»primo«), i »miðju« (»medio«) eða «í lok« («ultimo») mánaðar, og er 
það þá að skilja, eftir þvi sem á stendur, um fyrsta til tiunda, ellefta til tuttug- 
asta, eða tuttugasta og fyrsta til siðasta dags i mánuðinum.

Þá er verðskjöl eru seld, þýðir »primo« fyrsta sýknan dag í mánuði, 
»medio« flmtánda dag í mánuði, eða næsta sýknan dag, ef sá dagur er heilagur, 
»ultimo» síðasta sýknan dag i mánuði.

69. gr.
Nú heflr seljandi skuldbundið sig til að senda frá sér vaming innan á- 

kveðins frests, og skal þá álíta að varan hafl afheut verið á róttum tima, ef



henni hefir verið koraið á skipgfjöl eða önnur þau flutningstæki, er við henni 
skyldu taka, innan þess tirna.

Nú. er hleðsluskirteini gerð um sendinguna, og ber hún ekki með sér að 
varan hafi afhent verið á réttum tima, og getur þá kaupandi hafnað vörunni.
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70. gr.
Nú er áskilin »borgun út í hönd«, og er þá kaupandi skyldur að greiða 

andvirðið jafnframt og söluhluturinn er boðinn honum til viðtöku (sbr. 14. og 
15. gr.).

71. gr.
Nú hefir kaupandi skuldbundið sig til að greiða andvirði við móttöku hleðslu- 

skirteinis, eða til að samþykkja víxil jafnframt og lionum erafhent hleðslu-skírteini, 
og iná hann þá ekki neita greiðslu eða samþykki fyrir það, að varningurinn sé 
ekki enn til skila kominn eða að hann hafi ekki haft færi á að rannsaka hann.

Þá er borgunar eða vixilsamþykkis er krafist gegn afhendingu hleðslu-skir- 
teinis, verður'kaupandi að hafa fengið í hendur reikning yfir varninginn, og hafi 
seljandi skuldbundið sig til að vátryggja varninginn, verður vátryggingarskírteini að 
íylgja hleðslu-skirteinh

f»að sem hér er ákveðið, á einnig við þegar kaupandi hefir skuldbundið 
sig til að greiða andvirðið við móttöku sliks hleðslu-skírteinis, sem um er getið 
í 16. gr.

Á s t æ ð u r.
Frumvarp þetta er þýðing laga, sem nú eru nýlega á komin á Norður- 

löndum; þau lög eru samin af nefnd verzlunarfróðra og lögfróðra manna af öll- 
um löndunuœ, og munu fylgja mjög samkynja lögum i Þýzkalandi og öðrum 
heldn verzlunarlöndum. Til þessara laga hefir sýnilega verið mjög vandað og 
þau eru svo vei og samræmilega hugsuð, að vér höfum eigi viljað breyta þeim, 
neð því að það et afaráriðandi, að löggjöf i slíkura efnum sé sem mest satnhljóða 
4 sem fiestum löndum.

Á einuni stað aðeins höfum vér broytt 3 vikna fresti i 4 vikna, en þó að 
eíns hér í innanlands-viðskiftum, og er það gcft sakir samgangnanna.
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Nd. 323. Nefndarálit
um fruravarp til fjáraukalaga fyrir árin 1906 ög 1907.

Til skýringar einstökum útgjaldaliðum, sem ekki cru nefndir í athuga- 
semdum við frumvarpið, skal tekið fram:

Þingskjal

4. gr. í hinni miklu umframgreiðslu til útgjalda við póststjórnina fyrir preqtun 
á ýmsu kr. 12547,17 er meðal annars fólginn kostnaður við prentun áfrj- 
merkjum og bréfspjöldum, er fæst endurgoldinn jafnóðum og þau seljást.

-------Hinn gífurlegi aukakostnáður til flutningabrauta kr. 30305,72 stafar aðal-
lega af viðgerð flutníngabrautanna frá Reykjavik að Þingvöllum og Geysi 
og austur í Rangárvallasýslu, er stóð i sambandi við konungskomuna, og 
er þannig eitt af því, sem ekki dugir að sakast um eftir á.

tí. gr. Til útrýmingar fjárkláðanum hefir verið varið umfram ijárveitingu kr. 
52389,00. í þessari afarmiklu umframgreiðslu er fólgið verð fýrir tóbak 
til fjárböðunar. Muu nokkuð af þvi vera ónotað enn, undir hendi fóg’- 
reglustjóra víðsvegar um landið. Nefndin gerir ráð fyrir að síjórnfn 
hlutist til um sölu á téðu tóbaki, með afslætti ef ekki vill betur til, áðúr 
en það fer forgörðum eða skemmist við geymslu.

8. gr. Á alþingi 1905 við meðferð á frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin 1904 
og 1905 var borin upp og samþykt i neðri deild tillaga um að veita síra 
Gísla Skúlasyni 1000 kr. styrk til utanfarar til að læra að kenna heyrn- 
ar- og mállausum. Þegar fjáraukalagafrumvarpið kom til efri deildar, 
var styrkurinn færður niður i 600 kr., og frumvarpið síðar samþykt af 
neðri deild með þeirri breytingu. Eftir atvikum getur nefndin að vísu 
ekki séð gildar ástæður til þess, að 400 kr. viðbótarstyrkur, sem farið er 
fram á, verði veittur. En með þvi að hér er ekki um mikla upphæð að 
ræða og krafa um endurgreiðslu mundi valda óþægindum, vill nefndin 
mæla með þvi, að við svo búið verði látið staúda i þetta sinn.

Með bréfi stjórnarráðsins dag. 27. f. m. heflr nefndinni borist erindi með
2 fylgiskjölum frá fyrverandi sýslumanni. í Skaftafellssýahi,-Björgvin Vigfússyni, 
þar sem hann fer þess á leit að alþingi veiti heimild til þeæ, að ábyrgð satn- 
kvæmt úrskurðum stjórnarráðsins um manntalsreikninga SkaftafellssýSlufyrir árin 
1906 og 1907 samtals að upphæð kr. 460,98 verði látin falla niður. Að víeu sér 
nefndin sér ekki fært að mæla með téðri beiðni, en til þess að þingmenn geti 
áttað sig á málinu og verið við því búnir að greiða atkvæði mn þar að lútandi 
tillögu, ef hún kemur fram, verður áminst bréf stjórnarráðsins prentað með 
nefndarálitinu, og erindi sýslumanns Björgvins Vigfússonar með fylgiskjölum 
lagt fram á lestrarsal þingsins.
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Samkvæmt framanrituðu er það tillaga nefndarinnar, að frumvarpið verði 
samþykt óbreytt.

Alþingi 23. marz 1909.

Hálfdán Guðjónsson, 
form. og framsögum.

Ólafur Briem, 
skrifari.

Stefán Stefánsson Eyf.

Stjómarráð Ielándg 
Reykjavik, 27. febr. 1909.

Hinn 19. desbr. 1904 fekk Björgvin Vigfússon umboðsmaður veitingu fyr- 
ir Skaftafellssýslu og tók hann við sýslunni i júni árið eftir. Þau 3 ár, er hann 
þjónaði Býslunni árin 1905, 1906 og 1907, hefir ábúðar- og lausafjárskattur verið 
reiknaður eftir röngum verðlagsskrám, nfl. árið 1905 eftir verðlagsskrá þeirri, er 
gilti fyrir árið frá 16. maí 1904 til jafnlengdar 1905, árið 1906 eftir verðlags- 
skránni fyrir árin 1905—1906 og árið 1907 eftir verðlagsskránni fyrir árið 1906 
—1907, en öll þessi ár hefir meðalalin farið hækkandi og ábúðar- og lausafjár- 
skatturinn því orðið hærri, en reikningshaldari hefir talið og hann hefir innheimt.

Ábyrgð sú, er samkvæmt þessu féll á reikningshaldara árið 1905, var 
68 kr. 49 aur., en árið 1906 312 kr. 65 aur. og árið 1907 148 kr. 33 aur. Hina 
fyrstnefndu upphæð hefir reikningshaldari þegar greitt í landssjóð, en hinar siðar- 
töldu upphæðir eru enn ógreiddar, og hefir nefndur sýslumaður í bænarskrá til 
alþingis, dags. 22. f. m., er hér með fylgir, farið fram á það, að honum verði 
þessar ógreiddu upphæðír eftirgefnar.

I svörum reikningshaldara upp á athugasemdir yfirirskoðunarinnar við 
manntalsreikningana 1906 og 1907 hefir reikningshaldari tekið fram þau atvik, 
er valdið hafa villu þessari eða misskilningi hans um gildi verðlagsskránna. 
Þár sem misskilningur þessi virðist afsakanlegur og npphæðir þær, er hér ræðir 
uöi, httfa rirnhið til almennings, þá er stjórnarráðið fyrir sitt leyti hlynt þvi, að 
ábyrgðarupphæðir þessar verði eftirgefnar og við svo búið verði látið standa, en 
hfcns vegar hefir stjórnarráðið ekki talið sér heimilt að fella niður ábyrgðir þess- 
ar án aamþykkis alþingis.

Með þessum ummæíum leyfir stjórnarráðið sér að senda hinni heiðru 
reikningslaganefnd umgetna bænaskrá ásamt athugasemdum við manntalsreikn- 
inga Skaftafellssýslu 1906 og 1907, óg Væntir stjórnarráðið þess, ef nefndin fyrir 
sitt íeyti getur falllst á að sanngimi mæli með þvi, að ábyrgðir þessar 'falli nið- 
ur, að nefndin komi fram með álýktun þar að íútandi á þann hátt, er nefndinni 
þýkíf bezt við eiga.

H. Hafstein.

Eggert Briem. 

Til
reikningslaganefndarinnar á alþingi 1909.
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Nd. 324. Nefndarálit
um athugasemdir og tillögur yfirskoðunarmanna alþingis við landsreikningana 

fyrir árin 1906 og 1907.
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Reikningurinn 1906.

Tekjubálkurinn.

2.—II. Ábúðar- og laiuafjúrakattur 0. fl.

Yfirskoðunarmenn hafa fundið að því, að i ýmsum sýslum landsins séu eftir- 
stöðvar af'sköttum og tollum alt of háar, og sumstaðar óhæfilega sein skil á þeim, þar 
sem greiðsla þeirra dragist stundum alt að 4 mánuði eftir lok reikningsársins eða jafnvel 
engur. Benda þeir á, að það sé ekki svo litið vaxtatap, sem landssjóður verður fyrir 

við þetta, þegar um miklar eftirstöðvar sé að ræða, eins og á flestum aðflutningsgjalds 
tekjuliðum, og halda þvi fram, að gjöldum til landssjóðs ætti að vera lokið ekki síðar 
en á fyrsta ársfjórðungi ánð eftir að síðustu gjöldin áfalla. í svörum ráðherra er skýrt 
frá, að sumir gjaldheimtumenn landssjóðs hafi verið vittir fyrir sein skil, en jafnframt 
er það tekið fram, að oft og tiðum sé það eðlilegt, að tolltekjur, sem greiddar eru með 
ávisunum erlendis, komi ekki inn i aðalféhirzlu fyr en 3—4 mánuðum eftir áramót. .

Út af þessu hafa yfirskoðunarmenn lagt til, að stjórnin brýni stranglega fyrir 
sýslumönnum og öðrum gjaldheimtumönnum landssjóðs að borga gjöld sin i tæka tið. 
Þessari tillögu er nefndin samþykk, með þeim fyrirvara, að áminningin uái að eins til 
þeirra, er hafa gerst sekir um vanskil.

13. Sektarfé fyrir élðglegar fitkiveiðar.

Út af þvi að stjómarráðið telur sig hafa fulla heimild til þess að selja upptækan 
afla án uppboðs eftir mati óvilhallra manna, þegar vist er að ekki hefst meira upp úr 
honum á annan hátt, hafa yfirskoðunarmenn skotið þvi til athugunar löggjafarvaldsins, 
hvort þetta sé leyfilegt, þar sem ekki séu nein lagaákvæði er heimili það, og jafnframt 
bent á að viðkunnanlegra væri, að um þetta væri skýlaust ákvæði í lögum. Nefndin 
efast ekki um, að landsstjómin hagi þessu eftir því, sem bezt á við i hvert skifti, og 
teiur lagafyrirmælí um það óþörf.

IS. Afgjðld af jarðeignum landasjéls.

1. Við innheimtu jarðarafgjaldanna i Amarstapa- og Skógarstrandaramboði þyk- 
ir það einkum athugavert, að þar era árlega tilfærðar útistandandi skuldir hjá leiguliðum 
er stundum verða meira en 3 ára gamlar, áður en þær annaðhvort greiðast í landssjóð 
eða eru feidar úr eftirstöðvum sem ófáanlegar. Þetta fyrirkomulag er alt annað en i 
öðrum umboðum landsins, þar sem umboðsmenn bera áóyrgð á öllum jarðarafgjöldum, 
nema að því leyti sem þan reynast ófáanleg við lögtak, er framkvæmt sé í tæka tíð. 
Nefndin telur nauðsynlegt, að betra skipulagi verði komið á innheimtuna i áðumefndu 
umboði, og aðhyllist þá tillögu yfirskoðunarmanna, að stjómin brýni fyrir umboðsmanni 
að gera sitt itrasta til að innheimta gjöldin á réttum tima, og láta sem minst safnast 
fyrir af eftirstöðvum frá fyrri árum.
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3. Um jarðarafgjöldin i Múlaumboði ber reikningurinn með sér að meira en 
þriðjungur af nettótekjum ársins var ekki greiddur fyr en 4. júní árið eftir. Nefndin 
aÖhyliist þá tillögu yfirskoðunarmanna, að umboðsmaður sé ámintur nm að gera fljótari 
skil eftirleiðis.

5. Á reikningsárinu hefir verið veittur styrkur tíl húsabóta á nokkrum þjóð- 
jörðum, ýmist samkvæmt 3. gr. fjárlaganna án afgjaldshækkunar gegn þvi, að ábúandi 
legði fram að minsta kosti */8 kostnaðar, eða með þeim skilyrðum, sem tiltekin eru í 
ráðgjafabréfi 2$. mal 1880, gegn hækkun eftirgjaldsins um 4 °/0 af styrksupphæðinni og 
að minsta kosti l/t kostnaðarins frá ábúandanum.

Um hinar fvrnefndu styrkveitingar samkvæmt 3. gr. fjárlaganna er ekki framar 
að ræða, með því að þar að lútandi ákvæði er felt burt úr fjárlögunum, en að þvi er 
snertir áminst ráðgjafabréf hafa yfirskoðunarmenn haldið þvi fram, að það eigi alls ekki 
við húsabætur heldur að eins við jarðabætur i eiginlegum skilningi, Að vísu er það 
vafalaust, að í téðu ráðgjafabréfi eru húsabætur ekki nefndar sérstaklega, en á hinn bóg- 
inn verður því ekki neitað, að reglur þær, sem þar eru settar, hafa frá upphafi verið 
látnar gilda um styrkveitingar til húsabóta, og það réttlætt með þvi, að þær gætu heyrt 
undir jarðabætur f viðtækustu merkingu. Hvort sem þetta er rétt eða ekki, hefir því að 
undanförnu verið fylgt með samþykki fjárveitingarvaldsins. Nefndin finnur ekki næga 
ástatðu til að framfylgja gagnstæðum skilningi i þessu efni eða koma fram með tillögu 
um breytingu á núverandi fyrirkomulagi. Hins vegar má vænta þess, að landsstjómin 
fari varlega i umræddum fjárveitingum, og það þvi fremur sem sú stefni er ráðandi, 
að þjóðjarðir séu seldar með litlum takmörkunum, og hæpið þykir að landssjóður fáir 
það fé endurgoldið i hækkuðu söluverði, er nemur styrk þeim, sem lagður er til húsa- 
bvgginga á þjóðjörðum, er seldar verða.

16. Tekjur af kirkjum.

í reikningi Reykjavikur dómkirkju er allhá upphæð talin innistandandi hjá reiknings- 
haldara. En fyrir þvi er gerð sú grein, að mikið af því, sem þannig er talið i sjóði 
við árslok, hafi í raun réttri ekki goldist fyr en á árinu 1907 og jafnóðum verið útborg- 
að i þarfir kirkjunnar á þvi ári. í þessu sambandi hafa yfirskoðunarmenn hreyft því, að 
reikningshaldari sé látinn setja veð fyrir innheimtunni. fafnvel þó nefndin hafi ekkert 
verulegt á móti téðri tillögu, verður hún eftir atvikum að telja nægilegt að stjórninni sé 
falið að heimta slika tryggingu, ef henni þykir þess þörf.

Gjaldabálkurinn.

22. Til kostnaðar við alþingi 0. fl.

Yfirskoðunarmenn hafa fundið ástæðu til að hreyfa ýmsum spurningum áhrær- 
andi alþingiskostnað, og hefir stjórnarráðið leyst úr þeim, en jafnframt látið þess getið, 
að þar sem forsetar alþingis ávisi til útborgunar reikningum er snerti þann kostnað, eigi 
slikar fyrirspurnir að vera stilaðar til þeirra. Með því að kostnaðarreikningar alþingis 
eru teknir inn i landsreikninginn og þar með háðir eftirliti yfirskoðunarmanna, virðist 
það leiða af sjálfu sér að það heyri undir verksvið stjórnarráðsins, er hefir á hendi reikn- 
ingshald landssjóðs, að útvega og leggja fram þær skýringar, sem nauðsynlegar eru til 
þess að yfirskoðun landsreikningsins geti i öllum greinum orðjð fullnægjandi,
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33. Til vegabAta.

3. Af fjárveitingu til brúargerðar 1907 hefir nokkuð verið útborgað 1906 til 
undirbúnings verki, sem átti að fullgera árið eftir. Yfirskoðunannenn líta svo á, að til 
þess skorti fulla heimild í fjárlögunum. Fn stjórnin telur sig hafa heimild til þess að 
borga á fyrra ári fjárhagstimabilsins kostnað við nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmda 
á verki, sem fé er veitt til siðara ártð. Með þvi að það hefir vetið stöðng venja, að 
slikar útborganir hafa verið samþyktar af f)árveitingarvaldinu, og téð fyrirkomulag getur 
oft verið til hagsmuna fyrir landssjóð en naumast valdið neinum skaða nema ef til vill 
óverulegum vaxtamissi, verður nefndin að hallast að því, að ekki sé þörf á sérstöku 
lagaákvæði eða frekari heimild í því efni.

Yfirleitt getur nefndin ekki séð neitt varhugavert við það, að þeirri reglu sé 
fylgt, þá er um fjárveiting fyrir eitt ákveðið ár er að ræða, þá sé stjóminni heimilt að 
Iáta einhvem hluta útgjaldanna lenda á næsta ári á undan eða eftir á sania 
fjárhagstimabili.

38. Til laknaskAlans.

Ferðastyrkur handa læknaefnum til utanfarar að afloknu embættisprófi hefir verið 
útborgaður með sömu upphæð eins og að undanförnu 300 kr. til hvers. Yfirskoðunar- 
menn hafa leitt athygli að því, að I fjárlögunum sé beinlinis ákveðið, að styrkur til 
hvers nemanda megi ekki fara fram úr 80 kr. En með því að það er upplýst, að téð 
málsgrein í frumvarpi fjárlaganna átti einungis við húsaleigustyrk handa nemendum, en 
komst inn í hin gildandi fjárlög á þeim stað, sem hún nú stendur, að eins fyrir vangá 
við prentun þeirra, virðist ekki geta komið til mála, að þessi villa eigi að hafa nein 
áhrif á fjárveitingu þá, sem hér um að ræða.

40. Til gagnfrcðaskAlans A Akureyri.

2. Fyrir áhöld til skólans og aukavinnu við húsið er greitt kr. 786,30, sem 
engin veiting er fyrir í fjárlögunum. í svari ráðherra er því haldið fram, að heimild 
fyrir þessari fjárveiting sé að finna í lögum 10. nóvbr. 1903 um gagnfræðaskóla á Akur- 
eyri, og mnn þar vera átt við 5. gr., er hljóðar á þá leið að kostnaður við skólann greið- 
ist úr landssjóði. Þennan skilning laganna getur nefndin alls ekki aðhylst, en lítur svo 
á, að í téðri lagagrein felist ekkert annað eða meirs en það, að fé til útgjalda skólans 
skuli veita í fjárlögum. Nefndin verður því að telja það misráðið, að ekki hefir verið 
leitað aukafjárveitingar fyrir téðri upphæð, og væntir þess að það verði gert eftírleiðis 
þegar likt stendur á.

3. 1 ársbyrjun hefir skólastjóri fengið útborgaðar 2000 kr. til að hafa i sínum 
eigin vörslum um lengri tíma til útborgunar smátt og smátt. Og er það upplýst, að 
áður hafa tiðkast svipað fyrirkomulag á fjárgreiðslum til þessa skóla og fleiri stofnana, 
sem kostaðar eru af landssjóði. Eðlilegast virðist að útgjöld tíl slikra stofnana séu greidd 
í hvert skifti samkvæmt ávisuðum reikningum, og vill neíndin leggja það til, að þeirri 
aðaireglu sé fylgt eftirleiðis.

42. TH landsbékasafnsins.

Til að kaupa bækur og bandrit hefir verið varið umfram fjárveitingu kr. 288,00 
sem ekki er leitað aukafjárveitingar fyrir, og það borið fyrir, að engin umframgreiðsla
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hafi átt sér stað í fjárveitingunni til landsbókasafnsins í heild sinní. Út af þessu vill 
nefndin taka það fram, að sparnaðnr á einum undirlið réttlæti ekki umframgreiðslu á 
öðrum lið óskildum.

Sl. Fjirgrwislw samkvmmt fjáraukalögum og nýjum lögum.

Yfirskoðunarmenn hafa fundið að þvi, að nokkuð af því fé, sem veitt er í fjár- 
aukalögum 20. okt. 1905 fyrir árin 1904 og 1905, hafi ekki verið útborgað fyr en árið 
1906, og lögin þannig teygð út yfir þann tima, er þau áttu að gilda fyrir. Að vísu er 
nefndin því samþykk, aÖ sú aðalregla eigi jafnt við fjáraukalög sem við fjárlög, að fjár- 
veitingar samkvæmt þeim séu bundnar við þann tíma, sem lögin gilda fyrir. En eftir 
þeim atvikum, sem hér eru fyrir hendi, virðist niega við svo búið standa.

Relkningurinn 190 7.

Tekjubálkurinn.

13 Óvissar tekjur.

x. Fyrir ewkarétt til að birta stjórnarvaldaauglýsingar árið 1907 eru talið með 
tekjum kr. 303,47. Þá er téður einkaréttur var á sínum tíma boðinn út, kom hæsta 
boð frá blaðinu »Reykjavík<, er hrepti auglýsingaréttinn fýrir kr. 811,50. Frá 1. okt: s. 
á. var blaðið svift réttinum samkvæmt áður settu skilyrði. Fyrir þann hluta ársins, er 
blaðið hafði auglýsingarnar, átti gjaldið, miðað við tímalengd, að vera kr. 608,62, og 
standa þá eftir kr. 305,15. Þennan mismun hafa útgefendur blaðsins neitað að borga 
af ástæðum, sem teknar eru fram í svari ráðherra. Astæður þær getur nefndin ekki tekið 
gildar, en hvað rétt sé í því efni, verður ekki skorið úr til fullnustu nema með dómi. 
Nefndin verður því að halda fram þeirri kröfu, að síðastnefnd upphæð, kr. 305,15 sé 
ihnheimt með málssókn, ef ekki næst samkomulag um greiðslu skuldarinnar.

14. AfgjSld af jarSeignum landssjóSs.

3. Af jarðarafgjöldum i Múlaumboði 1907 eru enn ógreiddar kr. 351,76. Jafn- 
vel þó uppnæðin sé ekki mikil, er drátturinn svo langur að eigi er við unandi. Nefndin 
verður þvi að ætlast til, að stjórnin veiti umboðsmanni áminningu og hafi vakandi auga 
á þvf að hann geri betri skil eftirleiðis.

17. Skýrsla um innsteðu viðlagasjóSs 31. des. 1907.

í bréfi frá gjaldkera Fiskiveiðasjóðs Islands, sem er prentað aftan við landsreikn- 
inginn bls. 112, er sögð saga viðlagasjóðsláns að upphæð 15,000 kr., er Þorvaldur Bjarnar- 
son fékk út á botnvörpuskipið »Sea Gull« árið 1906, og endar með þvf að upp í lánið 
hafi, við sölu skipsins, er það strandaði á ferð i Vestmanneyjum árið eftir, að eins fengist 
kr. 3326.76 og lítil von um frekari greiðslu upp i eftirstöðvar lánsins.

Astæður til þess að svo hefir tiltekist eru þær, að siðari eigandi skipsins varð 
gjaldþrota og ábyrgðarupphæð fekst eigi útborgðuð sökum þess, að skipið hafi ekki verið 
vátrygt til að koma við í Vestmannaeyjum.

Þetta er Ijóst dæmi þess, hve óíullnægjandi er veð í skipum, nema önnur trygg- 
jng sé samfara, ekkj sizt ef skipunum er annaðhvort illa við haldið eða vátrygging er eigi
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i sem beztu lagi. Ætti það meðal annars að vera bending um, hve viðsjált er það 
ákvæði í reglugjörð Fiskiveiðasjóðsins, að lán út á skip megi vera afborgunarlaus alt að 
3 ár, og í annan stað sýnist fjarri lagi að hala vexti af slikum lánum ekki nema 3 
af hundraði á ári. Virðist fylsta ástæða til að téðum ákvæðum reglugjörðarinnar sé 
breytt og yfirleitt verði beitt allri varfærni við lánveitingar dr sjóðnum.

Gjaldabálkurinn.

22. Til kostMÓar við alþtagi e. fl.

í athugasemdum við reikninga vfir kostnað við alþingi hafa yfirskoðunannenn 
meðal annars látið þess getið, að einn af slíkum reikningum að upphæð kr. 959,04 finn- 
ist ekki. Ennfremur hafa þeir fundið að því, að útklippur úr erlendum blöðum á grein- 
um viðvikjandi ferð alþingismannanna til Danmerkur árið 1906 hafi verið keyptar óhæfi- 
lega háu verði (300 kr.). Nefndin álítur eftir atvikum, að við svo búið verði að stánda.

24. Önsur útgjðld.

Yfirskoðunarmenn hafa vakið máls á því, hvort muni fært að spara 1600 kr 
áriega þóknun úr landssjóði handa tveim settum málaflutningsmönnum við landsyfirdóm- 
inn, með því að ávalt megi gera þeim að skyldu, er fá einkaleyfi til málflutnings við 
yfirdóminn samkvæmt lögum nr. 32, 20. okt. 1905, að þeir taki að sér málfærslu i op- 
inberutn málum. Nefndin væntir þess að stjórnin taki til athugunar þá tillögu yfirskoð- 
unarmannanna, að téð þóknun sé látin falla burt, þegar sýslanir þessar losna næst, og 
leggja fyrir alþingi frumvarp til laga um þar að lútandi breyting á áðurnefndum lögum 
um málaflutningsmenn við landsyfirdóminn i Reykjavik.

88. Til læknaskólnns.

3. Eins og áður hefir tíðkast, er ferðastyrkur handa læknaefnum til utanfarar 
að afloknu námi útborgaður með 300 kr. til hvers, sem sé 150 kr. er þeir fara utan 
og 150 kr. er þeir halda heimleiðis. Að visu hafa yfirskoðunarmenn látið í ljós efa um, 
að það hafi verið tilgangur þingsins, að ferðastyrkur til hvers læknisefuis væri meiri en 
150 kr. alls. En'hvað sem um það er, álítur nefndin að venju undanfarandi ára verði 
ekkí raskað nema með beinu skilyrði í fjárlögunum.

42. Til landsbókaMfnsÍM.

Eftir skýrslu stjórnarráðsins hefir útborgun á styrk til landsbókasafnsins verið 
hagað svo, að bókasafnsnefndin hefir fengið i hendur talsvert fé i einu, er nefndin hefir 
siðan ráðstafað til útborgana smátt og smátt, og lagt nokkuð i sparisjóð til ágóða fyrir 
safnið. Viðkunnanlegra þykir, að féð væri ávaxtað til hagsmuna fyrir landssjóð og ekki 
útborgað fyr en jafnóðum og þörf krefur.

44. Til foragripasafnsiM.

Fyrir seldan aðgang að sýningu á fomgripasafninu hafa komið inn 8 kr., er 
gengið hafa til safnsins í stað þess að samkvæmt ákvæði fjárlaganna átti gjald þetta að 
falla í landssjóð. Með þvi að hér er um smámuni að ræða, virðist mega við svo búið 
Sttnda, og það því fremur sem téður aðgangseyrir er afnuminn i sfðari fjárlögum.



bO3

45. Styrfcnr tll BtMdlkts Grðadals.

Þingskjaí 324

Umræddur styrkur hefir verið útborgaður með fuilri upphæð, án þess að haldið 
væri eftir tilltölulegum hluta fyrir það sem eítir var af árinu, þá er Benedikt Gröndal 
andaðist i ágústmánuði 1907, og raunar það 266 kr. 67 au. Fyrir þessu er færð sú 
ástæða, að eftjr ósk Gröndals hafi honum undanfarin ár verið greiddur styrkurinn tvi- 
svaráári i byrjun hvers missiris. Nefndin aðhyllist þá tillögu yfirskoðunarmanna, að við 
svo búið megi standa í þetta sinn, en eftirleiðis ætti landsstjómin að íylgja fram þeirri 
fðstu reglu, að greiða ekki fasta ársstyrki úr landssjóði öðmvisi en mánaðarlega eins og 
laun embættismanna.

46. Til Búnatarfétags íslands.

Yfirskoðunarmenn hafa lagt það til, að ágrip af reikningum Búnaðarfélags íslands, 
Ræktunarsjóðs, Fiskiveiðasjóðs og Byggingarsjóðs séu tekin upp í hvern landsreikning 
sem fylgiskjöl með nauðsynlegum athugasemdum.

Að því er snertir þrjá hina síðastnefndu sjóði, er það beinlínis fyrirskipað í lögum 
eða skipulagsskrám sjóðanna, að reikningar þeirra skuli árlega fylgja landsreikningnum og 
endurskoðast af yfirskoðunarmönnum alþingis. Nefndin treystir því, að bæði landstjóm 
og yfirskoðunarmenn fullnægi þeirri lagaskyldu framvegis.

50. Óviss útgjðld.

2. Yfirskoðunarmönnum þykir óviðkunnanlegt, að landsjóður þurfi að borga 
prestum þjóðkirkjunnar fasteignatíund fyrir utanþjóðkirkjumenn, er á reikningsárinu ndma 
rúmum 200 kr. En með því að hér er um gjöld að ræða, er hlutaðeigandi prestar eiga 
heimting á sarakvæmt lögum, verður naumast unt að koma betri skipun á þetta fyr en 
um leið og breytiug verður gerð á sóknartekjum presta.

Af þeim ástæðum, er yfirskoðunarmenn hafa fram fært, aðhyllist nefndin þá til- 
lögu, að eftirleiðis verði landsreikningurinn fyrir siðara ár fjárhagstímabilsins afgreiddur 
svo snemma til yfirskoðunarmannanna, að þeir hafi lokið athugasemdum við hann, áður 
en fjáraukalög fyrir það fjárhagstímabil eru fullsamin.

Alþingi 23. marz 1909.

Hálfdán Guðjónsson Ólafur Briem

form. og framsögum. skrifari

Stefán Stefánsson Eyf.



Nd. 325. Neftodarállt
um frumvarp til laga um samþykt á landsreikningnum fyrir árin 1906 og J907.

Með því að landsreikningurinn er að öllu leyti saminn eftir reikningum þeirn, 
þeim, er yfirskoðunarmenn hafa haft til rannsóknar og nefndin hefir ekki fundið næga 
ástæðu til breytinga á einstökum tekjuliðum eða gjaldliðum, leggur hún til að frum- 
varpið sé samþykt óbreytt.

Alþingi 23. marz 1909.

Hálfdán Guðjónsson, Ólafur Briem,
form. og framsögum. skrifari.

Stefán Stefánsson, Eyf.

$Ó4 hingskjal 325—$26

Ed. 326. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um tvo vígslubiskupa á íslandi.

Stjómin lagði fyrir neðri deild á þessu þingi frumvarp til laga utö skipun vara- 
biskups. Markmið þess frumvarps var að tryggja það nokkurn veginn, að biskupsvígsla 
gæti ávalt farið fram hér á landi. Neðri deild hefir breytt frumvarþi þesáu í það horf, 
sem það nú er í. Eiga vigslubiskupar samkvæmt því að vera tvéir. Nefndin telur þessa 
breyting til bóta. Með henni er markmið stjórnarfrumvarpsins enn betur tfygt. Nefnd- 
inni þykir og vel fara á því, að þessir vigslubiskupar séu sinn í hvoru hinna fornu 
biskupsdæma. Hin önnur ákvæði frumvarpsins felst nefndin einnig á að mestu leyti, 
en telur það sumstaðar miður vel orðað; leggur hún til að meginmáli þess sé skift í 
þrjár greinar og ræður því deildinni til að samþykkja eftirfylgjandi breyringartillögur:

í stað meginmáls frumvarpsins komi þrjár greinar svo hljóðandi:

i- gr-
Auk aðalbiskups skulu vera hér á landi tveir vigslubiskupar (officiales), annar í 

Skálholtsbiskupsdæmi hinu forna, en hinn í Hólabiskupsdæmi hinu forna.

2. gr.

Konungur skipar vígslubiskupana eftir tillögum prestastéttarinnar í hvoru bisk- 
upsdæmi; skulu þeir hafa biskupsvigslu. Til vígslukostnaðar, er þeir vigjast, skulu 
hvorum þeirra greiddar 500 kr. úr Iandssjóði.

3- gr-
Annar vigslubiskupa vígir aðalbiskup, er svo stendur á, að fráfarandi biskup 

getur eigi gert það. í forföllum aðalbiskups vigja þeir og presta, hvor i sinu umdæmi.



fyrir biskupsverk, er þeir vinna í forföllum aðnlhiskups, greiðist þeim úr lands- 
sjóði borgun eftir reikningi.

Fyrirsögn frumvarpsins verði:

Frumvarp
til laga um vigslubiskupa.

Alþingi 2$. marz 1909.

Eirikur Briem, Sigurður Stefánsson,
formaður. skrifari og framsögumaður.

Jósef Björnsson.

Með fyrirvara: Með fyrirvara:
Steingrímur Jónsson. Kristinn Danielsson.

Þiugskjal 326—328 !fQ5

Nd. 327. Frumvarp
til laga um að leggja jörðina Naust í Hrafnagilshreppi í Eyjafjarðarsýslu undir 

lögsagnarumdæmi og bæjarfélag Akureyrarkaupstaðar.
Eins og það var samþykt við 3. umr. i Ed.

1- gr.
Jörðin Naust i Hrafnagilshreppi skal lögð undir lögsagnarumdæmi og 

bæjarfélag Akureyrarkaupstaðar frá 6. júni 1909.

2. gr.
Frá sama tima skal Akureyrarkaupstaður greiða Hrafnagilshreppi eftir- 

farandi 25 ár sextíu og flmm kr. árlega.

3. gr.
Að öðru leyti taki Hrafnagilshreppur að sér allar skyldur og kvaðir, þar 

með talið fátækraframfæri, er af því stafa, eða grundvallast á því, að Naust 
heyrðu áður til hreppnum. Þó skulu þeir menn elga framfæri i Akureyrarkaup- 
stað er dvelja á Naustum þegar samningur þessi gengur i gildi og vinna sér 
þar hreppshelgi með óslitinni dvöl þar framvegis.

Ed. 328. Nefndarálit
um frumvarp til laga um kosningarrétt og kjörgengi í málefnum kaupstaða 

og hreppsfélaga.

Nefnd sú, er háttvirt Ed. kaus til að athuga frv. til laga um kosningarrétt og 
kjörgengi í málefnum kaupstaða og hreppsfélaga, sem komið er til deildarinnar frá háttv. 
Nd., hefir rætt málið og er áiit hennar á þessa leið:
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Ncfndin er háttv. Nd. samdóma um að mál þetta eigi fram að ganga á þessu 
þingi, og eru til þess einkum tvær ástæður.

Önnur ástæðan er sd, að nokkrar af konum landsins hafa þegar fengið þann 
rétt, sem frumvarpið veitir, og er því nú sem stendur misrétti i þessu efni milli kvenna 
landsins, en slikt verður að teljast óhæfilegt.

Hin ástæðan er sú, að telja verður óheppilegt og ranglátt, að nokkur sé úti- 
lokaður frá kosningarrétti i málefnum kaupstaða og sveita fyrir þá sök eina, að hann 
hefir ráðist sem ársvistarhjú til vinnuveitanda, þegar sá hefir kosningarrétt, sem ræður 
sig til styttri tima eða er lausamaður eða lausakona. Með þessu liggur réttarmissir við 
þvi, að ráðast i vist. En slikt er að áliti nefndarinnar alt annað en heppilegt, þegar 
jafntregt gengur og nú er að fá ncuðsynlegustu hjú vistráðin.

Eins og frumv. iiggur fyrir frá Nd. telur nefndin efni þess eigi svo aðgengi- 
legt almenningi, sem æskilegt væri. Hún hefir því leyft sér að taka ákvæðin um kosn- 
ingarrétt og kjörgengi inn í frumv. sjálft að öllu leyti. Af þessu leiðir að frumvarpið 
verður í fjórum greinum í stað tveggja.

Þá eina efnisbreytingu hefir nefndin leyft sér að gera, að ákveða hvenær lögin 
öðlist gildi.

Nefndin leyfir sér þvi að ráða háttv. Ed. til að samþykkja frumv. með eftir- 
fylgjandi breytingartillögum.
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i. BreytingartiU. í stað i. og 2. gr. komi 2 nýjar gr. svo hljóðandi:

1. gr.
Kosningarrétt i málefnum kaupstaða og hreppsfélaga hafa allir kaupstaðarbúar 

og hreppsbúar, karlar og konur, i hverri stöðu sem þeir eru, séu þeir 25 ára að aldri 
þegar kosning fer fram, hafa átt lögheimili i kaupstaðnum eða hreppnum siðastliðið ár, 
hafa óflekkað mannorð, eru fjár síns ráðandi, standa ekki í skuld fyrir sveitarstyrk og 
greiða gjald i bæjarsjóð eða hreppssjóð.

Kona gift kjósanda hefir kosningarrétt, þó hún sé ekki fjár sins ráðandi sökum 
hjónabandsins og þótt hún ekki greiði sérstaklega gjald i bæjarsjóð eða sveitarsjóð, npp- 
fyUi hún að öðru leyti áður greind skilyrði fyrir kosningarrétti.

2. gr.
Kjörgengur er hver áá, sem kosningarrétt hefir. Hjón mega þó aldrei sitja 

samtimis i bæjarstjóra eða hreppsnefnd, heldur eigi foreldrar og börn, né móðurforeldrar 
eða föðurforeldrar og bamaböm þeirra.

Konum er jafnan heimilt að skorast undan kosningu.

2. BreytingartiU. Tvær nýjar gr., sem verða 3. og 4. gr., bætist við.

?• gr-
Með lögum þessum er úr lögum numin 4. gr. laga nr. 22 frá 8. okt. 1883,

5. gr. laga nr. 23 frá 8. okt. 1883, 5. gr. laga nr. 13 frá 8. mai 1894, 8. gr. laga nr. 
43 frá 10. nóvbr. 1905, 3. gr. laga nr 86 frá 22. nóvbr. 1907, s* gr- kga nr- 75 W
22. nóvbr. 1907 og alt annað það í lögum, sem í bága kemur við þessi lög.

*
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4- gr-
Lög þessi öðlast gildi i. jan. 1910.

3. Breytingartill. Fyrirsögn frumvarpsins orðist þannig:

Frnmvarp til laga um breyting á lögum, er snerta kosningarrétt og kjörgengt 
i málefnum kaupstaða og hreppsfélaga.

Alþingi, 24. marz 1909.

J. Havsteen, Jósef Björnsson, Sigurður Stefánsson.
formaður. skrifari og framsögum,

Nd. 329. Alit

um frv. til laga um aðflutningsbar.n á áfengi.
Frá 1. þm. S.-M. og 1. þm. N.-M.

Nefnd sú, sem neðri deild alþingis kaus til þess að athuga þetta stórmál, 
heflr að vísu haldið nokkra fundi, en ekki hafa höfuðatriði málsins verið rædd 
þar, að heitið geti. Meiri hluti nefndarinnar tók þegar á fyrsta fundi þá afstöðu 
gegn okkur, minni hlutanum, að það var ótvirætt, að allar umræður um aðal- 
efni málsins, bánn eða ekki bann, voru taldar með öllu gagnslausar. Og þegar 
til þesa kom, að gera tillögur um breytingar á einstökura atriðúm frumvarpsins, 
þá var kömið með prentaðar tillögur um það á nefndarfund. Meiri hlutinn hafði 
samíð þær tillögur utan funda, cða liklega réttara sagt, látið semja þær, þvi að til 
þess fékk meiri hlutinn aðstoð eins þingmanns, sem ekki var kosinn af þíngdeildinni 
til þess. Sýnist okkur rétt að benda á þetta, af þvi að það er nokkuð óvanalegt 
og* einkennilegt, þótt við annars vegar teljum ekki liklegt, að það hafi haft 
vertileg áhrif ániðuretöður þær, sem meiri hlutinn heflr komist að. Enn er þess 
að géta, að við vitum ekki til að nokkuð hafi verið borið upp til atkvæða á 
nefndarfundum, nema kosning formanns og skrifara.

Við tökum þetta fram, til þess að það verði ljóst, að í raun og veru var 
okkur fyrirmunað að fá hjá meðnefndarmönnum okkar þá æðri og betri þekking 
á þessu merkilega máli, sem til þess hefði þurft, að við skiftum um skoðun á 
því. Nefndarálit meiri hlutans, sera útbýtt hefir verið prentuðu, flytur ekki 
heldur neitt nýtt eða merkilegt, að okkur sýnist, og því er það, að öllu þessu 
athuguðu. að við teljum líklegt að það þyki ekki neitt undarlegt, þótt við höf- 
um ekki getað fylgt meiri hlutanum, og að skoðun okkar sé sú sama og fyr, að 
þetta frumvarp eigi alls ekki að verða að lögum.

Svo viljum við, með sem allra fæstum orðum, lýsa nokkrura af aðalástæð- 
tinum fyrir tillögum okkar i þessu máli;
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1. Frumvarpið gengur út fyrir þau takmörk, sem rétt er eða heppilegt 
aö Iöggjafarvaldið setji um athafnarétt einstaklinganna. Bannlög mega ekki ganga 
svo iangt, að ]>au stefni að því, að varðveita fullþroskaðan, fullveðja og fullvita 
mann fyrir sjdlfum sér.

2. Þegar gengið er svo næi-ri persónulegu frelsi og athafnarétti manna, 
sem hér er gert ráð fyrir, þá verða slík þvingunarlög illa þokkuð og óvinsæl. 
Freistingin til að brjóta þau verður afarmikil, þar sem menn eru sér þess annare 
vegar meðvitandi, að hér sé ekki um neina ósæmilega athöfn að ræða. Eigi 
lögin að ná tilgangi sínum, þá verða njósnarmenn og böðlar á hverju strái, 
reiðubúnir til að draga sjálfstæða og góða drengi fyrir lög og dóm, þótt um 
reglulega smámuni sé að tefla. Þetta leiðir aftur til meinsæra og mannorðs- 
spillis, og kveikir í mönnum miður góðar og frjálsmannlegar hvatir til þess að 
koma vilja sínum fram með leynd eða ofríki, þrátt fyrir allar torfærur.

Þetta er sálfræðislegur sannleiki og söguleg reynsla, sem ekki dugir 
móti að mæla né horfa framhjá, þegar ræða er um slika lagasetning sem þessa. 
Allar þessar bannlagakenningar hér og annarsstaðar bera vott um þroskaleysi 
og skort og ótrú á sannri menning, og svona líta t. d. beztu og vitrustu menn 
Noregs, okkar nánustu þjóðfrændur, á þetta. Þeir hafa nýlega myndað »Lands- 
félag fyrir frelsi og menning gegn banni og nauðung<, og eitt af aðalatriðunum 
i stefnuskrá félagsins er að vinna gegn aðflutningsbanninu, sem G. T. reglan 
hefir barist kappsamlega fyrir i Noregi eins og hér. í ávarpi því, er félagiö 
heflr geflð út til þjóðarinnar, segja þeir meðal annare:

»Aðflutningsbannið, markmið Goodtemplara, mundi að eins leiða til hræsni, 
launverzlunar, laundrykkju og lagabrota. Og út á við mundi það baka oss ófyrir- 
sjáanleg fjárhagsleg vandræði og hættur.

Það er þess vegna tími til kominn að hefjast handa gegn þessari stefnu, 
sem er stórhættuleg fyrir land og lýð.

Með þá skoðun fyrir augum, að lögboðið frelsi eigi framvegis að ráða í 
þjóðfélagi voru, og að bannstefnan fjarlægi oss frá því markmiði, og sé ekki sæm- 
andi þjóð, sem ber nokkra virðing fyrir sjálfri sér, biðjum vér konur og karia i 
bæjum og bygðum iands vors að ganga með oss i þennan flokk, sem á að ná 
yfir alt landið<.

í broddi fylkingar i þessum félagsskap eru hinir frægustu og ágætustu 
Norðmenn, svo sem Michelsen, Björnstjerne Björuson, Fridthjof Nansen, prófessor 
Sare o. s. frv. Hikum við ekki við að gera hin tilfærðu orð að okkar orðum, 
og beina þeim til íslendinga, og við sjáum ekki betur, en að þau eigi að öllu 
við það ástand, sem nú er hér með oss.

3. Hingað til hefir landssjóðurínn haft mjög verulegan hluta af tekjum 
sinum af aðflutningsgjaldi áfengis. Fyrir það fé hefir margt og mikið þarft verið 
unnið á landi voru til andlegra og verklegra framfara. Og verði þessi tekju- 
lind bvrgð, svo sem frumvarp þetta ætlast til, þá verður auðvitað óhjákvæmilegt 
að fylla skarð það er verður i landssjóðinn með því að láta landsmenn borga 
jafnmikla upphæð á einhvem annan veg, og munu varla finnast vænni ráð, en 
að fá það fé með þvi að hækka mjög aðflutningsgjald á þeím vörum, sem þegar 
eru tollskyldar, og alljr kaupa, og mundi það verða all-tilflnnanleg verðhækkun 
á þeim vörum, svo sem kaffi og sykri, sem fiestír verða að kaupa, jafnvel ekki
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sízt margir þeirra, sem fátækir eru og með stórar fjölskyldur. Flestir þeir menn 
kaupa ekki vínföng, og borga þvi ekki vinfangatollinn i landssjóð; þann toll 
borgar að mestu efnaðri hluti landsmanna, og svo útlendingar að verulegu leyti. 
Hér er þvi beint stefnt að þvi, að láta fátækasta hluta landsmanna bera miklu 
meira áf jútgjöldum landsins en hingað til heflr verið, en létta þeim gjöldum að 
sama skapi af efnuðustu mönnunum og af útlendingum. Þessa stefnu teljum við 
ranga, og teljum vinföngin einn hinn bezta tollstofn.

Væri myndaður sérstakur sjóður, með ákveðnu markmiði, af öllu þvi fé 
sem inn kæmi fyrir aðflutning vínfanga, eins og háttv. 1. þm. Skagf. hefir lagt 
til með frumvarpi þvi ura Heilsuhælissjóð, er deildin fól bannlaganefndinni að 
athuga, þá sæju menn gleggst, hve miklu mætti áorka með þessu. Annars skul- 
um við geta þess, að nefndin heflr ekki enn þá gefið sér tlma til að athuga 
það frumvarp. Væri t. d. myndaður sérstakur víntollssjóöur til þess að efla 
sannarlegt sjálfstæði landsins í verzlun og viðskiftum við aðrar þjóðir, til þess 
að eignast skip til millilandaferða og flutninga, til þess að eignast sjálfir skip til 
strandvarna o. fl., þá mundi enginn geta neitað því, að hér væri þarfaverk 
unnin með léttu og ótilfinnanlegu móti. Er nú rétt að meina útlendingum og 
efnamönnum landsins, sem neyta vins í vinahóp til gleði og saklausra skemtana, 
að leggja óbeinan en mjög verulegan skerf til sjálfstæðis og þreklegra fram- 
kvæmda fyrir landið?

4. Við vitum vel, að bannmennirnir bæði hér á þinginu og utan þings 
hafa marglýst yfir þvi, að þær ástæður, er við höfum drepið á hér að frarnan, 
og aðrar þær ástæður, er fram hafa verið færðar gegn banninu, séu allar einskis- 
virði. Þeir segja að áfengisnautnin skapi svo mikið böl, þjóöarböl, að til þess 
að bæta það böl, og það ætla þeir banninu að gera, megi ekki taka tillit til 
neinna löggjafarprinsfpa, né til fjárhagslegra óþæginda eða þess, að beint liggur 
við að ætla, að bannlögin baki fátækum reglumönnum — einmitt þeim — mjög 
verulega byrði. Þjóðarbölið, áfengisbölið er svo mikið, segja þeir, að alt verður 
að vikja. Þetta eru þeir búnir að segja svo lengi og svo oft, að sjálfir þeir, og 
mjög margir landsmenn, trúa þessu rannsóknarlaust.

Vér lítum nú svo á, að það sé fjarstæðu næst að tala um áfengisnautn- 
ina, eins og hún nú er orðin í landinu, sem þjóðarböl. Það stóryrði á alls ekki 
við, hvort sem miðað er við ástand sjálfra vor áður, né því síður við það, hversu 
ástatt er í þeim efnum méðal annara þjóða., Hvort sem litið. er til þess, 
mikUn áfengia hér er neytt, eða hvernig þess er neytt, sannar einmitt það, að vér 
stöndum mjög framarlega með tilliti til bindindissemi og þess siðgæðis, sem henni 
er samfara nú orðið, og að drykkjuskaparóregla er einmitt mjög fátíð ineðal vor, 
og er þetta, að mjög miklu leyti, að þakka starfsemi G T. reglunnar. Hún 
hefir hingað til unnið með hinum mesta áhuga og tilsvarandi árangri að því að 
vekja þann hugsunarhátt meðal vor, að nautn áfengis sé með öllu óþörf, og of- 
nautn þesa sé skaðleg og ósamboðin siðuðum mönnum. Og nú er svo komið, að 
þessi er orðinn hugsunarháttur flestra uppvaxandi manna og með því er áfengis- 
nautnin i landi vorti ekki orðin þjóðarböl lengur, og verður það ekki ef G. T. 
reglan heldur áfram starfsemi sinni á sama hátt og hingað til.

5. En nú telja b nnlagamenn svo kornið, að likindum, að litlu skifti; 
bvort hínar fyrri ástæður þeirra verði taldar gildar og góðar eða ekki, því að
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nú sé komin ný ástæða, sem ein nægi til að leggja að velli allar mótbárur 
þeirra, er kjósa frjálsa framþróun siðgæðisins fremur en bann og kúgun. Þessi 
nýja ástæða er Jýóðviljinn, sem á að hafa komið svo skýrt i ljós við atkvæða- 
greiðsluna 10 sept. í haust.

Já, svo er það að visu, að við atkvæðagreiðslu þá um aðflutningsbannið, 
sem fór fram í haust eftir ráðstofunum þings og stjórnar, urðu þeir fleiri, sem 
greiddu atkvæði með banni en móti, þótt foringjar bannmanna hafi vist búst við, 
að sá atkvæðamunur yröi meiri en raun varð á. En undirbúningur þeirrar at- 
kvæðagreiðslu var svo einkennilegur og ólíkur því, sem venja er til, að við 
verðum að fara um hann nokkrum orðum.

Langstærsta og sterkasta félag landsins, Goodtemplarfélagið, hefir i mörg 
ár, bæði með ritum, ræðum og fortölum, unnið að þvi, að innræta öllum þá 
skoðun, að það að banna algerlega aðflutning alis áfengis til landsins, væri hreint 
og beint lífsnauðsynjamál fyrir þjóðina; en af þvi að starfsemi félagsins að öðn* 
leyti til útrýmingar ofdrykkjunni befir notið samhygðar flestra góðra manna, 
hafa fle8tir kinokað sér við að vekja baráttu móti félaginu að þvi er til bann- 
»agitiónanna« kemur.

Auk þess má geta þess, að afl og ofsi G. T. félagsins hefir á síðari árum 
verið svo mikið, að raargir hafa talið þann kost vænstan, að sitja hjá og hafast 
ekki að gegn bannstefnunni, og þeir fáu, sem til sín hafa látið heyra í þá átt, 
hafa verið, ef svo má að orði komast, æptir niður.

Á þingi 1907 er þessu máli svo langt komið, að meiri hluti þingmanna 
samþykkir áskorun til stjórnarfnnar, ura að Iáta fram fara leynilega atkvæða- 
greiðslu um banniö, samhliða alþingiskosningunum 1909, og við þeirri áskorun 
varð stjórnin, eins og kunnugt er.

Jafnframt þvi að samþykkja þessa áskorun til stjórnarinnar eftir ósk 
Goodtemplara, veitti hið sama þing félaginu talsverðan aukinn fjárstyrk, einmitt 
til »agitatióna« fyrir þessa atkvæðagreiðslu, eftir því sem helztu fylgismenn þess 
máls skýrðu frá. Og það hefir Goodtemplarafélagið svikalaust gert, eins og sýnir 
sig meöal annars á því, að nú hefir félagið farið fram á mjög aukinn styrk næsta 
ár, til þess að borga skuldirþær, er félagið nú er í, vegna kostnaðarins við »agita- 
tiónirnar« i fyrra.

Þetta, að veita fé úr landssjóði, til þess að vinna að því að fá ákveðinni 
stefpu í ákveðnu löggjafarmáli sem mest fylgi, er nýtt með oss, og, að því er 
okkur sýnist, vel þess vert, að það sé athugað dátitið, þvi það er vist, að hægt 
er að hafa áhrif á úrdit mála með fé, og sé opinberu fé varíð til að hafa áhríf 
á stjórnmál eða löggjafarmál, þá getur það hæglega leitt til spillingar, er á út- 
lendum málum nefnist »Corruption«. Venjulega eru það stjórnirnar, sem gera sig 
sekar i þeirrí spilling. En hér hjá oss hefir þingið stigið spor i þessa átt, sjálf 
sagt þó í fullu grandleysi í þetta sinn, enda ekki um flokksmál að ræða.

En ef þvílíkt sem þingið 1907 gerði i þessu efni tiðkaðist með oss, gæti 
svo farið, að meiri hluti sem er að missa fylgi kjósenda, eða hefir þegar raist 
það, veíti fé undir einhverju yfirskini, til þess að »agitera« raeð eða móti því 
póliti8ku máli, sem það veltur á, hvort stjórnin geti haldist við völd eða ekki.

Væri nú bannlögin »Kabinetspursmál«, og það geta þau ef til vill orðið, 
hvað er þá, sem hér hefir veríð aðhafst, og hvað mörg atkvæði með banninu 
eru óbeinlinis fengin fyrir landsjóðsfé?
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En það er enn þá fleira, sem við teljum athugavert við atkvæðagreiðsl- 
una 10. sept. Skipulag G. T. félagsins er svo sterkt og aginn svo rikur, að þegar 
meiri hlutinn hefir ályktað eitthvað, verður minni hlutinn að beygja sig, óg 
hlýða því, sem ákveðið heflr verið, og það er víst, að margir einstakir félags- 
menn hafa gefið atkvæði nauðugir með bannstefnunni, og neyddir til þess af 
ályktunum þeim, er félagið, sem heild, hafði tekið i málinu. 011 þau atkvæði, 
sem svo eru til komin, ættu anðvitað að teljast frá, þegar um það er að ræða 
að ákveða hinn sanna þjóðvilja í þessu máli. Og hvað skyldu þeir vera margir 
utanfélags, sem hafa gefið bannstefnunni atkvæði, af því að þeir hafa gugnað 
fyrir einhliða málsútlistun þeirra prédikara, er félagið hafði víðs vegar um land, 
gugnað fyrir frekyrðum þeirra og staðhæfingum, því að varla mun þvi verða 
neitað með rökum, að baunmenn hafa gert bannmálið að hreinu ofstækismáli, 
sem útrýmt hefir skynsamlegri og óhlutdrægri ihugun.

Það verðum við enn að benda á, að alt fram að afkvæðagreiðslunni i 
haust var það alment látið heita svo, að eigi yrði um það að tala að halda fram 
banninu sem löggjafarmáli, fyr en mjög míkill hluti landsmanna krefðist þess. 
Oft var sagt, að fyret yrði að fá fylgi •/< eða jafnvel */5. Nú láta flutningsmenn 
sér nægja með ’/5, eins og þau atkvæði eru til komin.

Kjósendur voru vist ekki álment spurðir um það, hvereu fljótt þeir ósk- 
uðu að bannlögin kæmust á, og enn síður hafa þeir fengið nokkuð um það að 
vita fyr en nú, hvemig ákvæði bannlaganna ættu að verða, og við viljum full- 
yrða. að mörgum muni bregða í brún, er þeir nú fá að sjá, hvernig foreprakk- 
arair ætlast til að lögin verði í hinum einstöku greinum þeirra.

Við lýsum yfir því, að atkvæðagreiðslan í haust er enginn sannur eða 
áreiðanlegur mælikvarðí fyrir þjóðviljanum í þessu máli. Til þess er undirbún- 
ingur hennar alt of meingailaður.

Við krefjumst þess, fyrir hönd allra þeirra, er atkvæöi greiddu móti 
banninu, að þingið vemdi þá fyrir þeirri kúgun, sem stofnað er til með þessu 
frumvarpi, og við krefjumst þess fyrir hönd allra íslendinga, að þeim verði af 
nýju gefinn kostur á að lýsa vilja sinum í þessu máli.

Verði frumvarpið samþykt og afgreitt sem lög frá alþingi, þá teljum við 
miklum mun hyggilegra og hagfeldara að láta þau ekki koma til framkvæmdar 
fyr en við árelok 1915. Það ár er útmnninn vínverzlunarleyfistimi ýmsra þeirra, 
er nú hafa það leyfi, eg við teljum þann tekjumissi, er landssióður bíður við þessi 
lög, fullmikinn og tilfinnanlegan, þótt ekki bætist þar á ofan stór fjárlát til 
skaðabóta handa þeim, er sviftir verða vínsöluleyfinu áður en lögákveðinn tími 
er tilkominn. Þetta hefir liklega vakað fyrir 1. þm. Skagfirðinga, er hann kom 
fram með frumvarp sitt um heilsuhælissjóðinn, er við höfum nefnt hér að framan.

Eins og við upphaflega sögðum leggjum við það til, að hin háttv. deild 
felli frumvarpið, en verði frumvarpið eigi felt þá leyfum við okkur að koma fram 
með þessar varatillögur:

1. Við 22. gr. í stað: »1912« komi: »1916«.
2. Aftan við frumvarpið bætist svohljóðandi

Bráðabirgðarákvæði.
Aður en lög þessi verða borin upp fyrir konungi til staðfestingar, skulu 

þau lögð fyrir alþingi 1911. Samþykki það þing lögin óbreytt, skuln þau lögð
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undir atkvæði allra kjósenda landsins, og skal þeirri atkvæðagreiðslu hagað eins 
og gert var 1908.. Verði við þá atkvæðagreiðslu meira en x/5 greiddra atkvæða 
atkvæða móti lögunum, skulu þau falla niður. Að öðrum kosti skal leita kon- 
ungsstaðfestingar á þeim.

Neðri deild alþingis 26. marz 1909.

Jón Jónsson, þm. S.-M. Jón Jónsson, þm. N.-M.

I

Nd. 330. Breytingartillaga
við frumvarp um námsskeið verzlunarmanna.

Frá nefndinni.

Við 13. gr. Á eftir orðununi: »Gjörðardóminn skipa« komi: í kaupstöðum.

í stað orðanna »bæjarfógeti eða sýslumaður* komi: bæjarfógeti. Utan kaup- 
staða skipar sýslumaður gjörðardómsmenn.

Aftan við frumvarpið komi ný grein, sem verður 14. gr. svohljóðandi:

Með lögum þessum er úr gildi numin lög nr. 15, 16. sept. 1893 um iðnaðar- 
nám að því er verzlunarnemendur og verzlunarstjómendur snertir.

Nd. 331. Breytiugartillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Flutningsm.: Jón Jónsson þ. m. N.-M.

Við 3. gr. D. 2.

»í fjárlaganna 13. gr.< o. s. frv. orðist svo: 
í 13. gr. D. II. r., 2., 4., 5., 7., 8., 9. og ro. í fjárlögunHm.
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Ed. 332. Frumvarp

til laga um sóknargjöld.
Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

I. Um prestsgjald.

1. gr.
Preststíund af tasteign og lauaafé, offur, lausamannsgjald, lambsfóður og 

dagsverk skal af numið frá fardögum 1909.

2. gr.
Hver maður 15 ára eða eldri, hvort heldur er karl eða kona, og í hvaða 

stöðu aem er, skal greiða gjald i prestslaunasjóð 1 kr. 50 aura á ári.
Undanþegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru í einhveiju kirkjufélagi 

utan þjóðkirkjunnar, þvi er prest hefir eða forstöðumann, er fengið hefirkonung- 
lega staðfestingu.

3. gr.
Eindagi gjalds þessa er 15. október ár hvert fyrir það fardagaár, sem er 

að líða, og skal það greitt í peningum. Sóknamefndir innheimta gjaWið í fyrsta 
skifti árið T909, og fá þær 6 % upphæðinni í innheimtulaun.

4. gr.
Sóknaraefnd skal gera árleg reikningsskil fyrir prestsgjaldinu eftir fyrir- 

mynd, er stjórnarráðið semur með ráði biskups. Reikninginn með fylgiskjölum 
skal oddviti sóknarnefndar siðan senda prófasti fyrir lok febrúarmánaðar ásamt 
upphæð þekri i peningum, er borið hefir að innheimta, eða kvittun sóknarprests- 
ins fyrir þvi fé, er sóknarnefndin hefir greitt honum samkvæmt ávísun prófasts.

Prófastur getur baldið sóknamefnd með alt að 1 kr. dagsektum fvrir hvera 
nefndannann til að gera skil á tilteknum tima.

II. Um kirkjugjald.

5. gr.
Kirkjutíund af fasteign og lausafé, kirkjugjald af húsum, ljóstollur, lausa- 

mannsgjald, legkaup og skilduvinna sóknarmanna við kirkjubyggingu skal af 
nuraið. frá fardögum 1909.

6. gr.
I sóknum, þar sem söfnuður hefir tekið að sér umsjón og fjárhald kirkju, 

skal fsásuna tíma af numin niðurjöfnun kostnaðar við kirkjusöng samkvæmt lög* 
um 22i mai 1890 um stjórn safnaðarmála, niðurjöfnun kostnaðar til kirkjugarfta 
samkvæmt lögum 8. nóvbr. 1901 um kirkjugarða og viðhald þeirra, niðurjöfnun 
koBtuaðan við prestakosningu samkvæmt lögum 16. nóvbr. 1907 um veitingu presta-

ttö
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kalla, og niðurjöínun á borgun til safnaðarfulltrúa samkvæmt lögum 16. nóvbr. 
1907 um skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda.

Allan þann kostnað, er hér ræðir um, skal greiða úr sjóði sóknarkirk- 
junnar. Ef kostnaðurinn hvilir á fleiri kirkjum eða sóknum í sameiningu, skal 
honum skift niður á þær eftir tölu safnaðarlima í hverri kirkjusókn, þeirra sem 
gjaldskyldir eru.

í þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir eigi á hendi umsjón og fjárhald 
kirkju, skal öllum þeim kostnaði, sem um er rætt í þessari grein, jafnað niður á 
þann hátt, að sama gjald komi á hvern safnaðarlim, sem gjaldskyldur er til kirkju.

7. gr.
Hver maður, sem er 15 ára eða eldri, hvort heldur er karl eða kona 

og í hvaða stöðu sem er, skal greiða gjald til kirkju þeirrar, er hann á sókn 
að, 75 aura á ári.

Undan þegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru i einhverju kirkjufélagi 
utan þjóðkirkjunnar, því er prest heflr eða forstöðumann, er fengið hefir konung- 
lega staðfestingu.

Nú hefir söfnuður á hendi umsjón og fjárhald kirkju, og má sóknarnefnd 
þá með jákvæði lögmæts safnaðarfundar og samþykki héraðsfundar hækka og 
lækka kirkjugjöld fyrir eitt ár i senn eða um tiltekið árabil.

Nú er kirkjugjald hækkað, og jafnar þá sóknarnefndin gjaldaukanum nið- 
ur þannig, að helmingurinn greiðist eftir efnum og ástæðum, en hinn helmingur- 
inn komi jafnt niður á hvern gjaldskyldan safnaðarlim.

8. gr.
í þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir ekki tekið að sér umsjón og fjár- 

hald kirkju, er landstjórninni veitt heimild til að ákveða kirkjugjald þannig, að 
það, miðað við tölu allra safnaðarlima, er náð hafa 15 ára aldri 1. janúar 1909, 
nemi minst jafn mikilli upphæð og allar sóknartekjur kirkjunnar hafa numið að 
meðaltali um 10 ár, 1899—1909.

Ákvörðun þessi skal þó því aðeins gilda, að kirkjuforráðandi eða söfnuður 
hafi beiðst þess, enda hafi hin nýjaskipun rýrt eða aukið tekjur kirkjunnar til muna. 
Auglýsing um hið ákveðna kirkjugjald i hverri sókn skal birt i A-deild Stjórnar- 
tíðindanna.

9. gr.
Eindagi á kirkjugjaldi er 15.’ október ár hvert fyrir það fardagaár, sem 

er að líða. Skal það greitt í peningum, og innheimt i fyrsta sinn árið 1909. 1 
þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir á hendi umsjón og fjárhald kirkju, skulu 
sóknamefndir innheimta gjaldið, og fá þær 6% af upphæðinni í iunheimtulaun. 
Aukaniðurjöfnun þá, er ræðir um i siðustu málsgrein 7. greinar, má sóknarnefnd 
gera á hverjum tima árs sem er, og er gjalddagi þess gjalds sex vikum eftir að 
niðurjöfnunin er auglýst. í öðrum sóknum greiðist gjald þetta forráðamanni 
kirkjunnar. Þómáhannfela sóknarnefnd innheimtuna gegn 6% innheimtulaunum.
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III. Almenn ákyæði.

10. gr.
Sóknargjald til prests og kirkju og niðurjöfnunargjald í safnaðarþarfii 

akal hver heimilisráðandi leggja fram fyrir þá, aem lögheimili eiga hjá honum, 
en hann á rétt til endurgjalds hjá öðrum en þeim, sem hann á fram að færa að 
löguin. Nú er heimilisráðandi öreigi að áliti sóknarnefndar og hefir hún þá rétt 
til að gsnga að gjaldanda sjálfum. Fyrir þá, sem eru á sveitarframfæri, getur 
húsráðandi krafist endurgjalds úr sveitarsjóði.

11- gr.
Presti og hreppstjóra eða bæjarfógeta í kaupstöðum er skylt aðlátasókn- 

amefnd í té skýrslur þær, er hún þarf að nota við útreikning og innheimtu sókn- 
argjalda. Aldurstakmark gjaldskyldra manna samkvæmt lögum þessum skal mið- 
að viö næsta nýjár á undan gjalddaga.

12. gr.
Prestar þeir, sem taka laun eftir eldri ákvæðum, en lögum 16. nóvbr. 

1907 um laun sóknarpresta, skulu fá uppbót úr prestlaunasjóði, svo að jafngildi 
sóknartekjunum eftir meðaltali þeirra síðustu 5 ár frá 1904—1909, að frádregn- 
um innheimtulaunum 6%.

13. gr.
Með lögum þessum er úr gildi nurain:
Reglugjörð 17. júlí 1782 um tekjur presta og kirkna.
Lög 27. febr. 1878 um kirkjutíund í Reykjavíkurlögsagnarumdæmi.
Lög 19. septbr. 1879 um kirkjugjald af húsum, og lög 2. oktbr. 1891 um

breyting á téðum lögum.
Lög 3. april 1900 um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausa- 

mannsgjalds til prests og ljóstolls og lausamannsgjalds til kirkju.
12.—17. gr. laga 16. nóv. 1907 um laun sóknarpresta.
5. gr. laga 16. nóvbr. 1907 um umsjón og fjárhald kirkna.
Ennfremur eru af numin öll ákvæði eldri laga, er koma í bága við

lög þessi.

Nd. 333. Tillaga
til þingsályktunar um skipun nefndar til þess að annast um 

útgáfu hentugra skólabóka.
Eins og hún var samþykt við eina umræðu í Ed.

Alþingi ályktar, að fela stjórninni, að skipa 5 manna nefnd, er annast um 
að samdar verði og gefnar út hentugar, islenzkar skólabækur á vönduðu máli 
fyrir æðri mentaskóla landsins. Nefnd þessi hafi og eftirlit með útgáfu kenslu- 
bóka þeirra, er notaðar eru við barna- og unglingafræðslu.
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Nd, 334. Ftumvarp
til laga um gagnfræðaskólann á Akureyri.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1. gr.
Fræðigreinar þær, sem kenna skal í skólanum, eru þessar: islenzka, danska, enska, 

saga og landafræði, einkunr saga og landafræði Islands, auk yfirlits yfir löggjöf þess í 
landsréttiog landsstjórn, reikningur, rúmfræði og landmælirig, náttúrusaga, og telst þar 
til meginatriði mannfræðinnar og heilsufræðinnar; ennfremur grundvallaratriði eðlisfræð- 
innar og efnafræðinnar, dráttlist, söngur, handavinna og leikfimi.

2. gr.
Kennarar skólans eru 4 og er einn þeirra skólameistari. Hefir hann á hendi aðal- 

umsjón með kennurum skólans, nemendum hans, húsum, áhöldum og öllum eignum. 
Hann hefir að árslaunum 3000 krónur og auk þess leigulausan bústað, ljós og hita, í 
skólahúsinu. Fyrsti og annar kennari 2000 kr. hvor og þriðji kennari 1600 kr. að árs- 
launum.

3- gr-
í skólanum eru alt að 30 heimavistir. Skulu nemendur, er heimavist hafa, greiða 

6 kr. en allir aðrir nemendur 1 kr. árlega í skólasjóð i byrjun hvers skólaárs. Skólasjóð 
skal varið skólanum til stuðnings og eflingar samkvæmt skipulagsskrá, er stjómarráðið 
semur eftir tillögum skólastjóra.

5ÍÖ

4- fF.
Landsstjómin hefir á hendi yfirumsjón skólans og gefur út reglugjörð fyrir hann. 

Laun og annar kostnuður til skólans greiðist úr landssjóði.

5- gr-
Með lögum þessunr eru lög nr. 38, 10. nóv. 1903 um gagnfræðaskóla á Akur- 

eyri úr gildi numin.

Nd. 335. Breytingartillögur
við framvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Frá fjárlaganefndinni.

1. Við 3. gr. B. II. í atað »1,500« komi: 15000.
2. — 3.------------Aftan við orðin »af vatnságangi* komi: Gegn þvi tillaigi annars-

staðar frá, sem nægi til að fullgera verkið.
3. — 3. — E. komi nýr liður milli 3. og 4. tölul. svohljóðandi: Til aðgerðar

á Elliðaeyjarvitanum kr. 700,00..
4. Við 4. gr. komi nýr liður, sem verður hinn fyrsti: Til viðbótar við A. b. 4

kr. 500.00,
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5. Við 4. gr. Aftan við greinina bætist:
a. Til stofnunar æfingabekks við kennaraskólann, og til kenslu í þeim 

bekk kr. 500.00.
b. Til Jónasar Jónssonar frá Hryflu til þess að ljúka kennaranámi í 

Englandi kr. 500.00.
6. — 7. — Aftan við greinina bætist:

Búðarhreppi í Fáskrúðsfirði má veita 4000 kr. lán úr viðlagasjóði til 
símalagningar, með sömu kjörum, sem sýslufélögum eru veitt lán til 
landsímalngningu, samkvæmt 21. gr. núgildandi fjárlaga.

Nd. 336. Frumvarp
til laga utn námSskeið verzlunarmanna.

Eins og það var samþykt við 2. umr. i Nd.

1. gr.
Kaupmenn, kaupfélagsstjórar og aðrir þeir, sem reka eða veita verzlunum for- 

stöðuí kaupstððum, skulu, þá er þeir taka unglinga yngri en 18 ára til verzlunamáms, ann- 
ast um að gerður sé skríflegur námssamningur, og ber hlutaðeigandi lögreglustjóra að 
ríta vottorð sitt á samninginn þess efnis, að hann sé saminn á þann hátt, sem lög þe&i 
mæla fyrír um. Sé ákvæði þetta brotið er samningurinn ógildur. Eyðublöð undir sUka 
samninga lætur stjórnarráðið semja og afhenda lögreglustjóra þau ókeypis.

2. gr.
Engan pilt eða stúJku má taka til náms, sem yngri er en 12 ára.

3- gr-
í samningnum skal ákveðið, hve langt námsskeiðið skal vera; má það aldrei vera 

skemra, að meðtöldum revnslutímanum (sbr. 5. gr.) en 4 ár og aldrei lengra en 5 ár.

4- gr-
Það skal skýrt tekið fram í samningnum, hvemig launa skuli nemandanum, og 

skulu launin annaðhvort vera fólgin i fæði, húsnæði, klæðum og þjónustu, eða þá mán- 
aðarlaun, er greiðist i peningum að nokkru eða öllu. Sé verzlunarskóli á staðnum þar 
sem nemandi er ráðinn. skal nemanda einnig séð fyrir ókeypis kenslu á skólanum, og 
veittur nægilegur tími til náms.

5- gr-
Fyrsta mánuðinn af námstímanum ber að skoða sem reynslutíma fyrir báða og 

hafa þá bæði verzlunarstjómandi og nemandi, sé hann þá orðinn íó.ára, en ella foreldr- 
ar eða fjárráðamenn, rétt til þess, að heimta að samningnum sé slitið án þess að tilgreina 
nokkra ástæðu. En þegar svo er, á hvorugur heimtingu á skaðabótum hjá hinum, nema 
skýlaus ákvæði sé um það gerð í samningnum.
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6. gr.

Nemandi skal sýna húsbónda sinum trúmensku, hlýðni og auðsveipni og vinna 
honum alt það gagn, sem hann frekast má. Geri nemandi sig sekan í nokkurri óráð- 
vendni. skai hann tafarlaust rekinn burt frá náminu.

7- gf-
Sé nemandi yngri en 18 ára, má vinnutiminn ekki fara fram úr 12 stundum á 

dag að meðtöldum námstíma og 2 stundum til að hvilast og matast. Að jafnaði má 
verzlunarstjómandi ekki láta nemandann vinna neina vinnu írá ki. 9 á kvöldin til kl. 
6 á morgna. Stjórnarráðið getur veitt undanþágu frá þessu, ef því þykir brýn ástæða 
til þess.

8. gr.

A sunnudögum eða öðrum helgidögum þjóðkírkjunnar má verzlunarstjómandi 
ekki fá nemanda neina vinnu, nema þegar sérstaklega mikið liggur við t. d. um jólaleitið 
og þegar vörakönnun á sér stað. Nemandi skal fá einnar viku sumarfrí.

9- gr-
Meðan námstíntihn stenduryfir, skal verzlunarstjórnandi vaka vfir hegðun og sið- 

ferði nemanda og eftir megni varna þvi, að aðrir hafi siðspillandi áhrif á hann. Hann 
má ekki setja nemanda til annarar vinnu en þeirrar, sem lýtur að námi hans. A meðal 
annars skal hann gæta þess að nemandi fái nokkra verklega æfingu í skrifstofustörfum. 
Þegar námstimanum er lokið, á nemandi heimtingu á að fá skirteini hjá verzlunarforstjóra 
um að nárni hans sé lokið og enn fremuT vottorð um hegðun sína og dugnað.

10. gr.
Nú sýkist nemandi án þess honum sé sjálfum sök á gefandi sakir ótilhlýðilegr- 

ar hegðunar og ber verzlunarstjórnanda þá að greiða honum laun í 6 vikur frá þeim 
tíma, sent hann veiktist og auk þess greiða kostnað allan við sjúkrahúslegu hans í jafn- 
langan tima. Akvæði þessu verður ekki breytt með neinum samningi milli aðila.

11. gr.
Fyr en námssamningi er löglega slitið, má enginn taka nemanda annars manns 

til kenslu.

12. gr.
Námssamningur verður ógildur:

1. Þá er verzlunarstjórnandi deyr.
2. Þá er verzlunarstjómandi hættir við verzlun sina eða verður gjaldþrota.
3. Þá er báðir samningsaðilar verða ásáttir um það, þó svo að sé nemandinn yngrí 

en 18 ára þá þarf hann einnig samþykki fjárráðamanns sins.

13- gr.
Rísi ágreiningur milli samningsaðila út af námssamningi, skal það ntál útkijá 

af gjörðardómi. Gjörðardóniinn skipa í kaupstöðum 2 kaupmenn eða verzlunarstjórar, er 
verzlunarstjórnandi útnefnir, og 2 verzlunarmenn, er nemandi útnefnir, en sjálfkjörinn
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oddamaður gjörðardómsins er viðkomandi bæjarfógeti. Neiti annar málsaðila að út- 
nefna nienn í gjörðardóminn, skal hinum partinum heimilt að útnefna þá alla 4. Sá 
sem beiðist gjörðar skal snúa sér skriflega eða niunnlega til oddamanns og kveður hann 
málsaðila, með 8 daga fyrirvara i mesta lagi, til þess að mæta fyrir sér ásamt gjörðar- 
mönnum sínum. Skal þá málið útkljáð að fullu og ræður afl atkvæða, þó má veita að- 
ilum frest, alt að 8 dögum, i eitt skifti, eí sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Málspartar 
eru algerlega bundnir við úrskurð gjörðardómsins. Mæti einhver gjörðarmanna ekki, skal 
málinu ráðið til lykta af þeim gjörðarmönnum, sem mættir eru.

Með gjörðardómi má slita samningi og dæma þeim, er tjón biður, skaðabætur. 
M- gr-

Með lögum þessum er úr gildi numin lög nr. 15, 16. sept. 1893 um iðnaðar 
nám að þvi er verzlunarnemendur og verzlunarstjórnendur snertir.

Ed. 337. Frumvarp
til námulaga.

, Eira og það var saraþykt við 3. umræðu i Nd.

1. kafli.
Um málmleit.

1- gr.
Sérhverjumskalheimilt samkvæmtákvæðum þeira,sem hér fara áeftiraðleita 

málma og málmblendinga í jörðu eða landi, sem er óskift eign landssjóðs eða lénskirkju- 
jarða,svo ogialmenningum, öræfum og afréttum, sem eigi iiggja undir jarðeignir ein- 
stakra manna eða sveitarfélaga, sem metnar eru tii dýrleika. Samagildirog umlands- 
sjóðs-.og lénskirkjujarðir, sem seldar verða eftir að lög þessi ganga i gildi, og um 
jarðir, sem áður eru seldar samkvæmt lögum nr. 31, 20. október 1905 um sölu 
þjóðjarða, og lögum nr. 50 16. nóv. 1907 um sölu kirkjujarða.

2. gr.
Sá, sem vill málmleit gera, skal hafa málmleitarbréf og sýna þaðjarðar- 

ábúanda áður en hann byrjar málmleit. Áður en hann tekur til málmleitar, skal 
hann.setja þá trygging, er bréfið tiltekur, fyrir skaða þeiin, er kann að hljótast, 
af málmleitinni. Tryggingu þessa getur máimleitarmaður þó komist hjá að setja, 
ef hann lýsir þvi yfir skriflega, að hann ætii sér ekki að gera neitt jarðrask á 
tinum eða i matjurtagörðum jarðanna, þar sem hann ætlar sér að leita, og skal. 
það þá tekið fram i málmleitarbréfinu, að hann hafi ekki rétt til að leita að 
málmum, sem jarðrask fylgir i túnum eða matjurtagörðum, nema trygging sé sett. 
Eigi má þó krefjast hærri tryggingar en sem nemur 200 krónum.

MáJnaleitarbréf gefur lögreglustjóri, og veitir það þeiin mönnum einum, 
sem honum eru persónulega kunnir, eða sanna það með vottorði tveggja 
skilrikra manna hverir þeir séu.

Málmleitarbréf giidir 2 ár frá dagsetningardegi, og að eins i lögsaguar- 
umdæmi útgefanda.
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Leyfisbréf til málmleitar á almenningum og öðrum landssvæðum, sem eigi 
eru metin til dýr|eika, gefur lögreglustjóri sá einnig út, sem næstur er, og skal 
leitarsvæðið til tekið.

Útlendingar og innlendir menn, sem dvelja langvistum erlendis, skulu um 
leið og þeir beiðast málmleitarbréfs og tilkynna málmfund, tilkynna lögreglustjóra 
skritiega, hver sé umboðsmaður þeirra hérlendis; að öðrum kosti má eigi veita 
þeim málmleitarbréf né taka málmfundartilkynningu þeirra til greina.

Fyrir málmleitarbréf skal greiða 2 krónur i Jandssjóð.
3- gr.

Á túni eða öðru ræktuðu landi, eða á stöðum, sem liggja nær íbúðar* 
húsum, útihúsum eða öðrum mannvirkjum, svo sem brúm, en 130 metra, má 
málmleit eigi gera með öðrum áhöldum en hökum óg 'skóflum, eða öðrum áþekk- 
um áhöldum, án leyfls jarðarábúanda. Á alfaravegum má ofanjarðar málmleit 
eigi fara fram, og alls enginn málmgröftur í kirkjugörðum eða grafreitum.

Ef málmleit fer fram með öðrum áhöldum en hökum og skóflum, eða 
áþekkum áhöldum, í minni fjarlægð en 200 metra frá íbúðarhúsi annars inanne 
eða alfaravegi, skal málmleitarmaður, að viðlagðri hæfilegri sekt, alt að 50 krón- 
um, gera íbúum hússins viðvart, þegar hann ætlar að sprengja grjót, og setja vörð 
á veginn til að viðvara vegfarendur. Nú vanrækir hann þetta, og skal hann þá, 
auk sektarinnar, bæta þann skaða, er af vanrækslu þessari kann að hljótast.

4. gr.
Nú er gerð gryfja til að leita að málmi, og skal þá sá, er gerði, hvort 

sem er á eigin landi eða annarra, halda uppi gripheldri girðingu um hana, svo 
framarlega sem hún er orðin svo djúp, að alidýr geti farið sér að voða. Ef 
hætt er grefti, skal sá er gerði annaðhvort fylla gryfjuna, eða girða hana tryggi- 
lega. Vanræki hann þetta, sæti hann alt að 50 króna sekt og bæti skaða þann, 
sem af kann að hljótast.

5- gr
Sá sem hindrar nokkurn i lögmætri málmleit sæti sektum 5—50 króna, 

og bæti þar að auki málmleitarmanni allan skaða, sem hann sannar, að hann 
hafi beðið við það.

6. gr. , .
Nú flnnur málmleitarmaður vott þess að fyrir sé málmur, og skal hann þá, 

svo framarlega sem hann vill njóta fundar sins framar öðrum, senda skriflega 
tilkynningu i tveim eintökum um fund sinn tíl lögreglustjóra. í tilkynningunni 
skal nákvæmlega tilgreina fundarstaðinn, málmtegundina og tilnefpda 2 votta, er á 
hann geti visað. Lögreglustjóri skal rita á tilkvnningarnar ár og dag og klukkustund, 
cr þær bárust honum, og hafi annar maður siðustu 2 árin þar á undan sent á Iðg* 
mætan hátt tilkynningu um málmfund á sama svæði, skal lögreglustjóri rita athuga^ 
semd um það á tilkynningarnar. Annað eintakið af tilkynningúnni afhendist þegar 
tilkynnanda gegn 1 kr. gjaldi í landssjóð, en lögreglustjóri ritar hitt eintakið 
orðrétt með athugasemdum sínum í námubréfabókina.

Finnandi skal þvi næst annast um, að þeim, sem landið hefir til nytja, 
sé birt innan 8 vikna að viðstöddum 2 vottum, að tilkynning um málmfund hafl 
fram farið.
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Tilkynning um málmfund skal tekin fullgild, þótt finnandi hafi eigi feng- 
ið málmleitarbréf áður en hann tilkyuti málmfuudinn, svo framarlega sem hann 
hefir eftir lögum þessum rétt til að fá greint bréf.

2. k a f 1 i.
Um málmgraftarbréf.

1. gr.
Heimill er málmgröftur til allra málma og málmblendinga á landssvæð- 

um þeim, sem getur um i 1. grein.

«. gr.
Nú vill sá, sem fundið hefir vott um að málmur sé fyrir, grafa þar til 

málms, og skal hann þá innan 2 ára frá tilkynningu um fundinn, sbr. 6. gr., 
senda skriflega beiðni um graftarleyfi til lögreglustjóra. í umsókninni skal til- 
grfcint til hvaða málms eða málma umsækjandi ætli að grafa.

Frá þeim tima er tilkynningin um fundinn fór fram, samkvæmt 6. gr., og 
til loka þessara 2 ára getur siðari málmfundur ekki svift fyrri finnanda rétti til 
útmælingar þeirrar, er 3. kafli laga þessara heimilar honum.

Sé aftur á móti vanrækt að senda nefnda umsókn innan þessara 2 ára, 
er hverjum heimilt að hagnýta sér málmfundinn, sem flnnandi væri.

Lögreglustjóri ritar þegar á málmgraftarbeiðnina dag og klukkustund, er 
hún barst honum, og gefur siðan út málmgraftarbréf. Skal þar tilgreint nafh, 
heimili og staða málmgraftarmannsins, og i hvaða jörð eða hvar inálmfundaf- 
staðurinn sé.

Eigi má neita neinum um málmgraftarbréf, sem tilkynt hefir málmfund, 
en fari svo, að fleiri en eitt bréf verði veitt fyrir sama málmfundarstað, skal 
fyrsti finnandi hafa forgangsrétt, hafí hann gætt ákvæða laga þessara.

Málmgraftarbréf skal innfæra orðrétt i námubréfabók.

9. gr.
Nú vill einhver taka upp vinnu á málmleitarstöðum eða í námugryfjum, 

sem öllum er orðinn heimill finnandaréttur að, eða gera tilraun til að vinna 
málm úr uppgreftieða öðruúrkasti úr námumog við námur, semhætt hefir veríð við, 
og skal þá tilkynning um það fram fara á sama hátt og fyrirskipað er um til- 
kynningar um nýja málmfundi. Innan 12 mánaða frá því tilkynningin var gerð, 
skal tilkynnandi, að viðlögðum réttarmissi, fá málmgraftarbréf hjá lögreglustjóra.

10. gr.
Fyrir málmgraftarhréf skal greiða 25 kr. í landssjóð. Fái sá, er málm- 

graftarbréf hefir fengið, fleiri útmælingar en eina á þvi svæði, greiði hann fýrír 
hina siðari námuteiga aðeins leigugjaldið til landssjóðs samkvæmt 17. gr. fyrir 
favern námuteig.

66
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3. kafli.
Um útmœling undir ndmu og um ndmubrunna.

11- gr.
Hver sá, sem fengið hefir málmgraftarbréf fyrir málmfundarstað (8. gr.) 

á heimtingu á að fá útmælt námusvæði, og næga lóð undir hús fyrir námuverka- 
fólk, námuafurðir, vélar og uppgröft, annaðhvort á sjálfu námusvæðinu eða utan 
við það.

Sá, sem fengið hefir útmælt námusvæði, samkvæmt ákvæðum þessa kafla 
á einn rétt til málmnáms á því.

Hver sá, sem fyrst hefir tilkynt málmfund, og rétt hefir samkvæmt lög- 
um þessum til að fá útmælingu, getur krafist að fá 2 útmælingar, sem nefnast 
námuteigar, á sama námusvæði (í æð eða lagi), fyrir utan lóð undir hús fyrir 
verkafólk, námuafurðir, vélar og fyrir uppgröft. Sá sem síðar tilkynnir málra- 
fund á sama stað, og rétt hefir til að fá útmælingu, skal eig ifá meira en 1 námuteig.

12. gr.
Utmælingar skal beiðast af lögreglustjóra; framkvæmir hann útmælingam- 

ar og færir gerðina í námubréfabókina og afhendir beiðanda staðfesta útskrift 
úr henni. Útmælingarbeiðandi lætur lögreglustjóra í té nauðsynleg áhöld og aðstoð.

13. gr.
Námuteigur skal vera rétthyrndur ferhymingur, 100,000 ferhymings 

metrar að fiatarmáli, ef málmurinn liggur i lagi, en liggi hann i æð eða 
æðum, skal sá, er útmælingar beiðist, sjálfur tiltaka ,lengd, breidd og stefnu 
námuteigsins.

Takmörk útmælingar skulu vera lóðrétt i jörð niður.

14. gr.
Málmfundarstaðurinn skal vera innan takmarka útmælingarinnar, en 

mæla má i hverja þá stefnu er sá óskar, er útmælingar beiðist, svo framarlega 
sem það ekki kemur i bága við réttindi annara eftir lögum þessum.

15. gr.
Innan 6 mánaða i síðasta lagi frá því útmælingar hefir verið krafist, skal 

lögreglustjóri láta hana fram fara, ef óviðráðanlegar tálmanir hindra ekki.

16. gr.
Lögreglustjóri ákveður hvaða dag útmælingin skuli fara fram, og tilkynn- 

ir það beiðanda i tækan tima, svo hann geti verið viðstaddur eða umboðsmaður 
fyrir hann; svo skal lögreglustjóri og tilkynna það með ábyrgðarbréfi þeim, sem 
hefir umráðarétt yfir landinu, og þeim, sem rétt hafa til málmgraftar, eða lýst hafa 
málmfundi á sama stað, svo og umboðsmönnum þeirra manna, sem eiga að hafa 
umboðsmenn á hérlendis (2. gr.)

17. gr.
Fyrir útmæling hvers námuteigs, 103.000 ferhymings metra, skal greiða
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lðgreglustjóra 40 krónur og að auki ferðakostnað og dagpeninga samkvæmt lögum 
nr. 2, 2. febrúar 1894, 4. og 6. gr.

Enn fremur greiði námuhafi til jarðareiganda, (landssjóðs eða kirkju) ár- 
legt leigugjald, 50 krónur fyrir hvem námuteig, og til jarðarábúanda 10 krónu. 
Auk þess greiði námuhafi jarðarábúanda lóðargjald fyrir hús og byggingar á 
námustaðnum, 5 aura fyrir hvem ferhyrningsmeter.

18. gr.
Innan 2 ára frá þvi útmæling fór fram skal námuhafi byrja á regluleg- 

um námugrefti, ef náman liggur ekki lengra frá ajó en 10 kilómetra, þar sem 
þilskip geti tekið málminn, innan 3 ára, ef náman liggur fulla 20 kilómetra frá 
alikum hafnastað, og svo einu ári siðar fyrir hverja 10 kilómetra úr því, sem 
vegalengdin eykst, þó eigi lengur en 8 ár. Eftir þann tima missir námuhafi rétt 
sinn nema hann vinni árlega í námunni fyrir að minsta kosti 150 krónur til 
rannsóknar henni, eða greiði árlega 100 krónur í landssjóð auk gjalda þeirra, 
sem ákveðin em í 2. málslið 17. gr.

Nú er ekki byrjað á reglulegum námurekstri 8 árum eftir að námurekst- 
ur skyldi byrja, eða að námurekstur legst niður 8 ár samfleytt eftir að reglu- 
legur námurekstur var byrjaður og hefir námuhafi þá að fullu fyrirgert námu- 
rétti sínum.

Vegalengdin skal talin eftir því sem almennir vegir liggja að hafnarstaðn- 
um frá námunni, séu þar nokkurir vegir, en annars beinustu leið, þar sem tor- 
færur em minstar að hafnastaðnum.

Verði ágreiningur um vegalengdina, getur lögreglustjóri látið mæla hana 
á kostnað námuhafa

19. gr.
Nú ganga menn i félag, er útmælingar hafa fengið, og er þá eigi skylt 

fyrir námugraftarins sakir, að hafa nema einn námubrunn á félagssvæðinu.

4. kafli.
Um vegi, vatnsafnot og bryggjugerd.

20. gr.
Sérhver sá, er fengiö hefir útmælt námusvæði, á rétt á að leggja vegi 

yfir land jarðarinnar fyrir flutning að og frá námunni, hvert sem haun þarfnast, 
svo og að gera fyrirhleðslu fyrir vatn. Vegir þessir og fyrirhleðslur mega þó 
ékki liggja yfir tún eða matjurtagarða, néma ábúandi samþykki; og verði að 
leggja veg eða fyrirhleðslu yfir engjar jarðar, getur lögreglustjóri heimtað að 
hæfileg trygging sé sett fyrir því að jarðspell, sem af vegalagningu eða fyrir- 
hleðslu stafar, verði bætt að fullu.

21. gr.
Heimilt er námuhafa að nota vatn eftir þörfum við námureksturinn, en
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eigi má hann að neinu leyti rýra vatnaból né áveituvatn ábúanda, ef náman liggr 
ur á ábúðarjörð, nema með hans samþykki.

Ennfremur er námuhafa heimilt að nota vatn og vatnsafi til reksturs 
vóla og til málmþvottar við námuna, að svo miklu leyti sem það ekki þegar er 
notað til rek8turs annars iðnaðar.

Nú er skortur á vatni á námustaðnum eða í nánd við hann, og á sá, er 
fyratur tilkynti málmfund forgangsrétt að afnotum vatns og vatnsafls eftir þörfum.

22. gr.
Ef jörð, sem náma finst í, liggur að sjó, á námuhafí rétt á að byggja 

bryggju eða hafnarkví við sjóinn, til þess að greiða fyrir fermingu og affermingu 
skipa, þó svo, að eigi sé spilt æðarvarpi eða laxveiði jarðar.

23. gr.
Nú spillist náma, án þess námurekanda verði geflð að sök, af vatni 

úr annari námu, og er þeim námurekanda þá skylt að ausa námu sina, en geri 
hann það ekki, hefir hann fyrirgert námurétti sinum; þó nær þetta ekki til þess, 
er fyrst heflr tilkynt málmfund á þessu svæði.

24. gr.
Rekstura frestur sá, sem um getur í siðasta málslið 18. greinar fellur 

burt. ef náma veldur vatnsrensli í nágranna námur, nema náraurekandi sá, sem 
fyrir vatnsaðsókninni verður, láti það óátalið eða úr sé bætt. Akvæði þessi gilda 
þó ekki fyrir þann, sem fyrstur tilkynti málmfund á þeim stað.

5. k a f 1 i.
Um rekgtur námu og eftirlit.

25. gr.
Stjórnarráði íslands veitist heimild til að setja reglugjörð um rekstur 

námu, skal þar meðal annara sett ákvæði er miða að því, að vernda líf og heilsu 
verkafólks í námunum, að námur séu tryggilega grafnar, að greinileg mörk séu 
sett i kringum útmæld námusvæði og um afrensli vatns frá námu; svo skulu og 
vera ákvæði um eftirlit með þeim af hendi stjórnarvalda.

Fyrir brot á móti reglugerð má ákveða sektir alt að 1000 kr., nema 
þyngri hegning liggi við eftir öðrum lögum.

26. gr.
Við hverja námu skal vera bók, og skal í hana rita yfirlit yfir námu- 

reksturínn um hvern mánuð. Þar skal og ríta skýrslu um það, sem við hefir 
boríð, eða tekið hefir verið eftir og snertir námuna eða málmæðarnar, og sératak 
legt þykir eða athugavert. Skal útdráttur úr bók þessarí um hvert ár sendur 
til stjórnarráðsíns.

Stjómarráðinu skal heimilt að krefjast þess, að námurekandi láti gera
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nákvæman uppdrátt af námu sinni, ef dypri er en 10 metra, og síðar verði bætt 
við uppdráttinn er náinan stækkar.

6. k a f 1 i.
Um niðurlagning námu.

27. gr.
Þegar náma er lögð niður, skal námurekanda þeim, er hættir við nám- 

una, heimilt að nota uppgröftinn úr henni, þótt annar byrji að reka námuna, ef 
hann byrjar eigi siðar að nota uppgröftinn en 12 mánuðura eftir að náraan 
lagðist niður.

28. gr.
Nú ætlar námurekandi að hætta við námu sína, og skal hann þá, að 

viðlagðri 30 kr. sekt, tilkynna það lögreglustjóra 2 mánuðum áður, svo og hvort 
hann ætli að nota uppgröftinn. Jafnframt skal hann senda uppdrátt þann, sem 
gerður kann að hafa verið af námunni. Tilkynningar þessar skulu innfærðar í 
námubrjefabókina.

29. gr.
Nú er námurekstri hætt, eða rétturinn til að halda honum áfram er 

fallinn burt, og má þá fráfarandi ekki spilla neinu af því, eða flytja neitt burt 
af þvi, sem gert hefir verið til að halda námunni og göngum hennar tryggum. 
En loka skal hann námunni tryggilega, svo að menn eða alidýr geti ekki farið 
sér að voða. i

Brot á móti ákvæðum þessarar greinar varða sekt alt að 1000 kr.

7. kafli.
Almenn dkvœði.

30. gr.
Fyrir jarðspell, er málmleit og námurekstur kann að hafa í för með sér, 

skal, ef hlutaðeigendur verða eigi á annað sáttir, greiða fullar bætur eftir mati 
þriggja óvilhallra dómkvaddra manna. Bæturnar greiði málmleitandi eða námu- 
eigandi, og renna þær til jarðeiganda, og bæti hann ábúanda halla þann, er hann 
kann að verða fyrir.

31. gr.
Auk námubréfabókar þeirrar, er gert er ráð fyrir í lögum þessum, skal 

lögreglustjóri hafa námuregistur, þar sem hver námustaður hefir sinn sérstaka 
dálk, og skal alt það, sem að einhverju leyti leggur námuréttarbönd innfært á 
dálk staðarins og jafnframt visað til gerðarinnar í námubréfabókínpi.
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Samkværat þessum bókum skal lögreglustjóri gefa hverjum, sem þess 
æskir, námubréfabókarvottorð gegn 1 kr. gjaldi í landssjóð.

32. gr.
Stjómarráðið löggildir námubækur lögreglustjóra.

33. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum þeim, er getur um 

i 25. gr., skulu rekin sem almenn lögreglumál. Sektir renna i laudssjóð.

34. gr.
Lög þessi öðlast gildi þann dag, er þau eru birt i Stjómartiðindunum og 

frá sama tírna em námulög nr. 61, 22. nóv. 1907 úr gildi fallin.

Nd. 338. Frumvarp
til laga um breyting og viðauka

við lög um hagfræðisskýrslur nr. 29, 8. nóv. 1895 og lög nr. 20, 30. okt. 1903. 

(Eptir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Forstöðumenn fastaverzlana, lausakaupmenn, þar með taldir hrossakaup- 

menn og fjárkaupmenn, forstöðumenn kaupfélaga og pöntunarfélaga, og aðrir, er 
vömr kaupa frá útlöndum, eða sem selja vöm eða sölu annast til útlanda, skulu 
skyldir til að láta hlutaðeigandi stjórnarvöldum í tje, sem nákvæmastar skýrslur 
um það, hverjar vörutegundir og hve mikið af hverri vörutegund þeir flutt hafl 
eða flytja látið til landsins, eða frá því, svo er þeim og skylt að skýra frá inn- 
kaupsverði innfluttrar vöm að viðbættum flutningskostnaði til landsins, og inn- 
kauþsverði innlendrar vöru, og tilgreina frá hverju landi vörumar em keyptar, 
allt eptir því, sem eyðublöð þau greina og reglugjörðir, er landsstjórain útgefur.

2. gr.
Skipaafgreiðslumenn, sem taka á móti farmskrám (Manifest) frá útlöndum, 

svo og kaupmenn, pöntunarfjelög, kaupfjelög og aðrir, sem taka á móti farmskrám, 
eða hleðsluskýrteinum (Conossement) i stað farmskrár yflr innfluttar vörar, sem 
skipaafgreiðslumenn taka ekki á móti, skulu frá árebyrjun 1909 skyldir til að 
láta hlutaðeigandi lögreglustjóra i té staðfestan útdrátt úr þessum farmðkrám, 
eða hleðsluskýrteinum, sem koma í farmskrár stað, yfir innfluttar vömr, er sýni 
nafn viðtakanda, nafu skipsins, er vörumar flutti, og stykkjatal, tegund, vigt eða 
teningsmál allra varanna, ðem á farmskrá standa.

Utdráttinn úr farmskránum eða hleðsluskýrteinunum, sem koma 1 þeirra 
stað, skal afhenda lögreglustjóra svo fljótt sem verða má og eigi siðar en við lok 
bvere ára, og varðar það sektum allt að 500 krónum, ef út af er brugðið.
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3. gr.
Nú fylgir aðeins ein farmskrá skipi, sem fiytur inn vörur að fleiri en einni 

höfn, og skal þá sá, er síðast veitir vörunum móttöku úr skipinu, afhenda lög- 
reglustjóra útdráttinn úr farmskrá skipsins.

4. gr.
Svo skulu forstöðumenn lastra verzlana, pöntunarfélaga, kaupfélaga, 

iðnaðarfyrirtækja og aðrir, er reka lánsverzlun að meira eða minna leyti, skyldir 
til að láta landssijóminni í té áreiðanlega skýrslu um samanlagðar skuldir og 
inneignir hérlendra viðskiptamanna sinna, annara en banka, eins og þær eru 31. 
desember ár hvert. f

Landsstjómin annast um, að skýrslur þessar séu prentaðar ásamt öðrum 
hagfræðisskýrslum og skulu þær vera þannig, að aðeins sjáist samanlagðar skuldir 
og inneignir hvers kauptúns eða kaupstaðar fyrir sig, án þess nokkurt verzlunar- 
nafn sje nefnt.

5. gr.
Landsstjórninni ber að annast um, að samin sé árlega skrá, er fylgi hag- 

fræðisskýrslunum yflr aðfluttar vörur, yflr stykkjatölu, tegund, vigt eða tenings 
mál innfluttrar vöru, sundurliðaða eptir kauptúnum og samanlagða.

6. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal fara sem opinber lögreglumál.

7. gr.
Með lögum þessum er 5. gr. laga nr. 29 um hagfræðisskýrslur 8. nóvem- 

ber 1895 úr lögum numin.

j

Nd. 339. Frumvarp
til laga um lífsábyrgð fyrir sjómenn á íslenzkum þilskipum.

(Eptir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Það skal eftirleiðis vera skylt að vátryggja lif hérlendra sjómanna, er 

lögBkráðir eru á islenzk skip, hvort sem þeir stunda flskiveiðar, eru í förum með 
fram ströndum landsins eða eru i förum landa á milli.

2. gr.
Þegar lögskráð er til skiprúms á þilskipum, skal skráningarstjóri á sér- 

staka skrá rita nöfn, heimili, aldur og stöðu skipverja þeirra, er 1. gr. nær til, 
hvort heldur þeir eru ráðnir hásetar, stýrimenn eða skipstjórar, og skal hann 
svo fljótt sem auðið er senda skrána vátryggingarstjórn þeirri, sem nefnd er i 4. 
gr. laga þessara.
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3. gr.
Hver sá sjómaður, sem vátrygöur er eftir lögum þessum, er skyldur að 

greiða í vátryggingarejóð þann, er aíðar getur um, gjald er nemur 15 aurum fyr- 
ir hverja viku frá 1. október til 30. apríl og 10 aura fyrir hverja viku frá 1. 
maí til 30. september sem hann er lögskráður fyrir og reiknast gjaldið frá lög- 
skráningardegi. Útgerðarmaður greiðir, skráningaratjóra gjald þetta fyrir skipverja 
sína gegn endurgjaldi af kaupi þeirra eða hlut, og auk þess greiðir hann frá 
sjálfum sér til vátryggingarejóðsins helming á móts við gjald skipverjanna allra 
og innheimtir skráningaretjóri einnig það gjald. Gjald þetta greiðist þegar lög- 
skráningin fer fram og má taka það lögtaki. Skráningaretjóri skilar gjaldinu 1 
vátryggingarejóð fyrir lok septembermánaðar ár hvert, að frádregnum 2°/0 inn- 
heimtulaunum.

4. gr.
Vátryggingarfélaginu skal stjórnað af 3 mönnum undir yflrunisjón lánds- 

stjómarinnar. Landsstjórnin útnefnir einn mann í stjórn félagsins; fjölmennasta 
útgerðarmannafélag landsins kýs annan, en fjölmennasta hásetafélagið hinn þriðja. 
A ári hverju fer einn nefndarmanna frá, í fyrata skifti eftir hlutkesti, og er þá 
kosinn eða skipaður maður i hans stað, en endurkjósa eða skipa má þó hinn 
sama. Devi stjórnarnefndarmaður eða fari frá af öðrúm ástæðum milli kosninga, 
skipar land8stjómin til bráðabirgða í nefndina i hans stað, þangað til nýr nefnd- 
armaður getur orðið löglega skipaður. Landsstjórnin getur og vikið nefndarmanni 
frá, en gerir þá jafnframt ráðstafanir til, að nýr maður komi í hans stað. í 
ómakslaun og til kostnaðar má með samþykki landsstjórnarinnar verja alt að 
400 kr. á ári úr vátryggingarsjóði.

5- gr.
Nú druknar sjómaður eða deyr af slysförum á skipi eða. af veikindum, 

er hann hefir feingið um borð á þvi tímabili, er hann greiðir vátryggingargjald 
fyrir samkvæmt 3.gr., og skal þá vátryggingarajóður greiða til eftirlátinna vanda- 
manna hans, ekkju, barna, foreldra eða systkina 100 kr. á ári í næstu 4 ár.

Séu engir slikir vandamenn til, eignast vátryggingarajóður upphæðina, 
nema öðru visi sé ákveðið í lögmætri erfðaskrá.

6- gr.
Enginn skuldheimtumaður í dánarbúí eða þrotabúi hefir leyfi til að skerða 

nokkuð af styrk þeim, er lög þessi heimila.
7. gr.

Nú kemur það fyrir, að vátryggingarajóður hrekkur ekki til að greiða 
árgjöld þau, er á hann falla eftir 5. gr. og leggur landssjóður þá til það er á 
vantar, en það skal endurgoldið síðar, er hagur sjóðsins batnar. Tillag landssjóðs 
má þó aldrei nema meira en 15000 krónum.

8- gr.
Landsstjórnin ákveður nánari reglur um framkvæmd laga þessara, að 

feingnum tillögum nefndar þeirrar, sem um getur i 4. gr.
9. gr.

Með lögum þessum eru ur gildi numin Lög hr. 40 frá 10. növ. 1903 um 
lifsábyrgð fyrir sjómenn, er stunda fiskiveiðar á þilskipum, og Öll önnuf ákvæði, 
er kunna að koma í bága við lög þessi.
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Ed. 340. Frumvarp
j til laga um verzlunarbækur.
| Ein8 og það var samþykt við 3. umræðu í Nd.

1. gr.
»Kaupmenn< táknar i lögum þessum þá menn, sem reka verzlun sér til 

atvinnu, hvort heldur eftir borgarabréfi, sveitaverzlunarleyfi, einkaleyfi eða öðru 
leyfl tU verzlunarreksturs, sem nú tiðkast að lögum eða síðar kann að tíðkast. 
Þar ttl teljast þeir er reka verksmiðju-iðnað sér til atvinnu. Það á jafnt við fé- 
lög sem einstaklinga, alla þá sem eru persóna að lögum og hafa verzlunar-Við- 
skiftt að atvinnu eða viðskifta-framleiðslu, þó á þetta eigi við þámenn, erstundá 
landbúnað eða sjávarútveg til framleiðslu atvinnu, og eigi við þá einstaklinga, er 
að eins selja handvinnu sjálfra sin.

j ’ 2. gr.
j Kaupmenn og aðrir þeir menn, er reka viðskifta-atvinnu samkvæmt 1.
j gr., skulu skyldir að skrá öll verzlunarviðskifti önnur en þau, er hönd selur 
• hepdi, i frumbók (Prima Nota, Memorial eða Joumal), daglega jafnsnart sem þau 
í /jtfh fram, og skal sú bók vera gegnumdregin, innsigluð og löggilt af notaríus

publicusog blaðsiður allar tölumerktar.

3. gr.
Auk þess skulu þeir menn, er um getur i 2. gr., halda Sjóðbók, Höfuðbók 

/Konto-Kurant, Ledger) og Bréfabók. í Sjóðbók skal rita allar sjóðsgreiðsiuf 
til verzlunarinnar og frá henni. í Höfuðbók skal rita reikninga einstakra skifta- 
vina. í Bréfabók skal vera samrit bréfa, er snerta viðskifta-atvinnuna, þeirra 
er rituð eru mönnum erlendis eða kaupmönnum hérlendis eða öðrum, er viðskifta- 
atvinnu reka.

4. gr.
Það varðar refeingu, sektum, fangelsi eða betrunarhússvinnu eftir atvík- 

um, að skafa út eða gera á annan hátt með ásetningi ólæsilegt það sem eitt sinn 
hefir skráð verið i verzlunarbók, eða að rita ofan i skriftina, svo að ólæsilegt 
verði það er áður stóð, enda þótt fyrst hafi misritast af vangá. Þurfi breyting 
að gera á þvi sem eitt sinn er ritað, skal leiðrétta það, annaðhvort með annarí 
innfærslu, er dragi það frá annars vegar, er ofritað var hins vegar, eða bæti þvi 
við er vanrítast hafði, eða þá á þann hátt, að stryka út það sem rangt varð, án 
þess að ólæsilegt verði það er út var strykað, en rita leiðréttinguna milli 'lína 
eða á spázziu eftir því sem bezt hentar.

5- gr-
í Þeir sem skyldir eru til að halda löggiltar bækur skulu gera yfirlit yfir
i efnahag sinn, einu sinni á ári hverju, i sama mund hver, og færa það inn í sér

staka löggilta bók, eða í höfuðbók sina, ef hún er löggilt.
6. gr.

Sjálfráðir eru menn þess, hverjar fleiri bækur þeir færa eða hversu þeir 
skifta bókhaldi sinu niður i fleirí bækur. En skyldur er hver raaður, sem Iög

67
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þe8si ná til samkv. 2. gr., að halda þær bækur og svo skýrar, að af þeim megi 
sjá, hversu verzlunin eða iðnaðurinn gengur, og hversu efnum fyrirtækisins er 
varið, og hversu hagur atvinnurekandans stendur.

7. gr.
Að falsa verzlunarbækur varðar fangelsi eða jetrunarhússvist.

8. gr.
Nú er skuldar krafist innan árs frá þvi er hún féll í gjalddaga, ef hún er til 

orðin fyrir 1. júli, eða innan þríggja missira, ef hún er tii orðiu siðarí hlutárs, og 
skal þá það sem skráð erílöggilta frumbók, hafa það sönnunargildi, ef bókin er 
vel og skipulega rituð og engin atvik liggja til, þau er geri bókunina grunsama, 
að álita skal það rétt, er í henni stendur, ef aðili, sá er í hlut á, vill eigi synja 
fyrir með eiði, að rétt sé bókað. Nú er hann dauður eða hann getur ekki eiðinn 
unnið eða treystist ekki til þess fyrir sakir minnisbrests eða þviuml., og má þá, 
ef engin atvik liggja svo til, að þau geri það ísjárvert, dæma eiganda eða um- 
-ráðamanni verzlunarinnar heimilt að sanna sitt mál m?ð eiði sínum eða eiði þess 
manns, er i bókina hafði ritað það, er um var þrætt.

Að þeim fresti liðnum, sem að ofan er nefndur, missir löggilt bók það 
sérstaka sönnunargildi, er henni er veitt í þessum lögum, þó að eins gagnvart 
skiftavinum, sem sjálfir eru ekki kaupmenn, er skylt er að haida verzlunarbæk- 
ur; en í viðskiftum milli verzlana eða kaupmanna halda bækurnar gildi sinu án 
tillits til frests, þess er að framan var nefndur.

Nú eru báðir málsaðilar kaupmenn og stendur sín innfærsla um sama efnið 
í bók hvors um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug innfærslan séretakt sönn- 
unargildi, er bækur beggja eru löggiltar, þær er innfærslumar eru í.

9. gr.
Nú vill kaupmaður hagnýta sér sönnunar-gildi bókarsinnar, ogskalhann 

þá leggja hana fram til sýnis fyrir dómaranum, eða þá endurrit af henni (eða 
því úr henni, sem máli skiftir), er staðfest sé af notaríus publicus. Sé endurrit 
notað, verður því að fylgja vottorð notaríus um, að bókin sé, að þvi er af útliti 
verður séð, löglega rítuð og skipulega.

Nd. 341. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um meðferð skóga og kjarrs og friðun á lyngi o. fl. 

Frá landbúnaðamefndinni.
1. 1. gr. orðist þannig:

í skógum og kjarrí má ekki höggva tré eða hris öðru visi en svo, að 
höggvið sé innan úr eða skógurinn og kjarrið að eins grisjað. Ekkert svæði má 
berhöggva. Birkirunnum og birkirótum i skógum og kjörrum má ekki kippa 
upp. Ekki má heldur án samþykkis skógræktaretjóra eða skógarvarða rífa 
béitilyng, sortulyng, krækiberjalyng, bláberjalyng né mel. Mosa má og ekki rifa
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nema á skóg- og kjarrlausu mýrlendi. Ennfremur er skógræktarstjóra og skógar- 
vörðum heimilt að banna að rífa fjalldrapa og viði á þeim svæðum, er ætla má, 
að slikt geti valdið uppblæstrí landsins eða verulegum skemdum.
2. 3. gr. orðist þannig:

Skógræktarstjórinn eða skógarverðimir eftir fyrirlagi hans skulu ár hvert 
fara um þær sveitir þar sem er skógur eða kjarr að nokkrum mun, og skulu 
þeir samkvæmt reglum 2. gr. skipa fyrir um hvemig skógur eða kjarr skuli 
höggvið. Þeir skulu og leiðbeina nothafa skógar eða kjarrs um alla framkvæmd 
á fyrirmælum sínum, enda getur nothafi eigi skorast undan að fylgja þeim út i 
skóginn eða kjarrið. Eigandi eða nothafi skal skyldur að leggja fram endur- 
gjaldslaust vinnu og tæki til þess að höggva á alt að 100 ferhymingsfaðma svæði 
i skógnum eða kjarrinu til þess að sýna hvernig höggva skal.
3. 4. gr. orðist þannig:

Eigendur og notendur skóga og kjarrs geta eigi bannað skógræktarstjóra 
eða skógarvörðum né heldur hreppstjórum eða öðrum þeim, sem eftirlitið kynni 
að vera falið, umferð um land sitt, hvort sem það er girt eða ógirt.
4. Við 5. gr.:

í stað: »600 ferhymingsfaðma« komi: 10 dagsláttna.
5. Við 6. gr.:

Orðin: »hvort framkvæmdar séu« falli burtu.

Framangreindar breytíngartillögur ræður landbúnaðamefndin háttv. neðri 
deild alþingÍB til að samþykkja.

Nd. 342. Breytingartillögur
við frv. tíl laga um námsskeið verzlunarmanna 

(eins og það var við 2. umr.)
Frá nefndinni.

1. Við 1. gr.
2. — 3. gr.

3. — 8. gr.

4. - 13. gr.
5. — 13. gr.
6. — 13. gr.

7. — 14. gr.
8. »gjðrð« og

Eftir »reka« komi: »verzlanir«.
Fyrir »má það......... 5 ár« komi: »má það aldrei lengra vera,
að með töldum reynsluthnanum (sbr. 5. gr.), en 5 ár«.
í stað: »liggur við . . . vörukönnun« komi: »liggur við, eða þegar
birgða-könnun*.
»i kaupstöðum* falli burt.
Orðin: »Utan kaupstaða . . . gerðardómsmenn* falla niður.
Fyrir »partínum« komi: »aðilanum«, og fyrir »Málspartar« komi: 
»Málsaðilar«.
Aftan við »verzlunarstjómendur« komi: »í kaupstöðum*.
»gerðar-« í frv. þreytist hvervetna í »gerð« og »gerðar-«.



dst Mngsfcjal 343

Nd, 343. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Nd.

I. kafli.

Tekjur.

1. gr-
Á árunum 1910 og 1911 telst svo til, að tekjur íslands verði 2,690,530 kr„ og er 

það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.

2. gr.

Af eftirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 2,398,000 kr.

1910. 1911. Alls.

1. Ábúðar- og lausafjárskattur .....................................
kr.

50,000
kr.

50,000
kr.

100,000
2. Húsaskattur.................................................................... 12,000 12,000 24,000
3. Tekjuskattur.................................................................... 23,000 23,000 46,000
4. Aukatekjur ........................ ..................... ..................... 50,000 50,000 100,000
5. Erfðafjárskattur ........................................................... 3,000 3,000 6,000
6. Vitagjald .................................... . ................................ 20,000 20,000 40,000
7. Leyfisbréfagjöld ........................................................... 5,000 5,000 10,000
8. Fiskitollur og lysistollnr m. m. .................... ............. 120,000 120,000 240,000
9. Áfengistollur ..................................... ........ ............ 190,000 190,000 380,000

10. Tóbakstollur.................................................................... 140,000 140,000 280,000
ll. Kaffi- og sykurtollur ............. .................................. . 350,000 350,000 700,000
12. Tetollur m. m.............................. ................................... 17,000 17,000 34,000
13. Gjald af innlendri vindlagjörð og bittergjörð » » » » » »
14. Leyfisbréfagjöld og árgjöld af verzlun og veiting 

áfengra drykkja ............................. . ....................... 12,500 12,500 25,000
15. Póstferðatekjur....................................... ........................ 80,000 80,000 160,000
16. Símatekjur .................................................................... 75,000 80,000 155,000
17. Tekjur af íslandsbanka .......  .................................... 13,000 13,000 26,000
18. Óvissar tekjur ....... ........ ..................................  . ........ 36,000 36,000 72,000

Samtals... 1,196,500 1,201,500 2.398.000
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3. gr.

Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 45,330 kr.:

1910. 1911. Alls.

kr. kr. ' kr. J
1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 35,000 kr.

að frádregnum umboðslaunum, prests-
mötu, húsabótastyrk o. fl., alls ....... 14,000 —

21,000 21,000 42,000
2. Tekjur af kirkjum ....................................................... 65 65 130
3. Tekjur af silfurbergsnámnnum í Helgutt^ðsfjalli... 1,600 1,600 3,200

Samtals... 22,665 22,665 45,330

Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 118,000 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Leigur af innstæðufó viðlagasjóðsins .....................
fer.

44,000
kr. ;

43,000
tfr. '<■ 

87,000
Upp l lán verður borgað:

á árinu 1910 30,025 kri 05 a.
- -u 1911 32,187 — 55 -

62,212 kr. 60 a.
2. Leigur af láni landssjóðs' tíl Laádsbankans............ 7,500 7,500 15,000
3. Leiga af innstæðufé í bönkum cjg af bankavaxta- 

bréfum ................................ ............................. 8,000 8,000 16,000
Samtals... 59,500 58,500 118,000

l 5- gr-
Ýmislegar innborganir og eþdurgjöld verða talin 9,200 kr.:

1910. 1911. Ails.

1. Það, sem greitt er frá prestaköllum samkvæmt
kr. kr. kr.

lögum 27. febr. 1880 ...................................... .......... 2,000 2,000 4,000
2. Endurgjald skyndiláua til embættismanna ............ 600 600 1,200
3. Endurborgauir á öðrum fyrirfratngreiðslum............ 2,000 2,000 4,000

; Samtals. . 4,600 4,600 9,200
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6. gr.

1910. 1911. Alls.

Úr ríkissjóði greiðist ....................................  .....................
kr.

60,000
kr.

60,000
kr.

120,000

2. kafli.
Útgjöld.

7. gr.
Á árunum 1910 og 1911 veitast til útgjalda samkvœmt þeim gjaldagreinum, Mm 

nákvæmar er skýrt frá i 8.—19. gr. 3,038,573,10.

8. gr.

Til greiðslu vaxta og afborgana af láni landssjóðs úr ríkissjóði Danmerkur 44,970 kr. 
55 aur. hvort árið, kr. 89,941,10.

9. gr.
Til útgjalda við hina æðstu stjóm landsius veitast 100,000 kr.:

1910. 1911. AUs.

kr. kr. kr.
1. Tíl ráðherrans:

a. Laun..................................................... 8,000 kr.
b. Til risnu............................................. 2,000 —
c. Uppbót fyrir embættisbústað ...... 2,000 —

— 12,000 12,000 24,000
2. Til ntanferða ráðherrans....................  . 2,000 2,000 4,000
3 0,000 6,000 12,000
4. Laun þriggja skrifstofustjóra................ 10,500 10,500 21,000
5. Til aðstoðar og skrifstofnkostnaðar ... .................. 16,000 16,000 32,000
6. Til Landsbankans fyrir að gegna landfógeta-

störfum ....................................................... 2,500 2,500 5,000
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu

alt að ....................................................... .................... 1.000 1,000 2,000

Samtals... 50,000 50,000 100,000
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10 gr.

Til kostnaðar við alþingí veitast 60,000 kr. Til koatnaðar við yfirakoðun lands- 
reikninganna 1,600 kr. alls 61,600 kr.

11. gr.
Til útgjalda við dómgæzluna og lögreglustjómina o. fl. veitast 217,930 kr.:

1

1.

2.
3.

4.
5.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

A.
Dómgæzla og lögreglustjóm:

Laun:
a. Til dómara og sýslumanna................ ............ 67,300 67,300
b. Til hreppstjóra................................. . 8,000 8,000
Bitfó handá bæjarfógetanum i Beykjavík ............ 1,400 1,400
Til hegningarhússius í Beykjavík:

1910. 1911.
a. Laun fangavarðar ...... 1,230 kr. 1,230 kr.
b. Þóknun handa dóm 

kirkjuprestinum ............ 100 — 100 —
c. Þóknun handa lækni ... 60 — 60 —
d. Ýmislegur kostnaður ... 2,825 — 2,825 —

4,215 4,215
300Koatnaður við viðhald fangelsanna .......

Önnur útgjöld:
300

a. Þóknun handa tveimur aettum 
málaflutningsmönnum við yfirrótt- 
inn ....................................................... 1,600 kr.

b. Laun aendiboðans við yfirrótt- 
inn .................... .............. ................... 50 —

c. Til eldiviðar á yfirróttarstofunum 50 —
d. Til viðhalds á yfirróttarstofunum 

o. fl........................................................ 50 —
e. Kostnaður við sakamál og lögreglu-

mál ....................................................... 3,000 —
f. Koetnaður við gjafsóknarmál ........ 300 —
g. Útgjöld við sáttamál....... .... 50 —

5,100 5,100

86,315 86,315
172,630

Flyt.. .......  .......... 172,630

1

1
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B.

Ymialeg útgjöld:

Fluttar...

Til jjess að gefa út stjórnart/ðiudi og landahags
skýrelur:
a. Þóknun fyrir útgáfu t/ðindaniia m.fl. 450 kr.
b. Til papp/rs og prentunar stjórnar- 

tíðandanna (50 arkir), alt ftð 32
kr.. örkin ...... ...................... ........... 2,600 —

c. til pappírs, prentunar og aukivinnu
við laudshagsskyralur alt að 3,600 —

d. Til kostnaðar við sending með póst-
um alt að ............................... ....... 1,000 —

2. Endurgjald handa ernbættismöinium fýrír bUrðar-
eyri iindir embættisbróf svo og embættissímskey'ti 
og samtöl.................................  ....................................

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald fyrir nokkrar opin-
berar byggingar .......................... ,............................ .'.

4. Til embættÍ8eftirlit»ferða.............. ................................
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs rtianns við endur-

skoðun á 8kipamælingum ....................... ........ ......
6. Til útgjalda við eftirlit úr landi með fiskiveiðum

útlendinga....................................... ........... ...................
7. Til aðstoðar löggæzlu um síldvetðatímann ............
8. Útgjöld til yfirskattanefDda og • fyrir húsaskatts-

virðingar ....................................... . ....................
9. Útgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10.

nóvbr. 1905 ................. •....................... ... ..........

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
172,630

7,650 7,650

8,000 8,000

1,000 1,000
1,000 1,000

300 300

500 500
1,000 1,000

200 200

3,000 3.000

22,650 22,650
45,300

217,930Samtals

12 gr. .

Til útgjalda við i læknaskipunina veitast kr. 288-,950.

1910. 1911. Alls.

1. Laun ......................... ....................... ............................
2. Styrkur 'til Oræfinga til áð vitja læknis................

Styrkurinn útborgist hreppsnefnd Hofshrepps.

kr.
76,200

150

kr.
75,200

150

kr.
150,400

300

Flyt... 75,350 75,350 150,700
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,.!. ! 1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 75,350 75,350 150,700

a. Styrkur til augnalæknis Bjöhis Ólafssonar í
Reykjavík meS skyldu til aS veita stúdentum
á læknaskólanum tilaögn í augnlækningum,
svo og til aS halda ókeypi^ >klinik< handa 
fátæknm mönnum, aS minata kosti einu sinni
á mánuSi ................................ 2,000 2,000

b. Styrkur til hins sama msnni til lækningaferð-
ar kringum landiS á helztu vitjkomustaði strand- 
skipa meS því skilyrSi, aS habn á hverri hring- 
ferð hafi aS minsta kosti há|fs mánaSar dvöl 
á einum hinum fjölmennatta viSkomustaS, 
eftir samráSi viS stjómarráðifc, eftir reikningi
hvort áriS alt aS 300 kr. .. . 300 300 4,600

Styrkur til tannlæknis Vilh. Beihhöft í Reykjavík 
meS skyldu til að veita stúdentum á læknaskól- 
anum tilsögn í tannlækningum, svo og til aS halda
ókeypis >klinik< handa fátækum mönnum, aS 
minsta kosti einu sinni á mánudi........... ................. 1,000 1,000 2,000
EfoHsveikisspitalinn....... ............... 30,875 30,875 61,750
GeSveikiahæliS á Kleppi.......  . J............................... 17,600 17,600 35,200,
Útgjöld við bóluaetningar .......
Onnur útgjöld:

1,000 1,000 .. 2,000

a. Styrkur til sjúkrahúsa og s júkra-
akýla ....................................... [......... 3,000 kr.

b. SjúkrahúsiS á Akureyri, til áðgerð-
ar á húsinu f. á. ........... . ......... 2,000 —

c. Til náma yfireetukvenna .... ......... 2,000 —
d. Til verkfæra handa yfireetukonum 400 —
e. Gjöld samkvæmt 13. gr. i lögum ■!

31. janúar 1896 um vamir gegn
útbreiðalu næmra sjúkdóma ........ 4,000 —

f. Gjöld aamkværot 25. gr. í lögum
6. nóvbr. 1902 um varmr gegn
því aS næmir sjúkdómar be -ist til
íslsnds ................................... ......... 1,000 — . ■ 'J

g. Styrkur til ajúkrahúsa til að( halda
læeöar hjúkrunarkonur, alt að 200
kr. til hvere ..........................

h. Styrkur til þesa að koma upp
sjúkraskýlum á föetum lækdÍBsetr- 
um, alt aS þriðjungi byg^ingar- 
kostnaðar, þó aldrei meira es nemi
1000 kr. á hverja þúsund lléraðs
búa og tneð því akilyrSi, aS stj órnar-

Flyt... 128,125 128,125 256,250Flyt...

68
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j-

Fluttar...

1910. 1911. AIls.

kr.
128,125

kr.
128,125

kr.
256,250

ráðið ssamþykki teikningu af hús- 
inu eftir að hafa fengið álit land-
læknis, og að sýslufélag það, er 
sjúkraskýlið heyrir til, taki það að
sér til eignar og reksturs ............
Styrkur til héraðslækna til utan- 
ferða / þv/ skyni, að afla sér nýrr- 
ar læknisþekkingar. Stjórnarráðið

3,000 kr.

veitir þennan styrk eftir tillögum 
landlæknis og má ekki verða meira 
en 120 kr. fyrir hverja mánaðar-

600 kr.
Héraðslækni Andrési Féldsted til
utanfarar til að fullkomnast / augn- 
læknun og eyrna f. á....................... 1,500 kr.

18,100 14,600 32,100

Samtals... 146,225 142,725 288,950

1.

2.

3.

13. gr.
Til samgöngumála veitast kr.

A.
Til útgjalda við póststjóruina:

Laun:
a. Handa póstmeistaranum ................ 4,000 kr.
b. 1. Handa þrem póstafgreiðslu-

mönnum í Reykjav/k ................. 4,900 —
2. Handa póatafgreiðslumönnum

utan Reykjav/kur ... . .; .......  18,300 —
c. Handa bréfhirðingamönnum,..........  7,975 —

Póstflutningur .............................. ................................
Þar af alt að 8000 kr. hvort árið fyrir að flytja 

alls konar póstsendingar (þar nœð taldar böggul- 
sendingar, peninga- og ábyrgðarhréf) með skipum, 
sem ekki njóta fasts tillags, milli íslands og út- 
landa og milli bafna á Islandi, vátryggja þær og 
annast skil á þeim á höfnum, atS þv/ tilskildu, að 
skipin sigli með fastri ferðaáætlun sem auglýst sé
fyrir fram.
Önnur útgjöld:
a. endurgjald fyrir skrifstofutmstnað 

póetmeistara eftir reikningi alt að 5,000 kr.
Pósthúsið 8Ó opið 9 stundii* hvern 

virkan dag, og 1 stund hvern helg- 
an dag.

b. Önnur útgjöld ................ ................. 7,300 —

1,131,392.
1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

35,175 35,176
50,000 50,000

12,300 12,300
97,475 97,475

194,950
194,950Flyt...
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1 1910. 1911: Alls.

: | kr. kr. kr.
Fluttar ... 194,950

i :
i í B.

; Til 'vegabóta.
i 1

Til kostnaðar við stjórn og Úndirbúning vega-
gjörife: ! 1910 1911
1. TÍil verkfrœðings landsins: : kr. kr.

a. laun ......... J 3,000 3,000
b. i ferifakostnaSur og fæð-

ispeningar... 500 500
2. Laun aðstoðarmanns ... 2,000 2,000
3. SkrifstofukostnaSur....... 500 500
4. Til vegamælinga og verk-

fróðra aSstoSarmanna ... 1,500 1,500
5. T?1 eftirlits rae8 vegavið-

haldi . ............ > 200
7 500 7,700

Til flutningabrauta:
1. Borgarfjarðarbraut ....... 30,000 10,000
2. Húnvetniugabraut ....... 11,000 »
3. EyjafjarSarbraut.......... . jo.ooo 10,000
4. Reykjadalsbraut ............ 15,000 »
5. Fagradalsbraut................ s 3,000 3,000
6. Holtavegur .. i 5,000 »
7. Grímsnesbraut to.ooo »
8. Til viðhalds flutninga-

brauta .......... 7,000 7,000
91,000 30,000

Til þjóSvega: f

1. Mosfellssveitarregur___ ! 6,000 6,000
2. Siykkishólmsvbgur ....... ; 6(oqo 6,000
3. HoltavörSuheiðarvegur

(brýr á hana) » 16,000
4. Skaftártunguvógur ....... 5,000 5,000
5. a.i Til brúar á Laxá í

; HornafirSi |0,000 »
b. Til framhálds þjóS- !

vegarins frá Laxá aS
Bjarnanesi i » 5,000

6. Til brúar á Hölkná í
ÞÍstilfirði ........ 4,500

7. Tíl brúar á Sandá i
ÞistilfirSi....... 00,000

Flyt ^1,500 38,000 98,500 37,700 194,950
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Fluttar ...

1910
. kr. 

41,500

1911
kr.

38,000
8. Frá Ljárskógum til

Svínadals ......................... 1,000
9. Aðrar vegabætur og við-

hald ................................. 15,000 10,000

IV. Til fjallvega ........... .................... ................
V. Til áhalda...................................................................

VI. Til dragferjuhalds á Héraðsvötnum ....................
VII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti................ . ......

VIII. Hvammstanga- kaupstaðarvegur (fyrir Múlann)
IX. Til ákvegar frá Dalvík inn Svarfaðardal, gegn 

4000 kr. tillagi að roinsta kosti annarsstaðar 
frá....................  ......................................... ............

X. BreiSdalsvegur ............................. ............................
XI. Til sýsluvegar frá Hafnarfirði til Keflavíkur ... 

Fjárveiting þessi veitist meB því skilyrði, að 
jafnmiklu fé sé að minsta kosti variS -til vegar-
ins annarsstaðar frá.

C.

1. Til gufuskipaferða alt að ..........................................
Stjórninni veitist heimild til ap gjöra samninga 
um gufuskipaferðirnar, er gil4i alt að 8 árum, 
að því tilskildu:

A 8 strandferðir og millilandaferðtr verði að minsta 
kosti jafn miklar og fult eins hagkvæmar hin- 
um einstöku landshlutum eins og þœr hafa 
beztar veríð, svo sem strandferðir hins Samein- 
aða gufuakipafélags 1904 og 1905, og millilanda* 
ferðir sama félags nú, að fráskildum utanferðum 
strandferðaskipanna.

A ð tvö af millilandaskipunum, að minsta kosti, séu 
ný, fullnœgi kröfura tímans sem farþegaskip, 
hafi stór kælirúm fyrir flutning á kjöti, fiski og 
smjöri, og séu að miklum mun stærri og ank 
þess hraðskreiðari en »Vesta« og »Laura«.

1910. 1911. Alls

kr. kr. kr.

98,500 37,700 194,950

57,500 48,000

5,000 5,000
2,000 2,000

300 300
300 300

5,000

2,000
2,000
7,500 7,500

180,100 100,800
280,900

40,000 40,000

40,000 40,000 475,850Ftyt ...
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Is?I

AS til strandferSanna verði hö 
lakari skip en >Hólar< og >S 
stærra og hagfeldara farþegari i

Fluttar ... 
eigi minni né 

íálholt<, en meS
S

Á S viðkomur i Færeyjum sóu ek! 
andi ferSaáætlun hins Samp: 
félags.

ki fleiri en f gild- 
liuaSa gufuskipa-

AS fargjöld og farmgjöld verSi 
eru, og

Að alt aS 25 stúdentum og alt 
iðnaðarmönnum og alþýSumöi 

sú fvilnun meS fargjald á milli 
mannahafnar, að þeir geti ferSi s 
báSar leiSir fyrir sama fargjal 1 
fyrir aSra leið, enda sýni þei: 
stjóra fslenzku stjórnarráSsskriffci 
manqahöfn eða frá sýslumanni 
hlutaSeigandi sýslu eða kaupslai 
að því tilskildu, aS fluttir 
(immigrantar) til Islands fyri 
gjald þvf, sem hiS Sameim 
hingaS til befir tekiS fyrir 
granta) frá Islandi, milli íslan li 

2 Gufubátsferðastyrkur alt aS

ligi hærri en nú

aS 50 efnalitlum 
ii inum árlega veitist 

íslands og Kaup- 
it á öðru farrými 

og venjulegt er 
vottorS frá for- 

itofunnar f Kaup- 
eSa bæjarfógeta í
S, og ennfremur

»óu innflytjendur 
samsvarandi far- 

, gufuskipafélag 
itflytjendur (emi-
s og Skotlands.

D.

Til ritsfma og talsfm i.

I. RitsfmafélagiS mikla norræna . j.............
II. Til nýrra landsfmalagninga o. jfl.

1. BúSardalstalsfmi frá !
BorSeyri ................ 17,000!
Hér af væntist frá j
hlutaSeigandi hér- j
uSum alt aS ....... 4,000 :

--------- í 13,000

F!ylji...j 13,Q0Q

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
40,000 40,000 475,850

45,000 45,000

85,000 85,000

170,000

35,000 35,000

35,000 35,000 645,850

í

t
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Fluttar ... ■ 13,000
2. Stykkishólmatal- ,

sími frá Borgar- >
nesi................ ........ 56,000 >
Hér af væntistfrá >
hlutaðeigandi hér- >
aSi alt aS ............ 10,000;

--------- 45,000
3. SiglufjarSartalsfmi '

frá Vatnsleysu ... 35,000- 
Hér af væntistfrá 
hlutaSeigandi hér-
uSum ....................  10,000 :

--------- : 25,000
4. Til þesa aS strengja talafma ‘

a. milli Reykjavfkur og BorS- >
eyrar .......... .......................:• 48,390

b. Milli BorSeyraý og ÍsafjarS ;
ar. I

Stjórninni keimilast aS ’ 
kaupa koparþráSinn þeg- 
ar hún álítur það hentugt ’ 
verSsins vegna ................ 68,025

5. Til rannsóknaT sfmaleiSa, ’ 
nauSsynlegrar útfærslu og > 
umbóta, þar á meSal til > 
þess aS fjölga j notenda lín- 
um á Akureyri og SeySis- 
firSi og til stofnunar nyrra ;
stjöðva m. fl. . j.................... 10,000 10,000

ÞaS skal jafnah vera skil- 
yrði fyrir þvf, eS stofnsett- , 
ar séu talsfmhstöSvar til í 
almennings nota á framan- 
greindum símaleiSum, aS 
hreppurinn ábyrgist og 
kosti aS sfnum hluta starf- , 
ræksluna eftir þeim regl- 
um, sem nú gilda um [ 
stofnun venjulegra land- . 
síinastöSva og stjómin nán- 
ara ákveSur.

1910. 1911. Alls.

kr.
35,000

kr.
35,000

kr.
645,850

141,390 78,025

i

176,390 113,025 645,850Fluttar ...
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IV.

V.

VI.

VII.

I.
II.
III.
IV.

Flutter ..

III. Til starfrækslu landsimanna:
1. laun fontjóra landsímanua 5,000 5,000
2. ritsímastöSin í Reykjavík 

ásamt aSalskrifstofu land- 
símanna................................. ; 10,000 10,000

3. ritsímastöðin á Akureyri, 
ásumt bœjanfmkerfinu 6,700 6,700

4. ritsímastöSin á SeyðisfirSi, 
ásatet bœjaraímkerfinu 8,150 8,150

5. ritsíinastöS á ÍBafirSi, ásamt 
beejaraímkerfi ................... . 5,450 5,450

6. símastöS á BorSeyri............ 2,550 2,550
7. útgjöld viS eftirlitastöSvar 

og aSrar talsímastöSvar ... 1,400 1,400

EySublöS, prentkœtnaSur, ritfðng m. m...............

KostoaSur viS ferSalög starfrækslunnar vegna og
til utanfarar foratjóra f. á. ..... .............................

ViShald landsímanna ............. .......... ............. ...

Tillag til alþjóSaakrifstofunnar i Bem ................

E.

Til vita.

Til eftirlita meS vitum ..........................................
Skipaskagaviti ..............................................  . .......
ElliSaeyjarviti ......................  ...
Amameaviti: kr.
1. til vitavarSar ...     500
2. fyrir olíu .............................   2C0
3. — ateinkol ........... ....... t................... 100
4. ýmisleg útgjöld .. ... . ................ ........ 260

Elyt ...

1910. 4911. Alls.

kr. kr. kr.
176,390 113,025 645,830

39,250 39,250

4,000 4,000

2,500 1,500

10 000 12,000

400 400

232,540 170,175
402,715

1,048,565

1,500 1,500
300 300
400 400

1,060 1,060

3,260 3,260 1,048,564
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s

V. SigluneBsviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu .......
3. — steinkol
4. ýmisleg útgjöld

Flutter ... 
kr.

................... :..................  600
.................... :.................... 250
....................L................... 50

................L ............ 150

VI.

VII.

VIII.

Til þess að reisa Rifstaugavija, ásamt bústað 
handa vitaverði og til þess aðjkaupa lóð undir 
vitahúsin .............................................. .......  . ...

Til þess að setja sjálf-hreifaqdi vitaljósker á 
Langanesvita ....... ... .,......... .....................

Dalatangaviti: kr.
1. til vitavarðar ................... j...   400
2. fyrir olíu ............................i............. 250
3. — steinkoi ...................4-................. 100
4. ýmisleg gjöld ... ............. ....................... 250

IX.

X.

a. Til þeás að reisa Dyrhójaeyjarvita, áaamt
bústað handa viteverði og til þess að kaupa 
lóð undir vitahúsin .........i...............................

b. 'Til kostnaðar við vitaun stð. á. ....................

Vestmannaeyjaviti: ; kr.
1. til vitavarðar ................... j..................... 700
2. fyrir olfu ............................j..................... 200
3. — steinkol .. ................... j..................... 100
4. ýmisleg útgjöld .......  . ..j.................... 175
5. hús handa vitaverði f. á. í... ............2,000

Reykjanesviti: kr.
1. til launa vitavarðar........... j......................1,500
2. fyrir olíu ........................... j..................... 500
3. — steinkol ...................j..................... 100
4. ýmisleg útgjöld ....... . ....................... 875
5. til að endurbœta lending við Kistur f. á. 2,000

1910. 1911. Álls.

kr. kr. kr.
3,260 3,260 1,048,565

1,050 1,050

■ ó -
25,000

3,500

!

1.000 1,000

25,000

1.000

3,175 1,175

.1

4,975 2,975

41,960 35,460 1,048,565

XI.

Flyt ...
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar 41,960 35,460 1,048,565

Skagatáarviti: kr.
1. til vitavarðar ... .................... ............ 600
2. fyrir olíu ...................................... ............ 200
3. til viðhalda á húai, áhöldum o. fl. ... 300
4. fyrir steinkol ................ ........... ............ 100
5. ýmisleg útgjöld ......................... ............ 116

1,316 1,316

Gerðatangarviti............ ...................... 100 100

Hafnarfjarðarvitar: kr.
1. til vitavarðar ........................ . ............ 400
2. fyrir oiíu ...................................... ............ 125
3. — steinkoi ............................. ........... 50
4. ýmisleg gjöld ........................... ...<.... 100

675

Gróttuviti: kr.
1. til vitavarðar ............................. ............ 500
2. fyrir olíu ........... . - ................ .......... 150
3. — ateinkol ............................. .......... 60
4. ýmisleg gjöld ............................. .......... 240

950 950

45,001 37,826 82,827

Samtalð ... 1,131,392

14- gr-
Til kirkju- og kenslumála veitast kr. 474,000.

a. 1. 
2.

A.
1 þarfir andlegu stéttarinnar: kr.

laun biskupsins.............................................. 5,000
skrifstofukostnaður ........... ..................... ...1,000

1910. 1911. Alls.

kr. kr.

6,000 6,000

6,000 6,000Flyt ...
69
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Fluttar ...
b. önnur útgjöld:

1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- g*.....................................................

2. Til bráðabirgðaruppbótar brauðum ....................
Ráðherrann úthlutar atyrknum eftir tillögum 
biskups.

3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti ...
4. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 

prestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum...
5. framlag til prestlaunasjóðs .................................

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
6,000 6,000

6,500 6,500
5,000 5,000

600 600

4,000 4,000
24,000 24,000

46,100 46,100
92,200

I.

B.

Til kenslumála.

Til prestaskólans:
a. laun ........................................................................
b. önnur útgjöld: 1910. 1911.

1. húsaleigustyrkur handa læri- 
sveinum, alt að 80 kr. til

kr. kr.

hvers ...................................... 960 960
2. námsstyrkur ........................

Styrkurinn til hvers nem- 
anda má eigi fara fram úr
250 kr. fyrir skólaárið. 

Húsaleigustyrk og náras
styrk má að eins veita efni 
legum, reglusömum og efna- 
litlum nemendum, og gangi 
að öðru jöfnu utanbæjar- 
nemendur fyrir bæjarnem 
endum.

1,000 1,000

3. til tímakenslu .............. . .. 100 100
4. til bókakaupa........................ 300 300
5. til eldiviðar og ljósa............ 150 150
6. til umsjónar ......................... 100 100
7.
8.

ýmisleg útgjöld ....................
til þees að gefa út kenslu-

250 250

9,200 9,200

9,200 9,200 92,200Flyt ... 2,860 2,860



Þingskjal 343 54T

1910. 1911. 
kr. kr.

Fluttar ... 2,860 2,860
bœkur handa prestaskólan- 
um, 25 kr. fyrir örkina, alt 
að.............................................. 250 250

II. Til læknaakólans:
a. laun................................. .........................  ...............

b. önnur gjöld: t kr.
1. húsaleigustyrkur handa nemend-

um, alt að 80 kr. til hvEra............ 1,200
2. námsstyrkur ...................1................ 1,600

Styrkur til hvere nemanda má 
eigi fara fram úr 250 kr. fyrir 
akólaárið.

Húsaleigustyrk og nárqsstyrk má 
að eins veita efnilegum, reglu- 
sömum og efnalitlum nemend- 
um, og gangi að öðru jdfnu utan- 
bæjarnemendur fyrir bæjarnemend- 
um.

3. eldiviður, ljós og ræsting ............ 550
4. til bókakaupa, verkfæra og kenslu-

áhalda .............................. ................... 700
5. ferðastyrkur hauda læknáefnum .. 300
6. þóknun fyrir tímakenslu í efna-

fræði ............... ............. {................. 400
7. þóknun til Þórðar geðv^ikralæknis

Sveinssonar fyrir kenslu H lagalegri 
læknisfræði ......................|.................. 300

8. til umbúða og annara kofetnaðar við
ókeypis >klinik« alt að ............ 200

9. ymisleg útgjöld ............j.............. ... 200

1910. 1911.

kr. kr.
9,200 9,200

3,110 3,110

12,310 12,310

3,200 3,200

5,450 5,450

Alls.

kr.
92,200

24,620

c. til þes8 að leigja hús handaílæknaskólanum ... 1,000 1,000

9,650 9,650
19,300

Flyt ... 136,120
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IV.

Til Iagaakólana:
Fluttar ... 

1910. 1911.

a. laun..............................................
kr.

6,800
kr.

6,800
b. til aukakenslu .................... 800 800
c. önnur útgjöld:

1. húaaleigustyrkur handa nem- 
endum, alt að 80 kr. til 
hvera ..................... 640 640

2. námsstyrkur ............ ....... 1,000 1,000
Styrkurinn veitiat meS 

8ömu akilyrðum og við 
prestaskólann og lækna- 
skólann.

3. eldiviður, 1 jós og ræsting . 250 250
4. til bókakaupa .................... 500 500
5. húsaleiga ...........  .............. 500 500
6. önnur útgjöld ................ 200 200
7. til útgáfu kenalubóka ....... 500 500

Til hina almenna mentaskóla:
a. laun ........................................................................
b. aðatoðarfé: kr.

handa aöngkennaranum . ................ . 600
— fimleikakennaranum ................ 700

fyrir dyravörzlu, umsjón yfir húaum 
og munum akólana og til hjúa- 
halda ....................................................... 1,000

c. önnur útgjöld: 1910. 1911.
kr. kr.

1. til bókaaafna akólana ....... 400 400
2. til eldiviðar og ljóaa ....... 1.400 1,400
3. til akólahúaaina utan og

innan .........................  1,400 1,400
4. til faata aukakennara ....... 1,600 1,600
5. til annarar tímakenslu og

prófdómenda ........................ 1,200 1,200
6. húaaleiguatyrkur handa 36 

lœriaveinum, 20 kr. handa
hverjum.......  ................  720 720

7. námB8tyrkur ........................ 2,000 2,000

1910. 1911.

kr. kr.

11,190 11,190

19,200 19,200

2,300 2,300

21,500 21,500

AUs.

kr.
136,120

22,380

158,50QFlyt ... 8,920 8,920
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1910.
kr.

V.

Fluttar... 8,920 8,920

8.

Styrkur til hvera nemanda 
má eigi fara fram úr 200 
kr. fyrir skólaáriS

Húsaleigustyrk og náms 
styrk má aS eins veita efni- 
legura, reglusömum og efna- 
litlum nemendum og gangi 
aS ÖSru jöfnu utanbæjarnem 
endur fyrir bæjarnemenduin. 
Þóknun handa lækni ........... 100 100

9. Ýmisleg útgjöld.................... 1,000 1,000
10. Til vísindalegra áhalda viS 

kenslu ...................................... 450 450
11. Til þess aS gefa út kenslu- 

bækur handa hinum almenna 
mentaskóla 30 kr. fyrir örk- 
ina.............................................. 600 600

12. Til áhalda viS fimleika 
kenslu .. ................ .......... 100 100

13. Til verSlaunabóka ..........  ... 300 300

Til
a.

gagnfræSaskólans á Akuieyri: 
Laun ............................................

b. Önnur útgjöld: 1910. 1911.

1. Til bóka- og áhalda- 
kaupa viS kensluna .......

kr.

600

kr.

600
2. Til eldiviSar og ljósa....... 600 600
3. Til tímakenslu og auka- 

kenslu.................... ........ 2,500 2,500
4. Til styrkveitinga náms- 

piltum................................. 800 800
5. Ýmisleg útgjöld, þar meS 

talin dyravarzla................ 1,400 1,400

Til kennaraskólans:
a. Laun .................
b. Önnur útgjöld:

1911.
kr.

6,600 6,600

1910. 1911. AUs.

kr. kr. kr.
21,500 21,500 158,500

11,470 11,470

32,970 32,970
65,940

6,600 6,600

5,900 5,900

12,500 12,500
25,000

249,440

VI.

Flyt... 6,600 6,600



sso Þingskjal 343

VII.

VIII.

í
1910. 1911.

1910. 1911. Álls.

Fluttar...
1. Tímakensla .............

kr.
6,600
1,000

kr.
6,600
1,000

kr. kr. kr.
249,440

2. EldiviSur og ljós ......... . 800 800
3. Bókakaup og áhöld ....... 300 300
4. Námsstyrkur .................... 1,500 1,500
5. Ýmisleg útgjöld ............. 1,000 1,000

11,200 11,200
22,400

Til stýrimannaskólans:
a. Laun ........................................
b. Onnur útgjöld:

3,200 3,200

1. Til tfmakenslu................ 1,000 1,000
2. Til áhaldakaupa o. fl. ... 400 400
3. Til eldiviðar og ljósa ... 400 400
4. Ýmisleg útgjöld .......... i 600 600

2,400 2,400

5,600 5,600
11,200

Til annarar kenslu : 
a. Til kvennaskóla:

1. Til kvennaskólans í
Reykjavík....................  . 3,000 3,000

2. Til sama skóla 40 kr.
fyrir hverja námsmey, 
sem er alt skólaárið, 
alt að................................. 2,000 2,000

3. Námsstyrkur til sveita-
stúlkna við sama skóla 300 300

4. Til sama skóla til kaúpa
á húsbúnaði, rúmfötum 
og matreiðsluáhöldum' f.
á. alt að....................... .... 1,500 »

5. Til kvennaskólans , á
Blönduósi ........................ 3,000 3,000

6. Til sama skóla 40 kr. fyr-
ir hverja námsmey, aem 
er alt skólaárið, alt aíð... 2,000 2,000

11,800 10,300
b. 1. Til barnaskóla ....... . 21,000 21,000

Þar af til barnaskóla í kaupstöðum
5,000 kr.

Styrkur þessi veitist einkum eftir
lengd kenslutíma og nemendafjölda,

Flyt... 32,800 31,300 283,040
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Fluttar... 32,800 31,300 283,040

og meS því skilyrSi, að skólarnir 
njóti móts við styrkinn úr landssjóSi, 
jafnmikils styrks annarsstaðar frá og aS 
þeir hafi nauSsvnleguStu kensluáhöld.

2. Til farskóla, alt aS 200 kr. til hvers, 
og farkennara, þar fcem ekki eru lög- 
gkipaSir farakólar, alt að 100 kr. til 
hvers .......................................................... 15,000 15,000

Styrkur þessi veitist gegn því, aS 
skólarnir fái úr Rveitarsjóði eSa annare 
staðar aS, aS minstá kosti jafnmikiS 
landssjóSsstyrknum, óg að þeir hafi 
nauSsynlegustu kensliíáhöld.

3. Styrkur til aö byggja barnaskóla utan 
kaupetaSa alfc aS þriðjungi byggingar- 
kostnaSar, með því skilyrði, aS stjórnar- 
ráSiS samþykki teikningu aS húsinu ... 20,000 20,000

4. Til framhaldskenslu handa kennurum . 2,500 2,500
5. a. Laun uuisjónannanns fræðslumál- 

anna....... ........ ......... ................ 3,000 3,000
b. Til eftirlitsferða óftir reikningi....... 600 600

Til unglingaskóla, utan kaupstaða, þó eigi 
yfir 750 kr. til hvers, alfc aS...........  .......... 5,000 5,000

Styrkur þessi veitist með því skiIyrSi, 
að til kenslunnar sé variS úr sveitarejóSi 
eSa annarastaSar aS eigi.minna en styrkn- 
um nemur. Nánari skijyrSi fyrir styrk- 
veitingum þessum semur stjómarráðið.
Til gagnfræSa- og alþýðnskólans i Flens- 
borg .................................. i................................ 3,500 3,500

Til viSgerSar á gamla sfcúlahúsinu i Flens- 
borg f. á. ... ..................................................... 500
Til organleikarans við dómkirkjuna í Reykja-
vfk ....................................................................... 100 100

Til kennara i organslætti og sönglist i 
Reykjavík .................... ..................... ................. 400 400
Styrkur til þess aS semja og gefa út al- 
þýSukenslubækur............. . ..........  .......... 800 800
Til kenslu heyruar- og málleysingja........... 6,500 6,500
Til kenslu 3 blindra barua í Danmörku ... 900 900

Flyt... 91,600 89,600 283,040
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1910. 1911. Álls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 91,600 89,600 283,040

1. Til Í/Sskólaus á Hvítárbakka í kr.
BorgarfirSi....... .................................. 1,500
Til sama skóla: 30 kr. fyrir hvern 
nemanda, æm er á skólanum að 
minata koeti 6 mánuSi, alt aS .. 600

2,100 2,100
m. Styikur til Ingibjargar GuSbrandsdóttur

leikfimiskennara tii aS veita ókeypis tilsögn 
munnlega og verklega utanbæjaretúlkum, 
svo aS þær verSi færar um aS kenna leikfimi 480 480

94,180 92,180
186,360

Til sundkenslu:
a. í Reykjavík....................................................... .. 300 300

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, aS 
kenslan fari frara aS minsta kosti 2 mánuði
aS vorinu og 1 mánuS aS haustinu, og aS 
lærisveinar latínuskólans njóti kenslunnar 
ókeypis.

1,000 1,000
Styrkurinn undir b. veitist bæjaretjórnum og 
sýslunefndum meS því skilyrði, aS annare 
staSar frá sé lagt til sundkenslunnar eigi 
minna en landssjóSsstyrknum nemur.

1,300 1,300
2,600

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til aS halda uppi
kenslu í tréskurSi í Reykjavík ............................. 1,000 1,000 2,000

Samtals... 474j000

15. gr.

Til vísinda og bókmenta veitast kr. 134,120.

1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

1. Landsbókasafnið: kr. kr. kr. kr. kr.
a. Laun bókavarðar......................... 3,000 3,000
b. — 1. aðstoðarmanns ....... . 1,500 1,500
c. — 2. aðstoSarmanns............ 1,000 1,000

Flyt... 5,500 5,500
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fluttar...

1910.
kr.
5,500

1911.
kr.

5,500
d. til aS kaupa bækur og handrit 6,000 6,000
e. til bókbands .................... ........ 1,400 1,400
f. til aamningar spjaidskrár (eftir 

reikningi) ...................................... 1,500 1,500
g- fyrir afskriftir (eftir reikningi) 800 800
h. til aS prenta rítaukaskrár ....... 200 200
i. brunaábyrgðargjald fyrir safniS 360 360

til
a.

Landsskjalasafnsins:
laun skjalavarðar ......................... 1,800 1,800

b. til aS binda inn og búa um skjöl 
og til aSstoðar ... . .................... 1,200 1,200

c. til aS útvega og afríta merk skjöl 
og bœkur handa skjalasafninu... 600 600

d. til að gefa út skrá yfir skjala- 
safniS.............................................. 250 250

til
a.

Forngripasafnsins:
laun fornraenjavarSar ................ 1,800 1,800

b. til aSstoðar eftir reikningi alt að 600 600
c. til aS útvega forngripi og til 

áhalda alt aS ........................ ....... 1,000 1,000

d.

SafniS sé opiS frá 15. júnf til 
15. aept., 2 tíma á dag, en hinu 
tíma áraina 1 tíma á dag. 
tilrannsókna og undirbúnings á 
akrásetning fornmenja alt aS ... 1,000 1,000

til NáttúiufræSisfélagsins ..........
Þar af til umsjónar viS náttúrugrípasafniS 200 

kr. á árí.
Styrkurínn veitiat meS því skilyrði, aS náttúru- 

gripasafniS aé eign landaina og til sýnis fyrír al- 
menning á ákveSnum tíraa, aS minsta kosti einu 
ainni á viku.

5. til safnahússins: 1910. 1911.
kr. kr.

a. til eldiviðar, ábalda o. fi............. 2,200 2,200
b. til dyravarSar ............................. 1,400 1,400

6. til kaupstaSarbókasafna ............................. ...............
Fé þetta veitist meS því skilyrSi, aS bæjar og 

aýalufélög veiti aS minsta kosti jafnmikla upphæS.

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

15,760 15,760

3,850 3,850

4,400 4,400
800 800

3,600 3,600

2,000 2,000

30,410 30,410
70
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Fluttar.. 30,410 30,410
7. til sýslubókasafna og lestraraala l kaupstöðum alt 

að 150 kr. til hvera, gegn eigi minna tillagi úr 
sýslusjóði eða bæjarejóði alt að ................................. 1,500 1,500

Landstjórninni sé sendar skýrslur um fyrirkomu- 
lag, efnahag og bókakaup þessara stofnana.

8. til deildar hins íslenzka bókmentafólags í Reykja- 
vík ..................................................................................... 2,000 2,000

500 kr. af styrk þessum veitast með því skil- 
yrði, að Bókmeutafélagið gefi út 24 arkir á ári af 
íslenzku fornbréfasafni, eða sem því svarar af 
registri.

9. Til Þjóðvinafélagsins....... .........  ................................. 750 750

10. Til Fornleifafélagsins ................................................... 400 400
Útbprgist því að eins, að árbók Fornleifafólags- 

ins komi út hvort árið.

11. Til Sögufélagsins, til að gefa út heimildarrit að 
sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk, alt að ....... 600 600

12. Til að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbréfa 
safni, með því skilyrði, að gefið verði út sams 
konar registur sem við fyratu bindi við sérhvert 
bindi, svo fljótt sem auðið er, eftir að það er 
komiðút....... .................................................................... 800 800

13. Til cand. mag. Sigfúsar Blöndals til þess að vinna 
að íslenzk-danskri orðabók .......................................... 300 300

14. Til Brynjúlfs Jónssonar til undirbúnings fornleifa- 
skrár ................................................................................. 400 400

15. Til Einars skálds Hjörleifssonar../............................ 1,500 1,500

16. Til Þorsteins Erlingssonar skálds ............................. 1,500 1,500

17. Til síra Valdimara Briem’s .................... ..................... 800 800

18. Styrkur til Guðmundar skálds Magnússouar ....... 600 600

19. Til Guðm. skálds Guðmundssonar ................ .......... 600 600

20. Til Magnúsar Einarasonar til að halda uppi söng- 
kenslu á Akureyri ....................................................... 300 300

21. Til Sigfúsar Einarasouar til eflingar og útbreiðslu 
sönglistar og söngþekkingar hér á landi ...... ........ 1,200 1,200

Flyt... 43,660 43,660
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

33.

34.

1910 1911 Álls.

Fluttar...
Til iBindindissameiuingarNorðurlandsitil útbreiðslu 
og eflingar bindindi........................ .......................  ..

kr.

43,660

300

kr.

43,660

300

kr.

Til stórstúku Goodtemplara á íslandi til eflingar 
bindindi...................................... ....................................

Bæði þessi tvö sfóastnefndu félög gjöri stjórn- 
inni reikning fyrir, hversu fénu er varið.

2,000 2,000

Til að gefa út dómasafn landsyfirréttarins, alt að 
15 kr. fyrir hverja örk .............................................. 150 150

Til leikfélags Reykjavíkur, alt að.............................
Styrkur þessi veitist með þvískilyrði, að bæjar- 

sjóður Rcykjavíkur veiti félaginu að minsta kosti
helming á móts við styrkinn úr landssjóði.

1,000 1,000

Til cand. mag. Boga Melsteðs til að semja sogu 
íslands ............................................................................ 1,000

Styrkur til Jóns ritstjóra Ólafssonar til að semja 
og búa undir prentun íslenzka orðabók með i's- 
lenzkum þýðingum, 60 kr. fyrir það sem svarar 
prentaðri örk, alt að ................................................... 1,500 1,500

Styrkur til Jóns Jónssonar sagnfrfflðings til að rann 
saka og rita um sögu íslands .......  ....................... 1,000 1,000

Til mag. art. Ágústs Bjarnasonar til þess að gefa 
út heimspekilega fyrirlestra, 50 kr. fyrir örkina, 
alt að .............. ................................................................ 600 600

Styrkur til að gefa út lagasafn handa alþýðu 
(áframhald), 20 kr. fyrirörkina, gegnþvíaðáfram- 
hald þetta verði eigi selt tiltölulega dýrara en þau 
bindin (4), sem út eru komin áður, f. á. alt að .. 800

Til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til fiski- 
rannsókna .............................................. . .................. 600 600

Til landmælinga á Íslandi .......................................... 5,000 5,000

Til dr. Helga Pjeturss til jarðfrseðisrannsókna ... 1,500 1,500

Til Guðm. G. Bárðarsonar til utanfarar til jarð- 
frflRKiarannflóknanáma f. á................................. ............. 1,000

1,500
Til Helga Jónssonar til mýra- og grasfræðisrann- 
sókna........................................................... ..................... 1,500

Flyt... 61,610 58,810

35.
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1910. 1911. Álls.

kr. kr. kr.

Fluttar... 61,610 58,810
3«. Til ísólfs Pálssonar til utanfarar í þeira tilgangi 

að afla sér tekniskrar mentunar f. á......................... 1,500

37. Til jarðskjálftarannsókna.............................................. 300 300

38. Til veðursímskeyta innanlands ................................. 4,800 4,800

39. Til Jóns Ófeigssonar til að gera þ/zk-íslenzka orða- 
bók...........................  ....................................................... 1,000 1,000

69,210 64,910

Samtals... 134,120

16. gr.

Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 402,720.

1. Tii bœndaskólans á Hólum :
a. Laun ........................................  .............................
b. Til aðstoðarkennara....... .......
c. Onnur útgjöld: 1910.

kr.
1911.

kr.
1. Til verklegrar kenslu ....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ............ ... 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa .......
4. Til styrkveitinga nemend-

600 600

um ........................................... 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ....... ........ 600 600

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun ........................................................................

Af þessari fjárveiting eru 300 kr. launabót
handa Hirti Snorrasyni fyrrum skólastjóra þar.

b. Til aðstoðarkennara ..............
c. Onnur útgjöld:

1. Til verklegrar kenslu .. ... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ............ 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 400 400

Flyt... 1,900 1,900

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

2,700 2,700
1,000 1,000

3,100 3,100

3,000 3,000

1,000 1,000

10,800 10,809
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fluttar...

1910.
kr.
1,900

1911.
kr.

1,900
4. Til styrkveitinga nemendum ... 400 400
5. Ýmis|eg útgjöld ......................... 600 600
6. Til býggingar skólahúss úr stein-

steypp............................................. 46,000

Til Torfai Bjarnasonar til verklegrar búnaðarkenslu
Til Eiðasbólans: 1910. 1911.

kr. kr.
a. Bygggingarstyrkur .............. 10,000 10,000
b. Til verklegrar búnaðarkenslu . 3,000 3,000

5. Til húsmæðraskóla á Eiðum ......................................
6. Til Jónínu Sigurðardóttur til matreiðsluskólahalds
7. Til búnaðarfólaga...... .............. ..................................
8. a. Til Bunaðariélags íslands. Þar af til kensln i

mjólkurmeðferð 3,000 kr. hvort árið ................
b. Til nánari undirbúningsrannsókna og mælinga 

viðvíkjandi áveitu úr Þjórsá og Hvftá á Skeið 
og Flóa.......................................................................

9. Laim skógræktarstjóra.......... ......................................
10. Til skóggræðslu....... ......................................................
11. Handa Ungmennafélagi íslands til eflingar líkam

legra íþrótta og til skóggræðslu....... ......................
12. Til sandgræðslu................ ................................ ......
13. Styrkur til samvinnusmjörbúa. Styrkurinn veitist

eftir þeim reglum, sem settar voru í lögurn nr. 49,
10. nóv. 1905 ................................................................

14. Til verkfræðings, er sé til aðstoðar landsstjórn og
héraðsstjórnum 1910. 1911.

kr. kr.
a. Laun .............................................. 3,000 3,000
b. Ferðakostnaður eftir reikningi... 500 500

15. a. Laun handa 2 dýralæknum ....... ..........................
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í

Reykjavík.................... ........................................... .
16. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda

dýralækningar i Vesturamtinu .................................
17. Styrkur til manns til að nema dýralækningar.......
18. Til Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík til þess

undir yfirumsjón landsstjórnarinnar að reka iðn- 
skóla í Reykjavík............................. ............................

19. Til Iðnaðarmannafólagsins á Akureyri til þess að
reka iðnaðarmannaskóla þar ....................................

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr, kr.
10,800 10,800

48,900 2,900
1,500 1,500

13,000 13;000
1,000 1,000
1,000 1,000

22,000 22,000

54,000 54,000

4,000 4,000
3,000 3,000

10,500 10,500

2,000 2,000
4,000 4,000

14,000 12,000

3,500 3,500
2,400 2,400

400 400

300 300
600 600

5,000 5,000

1,000 1,000

202,900 154,900
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

Fluttar...
Til Iðnaðarmannafélagsins á ísafirði til kvöldskóla-
halds ....... ...............................................  .......................
Til Iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til kvöld-
skólahalds ........................................................................
Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn til náms
erlendis .......................................................................  ...
Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélags 
ins í Reykjavík til þess að halda uppi skóla fyrir
verzlunarmenn í Reykjavík..........................................
Styrkur til byggingarfróðs manns til þess að leið- 
beina við húsabyggingar ..............................................

Laun handa 2 yfirmatsmönnum 1910. 1911.
á gæðum fiskfarma, öðrum í kr. kr.
Reykjavfk, hinuro á ísafirði .. 2,000 2,000
Til Þorsteins Guðmundssonar,
launaviðbót ................................. 400 400

Þegar skip, sem eiga að flytja fiskfarma til 
Spánar eða ítah'u, eru afgreidd frá Reykjavík eða 
ísafirði, ber lögreglustjóra að sjá um, að vottorð 
yfirmatsmannsins um gæði vörunuar sé ritað á 
hleðsluskjöl þeirra, eða rita á þau vottorð sitt um 
það, að sendandi vörunnar hafi, þrátt fyrir áskor- 
un, neitað að láta yfirmatsmanninn meta gæði 
hennar.
Þóknun til vörumerkjaskráritara .............................
Til efnarannsóknaretofu í Reykjavfk:
a. Laun foretöðumanns, auk 25°/0 af brutto

tekjum stofnunarinnar ....................  ...................
b. Til húsaleigu ....... ........ ...........................................
c. Til ljósa og eldsneytis ................... ....................
Styrkur til tveggja íslenzkra stúlkna til handavinnu- 
náms hjá >Kunstflidsforeningens Fiiundervisningi
í Kaupmannahöfn .......................................................
Til fiskiveiðasjóðs Islands ..........................................

Ef stofnað verður útgerðarmannafélag, er nái til 
allra eða flestra innlendra sfldarútvegsmanna, þá skal 
jafnan leita álits þess félags um úthlutun á því fé f 
Fiskiveiðasjóði, sem ætlað er til eflingar sfldarútvegi. 
Iðnaðarmannafélagið í Reykjavfk til iðnsyningar...
Leiga eftir Gullfoss....... ............................  ................
Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur- 
sandi til að halda við bygð á sandinum og veita 
ferðamönnura húsaskjól, beina og fylgd ................

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
202,900 154,900

600 600

300 300

2,000 2,000

5,000 5,000

800 800

2,400 2.400

360 360

2,000 2,000
700 700
300 300

300 300
6,000 6,000

2,000
300 300

400 400

224,360 178,360 402,720

402,720Samtals...
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17. gr.
Til skyndilána handa embættismöunum og lögboðinna framgreiðslna veitast 5,200 kr.

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár o. fl. veitast 126,720 kr.; þar af til ekkjufrúar Jakob- 

ínu Thomsen 300 kr.; til ekkjnfrúar Önnu Johnsen 150 kr.; til prestsekkju Ragnbeiðar 
Jónsdóttur sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmanneyjaprestakalli 105 kr. 40 a.; til 
ékkjufrúar Torfhildar Holm 360 kr.; til próf. dr. phil. Þ. Thoroddseu 2,000 kr.; til síra 
Matthfaaar Jochumssonar 2,000 kr.; til síra Hjörleifs Eitiaresonar 500 kr.; til Bjargar Jóns- 
dóttur, ekkju stýrimannaskólaatjóra M. Bjarnasouar, 300 kr.; til ekkjufrúar Valgerðar Þor- 
steinsdóttur 250 kr.; til ekkjunnar Solveigar Þorkelsdóttur (meðan börn hennar eru i óroegð) 
200 kr.; til læknisekkju Magneu Ásgeirssou 200 kr.; til Elinborgar Friðriksdóttur 600 kr.; 
til frú Sigrfðar Þorkelsdóttur 200 kr.; til Ragnhildar Björnsdóttur, ekkju Páls Ólafssonar 
skálds, 300 kr.; til Sumarliða pósts 200 kr.; til Hannesar pósts 200 kr.; til Gfsla pósts 
Eirfkaaon&r 200 kr.; til Jóhanns pósts Jónssonar 200 kr.; til Egils pósts Guunlangaaonar 
100 kr.; til fyrverandi fangavarðar Sigurðar Jónssonar 800 kr.; til bamakennara Tómaaar 
Daviðsaonar 200 kr.; til Böðvars Jónssonir 100 kr. — til allra þeirra hvort árið.

Eftirlauu amtmanna Júlfuaar Havsteens teljast frá þeim tíma, er haiin var settur amt- 
maður 1881.

19. gr.
Til óviasra útgjalda veitast 6,000 kr.
Eigi má af þesaum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismauua eða embættismanna- 

efna frá útlöndum til að taka við embættum hér á laudi.

20. gr.
Tekjuhallinn, sem fyrst um ainn er áætlað að verði kr. 348,043,10, er ætlast til að 

jafnist með tollauka samkvæmt frumvarpi þvf, aem lagt er fyrir þiugið um bráðabirgðahækk- 
un á ýmsnm tollum.

21. gr.
Ef lög þau verða ataðfeat, er afgreidd hafa verið frá Álþingi 1909 og hafa f för með 

sér tekjur eða útgjöld fyrir landssjóð, breytast upphæðirnar tekju og gjaldamegin aamkvæmt 
þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, aem eigi eru ákveðnar f lögum, öðrum en fjárlögum, tilskip- 
unum, konungsúrekurðura eður öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrár- 
innar, gilda að eins fyrir fjárhagatfmabilið.

Úr viðlagasjóði má verja alt að 10,000 kr. til lánveitinga til stofuunar rnjólkurbúum. 
Lán þessi veitast eftir raeðmælum frá Búuaðarfélagi tslands og gegn ábyrgð sveitafélaga, sýalu- 
félaga eða amtsfélaga. Þau ávaxtist með 3°/0 árlega, séu afborgunarlaus fyrstu 5 árin, og 
greiðist siðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

Sláturfél&gi Suðurl&nds má lána úr viðlagasjóði 45,000 kr. gegn jafumiklu stofnfé 
(hlutafé) og ábyrgð sýslunefndanna f V.-Skaftafells, Rangárvalla, Árness, Kjósar, Borgarfjarðar 
og Mýra aýslna, og á1/^0/,, vöxtum og afborgun á 15 árum.

Öðrum sláturfélögum má lána úr viðlagasjóði 25,000 kr. gegn ábyrgð hlutaðeigandi 
sýslunefnda og öðrum kjörum hinum sömu.

Ullarverkamiðjunni á Akureyri má Iána úr viðlagasjóði alt að 50,000 kr. með ábyrgð 
bæjaretjórnar og sýslunefndar Eyfirðinga gegri á1/^0/,, vöxtum og afborgunarlaust 5 ák hin 
næetu, én greiðist afðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

Handa Heilauhæliafélaginu má ábyrgjast 150 þús. kr. láutöku til að koma upp heilsu- 
bæli á Vlfilastöðum yfir 50 sjúklinga.
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Fljótshlíðarhreppi má veita úr viðlaga&jóði 5 þús. kr. lán gegn ábyrgð sýslunefndar 
Kangæinga með 6% i vöxtu og afborgun á 28 árum.

Alt að 6000 kr. má lána úr viðlagasjóði kirkjusjóði íslands, ef á þarf að halda, til 
að hlaupa undir bagga til að endurreisa 2 kirkjur í Árnessvslu. er fuku í vetur.

Úr viðlagasjóði má lána Björgvin Vigfússyni syslumanui í Rangárvallasýslu alt að 
12,000 kr. til að koma sér upp embættisbústað gegn fasteiguarveði eða annari þeirri trygg- 
ingu, er lamlsstjórpin tekur gilda. Lánið ávaxtast og endurborgist með 6% á 28 árum.

Lánið er buudið því skilyrði, að bústaðurinn sé á heppilegum stað fyrir sýsluna, og 
að alt lánið falli í gjalddaga, ef ekki um semur með honum eða búi hans um kaup á húsi 
og jörð við eftirmann hans í embættinu á sínum ti'ma.

Úr viðlagasjóði er heimilt að verja alt að 20,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa 
bændum og samgirðingafélögum til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöudum gegn ábyrgð sýslu- 
nefnda. Lán þessi ávaxtast með 4°/0 og eru, að því er suertir samgirðingar og ábúendur á 
jörðum einstakra manna, afborgunarlaus fyrstu 2 árin, en afborgist si'ðan á 20 árum með 
jafnri afborgun á ári. Abúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðura fá lán þessi gegn 6°/0 ár- 
gjaldi í vöxtura og afborgunum í 28 ár. Lán þessi veitast eftir tillögum Bunaðarfélags Islands.

Úr viðlagasjóði má verja alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa þurrabúð- 
armöunum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta — Lánið veitist að eins gegn ábyrgð 
sýslufélaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi hærri upphæð en 400 kr. fyrir þurrabúðar- 
mann hvern. — Lán þetta ávaxtist með só afborgunarlaust 4 fyrstu árin, og endur-
borgist sfðan með jöfnum afborgunum á 20 árum.

Sýslufélögum, sem leggja fram áskilið framlag til landssimalagningar má veita láu 
úr viðlagasjóði í því skyni, er ávaxtist með 4°/0 árlega, og endurborgist á 18 árum. Til lána 
þessara má verja alt að 40,000 kr.

Sýslufélögum má lána úr viðlagasjóði alt að 10,000 kr. hvort árið til þess aö koma 
upp kornforðabúrum til skepnufóðurs, þar sem hætt er við að sigling geti tepst af ísum. Lán 
þessi ávaxtist með 4°/0 árlega og eudurborgist á 15 árum.

Nd. 344. Breytingartillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908—1909 (317).

Frá Eggert Pálssyni og Einari Jónssyni.

Á eftir orðunum í 3. gr. »beggja megin Sogsbiúar kr. 10.000.00« komi nýr 
liður svohljóðandi:

Til brúargjörðar á Ytri-Rangá kr. 47.000.00
Hér af væntist frá hlutaðeig-
andi héraði alt að . . . . — 5.000.00

--------------- — kr? 42.000.00



Ed. 345. Nefnðarálit
um frumvarp til laga um löggildingu verzlunarstaða.

Nefnd sú er háttvirt deild fól lagafrumvörp þessi til íhugunar, hefir orðið á eitf 
sátt um það, að réttast sé að samþykkja þær löggildingar sem hér er farið fram á.

Eigi að siður lítur, að minsta kosti nokkur hluti nefndarinnar svo á, að það 
sé gagnslítið að löggilda alla þá staði, sem um er beðið á hverju þingi, án tillits til þess 
hvort þeir eru hæfir eða óhæfir verzlunarstaðir.

En þar sem það virðist oftast nær ógjörningur íyrir þingið að rannsaka eða 
dæma um það, hvort þessi eða hinn staðurinn, sem löggildingar er beiðstá, séframtíðar 
verzlunarstaður eða eigi, og þar sem það er ótækt að hindra eðliiegar og sjálfsagðar fram- 
kvæmdir, jafnt i þessu sem öðru, þá virðist nefndinni að þingið verði uær undan- 
tekningarlaust að löggilda þá staði sem um er beðið og fela svo tímanum og reynzlunni 
að skera úr því, hvar verzlun geti þrifist eða eigi að vera.

Þesskonar úrval, er tíminn og reynzlan gerir, virðist nefndinni verða réttara 
en ákvarðanir þingsins mundu verða ef það tæki sér fyrit hendur að velja úr á þann 
hátt, að löggilda suma staðina en aðra ekki.

Neíndin leggur því til, að háttvirt deild samþykki þau löggildingarfrumvörp, er 
hér um raeðir með þeirri einu breytingu, að frumvörpin sem eru $ að tölu verði færð 
saman i eitt frumvarp.

Alþingi 26. marz 1909.
Sigurður Stefánsson Gunnar Ólafsson.

form. skrifari og framsögura.

Aug. Flygenring.
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Ed. 346- FrumVarp
til laga um löggildingu verzlunarstaða.

Frá nefndinni.

i- gr.
Eftirtaldir staðir skulu vera löggiltir verzlunarstaðir:

Við Skaftárós í Vestur-Skaftafellssýslu,
— Kúðaós í sömu sýslu, 
að Kletsvik í Neshreppi innan Ennis, 
i Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð i Dalasýslu og 
- Hjallanesi í Staðarfellssandi í sömu sýslu.

2. gr.

Lög þessi öðiast gildi þegar stjóroarráðið hefir ákveðið takmörk verzlunarlóð- 
anna samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild stjómartíðmdanna.

71
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Nd. 347. Viðaukatillaga
við fruinvarp til fjáraukalaga 1908—1909.

Frá fjárlaganefndinni.

Við 4. gr. Framan við greinina komi nýr liður svohljóðandi:
Til að mála og gera við Langholts og Þykkvabæjarklausturs kirkjur alt að 
400 kr.

Aftan við 7. gr. komi svohljóðandi athugasemdir:
a. Eftirstöðvar af láni jafnaðarsjóðs Suðuramtsins til viðlagasjóðs til brúargjörðar 

á Ölvesá falli niður ásamt vöxtum frá 6. sept. 1907.
b. Stjóminni veitist heimild til að lána úr viðlagasjóði til byggingarsjóds 

10,400 kr. til lúkningar ógreiddum kostnaði við hitaleiðslu i safnahúsbygging- 
unni til hlutafélagsins »Völundur«.

Þingskjal 34?—349

Ed. 348. Frumvarp
til laga um viðauka við lög nr. 80, 22. nóvember 1907.

Frá nefndinni í málinu: »Frumvarp til laga um Bókasafn Vesturlands «

Bókasafni ísafjarðarkaupstaðar skal veittur sami réttur og önnur bókasöfn lands- 
ins hafa, samkvæmt lögum nr. 80, 22. nóvember 1907.

Ed. 349. Frumvarp
til laga um laun háskólakennara.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu i Ed.

i- gr-
í guðfræðisdeildinni eru 2 prófessoiar og r dósent. 
í lagadeildinni eru 3 prófessorar.
í læknadeildinni eru 2 prófessorar og 6 aukakennarar. Aukakennarar eru: 

Héraðslæknirinn i Reykjavik, holdsveikralæknirinn, geðveikralæknirinn, efnafræðingur 
landsins, augnlæknir sá og tannlæknir, er styrks njóta úr landssjóði. Aukakennararair 
em skyldir til að kenna við háskólann með sömu kjörum og þeir kendu við læknaskól- 
ann. Auk nefndrar kenslu má ráða lækni til þess að veita tilsögn i lækningum á sjúk- 
dómum i eyrum, nefi og hálsi, gegn 1000 kr. þóknun á ári.

í heimspekisdeildinni eru 2 prófessorar og 1 dósent. Annar prófessorinn kennir 
heimspeki en hinn íslenzka málfræði og menningarsögu. Dósentinn kennir fslenzka 
sagnfræði að öðru leyti.

2. gr.
Prófessoramir hafa 3000 kr. ársíaun að byrjunarlaunum, en launin hækka á



hverjum þriggja ára fresti um 200 kr. á ári, og verða þannig 4800 kr. eftir 24 ára em- 
bættisþjónustu.

Dósentamir hafa 2800 kr. árslaun.
Þeir kennarar, sem höfðu hærri laun meðan þeir höfðu á hendi kenslu við 

embættaskólana, skulu þó einskis í missa, en njóta hinsvegar nýnefndrar luunahækkunar 
með hækkandi embættisaldri.

Laun kennaranna greiðast úr landssjóði.

3- gr-
Lög þessi öðlast gildi þegar háskólinn tekur til starfa og eru þá jafnframt eftir- 

farandi ákvæði úr gildi numin: konungsúrskurður 21. maí 1847, um stofnun presta- 
skókt; fög nr. } frá 11. febr. 1876, um stofnun læknaskóla; lög nr. 31, frá 8. nóvem- 
ber 1883, að undanteknu ákvæðinu um laun landlæknis í 1. gr.; 5. gr. laga nr. 23, frá 
9. desember 1889; lög nr. 3, frá 4. marz 1904, um stofnun lagaskóla og lög nr. 37, 
frá 16. nóvember 1907, sbr. lög nr. 38 frá sama degi, þó að áskildu nánara ákveðnu 
aukaprófi fyrir menn, sem taka próf í lögum við Kaupmannahafnarháskóla eftir 1. októ- 
ber 1911. Loks era þá ógild öll önnur ákvæði, er koma kunna í bága við hin nýju lög.
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Ed. 350. Frumvarp
til laga um vigslubiskupa.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed. 

i- gr-
Auk aðalbiskups skulu vera hér á landi tveir vígslubiskupar (officiales), annar i 

Skálholtsbiskupsdæmi hinu foraa, en hinn i Hólabiskupsdæmi hinu forna.

2. gr.
Konuugur skipar vigslubiskupana eftir tillögum prestastéttarinnar i hvoru bisk- 

upsdæmi; skulu þeir hafa biskupsvigslu. Til vígslukostnaðar, er þeir vigjast, skulu hvor- 
um þeirra greiddar 500 kr. úr landssjóði.

3- gr-
Annar vigslubiskupanna vigir aðalbiskup, er svo stendur á, að fráfarandi biskup 

getur eigi gert það. í forföllum aðalbiskups vígja þeir og presta, hvor í sinu umdæmi.
Fyrir biskupsverk, er þeir vinna i forföllum aðalbiskups, greiðist þeim úr lands- 

sjóði borgun eftir reikningi.

Ed. 351. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um vígslubiskupa 

Frá nefndinni.

1. 1. gr. Fyrir: »aðaloiskups< komi: >biskups landsins*.
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2. 3. gr. Fyrir: >aðalbiskup« komi: »biskup landsins«.
3. ------- Fyrir: »aðalbiskups« komi: »biskups«.
4. ------- Fyrir: »aðalbiskups« komi: »biskups«.

Ed. 352. Breytingartillaga
við frumvarp tíl laga um laun háskólakennara.

Frá háskólanefndinni.

Við 2. gr. í stað orðanna »og verða pannig 4800 kr, eftir 24 ára embættis- 
þjónustu* komi: upp í 4800 kr,

Nd. 353. Frumvarp
til laga um styrktarsjóð handa bamakennurum.

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

1- gr.
Styrktarsjóð skal stofna handa barnakennurum landsins. Stofnfé hans, 

5,000 krónur, leggur landssjóður til.

2. gr.
Hver sá kennari, er ráðinn er til kenslustarfa eftir lögum um fraeðslu 

bama 22. nóvbr. 1902, greiðir í sjóðinn á hverju ári l°/0 af kennaralaunum sinum.

5. gr.
Sjóðurinn fær 1,000 kr. styrk úr landssjóði á hverju ári.

4. gr.
Þriggja manna nefnd skal stjóma styrktarsjóð þessum undir yfirumsjón 

laBdstjómarinnar. í nefndinni eru umsjónarmaður fræðslumálanna, forstöðumaður 
kennaraskólans, og hinn þriðji maður, er stjóraarráðið til þess kýs.

5. gr.
Því að eins getur kennari fengið styrk úr sjóðnum, að hann sé styrk- 

þurfi; hann skal og hafa verið barnakennarí að minsta kosti i 10 ár og hafa 
greitt tillag til sjóðsins að minsta kosti i 3 ár, nema hann hafi orðið að láta af 
kenslustörfum sakir heilsubilunar.

6. gr.
Eigi skal verja til styrkveitinga nema vöxtum sjóðsins, þangað til hann

er orðinn 20,000 kr., en síðan 6 * 8/* af öllum árstekjum hans; hitt bætist við höfuð-



stólinn; við hann skal og leggja gjafir þær, er sjóðnum kunna að hlotnast, nema 
öðru visi sé ákveðið af gefanda.
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7. gr.
Nánari reglur um starfsemi sjóðsins, innheimtu, styrkveiting og reikn- 

jngsskil semur stjórnarráðið, eftir að hafa fengið tillögu þar um frá forstöðu- 
nefnd hans,

Nd. 354. Frumvarp
til laga um sóknargjöld.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

I. Um prestsgjald.

1- gr
Preststíund af fasteign og lausafé, offur, lausamannsgjald, lambsfóður og 

dagsverk skal af numið frá fardögum 1909.

2. gr.
Hver maður 15 ára eða eldri, hvort heldur er karl eða kona, og í hvaða 

stöðu sem er, skal greiða gjald í prestslaunasjóð 1 kr. 50 aura á ári.
Undanþegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru í einhverju kirkjufélagi 

utan þjóðkirkjunnar, því er prest hefir eða forstöðumann, er fengið hefir konung- 
lega staðfestíngu.

3. gr.
Eindagi gjalds þessa er 15. október ár hvert fyrir það fardagaár, sem er 

að líða, og skal það greitt i peningum. Sókuarnefndir innheimta gjaldið í fyrsta 
skifti árið 1909, og fá þær 6% af upphæðinni í innheimtulaun.

4. gr.
Sóknamefnd skal gera árleg reikningsskil fyrir prestsgjaldinu eftir fyrir- 

mynd, er stjórnarráðið semur með ráði biskups. Reikninginn með fylgiskjölum 
skal oddviti sóknarnefndar siðan senda prófasti fyrir lok febrúarmánaðar ásamt 
upphæð þeirri í peningum, er borið hefir að innheimta, eða kvittun sóknarprests- 
ins fyrir því fé, er sóknarnefndin hefir greitt honum samkvæmt ávisun prófasts.

Prófastur getur haldið sóknamefnd með alt að 1 kr. dagsektum fyrir hvem 
nefndarmann til að gera skil á tilteknum tíma-
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II. Ura kirkjugjald.

5. gr.
Kirkjutíund af fasteign og lausafé, kirkjugjald af húsum, ljóstollur, lausa- 

mannsgjald, legkaup og skilduvinna sóknarmanna við kirkjubyggingu skal af 
numið frá fardögum 1909.

6. gr.
í sóknum, þar sem söfnuður hefir tekið að sér umsjón og fjárhald kirkju, 

skal frá sama tíma af numin niðurjöfnun kostnaðar við kirkjusöng samkvæmt lög- 
um 22. maí 1890 um stjórn safnaðartnála, niðurjöfnun kostnaðar til kirkjugarða 
samkvæmt lögum 8. nóvbr. 1901 ura kirkjugarða og viðhald þeirra, niðurjöfnun 
kostnaðar við prestskosningu samkvæmt lögum 16. nóvbr. 1907 um veitingu presta- 
kalla, og niðurjöfnun á borgun til safnaðarfulltrúa samkvæmt lögum 16. nóvbr. 
1907 um skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda.

Allan þann kostnað, er hér ræðir um, skal greiða úr sjóði sóknarkirk- 
junnar. Ef kostnaðurinn hvilir á fleiri kirkjum eða sóknum i sameiningu, skal 
honum skift niður á þær eftir tölu safnaðarlima í hverri kirkjusókn, þeirra sem 
gjaldskyldir eru.

í þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir eigi á hendi innsjón og fjárhald 
kirkju, skal öllum þeim kostnaði, sem um er rætt í þessari grein, jafnað niður á 
þann hátt, að sama gjald komiáhvern safnaðarlim, sem gjaldskyldur er til kirkju.

7. gr.
Hver maður, sem er 15 ára eða eldri, hvort heldur er karl eða kona 

og í hvaða stöðu sem er, skal greiða gjald til kirkju þeirrar, er hann á sókn 
að, 75 aura á ári.

Undan þegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru i einhverju kirkjufélagi 
utan þjóðkirkjunnar, því er prest hefir eða forstöðumann, er fengið hefir konung- 
lega staðfestingu.

Nú hefir söfnuður á hendi umsjón og fjárhald kirkju, og má sóknarnefnd 
þá með jákvæði lögmæts safnaðarfundar og samþykki héraðsfundar hækka og 
lækka kirkjugjöld fyrir eitt ár í senn éða um tiltekið árabil.

Nú er kirkjugjald hækkað, og jafnar þá sóknarnefndin gjaldaukanum nið- 
ur þannig, að helmingurinn greiðist eftir efnum og ástæðum, en hinn helmingur- 
inn komi jafnt niður á hvern gjaldskyldan safnaðarlim.

8. gr.
í þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir ekki tekið að sér umsjón og fjár- 

hald kirkju, er landstjórninni veitt heimild til að ákveða kirkjugjald þannig, að 
það, miðað við tölu allra safnaðarlima, er náð hafa 15 ára aldri 1. janúar 1909, 
nemi minst jafn mikilli upphæð og allar sóknartekjur kirkjunnar hafa numið að 
meðaltali um 10 ár, 1899—1909.

Ákvörðun þessi skal þó því aðeins gilda, að kirkjuforráðandi eða söfnuður 
hafi beiðst þess, enda hafi hin nýja skipun rýrt eða aukið tekjur kirkjunnar til muna. 
Auglýsing um h ð ákveðna kirkjugjald í hverri sókn skal birt í A-deild Stjómar- 
Uðindanna.
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9. gr.
Eindagi á kirkjugjaldi er 15. október ár hvert fyrir það fardagaár, sem 

er að líða. Skal það greitt i peningum, og innheimt i fyrsta sinn árið 1909. í 
þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir á hendi umsjón og fjárhald kirkju, skulu 
sóknarnefndir innheimta gjaldið, og fá þær 6% af upphæðinni i innheimtulaun. 
Aukaniðurjöfnun þá, er ræðir um í siðustu málsgrein 7. greinar, raá sóknarnefnd 
gera á hverjum tíma árs sem er, og er gjalddagi þess gjalds sex vikum eftir að 
niðurjöfnunin er auglýst. í öðrum sóknum greiðist gjald þetta forráðamanni 
kirkjunnar. Þó má hann fela sóknarnefnd innheimtuna gegn 6% innheimtulaunum.

III. Almenn ákvæði.

10. gr.
Sóknargjald til prests og kirkju og niðurjöfnunargjald í safnaðarþarfii 

skal hver heimilisráðandi leggja fram fyrir þá, sem lögheimili eiga hjá honum, 
en hann á rétt til endurgjalds hjá öðrum en þeim, sem hann á fram að færa að 
lögum. Nú er heimilisráðandi öreigi að áliti sóknarnefndar og hefir hún þá rétt 
til að ganga að gjaldanda sjálfum. Fyrir þá, sem eru á sveitarframfæri, getur 
húsráðandi krafist endurgjalds úr sveitarsjóði.

11. gr.
Presti og hreppstjóra eða bæjárfógeta i kaupstöðura er skylt aðlátasókn- 

amefnd í té skýrslur þær, er hún þarf að nota við útreikning og innheimtu sókn- 
argjalda. Aldurstakmark gjaldskyldra manna samkvæmt lögum þessum skal mið- 
að við næsta nýjár á undan gjalddaga.

12. gr.
Prestar þeir, sem taka laun eftir eldri ákvæðum, en lögum 16. nóvbr. 

1907 um laun sóknarpresta, skulu fá uppbót úr prestlaunasjóði, svo að jafngildi 
sóknartekjunum eftir meðaltali þeirra siðustu 5 ár frá 1904—1909, að frádregn- 
um innheimtulaunum 6%.

13- gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin:
Reglugjörð 17. júlí 1782 um tekjur presta og kirkna.
Lög 27. febr. 1878 um kirkjutiund í Reykjavíkurlögsagnaruradæmi.
Lög 19. septbr. 1879 um kirkjugjald af húsura, og lög 2. oktbr. 1891 um

breyting á téðum lögum.
Lög 3. apríl 1900 um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausa- 

mahnsgjalds til prests og ljóstolls og lausahiannsgjalds til kirkju.
12.—17. gr. laga 16. nóv. 1907 um laun sóknarpresta.
5. gr. laga 16. nóvbr. 1907 um umsjón og fjárhald kirkna.

. Ennfremur eru af numin öll ákvæði eldri laga, er koma i bága við 
lög þessi,
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Nd.

Nd.

355. Breytingartillaga 
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og I911. 

Flutningsmaður: Björn Þorláksson.

Þingskjal 355—356

Við 16. gr., 21.:

I staðinn fyrir »300—300« komi: »400—400«.

356. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 3, 4. febr. 1898 um aðgreining holdsveikra 

frá öðrum mönnum og flutning þeirra á opinberan spítala.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu i Ed.

Holdsveikir menn, sem likþráir eru (með »lepra tuberosa* eða »lepra 
mixta«) skulu allir settir i holdsveikraspitalann, svo fljótt sem rúm leyfir.

Holdsveikir menn, sem limafallssjúkir eru (með »lepra anæsthetica«) skulu 
og settir i holdsveikraspítalann, þegar héraðslæknir telur nauðsyn á þvi vegna 
sára eða annars lasleika.

Sveitarómögum holdsveikum utan spitala skal komið fyrir á þann hátt, 
að sem fylst trygging sé fyrir þvi, að farið verði eftir fyrirmælum 4. gr. laga 
nr. 3, 4. febr. 1898.

Börnum holdsveikra foreldra, þeirra er sveitarstyrks njóta, skal jafnan 
komið í fóstur á önnur heimili.

Ekki má sveitarstjórn setja sveitarlimi niður á heimili, þar sem holds- 
veikir eru fyrir, nema læknir leyfi.

2. gr.

Kostnað allan við veru holdsveikra í holdsveikraspitalanum skal greiða úr 
landssjóði, svo og flutning þeirra i spitalann.

3- gr.
Með lögum þessum eru feldar úr gildi 7., 8. og 10. gr. laga nr. 3, 4. 

febr. 1898.
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Nd. 357. Viðaukatillaga
við breytingartillögu á þingskjali 150.

Frá Þorl. Jónssyni.

, Á eftir e. komi nýr liður:
f. Bátalending við Skinneyjarhöfða og Hornsvík í Austur-Skaftafellssýslu.

Nd. 358. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 1?. gr. B. Aftan við XI. lið komi nýr liður:
Til aðstoðarverkfræðings til rannsókna og mælinga viðvíkjandi járnbrautaf- 
lagningu austur 2500 kr. (fyrra árið).

Nd. 359. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 13. gr. D. II. 1.

------------------------3.
------------------------4.

liðurinn falli niður. 
liðurinn falli niður. 
liðurinn falli niður. 
liðurinn falli niður. 
Uðurinn falli niður.

Athugasemdin aftau við 1.—5 falli burt.

Nd. 360. Breytingartillðgur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Jóni Þorkelssyni og Einari Jónssyni.

1. Við 15. gr. tölulið 2 b. Fyrir >1200—1200« komi: 1700—1700.
2. — — — — 3 b. Eftir þenna staflið bætist nýr liður: c. til þess að raða mynta-

saftii Fomgripasafnsins og semja skrá yfir það 500—500 kr.
3. — — — — 11 (tfl sögufélagsins). Fyrir »600—6oo< komi: 750—750.

Fylgiskjal.
Fortigripasafnið.
Reykj&vik, 26. marz 1909.

Hér með leyfir undirritaður sér allravirðingarfylst að fara þess á leit við hið háa 
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alþingi, að ákveðin verði i fjáraukalögum fyrir yfirstandandi ár eða í fjáríögum fyrirnæsfcá 
ár joo króna upphað handa forstöðumanni Forngripasafnsins til pess að raða myntasafninu 
og semja skrd yfir pað.

Myntasafnið er sérstakt safn undir umsjón forstöðumanns Forngripasafnsins. Það 
er þann veg til orðið, að bræður tveir danskir, dr. M. Lund og C. F. Lund, gáfu ís- 
landi 2800 myntir. Áður voru á Forngripasafninu um 500 myntir, og um 230 mið- 
aldamyntir að auk; voru þær gjöf frá hr. bankastjóra Tryggva Gunnarssyni 1891—92, 
en ekki teknar með í tölusetningu gripanna á safninu, heldur geymdar sér og aldrei 
sýndar, þareð þeim gat ekki orðið raðað. Öll þessi myntasöfn mynda nú eitt safn, um 
3 500 myntir, og er ætlast ti! að það verði geymt og sýnt í sérstöku herbergi á safnahús- 
loftinu. Myntir þessar eru ekki í neinni röð eða reglu og engin skrá til yfir þær. Til 
þess að hægt verði að sýna þetta dýrmæta og merkilega safn, svo að nokkur maður 
geti haft þess nokkur not, er óhjákvæmilegt að raða þvi og semja skrá yfir það með 
lýsingum á myntunum og áletrunum, sem á þeim eru, að svo mikiu leyti sem unt er. 
Sú niðurröðun og skrásetning er svo mikið og vandasamt starf, að öilum hlýtur að þykja 
það ósanngjarat að ætlast til að forstöðumaður Fomgripasafnsins leysi það af hendi án 
sérstakrar borgunar; enda mun naumast unt að ákveða allar myntiraarhér á landi, þareð 
ekki eru ætið sams konar myntir til samanburðar og verður þvi þörf á að leita aðstoðar 
erlendra myntfræðinga. — Þriðjungur safnsins eru fornmyntir, griskar og rómverskar; 
um 500 era frá miðöldum.

Allravirðingarfylst

Matthias Þórðarson.

fiío Þingskjal SGO—á6ð

Nd. 361. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um girðingar. 

Flutningsmaður: Bjöm Þorláksson.

7. gr, Orðin »Eigi má . . . undir vírinn* falli burt.

Nd. 362. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911.

Við 16. gr. 39. Innan stryks bætist við:
»40 kr. fyrir prentaða örk, alt að«.

Jón Ólafsson.
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Nd. 363. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá sambandslaganefndinni.

Við 15 gr. Eftir tölul. 11. komi nýr liður svo látandi:
12. Til þess að rita og gefa út ítarlegt rit um þjóðréttarstöðu landsins, er

þingið kýs 3 manna nefnd til að semja og sjá um, alt að jooo kr. fyrra 
árið.

Nd. 364. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911.

Flutningsmenn: Jón Olafsson, Benedikt Sveinsson.

15. gr. 18. (Guðm. Magnússon): Fyrir »600—600« komi: 800—800.

Nd. 365. Breytingartillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir 1908 0^1909.

Við 15. gr. 1. Fyrir spjaldskrin (Card Cabinet) [síðara árið] kr. 720.00.
Jón Ólafsson.

Nd. 366. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 19I1. (Þingskj. 343).

Frá Jóni Þorkelssyni og Magnúsi Blöndahl.

Við 21. gr. Á undan orðunum: »Sláturfélagi Suðurlands o. s. frv.« komi ný 
málsgrein:

Sláturhúsi Gunnars kaupmanns Einarssonar í Reykjavík, er jafnframt verði sam- 
dgnarsláturhús fyrir Reykvikinga, má lána 25,000 kr. úr viðlagasjó^i gegn 1. veðrétti í 
jtflri sláturhúseigninni, sem er úr steini, svo og 1. veðrétti í annari fasteign, er báðar 
tajri metnar eigi minna til peningaverðs en 50,000 kr. auk ábyrgðar sameignarfélagsins, ef 
þörf gerist. Lánið borgist á 28 árum með 6°/Q árlega.



Nd. 367. BreyttagartillagA
við frumvarp til fjárlaga fyrirárin 1910 og 1911.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 13. gr. D. VI. Eftir þenna lið komi nýr liður svolátandi:
Vn. Til Guðmundar Hávaiðssonar uppbót fyrir fjárhalla, er hann hefir orðið 

fyrir við flutning á símastaurum 800 kr. fyrra árið.

Ed. 368. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um laun háskólakennara.

Frá háskólanefndinni.
Framan við 1. gr. bætist:

Háskóli íslands skiftist í 4 deildir: Guðfræðisdeild, lagadeild, læknadeild og 
heimspekisdeild.

Nd. 369. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 19x0 og 1911.

Frá Jóni Þorkelssyni.
Við 16. gr.

Aftan við tölulið 32 komi nýr liður svolátandi:
33. Til þess að taka á móti og leiðbeina þeim íslendingum, er koma frá Ameríku í

þeim tilgangi að setjast hér að, sem og einnig til þess að láta hæfan mann hér- 
lendan, sem kunnugur er i Ameriku, ferðast um landið með agentum þeim, er 
Canadastjórn sendir í þeim tilgangi að tæla fólk héðan af landi burt, alt að 1000 
kr. hvort árið. '

Framfarafélag Reykjavikur hefir á fundi sinum i gær, falið stjórn sinni, að skrifa 
— fyrir félagsins hönd— erindisbréf til alþingis á þessa leið:

Félagið telur mjög þarflegt að alþingi veiti landsstjóminni heimild til að verja 
nokkurri fjárupphæð, annaðhvort með sérstakri fjárveitingu, eða af óvissum útgjöldum, 
til þess að taka á móti og leiðbeina þeim Islendingum, er koma frá Ameriku, í þeim 
tilgangi að setjast hér að sem og einnig til þess að láta hæfan mann hérlendan, sem 
kunnugur er í Ameriku, ferðast um landið með agentum þeim, er Canadastjórn sendir í 
þeim tilgangi að tæla íólk héðan af landi burt til Ameriku með gillandi fortölum.

Félagið telur þetta rétt og mjög nauðsynlegt og óskar að háttvirt alþingi taki 
þetta til athugunar og framkvæmdar.
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Virðingarfylst.

Reykjavik 22. marz 1909.

Tryggvi Gunnarsson, Gisli Þorbjarnarson, Asgr. Magnússon, 
formaður. skrifari. féhirðir.

Til
alþingis 1909.
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Nd. 370. Frnmvarp
til laga um vigslubiskupa.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1. gr.
: ■ : Auk biskups landsins skulu vera hér á landi tveir vígslubiskupar (offidales), annar 

í Skíihoitsbiskupsdæmi hinu forna, en hinn i Hólabiskupsdæmi hinu forna.

2. gr.
Konuugur skipar vigslubiskupana eftir tíllðgum prestastéttarinnar i hvoru bisk- 

upsdæmi; skulu þeir hafa biskupsvigslu. Til vígslukostnaðar, er þeir vigjast, skulu hvor- 
um þeirra greiddar 500 kr. úr landssjóði.

3- gr.
Annar vigslubiskupanna vigir biskup landsins, er svo stendur á, að fráfarandi 

biskup getur eigi gert það. í forföllum biskups vígja þeir og presta, hvor i sinu umdæmi.
Fyrir biskupsverk, er þeir vinna i forfölium biskups, greiðist þeim úr landssjóði 

borgun eftir reikpingi.

Ed. 371. Breytingartillögur
yjð frumvarp til laga um breyting á lögum, er snerta kosningarrétt og kjörgengi 

i málefnum kaupstaða og hreppsfélaga.

Frá Stefáni Stefánssyni, Aug. Flygenring og Lárusi H. Bjarnasyni.

1. Við 2. gr.
Eftir orðin: »sem kosningarrétt hefir< komi: sé hann ekki vistráðið hjú.

2. 2. liður 2. gr. faili burtu.

Ed. 372. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um breyting á lögum, er snerta kosningarrétt og kjörgengi 

í málefnum kaupstaða og hreppsfélaga.

Frá nefndinni.

1. Við 1. gr. í stað orðanna »séu þeir* komi: ef þeir eru.
2. Við 2. gr. Við greinina bætíst: Vistráðnir karlmenn geta og skorast undan kosn-

ingu.

Ed. 373. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til laga um úrskurðarvald sáttanefnda.

Nefndin, sem háttv. Ed. kaus til að athuga mál þetta hefir rætt það á nokkr- 
»m fundum. Alit hennar er á þessa leið;
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Nefndin er samhuga í þvi, að mjög varhngavert sé að fara inn á þá braut, sem 
frumv. afmarkar. Til rökstuðnings þessu iliti sínu vill nefndin benda á nokkur helztu 
atriðin, sem mæla á móti frumv., ekki að eins í þeirri mynd, sem það hefir, heldur á 
móti stefnu þess.

1. Að fá sáttanefndum í hendur úrskurðarvald það, sem frumv. ætlast til að 
þeim sé fengið, er ófært að áliti nefndarinnar. Sáttanefndirnar eru skipaðar ólögfróðum 
mönnum, sem af þeim sökum má telja miður vel fallna til þess að fara með dómsvald 
það, er frumv. ætlast til að þeim sé fengið í skuldamálum. Þetta verður að álítast því 
viðsjárverðara, sem ætlast er til, að úrskurðir sáttanefndanna sé yfirleitt fullnaðarúrslit og 
hafi því sama gildi og væri það hæstaréttardómur.

Og þegar sáttanefndunum er ekki að eins ætlað að fella úrskurð umskuldina 
sjálfa heldur einnig um málskostnað, taka til greina gagnkröfur og meta mótmæli er 
koma fram o. s. frv., og fella úrskurð um alt slíkt, er fyrir kann að koma annaðhvort 
strax eða innan viku, þá væri ekki óeðlilegt þó réttindum manna yrði stundum misboðið. 
Með svona stuttum fresti eða engum fresti er og farið fram á breytingu á almennum 
réttarfarsregluHi og er það ótækt, af þvi ekki virðist neina nauðsyn bera til þess. Vitan- 
lega mætti breyta þessu í eðlilegra horf og ýmsum atriðum öðrurn í frumv. svo að það 
batnaði nokkuð, en eigi a3 siður yrði það þó óaðgengilegt að áliti nefndarinnar.

2. Verksvið sáttanefnda er og hefir verið, að draga úr deilum og missætti 
manna á meðal. Óneitanlega hefir sáttanefndunum oft tekist að leysa þetta vandastarf 
vel af hendi. En sé þeim fengið dómsvald í hendur er hætt við að vinsældir þeirra 
biði hnekki við það, og afstaða þeirra verði þess vegna lakari en nú til að kæfa niður 
missætti og byrjun málaferla. Á það atriði leggur nefndin mikla áherslu, að ekkert sé 
gjört, sem rýri áhrif sáttanefndanna til sátta.

3. Eins og sáttanefndum nú er varið eru prestamir fyrri sáttanefndarmenn. 
Þetta starf stendur heldur engum nær en þeim. Þeir ættu ætið að láta sér öðrum frem- 
ur umhugað um að kæfa niður hvers konar missætti. En með því að sáttanefndimar hafa þau 
verk að inna af hendi, sem frumv. ætlast til, telur neíndin mjög sennilegt að prestamir 
mundu vilja losna við sáttanefndarstörfin, þessum nefndum til hnekkis. Og nefndin tel- 
ur eigi að eins líklegt að prestar myndu vilja vera lausir við sáttanefndarstörf heldur 
lika hitt, að örðugt myndi reynast að fá aðra góða menn og nýta í sáttanefndiraar.

Af þeim ástæðum, sem hér eru teknar fram og ýmsum ástæðum öðrum.sem nefndinni 
virðist mæla á móti frumv., hikar nefndin ekki við að ráða háttv. Ed. til að fella frumvarpið.

Alþingi, 29. marz 1909.
Lárus H. Bjarnason Jósef Bjömsson

formaður. skrifari og framsögumaður.
Ari Jónsson.

Ed. 374. Frumvarp
til laga um breyting á lögum, er snerta kosningarrétt og kjörgengi 

í ínálefnum kaupstaða og hreppsfélaga.
Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

1. gr.
Kosningarrétt i málefnum kaupstaða og hreppsfélaga hafa allir kaupstað- 

arbúar og hreppsbúar, karlar og konur, í hverri stöðu sem þeir ero, séu þeir 25
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ára að aldri þegar kosning fer fram, hafa átt lögheimili í kaupstaðnura eða 
hreppnum síðastliðið ár, hafa óflekkað mannorð, eru fjár sins ráðandi, standa ekki 
4 skuld fyrir sveitarstyrk og greiða gjald í bæjarsjóð eða hreppssjóð.

Kona gift kjósanda hefir kosningarrétt, þó hún sé ekki fjár síns ráðandi 
sökum hjónabandsins og þótt hún ekki greiði sérstaklega gjald i bæjarsjóð eða 
sveitarsjóð, uppfylli hún að öðru leyti áður greind skiiyrði fvrir kosningarrétti.

2. gr.
Kjörgengur er hver sá, sem kosningarrétt hefir. Hjón mega þó aldrei 

sitja samtimis i bæjarstjóm eða hreppsnefnd, heldur eigi foreldrar og böm, né 
móðurforeldrar eða föðurforeldrar og barnabörn þeirra.

Konum er jafnan heimilt að skorast undan kosningu.

3. gr.
Með lögum þessum er úr lögum numin 4. gr. laga nr. 22 frá 8. okt. 1883,

5. gr. laga nr. 23 frá 8. okt. 1883, 5. gr. laga nr. 15 frá 8. mai 1894, 8. gr. laga 
ftr. 43. frá 10. nóvbr. 1905, 3. gr. laga nr. 86 frá 22 nóvbr. 1907, 5. gr. laga nr. 
75 frá 22. nóvbr. 1907 og alt annað það i lögum, sem í bága kemur við þessi lög.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1910.

Nd. 375. Tillaga
til þingsályktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Neðri deild alþingis skorar á landsstjórnina að hlutast til um það, að eintak það 
af Guðbrandsbibliu, er Mrs. H. W. Bannon, þá búandi í Queens Gate 169, London C. 
W., var i óheimild biskups selt árið 1903 frá Hálskirkju i Fnjóskadal fyrir £ 18 (324 
kr.), verði sem fyrst náð aftur og síðan afhent bókasafni landsins til æfinlegrar geymslu.

Nd. 376. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911 

(eins og það var samþykt i nd. við 2. umr.).

Flutningsmaður: Jón Magnússon.

Við 13. gr. D. H. 3.
Eftir 3. lið komi nýr (4. liður) þannig:

Vestmannaeyjatalsími
frá Eystri-Garðsauka til Vestmannaeyja 42,200 
Héraf væntist úr Vestmannaeyjum.... 8,000

34,200
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Við 21. gr.
Á eftir málsgreininni:

»Ullarverksraiðjunni á Aknreyri------------ 15 árutn* komi ný málsgrein
þannig:

íshúsfélagi Vestmannaeyja má lána úr viðlagasjóði alt að 20,000 krónur á 
ábyrgð sýslufélags Vestmannaeyja gegn 41/ao/o ársvöxtum, afboigunariaust 
5 ár hin næstu, en greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

57€

Nd. 377. Tillaga
til þingsályktunar um 100 ára leigu á tveim húslóðum á Arnarhólstúni. 

FJutningsmenn: Björn Kristjánsson og fón Olafsson.

Alþingi ályktar að veita samþykki sitt til að stjórnin leigi:
a. Héraðslækninum i Reykjavik alt að 1000 ferálna lóð á Arnarhólstúni með 

eftirfarandi skilmálum:
1. Að árlegt eftirgjald sé eigi minna en 10 aurar af feralin,
2. að leigutiminn sé eigi lengri en 99 ár.

b. Verzlunarskóla íslands alt að 1200 ferálna lóð á Arnarhólstúni með sömu 
skilmálum og undir staflið a, 1. og 2. til þess að reisa á henni skólahús 
sér tii afnota.

Nd. 378. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á Iögum um fræðslu barna frá 22. nóv. 1907. 

(Þingskj. 59).
Frá meiri hluta fræðslumálanefndar.

Eftir 3. gr- komi ný grein, sem verður:

4- gr-
Frestur sá, sem veittur eriij.gr. laga um fræðslu barna 22. nóv. 1907, leng- 

um 2 ár, til 1. jan. 1912.
4. gr. gr. frumv. verður því 5. gr.

Ed. 379. BreytingartiUaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Jóni Þorkellssyni.

Við 15. gr. tölulið 13. Fyrir 300—300, komi: 450—450.

eriij.gr
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Nd. 380« Frumvarp
til laga um samþyktir um kornforðabúr til skepnufóðurs.

Eins og það var samþykt við 2. umr. i Nd.

1- gr.
Heimilt er sýslunefndum að gera samþyktir fyrir einn hrepp eða fleiri 

um komforðabúr til skepnufóðurs.

5?7

2. gr.
Þegar sýslunefnd þykir þörf á eða fær óskir um það frá einni sveitar- 

stjóm eða fleirum innan sýslu að gera samþykt fyrir sýsluna eða nokkurn hluta 
hennar, skal hún með nægum fyrirvara kveðja til fundar á svæði, sem ætlast er 
til að samþyktin nái yflr. Eiga atkvæðisrétt á þeim fundi allir, er á þvi svæði 
búa og kosningarrétt hafa til alþingis. Sýslunefnd kveður á um fundarstað, en 
oddviti hennar eða sá, er nefndin hefir kjörið til þess, tiltekur fundardag og 
stjómar fundi. Skal hann hafa kjörskrá við hendina.

3. gr.
Á fundi þeim er getur um í 2. gr. leggur fundarstjóri fram frumvarp til 

samþyktar, er áður hefír verið samþykt af sýslunefndinni. Fallist fundarmenn 
á-framvarpið óbreytt að efni með 2/„ hlutum atkvæða, sendir sýslumaður það 
stjóraarráðinu til staðfestingar og löggildingar. Eins fer um frumvarpið, þótt fund- 
urinn geri við það breytingar, ef þær eru samþyktar með 2/8 hlutum atkvæða, 
og sýslunefnd felst á þær. En vilji sýslunefndin ekki fallast á breytingartillögur, 
er fundurinn gerir, skal kveðja til fundar á‘ný. Fallist þá fundurinn á frum- 
varpið óbreytt með */8 hlutum atkvæða, fer um það svo sem fyr segir.

Framvarp til samþyktar, er eigi hefir náð 2/8 atkvæða á samþyktarfundi, 
er fallið og má eigi koma fram af nýju i sýslunefnd fyr en á næsta aðalfundi 
sýslunefndar.

4. gr.
Nú er samþykt gerð eins og fyrir er mælt og send stjórnarráðinu til stað- 

festingar. Virðist stjómarráðinu hún koma i bága við grundvallarreglur laga 
eða rétt manna, er samþyktin endursend án staðfestingar. Fylgja henni þá 
synjunarástæður stjórnarráðsins. Að öðrum kosti staðfestir stjórnarráðið samþykt- 
ina, skipar fyrir um birting hennar og tiltekur hvenær hún öðlist gildi. öildir 
hún upp frá þvi fyrir alla þá, er á þvi svæði búa, er hún nær yfir.

Samþykt, er stjómarráðið hefir staðfest, má eigi breyta á annan hátt en 
þann, er hún var stofnuð.

5. gr.
í samþykt skal ávalt vera ákvæði um stjórn kornforðabúrsins. Þar skal 

og kveða á um tillög til forðabúrsins, útlán á korni og endurgreiðslu þess, endur- 
nýjun komsins og viðhald forðabúrsins. Enn fremur skulu þar vera ákvæði um 
eftirlit það, er þarf til þess, að samþyktarinnar sé gætt, og hvernig kostnað við 
forðabúrið skuli greiða.

6. gr.
Árlega skal stjórn forðabúrsins senda sýslunefnd fyrir aðalfund skýrslu 

um útlán forðabúrsins og ársreikning þess.
73
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7. gr.
öll gjöld til kornforðabúrsins, svo og útístandandi skuldir þess, má taka 

lögtaki samkvæmt lögum frá 16. des. 1885.

8. gr.
Fyrir brot mót löggiltri samþykt má ákveða sektír 2—20, kr. er renna 

tU kornforðabúrsins.
9. gr.

Með brot gegn samþyktum skal fara sem almenn lögreglumál.

Ed. 381. Frumvarp
til laga um girðingar.

Eins og það var samþykt við 3. nmr. í Nd.

1.. gr.
Girðingar þær, sem lán er veitt til úr landssjóði svo og aðrar girðingar, er njóta, 

styrks af almannafé, skulu vera að minsta kosti 42 þuml. á hæð.
Eigi er vírgirðing á jafnsléttu fullgild nema hún sé með 5 strengjum. — Garð 

má hlaða undir vírinn og skai hann vera 2—3 fet á hasð og 3 strengir ofan á honum 
ef hann er 2 fet, en 2 strengir ef garðurinn er 3 fet á hæð.

2. gr.
Stuðlar, sem vírinn er festur á, skulu vera með 2lh faðms millibili, hvort sem 

girðingin er á jafnsléttu eða garður hlaðinn undir vírinn samkvæmt 1. gr.
Girðing sé gerð að öðru leyti samkvæmt reglugjörð, er landsstjómin semur.

3- gr.
Þegar einhver vill girða, hvort sem það er einstakur maður eða félag og leitar 

um lán úr landssjóði til þess, skal hann láta fylgja lánbeiðninni skýrslu um lengd og 
fyrirkomulag hinnar fyrirhuguðu girðingar og áætlun yfir kostnaðinn. — Nægi eigi fé 
það, sem ætlað er á ári hverju til girðinga til að fullnægja öllum, er um lán hafa beðið, 
skulu þeir, sem eigi komast að í það sinn, hafa forgangsrétt næsta ár að öðru jöfnu.

4- gr-
Girðing, sem lánað er til úr landssjóði, skal vera fullgei innan tveggja ára frá 

þvf að lánið var veitt. Skulu úttektarmenn hreppsins taka girðinguna út og senda 
Stjómarráðinu vottorð um, að hún sé gerð samkvæmt fyrirmælum 1. og 2. gr. og 
reglugerðum þeim er getur um i 2. gr. Kostnað við úttekt greiðir lántakandi. — Ef 
girðingunni er eigi lokið þegar tvö ár eru liðin, fellur lánið í gjalddaga með 6#/0 vöxtum.

5- gr-
Skylt er sérhverjum, hvort heldur það eru einstakir menn eða félög, er fengið 

hafa lán úr landssjóði til girðinga, að viðhalda þeim girðingum og endurbæta þær og 
endumýja eftir þörfum.
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Þegar um girðing á einstðkum jörðum er að ræða, skal girðingin við ábúenda- 
skifti tekin út og fráfarandi skili girðingunni í gildu standi eða með fullu álagi.

6. gr.
Nú fer jörð í eyði svo að eigi er lengur not að girðingunni, og getur þá jarð- 

eigandi eða ábúandi losað sig við þá skyldu að halda henni við. En borga verður hann 
þá að fullu það, sem eftir stendur af landssjóðsláninu.

7- gr-
Girðing má ekki setja nær alfaravegi en svo, að full i alin sé milli vegarjað- 

arins og girðingarinnar. Gaddavírspirðing má ekki setja nær alfaravegi en svo að 6 
álnir séu frá vegarjaðrinum til girðingarinnar. — Eigi má nota gaddavír í traðir eða 
meðfram heimilisvegum eða heimreiðum, nema 3 feta garður sé hlaðinn undir vírinn.

8- gr.
A öllum girðingum skulu vera nauðsynleg hlið, og skal svo um búið, að þau 

verði opnuð og lokuð. — Fari ferðamaður um hlið á girðingu, er hann skyldur að 
loka þvi á eftir sér. — Vísvitandi skemdir á girðingum og hliðum varða sektum.

9- gr-
Heimilt er sýslunefnd að gera samþyktir fyrir stærri eða minni svæði innan sýslu, 

um notkun gaddavirs, um samgirðing til varnar gegn ágangi búíjár, um tilhögun þeirra 
og viðhald og um beit innan girðingarinnar.

10. gr.
Nú þykir sýslunefnd nauðsyn að gera samþykt samkvæmt 9. gr. og skal hún þá 

eða oddviti hennar kveðja til fundar á svæði þvi, er sainþyktinni er ætlað að ná yfir. — 
Sýslunefnd ákveður fundarstað, en oddviti hennar eða sá, er nefndin kýs til þess, tiltekur 
fundardag og stjórnar fundi.

11. gr.
A fundi þeim, er getur um í 10. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp til sam- 

þyktar, er áður hefir verið samþykt af sýslunefndinni. Fallist fundurinn á frumvarpið 
óbreytt að efni með a/8 hlutum atkvæða þeirra, er samþyktin nær til, sendir sýslumaður- 
inn það til Stjómarráðsins til staðfestingar og löggildingar. Eins fer um frumvarpið þó 
fundurinn geri við það breytingar, ef þær eru samþyktar með a/8 hlutum atkvæða og 
sýslunefnd felst á þæi. En vilji sýslunefnd ekki fallast á breytingartillðgur, er samþyktar- 
fundur gerir, skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundurinn þá á frumvarpið óbreytt með 
a/8 hlutum atkvæða, fer um það svo sem fyr segir.
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12. gr.
Heimilt er sveitarstjórn að gera samþyktir fyrir stærri eða minni svæði innan 

sveitar um hið sama efni og til er tekið í 9. gr. Er öll meðferð samþyktar þó hin sama 
og 10. og 11. gr. skipa fyrir um, nema að sveitarstjóm keraur þá hvarvetna í stað sýslu- 
nefndar og oddviti hreppsnefndar í stað oddvita sýslunefndar.

i?. gr-
Nú er samþykt gerð eins og fyrir er mælt og send Stjómarráðinu til staðfest-
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ingar og virðist Stjórnarráðinu hún koma i bága við grnndvallarreglur laga eða réttindi 
manna, er samþyktin endursend án staðfestingar og fylgja henni þá synjunarástæður 
Stjómarráðsins.

Að öðrum kosti staðfestir Stjórnarráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar 
og tiltekur hvenær hún öðlist gildi. Er hún upp frá því skuldbindandi fyrir alla þá, er 
á því svæði búa, er hún nær yfir.

14. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá y—100 kr., er renna í sýslusjóð. 

Sömuleiðis má ákveða fyrir brot mót samþykt, er gerð kann að verða samkvæmt þessum 
lögum, sektir frá 2—20 kr., er renni í sýslusjóð, ef um sýslusamþykt er að ræða, eða í 
sveitarsjóð, ef brotið er á móti hreppssamþykt.

15- gr-
Með brot mót lögum þessum og samþyktum, sem gerðar kunna að verða sam- 

kvæmt þeim, skal farið sem almenn lögreglumál.

Ed. 382. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 56, 10. nóv. 1905 um bann gegn innflutningi 

á útlendu kvikfé.
Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

Fyrsta málsgrein í 1. gr. hljóði svo:
Það er öllum bannað að flytja hingað til lands frá útlöndum sauðfénað, naut- 

gripi, hesta, svín, geitur og hunda.

Ed. 383. Frumvarp
til laga um breyting og viðauka

við lög um hagfræðisskýralur nr. 29, 8. nóv. 1895 og lög nr. 20, 30. okt. 1903. 

(Eptir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Foratöðumenn fastaverzlana, lausakaupmenn, þar með taldir hrossakaup- 

menn og fjárkaupmenn, forstöðumenn kaupfélaga og pöntunarféiaga, og aðrir, er 
vörur kaupa frá útlöndum, eða sem selja vöru eða sölu annast til útlanda, skulu 
skyldir til að láta hlutaðeigandi stjómarvöldum í tje, sem nákvæmastar skýralur 
um það, hverjar vörutegundir og hve mikið af hverri vörutegund þeir flutt hafl 
eða flytja látið til landsins, eða frá því, svo er þeim og skylt að skýra frá inn- 
kaupsverði innfluttrar vöru að viðbættum flutningskostnaði til landsins, og inn- 
kaupsverði innlendrar vöru, og tilgreina frá hverju landi vörurnar eru keyptar, 
aiit eptir því, sem eyðublöð þau greina og reglugjörðir, er landsstjómin útgefur.



Þingskjal 383—384 581

2. gr.
Skipaafgreiðslumenn, sem taka á móti farmskrám (Manifest) frá útlöndum, 

svo og kaupmenn, pöntunarfjelög, kaupfjelög og aðrir, sem taka á móti farmskrám, 
eða hleðsluskýrteinum (Conossement) í stað farmskrár yfir innfiuttar vörur, sem 
skipaafgreiðslumenn taka ekki á móti, skulu frá ársbyrjun 1909 skyldir til að 
láta hlutaðeigandi lögreglustjóra í té staðfestan útdrátt úr þessum farmskrám, 
eða hleðsluskýrteinum, sem koma i farmskrár stað, yfir innfluttar vörur, er sýni 
nafn viðtakanda, nafn skipsins, er vörurnar flutti, og stykkjatal, tegund, vigt eða 
teningsmál allra varanna, sem á farmskrá standa.

Útdráttinn úr farmskránum eða hleðsluskýrteinunum, sem koma i þeirra 
stað, skal afhenda lögreglustjóra svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við lok 
hvers árs, og varðar það sektum allt að 500 krónum, ef út af er brugðið.

3- gr.
Nú fylgir aðeins ein farmskrá skipi, sem flytur inn vörur að fleiri en einni 

höfn, og skal þá sá, er siðast veitir vörunum móttöku úr skipinu, afhenda lög- 
reglustjóra útdráttinn úr farmskrá skipsins.

4. gr.
Svo skulu forstöðumenn íastra verzlana, pöntunarfélaga, kaupfélaga, 

iðnaðarfyrirtækja og aðrir, er reka lánsverzlun að meira eða minna leyti, skyldir 
til að láta landsstjórninni í té áreiðanlega skýrslu um samanlagðar skuldir og 
inneignir hérlendra viðskiptamanna sinna, annara en banka, eins og þær eru 31. 
desember ár hvert.

Landsstjórnin annast um, að skýrslur þessar séu prentaðar ásamt öðrum 
hagfræðisskýrslum og skulu þær vera þannig, að aðeins sjáist samanlagðar skuldir 
og inneignir hvers kauptúns eða kaupstaðar fyrir sig, án þess nokkurt verzlunar- 
nafn sje nefnt.

5. gr.
Landsstjóminni ber að annast um, að samin sé árlega skrá, er fylgi hag- 

fræðiaskýrslunum yflr aðfluttar vörur, yfir stykkjatölu, tegund, vigt eða tenings 
mál innfluttrar vöru, sundurliðaða eptir kauptúnum og samanlagða.

6. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal fara sem opinber lögreglumál.

7. gr.
Með lögum þessum er 5. gr. laga nr. 29 um hagfræðisskýrslur 8. nóvem- 

ber 1895 úr lögum numin.

Nd. 384. Nefndarálit
um frumv. til laga um sölu kirkjujarða (þingskjal 103).

Vér undirritaðir nefndarmenn höfum athugað frumv. það til breytinga á 
lögum um sölu kirkjujarða, er lagt var fyrir hina háttvirtu deild, og leyfum oss
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að mæla með því að frumvarpið verði samþykt með þeirri breytingu, sem fram 
er tekin á þingskjali 234. Nánari grein verður gjörð fyrir máli þeseu við fram- 
söguna. —

Alþingi 29. marz 1909.
Hálfdan Guðjónsson Stefán Stefánsson Eyf.

formaður. framsögumaður.
Pétur Jónsson. Sigurður Sigurðsson. Jón Jónsson þm. Nm.

Ed. 385. Frnmvarp
til laga um námsskeið verzlunarmauna.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

1. gr.
Kaupmenn, kaupfélagsstjórar og aðrir þeir, sem reka verzlanir eða veita verzlunum 

forstöðu í kaupstöðum, skulu, þá er þeir taka unglinga yngri en 18 ára til verzlunaraáms, 
annast um að gerður sé skriflegur námssamningur, og ber blutaðeigandi lögreglustjóra að 
rita vottorð sitt á samninginn þess efnis, að hann sé saminn á þann hátt, sem lög þessi 
mæla fyrir um. Sé ákvæði þetta brotið er samningurinn ógildur. Eyðublöð undir slika 
samninga lætur stjórnarráðið semja og afhenda lögreglustjóra þau ókeypis.

2. gr.
Engan pilt eða stúlku má taka til náms, sem yngri er en 12 ára.

3. í?r-
í samningnum skal ákveðið, hve langt námsskeiðið skal vera; má það aldrei 

lengra vera, að meðtöldum revnslutlmanum (sbr. 5. gr.), en 5 ár.

4- gr-
Það skal skýrt tekið fram í samningnum, hvernig iauna skuli nemandanum, og 

skulu launin annaðhvort vera fólgin i fæði, húsnæði, klæðum og þjónustu, eða þá mán- 
aðarlaun, er greiðist i peningum að nokkru eða öllu. Sé verzlunarskóli á staðnum þar 
sem nemandi er ráðinn. skal nemanda einnig séð fyrir ókeypis kenslu á skólanum, og 
veittur nægilegur tími til náms.

5- gr-
Fyrsta mánuðinn af námstimanum ber að skoða sem reynslutima fyrir báða og 

hafa þá bæði verzlunarstjómandi og nemandi, sé hann þá orðinn 16 ára, en ellaforeldr- 
ar eða fjárráðamenn, rétt til þess, að heimta að samningnum sé slitið án þess að tilgreina 
nokkra ástæðu. En þegar svo er, á hvorugur heimtingu á skaðabótum hjá hinum, nema 
skýlaus ákvæði sé um það gerð i samningnum.

6. gr.
Nemandi skal sýna húsbónda sínum trúmensku, hlýðni og auðsveipni og vinna 

honutn alt það gagn, sem hann frekast má. Geri nemandi sig sekan í nokkurri óráð- 
yendni, skal hann tafarlaqst rekinn burt frá náminu,
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7- gr-
Sé nemandi yngrí en 18 ára, má vinnutíminn ekki fara fram úr 12 stundum á 

dag að meðtðldum námsdma og 2 stundum til að hvilast og matast. Að jafnaði má 
verzlunarstjóraandi ekki láta nemandann vinna neina vinnu irá kl. 9 á kvöldin til kl. 
6 á morgna. Stjómarráðið getur veitt undanþágu frá þessu, ef þvi þykir brýn ástæða 
til þess.

8. gr.
A sunnudögum eða öðrum helgidögum þjóðkirkjunnar má verzlunarstjómandi 

ekki fá nemanda neina vinnu, nema þegar sérstaklega mikið liggur við eða þegar birgða- 
könnun á sér stað. Nemandi skal fá einnar viku sumarfri.

9- gr-
Meðan námstiminn stenduryfir, skal verzlunarstjórnandi vaka yfir hegðun og sið- 

ferði nemanda og eftir megni vama því, að aðrir hafi siðspiliandi áhrif á hann. Hann 
má ekki setja uemanda til annarar vinnu en þeirrar, sem lýtur að námi hans. Á meðal 
annars skal hann gæta þess að nemandi fái nokkra verklega æfingu í skrífstofustörfum. 
Þegar námstimanum er lokið, á nemandi heimtingu á að fá skírteini hjá verzlunarforstjóra 
um að námi hans sé lokið og enn fremur vottorð um hegðun sína og dugnað.

10. gr.
Nú sýkist nemandi án þess honum sé sjáifum sök á gefandi sakir ótilhlýðilegr- 

ar hegðunar og ber verzlunarstjómanda þá-að greiða honum laun i 6 vikur frá þeim 
tíma, sem hann veiktist; og auk þess greiða kostnað allan við sjúkrahúslegu hans i jafn- 
langan tíma. Ákvæði þessu verður ekki breytt með neinum samningi milli aðila.

ii- gt-

Fyr en námssamningi er löglega slitið, má enginn taka nemanda annars manns 
til kenslu.

12. gr.
Námssamningur verður ógildur:

1. Þá er verziunarstjómandi deyr.
2. Þá er verzlunarstjóraandi hættir við verzlun sina eða verður gjaldþrota.
3. Þá er báðir samningsaðilar verða ásáttir ura það, þó svo, að sé nemandinn yngrí 

en 18 ára þá þarf hann einnig samþykki fjárráðamanns síns.

i?- gr-
Rísi ágreiningur milli samningsaðiia út af uámssamningi, skal það mál útkljá 

af gerðardómi. Gerðardóminn skipa 2 kaupmenn eða verzlunarstjórar, er 
verzlunarstjórnandi útnefnir, og 2 verzlunarmenn, er nemandi útnefnir, en sjálfkjörinn 
oddamaður gerðardómsins er viðkomandi bæjarfógeti. Neiti annar málsaðila að út- 
nefna menn i gerðardóminn, skal hinum aðiiaftum heimilt að útnefna þá alla 4. Sá 
sem beiðist gerðar skal snúa sér skrifiega eða munnlega til oddamanns og kveður hann 
málsaðila, með 8 daga fyrírvara i mesta lagi, til þess að mæta fyrir sér ásamt gerðar- 
mðnnum sinum. Skal þá málið útkljáð að fuilu og ræður afi atkvæða, þó má veita að- 
ilum frest, alt að 8 dögum, i eitt skifti, eí sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Málsaðilar



eru algerlega bundnir við úrskurð gerðardómsins. Mæti einhver gerðarmanna ekki, skal 
málinu ráðið til lykta af þeim gerðarmönnum. sem mættir eru.

Með gerðardómi má slíta samningi og dæma þeim, er tjón bíður, skaðabætur.

14. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin lög nr. 15, 16. sept. 1893 um iðnaðar- 

nám að því er verzlunamemendur og verzlunarstjómsndur í kaupstöðum snertir.
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Nd.

Við'2. gr.

Við 2. gr. 18. tölulið. 
Við 8. gr.

Við 12. gr. 8 b

Við 13. gr. A. 1. b. 1

Við 13. gr. A. 1. C. 
Við 13. gr. B. I. 2.

Við 13. gr. B. II. 3. 
Við 13. gr. B. III.
Við 13. gr. B. XI.

Við 13. gr. C. 2.

Við 14. gr. A. b. 4.

Við 14. gr. VIII. a. 6. 
Við 15. gr. 4.

386. Breytingartíllögur
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911.

Frá fjárlaganefndinni.

Aftan við greinina bætist athugasemd svohljóðandi:
Upphæðirnar 8—13. tölulið eru áætlaðar að frádregnum 2°/0 inu- 

heimtulaunum.
Fyrir 36000—36000 komi: 18000—18000.
Fyrir 44,970 — til euda greinarinnar, komi: kr. 53,000 fyrra árið, 
kr. 51,666.67 síðara árið, kr. 104,666.67.
A eftir fjárveitingunni komi svohijóðandi athugasemd: Með því skil- 
yrði, að Akureyrarkaupstaður og Eyjafjarðarsýsla taki að sér að fullu 
viðhald spítalans framvegis.
Aftan við fjárveitinguna komi: þar af 500 kr. sem launaviðbót handa 
núverandi fyrsta póstafgreiðslumanni.
Fyrir 7,975 (innanstriks) komi: 8000.
Liðuriun orðist svo:

Til aðstoðarmanns:
a. Laun 2000—2000.
b. Viðbót við núverandi aðstoðarmann 700—700.
Liðurinn falli burtu.
Liðirnir 6. og 7. færist aftur fyrir og verði B. XII. og XIII. 
Athugasemdin orðist svo:

Fjárveitingarnar undir töluliðum VIII, X og XI veitast með því 
skilyrði að jafnmiklu fé að minsti kosti sé varið til veganna annars 
staðar frá.
Liðurinn orðist svo:

Til gufu- og mótorbátaferða.
Fyrir »4000—4000« komi: 4200—4200.
Aftan við liðinn komi:

Þar af til sfra Runólfs Runólfssonar 200 kr. hvort árið, nema hann 
fái atvinnu við prestleg störf.
Fyrir »40 kr.« komi: 48 kr.
Athugasemdin orðist svo:

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að landsstjórnin fái skírteiui 
fyrir því, að uáttúrugripasafuið sé eign landsins.

Ennfremur að safuið sé til sýnis á ákveðnum tírna, að minsta kosti 
einu sinni I viku.
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Við 15. gr. 7. 
Við 15. gr. 3. c.

Við 15. gr.

Við 16. gr. 4. a.

Við 16. gr. 5. 
Við 16. gr. 25. 
Við 18. gr.

Við 18. gr.

Við 21. gr.

Pyrir »kaupstöðum« komi: kauptúnum.
Fyrir orðin í athugasemdinni: »en hinn tíma ársins 1 tíma á dag< 
komi: en hinn tíma ársins 6 stundir á viku eftir nánari ákvæðum 
stjórnarráðsins.
Aftan við 39. tölulið komi nyr liður svohljóðaudi:

Til Einars Jónssonar myndasmiðs 1200—1200. Fjárveiting þessi
er meðfram ætluð til þess, að hann geti varðveitt myndasafn sitt. 
Fyrir orðin: »Byggingarstyrkur 10,000—10,000< komi: Til afborg- 
unar og vaztagreiðslu af hálfu byggiugarláni, miðað við 28 ár 1500—1500. 
Fyrir »húsmæðraskóli« komi: húsmæðrakenslu.
Athugasemdin: »þegar skip< — til enda, falli burt.
Fjárveitingin til Böðvars Jónssonar 100 kr. orðist svo: Til Böðvars 
pósts Jónssonar 100 kr., og færist fjárveiting þessi næst á eftir: »Til 
Egils pósts Gunnlaugssonar 100 kr.<.
Síðasti málsliður: »Eftirlaun amtmanns Júlíusar Havsteens« — til 
enda, falli burt.
Á eftir öðrum málslið komi:

22. gr.
og lánveitingarnar merkist með töluliðunum 1. 2. o. s. frv.

Nd. 387- Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911 (343)

Frá Einari Jónssyni og Jóni Þorkelssyni.

Á eftir 12. gr. 4. lið komi nýr liður svo hljóðandi:
Styrkur til tannlæknis Brynjólfs Björnssonar í Reykjavík með skyldu

til að halda fyrirlestra fyrir nemendum kennaraskólans og annara skóla i 
Reykjavik, er þess kynnu að óska um nauðsynleugsta skilyrði fyrir heil- 
brigðisvarðveizlu munns og tanna eftir samkomulagi við stjórnendur skólanna 
svo og til að halda ókeypis »klinik« handa fátækum mönnum að minsta 
kosti tvisvar á mánuði kr. 800 hvort árið.

Nd. 388. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Einari Jónssyni og Jóni Þorkelssyni.

Við 18. gr. A eftir »til allra þeirra hvort árið« komi: til fyrverandi al- 
þingismanns Þorvalds Björnsscnar i viðurkenningarskyni 1000 kr. fyrra árið.

74
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Nd. 389. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Benedikt Sveinssyni, Jóni Þorkellssyni, Bjarna Jónssyni frá Vogi, 
og Jóni Jónssyni þm. N. M.

Við 15. gr.
Eftir tölulið 35 komi nýr liður svo látandi:

Til Jóns H. ísleifssonar til að fullnuma sig í notkun vatnsafls og til þess
að kynna sér vatnsiðnaðarstofnanir í Noregi 450—450 kr.

Nd. 390. Breytingartillögur
við frumvarp til íjárlaga fyrir árin 1910—1911.

Frá Jóni Sigurðssyni.

1. Við 13. gr. C. 2. bætist þessi athugasemd:
Af þessari upphæð má verja alt að 1000 kr. hvort árið til þess að halda uppi 
reglubundnum mótorbátsferðum frá Borgarnesi upp eftir Hvitá að minsta kosti 
upp að Langholtsvaði.

2. Við 15. gr. 18:
Fyrir 600—600 komi: 1000—1000.

3. Eftir 39. lið 15. gr. bætist nýr liður svo hljóðandi:
Til Einars Páls Jónssonar til sönglistarnáms erlendis 1000 kr. fyrra árið.

Nd. 391. Breytingartiilögur
við firumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911, eins og það varsamþ. við 2. umræðu. 

Flutningsmaður: Sigurður Gunnarsson.

1. Við 5. gr. 1. bætist þessi athugasemd: »Heimilt er prestinum í Staðarstað- 
arprestakalli að verja árgjaldinu af því, 300 kr. hvort árið, til viðreisnar kirkjujörðum 
prestakallsins, eftir nánari ákvæðum stjómarinnar.

2. Við 13. gr. A. I. b. 2 (innanstryks). í stað »18300« komi: »19000«.
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Nd. 392. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Eins og það var samþykt við 2. umr.

Plutningsm.: Sig. Gunnarsson.

Við 21. gr.
Á eftir málsUðnum um 10,000 kr. lánveitingu til stofnunar mjólkurbúum 

komi ný málsgrein svolátandi:
•Neshreppi utan Ennis má veita úr viðlagasjóði 8500 króna lán gegn 

ábyrgð hreppsnefndarinnar og sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 
til þess að gera Erossavik á Hjallasandi að mótorbátakví. Lánið ávaxtast og 
endurborgist með 6% á 28 árum«.

Þingskjal 392—394

Nd. 393. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga 1910 og 1911.

Flutningsmenn: Þorleifur Jónsson, Jón Jónsson, N.-M.

Við 14. gr. VIH. d.
Fyrir: »3500—3500« komi: »7000—7000«.

Nd. 394. Viðauka- og breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Flutningsm.: Benedikt Sveinsson.

Við 13. gr. A. 1. b. Fyrir: »4900 kr.« komi: »5000 kr.«
----------- B. IH. 6. og 7. töluliður flytjist í nýjan lið: IX. 1. og 2. Rómverzka

talan á síðari liðunum breytist samkvæmt því.
— 15. — Eftir tölulið 19 komi nýr liður:

20. Til Jóhanns Sigurjónssonar skálds 1000 kr. fyrra árið.
21. Til Jónasar Guðlaugssonar til þess að fullgera bók um islenzkan 

skáldskap á 19. öld 600 kr. fyrra árið.
Tala síðari liða breytist samkvæmt þessu.
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Nd. 395. BreytlntrartiHaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Jóni Þorkelesyni og Magnúei Blöndahl.

Við 14. gr. B. VIII. 1. Fyrir: »3000— 3000« komi: »4500—4500«. 
Fyrir: »1500« komi: »2000«.
Fyrir; »3000— 3000« korai: »4500—4500«.

Nd. 396- Nefndarálit.
um frumvarp til laga um almennan ellistyrk (þskj. 8j).

Frumvarp þetta byggir á hinum sama grundvelli sem þegar hefir verið lagður 
hér á landi með lögum n. júlí 1890 nr. 29 um styrktarsjóði handa alþýðu, að eins er 
verksvið þessara styrktarsjóða yfirleitt fært mjög út.

Frumvarpið, eins og það nú hefir verið samþykt af hv. efri deild, er í þessum 
aðalatriðum frábrugðið áðumefndum lögum.

Eftir lögunum nær gjaldskyldan aðeins til vinnuhjúa og lausafólks.
Eftir frumvarpinu hvílir gjaldskyldan á öllum stéttum.
Eftir lögunum nemur gjaldið fyrir karlmenn 1 kr., en kvenmenn 30 a., á ári.
Efrir frumvarpinu greiðir karlmaður árlega 1 kr. 50 a, en kvenmaður 7 5 a.
Eftir lögunum eru takmörkin fyrir gjaldskyldunni að neðanverðu 20 ára aldur.
Eftir frumvarpinu er það aldurstakmark fært niður í 18 ára aldur.
Eftir lögunum leggur landsjóður ekkert í sjóðina.
Eftir frumvarpinu greiðir landssjóður i þessu skyni tæpan helming á móti ár- 

gjaldi hinna gjaldskyldu eða um þriðjung hins venjulega ársauka, og er gert ráð fyrir 
að það tillag landsjóðs muni nema, eins og nú stendur um 18000 kr. á áii.

Eftir lögunum er styrkurinn ætlaður heilsulitlum eða ellihrumum fátæklingum.
Eftir frumvarpinu er styrkurinn ætlaður aðallega ellihrumum fátæklingum 60 ára 

eða eldri, og er að þessu leyti verksviðið takmarkað.
Eftir lögunum er veitt árlega */a af árgjaldi og x/2 af vöxtum.
Eftir frumvarpinu á að greiða árlega til styrks % af árgjaldinu og Va af vöxt- 

um og landsjóðstillagi.
Frumvarpið er stjórnarfrumvarp og að mestu óbreytt frá því er það var lagt í

fyrir þetta þing, nema í tveim aðalatriðum. Stjórnin lagði til að gjaldið fyrir karlmann 
væri sett 2 kr. og fyrir kvenmenn 1 kr., en efri deild hefir lækkað þetta gjald um 25%. 
Stjómin lagði til að styrkurinn skyldi aðeins ná til þurfandi gamalmenna, 60 ára eða eldri.
Þetta er og aðalregla frumvarpsins, eins og efri deild hefir samþykt það, en þar er þó 
dregið úr þessari aðalreglu með því að bæta við (i 14. gr.) ákvæði um að þegar sérstakar 
knýjandi ástæður séu fyrir hendi megi veita styrkinn heilsubiluðum fátæklingum, þótt 
þeir séu ekki 60 ára að aldri.

Nefndin játar, að þetta frumvarp gjöri mikla bót á þvi ástandi sem er, og að 
með því sé stigið allstórt spor í áttina til þess að tryggja fátæklinga gegn örbirgð í 
elli, en álítur að álögur þær, sem frumvarpið á hinn bóginn leggur á almenning séu 
eigi svo, að ekki megi við una,
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Að vísu hefðum vér ósknð að hægt væri að tryggja enn betur og almennara 
öllum landslýð viðunanlega lifsbjörg, er heilsuleysi eða ellilxsleikar bönnuðu mönnum að 
vinna fyrir sér sjálfir; en vér höfum þó eigi séð oss fært að koma fram með tillögur um það.

Að öðru leyti vísast til ástæðna stjórnarfrumvarpsins og nefndarálits hv. Ed.
Vér erum að vísu ekki allir sannfærðir um að framannefndar breytingar heiðr- 

aðrar efri deildar á stjómarfrumvarpinu hafi verið nauðsynlegar eða séu til bóta, en vil- 
jum samt leggja það til, að háttvirt neðri deild samþykki frumvarpið óbreytt, eins og 
það nú er.

Alþingi, 30. marz 1909.

Sigurður Sigurðsson, Jón Magnússon, Sigurður Gunnarsson.
formaður. skrifari og framsögum.

Einar jónsson. Þori. Jónsson.

Nd. 307- Nefndarálit
um frv. til laga um meðferð skóga og kjarrs, friðun á lyngi 0. fl. (þskj. 83).

Frumvarp til laga um meðferð skóga og kjarrs og friðun á lyngi o. fl. 
höfum við rætt og yftrfarið, og ráðum vér háttv. neðri deild alþingis til að sam- 
þykkja frumvarpið nieð breytingartillögum á þingskjali 341.

Alþingi 27. marz 1909.
Hálfdán Guðjónsson Sigurður Siguiðsson

formaður. framsögum.
Pétur Jónssön. Stefán Stefánsson, Eyf. Jón Jónsson, þm. N.-M.

Nd. 398- Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911.

Frá Bjama Jónssyni frá Vogi.

Við 15. gr. 33:
Fyrir 1500—1500 komi: 2000—1000.

Eftir 14. lið í 13. gr. komi þessir liðir:
Til Engilberts Gislasonar til þess að nema leiktjaldagerð 500—300 kr.
Til Ólafs Þorsteinssonar námsstyrkur 500—500 kr.
Til Einars listamanns Jónssonar 1400—1400 kr.

Eftir 16. lið i 16. gr. komi nýir liðir:
Til Eyjólfs Bjarnasonar tamningamanns 200 kr. fyrra árið.
Til Sturlaugs Tómassonar i Akureyjum til viðurkenningar fyrir að hafa átt og 
komið upp fjölda barna 300 kr. fyrra árið.
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Nd. 399. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Bjama Jónssyni frá Vogi, Jóni Magnússyni og Benedikt Sveinssyni.

Eftir 21. lið í 15. gr. komi nýr liður:
Til alþýðuftæðslu stúdentafélagsins 500—500 kr.

Nd. 400- Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir 1910 og 1911.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 15. gr. Eftir ataflið 36 komi nýr liður svo látandi:
37 til Magnúsar ljóamyndara Ólafssonar til þess að taka myndir af

helztu stöðum á íslandi, islenzkum mannvirkjum og viðburðum 500—500.

Fylgiskjal. Reykjavik 2. marz 1900.
Eg leyfi mér hér með að beiðast þess, að hinn húttvirta alþingi mætti þóknast að veita 

mér 1000 kr. styrk til þess að halda úfram ferðum minnm nm ísland að taka myndir af sem flest- 
nm fögrnm og einkennilegnm stöðum, og ýmsu er að menningn þjóðarinnar lýtnr.

í>að mnnn flestir vera & sama mili um það, að fátt sé hetnr fallið til að glæða föðnrlands- 
ást vóra, íslendinga, en það, að almenningur eigi kost ú að kynnast hinni afarfjölbreyttn núttúrnfegurð 
landsins. Hitt er og auðsætt, að þvi meiri þekkingu sem útlendingar fú nm nútturnfcgnrð landsins, 
þvi meir eykst ferðamannastraumnrinnn inn i landið. Og ennfremnr treysti eg engn hetnr en góðnm 
myndum til þess að tala til tilfinninga landa vorra vestan hafs, og vekja hjú þeim heimþrú og efla 
ættjarðarústina.

Fyrirætlan min er a ð koma öllu íslandi i rúmsjúrmyndit (stereóskópmyndir) og hefi eg nú 
nnnið 'að þessu i undanfarin 6 úr, að ölln leyti ú eigin kostnað i þeirri von að fyrirtækið svaraði 
um leið kostnaði. En reynsaln hefir úþreifanlega sannfært mig um það, að itarleg framkvæmd 
þessarar fyrirætlunar verður mér ofvaxin i_efnalegu tilliti, og hefi eg þvi rúðist i að leita hins hútt- 
virta alþingis i þeirri von að það sjúi sér fært að sinna múlefni þessn og veita mér úminsta fjúrhæð 
sinn helminginn hvort úr fjúrhagstimahilsins. Eg skal leyfa mér að geta þess, að ef hinn húttvirta 
fjúrveitingavaldi þóknast að úskilja sér trygging fyrir úrangri af framannefndri fjúrveitingu, er eg 
fÚ8 ú að lúta þvi i té vissa myndatölu, eftir þvi sem um semur, til þóknanlegrar rúðstöfnnar.

Að endingn leyfi eg mér að leggja hérmeð nokknr eintök af lista yfir myndir þær, er eg ú 
frampngreindu timabili hefi tekið. Myndir þessar hefi eg útbreitt hér ú landi, i Amerikn og annars- <
staðar erlendis, eins rækilega og ústæður hafa leyft, sem rúmsjúrmyndir. Auk þess sýnt þær sem 
„laterna magica“ myndir (:>: skuggamyndir) hér i Reykjavik og viðar.

Sú hreifing i kenslnmúlaframkvæmdinni, að farið verði jafnóðnm og fjúrhagnr skólanna 
leyfir, að viðhafa skuggamyndir við kenslu i ýmsum númsgreinum, eins og tíðkast hefir nm 
mörg ondanfarin ar i erlendum skólum, er^nú farin að gjöra vart við sig, með þyi að nokkrir skólar 
hafa þegar útvegað sér slik sýninga-úhöld. Barnaskóli Rvikur, Hinn almenni mentaskóli 0. fl., en 
þú þarf að vera kostur ú að nú til fjölbreyttra islenzkra mynda með sem heztnm kjörum. Að þvi 
verðnr stutt með þvi að þetta erindi mitt fúi úheyrn.

Virðingarfylst.
Magnús Ólafsson

Ijósmyndari Aðalstræti 18,

Til alþingis Jslands,
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Nd. 401. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911.

Frá fjárlaganefndinni.

Við 12. gr. Á eftir 6. lið komi nýr liður svohljóðandi:
Til reksturskostnaðar heilsuhælisins kr. 10,000 siðara árið.

Við 13. gr. XII. Fyrir »Skagatáarviti« komi: Garðskagaviti.

fdngskjal 401—403

Nd. 402. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjáilaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Magnúsi Blöndahl og Jóni Þorkelssyni.

Við 21. gr. eftir tölulið 4 komi nýr liður svo látandi:

Bergi Einarssyni sútara má lána úr viðlagasjóði alt að 4000 krónum gegn 1. 
veðrétti i húsi þvi, er hann ætlar að byggja, og lóð, ásamt áhöldum til sútunar, er alt 
samanlagt verði eigi virt minna en nemi helmingi hærri upphæð en þeirri, er lánuð 
verðnr. Lán þetta ávaxtist og afborgist á 28 árum með 6% á ári.

Nd. 403. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um fræðslu barna frá 22. nóv. 1907.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Heimilt skal stjórnarráðinu að gefa allsherjar viðurkenningu skóla, sem j 

stofnsettur er af einstökum mönnum og fylgir sérstakri reglugjörð, samþyktri af i 
yfiretjóm fræðslumála og staðfestri af stjómarráðinu. •

I'
í 2. gr. >

Slíkir skólar liggja undir aðalumsjá stjórnarráðsins, og skulu skóla- eða f
fræðslunefndir hafa eftirlit með hollustuháttum skóla þessara, og sjá um, að fræðslu- f
reglum þeirra verði framfylgt. f

3. gr. !
Böm á skólaaldri, er slika skóla sækja, þurfa ekki að sækja um leyfi til í 

þeas hjá akólanefnd eða fræðslunefnd. En skólastjóri slíks skóla skal við 
byrjun hvers skólaára láta skólanefnd eða fræðslunefnd i té skýralu um það, ‘ 
hvaða böm munu sækja skólann á þvi skólaári. Eigi eiga slikir skólar heimt- f 
ing á styrk af almannafé. j
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4. gr.
Frestur sá, sem veittur er i 15. gr. laga um íræðslu barna 22. nóv. 1907, 

lengist um 2 ár, til 1. jan. 1912.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júni 1909.

Nd. 404. Nefndarálit
um frumvarp til laga um stofnun vátryggingarfélags fyrir fiskiskip.

Nefndarmenn hafa orðið á eitt sáttir um það, að ráða deildinni til að 
samþykkja frumv. þetta með þeim breytingum, er segir i breytingatillögum 
nefndarinnar.

Alþingi 31. marz 1909.

Olafur Briem, Bjarni Jónsson frá Vogi, Jón Olafsson.
formaður. skrífari.

Jón Magnússon. Með fyrirvara
Magnús Blöndahl.

Nd. 405. BreytingatiIIðgur
við frumvarp til laga um stofnun vátryggingarfélags fyrir fiskiskip.

Frá nefndinni.

Framan við frv. skal koma ný grein og verða i. gr., svo hljóðandi:

Skip er í iögum þessum haft um öll skip og báta, stór og smá. I
i. gr. verður 2. gr.

Við r. gr. a.
Fyrir »4#/100« komi »*/5«.
Fyrir »»5/100« komi »%«.
Fyrir »skipa þau, er« komi »skipa, þau er«.
Fyrir rhinna innskráðu skipa* komi »skipanna«.
Fyrir »“/100< komi »»/5«.

Við i. gr. c.
Fyrir »Hagsmunatrygging« komi »Trygging«.



Við 2. gr.
2. gr. verður 3. gr.
Fyrir »að viðbættum 4%« komi »að viðbættum 41/j°/o«-
Fyrir »en greiða skal af því 4%« komi »en greiða skal af því 41/a°/0«.
Aftan við greinina skal bæta: »þó svo, að sú upphæð sé ekki skert*.

Við 4. gr.
Fyrir »hagsmunatrygging< komi *trygging eftir 1. gr. c.<

Við 6. gr.
Fyrir »nánar< komi »nánara<.
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Við 6. gr. b.
»Ef það sannast — skaðabótafénu< skal flytja fram fyrir.
Fyrir >ásetturáði< komi »ásettu ráði<.
Fyrir »er veitt hafa verið í< komi »er veitt hafa verið gegn veði í<.
Fyrir »enda — helmingi< komi »þó er eigi skylt að greiða tneira en nemi */6.
3. gr. verður 4. gr.
4. gr. — 5. gr.
S- gr- — 6- gr-
6. gr- — 7- gr.

Þar á eftir komi ný gr., 8. gr., svo hljóðandi:
»Félagið bætir tjón og skaða, er verður af völdum sjávar, storms eða annars 

óveðurs, af strandi, af þvi, er skip ber á sker eða grunn, af skipbroti, kollsigling, ásigl- 
ing, árckstri, eldi og öðrum slysum.t

7. gr. frv. verður 9. gr., og hljóðar svo:
»Halda skal sjóréttarpróf um hvers konar tjón, sem bóta er fyrir krafist eftir 

lögum þessum, og skal aðalstjóm samábyigðarinnar gerð vitneskja um það með nægum 
fyrirvara, ef unt er.<

8. gr. verður 10. gr.
9. gr. — 11. gr.

Við 9. gr. frv.:
Fyrir »farkosti< komi »skipi<.
Fyrir >gengur í 2 ár fyrir veðskuldum< komi >gengur fyrir veðskuldum 
i 2 ár«.
Fyrir »farkostinn< komi »skipið<.

Við 10 gr., sem verður 12. gr.:
Fyrir »farkostum< komi »skipum<.
»Fyrir hvort öðru< komi »hvert öðru<.
Fyrir nema eigi sé auðið að< kbmi »ef auðið er að«.

Við 11. gr., sem verður 13. gr.:
»Samandregið< (i þriðju málsgrein) falii burt.

75



Fyrir »tilsjónarstjóm< komi »eftirlitsstjóm<.
12. gr. verður 14. gr.
13. gr. - 15. gr.

Við 14. gr., sem verður 16. gr.: 
Fyrir »eða vátryggjandi< komi »eða vátryggja*.
Fyrir »gjörð< komi »gerð«.
Fyrir »málsaðila« komi *málsaðili«.
Fyrir »dómenda« komi »dómanda«.
Fyrir »sem oddvita* komi »oddvita«.
Fyrir »gjörðardómur« komi »gerðardómur«.
Fyrir »réttarfarið við hann« komi »réttarfar hans«. 
Fyrir »En hin nánari' komi »Nánari«.
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Nd. 406. Frumvarp
til laga um laun háskólakennara.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu i Ed. 

i- gr.
Háskóli íslands skiftist í 4 deildir: Guðfræðisdeild, lagadeild, læknadeild og 

heimspekisdeild.
í guðfræðisdeildinni eru 2 prófessorar og 1 dósent. 
í lagadeildinni era 3 prófessorar.
í læknadeildinni eru 2 prófessorar og 6 aukakennarar. Aukakennarar eru: 

Héraðslæknirinn í Reykjavík, holdsveikralæknirinn, geðveikralæknirinn, efnafræðingur 
landsins, augnlæknir sá og tannlæknir, er styrks njóta úr landssjóði. Aukakennaramir 
era skyldir til að kenna við háskólann með sömu kjörum og þeir kendu við læknaskól- 
ann. Auk nefndrar kenslu má ráða lækni til þess að veita tilsögn i lækningum á sjúk- 
dómum í eyrum, nefi og hálsi, gegn rouo kr. þóknun á ári.

I heimspekisdeildinni eru 2 prófessorar og 1 dósent. Annar prófessorinn kennir 
heimspeki en hinn íslenzka málfræði og menningarsögu. Dósentinn kennir islenzka 
sagnfræði að öðru leyti.

2. gr.
Prófessoramir hafa 3000 kr. ársiaun að byrjunarlaunum, en launin hækka á 

hverjum þriggja ára fresti um 200 kr. á ári, upp i 4800 kr.
Dósentamir hafa 2800 kr. árslaun.
Þeir kennarar, sem höfðu hærri laun meðan þeir höfðu á hendi kenslu við 

embættaskólana, skulu þó einskis i missa, en njóta hinsvegar nýnefndrar luunahækkunar 
með hækkandi embættisaldri.

Laun kennaranna greiðast úr landssjóði.

3- gr-
Lög þessi öðlast gildi þegar háskólinn tekur til starfa og eru þá jafnframt eftir- 

farandi ákvæði úr gildi numin: konungsúrskurður 21. maí 1847, um stofnun presta- 
skóla; lög nr. 3 frá n. febr. 1876, um stofnun læknaskóla; lög nr. 31, frá 8. nóvem-



Þingskjal 406—409 595

ber 1883, að undanteknu ákvæðinu um laun landlæknis í 1. gr.; 5. gr. laga nr. 23, frá 
9. desember 1889; lög nr. 3, frá 4. marz 1904, um stofnun lagaskóla og lög nr. 37, 
firá 16. nóvember 1907, sbr. lög nr. 38 frá sama degi, þó að áskildu nánara ákveðnu 
aukaprófí fyrir menn, sem taka próf í lögum við Kaupmannahafnarháskóla eftir 1. októ- 
ber 1911. Loks eru þá ógild öll önnur ákvæði, er koma kunna í bága við hin nýju Iðg.

Nd. 407. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá H. Hafstein, 1. þm. Eyf.
1. Við 2. gr. 8. í stað orðanna »fiskitollur og lýsistollur m. m.« komi: útflutn-

ingsgjald.
2. Við 2. gr. 12. í stað orðanna »tetollur m. m.« komi: annað aðfiutuingsgjald.
3. Við 2. gr. 15. I stað orðsins »Póstferðatekjur« komi: pósttekjur.
4. Við 13. gr. C. 1. Athugasemdirnar falli burt.
5. Við 13. gr. D. 1. A eftir orðunum »mikla norræna* komi: umsamdar árs-

greiðslur um 20 ár frá 25. ágúst 1906 að telja, fyrir að halda 
uppi ritsímasambandi milli íslands og Hjaltlands og fyrir 300,000 
kr. tillag félagsins til landsímalagningar frá landtökustað sæsimans 
til Reykjavíkur.

6. Við 14. gr. B. HL b. í stað »800—800« komi: 1600—1600.
7. Við 14. gr. B. VLLl. 5. Við bætist nýr liður:

Til aðstoðar við samning skýrslna um alþýðufræðslu og önnur 
skrifBtofustörf 500 —500.

8. Á eftir 15. gr. 19. komi nýr liður:
Til Guðmundar Friðjónssonar skálds: 600—600.

Nd. 408. Breytingartillaga
við viðaukatillögu á þingskjali 369.

Frá H. Hafstein, 1. þm. Eyf.
í stað orðanna: »Canadastjóm sendir í þeim tilgangi að tæla fólk«, komi: telja 

fólk á að flytja.

Nd. 409. Tillaga
til þingsályktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina, að hún gangist sjálf fyrir 
því að taka manntal það, er fram skal fara hér á landi árið 1910, og geri sjálf allar 
nauðsynlegar ráðstafanir til þess, svo og að hún sjálf sjái um, að unninn sé úr því all- 
ur sá hagfræðislegi fróðleikur, sem þörf er á, en Hagfræðisskrjfstofan (Statistisk Bureau) 
i Kaupmannahöfn sé upp héðan leyst af þeim starfa,
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Nd. 410. Atkvæðaskrá
við 3. umræðu um frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frumvarp 343.
Breytingartillögur fjárlaganefndar 386, 401. Þar sem einskis þingskjals er getið, 

eru breytingartillögurnar frá nefndinni, á þingsk. 386. N. merkir 
breytingartill. nefndar.

Breytingartillögur (annarai 355, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 369, 376, 
379, 387, 388, 389, 390, 391, 392,[393,394,395, 398,399,400,402, 
407, 408.

2. gr.
1. Breytingartillaga 407.:

Við 8.: í stað orðanna: »fiskitollur og lýsistollur m. m.« komi: útflutningsgjald.
2. Breytingartillaga 407.:

Við 12.: í stað orðanna: »tetollur m. m.« komi: annað aðílutningsgjald.
3. Breytingartillaga 407.:

Við 15.: í stað orðsins: »póstferðatekjur« komi: pósttekjur.
4. Við 18.: Fyrir »36,000—36,000« komi 18,000—18,000.
5. Aftan við greinina bætist athugasemd svohljóðandi:

Upphæðirnar 8.—13. tölulið eru áætlaðar að frádregnum 2 % inn- 
heimtulaunum.

5. gr.
Breytingartillaga 391:

Við 1. bætist þessi athugasemd:
Heimilt er prestinum í Staðastaðar prestakalli að verja árgjaldinu af 
því, 300 kr. hvort árið, til viðreisnar kirkjujörðum prestakallsins 
eftir nánari ákvæðum stjórnarinnar.

8. gr.
Fyrir »44,970« — til enda greinarinnar komi: kr. 53,000 fyrra árið, 

kr. 51,666,67 siðara árið, kr. 104,666,67.

12. gr.
1. Viðaukatillaga 387.:

Á eftir 4. lið komi nýr liður svohljóðandi:
Styrkur til tannlæknis Brynjólfs Björnssonar i Reykjavik með skyldu til að

halda fyrirlestra fyrir nemendur kennaraskólans og annara skóla i Reykja- 
vík, er þess kynnu að óska, um nauðsynlegustu skilyrði fyrir heilbrigðisvarð- 
veizlu munns og tanna eftir samkomulagi við stjórnendur skólanna, svo og 
til að halda ókeypis »klinik< handa fátækum mönnum að minsta kosti 
tvisvar á mánuði kr. 800 hvort árið.

2. N. 401.:
A eftir 6. lið komi nýr liður svohljóðandi:

Til reksturskostnaðar heilsuhælisins 10,000 kr. síðara árið,
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3. Við 8. b.: A eftir fjárveitingunni korai svohljóðandi athugasemd:
Með því skilvrði, að Akureyrarkaupataður og Eyjafjarðaraýsla taki að sér

að fullu viðhald spitalans fraravegis.

13. gr.
1. Breytingartillaga 394 :

Við A. 1. b. 1.: Fyrir »4,900 kr.« komi 5000 kr.
2. — A. 1. b. 1.: Aftan við fjárveitinguna komi:

Þar af 500 kr. sem launaviðbót handa núverandi 1. póstafgreiðslumanni.
3. Breytingartillaga 391.:

Við A. l..b. 2.: (innanstriks): í stað »18,300« komi 19,000.
4. — A. 1. c.: Fyrir »7,975« (innanstriks) komi 8,000.
5. — B. 1. 2.: Liðurinn orðist svo:

Til aðstoðarmanns:
a. laun 2,000 — 2,000.
b. viðbót við núverandi aðstoðarmann 700 — 700.

6. Við B. II. 3.: Liðurinn falli burt.
7. — B. III.: Liðirnir 6. og 7. færist aftur fyrir og verði B. XII. og XIII.
8. Breytingartillaga 394:

Við B. III.: 6. og 7. töluliður flytjist í nýjan lið: IX, 1. og 2. Rómverska 
talan á siðari liðunum breytist samkvæmt því.

9. — B. XI.: Athugasemdin oiðist svo:
Fjárveitingamar undir töluliðum VIIL, X. og XI. veitast með þvi skíl- 

yrði, að jafnmiklu fé að minsta kosti sé varið til veganna annarataðar frá.
10. Breytingartillaga 358.:

Aftan við XI. lið kojni nýr liður:
Til aðstoðar verkfræðings til rannsókna og mælinga viðvíkjandi jám- 

brautarlagningu austur 2500 kr. f. á.
11. Breytingartillaga 407.:

Við C. 1.: Athugasemdin falli burt.
12. — C. 2.: Liðurinn orðist svo:

Til gufu- og mótorbátaferða.
13. Breytingartiliaga 390:

Við C. 2. bætist þessi athugasemd:
Af þessari upphæð má verja alt að 1000 kr. hvort árið til þess að halda 

uppi reglubundnum mótorbátsferðum frá Borgamesi upp eftir Hvítá, að 
minsta kosti upp að Langholtsvaði.

14. Breytingartillaga 407.:
Við. D. 1.: A eftir orðunum »mikla norræna« komi: umsamdar áregreiðslur 
um 20 ár frá 25. ágúst 190.5 að telja, fyrir að halda uppi ritsímasambandi 
milli íslands og Hjaltlands og fyrir 300,000 kr. tillag til félagsins til land- 
simalagningar frá landttökustað sæsimans til Reykjavíkur.

15. Breytingartillaga 359.:
Við D. II. 1.: Liðurinn falli niður.

16. Breytingartillaga 359.:
Við D. H. 2.: Liðurinn faUi niður.
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17. Breytingartillaga 359.:
Við D. II. 3.: Liðurinn falli niður.

18. Breytingartillaga 376.:
Við D. II. 3.: Eftir 3. lið komi nýr (4.) liður þannig:

Vestmanneyjatalsimi
frá Eystri-Garðaauka til Vestmannaeyja 42,200 
Hér af væntist úr Vestmannaeyjum . . 8,000

---------- 34,200
19. Breytingartillaga 359.:

Við D. H. 4.: Liðurinn falli niður.
20. Breytingartillaga 359.:

Við D. H. 5.: Liðurinn falli niður.
21. BreytingartiUaga 359.:

Við D. H.: Athugasemdin aftan við 1.—5. falli burt.
22. Breytingartillaga 367.:

Við D. VI.: Eftir þennan lið komi nýr liður svolátandi:
VII. Tll Guðmundar Hávarðssonar uppbót fyrir fjárhalla, er hann hefir

orðið fyrir við flutning á símastaurum 800 kr. f. á.
23. N. 401.:

Við E. XII.: Fyrir »Skagatáarviti« korai Garðskagaviti.

14. gr.
1. Við A. b. 4: Fyrir »4,000-4,000« komi 4,200—4,200.

Aftan við liðinn komi: Þar af tU síra Runólfs Runólfssonar 200 kr. hvort árið, 
nema hann fái atvinnu við prestleg störf.

2. Breytingartillaga 407.:
Við B. 3. b.: í stað »800—800« komi: 1600—1600.

3. BreytingartiUaga 395.:
Við B. VIII. a. 1.: Fyrir »3,000—3,000« komi: 4,500—4,500.

4. Breytingartillaga 395.:
Við B. VlH. a. 4.: Fyrir »1,500« komi: 2,000.

5. Breytingartillaga 395.:
Við B. VHI. a. 5.: Fyrir »3,000—3,000« komi: 4,500—4,500.

6. Breytingartillaga 407.:
Við B. VTII. 5. bætist nýr liður:
Til aðstoðar við samning skýrslna um alþýðufræðslu og önnur skrifstofustörf 
500—500.

7. Við B. VH a. 6.: Fyrir »40 kr.« komi: 48 kr.
8. Breytingartillaga 393.:

Við B. VIII. d.: Fyrir »3,500—3,500 komi: 7,000- 7,000.

15. gr.
1. Breytingartillaga 360.:

Við 2. b.: Fyrir »1,200—1,200« komi: 1,700—1,700.
2. BreytingartiUaga 360.:

Við 3. b. Eftir þennan stafljð bætist nýr Uður:



c. tíl þess að raða myntasafni Fomgripasafnsins og semja skrá yfir það, 
500—500 kr.

3. Við 3. c.: Fyrir orðin i athugasemdinni: »enhinn tíma ársins 1 tima á dag* 
komi: En hinn tíma ársins 6 stundir á viku eftir nánari ákvæðum stjómar- 
ráðsins.

4. Við 4.: Athugasemdin orðist svo:
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að landsstjórnin fái skírteini fyrir því, 
að náttúrugripasafnið sé eign landsins.

Ennfremur að safnið sé til sýnis á ákveðnum tima, að minsta kosti einu 
sinni i viku.

5. Við 7.: Fyrir »kaupstöðum< koini: kauptúnum.
6. Breytingartillaga 360.:

Við 11. (til Sögufélagsins): Fyrir »600—600« komi: 750—750.
7. Breytingartillaga 363.:

Eftir 11. komi nýr liður svolátandi:
12. Til þeæ að rita og gefa út ítarlegt rit um þjóðréttarstöðu landsins, 

er þingið kýs þriggja manna nefnd til að semja og sjá um, alt að 
5000 kr. f. á.

8. Breytingartíllaga 379.:
Við 13.: Fyrir »300—300« komi: 450—450.

9. Breytingartillaga 398.:
Eftir 14. lið komi þessi liðir:

Til Engilberts Gislasonar tíl þess að nema leiktjaldagerð 500- 500 kr. 
Til Ólafs Þorsteinssonar námsstyrkur 500—500 kr.
Til Einars listamanns Jónssonar 1400—1400. kr.

10. Aftan við 39. tölulið komi nýr liður svohljóðandi:
Til Einars Jónssonar myndasmiðs 1200—1200. Fjárveiting þessi er með- 
fram ætluð til þess, að hann geti varðveitt myndasafn sitt.

11. Breytingartillaga 390.:
Við 18.: Fyrir »600—600« komi: 1000—1000.

12. Breytingartillaga 364.:
Við 18.: Fyrir »600—600« komi: 800—800.

13. Breytingartíllaga 407.:
Á eftir 19. komi nýr liður:

Til Guðmundar Friðjónssonar skálds: 600—600.
14. Breytingartillaga 394.:

Eftir tölulið 19 komi nýr liður:
20. Til Jóhanns Sigurjónssonar skálds 1000 kr. fyrra árið.
21. Til Jónasar Guðlaugssonar til þess að fullgera bók um íslenzkan skáld- 

skap á 19. öld 600 kr. fyrra árið.
Tala síðari liða breytist samkvæmt þessu.

15. Breytingartillaga 399.:
Eftir 21. lið komi nýr liður:

Til alþýðufræðslu stúdentafélagsins 500—500 kr.
16. Breytingartillaga 398.:
* Við 33.: Fyrir »1500—1500« komi: 2000—2000.
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17. Breytingartillaga 389.:
Eftir tölulið 35 komi nýr liður svo látandi:

Til Jóns H. ísleifssonar til að fullnuma sig í r.otkun vatnsaíis og til þess 
að kynna sér vatnsiðnaðarstofnanir i Noregi 450—450 kr.

18. Viðaukatillaga 400.:
Eftir stafiið 3G komi nýr liður svo látandi:

37 til Magnúsar ljósmyndara Ólafssonar til þess að taka myudir af
helztu stöðum á íslandi, islenzkum mannvirkjum og viðburðum 500—500.

19. Breytingartílldga 362.:
Við 39. Innan striks bætist við:

»40 kr. fyrir prentaða örk, alt að«.
20. Breytingartillaga 390:

Eftir 39. lið bætist nýr liður svo hljóðandi:
Til Einars Páls Jónssonar til sönglistarnáms erlendis 1000 kr. fyrra árið.

16. gr.
1. Við 4. a. Fyrir orðin: »Byggingarstyrkur 10,000—10,000« komi: Til af-

borgunar og vaxtagreiðslu af hálfu byggingarláni, miðað við 28 
ár 1500—1500.

2. Við 5. Fyrir »húsmæðraskóla« komi: húsmæðrakenslu.
3. Breytíngartillaga 398.:

Eftir 16. lið komi nýir liðir:
Til Eyjólfs Bjarnasonar tamningamanns 200 kr. fyrra árið.
Til Sturlaugs Tómassonar i Akureyjum til viðurkenningar fyrir að hafa

átt og komið upp fjölda barna 300 kr. fyrra árið.
4. BreytiugartiUaga 355.:

Við 21. í staðinn fyrir »300—300« komi: 400—400.
5. Við 25.: Athugasemdin: »Þegar skip« — til enda, falli burt.
6. Breytingartillaga 408.:

Við viðaukatillögu 369.: í stað orðanna: »Canadastjórn sendir í þeim 
tilgangi að tæla fólk«, komi: telja fólk á að flytja.

7. ViðaukatUlaga 369.:
Aftan við tölulið 32 komi nýr liður svo látandi:

Til þess að taka á mótí og leiðbeina þeim íslendingum, er koma frá
Ameriku i þeim tílgangi að setjast hér að, sem og einnig til þess að láta 
hæfan mann hérlendan, sem kunnugur er í Ameríku, ferðast um landið með 
agentum þeim, er Canadastjórn sendir í þeim tílgangi að tæla fólk héðan af 
landi burt, alt að 1000 kr. hvort árið.

18. gr.
1. Fjárveitingin til Böðvars Jónssonar 100 kr. orðist svo: TU Böðvars pósts 

Jónssonar 100 kr., og. færist fjárveiting þessi næst á eftir: »TU Egils pósts 
Gunnlaugssonar 100 kr.

2. ViðaukatiUaga 388:
Á eftir »til allra þeirra hvort árið« komi: til fyrverandi alþingismanns Þoiw 
valds Björnssonar i viðurkenningarskyni 1000 kr. fyrra árið.

MO
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3. Síðasti málsliður: »Eftírlaun amtmanns Júlíusar Havsteens* — til enda, 
falli burt.

21. gr.
1. A eftir öðrum málslið komi:

22. gr.
og lánveitingarnar merkist með töluliðunum 1. 2. o. s. frv.

2. Viðaukatillaga 392.:
Á eftir málsliðnum um 10,000 kr. lánveitingu til stofnunar mjólkurbúum 
komi ný málsgrein svolátandi:

Neshreppi utan Ennis má veita úr viðlagasjóði 8500 króna lán gegn 
ábyrgð hreppsnefndarinnar og sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 
til þess að gera Krossavik á Hjallasandi að mótorbátakvi. Lánið ávaxtast 
og endurborgi8t með 6% á 28 árum.

3. Viðaukatillaga 366:
A undan orðunum: »Sláturfélagi Suðurlands o. s. frv.« komi ný málsgrein:

Sláturhúsi Gunnars kaupmanns Einarssonar í Reykjavík, er jafnframt 
verði sameignarsláturhús fyrir Reykvikinga, má lána 25.000 kr. úr viðlaga- 
sjóði gegn 1. veðrétti i allri sláturhúseigninni, sem er úr steini, svo og 1. 
veðrétti í annari fasteign, er báðar væri metnar eigi minna til peningaverðs 
en 50,000 kr. auk ábyrgðar sameignarfélagsins, ef þörf gerist. Lánið borg- 
ist á 28 árum með 6% árlega.

4. Breytingartillaga 376:
Á eftir málsgreininni:

»Ullarverksmiðjunni á Akureyri----------- 15 árum« komi ný málsgrein
þannig:

íshúsfélagi Vestmannaeyja má lána úr viðlagasjóði alt að 20,000 krónur 
á ábyrgð sýslufélags Vestmannaeyja gegn 41/2°/0 ársvöxtum, afborgunarlaust 
5 ár hin næstu, en greiðist siðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

6ÖÍ

Ed. 411. Frumvarp
til Iaga um styrktarsjóð handa barnakennurum.

Eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.

1. gr.
Styrktarsjóð skal stofna handa barnakennurum landsins. Stofnfé hans, 

5,000 krónur, leggur landssjóður til.

2. gr.
Hver sá kennari, er ráðinn er til kenslustarfa eftir lögum um fræðslu 

barna 22. nóvbr. 1902, greiðir i sjóðinn á hverju ári 1 °/0 af kennaralaunum sinum.
76
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8. gr.

Sjóðurinn fær 1,000 kr. styrk úr landssjóði á hverju ári.

4. gr.

Þriggja manna nefnd skal stjórna styrktarsjóð þessum undir yfirumsjón 
landstjórnarinnar. í nefndinni eru umsjónarmaður fræðslumálanna, forstöðumaður 
kennaraskólans, og hinn þriðji maður, er stjórnarráðíð til þess kýs.

5. gr.

Því að eins getur kennari fengið styrk úr sjóðnum, að hann sé styrk- 
þurfi; hann skal og hafa verið barnakennari að minsta kosti í 10 ár og hafa 
greitt tillag til sjóðsins að minsta kosti i 3 ár, nema hann hafi orðið að láta af 
kenslustörfum sakir heilsubilunar.

6. gr.

Eigi skal verja til styrkveitinga nema vöxtum sjóðsins, þangað til hann 
er orðinn 20,000 kr., en síðan ®/4 af öllum árstekjum hans; hitt bætist við höfuð- 
8tólinn; við hann skal og leggja gjafir þær, er sjóðnum kunna að hlotnast, nema 
öðru vísi sé ákveðið af gefanda.

7. gr.

Nánari reglur um starfsemi sjóðsins, innheimtu, styrkveiting og reikn- 
ingsskil semur stjórnarráðið, eftir að hafa fengið tillögu þar um frá forstöðu- 
nefnd hans.

Nd. 412. Viðaukatillaga
við breytingartillögur á þingskjali 376. 

Flutningsm.: Jón Magnússon.

Aftan við tillöguna bætist: (fyrra árið).
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Ed. 413. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

1. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum fyrir árin 1908 og 1909 veit- 

ast kr.: 169,715,10 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2.—G. gr. hór á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, scm talin eru í 12. gr. fjárlaganna til læknaskipunarinn- 

ar, veitist á eftir 10. lið 1.
Til þess að fullgera sóttvarnarhúsið á Seyðisfirði (þar af endurveiting 1168 

kr. 69 aur.) ....................................................................................  ................................ kr. 2295,00
Styrkur til Sæmundar læknis Bjarnhéðinssonar til þess að sækja holds- 

veikislæknamót í Björgvin ............... .............................................................................. .... 600 00
kr. 2895,00

3. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 13. gr. fjárlaganna til samgöngumála veitist

Við A. 4. Til peningageymsluklefa í pósthúskjallaranum alt að ................ kr. 800,00
Við 1.1. II. Til Reykjadalsbrautar með brú á Laxá ................ ...................... — 10,000,00

Til að fullgera Fagradalsbrautina........................... ............... ....... — 11,500,00
Til nauðsynlegrar umbótar á Holtavegi, Eyrarbakkabraut, Eyja-
fjarðarbraut m. m....................... . ................................... ....... ........ — 15,000,00
Til að vernda Eyrarbakkabrautina niður Breiðumýri fyrir skemd- 
um af vatnságangi, gegn því tillagi annarstaðar frá, sem nægi
til að fullgera verkið ................................ ....................................... — 1,600,00
Til að bæta torfærur á Grfmsnesbraut beggja megin Sogsbrúar — 10,000,00
Til brúargjörðar á Ytri Rangá .......................... kr. 47,000,00
Hór af væntist frá hlutaðeigandi héraði alt að ... — 5,000,00

------------------ — 42,000,00
Við B. III. Til Lagarfijót8brúarvegar ... ......................................................... — 4,000,00

Til brúargerðar á Gríshólsá og svo kólluðu Síki í Helgafellssveit — 3,000,00
Til brúarinnar á Jökulsá á Dal hjá Hákonarstöðum (þar af endur-
veiting kr. 0,79) .....  ................................ .............. .................... — 258,93

Við C. 2 e. Til viðbótar við styrk árið 1909 til bátaferða frá Langanesi til
Homafjarðar......................................................................................... — 4,000,00

Við D. II. 6. Gegn því, að í stað ráðgjörðs 3.s m/m koparsíma frá Reykjavík 
tii Selfoss og 4 m/m járnsíma þaðan að EystriGarðsauka, sé 
notaður 4.5 m/m járaþráður alla leið, má draga 10,000 krónur 
frá tillagi því, sem heiratað er í fjárlögunum til símalínu þess- 
arar af Árnes og Rángárvallasýsluin. Tillaginu frá Árnessýslu 
skal verja til hliðarlfnunnar frá Selfossi niður á Eyrarbakka og 
Stokkseyri.
Til Bolungarvíkur talsfma frá ísafirði s/4 kostnaðar eða ....... . — 6,000,00

Við D. bætast 2 nýir liðir:
1. Af kostnaði við sfmalfuu frá Kalastaðakoti til Akraness ........... — 7,400,00

Veitist með því skilyrði, að Borgarfjarðarsýsla og Mýrasýsla
greiði samtals 5,400 krónur til þessarar línu og til linunnar frá_____________

flyt kr. 115,558,93
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flutt: kr. 115,558,93
Grund eSa Varmalæk til Borgarness, og fellur þá burtu þaS sér- 
staka tillag, sem i fjárlögnnum er áskilið til Borgarnesálmunnar.

2. Fé því, sem sparast hef'r af þeim upphæðum, sen, veittar eru 
i 13. gr. D. II. 1., 2., 4., 5., 7.,8., 9. og 10. í fjárlögunum má 
verja til þess aS kaupa landssjóði til handa einkalínurnar frá 
SeySisfirSi og Egilsstöðum til EskifjarSar og NorSfjarðar, þaun- 
ig, aS hlutaSeigandi svslnfélög, auk þeirra 4000 kr., sein lagðar 
hafa verið til EskifjarSarli'nunnar, taki að sér 5000 kr. af lands- 
sjóðsláni því, er á símunum hvílir. í viðbót má verja alt að . — 6,000,00

Það skal í skilyrSnm haft við stofnsetning og framhald tal- 
símastöðva til almenningsnota á framangreindum símaleiðum, að 
hrepparnir ábyrgist og kosti að sínum hluta starfræksluna eftir
þeim reglum, sem nú gilda um stofnun venjulegra landsímastöðva,
og stjórniu nánar ákveður.
1. Til þess að setja lítinn aukavita viS Reykjanesvitann ............  — 2,500,00
2. Tíl þess að setja bráðabirgðavita á Ondverðarnes ................. — 3,500,00
3. Til útgjalda við vitann á Siglunesi haustið 1908 og árið 1909 — 1,400,00
4. Til aðgerðar á Elliðaeyjarvitauum .................................................. — 700,00
5. Til þess að endurreisa innsiglingarvarðann á Grímsey í Stein-

grímsfirði ..............................................................................................  — 300,00
6. Til þess að mæla skipaleið í Gilsfjörð............................................  — 10,000,00

ViS E.

málu, 
Við A

ViS A 
ViS B.

ViS B.

ViS B.

cnent*

kr. 139,958,93

4. gr.
Sem viSbót við gjöld þau, sem veitt eru í 14. gr. fjárlaganna til kii 

veitist:
. b. Til að mála og gera við Langholts og Þykkvabæjarklaiisturs-

kirkjur alt að...................................................... ...........................
. b. 4......................... .........................................................................................

III. Til lagaskólans:
b. 6. önnur útgjöld ....................................................................

V. Til gagnfræðaskólans á Aknreyri:
1. Til aðgerðar á skólahúsinu 1908 ........................................
2. Til aðgerðar á iniianstokksmuniim og til viðbótar þeim

s. á (þar með baðáhöld) ... ........ .................................
3. Til leikfimishúss alt að ....... ........................ ........................
4. Til lampa og Ijósáhalda alt að ........ ................................
5. Til kennarapúlta o. fl. alt að ............................................
6. Til tímakenslu alt að...................... ....................................

VII. f. Til viðbótar við námsstyrk við keunaraskólanu........................
Til viðgerðar við lóð skólans ...................................................
Til stofnunar æfingabekks við kennaraskólann og til kenslu
í þeim bekk ..................................................................................
Til Jónasar Jónssonar frá Hriflu til þess að ljúka kennara- 
námi ( Englandi .........................................................................

ju og kenslu-

kr 400,00
— 500,00

— 400,00

— 850,00

— 1,250,00
— 2.000,00
— 800,00
— 500,00 

500,00
— 900,00
— 1,000,00

— 500,00

— 500,00 
kr. 10,100,00

5. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, scm veitt eru í 15. gr. fjárlaganna til visinda og bók- 

veitist:
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Við 1.

Við 7,

ViS 38

Til dyravarðar viö Safnahúsib (síöara árið) ........................................ kr.
Fyrir spjaldskrín (Card Cabi'iet) síðara árið ........................................ —
Til rannsókna og undirbúnings skrásetning fornmenja samkvæmt
lögum 16. nóv. 1907, eftir reikningi alt að .........................  ........... —
Til aSstoðar við umsjón á Forngripasafninu (síðara árið) .................. —
Fyrir veðursímskeyti til stöSvanna á Húsavík, Fáskrúðsfirði, Kefla- 
vík, Gerðnm, ísafirði, Flateyri, Þingeyri, Bíldndal og Patreksfirði; 
frá 1. nóvember 1903—31. desernber 1909 ........................................... —

600,00
720,00

500,00
500,00

2,800,00
5,120,00

6. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru 

tækja, veitist:
16. gr. fjárlaganna til verklegra fyrir-

Við 7.

ViS 8.

Eftir 16. 
ViS 24. 
Eftir 31,

Til þess að byggja fjós á HallormsstaS og gjöra að bæjarhúsum á 
Ormstöðum ................................ ......................................................... kr.
1. Til vegar fram hjá sandgræðslusvæði við Reyki á Skeiðum 1908 —
2. Til vegar fyrir austau sama sandgræðslusvteði sumarið 1909, gegn

því að það, sem á vantar, verði borgað annarstaðar frá............... —
Til Iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til kveldskólahalds ___ —

Viðbótarstyrkur til hafskipabryggju í Stykkishólmi ........................ —
1. Til Hallgríms Benediktssonar, Jóhauuesar Jósepssonar o. fl. til

þess að sýna glíniu við olympisku leikina í London sumarið 1908 —
2. Til Tómasar Tómassonar, leiga fyrir Gullfoss árin 1908 og 1909 —

1,200,00
541,17

2,000,00
300,00

5,000,00

2,000,00
600,00

kr. 11,641,17

7. gr.
EftirstöSvar af láni jafnaðarsjóðs Suðuramtsins til viðlagasjóðs til brúargjörðar á 

Olfusá falli niður ásamt vöxtum frá 6. sept. 1907.
Úr viðlagasjóði má lána sýslunefnd Austiir-Húnavatnssýslu alt að 8000 kr. til um- 

bóta á bryggjunni á Blönduósi, er endurgreiðist með 6% á 28 áruni.
Stjórninni veitist heimild til að láua úr viðlugasjóði til byggingan-jóðs 10,400 kr. 

til lúkningar ógreiddum kostnaði við hitaleiðsln í safiialiiisbyggiiigiiiini til hIittafélagsiiis »Völ- 
undur«.

BúSarhreppi í Fáskrúðsfirði má veita 4000 kr. lán úr viðlagasjóði til síiiialagniiigar, 
með sömu kjörum, sem ðýslufélögum eru veitt lán til landsímalagninga, samkvæmt 21. gr. 
núgildandi fjárlaga.

Nd. 414. Breytingartillðgni*
við breytingartillögur við frumvarp til fjárlaga 1910—1911 á þingskjali 407.

Frá fjárlaganefndinni.

1. Við 5. lið. Orðin; »fyrir að halda uppi ritsíma* — til enda málsgreinarinnar falli
burt.

2, Við 8. lið. Fyrir »600—6oo< komi: 300—300.
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Ed. 415. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um löggildiogu verzlunarstaða (346). 

Frá Aug. Flygenring.

Við 1. gr.:
1. í stað orðanna: »að Kletsvík< komi: við Klettsvík.
2. Orðið »í< á undan Skarfsstaðanesi og Hjallanesi verði: á.
3. Orðið »og< á eftir Dalasýslu falli burt.
4. Aftan við greinina bætist: og á Viðey í Kjósarsýslu.

Þingskjal 415—417

Ed. 416. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um sölu á þjóðjörðinni Kjama í Hrafnagilshreppi í Eyjafjarðarsýslu 

(þingskjal 74).
Flutningsmaður: Steingrímur Jónsson. 

í stað »82oo< komi: 12000.

Nd. 417. Frumvarp
til laga um aðflutningsbann á áfengi.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Engan áfengan drykk má flytja til íslands til annarra nota en þeirra, 

sem getið er um í 2. grein, og farið sé með eftir reglum þeim, sem settar 
eru í lögum þessum. En það er áfengur drykkur eftir lögum þessum, sem í 
er meira en af vínanda (alkóhóli) að rúmmáli. Duft, kökur og annað, er
þau efni eru í, sem sundur má leysa í vökva, og í sér hafa fólgið slíkt áfengi, 
skal telja áfengan drykk.

2. gr.
Heimilt skal stjórnanda eða eiganda iðnaðarfyrirtækis eða efnarannsóknar- 

stofu eða annare þvi líks fyrirtækis að flytja frá útlöndum vinanda eða annað 
áfengi til iðnþarfa og verklegra nota í stofnuninni. Svo skal og heimilt að flytja 
til landsins vínanda, sem ætlaður er til eldsneytis. Báðar þessar heimildir eru 
bundnar því skilyrði, að vínandinn sé blandinn þvi efni, sem að áliti landlæknis 
gerir hann óhæfan til drykkjar. Lyfsölum skal og heimilt að flytja til lands- 
ins vínanda þann og annað áfengi, sem lyfsölum er skylt að hafa til læknisdóma 
samkvæmt hinni almennu lyfjaskrá. Loks skal smáskamtalæknum heimilt að 
flytja frá útlöndum vinanda til lyfjablöndunar og smáskamtalyf með vinanda i, 
ef pöntun þeirra fylgja meðmæli hlutaðeigandi lögregluBtjóra og sóknarprests.
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3. gr.
Alt áfengi, sem flutt er til landsins frá útlöndum samkvæmt lögum þess- 

um, skal fyrat flytja á land i Reykjavik. Þar skal landsstjórnin skipa sératakan 
umsjónarmann áfengiskaupa, og heflr hanrr á höndum umsjón og eftirlit með 
áfengiskaupum, svo sem nánar er fyrir mælt i lögum þessum.

Umsjónarmaður heflr að launum 600 kr. á ári, er greiðast úr landssjóði. 
Svo fær hann og ókeypis húsnæði fyrir áfengisbirgðir, burðargjald bréfa og alla 
nauðsynlega aðstoð.

4. gr.
Nú heflr maður heimild til áfengisflutnings frá útlöndum eftir lögum þess- 

um, og vill hann neyta þessarar heimildar sinnar, og skal hann þá i tæka tíð 
segja umsjónarmanni áfengiskaupa til um það, hvera konar áfengi og hve mikið 
hann vill fá og frá hverju verzlunarhúsi, svo og með hverri ferð frá útlönd- 
um. Hann skal og skýra honum frá um leið, til hvers hann ætli að nota áfengið. 
Svo skal og fylgja beiðninni flutningskostnaður til Reykjavíkur. Umsjónarmaður 
sendir þá pöntunina þvi verzlunarhúsi eða þeim vínsölumanni, sem hún er stiluð til, 
og beiðist þess, að áfengið sé sent til sín. Skal umsjónarmaður, þegar er áfengið 
kemur til hans frá útlöndum, tryggja sér með rannsókn, að áfengissendingin sé 
eigi önnur eða meiri en um var beðið. Skal hann þá merkja það íueð embættisinnsigli 
sínu og segja eiganda til. Eiganda skal þá heimilt að vitja þess, en gjalda skal 
hann þá um leið þann sératakan kostnað, er af aðflutningnum kann að hafa leitt, 
þó ekki húsnæðisgjald i Reykjavík (sbr. 3. gr.).

Nú hirðir sá ekki áfengið, er pantað hefir, áður en 6 mánuðir eru liðn- 
ir frá þvi er hann fekk tilkynning umsjónarmanns um aðflutning áfengisins, 
og er umsjónarmanni þá heimilt að hella niður áfenginu og selja umbúðir þess, 
nema sá, er pantað hefir, kjósi heldur að fá áfengið á sinn kostnað enduraent seljanda. 
Allan ógreiddan kostnað, er leitt hefir af aðflutningnum, má þá taka lögtaki 
hjá þeim, er áfengið hefir pantað, samkvæmt lögum 16. desember 1885.

Umsjónarmaður ber enga ábyrgð á greiðslu andvirðis fyrir það áfengi, 
sem aðflutt er.

5. gr.
Skylt er hverjum skipstjóra, er frá útlöndum kemur, að tilkynna lög- 

reglustjóra um leið og hann sýnir skipsskjölin, hvort hann hafl nokkurt áfeng 
til flutnings fyrir aðra menn, og þá hve mikið. Hann skal og skýra frá, hvort 
og hve mikið áfengi hann hafi meðferðis sem skipsforða, en óheimilt skal hon- 
um, meðan hann er i höfnum inni eða í landhelgi við ísland, að veita eða selja 
eða á annan hátt láta af hendi eða leyfa öðrum skipverjumaö láta af hendi nokkuð af 
þvi áfengi, er til skipsforða er ætlað, til annarra manna en þeirra, sem eru lög- 
skráðir skipverjar.

Skipstjóri er sekur við lög þessi, ef hann brýtur það, er nú var mælt.
Nú hefir skipstjóri meðferðis áfengi, sem ekki er ætlað til skipsforða og 

eigi á að fara til neins af þeirn mönnum, er heirnild hafa til áfengisaðflutnings 
frá útlöndum samkvæmt lögum þessum, og skal lögreglustjóri þá á hinni fyratu höfn, 
er skipið kemur til, setja embættisinnsigli sitt á hinaðfluttu áfengisilát og ábyrg- 
ist skipstjóri, að innsiglin séu ekki brotirr eða úr ílátunurn tekið fyr en skipið 
er farið alfarið burt frá landinu.
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6- gr-
Nú strandar skip hér við land og hefir meðferðis áfengi annaðhvort til 

flutnings eða það er skipsforði, og skal hreppstjóri í forföllum iöreglustjóra þá 
þegar taka áfengisilátin til varðveizlu og*gæta þess, að ekki sé í þau farið. Hann 
skýrir þegar í stað lögreglustjóra frá, en lögreglustjóri setur embættisinnsigli sitt 
fyrir ilátin og kemur þeim til geymslu á óhultum stað. Áfengi þetta má lög- 
reglustjóri ekki selja eða á annan hátt láta af hendi til annarra manna, en 
skýra skal hann með fyrstu ferð réttum eiganda strandmunanna frá björgun á- 
fengisins og senda honum það tii ráðstöfunar á hans kostnað, nema hann kjósi 
heldur að þvi sé helt niður.

Sé um skipsforða að ræða og skipseigandi sé erlendis, skal áfengið sent 
úr landi til hans á hans kostnað, nema hann kjósi heldur að því sé helt niður.

Nú er ókunnugt um eigarda strandgóss og skal þá, eftir að lögskipaður 
auglýsingafrestur er liðinn og eigandi hefir ekki sagt til sín, hella því áfengi nið- 
ur, er finnast kann meðal strandmunanna.

7. gr.
Engan áfengan drykk má flytja um landið né landhelgi annan en þann, 

sem annaðhvort er merktur embættisinnsigli umsjónarmanns áfengiskaupa, svo 
sem fyrir er mælt i 4. grein laga þessara, eða þá þann drykk, sem um getur í
5. og 6. grein og merktur er með embættisinnsigli lögreglustjóra þess er i hlut á.

8- gr.
öllum mönnum er óheimilt að veita, gefa, selja eða láta af hendi á ann- 

an hátt áfengi til annara manna.
Þó mega lyfsalar selja mönnum áfenga drykki eftir lyfseðlum löggiltra 

lækna, en þó eigi oftar en einu sinni eftir sama lyfseðli. Um sölu lyfja þeirra, 
8em áfengi er i, setur landlæknir lyfsölum reglur því til tryggingar að áfeng lyf 
verði eigi höfð til nautnar, heldur eingöngu til lækninga.

9- gr.
Veitingamenn og vinsölumenn, þeir sem leyfl hafa til vínsölu hér á landi 

samkv. lögum nr. 26, 11. nóv. 1899, um verzlun og veitingar áfengra drykkja, 
mega ekkert selja hér á landi, gefa, veita eða láta af hendi á annan hátt til ann- 
arra manna af áfengisbirgðum þeim, er þeir hafa, þegar lög þessi öðlast gildi. Skulu 
lögreglustjórar hver í sinu umdæmi skyldir til að rannsaka áfengisbirgðirnar og 
innsigla þær. Áður en 4 mánuðir eru liðnir, skulu eigendur áfengisins skyldirað 
flytja birgðirnar eða láta flytja þær burt af landi, og skulu lögreglustjórar hafa 
nákvæmt eftirlit með að svo sé gert. öllu þvi áfengi, sem þá er ekki útflutt, 
skal tafarlaust hella niður án nokkurs endurgjalds til eiganda.

Ákvæði þessarar greinar um óheimild til sölu, gjafa eða veitinga áfengis, 
nær og til annarra einstakra manna, er áfengisbirgðir kunna að hafa i sínum 
vörzlum, er lög þessi öðlast gildi.

Nú er vínveitingaleyfi eða vínsöluleyfistimi einhvers manns ekki útrunn- 
inn, er lög þessi koma til framkvæmda, og hefir hann þá rétt til endurgreiðslu 
úr landssjóði á tiltölulegum hluta hins upphaflega leyfisgjalds.
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W- gr.
Ef nokkur maður er grunaður með rökum um óleyfilegan aðflutning eða 

óleyfilega söiu eða veitingu áfengis, þá skal gera heimilisrannsókn hjá honum, ef 
það er talið uauðsynlegt til þess að komast fyrir málið. Skal rannsóknin gerð 
af lögreglustjóra þeim, er í hlut á.

Komi það i Jjós við heimilisrannsóknina, að áfengi sé í vörzlum þess manns, er 
rannsókn fer fram hjá, skal hann skyldur til að sýna sönnunargögn þess, hvað- 
an honum eru komnar birgðirnir. Geti hann það ekki, skal hann teljast sekur 
um brot gegn 1. gr.

11- gr.
Hve nær sem hafin er ákæra út af ólöglegri sölu eða veitingu áfengis, 

má stefna kaupanda eða þeim, sem hann selur eða veitir, til vitnisburðar um 
málið, ef engir meinbugir eru annars á, og er rétt, að hann staðfesti framburð 
sinn með eiði, ef krafist er.

12. gr.
Hver sá, sem dæmdur er sekur um brot á ákvæðum þessara laga, skaf 

auk lögboðins málskostnaðar greiða kæranda og vitnum allan þann kostnað, er 
þau hafa haft af málinu.

13. gr.
Nú sést maður ölvaður, og skal þá heimilt að leiða hann fyrir dómara, 

er af honum er runnið. Skal hann skyldur til að skýra frá, hvar hann hafi 
fengið áfengi það, er hann varð ölvaður af. Geri hann það ekki, eða leiði skýr- 
ing hans ekki til fullrar sönnunar á hendur seljanda eða veitanda, skal hann 
sæta sektum frá 50—200 kr.

14. gr.
Brot gegn 1. gr. laga þessara varða sektum eigi minni en 200—2000 kr.
Brot í annað sinn varðar sektum eigi minni en 500—5000 kr.
Brjóti nokkur oftar gegn ákvæðum þessarar greinar varðar það einföldu 

fangelsi. —
Þau eru og viðurlög á brotum þessarar greinar, að jafnan skal hið ólög- 

lega aðflutta áfengi gert upptækt og því helt niður.

15- gr-
Nú sannast það á skipstjóra, að hann skýrir lögreglustjóra rangt frá 

um áfengi það, er hann hefir meðferðis, og skal hann þá sekur um 200—1000 
kr., ef ekki liggur þyngri hegning við samkvæmt lögum.

Brot gegn þeim ákvæðum í lögum þessum, er óheimila að veita, gefa, 
selja eða á anuan hátt láta af hendi áfengi til annara manna, varða sektum 
100—2000 kr., ef ekki liggur þyngri hegning við að lögum. Ef brot er ítrekað, 
varðar það sektum frá 250—2500 kr.

Sama hegning liggur og við þvi, ef lvfsali lætur áfengi af hendi án skrif- 
legrar læknisforskriftar eða oftar en einu sinni eftir sama lælsnisseðli.
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16. gr.
Brot gegn 7. gr. laga þessara varða sektum 50—1000 kr. og skal hið 

flutta áfengj ásamt ilátum gert upptækt og þvi helt niður og skal andvirði ilát- 
anna renna í landssjóð.

17. gr.
Nú verður læknir sannur að sök um að hafa látið af hendi læknisseðil 

um áfengi til þess að það sé notað til einhvers annars en sem læknislyf, og skal 
hann þá sekur 200—2000 kr. í fyrsta sinn, og skal sektin tvöfaldast sé brotið 
endurtekið. Lækni þann, er i hlut á, má og svifta læknisleyfi hér á landi 2— 
10 ár eða að öllu, ef miklar sakir eru.

18. gr.
Allar sektir eftir lögum þessum renna i landssjóð.

19. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

20. gr.
Sveitarstjómum og lögreglustjórum er sérstaklega skylt að sjá um að lög- 

um þessum sé hlýtt.

21. gr.
Lög þessi skal prenta á íslenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku og 

svo mörg eintök að nægi til að senda dönskum verzlunarfulltrúum í öðrum löndum.

22. gr.
Lög þessi koma til framkvæmdar 1. jan. 1912, og era með þeim numin 

úr gildi lög nr. 26, 11. nóv. 1899 um verzlun og veitingar áfengra drykkja, svo 
og öll önnur lög og tilskipanir, er koma í bága við lög þessi.

Ed. 418. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um breydug á lögum, er suerta kosniugarrétt og kjörgengi 

i málefnum kaupstaða og hreppsfélaga. (þskj. 374).

Flutningsmenu: Steingrímur Jónsson og Steíán Stefánsson.

1. Orðin i 1. lið 1. gr.: »i hverri stöðu sem þeir eru< falli burt.
2. Á eftir orðunum í sama lið sömu greinar »íjár síns ráðandú, bætist inn í: 

eru ekki öðrum háðir sem hjú.



Nd. 419. Framhaldsnefndarálit
um frumvarp til laga um tvo vígslubiskupa. (Þingskjal 370).

Vér, sem hin háttvirta deild hefir kosið til að íhuga þetta mál, höfum nú tekið 
það til nýrrar athugunar eftir að það er aftur komið frá efri deild. Deild sú hefir að 
visu breytt frumvarpinu all-mikið að íorminu til en efnisbreyting hefir hinsvegar engin 
á því gerð verið frá þvi, sem samþykt var hér í deildinni. Vér leyfum oss því að ráða 
háttvirtri neðri deild til þess að samþykkja frumvarpið óbreytt eins og það liggur nú 
fyrir.

Alþingi 1. apríl 1909.

Sigurður Gunnarsson Jón Þorkellsson
formaður. skrifari.

Eggert Pálsson 
framsögum.
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Nd. 420. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911.

Flutningsm.: Þorl. Jónsson og Jón Jónsson þra. N.-M.

Við 14. gr. VII. d. Liðurinn orðist svo:
Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg

1. Laun m. m............................. 5,135 5,135
2. Til afborgana og vaxta . . 1,865 1,865

Nd. 421. Varatillaga
við frv. til fjárlaga 1910 og 1911.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Við 21. gr.
Málsgreinamar tvær: »Sláturfélagi Suðurlands . . . hinum sömu< falli

niður.
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Ed. 422. Nefndaralit
um frumvarp til laga um breyting á lögum um kosningar til alþingis

3. október 1903.

Vér, sem háttvirt deild hefir kosið til þess að íhuga frumvarp þetta, er háttvirt 
neðri deild hefit samið og samþykt, erum sammála um, að breytingar þær á kosningar- 
lögunum frá 3. okt. 1903 sem þar er stungið uppá séu allar til bóta, og sumar nauð- 
synlegar, og ráðurn vér deildinni til að sampykkja þær. En jafnframt teljum vér rétt að 
gera fleiri breytingar á nýnefndum kosningarlögum.

Vér teljum rétt að aukakjörskrá sé samin nokkru síðar eu aðalkjörskrá og leggj- 
um til að það sé gert í byrjun maímánaðar. Þá er hreppsnefndum og bæjarstjórnum 
vorkunnarlaust, að vita nákvæmlega hverjir öðlast kosningarrétt að vorinu og á kjörskrár 
árinu, en í janúarmánuði mun það víða vera örðugt. Þannig er það í janúarmánuði oft 
óráðið, hvort bændur bregði búi og fari í vinnumennsku eða vinnumenn taka við bústor- 
ráðum eða verða lausamenn á næsta vori, enda allmörg dæmi þess að kjörskrár hafa verið 
rangt færðar í þessu efni, þannig að sumstaðar hefir verið slept þeim, sem í fardögum 
fullnægðu skilyrðunum fyrir kosningarrétti, en á öðrurn stöðum voru menn teknir á 
kjörskrá, sem, þegar til kom, ekki fu'.lnægðu þessum skilyrðum, af því að hreppsnefnd 
eða bæjarstjórn áleit (í janúar er kjörskráin var saniin) að þeir mundu gera það. En um 
miðjan maí er þetta alt ráðið.

Þá má búast við að hreppsnefndum og bæjarstjórnum sjáist oft yfir menn sem 
standa eiga á kjörskrá og að sumir þessara manna ekki geti kært í tæka tíð Teljum 
vér rétt að þessir menn séu settir á aukakjörskrá svo þeir eigi missi kosningarrétt.

Vér ætlumst iil að með kæ ur og aðfinningar við aukakjörskrá verði farið eins 
og fyiir er mælt i 14. og 15. gr. kosningarlaganna, en teljum rétt að stytta frestina. 
A aukakjörskrám verða jafnaðarlega aðeins örfáir menn i hverjum hreppi eða kaupstað 
og auk þess léttara að koma fram kærurn og sækja fundi í maí og júni en í febrúar og 
marz, en hinsvegar nauðsynlegt að tryggja það, að aukakjörskráin geti komist til oddvita 
yfiikjörstjórnar fyrir 1. júli.

Þá virðist oss nauðsynlegt að taka upp í frumvarp þetta ákvæði um það hvað 
gera skuli, þegar frambjóðandi deyr, eftir að framboðsfrestur er liðinn, eða svo skömmu 
áður, að þingsmannsefni getur eigi boðið sig fram i hans stað i tæka tið. Þegar svo 
ber til er stjórnmálaflokki þeim, er veitti hinunt látna kjörfylgi, oftast nær fyrirmunað, 
að neyta kosningarréttar sins, sem sé þegar aðeins einn maður biður sig fram fyrir hvem 
stjórnmálaflokk og má búast við að það verði svo venjulegast í flestum kjördæmum 
landsins. Þetta er að vorri hyggju óþarft misrétti og leggjum vér þvi til, að þegar þannig 
stendur á, skuli uýjum manni heimilt að bjóða sig iram til þingmensku, eu þó að því 
tilskildu að stuðningsmenn hins látna sýni það i verkinu, að þeir einnig vilji styðja hið 
nýja þingmannsefni. Það mun oft mega komast hjá að færa kjördaginn, þó þannig lag- 
að framboð komí fram, en sé tíminn of naumur verður að fresta kosningunni og stofna 
til nýrrar kosningar i kjördæminu á þann hátt, sem fyrir er mælt í 54. gr. kosningar- 
laganna.

Nefndin viðurkennir að 10 seftember sé óheppilegur kjördagur fyrir suma lands- 
hluta, sérsjaklega fyrir sjómannastéttina á Suður- og Vesturlandi, en hinsvegar má segja
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hið sama um fyrsta vetrardag fyrir Norður- og Austurland. Vér komum þó eigi fram 
með breytingartillögu við 3. gr. við þessa umræðu en áskiljum oss rétt til að gera þnð 
við 3. umræðu.

í 51. gr. kosningariaganna er gert ráð fyrir að kosning farist fyrir í einhverjum 
hreppi, af því að kjörseðlasending ekki kemur til skila, og skal þá stofna til kosninga 
að nýju svo fljótt sem verða má. Verði kjördagur ákveðinn seint I október má búast 
við að kosningar geti farist fyrir ef til vill í mörgum hreppum, sökum óveðnrs, og auk 
þess geta aðrir óvæntir atburðir, svo sem jarðskjálftar, eldyos, stórbrunar o. s. frv. haml- 
að kosningum. Þegar svo fer, er sjálfsagt að beita ákvæðnm jr. gr. og teljnm vér 
rétt að taka það fram berum orðum í frumvarpi þessu.

Samkvæmt þessu ráðum vér háttv. deild til að samþykkja frumvarpið með þeim 
breytingum er hér fara á eftir, og mun gerð nánar grein fyrir þeim við framsögu 
málsins.

1. 1. gr. orðist þannig:
Aukakjörskrá þá, sem nm er rætt i 12. gr. laga um kosningu til alþingis 3. okt. 

1903, skal semja í maimánuði, svo að hún sé fullbúin r$. dag þess mánaðar, og skal 
hún þann dag lögð fram til sýnis á sama eða sömu stöðum og aðalkjörskrá og liggja 
frammi næstu 7 daga. A aukakjörskrá skulu þeir settir, er ekki hafa kosningarrétt þá 
er kjörskrá gengur í gildi (1. júlí) en vitanlegt þvkir, að fullnægja muni skilyrðum þeim, 
sem til kosningarréttar þurfa, einhverntíma á árinu, er kjörskrá gildir fyrir, svo og þeir, 
er eigi var vitaniegt um, þá er aðalkjör. krá var samin, að mundu fullnægja þessum skil- 
yrðum fyrir 1. júll. Ennfremur skal setja á aukakjörskrá þá kjósendur, er fallið hafa 
burt af aðalkjörskrá og einhverra orsaka vegna ekki hafa átt kost á að koma fram með 
aðfinslur við kjörskrána í tæka tíð.

2. Aftan við 1. gr. korni ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi:
Með kaírur og aðfinningar við aukakjörskrá skal fara sem við aðalkjörskr.í, en 

þó þannig, að frestir allir séu l/s styttri og að samrit aukakjörskrárinnar skuli sent odd- 
vita yfirkjörstjórnarinnar fyrir i. júlí.

3. Aftan við 2 gr. (nú 3. gr.) komi ný grein, er verður 4. gr., svohljóðand :
Nú deyr frambjóðandi áður en kosning fer fram, en eftir að framboðsfrestur er

liðinn eða á næstu 3 sólarhringum fyrir það timamark. Má þá annar maður innan 8 
daga bjóða sig fram til þingmensku ef fullur helmingur af meðmælendum hins látna eru 
meðal meðmælenda hans.

Ef fresta þarf kosningu í kjördæminu af þessum ástæðum stofnar stjórnarráðið 
til nýrrar kosningar á þann hátt sem fyrir er mælt í 54. gr. kosningarlaganna.

4. Aftan við 5. gr. (nú 7. gr.) komi ný grein, sem verður 8. gr., svo- 
hljóðandi.

Nú ferst kosning fyrir i einhverjum hreppi á hinum ákveðna degi sökum óveð- 
urs eða af öðrum óviðráðanlegum orsökum, kveður þá undirkjörstjórn til kjörfundar að 
nýju á þann hátt, sem mælt er fyrir um í öðrum málslið 51. gr. kosningarkiganna.

Alþingi 3. apríl 1909

Kristinn Daníelsson Steingrimur fónsson
formaður. skrifari og framsögumaður.

Stefán Stefánsson. Sigurður Hjörleifsson.
Gunnar Ólafsson.



Nd. 423. Frumvarp
til laga um breyting á lögum, er snerta kosningarrétt og kjörgengi 

í inálefnum kaupstaða og hreppsfélaga.

Eins og það var samþykt \ið 3. umræðu í Ed.
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1. gr.
Kosningarrétt í málefnum kaupstaða og hreppsfélaga hafa allir kaupstað- 

ai'búar og hreppsbúar, karlar og konur, í hverri stöðu sem þeir eru, ef þeir eru 
25 ára að aldri þegar kosning fer fram, hafa átt lögheimili i kaupstaðnum eða 
hreppnum síðastliðið ár, hafa óflekkað mannorð, eru fjár síns ráðandi, standa ekki 
í skuld fyrir sveitarstyrk og greiða gjald í bæjarsjóð eða hreppssjóð.

Kona gift kjósanda hefír kosningarrétt, þó hún sé ekki fjár sins ráðandi 
sökum hjónabandsins og þótt hún ekki greiði sérstaklega gjald i bæjarsjóð eða 
sveitarejóð, uppfylli hún að öðru leyti áður greind skilyrði fyrir kosningarrétti.

2. gr.
Kjörgengur er hver sá, sem kosningarrétt hefir, sé hann ekki vistráðið hjú. 

Hjón mega þó aldrei sitja samtímis í bæjarstjórn eða hreppsnefnd, heldur eigi 
foreldrar og börn, né móðurforeldrar eða föðurforeldrar og bamabörn þeirra.

Konum er jafnan heimilt að skorast undan kosningu.

3. gr.
Með lögum þessum er úr lögum numin 4. gr. laga nr. 22 frá 8. okt. 1883,

5. gr. laga nr. 23 frá 8. okt. 1883, 5. gr. laga nr. 15 frá 8. maí 1894, 8. gr. laga 
nr. 43. frá 10. nóvbr. 1905, 3. gr. laga nr. 86 frá 22 nóvbr. 1907, 5. gr. laga nr. 
75 frá 22. nóvbr. 1907 og alt annað það í lögum, sem í bága kemur við þessi lög.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1910.

Nd. 424. Frumvarp
til laga um sölu á þjóðjörðinni Kjaraa í Hrafnagilshreppi í Eyjafjarðarsýslu.

(Eins og það var samþykt við 3. umr. í Ed.).

Ráðherra íslands veitist heimild til þess, að selja Akureyrarkaupstað þjóð- 
jörðina Kjaraa i Hrafnagilshreppi í Eyjafjarðarsýslu fyrir 8200 krónur.
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Ed. 425. Frumvarp
til laga um löggildingu verzlunarstaða.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

1. gr.
Eftirtaldir staðir skulu vera löggiltir verzlunarstaðir:

Við Skaftárós í Vestur-Skaftafellssýslu,
— Kúðaós i sðmu sýslu, 
við Kiettsvik i Neshreppi innan Ennis, 
i Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð i Daiasýslu. 
á Hjallanesi i Staðarfellslandi í sömu sýslu og á Viðey i Kjósarsýslu.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjómarráðið hefir ákveðið takmörk verzlunarlóð- 

anna samkvæmt lögum nr. 6i, io. nóv. 1905, og birt þau i B-deild stjómartiðindanna.

Þingskjal 425—426

Nd. 426. Alit

um tillögur til þing8ályktana á þingskjali 100 (Sbr. og 150,160,171, 202, 357).

Frá samgöngumálanefndinni.

Ýmsir háttvirtir þingmenn hafa borið fram þingsályktanatillögur hér í 
deildinni, þar sem skorað er á stjórnina að láta rannsaka vegastæði, brúastæði, 
hafnir, lendingar 0. fl. þess háttar, og var samgöngumálanefndinni falið að segja 
skoðun sina um tillögur þessar.

Enda þótt nefndin viðurkenni, að full nauðsyn sé á þvi, að stjórnin láti 
sem allra fyrst rannsaka til hlítar staði þá, sem tilgreindir eru í tillögunum, að 
þvi leyti, sem það er ekki þegar gert, þá telur hún þvi máli nægilega borgið 
þótt þær málaleitanir komi fram á annan hátt.

Vér höfum átt tal við verkfræðinga landsins um öll þau atriði, sem skor- 
að er á stjórnina að láta þá rannsaka, og kveðast þeir munu skoða þessa staði 
af sjálfsdáðum eftir samráði við stjómina, svo fljótt sem tími vinst til. Suma 
þessa staði hafa þeir þegar skoðað eða skoða irman skamms, sum mannvirkin 
segja þeir að eiga muni svo langt í land, að ekki bráðliggi á að gera áætlanir 
um þær. Svo er t. d. um brú á Þverá í Rangárþingi, sem að sjálfsögðu verður 
ekki gerð fyrr eu brúaðar eru Rangárnar og Hróarslækur.
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Til þess að markmið flutningsmanna náist teljum vér nægja að þingdeild- 
in samþykki rökstudda dagskrá, er vér berum fram.

Alþingi 2. apríl 1909.

Björn Sigfússon . Benedikt Sveinsson 
formaður. skrifari og framsögumaður.

Björn Kristjánsson. Jóh. Jóhanneason. Þorleifur Jónsson.

Einar Jónsson. Olafur Briem.

Nd. 427. Viðaukatillaga

við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907.

(Frá umboðsmanni ráðherra;.

Aftan við frumv. bætist svo hljóðandi athugasemd:
Reikningsábyrgð á manntalsbókarreikningi Skaftafellssýslu árið 1906 að 

upphæð kr. 312,65 falli niður.
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Ed. 428. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Nd.

I. kafli.
Tekjur.

1. gr.
A árunum 1910 og 1911 telst svo til, að tekjur íslands verði 2,654,530 kr.. og er 

það afrakstur af tekjogreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.

2. gr.

Af eftirfylgjaudi sköttum og gjöldum eru tekjuruar taldar 2,362,000 kr.

1910. 1911. Alls.

1. Ábúðar- og lausafjárakattur ...................................
kr.

50,000
kr.

50,000
kr.

100,000
2. Húsaskattur................................................................. 12,000 12,000 24,000
3. Tekjuskattur...........  ................................................... 23,000 23,000 46,000
4. Aukatekjur ............................................  .................. 50,000 50,000 100,000
5. Erfðafjárakattur ........... ......................................... 3,000 3,000 6,000
6. Vitagjald . .................................... .................. 20,000 20,000 40,000
7. Leyfisbréfagjöld ...•..................................................... 5,000 5,000 10,000
8. ÚtflutningRgjald ........ ................................................ 120,000 120,000 240,000
9. Áfengistollur ................................................................ 190,000 190,000 380,000

10. Tóbak8tollur................................................................. 140,000 140,000 280,000
11. Kaffi- og sykurtollur ...................... .......................... 350,000 350,000 700,000
12. Ánnað aSflutningsgjald ........................................... 17,000 17,000 34,000
13. Gjald af innlendri vindlagjörS og bittergjörð » » » » » »
14. Leyfisbréfagjöld og árgjöld af verzlun og veiting 

áfengra drykkja ............................ .. .............. 12,500 12,500 25,000
15. Péettekjur..................................................................... 80,000 80,000 160,000
16. Símatekjur ................................................................. 75,000 80,000 155,000
17. Tekjur af íslandsbanka ........................ ........ 13,000 13,000 26,000
18. Óvissar tekjur ............................................................. 18,000 18,000 36,000

Samtala...

Upphæðirnar í 8.—13. tölulið eru áætlaSar að 
Frádreguum innheimtulaunum.

1,178,500 1,183,500 2,362,000

'.8
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3. gr.

Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 45,330 kr.:

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 35,000 kr.

að frádregnum umboðslaunum, prests-
mötu, húsabótastyrk o. fl., alls ....... 14,000 —

21,000 21,000 42,000
2. Tekjur af kirkjum ........... .................... 65 65 130
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli... 1,600 1,600 3,200

Samtals... 22,665 22,665 45,330

4. gr.

Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 118,000 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Leigur af innstæðufó viðlagasjóðaius.......................
kr.

44,000
kr.

43,000
kr.

87,000
Upp í lán verður borgað:

á árinu 1910 30,025 kr. 05 a.
- — 1911 32,187 — 55 -

62,212 kr. 60 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til Landsbankans........... 7,500 7,500 15,000
3. Leiga af innstæðufé í bönkum og af bankavaxta- 

bréfum ................................ ................................. . 8,000 8,000 16,000
Samtals... 59,500 58,500 118,000

5. gr.
Ýmislegar inuborganir og endurgjöld verSa talin 9,200 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Það, sero greitt er frá prestaköllum samkvæmt
kr. kr. kr.

lögum 27. febr. 1880 .......... ...............  .................. 2,000 2,000 4,000
2. Endurgjald skyndilána til embættismanna ........... 600 600 1,200
3. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum........... 2,000 2,000 4,000

Samtals...

Heimilt er prestinum í Staðastaðarprestakalli að verja 
árgjaldinu af því, 300 kr. hvortárið, til viðreisnar kirkju- 
jörðum prestakallsins eftir nánari ákvæðum Btjórnarinnar.

4,600 4,600 9,200
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1910. 1911. Alls.

Úr ríkissjóði greiðist .........................................................
kr.

60,000
kr.

60,000
kr.

120,000

2. kafli.
Útgjöld.

7. gr.

A árunum 1910 og 1911 veitast til útgjalda samkvæmt þeim gjaldagreinum, sem 
nákvæmar er skýrt frá í 8.—19. gr. 3,014,923,67.

8. gr.

Til greiðslu vaxta og afborgana af láni landssjóðs úr ríkissjóði Danmerkur kr. 53,000 
fyrra áriS, kr. 51,666,67 síðara árið, kr. 104,666,67.

9- gr.
Til útgjalda við hina æðstu; stjórn landsins veitast 100,000 kr.:

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
1. Til ráðherrans:

a Tjiun.................................................... 8,000 kr.
b. Til rÍRnu............ ................... ............ 2,000 —
e. Uppbót fyrir embættisbústað ....... 2,000 —

12,000 12,000 24,000
2. Til utanferða ráðherrans............................................ 2,000 2,000 4,000
3. Laun landritara ..........................  ............................ 6,000 6,000 12,000
4. Laun þriggja skrifstofustjóra.................................... 10,500 10,500 21,000
5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar ...................... 16,000 16,000 32,000
6. Til Landsbankans fyrir að gegna landfógeta-

störfum ........................................ ................................ 2,500 2,500 5,000
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu

alt að........................................................................... 1,000 1,000 2,000

Samtals... 50,000 50,000 100,000
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10 gr.
Til kostnaðar við alþingi veitast. 60,000 kr, Til kostnaðar við yfirskoðun lands- 

reikninganna l,600.kr. alls 61,600 kr.

11- gr-
Til útgjalda við dómgæzluna og lögreglustjórnina o. fl. veitaat 217,930 kr.:

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn:

1.

2.
3.

Laun :
a. Til dómara og syslumanna.................
b. Til hreppstjóra...............
Ritfé handa bæjarfógetanum í Reykjavík
Til hegningarhússin8 í Reykj avík:

1910. 1911.
a. Laun fangavarðar ....... 1,230 kr. 1.230 kr.
b. Þóknun handa dóm 

kirkjuprestinum ........... 100 — 100 —
c. Þóknun handa iækni ... 60 — 60 —
d. Ýmislegur kostnaður ... 2,825 — 2,825 —

4.
5.

Kostnaður við viðhald faugelsanna ........................
Onnur útgjöld :
a. Þóknun handa tveimur settnm 

málaflutningsmönnum við yrirrótt- 
inn ..................................................... 1,600 kr.

b. Laun sendiboðans við yfirrótt- 
inn .............. ................................ 50 —

c. Til eldiviðar á yfirréttarstofunum 50 —
d. Til viðhalds á yfirróttarstofunum 

o. fl..................................................... 50 —
e. Kostnaður við sakamal og lögreglu-

mál ...............  ................................... 3,000 —
f. Kostnaður við gjafsóknarmál ....... 300 —
s- Útgjöld við sáttamál ................... 50 —

1910. 1911.

kr. kr.

67,300 67,300
8,000 8,000
1,400 1,400

4,215 4,215
300 300

5,100 5,100

86,315 86,315

Alls.

kr.

172,630

172,630Flyt..
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Flnttar...

B.

Ýmisleg útgjöld:

1. Til þeas að gefa út, stjórnartíðindi og landshags- 
skyralur:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m.fl. 450 kr.
b. Til pappírs og prentunar stjórnar- 

tíðandanna (50 arkir), alt að 32
kr. örkin .....  ................................ 2,600 —

c. til pappíra, prentunar og aukavinnu
við landshagsskýralur alt að ... 3,600 —

d. Til kostnaðar við sending með póst
um alt að ........................................ 1,000 —

2. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-
eyri undir embættisbréf svo og embættwsímskeyti 
og samtöl.....................................................................

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald fyrir nokkrar opin-
berar byggingar .........................................................

4. Til embættiseftirlitsferða........... ... ...... ......... ...
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-

skoðun á skipamæliugum ........................................
6. Til útgjalda við eftirlit úr landi með fiskiveiðum

útlendinga............................................  ......................
7. Til aðatoðar löggæzlu um síldveiðatíinann ...
8. Útgjöld til yfirakattanefnda og fyrir húsaskatts-

virðingar .....................................................................
9. Útgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10.

nóvbr. 1905 ........................................... ... . ...

Samtals

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
172,630

1

1

(

1

'i

i

f

7,650 7,650

8,000 8,000

1,000 1,000
1,000 1,000

300 300

500 500
1,000 1,000

200 200

3,000 3.000 l

22,650 22,650 45,300 |

217,930

12 gr.

Til útgjalda við lækuaskipunim veitast kr. 298,950. j

1910. 1911. Alls.

1. Laun .............................................................................
2. Styrkur til Oræfinga til að vitja læknis...............

Styrkurinn útborgist hreppsnefnd Hofshrepps.

kr.
75,200

150

kr.
75,200

150

kr.
150,400

300

Flyt... 75,350 75,350 150,700
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Fluttar...
3. a. Styrkur til augnalæknis Bjöms Ólafssonar í

Reykjavík með skyldu til að veita stúdeutum 
á læknaskólanum tilsögn í augnlækningum, 
svo og til að halda ókeypis >klinik< handa 
fátæknm mönnum, að minsta kosti einu sinni
á mánuði .............................................................

b. Styrkur til hir.s sama msnns til lækningaferð- 
ar kringum landið á helztu viðkoraustaði strand- 
skipa með því skilyrði, að hann á hverri hring- 
ferð hafi að minsta kosti hálfs mánaðar dvöl 
á einum hinum fjölmennasta viðkomustað, 
eftir samráði við stjórnarráðið, eftir reikningi 
hvort árið alt að 300 kr.................... ..............

4. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft í Reykjavík
með skyldu til að veita stúdentum á læknaskól- 
anum tilsögn í tannlækningum, svo og til að halda 
ókeypis >klinik< handa fátækum mönnum, að 
minsta kosti einu siuni á mánuði .......... ................

5. Holdsveikisspftalinn....... ....................................... ..
6. Geðveikishælið á Kleppi ...... ...................................
7. Til reksturskostnaðar heilsuhælisins síð. á..............
8. Utgjöld við bólusetningar ... .......................... ........
9. Önnur útgjöld:

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkra-
skýla ................................................  3,000 kr.

b. Sjúkrahúsið á Akureyri, til aðgerð-
ar á húsinu f. á............................... 2,000 —

Með því skilyrði, að Akureyrar-
kaupstaður og Eyjafjarðarsýsla 
taki að sér að fullu viðhald spí- 
talans framvegis.

c. Til náms yfirsetukvenna ............... 2,000 —
d. Til verkfæra handa yfirsetukonum 400 —
e. Gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum

31. janúar 1896 um varnir gegn 
útbreiðslu næmra sjúkdóma ....... 4,000 —

f. Gjöld samkvæmt 25. gr. í lögum
6. nóvbr. 1902 um varnir gegn 
því að næmir sjúkdómar berist til
Islands ............................................ 1,000 —

g. Styrkur til sjúkrahúsa til að halda 
lærðar hjúkrunarkonur, alt að 200
kr. til hvers .................................... 600 —

h. Styrkur til þess að koma upp 
sjúkraskýlum á föstum læknissetr- 
um, alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, þó aldrei meira en nemi 
1000 kr. á hverja þúsund héraðs 
búa og með því skilyrði, að stjórnar-

1910.

kr.
75,350

2,000

300

1,000
30,875
17,600

1,000

1911. Alls.

kr. kr.
75,350 150,700

2,000

300 4,600

1,000 2,000
30,875 61,750
17,600 35,200
10,000 10,000

1,000 2,000

138,125 266,250Flyt... 128,125
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1

2.

j-

Fluttar...

ráðiS ssamþykki teikningu af hús- 
inu eftir aS hafa fengiS álit land- 
læknis, og aS a/slufélag þaS, er 
sjúkrask/liS heyrir til, taki þaS aS
sór til eignar og reksturs ........... 3,000 kr.
Styrkur til héraSslækna til utan- 
ferSa í þvf skyni, aS afla sér nyrr 
ar læknisþekkingar. StjórnarráðiS 
veitir þennan styrk eftir tillögum 
landlæknis og má ekki verSa meira 
en 120 kr. fyrir hverja mánaSar-
dvöl utaulands ................................ 600 kr.
HéraSslækni Andrési Féldsted til 
utanfarar til aS fullkomnast í augn- 
læknun og eyrna f. á...................... 1,500 kr.

Samtals...

1910. 1911. Alls.

kr.
128,125

kr.
138,125

kr.
266,250

18,100 14,600 32,100

146,225 152,725 298,950

13. gr.
Til samgöngumála veitast kr. 1,064,817.

A.
Til útgjalda viS póststjórnina:

Laun:
a. Handa póstmeistaranum ............... 4,000 kr.
b. 1. Handa þrem póstafgreiSslu-

mönnum í Reykjavfk....... ........ 4,900 —
Þaraf 500kr.sem launaviSbót handa
núverandi 1. póstafgreiSslumanni.

2. Handa póstafgreiSslumönnum
utan Reykjavfkur .................. 18,300 —

c. Handa bréfhirðingamönnum...........  8,000 —

Póstflutningur ........... .................... ...........  . ...........
Þar af alt aS 8000 kr. hvort áriS fyrir aS flytja 

alls konar póstsendingar (þar meS taldar böggul- 
sendingar, peninga- og ábyrgSarbréf) meS skipum, 
sem ekki njóta fasts tillags, milli Islands og út- 
landa og milli bafna á íslandi, vátryggja þær og 
annast skil á þeim á höfnum, aS þvf tilskildu, að 
skipin sigli meS fastri ferðaáætlun sem augl/st sé
fyrir fram.
Önnur útgjöld:
a. endurgjald fyrir skrifstofukostnaS 

póstmeistara eftir reikningi alt aS 5,000 kr.
PósthúsiS sé opiS 9 stundir hvern 

virkan dag, og 1 stund hvern helg- 
an dag.

b. Önnur útgjöld ................................ 7,300 —

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

35,200 35,200
50,000 50,000

12,300 12,300
97,500 97,500

195,000
195,000

3.

Flyt...
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1910. 1911: Alk.

Fluttar ...
kr. . kr. kr.

195,000

B.

Til vegabóta.

I. Til kostnaðar við stjórn og undirbúning vega-
gjörða: 1910 1911
1. Til verkfræðings landsins: kr. kr.

a. laun ............................
b. ferðakostuaður og fæð-

3,000 3,000

ispeningar...............  . 500 500
2. Til aðstoðarmanns :

a. laun ............................
b. viðbót við laun núver-

2,000 2,000

andi aðstoðarmanns... 700 700
3. Skrifstofukostnaður .......
4. Til vegamælinga og verk-

500 500

fróðra aðstoðarmanna ... 1,500 1,500
5. Til eftirlits með vegavið-

haldi .............................. 200
8,200 8,400

11. Til flutningabrauta:
1. Borgarfjarðarbraut ....... 30,000 10,000
2. Húnvetningabraut ....... 11,000 »
3. Eyjafjarðarbraut .......... 10,000 . 10,000
4. Beykjadalsbraut ....... 15,000 »
5. Fagtadalsbraut............... 3,000 3,000
6. Holtavegur ............... 5,000 »
7. Grnnsnesbraut ...............
8. Til viðhalds flutniuga-

10,000 »

bcauta ............................ 7,000 7,000
91,000 30,000

III. Til þjóðvega:
1. Mosfells8veitarvegur... 6,000 6,000
2. Stykkishólmsvegur ...
3. Holtavörðuheiðarvegur

6,000 6,000

(brýr á hana) ............... » 16,000
4. Skaftártunguvegur .......
5. a. Til brúar á Laxá í

5,000 5,000

Hornafirði ............... 10,000 »
b. Til framhalds þjóð

vegarins frá Laxá að 
Bjarnanesi .............. » 5,000

Flyt ... 27,000 38,000 99,200 38,400 195,000
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Fluttar ...

1910
kr.

27,000

1911
kr.

38,000
Frá Ljárakógum til
Svinadals ........................ 1,000
Aðrar vegabætur og við-
hald ................................ 15,000 10,000

IV. Til fjallvega .............................................................
V. Til áhalda.................................................................

VI. Til dragferjuhalds á Hóraðsvötnum ...................
VII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti.............................

VIII. Hvamm8tanga- kaupstaðarvegur (fyrir Múlann)
IX. Til akvegar frá Dalvík inn Svarfaðardal, gegn 

4000 kr. tillagi að minsta kosti aunarastaðar 
frá.............................................................................

X. Breiðdalsvegur ............................ ........................
XI. Til a/sluvegar frá Hafnarfirði til Keflavíkur ...

Fjárveitingarnar undir töluliðum VIII, X og XI 
veitast með þvl skilyrði, að jafnmiklu fé só að 
minsta kosti varið til veganna annarastaðar frá.

XII. Til brúar á Hölkuá l Þistilfirði .......................
XIII. Til brúar á Sandá í Þistilfirði ............................

C.

1. Til gufuskipaferða alt að ........................ ................
2 Til gufu- og mótorbátaferða .......................... ......

Af þesBari upphæð má verja alt að 1000 kr. 
hvort árið til þess að halda uppi reglubundnum 
mótorbátsferðnm frá Borgamesi upp eftir Hvitái 
að minsta kosti upp að Langholtsvaði.

D.
Til ritsíma og talsíma.

I. Ritsímafélagið mikla norræna urasamdar áragreiðsl- 
ur um 20 ár frá 25. ágúst 1906 að telja .......

II. Til n/rra Iandsímalagninga o. fl.
1. jBúðardalstalsími frá

Borðeyri ...............  17,000
Hér af væntist frá 
hlutaðeigandi hér- 
uðum alt að ....... 4,000

--------- 13,000

1910. 1911. Alls

kr. kr. kr.

99,200 38,400 195,000

43,000 48,000
5,000 5,000
2,000 2,000

300 300
300 300

5,000

2,000
2,000
7,500 7,500

4,500
10,000

180,800 101,500
282,300

40,000 40,000
45,000 45,000

85,000 85,000
170,000

35,000 35,000

35,000 35,000 647,300Flyt ... 13,000
79
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1910. 1911.

Fluttar ... 13,000
kr. kr.

35,000 35,000

Alls.

kr.
647,300

2. Stykkishólmstal- 
sími frá Borgar-
nesi............... ........ 55,000
Hér af væntist frá 
hlutaðeigandi hér- 
aöi alt að ........... 10,000

--------- 45,000

3. SiglufjarSartalsími
frá Vatnsleysu ... 35,000 
Hér af væntistfrá 
hlutaðeigandi hér- 
uðum ...................  10,000

--------  25,000
4. Til þess að strengja talsíma 

milli Reykjavíkur og Borð
eyrar ................................ 48,390

Stjóminni heimilast að
kaupa koparþráðinu þeg- 
ar hún álítur það hentugt 
verðsins vegna.

5. Til rannsóknar símaleiða, 
nauSsynlegrar útfærslu og 
umbóta, þar á meSal til 
þess aS fjölga notenda lín- 
um á Akureyri og Seyðis- 
firði og til stofnunar nýrra
stöðva m. fl.......................... 10,000 10,000

141,390 10,000

Það skal jafnan vera skil- 
yrði fyrir því, að stofnsett 
ar séu talsímastöðvar til 
almennings nota á framan- 
greindum símaleiðum, að 
hreppurinn ábyrgist og 
kosti að sínum hluta starf- 
ræksluna eftir þeim regl- 
um, sem nú gilda um 
stofnun venjulegra land 
símastöSva og stjórnin nán- 
ara ákveður.

Fluttar ... 176,390 45,000 647,300
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Flilttar

III. Til starfnekslu landsfmanna:
1. laun foratjóra landsimanna 5,000 5,000
2. ritsfmastöðin { Reykjavfk 

ásamt aðalskrifstofu land- 
sfmanna................................ 10,000 10,000

3. ritsfmastöðin á Akureyri, 
ásamt bœjarafmkerfinu ... 6,700 6,700

4. ritsfmastöðin á Seyðisfirði, 
ásamt bsejaraímkerfinu ... 8,150 8,150

5. ritsfmastöð á ísafirði, ásamt 
bæjarafmkerfi ................... 5,450 5,450

6. sfmastöð á Borðeyri........... 2,550 2,550
7. útgjöld við eftirlitsstöðvar 

og aðrar talsfmastöðvar ... 1,400 1,400

IV.

V.

VI.

VII.

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m..............

Koetnaður við ferðalög starfrœkslunnar vegna og
til utanfarar forstjóra f. á......................................

Viðhald landafmanna ..............  ..... ........ ............

Tillag til alþjóðaakrifstofunnar í Bem ........... ...

L
II.
III.
IV.

E.

Til vitja.

Til eftirlits með vitum .......................................
Skipaskagaviti .........................................................
Elliðaeyjarviti .........................  ........ ...............
Arnarnesviti: kr.
1. til vitavarðar ............................    500
2. fyrir olíu ................................................... 2C0
3. — steinkol ...........................   100
4. ýmisleg útgjöld ■ ...    260

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
176,390 45,000 647,300

39,250 39,250

4,000 4,000

2,500 1,500

10.000 12,000

400 400

232,540 102,150
334,690

1,500 1,500
300 300
400 400

1,060 1,060

3,260 3,260 981,990Flyt ...



628 Þingskjal 428

V. Siglunessviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu .......
3. — steinkol
4. ýroisleg útgjðld

Fluttar ..
kr.

........ 600

........ 250

........  50

........  150

VI.

VII.

VIII.

Til þess að reisa Rifstangavita, ásamt bústað 
handa vitaverði og til þess að kaupa lóð undir 
vitahúsin ....................... .........................................

Til þess að setja sjálf-hreifandi vitaljósker á
Langanesvita .........................................................

Dalatangaviti: kr.
1. til vitavarðar ..........................   400
2. fyrir olíu ................................................. 250
3. — steinkol ........................................ 100
4. ýmisleg gjöld ........................................ 250

IX. a. Til þess að reisa Dyrhólaeyjarvita, ásamt
bústað hauda vitaverði og til þess að kaupa 
lóð undir vitahúsin ........................................

b. Til kostnaðar við vitann síð. á.......................

X. Vestmannaeyjaviti: kr.
1. til vitavarðar ........................................ 700
2. fyrir olíu ................................................  200
3. — steinkol ............................................. 100
4. ýmisleg útgjöld ...................  . ........... 175
5. hús handa vitaverði f. á......................... 2,000

Reykjanesviti: kr.
1. til launa vitavarðar ... .......  1,500

fyrir olíu ................................................  500
— steinkol ........................................ 100

ýmisleg útgjöld ............................................................ 875
til að endurbæta lending við Kistur f. á. 2,000

1910. 1911. Alla.

kr. kr. kr.
3,260 3,260 981,990

1,050 1,050

25,000

3,500

1.000 1,000

25,000

1.000

3,175 1,175

4,975 2,975

41,960 35,460 981,990

XI.

Flyt ...
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar 41,960 35,460 981.990

Garðskagaviti: kr.
I. til vitavarSar ........................... ........... 600
2. fyrir oHu .................................... ........... 200
3. til viðhalds á húai, áhöldum o. fl. ... 300
4. fyrir steinkol ....................... ........... 100
5. ýmisleg útgjöld ........................ ........... 116

1,316 1,316

Gerðatangarviti ................................... 100 100

HafnarfjarSarvitar: kr.
I. til vitavarðar ................... ... .......... 400
2. fyrir olíu .................................... ........... 125
3. — steinkol ........................... ........... 50
4. ýmisleg gjöld .......................... ........... 100

675

Gróttuviti: kr.
1. til vitavarðar ........................... ........... 500
2. fyrir olíu .................................... ........... 150
3. — steinkol ............................ ........... 60
4. j'misleg gjöld ........................... .......... 240

950 950

45,001 37,826 82,827

Samtals ... 1,064,817

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála veitast kr. 481,500.

a. 1. 
2.

A.
í þarfir andlegu stéttarinuar: kr.

laun biskupsins.............................................5,000
skrifstofukostnaður ..............................  ... 1,000

1910. 1911. AIIs.

kr. kr.

6,000 6,000

6,000 6,000Flyt ...
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b.
Fluttar ...

önnur útgjöld:
1. til prestakalla samkvœmt lögum 27. febr. 1880,

1- gr..........................................................................
2. Til bráðabirgSaruppbótar brauSum ...................

Ráðherrann úthlutar styrknum eftir tillögum 
biskups.

3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti ...
4. viSbót viS eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 

prestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum...
5. framlag til prestlaunasjóSs ................................

1910. 1911.

kr. kr.
6,000 6,000

6,500 6,500
5,000 5,000

600 600

4,000 4,000
24,000 24,000

46,100 46,100

■

Alls.

kr.

92,200

B.

Til kenslumála.

I. Til prestaskólans:
a. laun ................................................

önnur útgjöld: 1910.
kr.

960

1911.
kr.

960

1. húsaleiguatyrkur handa læri- 
sveinum, alt að 80 kr. til 
hvers ....................................

2. námsstyrkur ....................... 1,000 1,000

3.

Styrkurinn til hvers nem- 
anda má eigi fara fram úr 
250 kr. fyrir skólaáriS.

Húsaleigustyrk og náras- 
styrk má aS eins veita efni- 
legum, reglusömum og efna- 
litlum nemendum, og gangi 
aS öSru jöfnu utanbæjar- 
nemendur fyrir bæjarnem 
endum.
til tímakenslu ............... . 100 100

4. til bókakaupa................... 300 300
5. til eldiviSar og ljósa........... 150 150
6. til umsjónar ........................ 100 100
7. ýmisleg útgjöld ................... 250 250
8. til þess aS gefa út kenslu 

Flyt ... 2.860 2,860

9,200 9,200

9,200 9,200 92,200
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1910. 1911. 
kr. kr.

Fluttar ... 2,860 2,860 
bækur handa prestaskólan- 
um, 25 kr. fyrir örkina, alt 
að............................................ 250 250

II. Til læknaskólans:
a. laun.........................................................................

b. önnur gjöld: kr.
1. húsaleigustyrkur handa nemend-

um, alt að 80 kr. til hvera...........  1,200
2. námsstyrkur .................................... 1,600

Styrkur til hvers nemanda má 
eigi fara fram úr 250 kr. fyrir 
skólaárið.

Húsaleigustyrk og námsstyrk má 
að eins veita efnilegum, reglu* 
sömum og efnalitlum nemend- 
um, og gangi að öðru jöfnu utan- 
bæjarnemendur fyrir bæjarnemend- 
um.

3. eldiviður, ljós og ræsting ........... 550
4. til bókakaupa, verkfæra og kenslu-

áhalda................................................. 700
5. ferðastyrkur hauda læknaefnum .. 300
6. þóknun fyrir tfmakenslu í efna-

fræði ...............................   400
7. þóknun til Þórðar geðveikralæknis

Sveinsaonar fyrir kenalu i lagalegri 
læknisfræði...............................   300

8. til umbúða og annar& kostnaðar við
ókeypis >klinik« alt að ................. 200

9 . ýmisleg útgjöld ............................... 200

þess að leigja hús handa læknaskólanum ...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
9,200 9,200 92,200

3,110 3,110

12,310 12,310
24,620

3,200 3,200

5,450 5,450

1,000 1,000

9,650 9,650
19,300

136,120Flyt ...
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Fluttar ...
Til lagaskólans: 1910.

kr.
6,800

1911.
kr.

6,800a. laun............................................
b. til aukakenslu ........................ 800 800
c. önnur útgjöld:

1. húsaleigustyrkur handa nem- 
endum, alt að 80 kr. til 
hvers .................................... 640 640

2. námsstyrkur ........... ....... 1,000 1,000
Styrkurinn veitist meö 

sömu skilyrðum og við 
prestajskólann og læk na- 
skólann.

3. eldiviður, 1 jós og ræsting 250 250
4. til bókakaupa ...............  . 500 500
5. húsaleiga ............................ 500 500
6. önnur útgjöld ................... 200 200
7. til útgáfu kenslubóka ....... 500 500

IV. Til hiu8 almeuna meutaskóla:
a. laun ........................................

aðstoðarfé: kr.
handa söngkennaranum ......... ........... 600

fimleikakennaranum ... ........... 700
fyrir dyravörzlu, umsjón yfir húsum
og munum skólans og til hjúa-
halds ................................ ...... ........... 1,000

1910. 1911.

kr. kr.

11,190 11,190

19,200 19,200

2,300 2,300

Alls.

kr
136,120

22,380

c. önnur útgjöld: 1910. 1911.
kr. kr.

1. til bókasafns skólans ....... 400 400
2. til eldiviðar og ljóea ....... 1.400 1,400
3. til skólahússins utan og

iunan ...................    1,400 1,400
4. til fasts aukakennara ....... 1,600 1,600
5. til annarar tímakenslu og

prófdómenda ... .................  1,200 1,200
6. húsaleigustyrkur handa 36 

lærisveiuum, 20 kr. hauda
hverjum................................ 720 720

7. námsstyrkur ....................... 2,000 2,000

Flyt ... 8,920 8,920 21,500 21,500 í 158,500
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1910.
kr.

Fluttar... 8,920 8,920

8.

Styrkur til hversnemanda 
má eigi fara fram úr 200 
kr. fyrir skólaáriS

Húsaleigustyrk og náms- 
styrk má aS eins veita efni- 
legura, reglusömum og efna- 
litlum nemendum og gangi 
aö öSru jöfnu utanbæjarnem- 
endnr fyrir bæjarnemendum. 
Þóknun banda lækni ........... 100 100

9. Ýmisleg útgjöld ................... 1,000 1,000
10. Til vísindalegra ábalda viS 

kenslu .................................... 450 450
11. Til þess aS gefa út kenslu- 

bækur handa hinum almenna 
mentaskóla 30 kr. fyrir örk- 
ina............................................ 600 600

12. Til áhaida viS fimleika 
kenslu ....................... ............ 100 100

13. Til verSIaunabóka ............... 300 300

Til
a.

gagnfræSaskólans á Akuieyri: 
Laun ...........................................

b. Önnur útgjöld: 1910. 1911.

1. Til bóka- og áhalda- 
kaupa viS kensluna .......

kr.

600

kr.

600
2. Til eldiviSar og ljósa....... 600 600
3. Til tímakenslu og auka- 

kenslu................................ 2,500 2,500
4. Til styrkveltinga náms- 

piltum............................. 800 800
5. Ýmisleg útgjöld, þar meS 

talin dyravarzla............... 1,400 1,400

VI. Til kennaraskólans:
a. Laun ........................................ 6,600 6,600
b. Önnur útgjöld *

Flyt... 6,600 6,600

1911.
kr.

1910. 1911. Allg.

kr. kr. kr.
21,500 21,500 158,500

11,470 11,470

32,970 32,970
65,940

6,600 6,600

5,900 5,900

12,500 12,500
25,000

249,440

sI

1

i

80
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VII.

VIII.

1910. 1911.
kr. kr.

Fluttar... 6,600 6,600
Tímakensla ... .................. 1,000 1,000
Eidiviður og ljós ........... 800 800
Bókakaup og áhöld ....... 300 300
Námsstyrkur ................... 1,500 1,500
Ýmisleg útgjöld ...... 1,000 1,000

Til stýrimannaskólans :
a. Laun .................................................... .........
b. Önnur útgjöld:

1. Til tímakenslu.............. . 1,000 1,000
2. Til áhaldakaupa o. fl. ... 400 400
3. Til eldiviðar og ljósa .. 400 400
4. Ýmisleg útgjöld .......... 600 600

Til annarar kenslu :
a. Til kvennaskóla:

1. Til kvennaskólans í 
Reykjavík........... ........ .. 3,000 3,000

2. Til sama skóla 48 kr. 
fyrir hverja námsmey, 
sem er alt skólaárið, 
alt að.............................. 2,000 2,000

3. Námsstyrkur til sveita- 
stúlkna við sama skóla 300 300

4. Til sama skóla til kaupa 
á húsbúnaði, rúmfötum 
og matreiðsluáhöldum f. 
á. alt að....................... . 2,000 »

5. Til kvennaskólans á 
Blönduósi ....................... 3,000 3,000

6. Til sama skóla 40 kr. fyr- 
ir nverja námsmey, sem 
er alt skólaárið, alt að... 2,000 2,000

b. 1. Til barnaskóla .................................... ...
Þar af til barnaskóla í kaupstöðum 
5,000 kr.

Styrkur þessi veitist einkum eftir 
lengd kenslutíma og nemendafjölda,

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
249,440

11,200 11,200
22,400

3,200 3,200

2,400 2,400

5,600 5,600
11,200

12,300 10,300
21,000 21,000

33,300 31,300 1 283,040
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1910. 1911. Álls.

kr. kr. kr.

Fluttar... 33,300 31,300 283,040
og með því skilyrði, að akólarnir 
njóti roót8 við styrkinn úr landssjóði, 
jafnmikils styrka annarestaðar frá og að 
þeir hafi nauðsynlegustu kensluáhöld.

2. Til farskóla, alt að 200 kr. til hvers, 
og farkennara, þar sem ekki eru lög- 
skipaðir farskólar, alt að 100 kr. til 
hvere ............... .................... ..'.................. 15,000 15,000

Styrkur þessi veitist gegn því, að 
skólarnir fái úr sveitarejóði eða annare 
staðar að, að minsta kosti jafnmikið 
landssjóðsstyrknum, og að þeir hafi 
nauðsynlegustu kensluáhöld.

3. Styrkur til að byggja barnaskóla utan 
kaupstaða alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, með því skilyrði, að stjórnar- 
ráðið samþykki teikningu að húsinu ... 20,000 20,000

4. Til framhaldskenslu handa kennurura .. 2,500 2,500
5. a. Laun uwsjÓnarm&nns fræðslumál- 

anna................... ............  . ............ 3,000 3,000
b. Til eftirlitsferða eftir reikningi....... 600 600

Til unglingaskóla, utan kaupstaða, þó eigi 
yfir 750 kr. til hvera, alt að....................... 5,000 5,000

Styrkur þessi veitist með því skilyrði, 
að til kenslunnar sé varið úr sveitarsjóði 
eða annarsstaðar að eigi minna en styrkn- 
um nemur. Nánari skilyrði fyrir styrk- 
veitingum þessum semur stjómarráðið.
Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flens- 
borg ................................................................. 7,000 7,000
Til viðgerðar á gamla skólahúsinu í Flens- 
borg f. á. ... ................................................... 500 »
Til organleikarans við dómkirkjuna í Reykja- 
vík ........... ........................ ................................. 100 100
Til kennara í organslætti og sönglist í 
Reykjavlk ............... ......................................... 400 400
Styrkur til þess að semja og gefa út al- 
þýðukenslubækur............................................ 800 800
Til kenslu heyruar- og málleysingja........... 6,500 6,500
Til kenslu 3 blindra barna í Danmörku ... 900 900

Flyt... 95,600 93,100 283,040
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IX.

X.

Fluttar...
1. Til ljðskólans á Hvítárbakka í kr.

Borgarfirði........................................ 1,500
Til sama skóla: 30 kr. fyrir hvern 
nemanda, sem er á skólanum a8 
minsta kosti 6 mánuSi, alt aS .. 600

m. Styikur til Ingibjargar GuSbrandsdóttur 
leikfimiskennara til aS veita ókeypis tilsögn 
munnlega og verklega utanbæjarstúlkum, 
8vo að þær verði færar um að kenna leikfimi

Til sundkenslu:
a. í Reykjavík...................  .............................. .

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, aS 
kenslan fari fram aS minsta kosti 2 mánuSi 
aS vorinu og 1 mánuð aS haustinu, og að 
lærisveinar latínuskólans njóti kenslunnar 
ókeypis.

b. Til sundkenslu annarsstaSar... ....................
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjórnum og 
sýslunefndum með því skilyrði, afi annnrs- 
staSar frá sé lagt til sundkenslunnar eigi 
minna en landssjóðsstyrknum nemur.

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi 
kenslu í tréskurði í Reykjavík ............................

Samtals...

1910. 1911. AlÍs.

kr.
95,600

kr.
93,100

kr.
283,040

2,100 2,100

480 480

98,180 95,680
193,860

300 300

1,000 1,000

1,300 1,300
2,600

2,0001,000 1,000

481,500

15. gr.

Til vfsinda og bókmenta veitast kr. 143,820.

1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

1. LandsbókasafniS: -
a. Laun bókavarðar........................
b. — 1. aðstoðarmanns...........
c. — 2. aðstoðarmanns ..

kr.
3,000
1,500
1,000

kr.
3,000
1,500
1,000

kr. kr. kr.

Flyt... 5,500 5,500
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1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr. kr. kr.
fluttar... 5,500

6,000
5,500
6,000d. til að kaupa bækur og handrit

e. til bókbands ................................ 1,400 1,400
f. til samningar spjaldskrár (eftir 

reikningi) ........... ........................ 1,500 1,500
g- fyrir afskriftir (eftir reikningi) 800 800
h. til að prenta ritaukaskrár ....... 200 200
i. brunaábyrgðargjald fyrir safnið 360 360

15,760 15,760
2. til Landsskjalasafnsins:

a. laun skjalavarðar ...................... 1,800 1,800
b. til að binda inn og búa um skjöl 

og til aðstoSar ............... ....... 1,200 1,200
c. til að útvega og afrita merk skjöl 

og bækur handa skjalasafninu... 600 600
d. til að gefa út skrá yfir skjalv 

safnið............................................ 250 250
3,850 3,850

3. til Forngripasafnsins:
a. laun fornraenjavarðar ............... 1,800 1,800
b. til aðstoðar eftir reikningi alt að 600 600
c. til að útvega forngripi og til 

áhalda alt að ............................. 1,000 1,000
Safnið sé opið frá 15. júní til 

15. æpt., 2 tíma á dag, en hinn 
tíma ársins 6 stundir á viku eft-
ir nánari ák væðum stjórnarráðsins.

d. tilrannsókna og undirbúnings á 
skrásetning fornmenja alt að ... 1,000 1,000

4,400
800

4,400
8004. til Náttúiufræðisfélagsins ...............

Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 200
kr á ári.

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að lands
atjórnin fái skírteini fyrir því, aS náttúrugripasafnið
aé eign landsins.

Ennfremur &ð safnið sé til sýnis á ákveðnum
tíma, að minsta kosti einu sinni í viku.

5. til safnahússins: 1910. 1911.
kr. kr.

a. til eldiviðar, áhalda o. fl............ 2,200 2,200
b. til dvravarðar ............................ 1,400 1,400

3,600
2,000

3,600
2,0006. til kaupstaðarbókasafna ..................

Fé þetta veitist með því skilyrði, að bæjar og
sýslufélög veiti að minsta kosti jafnmikla upphæð.

Flyt... 30,410 30,410

í
i
I

í
í
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 
21. 

22.

Fluttar...
til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum alt 
aö 150 kr. til hvers, gegn eigi minna tillagi úr 
syslusjóði eða bæjarsjóði alt að ........................ ......

Landstjórninni sé sendar skyrslur um fyrirkomu- 
lag, efnahag og bókakaup þessara stofnana. 
til deildar hins íslenzka bókmentafélags i' Reykja- 
vík .................................................................................

500 kr. af styrk þessum veitast theð því skil- 
yrði, að Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af 
íslenzku fornbréfasafni, eða sem því svarar af 
registri.
Til Þjóðvinafólagsins.................. ................................
Til Fornleifafélagsins .................................................

Utborgist því að eins, að árbók Fornleifafélags- 
ins komi út hvort árið.
Til Sögufélagsins, til að gefa út heimildarrit að
sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk, alt að .......
Til þess að rita og gefa út ítarlegt rit um þjóð- 
réttarstöðu landsins, er þingið kýs þriggja manna
nefnd til að semja og sjá um, alt að ...................
Til að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbréfa 
safni, með því skilyrði, að gefið verði út sams 
konar registur sem við fyrstu bindi við sérhvert 
bindi, svo fljótt sem auðið er, eftir að það er 
komið út.........................................................................

Til cand. mag. Sigfúsar Blöndals til þess að vinna 
að íslenzk-dan8kri orðabók .......................... ............

Til Brynjúlfs Jónssonar til undirbúnings fornleifa- 
skrár ............................ ...............................................

Til Einars skálds Hjörleifssonar................... .......

Til Þorsteins Erlingssonar skálds ...........................

Til síra Valdimars Briem’s ...... ........................

Styrkur til Guðmundar skálds Magnússonar .......

Til Guðm. skálds Guðmundssonar ............................
Til Guðmundar Friðjónssonar skálds........................

Til Magnúsar Einarssonar til að halda uppi söng-
kenslu á Akureyri ....................................................
Til Sigfúsar Einarssouar til eflingar og útbreiðslu 
sönglistar og söngþekkingar hér á landi ...............

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
30,410 30,410

1,500 1,500

2,000 2,000

750 750
400 400

750 750

5,000

800 800

300 300

400 400

1,500 1,500

1,500 1,500

800 800

800 800

600 600
300 300

300 300

1,200 1,200

49,310 • 44,310Flyt...

23.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

1910' 1911 Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 49,310 44,310

Til alþvöiifrsBðslii Stúriftntafftlagnins ...................... 500 500

Til >Bindindissameiningar Norðurlands« til útbreiðslu 
og eflingar bindindi.................................................... 300 300

Til stórstúku Goodtemplara á íalandi til eflingar 
bindindi.................................... ................................... 2,000 2,000

Bœði þessi tvö aíðastnefndu félög gjöri stjórn- 
inni reikning fyrir, hvereu fénu er varið.

Til að gefa út dómasafn landsyfirréttarins, alt að 
15 kr. fyrir hverja örk ............................................ 150 150

Til leikfélags Reykjavíkur, alt að............................
Styrkur þessi veitist með þvískilyrði, að bæjar- 

sjóður Rcykjavíkur veiti félaginu að minsta kosti
helming á móts við styrkinn úr landssjóði.

1,000 1,000

Til cand. mag. Boga Melsteðs til að semja sögu 
íslands ....................................................  .................. 1,000

Styrkur til Jóns ritstjóra Ólafssonar til að semja 
og búa undir prentun íslenzka orðabók með ís- 
lenzkum þýðingum, 60 kr. fyrir það sem svarar 
prentaðri örk, alt að ................................................ 1,500 1,500

Styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings til að rann 
saka og rita um sögu íslands ................... ............ 1,000 1,000

Til mag. art. Ágústs Bjarnasonar til þess að gefa 
út heimspekilega fyrirlestra, 50 kr. fyrir örkina,
alt að............................................................................ 600 600

Styrkur til að gefa út lagasafn handa alþýðu
(áframhald), 20 kr. fyrir örkina, gegu því að áfram- 
hald þetta verði eigi selt tiltölulega dýrara en þau 
bindin (4), sem út eru komin áður, f. á. alt að .. 800

Til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til fiski- 
rannsókna ..................................................................... 600 600

Til lanrimflRlinga á íslanrii ........................................ 5,000 5,000

Til dr. Helga Pjeturss til jarðfræðisrannsókna ... 2,000 1,000

Til Guðm. G. Bárðareonar til utanfarar til jarð- 
fræðisrannsókuanáms f. á............................................. 1,000

Til Helga Jócssonar til mýra- og grasfræðisrann- 
sókna ............................................................................. 1,5001,500

Flyt... 68,260 59,460

í
f
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Fluttar... 68,260 59,460
39. Til ísólfs Pálssonar til utanfarar í þeim tilgangi 

að afla sér tekniskrar mentunar f. á....................... 1,500
40. Til jarfiskjálftarannftókna, ................................................ 300 300

4,800 4,80041.
42. Til Jóns Ófeigssonar til að gera þýzk íalenzka orða- 

bók........................................................................................... 1,000 1,000
43. Til Einars Jónssonar myndasmiðs ............................

Fjárveiting þessi er meðfram ætluð til þess, að
hann geti varðveitt myndasafn sitt.

1,200 1,200

77,060 66,760

Samtals... 143,820

16. gr.

Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 402,720.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Til bændaskólans á Hólum :
a. La.un ........................................ .... 2,700 2,700
b. Til aðstoðarkennara..................... 1,000 1,000
c. Onnur útgjöld: 1910. 1911.

kr. kr.
1. Til verklegrar kenslu ....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ............... 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa ....... 600 600
4. Til styrkveitinga nemend-

um ....................................... 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ............ 600 600

— 3,100 3,100

Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun ............................ ............... 3,000 3,000

Af þessari fjárveiting eru 300 kr. launabót
handa Hirti Snorrasyni fyrrum skólastjóra þar.

b. Til aðstoðarkennara ..................... 1,000 1,000
c. Onnur útgjöld :

1. Til verklegrar kenslu....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ............... 500 500
3. Til eldiviðar og Ijósa ....... 400 400

Flyt... 1,900 1,900 10,800 10,800
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3.
4.

fluttar...

1910.
kr.
1,900

1911.
kr.

1,900
4. Til styrkveitinga nemendum ... 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ........................ 600 600
6. Til byggingar skólabúss úr stein-

steypu............................................ 46,000

Til Torfa Bjarnasonar til verklegrar búnaðarkeuslu
Til Eiðaskólans: 1910. 1911.

kr. kr.
a. Bygggingaretyrkur .................. 10,000 10,000
b. Til verklegrar búnaðarkenslu ... 3,000 3,000

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Til húsmæðrakenslu á Eiðum...............  ..................
Til Jónínu Sigurðardóttur til matreiðsluskólahalds 
Til búnaðarfólaga....................... ............... ...............
a. Til Búnaðarfélags íslands. Þar af til kenslu í

mjólkurmeðferð 3,000 kr. hvort árið ...............
b. Til nánari undirbúningsrannsókna og mælinga

viðvíkjandi áveitu úr Þjóreá og Hvítá á Skeið 
og Flóa . ....................... .........................................

Laun skógræktaretjóra.....  ..........................  ...........
Til skóggræðsln........................ ..............................
Handa Ungmennafélagi íslands til eflingar líkam-
legra íþrótta og til skóggræðslu................................
Til sandgræðslu....................................................  ......
Styrkur til samvinnusrojörbúa. Styrkurinn veitist 
eftir þeim reglum, sem settar voru í lögum nr. 49,
10. nóv. 1905 ...............  ...........................................
Til verkfræðings, er aé til aðstoðar landsstjórn og 
hóraðsstjórnum 1910. 1911.

kr. kr.
a. Laun ............................................ 3,000 3,000
b. Ferðakostnaður eftir reikningi... 500 500

a. Laun handa 2 dýralæknum ................................
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni i

Reykjavík............... .............................................  ...
Styrkur til Hólmgeire Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu ................................
Styrkur til manns til að nema dýralækningar.......
Til Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavík til þess 
undir yfirumsjón landsstjórnarinnar að reka iðn-
skóla i Reykjavik .........................................................
Til Iðnaðarmannafólagsins á Akureyri til þess að 
reka iðnaðarmannaskóla þar ....................................

1910. 1911. Alls.

kr. kr, kr.
10,800 10,800

48,900 2,900
1,500 1,500

13,000 13;000
1,000 1,000
1,000 1,000

22,000 22,000

54,000 54,000

4,000 4,000
3,000 3,000

10,500 10,500

2,000 2,000
4,000 4,000

14,000 12,000

3,500 3,500
2,400 2,400

400 400

300 300
600 600

5,000 5,000

1,000 1,000

202,900 154,900Flyt...
81
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Fluttar...
Til Iðnaðarmannafélagsins á ísafirði til kvöldskóla- 
halds .... .................................................................• ■•

Til Iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til kvöld- 
skólahalds ...........  .......................................................

Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn til náms 
erlendis ................................................  ................. •••

Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélags- 
ins í Reykjavík til þess að halda uppi skóla fyrir 
verzlunarmenn í Reykjavík........................................

Styrkur til byggingarfróðs manns til þess að leið- 
beina við húsabyggingar........... .................................

a. Laun handa 2 yfirmatsmönnum 1910. 1911.
á gæðum fiskfarma, öðrum í kr. kr.
Reykjavík, hiuura á ísafirði .. 2,000 2,000

b. Til Þorsteins Guðmundssonar,
launaviðbót ................................ 400 400

Þóknun til vörumerkjaskráritara . .........................

Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:
a. Laun forstöðumanns, auk 25°/0 af brutto

tekjum stofnunarinnar ...............  ......................
b. Til húsaleigu ....... .................................................
c. Til ljósa og eldsneytis .................. .....................

Styrkur til tveggja fslenzkra stúlkna til handavinnu- 
náms hjá >Kunstflidsforeningens Fiiundervisning« 
í Kaupmannahöfn .................................. ....................

Til fiskiveiðasjóðs íslands ........................................
Ef stofnað verður útgerðarmannafélag, er nái til 

allra eða flestra innlendra sfldarútvegsmanna, þá skal 
jafnan leita álits þess félags um úthlutun á því fó í
Fiskiveiðasjóði, sem ætlað er til eflingar sfldarútvegi.

Iðnaðarmannafélagið l Reykjavfk til iðnsýningar...

Leiga eftir Gullfoss ................................... ...............

Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur- 
sandi til að halda við bygð á sandinum og veita 
ferðaraöunum húsaskjól, beina og fylgd ...............

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
202,900 154,900

600 600

300 300

2,000 2,000

5,000 5,000

800 8Q0

2,400 2.400

360 360

2,000 2,000
700 700
300 300

300 300

6,000 6,000

2,000

300 300

400 400

224,360 178,360 402,720

402,720Samtals ..
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17- gr-
Til skyndilána handa embættismöunum og lögboðinna framgreiðslna veitast 5,200 kr. 

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár o. fl. veitast 127,720 kr. ; þar af til ekkjufrúar Jakob- 

ínu Tbomsen 300 kr.; til ekkjufrúar Önnu Johnsen 150 kr.; til prestsekkju Ragnheiðar 
Jónsdóttur sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmanneyjaprestakalli 105 kr. 40 a. ; til 
ekkjufrúar Torfhildar Holm 360 kr.; til próf. dr. phil. Þ. Thoroddsen 2,000 kr. ; til síra 
Matthíasar Jochumssonar 2,000 kr.; til síra Hjörleifs Einarssonar 500 kr.; til Bjargar Jóns 
dóttur, ekkju stýrimannaskólastjóra M. Bjarnasonar, 300 kr.; til ekkjufrúar Valgerðar Þor- 
steinsdóttur 250 kr.; til ekkjunnar Solveigar Þorkelsdóttur (meðan börn hennar eru í ómegð) 
200 kr.; til læknisekkju Magneu Ásgeirsson 200 kr.; til Elinborgar Friðriksdóttur 600 kr.; 
til frú Sigríðar Þorkelsdóttur 200 kr.; til Ragnhildar Björnsdóttur, ekkju Páls Ólafssonar 
skálds, 300 kr.; til Sumarliða pósts 200 kr.; til Hannesar pósts 200 kr.; til Gísla póets 
Eiríkssonar 200 kr.; til Jóhanns pósts Jónssonar 200 kr.; til Egils pósts Gunnlangssonar 
100 kr. ; til Böðvars pósts Jónssonar 100 kr.; til fyrveraudi fangavarðar Sigurðar Jónssonar 800 
kr.; til barnakennara Tómasar Davíðssonar 200 kr. — til allra þeirra hvort árið. Til fyrver- 
andi alþingismanns Þorvalds Björnssonar í viðurkenningarskyni 1000 kr. f. á.

19- gr-
Til óvissra útgjalda veitast 6,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða embættismanna- 

efna frá útlöndum til að taka við embættum hér á landi.

20. gr.
Tekjuhallinn, sem fyrst um siun er áætlað að verði kr. 360,393,67, er ætlast til að 

jafnist með tollauka samkvæmt frumvarpi því, sem lagt er fyrir þingið um bráðabirgðahækk- 
un á ýmsnm tollum.

21- gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1909 og hafa í för með 

sér tekjur eða útgjöld fyrir landssjóð, breytast upphæðirnar tekju og gjaldamegin samkvæmt 
þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskip 
unum, konungsúrskurðum eður öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrár- 
innar, gilda að cins fyrir fjárhagstímabilið.

22. gr.
1. Úr viðlagasjóði má verja alt að 10,000 kr. til lánveitinga til stofnuuar mjólkurbúum. 

Lán þessi veitast eftir meðmælum frá Búuaðarfélagi íslands og gegn ábyrgð sveitafélaga, sýslu- 
félaga eða amtsfélaga. Þau ávaxtist með 3°/0 árlega, sóu afborgunarlaus fyrstu 5 árin, og 
greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

2. Neshreppi utan Ennis má veita úr viðlagasjóði 8500 kr. lán gegn ábyrgð hrepps- 
nefndarinnar og sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, til þess að gera Krossavík á 
Hjallasandi að mótorbátakví. Lánið ávaxtast og endurborgist með 6 °/0 á 28 árum.

3. Sláturfélagi Suðurlands má lána úr viðlagasjóði 45,000 kr. gegn jafumiklu stofnfé 
(hlutafé) og ábyrgð sýslunefndanna í V.-Skaftafells, Rangárvalla, Árness, Kjósar, Borgarfjarðar 
og Mýra sýslna, og á1/^0/,) vöxtum og afborgun á 15 árum.

4. Öðrum sláturfólögum má lána úr viðlagasjóði 25,000 kr. gegn ábyrgð hlutaðeigandi 
sýslunefnda og öðrum kjörum hinum sömu.
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5. UllarverksmiSjunni á Akureyri má lána úr viðlagasjóði alt að 50,000 kr. með ábyrgð 
bæjarstjórnar og sýslunefndar Eyfiiðinga gegn á1/^0/,, vöxtum og afborgunarlaust 5 ár hin 
næstu, en greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

6. íshúsfélagi Vestmannaeyja má lána úr viðlagasjóði alt að 20,000 krónur á ábyrgð 
sýslufélags Vestmannaeyja gegn 4 | /o ársvöxtum, afborgunarlanst 5 ár hin næstu, en greiðist 
síðan með jöfnum afborgunura á 15 árum.

7. Handa Heilsuhælisfélaginu má ábyrgjast 150 þús. kr. lántöku til að koma npp heilsu- 
hæli á Vffilsstöðum yfir 50 sjúklinga.

8. Fljótshlfðarhreppi má veita úr viðlagasjóði 5 þús. kr. lán gegn ábyrgð sýslunefndar 
Rangæinga með 6°/0 í vöxtu og afborgun á 28 árum.

9. Alt að 6000 kr. má lána úr viðlagasjóði kirkjusjóði íslands, ef á þarf að halda, til 
að hlaupa undir bagga til að endurreisa 2 kirkjur í Arnessýslu. er fuku í vetur.

10. Úr viðlagasjóði má lána Björgvin Vigfússyni sýslumanni í Rangárvallasýslu alt að 
12,000 kr. til að koma sér upp embættisbústað gegn fasteignarveði eða anuari þeirri trygg- 
ingu, er landsstjórnin tekur gilda. Lánið ávaxtast og endurborgist með 6% á 28 árum.

11. Lánið er bundið því skilyrði, að bústaðurinn sé á heppilegum stað fyrir sýsluna, og 
að alt lánið falli í gjalddaga, ef ekki um semur með honum eða búi lians um kaup á húsi 
og jörð við eftirmann hans í embættinu á síuum tíma.

12. Úr viðlagasjóði er heimilt að verja alt að 20,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa 
bændum og samgirðingafélögum til að kaupa fyrir girðingaefni frá litlöndum gegn ábyrgð sýslu- 
nefnda. Lán þessi ávaxtast með 4°/0 og eru, að því er snertir samgirðingar og ábúendur á 
jörðum einstakra manna, afborgunarlaus fyrstu 2 árin, en afborgist sfðan á 20 árum með 
jafnri afborgun á ári. Abúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum fá lán þessi gegn 6°/0 ár- 
gjaldi í vöxtura og afborgunum í 28 ár. Lán þessi veitast eftir tillögum Búnaðarfélags Islands.

13. Úr viðlagasjóði má verja alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa þurrabúð- 
armönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta — Lánið veitist að eius gegn ábyrgð 
sýslufélaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi hærri upphæð en 400 kr. fyrir þurrabúðar- 
mann hvern. — Lán þetta ávaxtist með S1/^0/,,, sé afborgunarlaust 4 fyrstu árin, og endur- 
borgist sfðan með jöfnum afborgunum á 20 árum.

14. Sýslufélögum, sem leggja fram áskilið framlag til landssfmalagningar má veita láu 
úr viðlagasjóði f því skyni, er ávaxtist með 4°/0 árlega, og endurborgist á 18 árum. Til láua 
þessara má verja alt að 40,000 kr.

15. Sýslufélögum má lána úr viðlagasjóði alt að 10,000 kr. hvort árið til þess að koma 
upp kornforðabúrum til skepnufóðurs, þar sem hætt er við að sigling geti tepst af fsum. Lán 
þessi ávaxtist með 4°/0 árlega og endurborgist á 15 árum,
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Nd. 429. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907.

Ein8 og það var samþykt við 2. umræðti í Nd.

1- gr-
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum fyrir árin 1906 og 1907 og 

fjáraukalögum 16. nóv. 1907, fyrir árin 1906 og 1907 veitist 278,655 kr. 13 aur. til gjalda 
þeirra, sem tilfærð eru í 2.—11. gr. hér á eftir.

2. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, er talin em í 8. gr. fjárlaganna veitast:
Við tölulið 5. til aðstoðar og skrifstofukostnaðar .......................... kr. 1,345,39
Við tölulið 7. til viðhalds stjórnarráðshússins .................................... — 1,917,99

Kr. 3,263,38

3- gr
Sem viðhót við gjöld þau, sem talin eru í 10. gr. fjárlaganna veitast:

Við B. Ýmisleg útgjöld :
Við tölulið 1 b. til pappíre og prentunar stjórnartíðindanna ............ kr. 5,658,66
Við tölulið 1 e. til pappírs og prentunar og aukavinnu við landshags-

skýrslur ....................... ................... ................... ... — 1,142,46
Við tölulið 1 d. flutningsgjald með póstum ......................................... — 872,45
Við tölulið 1 e. til að gefa út registur við stjórnartíðindiu ................ — 799,20
Við tölulið 3 fyrir 3 kemiskar slökkvidælur .....................................  — 500,93

Kr. 8,973,70

4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 12. gr. fjárlaganna til samgöngumála veitast:

Við A. Til útgjalda við póststjórniua :
Við tölulið l b. 1. handa póstafgreiðslumónnum utau Rvíkur kr. 368.00
—------1 c. handa bréfhirðingamönnum............................ — 603,00
— ------ 2. Póstflutningur .............. ............................... — 9 013,25
—------4. d. fyrir prentun á ýmsu .................................... — 12,547,17

e. til áhalda ....................................................... — 4,063,50
f. til bréfburðar í Reykjavík ............................ — 400,00
h. ÓVÍ88 útgjöld ................................................... — 514,55
i. til viðhalds húsi og áhöldum ........................ — 2,462,36 kr.

Við B. Til vegabóta:
Við tölulið 1 b. ferðakostnaður verkfræðings ........................... kr. 616,19
—------3 til flutningabrauta........... ............................ — 30,305,72
.. . ð til áhaldakaupa og verkfæra .....  ............... — 9,758,22

Eftiratöðvar af kostnaði við Lagarfljótsbrú ... — 3,425,75
Kostnaður viðbrúargjörðá HvítáogTungufljót — 10,089,09

Flyt kr. 84,166,80
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Flutt kr.
Við D. Til ritsíma og málþráða:

ViS tóluliS 2—3. Til landsímalagningar frá SeySisfirSi um Akureyri
til Reykjavíkur ................................................. .. kr.

— ------4. Til að mælaupp landsímalínnna og setja upp
kílómetramerki ... ................................................. —

— ----- 5. Til starfreksturs landsímasambandsins .................. —

67,527,57

1,733,46 
3,772,30 kr.

84,166,80

73,033,33

Við E. Til vita:
ViS staflið d. 7 
—------m.

Til að byggja varðklefa við vitann á Skagatá....... kr.
Til að byggja vita í Vestmannaeyjnm ...............  —

388,45
363,25 751,70

Kr. 157,951,83

5. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 13. gr. fjárlaganna til kirkju- og kenslu-

mála veitast:
Við B. III. c. 3. viðgjörð á húsi hins almenna mentaskóla .................................kr. 17,777,69
— - V. b. ýmisleg útgjöld stýrimannaskólans ........................................  — 149,59

Við sania lið sbr. fjáruikalög fyrir árin 1906 og 1907,16. nóvbr. 1907, 
til stækkunar og endurbóta á kjallaranum undir stýrimannaskólanum..............  — 366,07

Kr. 18,293,35

6- gr.
Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í 15. gr. fjárlaganna til verklegra fyrirtækja veitast:

Við tölulið 2. ferðrkostnaður verkfræðingsins ......................................................... kr. 178,95
—------6. til útrýmingar fjárkláðanum ................................................................  — 52,389, »

Leiga fyrir Gullfoss frá J/9—sl/12 1907 — ...............  .............. .. . — 100, »
Kr. 52,667,95

7. gr.
I viðbót við gjöld þau, er ræðir um í 18. gr. fjárlaganna veitast:

1. Fyrir gullkrans á kistu konungs og önnur útgjöld í tilefni af audláti haus kr. 2,694,15
2. Kostnaður við milliþiuganefnd í kirkjumálum ..................................................... — 778,79
3. Fyrir gullúr með ágreftri sem verðlaun fyrir að bjarga skipshöfn úr sjávarháska — 225, »
4. Styrkur til Sigurðar Péturssonar til að kynna sér fangavarðarstorf erleudis ... — 500,00
5. Fyrir einkennisbúning handa fangaverði .......................................   — 102,25
6. Andvirði fyrir smásjá handa dýralækni............................................................ — 300, »

Kr. 4,600,19

8. gr.
I viðbót við styrk þ-inn, er síra Gísla Skúlasyni var veittur með fjáraukalögum 20. 

október 1905, fyrir áriu 1904 og 1905, til utanfarar til að læra að kenna heyrnar- og mál- 
lausum veitast 400 kr.

9- gr-
I viðbót við upphæð þá, er veitt var í fjáraukalögnm 16. nóvbr. 1907 fyrir árin

1906 og 1907 veitast:
1. Tillag til geðveikrahælisins á Kleppi ............................................................. kr. 2,800, »
2. Til að byggja hús undir áhöld landsjóðs .. .. ...........................................  — 639,72

Kr. 3,439,72
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10. gr.
I viðbót við upphæð þá, er veitt er til að koma upp geðveikrahæli og útbúa það 

sbr. lög nr. 33, 20. okt. 1905, veitast kr. 9,285,01.

11- gr.
Sem viðbót við útgjöld landssjóðs á árunum 1906 og 1907 veitast:

1. Andvirði 2 húsa á Þingvöllum, sem bygð voru í tilefni af komu konungs og ríkis-
dagsmannanna ........... ............................................................ .................................. kr,- 15,000, >

2. Fyrir 2 vagna, er keyptir voru konungi til afnota............................................  — 4,780, >
Alls kr. 19,780, >

Stjórninni veitist heimild til þess að selja ofangreind hús fyrir það verð, er 2 dóm- 
kvaddir menn meta.

Reikningsábyrgð á manntalsbókarreikningi Skaftafellssvslu árið 1906 að upphæð kr. 
312,65 falli niður.

Nd. 430. Nefndarálit
utn frumvarp til laga um eiða og drengskaparorð.

Frumvarp þetta höfum vér athugað, og teljum .stefnu þess rétta, og viljum vér 
ráða hinni háttvirtu deild til þess að samþykkja það með nokkurum breytingum.

Tvær af breytingum þessum eru efnisbreytingar, en hinar aðrar eru að eins 
orðabreytingar, sem flestar leiðir af þessum tveim meginbreytingum.

Önnur aðalbreytingin, sem vér leggjum til, er sú. að tekinn verði upp fyrir 
kristna menn bókareiðurinn, sem gekk hér í landi fram í byrjun 18. aldar og enn tiðk- 
ást hjá öllum þjóðum, er enska tungu mæla eða brezku valdi lúta.

En hin aðalbreytingin frá núgildandi lögum er sú, að eiður skuli unninn og 
drengskapur við lagður á ð u r en vætti sé borið, sem einnig tíðkast með enskum þjóðum.

Form fyrir viðeigandi áminningu við eiðatökur ætlumst vér til, að landsstjómin 
sjái um, að samið sé. Vér álitum það ekki hlutverk nefndarinnar. Hins vegar látum 
vér til hliðsjónar og fróðleiks fylgja þessu nefndaráliti 3 fornar útskýringar eiða frá 
ýmsum tímum. Að öðra leyti verður gerð grein fyrir þessu efni í framsögu málsins.

Alþingi 1. Apríl 1909.

Sigurður Gunnarsson, Jón Þorkelsson, Skúli Thoroddsen.
formaður. skrifari.

Einar Jónsson. Jón Olafsson.

Breytingartillögur.

1. Við 2. gr. Eftir orðin »framburði sínum< bætist: »með þeim hætti, að þeir leggja
höndina þá ena hægri á heilaga ritning, og skal eiðstafur þeirra vera<.

2. —»— Eftir »þvílíkum orðum< bætist inn: »Til þess legg eg hönd á helga
bók og<.

3. —»— Fyrir orðin »i dag er< komi: »í dag skal að minu viti vera<.
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4. Við 3. gr. Fyrir »skulu« (í 1. línu) komi: »mega«.
5. —»— Fyrir orðin: »er nú hefi eg flutt og framborið* komi: »er eg nú flyt

og fram ber«.
6. —»— Eftir orðin »eg fer« bætist: »að mínu viti«.
7. —»— Fyrir orðin »engra muna skyld« komi: »hvorki fyrir vild né óvild né

fyrir nokkurra hagsmuna sakir«.
8. Við 4. gr. Fyrir orðin: »eigi fyrr fram en eftir að vætti er borið« komi: »fram

áður vætti sé borið.«

Fy 1 gis k j ð 1

við nefndarálit um frumv. til laga um eiða og drengskaparorð.

1.
Utskýrinq eiðs jrá 14. (og /y.J öld.

[Eftir lögbók Skálholtsdómkirkju hinni fornn á skinui í safni Arna Magnússonar 351. Fol. 
hl. 125 b, skrifaðri nál. 1360.]

Ej maðr sverr rangt.

Hverr sá, sem sverr úsærau eið ok rangan, f>á gerir hann þrjá luti.
Fyrst sem hann segi at öll þau orð, er rituð eru heilug í þessi bók, þá veiði 

mér alldri til hjálpar hvárki ný lög né forn, ef ek lýgr í þessum mínum eiðstaf.
Sá er annar lutr, er hann leggr hendr sínar upp á bók, sem hanu svo segi, at 

öll mín góð verk, er ek hefer gert, verði mér alldri til nytsemdar í augliti guðs, ef ek 
segi æigi satt í minum eiði.

Þriði lutr er sá er hann kyssir bókina, sem hann svá segi at allar þær góðar 
bæner, er ek hefer beðit með mínum munni at hjálpa sál minni, þá stoði mér ekki þær, 
ok æigi heilagra manna bænastaðir, ef ek lýgr í þessum mínum eiðstaf.

2.
Eiðskýring jrá 16. öld.

[Eftir lögbók á pappir i Uldalssafni 320. 4to i bókhlöðu konungs i Kaupmannahöfn, ritaðri 
1603 með bendi Björns málara Grimssonar sýslumanns i Arnessþingi.]

Um rangan bókareið.

Hver, sem sver rangan bókaieið, þá undirstandast þar inni þreföid misbrot.
Hinn fyrsti sem hann svo segði, að alt það, sem ritað er í helgum ritningum, 

verði honum aldrei að gagni, þar með hvorki ný lög né forn, ef hann lýgur í sínum 
eiðstaf.

Annar partur i eiðstafnum er sá, að hann leggur hönd á bókina, sem segði 
hann, að öll þau góðverk, sem hann hefur gert eða gerir héðan af, verði honum aldrei 
að neinu góðu í guðs augliti, ef hann lýgur í sínum eiðstaf, þvi að með hendinni gerir 
hann góðverk.

Hin þriðja grein er þessi, er hann kyssir bókina, sem gert var að fomu, sem 
hann segði, að allar þær góðar bænir, sem hann segir með sínum munni, þá dnga hon-
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Um alls ekki til sálarinnar gagnsemi, ef hann segir fals í sinum eiðstaf, og á hans orð- 
um * *) verði aldrei trúnaður lagður, — sem Júdas griðníðingur, þá hann kysti Christum.

Um sannan bókareið.

Af þvi að guð sjálfur er sannleikurinn, þá vill hann að hvers manns hjarta og 
munnur vitnist með sannindum. Því skulu það vera já, sem já er, og það nei, sem 
nei er. En sökum mannsins breyzkleika, er varla trúa berum orðunum, þar fyrir heimt- 
ist þessi staðfesting orðanna og framburður, sem er eiðurinn. Er því eingin synd, þá 
satt er svarið, og fyrir því eru þeir skipaðir til sættar og sarnþykkis og að guð hafi sinn 
heiður i þvi, að sannindin hafi framgang, en lygarnar verði keyrðar tilbaka, fólkið faer 
náðir, friðurinn styrkist, því þeir, sem fyrr voru óvinir, verða vinir, sannindin birtast 
fyrir vottanna heyrslu, skýrslu og undanfærslu, það sem dómurinn dæmir. Enn þó að 
eiðanna séu margfaldar greinir, þá skal þó yfir alt bessar varðveittar:

Fyrst sannleikurinn með hreinui samvizku, að mann sverji ekki hvatskeytlega, 
svo það skeði jafnlega fyrir nauðsynjar.

Annað, sem er réttvísra, að það sé svarið, sem löglegt er og rétt til staðfestu 
guðs laga og landsins.

Þriðja, ef maðurinn er svo blindaður og af djöflinum setinn, að hann sver til 
þess að drýgja nokkra skömm eður vanheiður og mannilsku, sverjandi ólögligt, leggjandi 
svo skömm fyrir skömm, þann eið má sektalaust rjúfa með beztu manna ráði.

Meður þessu, þá sé nú hver og einn kristinn maður við varaður fyrir föiskum 
og ósönnum eiði, svo hann mætti ekki með það síðsta verða djöfulsins eign og hans 
meðfylgjari, hverjum hann gefur sig fyrir einn falskan eið og tekur sig í frá guði, sín- 
um skapara og heilsugjafara, — þá hinu dýrmætu sálu, fyrirhverju oss guð bívari. Amen.

3-
Eiðskýring Jrá 17. óld.

[Eftir dómakók i handritasafni Kaupmannahafnardeildar Bókmentafélagsina 315 B 4to, skrif- 
aðri nál. 1680 eða nokkru fyrri],

Hverninn út skal pýðast bókareiður.
Hver, sem sver rangan bókareið, sá gerir þrjá hluti, sem hér fylgir:
Fyrst svo sem hann segi, að allir þeir góðir hlutii og orð, sem á öllum bók- 

um eru rituð, verði honum aldrei til hjálpar né nytsemdar, hvorki ný lög né fom, þau 
sem guð hefur skipað, ef hann lýgur í þessum sínum eiðstaf.

Sá er annar hlutur, að þá hann leggur hendur sínar á bókina og heldur á henni, 
er sem hann segi, að öll þau góðverk, sem hann hefur gert, verði honum aldrei til 
gagns og nytsemdar í guðs augliti, ef hann segir ekki satt í þessum sínum eiðstaf, því 
hönd táknar góðverk.

Hinn þriðji hlutur er sem hann segi, þá hann minnist við bókina, að allar þær 
bænir, sem hann hefur beðið góðar með sínutn munni, eður annara bænastaðir stoði 
honum eður dugi alls ekki til sáluhjálpar, ef hann segir fals í þessum sinum eiðstaf.

Svo er og sá útlægur af landinu til Noregs um þrjá vetur og ekki dómsætur 
né vitnisbær, og enginn má honum vitni bera, nema í lífsnauðsyn og með þess manns 
leyfi, er kongs vald hefur í hendi. Svo og er sá sekur fjórum mörkum við kong, og 
aldrei þá þykir hann jafngóður dreingur.2)

Og í guðs nafni fyrirbýð eg þér að sverja, ef ekki er sært. Abyrgi þér, en 
afsynja mér, ef hér er fals í þessum eiðstaf.

*) Svo handritið.
*) Sbr. Þjófabálk Jóusb.,kap. 21.

82
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Nd. 431. Alit
um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 57 frá 22. nóv. 1907 um vegi. 

(Þingskjal 144.)

Frá samgöngumálanefndinni.

Alit meiri hlutans:

Vér höfum ekki getað orðið hinum háttv. flutningsmanni frumvarpsins, sem í 
netndinni situr, sammála um réttmæti þess.

Mjög þykir oss viðsjárvert, að farið sé að leggja á landssjóð viðhaldsskyldu veg- 
arins frá Reykjarétt í Ölfusi austur að Ytri-Rangá. Þetta mannvirki er Árnesingum og 
Rangæingum til svo mikilla hagsmuna, að oss finst ekki annað hlýða, en að sýslurnar 
sjái um viðhald þess eins og vegalögin ætlast til, nema grundvelli þeirra laga sé þá með 
öllu raskað og landssjóður takist á hendur viðhald allra slíkra vega á landinu að meira 
eða minna leyti. Viljum vér benda á það, að Norður-Múlasýsla á að kosta viðhald 
Fagradalsbrautarinnar af sinni hálfu, enda þótt brautin sé öll í Suður-Múlasýslu, og yrði 
þá jafnframt að demba þeim kostnaði á landssjóð, til þess að samræmi héldist, ef farið 
væri á annað borð að breyta lögunum í þessa átt.

Ekki getum vér heldur fallist á breytingartillögur þær, er frumv. vili gera um 
afhending flutningabrauta og úttekt á þeim. Um það atriði látum vér nægja að vísa til 
umsagnar verkfræðings landsins, hr. Jóns Þorlákssonar, í bréfi hans til landsstjórnarinnar
22. f. m. og er það prentað hér sem fylgiskjal. Höfum vér fallist á röksemdir hans 
gegn þvi að breytt sé ákvæðum þeim, er nú gilda um þetta efci.

Samkvæmt því, sem hér er sagt, ráðum vér hinni háttvirtu deild frá þvi að 
samþykkja fyrrgreint frumvarp.

Alþingi 1. apríl 1909.

Björn Sigfússon, Benedikt Sveinsson, Jóh. Jóhannesson.
formaður. skrifari og framsögum.

Ólafur Briem. Björn Kristjánsson. Þorl. Jónsson.

Álit minni hlutans.

Eg hefi ekki getað orðið háttvirtum meðnefndarmönnum mínum samferða hvað 
snertir skoðun þeirra á framangreindu frumvarpi. Eg hefi ekki getað sannfærst um að 
það innihaldi ekki í aðalatriðunum fylstu sanngirniskröfu, þar sem það ætlast til að lands- 
sjóður kosti viðhald vegarins úr Reykjavik og austu að Ytri-Rangá. Að mínu áliti ætti 
það að vera aðalreglan að landssjóður kostaði að sem mestu leyti viðhald allra aðalpóst- 
vega í landinu og það því fremur sem póstferðirnar gefa landssjóði nú orðið talsverðar 
beinar tekjur, en íþyngja sem minst hlutaðeigandi sýslufélögum með fjárútlátutn til við- 
halds slíkra vega. Og þar sem hér er um slikan veg að ræða, þá gæti það ekki skoð- 
ast öðru visi en sem réttmætt að landssjóður héidi honum við fyrir eigin reikning. En 
eftir að hafa heyrt undirtektir háttv. meðnefndarmanna minna undir frumvarpið og séð
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i umsögn verkfræðings landsins um það, sé eg mér S3mt sem áður ekki fært að halda 
þvi til streitu í því formi sem það nú er í. Eg leyfi mér því nú að leggja það til að 
viðhaldsskylda Rangárvallasýslu á */3 Flóavegarins sé afnumin og viðhaldstakmörk lands* 
sjóðsins verði i þess stað lengd frá Reykjarétt í Ölfusi austur að vegamótum Grfmsnes- 
brautarinnar við Ingólfsfjall og kem með breytingartillögu á i. gr. frumvarpsins í þá 
stefnu. Eg álít að Rangárvallasýsla hafi frekari ástæðu en nokkur önnur sýsla til að 
krefjast þess. Fyrst og fremst af því, að sú sýsla hefir sárlítið fé fengið úr landssjóði 
til vegalagninga — aðeins illa gjörðan ca. 15 km. veg frá Þjórsá að Rauðalæk — og 
hefir þessvegna orðið að leggja har'. á sig með vegagjörðir upp á eigin spýtur. í öðru 
lagi af þvi, að þó að Rangæingar noti óneitanlega Flóaveginn mikið, þá er hitt víst, að 
bæði Skaftfellingar og eigi síður Reykvíkingar hafa hans einnig mjög mikil not, og ættu 
þá, frá þeirri hlið skoðað, ekki síður en Rangæingar að taka þátt í viðhaldskostnaði 
hans. En með því að slíkt getur ekki álitist kleift, að dreifa viðhaldskostnaði þessa vegar 
á öll þau sýslu- og bæjarfélög, sem not hafa af honum, þá virðist ekki nema sanngjarnt. 
að landsjóður taki riflegan þátt í viðhaldi hans. Með þessu virðist öll sanngimi mæla, 
ekki sízt þegar á það er litið, að nefndar sýslur — Rangárvalla og Arnessýslur — fara að 
mestu leyti varhluta af öllum beinum notum strandferðanna, og vegaviðhaldskostnaðurinn 
hlýtur að verða þeim með tímanum alltilfinnanleg byrði, þótt sú tilhliðrun væri sýnd 
sem hér farið fram á.

Þess skal getið, að verkfræðingur landsins, J. Þ., hefir tjáð sig samþykkan þvi, að
Rangárvallasýsla verði leyst frá viðhaldi vega utan sinna takmarka, og Arnessýsla taki 
að öllu leyti á sig viðhald Flóavegarins, en landssjóður sjái i þess stað um viðhald Ölfns- 
vegarins frá Reykjaréttum að vegamótum við Ingólfsfjall, svo sem hér er farið fram á.

Breytingartillögur mínar við frumvarpið, sem eg ræð hinni háttvirlu deild til að 
fallast á, verða því þessar:

1. gr. orðist þannig:
Landssjóður kostar viðhald flutningabrautarinnar frá Reykjavik austur um 
Ölfus að vegamótum Grimsnesbrautarinnar við Ingólfssfjall. Rangárvalla- 
sýsla tekur ekki þátt í viðhaldi flutningabrautarinnar utan Þjórsár.

Við 2. gr. .
Tvær siðustu málsgreinarnar: »Afhending .... öðlast gildi«, falli burt.

Alþingi 3. apríl 1909.

Einar Jónsson.

Fylgiskjal.
Verkfrœðingw landsins.

Reykjavik 22. marz 1909.
Hérmeð skal eg virðingarfylst leyfa mér að láta í ljósi álit mitt um nokknr atriði i frv. 

þvi til trygginga á vegalögnnum, sem þeir Sigurður Sigurðsson og Einar Jónsson hafa horið fram I 
neðri deild alþingis á þingskj 144.

1. gr. leggur á landssjóð viðhaldsskyldu vegarins frá Reykjarétt i Ölfusi austur að Ttri- 
Rangá, sem er að lengd öO1/, km., en samkvæmt vegalögunum hvilir viðhald þessa kafla á Árness- 
og Rangárvallasýslum, og má ætla að árlegur kostnaður við það, verði ekki minni en 4000 kr, þar- 
með talinn viðhaldskostnaður hrúnna. Ennfremur fer greinin fram á að leggja á landssjóð kostnaðrnn 
við gæzlu hrúnna yfir Þjórsá og ölfusá, en sá kostnaður hefir ekki hvilt á landssjóði til þessa, heldnr
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á •ýslufélögunum og veit eg ekki hve mikill hann er árlega. Séretaklega skal eg leyfa mér að taka 
það fram, að með ákvæðum greinar þessarar i sambandi við önnur ákvæði vegalaganna, sem standa 
eiga óhögguð, verður létt af Rangárvallasýslu öllu viðhaldi aðalvegarins gegnum sýsluna, sem á 
henni hefir hvilt að nokkru síðan 1894, um leið og viðhaldsskylda allra annara sýsína á landinu, 
sem flutningahrautir eða akfærir þjóðvegir liggja um, er aukin að miklum mun.

2. gr. geiir m. a. þá hreytingu á 10. gr. vegalaganna, að ekki má afhenda flntningabraut 
til viðhalds, nema hún sé öll fullgerð fyrir 2 árum. Nú stendur sumstaðar svo á, að nokkur kafli 
hrautarinnar, sá, sem næstur er kauptúninn, getur gert gagn út af fyrir sig, án þess að öll hrautin 
sé lögð, og getur þvi verið ástæða til fyrir fjárveitingarvaldið að veita fé til þess að fullgera þann 
kaflann, en svo geta liðið mörg ár þangað til ástæða þykir að halda áfram. Dæmi þessa er Eyja- 
fjarðarhrautin, fullger fvrir löngu frara að Grrund, og kemur að miklum notum en óveitt fé enn þa til 
framhalds að Saurhæ. "Svo stendnr á, hæði um Húnvetningahraut og (Trimsneshrant, að full ástæða 
getur verið til að hraða sem mest lagningu fyrri helmingi hvorrar hrautarinnar, þó seinni hlutarnir 
þurfi að biða. Svo framarlega, sem það yfir höfuð þykir rétt að láta sýslufélögin annast viðhald 
akvega sinna, sýnist mér enginn efi á þvt, að rétt se að þau taki til viðhalds slika flutningahrauta- 
kafla, sem gera svo mikið gagn út af fyrir sig að ástæða þykir til að leggja þá út af fyrir sig, þó 
framhald þeirra verði að biða. Ef ástæða þykir til að fresta afhendingu einhvers brautarkafla, þá er 
fjárveitingarvaldinu það ávalt i lófa iagið, með þvi að veita fé úr landssjóði til viðhalds þess kafla 
séretaklega, sem óskað er að frestað verði að afhenda.

Akvæðin um úttekt hrautanna i frv. eru nokkuð óljós, en meining flutningsmanna mun vera 
sú, að ef úttektarmenn finna eitthvað, sem er ábótavant að þeirra dómi, þa á afhending hrautarinnar 
að biða, þangað til úr þvl er hætt, og landssjóður þá væntanlega að kosta viðhaldið á meðan, hvort 
sem nokkuð hefir verið veitt til þess i fjárlögum eða ekki. Ef slik úttekt ætti að fara fram, þá væri 
alveg óhjákvæmilegt að setja fyrirfram fastar og itarlegar reglur nm það, hvernig flutningabrautir 
eigi að vera gerðar svo gilt se, og verða sömu reglur þá liklega að gilda fyrir land alt.

Ef ekki eru fastar reglur að fara eftir, hlýtur úttektin að verða handahófsverk, engin trygg- 
ing fyrir samræmi i úttektunum, og úttektamenn geta alls ekki eftir öðru farið en sinni eigin tilfinn- 
ingn, og væri það i rauninni hið sama, sem leggja vald það i hendur úttektamannannn, sem 7. gr. 
vegalaganna leggur á hendur stjórnarráðsins, ákvörðunarvaldið um það hvernig vegirnir skuli gerðir. 
En þessu valdi fylgja svo mikil nmráð yfir fé landssjóðs, að mér sýnist ekki geta komið til mála að 
fela það neinum öðrum en stjórninni.

Að setja fastar og algildar reglur um gerð hrautanna væri hins vegar óhentugt og mjög 
örðugt ef ekki ómögulegt, þvi að fjarri fer þvi að hið sama eigi alstaðar við; má nefna það, sem 
dæmi, að sumstaðar er rétt að púkka vegarkafla, af þvi að viðhald með malarofaniburði tómum mundi 
verða ofdýrt, en þar, sem nógur og góður ofaniburður er við hendina og umferð ekki úr hófi, er 
ekkert vit i að pukka, sumstaðar má koma við steinhrúm og steinræsum, sumstaðar járnhrúm, sum- 
staðar verða menn jafnvel að sætta sig við trébrýr og tréhlemina yfir ræsum, þótt slik ómynd ætti 
raunar að hverfa sem fyrst. — Að setja fastar reglur um þetta og þvi um likt er ekki til annars en 
að hindra og hefta eðlilega framför i vegagerðinni, og gera þeim, sem framkvæmdina eiga að annast, 
ómögnlegt að neyta hagsýni sinnar til þess að velja það fyrirkomulag i hverju einstöku atriði, sem 
hentugast virðist þegar tekið er tillit hæði til stofnkostnaðar og viðhaldskostnaðar, og væri slikt 
hvorki til hagsmuna fyrir landssjóð eða sýslufélög.

Auk þessa hefir úttektarfyrirkomulagið þann böfuðgalla, að aðfinningarnar koma þá eftir á, 
og verður oft miklu meiri kostnaður fyrir það en þyrfti; t. d. ef hygð hefir verið tréhru, en út- 
tektamenn heimta járnhrú; þá er auðskilið að kostnaðarminna hefði verið að hyggja i upphafi járnbrú.

Eg álit þvi að hugsun flutningsmanna, að útvega sýslufélögunum með úttekt, sUkri sem hér 
ræðir um, tryggingu fyrir þvi, að flutningabrautirnar séu vandlega gerðar'), sé óframkvæmanleg. Ef 
óskað væri mundi eg geta bent á þá einu leið til þess að ná tilgangi flutningsmanna, sem mér virð- 
ist vera fær.

Jón Þorláksson.

Til
Stjómarráðs íslands.

*) góðar,, handr,
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Ed. 432. Neftidarálit
í málinu: Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908—1909.

Þingskjal 432

Nefndin leggur til að gjöra nokkrar breytingar á frumvarpi þessu, miða þær 
einkum til að lækka gjöldin. Nefndinni eða að minsta kosti meiri hluta hennar virðist 
full ástæða til þessara lækkana, þegar litið er á gjaldaauka þann, sem frumvarp þetta 
hefir í för með sér, í sambandi við hinn áætlaða tekjuhalla í fjárlagafrumvarpi neðri 
deildar. Samkvæmt þessu frumvarpi og fjárlagáfrumvarpinu verður tekjuhallinn við lok 
næsta fjárhagstímabilsins um 530 þúsund krónur. Til þess að draga að nokkrum mun 
úr þessari voða-uppbæð, sér nefndin ekki önnur ráð en að fresta sem frekast má verða, 
þjóðinni að stórbagalausu, ýmsum þeim fyrirtækjum, sem ráðgjörð eru, bæði í þessu 
frumvarpi og á næsta fjárhagstímabili, er mikinn kostnað hafa í för með sér, þótt þau i 
sjálfu sér séu nauðsvnjaverk. Frekari grein fyrir þessari stefnu sinni mun nefndin gera 
í fjárlaganefndaráliti sínu og víkur því að frumvarpi því, sem hér liggur fyrir.

Við 3. gr. B. II. Neðri deild hefir tekið i frumvarpið 11,300 krónur til að fullgera
Fagradalsbrautina; er upphæð þessi samkvæmt tillögum landsverkfræðingsins.
Nefndin getur eftir atvikum fallist á þennan viðauka en tekur það jafnframt skýrt 
fram, að hún ætlast til að landsstjórnin láti ekki dragast úr hömlu að afhenda 
braut þessa héruðunum til viðhalds jafnskjótt og lög heimila (haustið 1911).

Sama er að segja um næsta lið, þar sem 13,000 kr. eru ætlaðar til um- 
bóta á nokkrum flutningabrautum, sem eru Holtavegur, Eyrarbakkabraut, Eyja- 
fjarðarbraut, Borgarfjarðarbraut að Skarðslæk og brautin frá Ingólfsfjalli að Þjórsá. 
Nefndin ætlast til að allar þessar brautir verði afhentar er umbótum þeim er 
lokið, sem hér eru ráðgerðar.

Þá leggur meiri hluti nefndarinnar það til, að því sé frestað að þessu 
siuni að byggja brú á Ytri-Rangá. Telur hann ekki svo bráða nauðsyn á þessari 
vegabót, að ekki megi dragast og það einnig um næsta f járhagstímabil. Ain er 
að öllum jafnaði ekki stórkostlegur farartálmi og þeir menn, sem aðallega hafa 
brúarinnar not, eru ekki meira en 1200—1300 að tölu.

Við B. IIL Þessar 4000 kr. til vegagjörðar við Lagarfljót leggur nefndin til að fella. 
Vegarspotti þessi er hvorki flutningabraut né þjóðvegur og að því Ieyti Jands- 
sjóði óviðkomandi, enda ekki brýn nauðsyn á vegabót þessari.

Brú á Gríshólsá kostar eftir áliti verkfræðingsins 2000 krónur.
Nefndin telur að dragast megi að brúa hin svokölluðu Síki í Helgafells-

sveit; liðurinn má þvi lækka um 1000 krónur.

Við 3. gr. E. 6. Þennan lið vill nefndin fella, telur lítil líkindi til að þessi Ieið verði 
nokkurn tíma fjölfarin stórskipaleið.

ViS 4. gr. A. b. Nefndin leggur til að þessi liður sé feldur. Fyrir fáum árum fór fram 
aðalviðgerð á kirkjum þessum, voru þá málaður utan og innan, að því er nefnd- 
inni er tjáð, og jámvarðar. Lítilfjörlegar aðgerðir telur nefndin mega gjöra með 
tekjum þeirra.

Við 4. gr. B. III. Nelndinni þykir ástæða til að verða við þeirri ósk forstöðumanns 
lagaskólans að auka styrk til bókakaupa við skólann að nokkrum mun; hér vantar 
nær því allar bækur í þeim sérfræðigreinum, sem kendar eru við skólann; telur 
nefndin f járveitingarvaldinu það skylt, að gera þessa sem aðrar skólastofnanir
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alls landsins svo úr garði, að þær samsvari sem bezt tilgangi sínum. Tillaga 
nefndarinnar er því, að 800 krónur séu veittar í þessu skyni.

Við 6. gr. Efri deild hefir samþykt að þessu sinni þingsályktunartillögu, sem fer fram á 
að stjórnin skipi 2 matsmenn á útflutningssíld á næsta sumri. Er þetta gjört 
eftir óskum sildarútvegsmanna á Eyjafirði. Mönnum þessum verður að ætla 
sómasamlega þóknun fyrir þennan starfa, sem að mestu leyti fellur á mesta anna- 
tíma ársins, auk þess verður að vera sem mest trygging fyrir því, að mennirnir 
séu þessum starfa vel vaxnir og hafi þekkingu á hvað til þess útheimtist að 
síld verði talin góð vara í útlöndum. Nefndin telur 600 króna þóknun fyrir 
hvern þessara manna sómasamlega borgun, en vill jafnframt að 800 kr. utanfarar- 
styrkur sé ætlaður þeim báðum til þess að kynna sér verkun á síld.

k 1

Samkvæmt tillögum nefndarinnar verður lækkun á gjöldum frumvarpsins kr. 57,400
en hækkun......................................— 2,800
Gjöldin því lækkað um . . . . kr. 54,600

Breytingartillögur nefndarinnar eru sem hér segir:

1.
2.

3-
4-

5-

9-

Við 3. gr. A. 4. 
Við 3. gr. B. II.

Við 3. gr. B. III. 
Við 3. gr. B. III.

Við 3. gr. C. 2.e,

Við 3. gr. D.II.6

7-
8.
9-

10.

Við 3. gr. E. 6.
Við 4. gr. A. b.
Við 4. gr. B. III.

Við 6. gr.

Fyrir: »pósthúskjallaranum<, komi: »pósthúsinu«.
Liðurinn »Til brúargerðar á Ytri-Rangá kr. 42,000,00« ásamt innan- 
strikstölunum falli burtu.
»Lagarfljótsbrúarvegur kr. 4,000,00« falli burt.
Orðin »og svo kölluðu Síki í Helgafellssveit* falli burtu og í stað 
»3,000,00« komi »2,000,00«.
Aftan við liðinn komi svo látandi athugasemd: »Að þvi tilskildu, 
að báturinn fari eftir samkomulagi við sýslunefnd Vestur-Skafta- 
fellssýslu að minsta kosti 3 ferðir til Víkur og Vestmanneyja*.
I stað: »Til Bolungarvikur . . . 6,000,00« komi:
»Til talsimalagningar frá ísafirði til Hnífsdals og Bolungarvíkur 

kr. 8,000,00
Hér af væntist frá hlutaðeigandi héruðum — 2,000,00 6,000,00«.
Liðurinn falli burtu.
Liðurinn falli burtu.
A undan »b. 6.« komi nýr liður svo hljóðandi, sem verður b. 4.: 
»Til bókakaupa 800,00«.
Á eftir liðnum: »Til iðnaðarmannafélagsins o. s. frv.< komi nýir 
liðir sem verða 21 a og 21 b svo hljóðandi:
»Þóknun til tveggja matsmanna á sild, öðrum á Siglufirði, hinum 
á Akureyri, 600 kr. til hvors, kr. 1,200,00«.
»Utanfararstyrkur til sömu manna, til þess að kynna sér verkun 
á síld 800,00*.

Alþingi 8. april 1609.

Eirikur Briem, Sigurður Stefánsson,
formaður. skrifari og framsögum.

Steingrímur Jónsson. Gunnar Ólafsson. Sigurður Hjörleifsson
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Nd. 433. Alit
í málinu: Frumvarp til laga um breyting á lögum um gjald aí innlendri vindlagjörð og 
tilbúningi á bitter írá 16. nóv. 1907, svo og 1. gr. laga frá 31. júlí 1907 um framleng- 
ing á gildi laga um hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júlí 1905, og skipan milliþinganefndar. 

(Þingskjal 153.)
Tollmálanefndin, sem háttvirt Nd. fal mál þetta til ihugunar, hefir nú rætt það 

og athugað, og hefir meiri hlutinn komist að þeirri niðurstöðu, að það sé eigi æskilegt að 
frumvarp þetta verði að lögum.

Þegar lögin um gjald af innlendri vindlagjörð lágu fyrir þinginu 1907, var málið 
rækilega íhugað, og verður nefndin að vera á þeirri skoðun, að hlunnindi þau, sem veitt 
eru vindlagjörðarmönnum með þeim lögum, hefðu átt að vera næg til þess, að þeir hefðu 
haldið vindlagjörð sinni áfram.

Nefnd sú, sem skipuð var í tollmálinu í Nd. alþingis 1907 segir í áliti sínu 
meðal annars þetta:

»Vindlagjörðarmaður hér í bænum hefir tjáð nefndinni, að úr hverjum 100 pd. 
af óunnu tóbaki fáist til uppjafnaðar 75 pd. af vindlum; úrgangurinn 25 af hundraði, er 
annarsvegar rusl og sandur, hinsvegar leggir úr tóbaksblöðunum (um 20 °/0). Nú er að- 
flutningsgjaldið samkvæmt tolllögum fyrir ísland 8. nóv 1901 50 aurar af pundi af 
óunnnu tóbaki, en 2 kr. af vindlapundi. Ef gjaldið af innlendri vindlagjörð er sett helm- 
ingur af aðflutningsgjaldi og endurgoldinn tollurinn af leggjunum, ef út eru fluttir, þá 
verður hlutfallið þannig:

Ounnið tóbak 100 pd. aðflutningsgjald . . . . 30 kr.
Vindlar unnir úr þvi 75 pd.: yg aðflutningsgjald . 75 —

Samtals
Leggir 20 pd. endurgoldið aðflutningsgjald 

Eftir

125 kr. 
10 —

. . 115 kr.
Um leggina er það að segja að fyrir þá fæst meira verð í Danmörku en nemi 

innflutningsgjaldi af þeim þar i landi.
Utkoman er því sú, með þessum hætti, að af innlendum vindlum yrðu goldnar 

um 115 kr. af hverjum 75 pd en 150 kr. af jöfnum þunga útlendra vindla.* (Sjá þing- 
skjal 162 — 1907).

Nú hafa vindlaverksmiðjumar, þrátt fyrir þessi miklu hlunnindi sem þeim voru 
veitt í nefndum tolllögum, lagt niður vindlagjörð sina, og þrátt fyrir það þó eigendumir 
þá ættu öll áhöld til vindlagjörðarinnar.

Það er því ljóst, að ef landssjóður ætti að missa enn meira af tolli af vindlum 
frá útlöndum, en hér er gert ráð fyrir, til þess að verksmiðjurnar gætu svarað kostnaði, 
þá yrði það mjög tilfinnanlegt tap fyrir landssjóð, og atvinnuaukning sú, sem slik vindla- 
gjörð veitir, gæti alls ekki vegið upp á móti þeim halla.

Meiri hluti nefndarinnar verður þvi að leggja til að frumvarp þetta verði felt. 
Neðri deild alþingis, 5. april 1909.

Olafur Briem, Björn Kristjánsson, Jóh. Jóhannesson. Einar Jónsson. 
formaður. skrifari.

Jón Olafsson. Jón Sigurðsson.

Eg hefi ekki getað orðið háttvirtum meiri hluta nefndarinnar samdóma, og mun 
færa ástæður fyrir þvi, er málið kemur til umræðu í deildtnni.

Magnús Blöndahl.
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434. Nefndarélit
um frumvarp til laga um verzlunarbækur (þskj. 340).

Þlngskjal 434

Ed.

Vér undirskrifaðir, sem háttv. efri deild kaus til þess að íhuga ofannefnt frum- 
varp, höfum rætt það með oss á nokkrum fundum og orðið á einu máli um að frum- 
varp þetta sé nauðsynlegt, þar sem álitamál er um hvort verzlanir nú á timum eru skyld- 
ar að halda nokkrar verzlunarbækur, og þó svo væri (samanb. Tilsk. frá 13. júní 1787, 
kap. II), þá eru þau lagaákvæði fallin í gleymsku, enda ópraktisk orðin og á eftir tlmanum.

Nefndin hefir þó eigi að öllu levti getað fallist á frumvarpið og leggur því til 
að gjörðar séu á því nokkrar breytingar. Hin helzta þeirra er sú, að gera eigi kaup- 
mönnum að skyldu að láta löggilda frombókina. Við margar verzlanir hér á landi er 
sú regla við höfð nú, að hafa frumbókina svo útbúna, að hvert blað hafi viðfest sam- 
ritsblað þannig. að það, sem skrifað er á fremra blaðið, kemur fram á aftara helmingi blaðs- 
ins í samriti. Frumritið er þá auðvelt að rifa frá og afhenda viðskiftavin. Þetta fyrir- 
komulag álítur nefndin hið ákjósanlegasta og tryggilegasta fyrir því að ekki misritist, 
gleymist eða aflagist á neinn hátt það, sem um er samið, þegar bókfærð viðskifti eiga 
sér stað, að því viðbættu að verö á vörunni, sem seld er eða keypt, sé strax sett við í 
frumbókina og samritið, eða ef ekki er hægt að ákveða það strax, þá það, sem um 
það kann að vera samið. Með þessu móti er bezt komið í veg fyrir deilur, 
er oft eiga sér stað manna á meðal, útaf viðskiftum og verðlagi, er ýmist gleymist við- 
skiftamönnum, eða jafnvel hefir verið þeim hulið þegar kaup voru gerð. Löggilding 
frumbókarinnar útaf fyrir sig álitur nefndin hvorki nauðsynlega né gefa þá trygging, 
sem til er ætlast fyrir því, að viðskifti manna séu rétt skráð. Gæti miklu fremur oft 
orðið að skæðu vopni í höndum miður hlutvandra manna gagnvart viðskiftavinum, er 
má ske aldrei hefðu haft fulla hugmynd um verðlag m. m., er þar hefði verið skráð, en 
hefði þó fult sönnunargildi, jafnvel eftir 3 missiri.

Þá vill nefndin breyta ákvæðum 8. gr. að því er snertir hinn ákveðna tíma, sem 
frumbókinni er ætlað að hafa fult sönnunargildi. í frumvarpinu er þessi frestur settur 
mismunandi eftir því hvenær á árinu að skuldin hefir myndast, og er víst meint með 
því, að viðskifti manna séu ekki gerð upp eða reikningur (skiftavina) ekki afskrifaður 
nema einu sinni á ári. En því fer fjarri að því er flest verzlunarviðskifti snertir nú orð- 
ið. Enda hefir hver skiftavinur ætíð fulla vissu um viðskifti sín samkvæmt þeim breyt- 
ingum, er nefndin stingur upp á að gerðar séu á 2. gr. og leiðir því aftur þar af, að 
fyr áminstur frestur eigi ætíð að vera jafn langur, og telur hæfilegt að hann sé í lengsta 
lagi ákveðinn 1 ár frá því, er skuldin varð til.

Aftan við frumvarpið vill nefndin bæta nýrri grein til þess að nema úr gildi
17. og 18. gr. í tilskipun frá 13. júni 1787 um viðskiftabækur (Kontrabækur), með því 
að þær virðast með öllu óþaríar, ef frumvarpið nær fram að ganga ásamt breytingum 
þeim, sem nefndin stingur upp á, enda hefir og reynzlan sýnt að þær hafa á síðari ár- 
um verið lítið notaðar, sökum þess að örðugt er að halda þeim í því Iagi sem til er ætlast.

Breytingartillögur.

Við 2. gr.
1. Útlendu orðin innan sviga — (Prima, Nota, o. s. frv.) — falli burt.
2. í stað orðanna — »og skal sú bók vera gegnumdregin, —< til enda greinarinnar, 

komi: I bók þessa skal rita nöfn þeirra er hafa afhent og móttekið vöruna er hún



Var seid (= lánnð) eða keypt (= lögð inn) og söniuleiðis fyrir hvers reikning hún er 
úttekin eða innlögð og ennfremur verð hennar.

Satnrit af viðskiftunum, eins og þau eru bókuð í frumbókina, skal ætfð ltóð 
skiftavin í té í hvert sinn og einhver verzlunarviðskifti fara fram bóklega.

Við 4. gr.
3 Orðið refsing í fyrstu iinu þessarar greinar falli burt.

Við 5- fiT.
4. I stað orðsins >löggiltar< í fyrstu línu greinarinnar komi: lögskipaðar.

Við 7. gr.
5. A eftir orðinu >fangeisi< komi: við vatn og brauð.

Við 8. gr.
6. Fyrri hluti greinarinnar orðist svo: Nú er skuldar krafist innan árs frá þvi er hún 

varð til og skai þá það sem skráð er í lögskipaða frumbók, o. s. frv.
7. Niðurlag greinarinnar (siðustu málsgreinar) >er bækur beggja eru löggiltar, þær er 

innfærslurnar eru i< falli burt.

8. Aftan við frumvarpið b;etist ný grein, svo hljóðandi: Tilskipun frá 13. júní 1787 
II. kapituli 17. og 18. gr. um viðskiftabækur er úr gildi feld.

Eíri deild alþingis 7. aprii 1909.
J. Havsteen, Aug. Flygenring, Gunnar Ólafsson.

formaður. skrifari og framsögumaður.
Ari Jónsson. Sigurður Stefánsson.

þingskjal 434—43S <57

Ed. 435. Nefndarálit
um frumvarp tii laga um námsskeið verzlunarmanna (Þingskjal 38;).

Nefndin, sem háttv. Ed. fal að athuga frumvarp þetta, hefir fallist á ákvasði 
þess, og telur það til stórra bóta frá gildandi lögum um iðnaðamám frá 16. sept. 
1893, sem ekki verða heimfærð tii verzlunamáms, nema i einstökum atriðum. Fram- 
varpið er þó samið i likingu við nefnd lög og inniheldur að mestu leyti samskonar 
ákvæði. Það nær að eins til kaupstaðanna, en ekki kauptúna alment, og mun orsökin 
til þess vera sú, að flutningsmenn hafa talið all-torvelt, ef ekki ómögulegt, að veita nem- 
endum nauðsynlega fræðslu annarsstaðar en i kaupstöðunum. En þó mun mega ganga út frá 
því sem visu, að framvarpið, ef það verður að lögum,verði notað i ýmsum öðram verzlunar- 
stöðum hér á landi, þat sem nauðsynleg skilyrði era fyrir hendi, að þvi er snertir kenslu 
fyrir nemendur, enda viiðist ekkert á móti þvi, þó skyldan til þess að notfæra sér 
lögin hviii eingöngu á verzlunarforstjórum i kaupstöðum.

Nefndin leyfir sér að stinga upp á nokkrum smábreytingum við framvarpið. 
Hin fyrsta þeirra er sú, að reynzlutimi nemenda sé lengdur úr 1 mánuði i 3 mánuði. 
Vér litum svo á sem 1 mánaðar reynzlutjmi sé altof sluttur; á einum mánuði getur 
nemandi ekki fengið neina hugmynd um það starf, sem hann hefir bundist til að íæra, 
má ske i $ ár, og ætti að gera að lifsstarfi sinu, og hins vegar getur húsbóndi tæplega 
séð á þeim tima hvort nokkurt efni eða hæfilegleiki býr i nemandanum til þess að 
hann geti orðið að dugandi verzlunarmanni.

83
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í 6. gr. er húsbóada nemenda gert að skyldu að reka hann burt úr vistinni 
(o: frá náminu) strax og hann verður uppvís að einhverri óráðvendni. Þetta ákvæði þykir 
nefndinni of hart, og vill í þess stað að eins gefa húsbónda heimild til þessa. Því hugs- 
anlegt er, að piltur eða stúlka — má ske innan fermingaraldurs — fyrir skort á góðu 
uppeldi eða af gáleysi sýni af sér óráðvendni í fyrstu, einkum þar sem freisting er 
mikil fyrir óþroskaðar persónur, eins og við verzlanir, án þess þó að í þeim búi með- 
fædd tilhneiging til óráðvendni. En slíka óráðvendni ætti húsbónda að vera skylt og 
auðvelt að uppræta.

Þá vill nefndin gera litla breyting á 7. gr. Fella í burtu heimild þá, sem þar 
er veitt stjóminni til undanþágu frá ákvæðum þeim, er greinin setur um hvíldartíma 
nemanda. — Nefndin fær eigi betur séð, en að ákvæði greinarinnar um vinnutima nem- 
enda gangi full-langt, þar sem svo er að orði komist: »að jafnaði má verzlunarstjóm- 
andi ekki láta nemandann vinna neina vinnu frá kl. 9 á kvöldin til kl. 6 á morgna,« 
— þótt ekki sé við það bætt undanþágurétti, sem stjórnarráðinu er ætlað að veita til að 
skerða þennan hvildartíma enn meir. Það álítur nefndin vægast sagt óráðlegt, og um 
nokkra brýna nauðsyn til þess getur alls eigi verið að ræða.

Breytingartillögur.
Við 5. gr.

1. í stað orðanna »Fyrsta mánuðinn«, í upphafi greinarinnar, komi: Fyrstu 3 mánuðina.
Við 6. gr.

2. í stað orðanna: »skal hann tafarlaust rekinn burt frá náminu«, í niðurlagi greinarinn- 
ar, komi: má reka hann burt frá náminu.

Við 7. gr.
3. Síðasti málsliður þessarar greinar: »Stjórnarráðið getur veitt undanþágu«, o. s. frv. 

til enda greinarinnar, falli burt.
Við 13. gr.

4. Orðið »viðkomandi« í 4. línu falli burt.

Efri deild alþingis 10. april 1909.

J. Havsteen Aug. Flygenring
formaður. framsögumaður og skrifari.

Sigurður Stefánssou. Ari Jónsson. Gunnar Ólafsson.

Ed. 436. Frumvarp
til laga um eignamámsheimild fyrir bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar 

á lóð undir skólahúsbygging.
Flutningsmaður Sigurður Stefánsson.

i- gr-
Bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar veitist hei.nild til að látú eignarnám fara fram á lóð 

undir bamaskólahusbygging og aðrar uauðsynlegar byggingar og svæði í sambandi við 
skólann.

•.. 2. gr.
Eignamámið skal framkvæmt af tveim dómkvöddum óvilhöllum mönnum, er 

ekki eiga sæti í bæjarstjóminni. Bæjarsjóður ísafjarðar greiðir allan matskostnaðinn.
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Nd. 437. Nefndaralit
um frumvarp til laga um stofnun hæstaréttar á íslandi.

Nefnd sú, er háttvirt neðri deild hefir kosið í þetta mál, er öll sammála um 
það, að nauðsyn beri til þess að dómsvald það alt, er menn hér á landi verða að hlíta, 
sé í landinu sjálfu, cg telur hún því tilgang frutnvarpsins réttan. Nefndin er og i ðH- 
um meginatriðum samþykk flestum ákvæðum frumvarpsins. Það sem nefndina hefir 
hélzt greint á um er það, hvort málfærsla fyrir hæstarétti á landi hér skyldi heldur vera 
munnleg eða skrifleg. Hafa sumir nefndarmenn heldur hallast að munnlegri málfærslu, 
jafnvel í öllum málum, en einkum í meiðyrða og sakamálum. Þó hefir ekki úr 
þessn efni orðið ágreiningur til þrautar að sinni. heldur hefir öll nefndin komist að þeirrí 
niðurstöðu, að málflutningur skyldi vera skriflegur við dóm þenna fyrst um sinn, þang- 
að til að dóminum sjálfum litizt hentara að munnleg málfærsla væri tekin upp, sem öll 
nefndin kannast við, að öllu leyti sé viðkunnanlegist, að verða mætti.

Vér leyfum oss því «ð ráða hinni háttvirtu deild til þess að samþykkja frum- 
varp þetta, með nokkrum breytingum að visu, sem vér komum fram með jafnframt 
þessu nefhdaráliti. Að öðru leyti verður væntanlega í framsögunni gerð frekari grein 
fyrir hverju einstöku atriði, er þykja kynni aðgæzluvert í þessu efni.

Alþingi io. apríl 1909.

Skúli Thoroddsen Jón Þorkelsson
formaður. skrifari.

Jón Magnússon. Benedikt Sveinsson. Jóh. Jóhannesson. 

Breytingartillögur
við frumvarp til laga um stofnun hæstaréttar á íslandi.

1. Við^ gr. Fyrir orðin: »lagapróf .... einkunn< komi: lagapróf með fyrstu ein-
kunn við laga skóla á íslandi eða Kaupmannahafnarháskóla.

2. —»— 4. linu: Orðin »4. gr. með 1. einkunn* falli niður.
3. —»— 6. línu: Fyrir »stáðist< komi »staðist<.
4. —» — 7. línu: Orðið »hafa< falli niður.
5. — 4-gr. Fyrir: »Stjórnarráðið ákveður nánar< komi: »Dómurinn sjálfur ákveð-

ur nánara<.
6. — j.gr. Á eftir orðin »stýrir dómi< komi: »en í forföllum hans 1. meðdóm-

andi«.
7. —6.gr. Fyrir orðin »gefur afrit< komi: »láti í té afrit<.
8. — 7.gr. Orðin »að sitja dóm< falli niður.
9. — 9-gr. Eftir »dómsvaldsins< bætist inn : »nema þau beri undir landsdóm<.

10. —10.gr. Fyrir »nemi< (á fyira stað í 1. málsgr.) komi: »nema«.
11. — » —í fyrstu málsgr. Fyrir »20 krónum< komi: »100 krónum<.
12. — » — í 2. málsgr. Eftir orðið »mannorð« bætist inn : »eða er höfðað til refsing-

ar af hálfu einstakra manna eða vildstjórnarinnar<.
13. — » — 3. málsgrein falli niður.
14. — » — í 4. málsgr. Fyrir orðin »eftir beiðni . . . sama er ogumákærða<, komi:

»ef sá, sem sakfeldur er, æskir þess<.
15. — » — 4. málsgr. (í síðustu línu): Fyrir orðið »hegningarvinnu< komi »tiptunar-

hússvinuu«.
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16. Við io.gr. í 6. málsgr. Fyrir »stjómarráðið« komi »hæstiréttur«.
17. — 11 gr. í 1. málsgr. Orðin »sbr. ... 16. gr.« falli niður.
18. — » — 5. málsgr. (»Áfrýjunarfresti .... gefin út«) falli niður.
19. —13.— í 2. málsgr. Fyrir »skal stefna gefin út« komi: »skal hæstaréttarstefna fengin«.
20. — » — i 3. málsgr. Orðin »til að leggja það til hæstaréttar* falli niður.
21. — » — í 3. málsgr. Fyrir orðin: *ef stefna er gefin út«, komi: »ef hæstaréttar-

stefna er fengin«.
22. —I $.gr. Greinin orðist svo: »Til staðfestu hæstaréttarstefnum skal vera undir þeim

nafn dómsmálaritara og innsigli dómsins«.
23. —20.gr. Fyrir orðin »að rétt afrit .... dóminum* komi • »að endurrit af dómin-

um sé lagt fram í fógetaréttinum, og sé það staðfest af dómsmálritara, og 
innsigli dómsins undir þvi.«

24. —21.gr. Fyrir orðin »hér eftir« komi: »þangað til önnur skipan verður á gerð með
lögum«.

25. —22.gr. Aftan við greinina bætist: »og að þau hækki samkvæmt lögum þessnm,
miðað við embættisaldur þeirra í landsyfirrétti. Þeir skulu og taka em- 
bætti í sömu röð í hæstarétti sem þeir höfðu áður í landsyfirréttinum, og 
taka skal þá dómstjóri landsyfirréttar dómstjórn i hæstarétti«.

26. —23.gr. Fyrir »1849« komi: 1749.
27. — » — Orðin *lög 2. jan. 1871 . . . hæstarétt D.ina« falli niður.
28. — 24.gr. Orðin »lög þessi öðlast gildi« falli niður.

Nd. 438. Framhaldsnefndarf lit
um frumvarp til laga um lifsábyrgð fyrir sjómenn á íslenzkum þilskipum. (Þskj. 339).

Eins og tekið var fram við framh. fyrstu umræðu þessa máls hafði nefndþeirri, 
er háttvirt neðri deild kaus til að ihuga lifsábyrgðafrumvarpið, borist nokkrar uppástung- 
ur til breytinga á téðu frumvarpi frá yfirmanninum á »Islands Falk«. Nefndin hefir nú 
rætt þessar breytingauppástungur á fundum sínum og orðið sammála um, að ráða deild- 
inni eindregið til að samþykkja frumvarpið með eftirfarandi breytingum:

Breytingartillögumar eru þessar:

1. Aftan við 1. gr. bætist:
Ennfremur er skylt að vátryggja líf hérleudra sjómanna, er reka fiskiveiðar á 

vélarbátum eða opnum bátum er stunda fiskiveiðar minst eina vertið á ári.
2. Aftan við 2. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:

Þegar formaður á vélarbát eða opnum bát hefir fullráðið háseta sina, skal hann 
eða útgerðarmaður tilkynna það hlutaðeigandi skráningarstjóra (0: sýslumanni eða 
hreppstjóra) og skal þá skráningarstjóri fara eins áð og fyrir er mælt i fyrri máls- 
grein þessarar greinar.

3. Við 3. gr.:
Orðin »frá 1. október------------ 30. september* falli burt,
í staðinn fyrir 15 aurum, komi: 18 aurum.
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A eftir orðinu >Lögskráði< komi: »eða riðinn í skipsrúmc 
I staðinn fyrir »helming« komi: þriðjung.

4- Við s gr.
Orðin: »eða af veikindum------------ á því tímabili.*, falli burt.

Neðri deild Alþingis io. april 1909.

Jón Þorkelsson 
formaður. 

Pjetur Jónsson

Magnús Blöndahl 
skrifari og framsögumaður.

Bjarni Jónsson 
frá Vogi.

Stefán Stefánsson
Eyf.

Nd. 439. Breytingartillögur
við frv. til laga um aðflutningsbann á áfengi, 
eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

Frá meirhluta nefndarinnar

Við 2. gr.
í staðinn fyrir orðin (í 4. 1.): »Báðar þessar .... sem lyfsölum er skylt«, 

komi: »Lyfsölum og héraðslæknum skal og heimilt að flytja til landsins vínanda þann 
og annað áfengi, sem þeim er skylt<

Við 3. gr.
1 stað orðanna í 2. lið: »svo fær hann .... nauðsynlega aðstoðc komi: »Svo 

fær hann og borgun fyrir húsrúm undir áfengisbirgðir, vinnulaun handa verkamönn- 
um til aðstoðar og burðargjald bréfa. Ennfremur fær hann endurgjald fyrir efni þau, er 
með þarf til þess að gera áfengi óhæft til drykkjar*.

Við 4. gr.
1. í stað orðanna: »flutningskostnaður til Reykjavíkur« komi: »borgun fyrir 

flntning til Reykjavíkur og uppskipun þar«.
2. í stað orðanna: »Skal hann þá merkja það«, komi: «Að því búnu skal 

hann, eftir fyrirsögn efnafræðings landsins, sem skyldur er að láta honum aðstoð sína í 
té, blanda það áfengi, er til iðnaðarfyrirtækja eða eldsneytis er ætlað, þeim efnum, er 
gera það óhæft til drykkjar, án þess það þó missi notagildi sitt til þess sem það er 
ætlað. Þvi næst skal umsjónarmaður merkja áfengið.

3. í staðinn fyrir orðin: »þann sérstakan kostnað . . . sbr. 3. gr.« komi: 
»Kosnað þann, er af blönduninni hefir leitt.

4. í stað orðanna: »Nú hirðir . . . endursent seljanda«, komi: »Nú líða svo 
12 mánuðir frá tilkynningu umsjónarmanns áfengiskaupa um aðflutning áfengis, að sá 
hirðir ekki áfengið, er pantað hefir, né lýsir heldur yfir þeirri ósk, að áfengið sé á hans
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kostnað endursent seljanda, og er þá rétt að áfengið með umbúðum sé gert upptækt. 
Andvirðið rennur í landsjóð.

Við 5' gf‘
í stað orðanna: »Nú hefir . . . lögum þessum*, komi: »Nú hefir skipstjóri 

meðferðis áfengi frá útlöndum, sem ekki er ætlað til skipsforða og ekki á að fara til 
umsjónarmanns áfengiskaupa*

6. grein orðist svo:
»Nú strandar skip hér við land og hefir meðferðis áfengi til umsjónarmanns 

áfengiskaupa eða frá honum, og skal hreppstjóri í forföllum lögreglustjóra þá þegar 
taka áfengisílátin til varðveizlu og gæta þess að ekki sé í þau farið. Hann skýrir þeg- 
ar í stað lögreglustjóra frá, en lögreglustjóri setur embættisinnsigli sitt fyrir ílátin og 
kemur þeim til geymslu á óhultum stað. Afengi þetta má lögreglustjóri ekki selja eða 
á annan hátt láta af hendi til annara manna; en skýra skal hann með fyrstu ferð rétt- 
um eiganda frá björgun áfengisins. Kjósi hann innan 6 mánaða að það sé sent sér á 
sinn kostnað, skal það gert; en sé upptækt ella.

Sé um skipsforða að ræða, fer um meðferð áfengisins og tilkynningu til skips- 
eiganda svo sem fyrir er mælt í grein þessari hér að framan, og skal það áfengi gert 
upptækt, nema það hafi verið gert óhæft til drykkjar undir umsjón lögreglustjóra, eða 
eigandi hafi látið flytja það úr landi innan 8 mánaða.

Nú er ókunnugt um eiganda strandgóz, og skal þá gera áfengið upptækt, ef 
eigandi hefir ekki sagt til sín áður en hinn lögskipaði auglýsingafrestur er útrunninn*.

Við 7. gr.
1. Orðin í 1. 1.: »né laudhelgi* falli burt.
2. I stað orðanna: »5. og 6. grein . . . í hlut á.«, komi: »6. og 11. gr., og 

merktur er eftir fyrirmælum þeirra greina.*
Ný grein bætist inn í, er verður 8. gr., svolátandi: »Um leið og ákvæði 1. gr. 

um bann gegn aðflutningi áfengis hér til lands ganga í gildi, skulu lögreglustjórar rann- 
saka áfengisbirgðir þeirra manna, sem vínsöluleyfi eða vínveitingaleyfi hafa. Jafnframt 
skulu þeir semja nákvæma skýrslu yfir áfengisbirgðirnar og merkja öll áfengisílát glöggu 
heimildarmerki á þann hátt, er stjórnarráðið skipar fyrir um.

Þessi rannsókn áfengisbirgða skal endurtekin á 6 mánaða fresti, meðan vfnsölu- 
menn og vínveitingamenn halda söluheimild innan lands, og skulu þá jafnframt ónýtt 
heimildarmerkin á þeim ílátum, sem tæmd eru«.

8. gr., er verður 9. gr., orðist svo:
»Ollum, sem samkvæmt lögum þessum hafa heimild til innflutnings á áfengi, 

er óheimilt að veita það, gefa, selja eða láta af hendi til annara manna, nema það sé 
áður gert óhæft til drykkjar*.

»Þó mega lyfsalar og héraðslæknar selja mönnum áfenga drykki eftir lyfseðli 
löggiltra lækna, en þó ekki oftar en einu sinni eftir sama lyfseðli. Um sölu lyfja þeirra, 
er áfengi er í, setur landlæknir reglur þvi til tryggingar, að áfeng lyf verði eigi höfð til 
neyzlu, heldur eingöngu til lækninga*.

9. grein, er verður 10. gr., orðist þannig:
»Veitingamenn og vínsölumenn, þeir er leyfi hafa til vínsölu hér á landi, sam-
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kvæmt lögum nr. 26, 11. nóv. 1899 um verzlun og veitingar áfengra drykkja, mega, 
eftir 1. jan. 191$, ekkert selja hér á landi af áfengisbirgðum þeim, er þeir þá hafa,- 
gefa, veita eða láta af hendi til annara manna. Skulu lögreglustjórar hver í sínu um 
dæmi þá þegar skyldir til að rannsaka áfengisbirgðirnar, og innsigla þær. Aður en 12 
mánuðir eru liðnir skulu eigendur áfengisins skyldir að flytja birgðirnar eða láta flytja 
þær burt af landi, og skulu lögreglustjórar hafa nákvæmt eftirlit með að það sé gert. 
En alt það áfengi, sem þá er ekki dtflutt, skal tafarlaust gert upptækt.

Frá þeim degi er lög þessi verða staðfest, má ekkert leyfi til vínsölu né vín- 
veitinga veita hér á landi.<

Ný grein bætist inn í, er verður 11. grein, svolátandi:
»Þær áfengisbirgðir, sem einstakir menn kunna að hafa í vörzlum sínum 1. jan.

1915, er ekki skylt að flytja burt úr landinu. En með slíkar áfengisbirgðir skulu lög- 
reglustjórar eða umboðsmenn þeirra fara á sama hátt og ákveðið er í 8. grein að fara 
skuli með áfengisbirgðir vinsala og vinveitingamanna.

Afengi það, er hér ræðir um, má aldrei flytja burtu af heimili eiganda, nema 
hann flytji sjálfur búferlum, eða það sé gert áður óhæft til drykkjar.«

Við 10. gr., sem verður 12. gr.
1. í stað orðanna: »Ef nokkur . . . þá skal« komi: Nú er maður grunaður 

um óleyfiiegan aðflutning eða óleyfilega sölu, eða veitingu áfengis, og skal þá«
2. í stað organna: »hvaðan honum.............Geti, komi: »hvernig standi á

birgðunum. Geri.«

Við 11. gr., sem verður 13. gr. 
í stað orðanna: »hann selur eða veitir« komi: »veitt er«.

12. gr. verður 14. gr.

13. gr., sem verður 15. gr., orðist þannig:
»Nú sést maður ölvaður, og skal þá heimilt að leiða hann fyrir dómara. Skal

hann skyldur til að skýra frá, á hvem hátt haun hafi ölvaður orðið, og sé það af 
áfengi, þá hvemig og hjá hverjum hann hafi fengið það. Ohlýðnist hann að mæta 
fyrir dómara, eða svara spurningum, er dómari leggur fyrir hann, skal dómari halda 
honum til hlýðni með hæfilegum sektum, þó ekki lægri en 10 krónum í hvert skifti.«

14. gr., sem verður 16. gr., orðist svo:
»Brot gegn 1. gr. laga þessara varða i fyrsta sinn sektum frá 200—1000 kr. 
Brot í annað sinn varða sektum frá 500—2000 kr.
Brjóti nokkur oftar gegn ákvæðum þessarar greinar, varðar það sektum frá 

1000—5000 kr.
Fjámám fyrir sekt á hendur skipst,óra má gera i skipi hans.
Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfengi gert upptækt*

Við 15. gr., sem verður 17. gr.
1. Aftan við 1. lið greinarinnar komi: »og má gera fjárnám fyrir sektunum í 

skipi hans«.
2. I stað orðanna: »100—2000 kr. komi: »50—500 kr.
3. í stað orðanna: 250—2500 kr.« komi: »200—1000 kr.

Við 16. gr., sem verður 18. gr.
Orðin: »og þvi helt . . . í landsjóð* falli burt.

17. grein, sem verður 19. gr., orðist svo:
»Nú verður læknir sannur að sök um að hafa látið af hendi læknisseðil um
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áfengi i þeim tilgangi að það verði notað öðruvísi en sem læknislyf, og skal hann þá i 
fyrsta sinn sekur um ioo—iooo krónur, og skal sektin tvöfaldast, sé brotið endurtek- 
ið. Verði læknir sannur að sök um slíkt oftar en tvisvar, má svipta hann læknisleyfi 
um stundarsakir, eða að öllu, ef miklar sakir eru«.

18. gr. verður 20. grein.

19 gr., sem verður 21. gr. orðist svo:
»Með brot gegn lögum þessum skal að öðru leyti fara sem almenn lögreglumál.

20. gr. verður 22. gr.

21. gr. verður 23. gr.

22. gr., sem verður 24. gr. orðist svo:
»Lög þessi koma til framkvæmdar 1. jan. 1912 með þeim takmörkum, er leiða 

aí ákvæðum 10. og 11. greinar, og eru með þeim numin úr gildi öll lög og tilskipanir, 
er koma í bága við þessi lög.<

Nd. 440. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um vígslubiskupa (þskj. 370).

Frá Jóni Jónssyni þm. N. M.

Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Auk biskups landsins skal hér á landi vera einn vígslubiskup.
Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Konungur skipar vígslubiskupinn eftir tillögum prestastéttarinnar. Skal hann hafa 

biskupsvigslu. Til vígslukostnaðar, er hann vígist, skulu honum greiddar 500 kr. úr 
landssjóði.

Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
Vigslubiskupinn vigir biskup landsins, er svo stendur á, að fráfarandi biskup getur 

eigi gert það. í forföllum biskups vígir hann presta.
Fyrir biskupsverk er hann vinnur i forföllum biskups greiðist honum úr lands- 

sjóði borgun eftir reikningi.
I stað »vigslubiskupa< í fyrirsögn frumvarpsins komi: vigslubiskup.

Nd. 441. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um vigslubiskupa (þskj. 370).

Frá Hálfdáni Guðjónssyni.

Við 2. gr. Orðin: »skulu þeir hafa biskupsvigslu< og til enda greinarinnar 
falli burt.
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Nd. 442. Breytingartillaga
við breytingartillögur á þingskjali 430. 

Frá nefndinni um eiða og drengskaparorð.

Við 1. lið (2. lína). Fyrir »hægri< komi: »vinstri«

Nd. 443. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um breyting á lögum um skipun læknishéraða o. fl.

Nefnd sú, er háttvirt neðri deild alþingis kaus, til að ihuga og láta uppi álit 
sitt um ofangreint frumvarp, hefir eigi orðið á eitt mál sátt.

Meiri hluti nefndarinnar lítur svo á, að enda þótt gerð væri all-mikil breyting 
á læknaskipun landsins með lögum 16. nóv. 1907, þá bresti þó enn nokkuð á, að 
læknadripunin sé i sumum héruðum landsins komin í það horf, er við megi una tíl 
langframa. — Meiri hlutinn verður og að vera þeirrar skoðunar, að þær óskir lands- 
manna er lúta að þvi, að þeim sé eigi gert það ókleift, eða því sem næst, að verða að- 
njótandi læknishjálpar, séu flestum kröfum réttmætari, þó að fjárhagsástandið, sem og 
læknafæðin, sem enn er, verði að valda því, að eigi sé bætt úr allra þörfnm í einu og 
verði þvi að fara þá leiðina, að bæta úr henni smám saman, og láta þá þau héruðin 
sitja i fyrirrúmi, þar sem þörfin virðist brýnust.

Að þvi er nú kemur til skiftingar núverandi ísafjarðarlæknishéraðs í tvö læknis- 
héruð: ísafjarðarhérað og Nauteyrarhérað, lítur meiri hlutinn svo á, að hér sé um svo 
afar-brýna nauðsyn að ræða, að það væri beinlínis að stofna lífi margra manna í hættu, 
að verða eigi við þeim óskum, er alþingi hafa borist úr hérnðunum nmhverfis innanvett 
ísafjarðardjúp, um endurreisn Nauteyrarhéraðs, sem sérstaks læknishéraðs. — Áskoranir 
þær, er alþingi hafa borist, bera það með sér, að það getur tekið marga daga, og jafn- 
vel vikur, að nálgast Iækni frá ísafirði, auk þess er kostnaðurinn, sem af því 
leiðir, meiri en svo, að ibúarnir (nær 1200 að tölu), sem allflestir eru efaalithr, fái 
undir risið.

Vér ráðum þvi alþingi eindregið til þess, að samþykkja frumvarpið með þeim 
viðauka — þar sem eigi verður ef til vill kostur á lækni í þetta nýja læknishérað þegar 
í stað —, að lögin komi eigi til framkvæmdar, fyr en sérstakur iæknir fær veitingu fyrir 
embættinu, svo að það baki landssjóði angan kostnað, fyr en sérstakur læknir fæst.

Auk ofannefnds frumvarps, er nefndinni fyrst var falið til meðferðar, hefir þess- 
um frumvörpum verið vísað til hennar:

x. Um skiftingu Sauðárkrókshéraðs í tvo læknishéruð: Sauðárkrókshérað og Reykja- 
hérað;

2. Um stofnun sérstaks læknishéraðs milli Seyðisfjarðar- og Reyðarfjarðarhéraða, er 
nefnist Norðfjarðarhérað, og

3. Um stofnun sérstaks læknishéraðs í Rangárvallasýslu, er nefnist Eyjafjallahérað.

Meiri hlutinn játar að vísu, að æskilegt væri, að geta orðið við þeim óákum, 
er i nefndum þrem frumvörpum felast, en sér þó, samkvæmt framansögðu, eigi fætt 
að ráða þinginu til þess að samþykkja neitt þeirra að þessu sinni.

84
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Aftan við frumvarpið á þingskjali 106. bætist s»'olátandi málsgrein.
Lög þessi koma eigi til framkvæmdar, fyr en sérstakur læknir er skipaður í

Nauteyrarhérað.
Alþingi 13. apríl 1909.

Skúli Thoroddsen, Jón Sigurðsson, Þorl. Jónsson.
form. og framsögum. sknfari.

Með fyrirvara
Jón Magnússon. Pétur Jónsson.

Ed. 444. Frumvarp
til laga um samþykt á landsreikningnum fyrir árin 1906 og 1907.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Nd.
Fjárveiting. Reikningur.

I. Tekjur.
kr. a. kr. a.

1. Skattur á ábúð og afnotum jarða og á lausafé. . 86,000, » 109,236, 31
2. Húsaskattur............................................................... 20,000, » 23,453, 25
3. T ekjuskattur............................................................... 32,000, » 47,579, 87
4. Aukatekjur............................................................... 76,000, » 115,134, 86
5. Erfðafjárskattur........................................................... 6,000, » 7,334, 69
6/ Vitagjald................................................., . . . 20,000, » 34,472, 95
7. Gjöld fyrir leyfisbréf................................................. 7,600, » 11,514, 97
8. Útflutningsgjald af fiski og lýsi m. m., að frádregn-

um 2°/0 í innheimtulaun............................................ 130,000, » 324,806, 32
9. Aðflutningsgjald af áfengum drykkjum, að frá-

dregnum 2% í innheimtulaun.................................. 286,000, » 427,707, 64
10. Aðflutning8gjald af tóbaki, að frádregnum 2% i

innheimtulaun.......................................................... 286,000, » 303,246, 95
11. Aðflutningsgjald af kaffl og sykri, að frádregnum

2°/0 í innheimtulaun................................................. 624,000, » 800,754, 94
12. Aðflutnigsgjald af tegrasi, súkkulaði og brjóstsykri,

að frádregnum 2% í innheimtulaun.................... 20,800, » 37,332, 43
13. Leyflsbréfagjöld og árgjöld af verzlun og veiting

áfengra drykkja.......................................................... 36,000, » 31,000, »
14. Tekjur af póstferðum ................................................. 80,000, » 197,346, 43
15. Tekjur af símum landsins....................................... 22,500, » 55,092, 43
16. Arður af verkum fanganna i hegningarhúsinu í

Reykjavik.................................................................... 1,200, » 965, 53
17. Sektarfé fyrir ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi . . > > 08,290, 31
18. uvissar tekjur.......................................................... 10,000, » 7,154, 74
19. Tekjur af fasteignum landssjóðs, að frádregnum

umboðskostnaði, prestsmötu m. m............................. 46,000, » 53,855, 77
20. Tekjur af kirkjum...................................................... 130, » 189, 36
21. Tekjur af silfurbergsnámum í Helgustaðafjalli . . 4,000, » 4,160, 71
22. Tekjur af brennisteinsnámum.................................. 1,980, » > >
23. Tekjur afEldey.......................................................... 2,000, » 1,500, »
24. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðs........................ 79,000, » 85,639, 51

Borgað upp i lán, fjárveiting: 89,036 kr. 12 a.
reikningur: 132,906 kr. 73 a.

25. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans . . 15,000, » 15,000, »
26. Leigur af innstæðufé í bönkum............................. 19,000, » 27,304, 92
27. Arður landssjóðs af rekstri Islands banka . . . » > 14,321, »

Flyt kr. 1911,210,00 2834,395,89



Þingskjal 444 667

Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.
Flutt 1911,210, 00 2834,395, 89

28. Innb. frá prestaköllum samkv lögum 27. febr. 1880 4,000, » 6,549, 67
29. Endurgjald skyndilána til embættismanna . . . 1,200, » 2,415, 62
30. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum . . . 4,000, » 37,043, 39
31. Tillag úr rikissjóði...................................................... 120,000, » 120,000, »
32. Tekjuhalli.................................................................... > » 111,832,49

Samtals 2,040,410, » 3,112,237,06

Fjárveiting. Reikningur.
U. Gjöld. kr. a. kr. a.

1. Til hinnar æðstu stjórnar landsins........................ 96,000, » 99,144, 39
2. Til alþingis og kostnaðar við yfirskoðun lands-

reikninganna............................................................... 41,600, » 63,453, 60
3. Til útgjalda við dómgæzlu og lögreglustjórn o. fl.

A. Dómgæsla og lögreglustjóm............................. 180,330, » 173,728, 66
B. imisleg útgjöld................................................. 23,350, » 39,835, 17

4. Til útgjalda við læknaskipunina............................. 240,956, 64 241,386, 01
5. Til samgöngumála:

A. Til útgjalda við póststjómina........................ 159,200, » 189,127, 21
B. Til vegabóta..................................................... 184,900, » 220,257, 97
C. Til Gufu8kipaferða............................................ 117,100, » 111,100, »
D. Til ritsíma.......................................................... 444,888, 53 476,067, 19
E. Til vita............................................................... 35,532, » 31,580, 92

6. Til kirkju og kenslumála.......................................
A. í þarfir andlegu stéttarinnar ...... 54,400, » 54,733, 92
B. Til kenslumála................................................. 253,296, » 242,814, 84

7. Til visinda og bókmenta............................................ 99,060, » 94,406, 38
8. Til verklegra fyrirtækja....................................... 340,020, » 367,420, 27
9. Til skyndilána handa embættismönnum og lögboð-

inna fyrirframgreiðslna ....................................... 5,200, » 28,484, 28
10. Eftirlaun og styrktarfé............................................ 108,900, » 119,737, 55
11. Til óvissra útgjalda................................................. 3,000, » 25,872, 97
12. Útborganir samkv. fjáraukalögum og nýjum lögum » » 533,085, 73

Samtals 2,387,733,17 3,112,237,06

Eignir viðlagasjóða voru 31. desbr. . . 
Tekjueftii'stöðvar landssjóðs s. d. . . .
Peningaforði landssjóðs s. d........................

þar af:
í Landsbankanum á hlaupareikningi s. d. 
í íslandsbanka - — • -

........................ 1,210,428,32
.................... 77,400,42
.................... 340,068,29

kr. 328,000 »
— 153,381 »
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Ed. 445. Frumvarp
til laga um friðun silungs i vötnum.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

1. gr.
Heimilt er sýslunefnd að gera samþykt um friðun á silungi og um veiðiaðferðir 

í vötnum, á þann hátt og með þeim skilyrðum, er fyrir er mælt í lögum þessum.

2. gr.
Þá er 3 menn eða fleiri eiga rétt til silungsveiði í sama vatni, getur meiri hluti 

þeirra krafist, að sýslunefndin gangist fyrir samþykt, slíkri sem um er rætt í 1. gr. At- 
kvæðisrétt hafa allir þeir, er veiðirétt hafa með höndum á því svæði, er samþyktin verður 
að ná til. Þó kemur atkvæði landsdrottins, ef hann kemur til fundar, í stað leiguliða.

3- gr-
Þá er krafist er samþyktar samkv. 2. gr., skal sýslunefnd taka til meðferðar á 

fyrsta fundi sínum frumvarp til samþyktarinnar og gera það úr garði eins og henni 
virðist rétt. Síðan kveður oddviti hennar til fundar, á þeim stað er sýslunefnd til tekur 
og með nægum fyrirvara, alla þá, er atkvæði eiga um samþykt þá. Stýrir oddviti fund- 
inum eða sá maður annar, er hann kveður til þess.

4- gr.
A samþyktarfundi leggur fundarstjóri fram fnimvarp til samþyktarinnar, eins og 

sýslunefndin hefir samþykt það. Fallist fundarmenn á frumvarpið óbreytt að efni með 
#/5 atkvæða, sendir sýslunefndin það stjórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. Eins 
fer um frumvarpið, þótt funduriun geri við það efnisbreytingar, ef sýslunefnd felst á 
þær. En ef sýslunefnd vill ekki fallast á breytingartillögur er samþyktarfundur gerir, 
skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundurinn þá á frumvarpið óbreytt að efni með #/5 
atkvæða, fer um það sem fyr segir. Að öðrum kosti er frumvarpið fallið. Eigi má 
fallið samþyktarfrumvarp eða fallnar breytingartillögur bera upp á ný fyrir næsta aðal- 
fund sýsiunefndar.

5- gr-
Nú er gerð samþykt, eins og að framan er mælt, og send stjómarráðinu til 

staðfestingar, og virðist stjórnarráðinu hún koma í bága við lög eða grundvallarreglur 
laga. eða. réttindi manna, er samþyktin endursend án staðfestingar, og fylgja henni þá 
synjunarástæður stjómarinnar. Að öðrnm kosti staðfestir stjórnarráðið samþyktina, skipar 
fyrir um birting hennar og tii tekur hvenær hún öðlast gildi. Gildir hún upp frá því 
fyrir alla, er silungsveiði stunda á því svæði er hún nær til.

6. gr.
Nú vilja menn breyta löggiltri samþykt um silungsfriðun eða nema úr gildi, og 

þarf til þess alla sömu aðferð og að koma henni í gildi.

7- gr-
í samþyktum þessum rrá ákveða um friðun á riðasilungi og riðastöðvum (got- 

stöðvum) um ákveðinn tíma árs eftir mismunandi staðháttum, ennfremur um friðun á
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ófullþroska silungi og um tilhögun netja og annara veiðivéla. Þar má og ákveða sektir I 
fyrir brot á samþyktinni alt að ioo krónum. í samþykt skal ákveðið um eftirlit, er S
nauðsynlegt þykir, til þess að ákvæða hennar sé gætt, og hversu kostnað við það skal f
greiða.

8. gr.
Brot gegn samþyktum þessum sæta sömu meðferð sem opinber lögreglumál.

Ed. 446. Frumvarp
til laga um samþyktir um kornforðabúr til skepnufóðurs.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

1- gr.
Heimilt er sýslunefndum að gera samþyktir fyrir eiun hrepp eða fleiii 

um kornforðabúr til skepnufóðurs.

2. gr.
Þegar sýslunefnd þykir þörf á eða fær óskir um það frá einni sveitar- 

stjóra eða fleirum innan sýslu að gera samþykt fyrir sýsluna eða nokkurn hluta 
hennar, skal hún méð nægum fyrirvara kveðja til fundar á svæði, sem ætlast er 
til að samþyktin nái yflr. Eiga atkvæðisrétt á þeim fundi allir, er á því svæði 
búa og kosningarrétt hafa til alþingis. Sýslunefnd kveður á um fundarstað, en 
oddviti hennar eða sá, er nefndin heflr kjörið til þess, tiltekur fundardag og 
stjóraar fundi. Skal hann hafa kjörskrá við hendina.

3. gr.
t

A fundi þeim er getur um i 2. gr. leggur fundarstjóri fram frumvarp til 
samþyktar, er áður hefir verið samþykt af sýslunefndinni. Fallist fundarmenn 
á frumvarpið óbreytt að efni með 2/3 hlutum atkvæða, sendir sýslumaður það 
stjórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. Eins fer um frumvarpið, þótt fund- 
urinn geri við það breytingar, ef þær eru samþyktar með 2/3 hlutum atkvæða, 
og sýslunefnd felst á þær. En vilji sýslunefndin ekki fallast á breytingartillögur, 
er fundurinn gerir, skal kveðja til fundar á ný. Fallist þá fundurinn á frum- 
varpið óbreytt með 2/3 hlutum atkvæða, fer um það svo sem fyr segir.

Frumvarp til samþyktar, er eigi heflr náð 2/a atkvæða á samþyktarfundi, 
er fallið og má eigi koma fram af nýju í sýslunefnd fyr en á næsta aðalfundi 
sýslunefndar.

4. gr.
Nú er samþykt gerð eins og fyrir er mælt og send stjórnarráðinu til stað- 

festingar. Virðist stjórnarráðinu hún koma í bága við grundvallarreglur laga 
eða rétt manna, er samþyktin endursend án staðfestingar. Fylgja henni þá 
synjunarástæður stjóraarráðsins. Að öðrum kosti staðfestir stjórnarráðið samþykt- 
ina, skipar fyrir um birting hennar og tiltekur hvenær hún öðlist gildi. Gildir 
hiin upp frá því fyrir alla þá, er á því svæði búa, er hún nær yfir.
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Samþykt, er stjórnarráðið hefir ataðfest, má eigi breyta á annan hátt en 
þann, er hún var stofnuð.

5. gr.
í samþykt skal ávalt vera ákvæði um stjóra koraforðabúrsins. Þar skal 

og kveða á um tillög til forðabúrsins, útlán á korni og endurgreiðslu þess, endur- 
nýjun korasins og viðhald forðabúrsins. Enn fremur skulu þar vera ákvæði um 
eftirlit það, er þarf til þess, að samþyktarinnar sé gætt, og hveraig kostnað við 
forðabúrið skuli greiða.

6. gr.
Árlega skal stjóm forðabúrsins senda sýslunefnd fyrir aðalfund skýrslu 

um útlán forðabúrsins og ársreikning þess.

7. gr.
öll gjöld til kornforðabúrsins, svo og útistandandi skuldir þess, má taka 

lögtaki samkvæmt lögum frá 16. des. 1885.

8. gr.
Fyrir brot mót löggiltri samþykt má ákveða sektir 2—20, kr. er renna 

til kornforðabúrsins.

9. gr.
Með brot gegn samþyktum skal fara sem almenn lögreglumál.

Ed. 447. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907.

Eins og það var aamþykt við 3. umræðu l Nd.

'1. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i fjárlögunum fyrir árin 1906 og 1907 og 

fjáraukalögum 16. nóv. 1907, fyrir árin 1906 og 1907 veitist 278,655 kr. 13 aur. til gjalda 
þeirra, sem tilfærð eru í 2.—11. gr. hér á eftir.

2. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í 8. gr. fjárlaganna veitast:
Við tölulið 5. til aðstoðar og skrifstofukostnaSar ................................ kr. 1,345,39
Við tölulið 7. til viðhalds stjórnarráðshússjns ............... ........................ — 1,917,99

Kr. 3,263,38
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3. gr
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 10. gr. fjárlaganna veitast:

Við B. ÝmÍ8leg útgjöld :
Viö tölulið 1 b. til pappírs og prentunar stjórnartíðindanna ................. kr. 5,658,66
Við tölulið 1 e. til pappírs og prentunar og aukavinnu við landahaga-

skýrslur ...................................................................   — 1,142,46
Við tölulið 1 d. flutningagjald með póstum ........................   — 872,45
Við tölulið 1 e. til að gefa út registur við stjórnartíðindiu ..................  — 799,20
Við tölulið 3 fyrir 3 kemiskar slökkvidœlur ......................................... — 500,93

Kr. 8,973,70

4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, semtalin eru í 12. gr. fjárlaganna til samgöngumála veitast:

Við A. Til útgjalda við póststjórnina:
Við tölulið 1 b. 1. handa póstafgreiðslumönnum utan Rvíkur .. kr. 368,00
— ------1 c. handa bréfhirðingamönnúm.............................. — 603,00
— ------- 2. Póstflutningur ...............   — 9,013,25
— ------ 4. d. fyrir prentun á ýinsu ..................................... — 12,547,17

e. til áhalda ....................  — 4,063,50
f. til bréfburðar í Reykjavík ............................. — 400,00
h. óviss útgjöld ....................................................  — 514,55
i. til viðhalds húsi og áhöldum ...............  ...... — 2,462,36 29,971,83

Við B. Til vegabóta:
Við tölulið 1 b. ferðakostnaður verkfræðings ............................ kr. 616,19
— ------3 til flutningabrauta.................. ................  . ....... — 30,305,72
— ------ 6 til áhaldakaupa og verkfæra ........................ — 9,758,22

Eftirstöðvar af kostnaði við Lagarfljótsbrú ... — 3,425,75
Kostnaður viðbrúargjörðá HvítáogTungufljót — 10,089,09 54,194,97

Við D. Til ritsíma og málþráða: 
Við tölulið2—3. Til landsímalagningar fráSeyðisfirði ura Akureyri

til Reykjavíkur ....... ............................ ................  kr. 67,527,57
— ------4. Til að mœlaupp landsfmalínuna og setja upp

kílómetramerki......................................................... — 1,733,46
— ------ 5. Til starfreksturs landsfmasambandsins ...............  — 3,772,30 kr. 73,033,33

Við E. Til vita:
Við staflið d. 7, 
—------m.

Til að byggja varðklefa við vitann á Skagatá....... kr.
Til að byggja vita í Vestmannaeyjnm ...............  —

388,45
363,25 751,70

Kr. 157,951,83

5. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem taliu eru í 13. gr. fjárlaganna til kirkju- og kenslu-

mála veitast:
Viö B. III. c. 3. viðgjörð á húsi hins almenna mentaskóla .................... kr. 17,777,69
— - V. b. ýmisleg útgjöld stýrimannaskólans .................................  — 149,59

Við sama lið sbr. fjáraukalög fyrir árin 1906 og 1907, 16. nóvbr. 1907, 
til stækkunar og endurbóta á kjallaranum undir stýrimanuaskólanum...............  — 366,07

Kr. 18,293,35
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Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru i 15. gr. fjárlaganna til verklegra fyrirtækja veitast:

Við tölulið 2. ferðakostnaður verkfræðingsins ......................................................... kr. 178,95
—------6. til útrýmingar fjárkláðanum .................. .............................................  — 52,389, »

Leiga fyrir Gullfoss frá J/9—sl/12 1907 — ........................................ — 100, »
Kr. 52,667,95

7. gr.
I viðbót við gjöíd þau, er ræðir um í 18. gr. fjárlaganna veitast:

1. Fyrir gullkrans á kistu konungs og önnur útgjöld í tilefni af andláti hans kr. 2,694,15
2. Kostnaður við milliþinganefnd í kirkjumálum ..................................................... — 778,79
3. Fyrir gullúr með ágreftri sem verðlaun fyrir að bjarga skipshöfn úr sjávarháska — 225, »
4. Styrkur til Sigurðar Péturssonar til að kynna sór faugavarðarstórf erlendis ... — 500,00
5. Fyrir einkennisbúning handa fangaverði ..............................................................  — 102,25
6. Andvirði fyrir smásjá handa dýralækni............................................................ — 300, »

Kr. 4,600,19

8. gr.
í viðbót við styrk þann, er síra Gísla Skúlasyni var veittur með fjáraukalögum 20. 

október 1905, fyrir árin 1904 og 1905, til utaufarar til að læra að kenna heyrnar- og mál- 
lausum veitast 400 kr.

9- gr.
í viðbót við upphæð þá, er veitt var í fjáraukalögum 16. nóvbr. 1907 fyrir árin
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1906 og 1907 veitast:
1. Tillag til geðveikrahælisins á Kleppi ...............................................  ...........  kr. 2.800, »
2. Til að byggja hús undir áhöld landsjóðs ........ ............................................ — 639,72

Kr. 3,439,72

10. gr.
I viðbót við upphæð þá, er veitt er til að koma upp geðveikrahæli og útbúa það 

sbr. lóg nr. 33, 20. okt. 1905, veitast kr. 9,285,01.

11- gr-
Sem viðbót við útgjöld landssjóðs á árunum 1906 og 1907 veitast:

1. Andvirði 2 húsa á Þingvöllum, sem bygð voru í tilefni af komu konungs og ríkis- .
dagsmannanua ..........................................................................................................  kr. 15,000, »

2. Fyrir 2 vagna, er keyptir voru konungi tilafnota ......................... ...............  — 4,780, »
Alls kr. 19,780, »

Stjórninni veitist heimild til þess að selja ofangreind hús fyrir það verð, er 2 dóm- 
kvaddir menn meta.

Reikning8ábyrgð á manntalsbókarreikningi Skaftafellssýslu árið 1906 að upphæð kr. 
312,65 falli uiður
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Ed. 448. Krumvarp

til laga um breyting á lögum um fræðslu barna frá 22. nóv. 1907.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Heimilt skal stjórnarráðinu að gefa allsherjar viðurkenningu skóla, sem 

stofnsettur er af einstökum mönnum og fylgir sérstakri reglugjörð, samþyktri af 
yfirstjóm fræðslumála og staðfestri af stjórnarráðinu.

2. gr.
Slíkir skólar liggja undir aðalumsjá stjórnarráðsins, og skulu skókt- eða 

fræðslunefndir hafa eftirlit með hollustuháttum skóla þessara, og sjá um, að fræðslu- 
reglum þeirra verði framfylgt.

3. gr.
Börn á skólaaldri, er slíka skóla sækja, þurfa ekki að sækja utn ieyfi til 

þess hjá skólanefnd eða fræðslunefnd. En skólastjóri slíks skóla skal við 
byrjun hvers skóiaáre láta skólanefnd eða fræðslunefnd i té skýrslu um það, 
hvaða böm munu sækja skólann á þvi skólaári. Eigi eiga slíkir skólar heimt- 
ing á styrk af almannafé.

4. gr.
Frestur sá, sem veittur er i 15. gr. laga um fræðslu barna 22. nóv. 1907, 

lengist um 2 ár, til 1. jan. 1912.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1909.

85
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Ed. 449. Frumvarp
til alraennra viðskiftalaga.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

Almenn ákvæði.

1- gr-
Ákvæðum laga þessara skal þá að eins beita, er ekkert annað er um 

samið eða verður álitið fólgið í samningi eða leiðir af verzlunar-tízku eða 
annari venju.

Lög þessi gilda ekki um fasteignakaup.

2. gr.
Nú eru hlutir pautaðir, þeir er búa þarf til, og á sá að leggja efnið til, 

sem hlutinn býr til, þá skal pöntunin talin kaup. Þó gilda lög þessi ekki um 
húsgerð og önnur mannvirki á fasteign.

Alt, það sem í lögum þessum er ákveðið um kaup, á einnig við um 
vöruskifti.

3. gr.
Þegar í lögum þessum er talað um hluti, sem tilteknir eru eftir tegund, 

þá er ekki að eins átt við tiltekna mergð hluta af tilgreindri tegund, heldur 
einnig átt við kaup á tilgreindum hóp eða magni vöru (Parti).

4. gr.
Þá er talað er í lögum þessum um kaupmanna-viðskifti, þá er átt við 

kaup, sem gerast milli kaupmanna i atvinnu þeirra eða í hennar þágu.
Kaupmaður er hver sá talinn, sem heflr atvinnu af því: að láta af hendi 

vörur, sem hann hefir í því skyni keypt; að reka víxlarastarf eða bankastarf, 
vátryggingaratarf, umboðsverzlun, forlagsverzlun, lyfsölu, veitingar, handiðn eða 
verk8miðju-iðnað; að takast á hendur að reisa hús eða gera önnur mannvirki 
eða að flytja fólk, muni eða orðsendingar. Þó er sá maður ekki talinn kaup- 
maður, sem rekur veitingar, handiðn, flutninga, eða þess kyns smásölu, sem ekki 
þarf borgarabréf til eða annað sératakt leyfi, svo framarlega sem ekki vinna 
aðrir að þeirri atvinnu með honum en konan með manni sínum eða maðurinn 
með konu sinni, börn atvinnurekanda innan 16 ára aldura og vinnuhjú hans.

Um ákvæði kaupverðs.
5. gr.

Nú eru kaup gerð, en ekkert fastákveðið um upphæð kaupverðsins, og 
ber þá kaupanda að greiða það verð, sem seljandi heimtar, ef eigi verður að álíta 
það ósanngjarnt.
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6. gr.
Nú er í kaupmanna-viðskiftum reikningur sendur kaupanda og hann mót- 

mælir ekki, það fyrsta sem hann fær því við komið, verði því sem tilgreint er i 
reikningnum, og er hann þá skyidur til að borga það verð, sem i reikningnum 
stendur, nema sannað verði, að um annað lægra verð hafi verið samið, eða reikn- 
ingurinn er bersýnilega ósanngjarn.

7. gr.
Nú á að reikna kaupverð eftir tölu, máli eða þyngd, og skal þá leggja til 

grundvallar þá tölu, mál eða þyngd, sem varningurinn hafði á þeirri stund, er 
hættan við að varan farist flyzt yfir á hendur kaupanda eða í hans ábvrgð.

8. gr.
Nú er kaupverð miðað við þunga. vöru, og er þá álitið, að umbúðaþung- 

ann (tara) beri frá að draga.

Um staðinn, þar sem skila ber af sér inum selda hlut 
(afhendingarstaðinn).

9- gr.
Seljandinn á að skila af sér inum selde hlut á þeim stað, þar sem hann 

átti heima þegar kaupin gerðust. Ef hann rak þá atvinnu og salan stóð í sam- 
bandi við hana, þá á hann að skila hlutnum af sér á atvinnustöð sinni.

Nú var hluturinn á öðrum stað, en hér var nefnt, á þeim tíma er kaupin 
gerðust, og vissu báðir samningsaðilar um það eða áttu að vita um það, og skal 
þá álíta að hlutnum eigi þar að skila sem hann þá var.

10. gr.
Nú á seljandi að senda inn selda hlut frá einum stað til annars, til að 

skila honum þar i hendur kaupanda, og er þá álitið, að hann hafi skilað hlutnum, 
þá er hann hefir afhent hann í hendur farmflytjanda, þess er tekist hefir á hendur 
að flytja hlutinn þaðan sem hann tekur við honum. Eigi að senda hlutinn með 
skipi, þá skal telja honum skilað þá er hann er kominn á skipsfjöl.

11- gr.
Nú eiga seljandi og kaupandi báðir heima í sama bæ, kauptúni eða þorpi, 

og er þá ekki talið, að inum selda hlut sé skilað, fyrri en hann er kominn i 
vörzlur kaupanda.



676

Um eindaga samnings.

ÞingBkjal 449

12. gr.
Nú hefir enginn samningur um það verið gerður, hvenær kaupverð eigi 

að greiða eða keyptum hlut eigi að skila í hendur kaupanda, og atvik liggja ekki 
övo til, að af þeim verði ráðið, að þetta skuli gera ið allra bráðasta, og skal þá 
svo á líta, að andvirði beri að greiða eða hlut að afhenda hvenær sem krafist er.

13. gr.
Nú er frestur ákveðinn fyrir þvi, hvenær inum selda hlut skuli skila, og 

er þá seljanda rétt að skila hlutnum á hverjum þeim tima, er hann kýs, innan 
þessa frests, nema atvik liggi svo til, að af þeim sjáist, að tímafresturinn var 
til tekinn kaupanda i hag.

Um réttinn til að krefjast að hönd selji hendi á báðar hliðar.

14- gr.
Nú hefir enginn frestur verið gefinn af hvorugs hendi, og er þá seljandi 

ekki skyldur að láta af hendi inn selda hlut, nema kaupverðið sé samtímis greitt, 
enda er kaupandi ekki skyldur að greiða kaupverðið nema hann fái samstundis 
inn selda hlut til umráða.

15. gr.
Nú hefir svo verið um samið, að hlutinn skuli senda frá afhendingar- 

staðnum, og heimila þá ummæli næstu greinar hér á undan seljandanum 
ekki að láta vera að senda hlutinn, en hindra má hann það að kaupandi fái 
hlutinn í sinar vörzlur meðan kaupverðið er ógreitt.

16. gr.
Nú er um kaupmanna viðskifti að ræða, og er hluturinn sendur frá af- 

hendingarstaðnum, en hleðslu-skírteini það, sem notað er, er svo lagað, að seljandinn 
missir umráð yfir hlutnum þá er hleðslu skírteinið er afhent kaupanda, og skal 
kaupandi þá greiða andvirðið um leið og hann tekur við hleðsluskirteininu 
samkvæmt reglum þeim sem settar eru í 71. gr. hér á eftir.

Um ábyrgð á hættu fyrir inn selda hlut.

17- gr.
Hættan á því að inn &eldi hlutur farist, skemmist eða rýrni, er á ábyrgð 

seljanda, þar til er hann hefir skilað hlutnum af sér eða afhent hann (sbr. 9.—11. gr.).
Nú er það ákveðinn hlutur, sem seldur var, og átti kaupandi að sækja 

hann, enda kominn sá timi, er sækja mátti hlutinn, og er hann á reiðum hönd- 
um, þá ber kaupandi ábyrgð á hættunni og verður því að borga kaupverðið, þó 
að svo atvikist að hluturinn farist eða skemmist.
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Um arð af inum selda hlut.

18. gr.
Nú ber inn seldi hlutur arö áður en afhendingartími er kominn, og á 

þá seljandi þann ágóða, nema ástæða hafi verið til að ætla að sá ágóði myndi 
ekki falla til fyr en siðar.

Þann ágóða, sem inn seldi hlutur gefur eftir að afhendingartími er kom- 
inn, eignast kaupandi, nema að ástæða hafi verið til að ætla, að sá ágóði myndi 
fyrri til falla.

19. gr.
Nú kaupir maður hlutbréf, og er þá í kaupinu sá arður, sem ekki var i 

gjalddaga fallinn þegar kaup gerðust.
Nú fylgir hlutbréfinu réttur til að skrifa sig fvrir nýju hlutbréfi, eða 

hlutbréfið fær þann rétt síðar, þá nýtur kaupandi þeirra hagspiuna.

20. gr.
Nú kaupir maður skriflega skuldkröfu, sem ber vöxtu, og eru þá í kaup- 

inu vextir, þeir sem á voru fallnir, en ekki komnir í gjalddaga, þá er kaup 
gerðust, eða á afhendingardegi, ef afhending skyldi síðar fram fara en kaup. Ef 
það sést ekki afg,tvikum, að krafan hafi verið seld sem óvís krafa, þá á kaup- 
andi að greiða um fram kaupverðið svo mikið fé sem vöxtunum svarar.

Um drátt af seljanda hendi.

21. gr.
Nú afhendir seljandi ekki inn selda hlut á réttum tima, enda sé þetta 

ekki kaupanda að kenna eða neinum ósjálfráðum atburði, sem kaupandi ber 
ábyrgð af hættunni við, og á þá kaupandi kost að kjósa, hvort hann vill heldur 
heimta hlutinn eða rifta kaupið.

Nú hafði drátturinn lítil áhrif eða óveruleg á hagsmuni kaupanda, eða 
seljandi hlaut að álíta að svo væri, og getur kaupandi þá ekki rift kaupið, 
nema hann hafi áskilið sér að hluturinn yrði afhentur sér á nákvæmlega til- 
teknum tíma.

I kaupmanna-viðskiftum er sérhver dráttur álitinn verulegur, nema það 
sé að eins lítill hluti ins selda, sem afhending hefir dregist á.

22. gr.
Nú er svo um samið, að seljandi skuli afhenda smátt og smátt, og ber 

svo til, að ein sérstök afhending dregst, þá á kaupandi samkvæmt næstu grein 
& undan að eins rétt á að rifta kaupin að því er til þeirrar afhendingar kemur. 
Þó getur hann einnig riftað kaup að því er til síðari afhendingar kemur, ef 
vænta má að drætti á afhendingum muni halda áfram, og hann getur jafnvel 
rift alt kaupið í heild sinni, ef það samband er á milli afhendinganna, að það 
gefi tilefni til þess.
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23. gr.
Nú var kaup gert um ákveðinn hlut, en hann ekki afhentur á áskildum 

tíma, og á seljandi þá að svara skaðabótum, nema það sannist, að drátturinn var 
ekki honum að kenna.

24. gr.
Nú eru seldir hlutir, sem tilteknir eru eftir tegund, og er seljandi þá 

skyldur að svara skaðabótum, enda þótt drátturinn sé ekki honum að kenna, 
nema hann hafi áskilið sér að vcra undan þessari skyldu þeginn, eða álíta verður 
að atvik, sem ekki voru þess eðlis, að seljandi hefði átt að hafa þau í huga, er 
kaupin gerðust, hafi valdið því, að honum er alls eigi auðið að efna það sem hann 
hafði um samið, og má til slíkra atvika telja það, er svo ber undir, að allir 
hlutir af inni tilteknu tegund eða þeim vöruhóp, er kaup er um gert, hafa af 
óviðráðanlegum orsökum farist; svo er og ef styrjöld hindrar efndir, eða aðflutnings- 
bann eða annað því um líkt.

25. gr.
Nú hefir kaup verið rift og ber að svara skaðabótum samkvæmt 23. 

og 24. gr., og skulu þá skaðabætumar nema því sem verð hluta, af sömu tegund 
og gæðum sem inir seldu hlutir, er hærra, þá er afhending átti fram að fara, 
heldur en kaupverðinu nemur, nema sannað sé að annað meira tjón hafi af hlotist. 
Nú dregur kaupandi ekki að nauðsynjalausu að kaupa aðra hluti í stað þeirra 
sem kaup var á rift, og kaupir hlutina þar sem viðunanlegur markaður er 
þeirrar vöru, enda sannar hann, ef hann hefir eigi átt kost á að nota milligöngu 
brakúns, að hann keypti fyrir það verð, er þá var títt þar á staðnum, og getur 
seljandi þá eigi neitað því, að verð, það sem kaupandi greiddi, verði álitið verð 
hlutanna.

26. gr.
Nú er afhendingarfrestur út runninn, en inn seldi hlutur hefir eigi verið 

afhentur, og verður kaupandi þá, ef hann vill halda fast á kaupinu og eigi rifta 
það, að svara án ástæðulausrar tafar fyrirspurn um þetta frá seljanda. Geri 
hann það ekki, missir hann rétt sinn til að heimta hlutinn sér afhentan. Sama 
er og þótt hann hafi enga fyrirspurn fengið, ef hann skýrir ekki frá því innan 
sennilegs tíma, að hann óski að kaupið haldist.

27. gr.
Nú hefir seld vara verið afhent eftir að afhendingarfrestur var liðinn, og 

verður kaupandi þess vís, þá er varan kemur honum i hendur. eða af því að 
seljandi skýrir honum frá því, að varan hefir verið síðar afhent, en áskilið var, 
og verður hann þá, ef um kaupmanna-viðskifti er að ræða, að skýra seljanda 
frá þegar i stað eða án óþarfrar tafar, að hann ætli sér að neyta réttar síns út 
af drættinum. Geri hann það ekki, missir hann rétt sinn til að koma siðar fram 
með neina kröfu af því tilefni. Ætli kaupandi sér að neyta réttar síns til að rifta 
kaupið, þá verður hann að skýra seljanda frá þessu án óþarfs dráttar; ella miss- 
ir hann þann rétt sinn.
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28. gr.
Nú er kaupverð ekki greitt i ákveðna tið, eða kaupandi gerir ekki í tæka 

tíð þá ráðstöfun, sem greiðsla kaupverðsins er undir komin, og má þá seljandi 
gera hvort er hann vill, halda upp á hann kaupinu eða rifta það. Sé drátt- 
urinn óverulegur, verður kaupið þó ekki rift. I kaupmanna-viðskiftum er sér- 
hver dráttur talinn verulegur.

Nú er það sem selt var þegar komið í vörzlur kaupanda, og getur sel- 
jandi þá ekki rift kaupið, nema annað hvort sé, að álita verður að hann hafi 
áskilið sér þennan rétt, eða þá að kaupandi neitar að taka við hlutnum.

29. gr.
Nú er svo um samið að seljandi afhendi smátt og smátt, en andvirði sé 

greitt við hverja afhendingu, en svo verður dráttur á greiðslu andvirðis, sá er 
álíta má verulegan eftir fyrri málsgr. 28. greinar, þá á seljandi rétt á að rifta 
kaupin á öllu, því er siðar skyldi afhent, nema engin ástæða sé til að óttast, að 
dráttur muni aftur fyrir koma. Þetta á sér stað, þó að seljandi geti ekki sam- 
kvæmt siðari hluta 28. gr. rift kaupið að því er snertir þá sendingu, sem and- 
virði dróst fyrir.

30. gr.
Nú riftir seljandi kaup samkvæmt þvi sem fyrir er mælt í 28. og 29. gr., 

og á hann þá rétt til skaðabóta samkvæmt reglunum í 24. gr. Bæturnar skal 
svo ákveða, að þær svari mismuninum á því, hve miklu kaupveröið er hærra 
heldur en verð vörunnar á þeim tíma, er drátturinn átti sér stað, nema sannað 
verði að seljandi hafi annað meira tjón af hlotið.

Nú lætur seljandi selja vöruna á þann hátt, er um getur í 25. gr., og 
getur kaupandi þá eigi mótmælt þvi, að það verð, er við þá sölu fékst, verði 
álitið verö vörunnar.

31. gr.
Nú er kaupverð ekki greitt, þó að gjalddagi sé liðinn, eða kaupandi hefir 

látið hjá Jíða að gera slíka ráðstöfun, sem ura er getið í 28. gr., en inn seldi 
hlutur er enn ekki afhentur kaupanda, þá verður seljandi, ef hann vill halda 
kaupinu upp á kaupanda, aö skýra kaupanda frá því án óþarfrar tafar innan 
sennilegs tima, hvort sem kaupandi hefir sent honum fyrirspurn um það eða ekki.

32. gr.
Nú er kaupverð greitt of seint eða ráðstöfun, sú sem um er getið í 28. 

gr., gerð of seint, og verður seljandi þá, ef hann vill rifta kaupið af þeirri ástæðu, 
að skýra kaupanda frá því, þegar í stað, ef um kaupmanna-viðskifti er að ræða, 
en annars án óþarfs dráttar. Geri hann það ekki, missir hann rétt sinn til að 
rifta kaupin.

33. gr.
Nú lætur kaupandi hjá liða að vitja ins keypta hlutar eða veita honuin 

viðtöku á réttum tima, eða hann er þess valdaudi á annan hátt, að hluturinn er 
ekki afhentur i hans hendur i ákveðna tið, og skal þá seljandi annast hlutinn á
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kaupanda kostnað þar til er drætti þessum lýkur, eða seljandi neytir þess réttar, 
sem 28. gr. kann að veita honum til að rifta kaupið. Nú er hluturinn sendur 
og kominn á móttökustað, og eiga þá fyrirmæli þessi því að eins við, að þar sé 
einhver, sem fyrir seljanda hönd getur tekið hlutinn til varðveizlu, enda valdi 
það seljanda eigi verulegum kostnaði eða óþægindum.

34. gr.
Geti seljandi ekki án verulegs kostnaðar eða óþæginda haldið áfram að 

annast hlutinn, eða ráðstaíi kaupandi honum ekki innan sennilegs tíma eftir að 
hann hefir fengið áskorun um það, þá er seljanda rétt að selja hlutinn fyrir 
kaupanda reikning; en gera skal hann kaupanda aðvart áður í tæka tíð, ef auð- 
ið er. Nú er löggiltur brakún, sem fengið hefir vitneskju um tegund sölunnar, 
látinn selja hana á viðunanlegum stað, þar sem markaður er fyrir þá vöru, eða 
hluturinn er seldur á uppboði, sem auglýst er og haldið á viðunanlegan hátt, og 
getur kaupandi þá ekki mótmælt því verði, sem við söluna fæst. Nú er eigi 
auðið að selja hlutinn, eða það er sýnilegt, að söluverðið muni eigi hrökkva fyr- 
ir sölukostnaði, og er þá seljanda rétt að flytja hlutinn burt, ef hann vill.

35. gr.
Nú er hlutnum hætt við bráðum skemdum eða geymsla hans hefir í för 

með sér ýkjamikinn kostnað tiltölulega, og er þá seljanda skylt að selja hann, 
þó með þeirri takmörkun, sem leiðir af niðurlagi 34. gr. Sé eigi auðið að selja 
hlutinn skaðlaust á neinn þann hátt, sem þar er sagt, skal selja hann eins 
og bezt verður.

36. gr.
Nú hefir dráttur af kaupanda hálfu valdið seljanda útgjöldum til varð- 

veizlu hlutarins eða öðrum auknum kostnaði, og á seljandi þá rétt á skaðabótum, 
og getur hann haldið hlutnum til tryggingar fyrir þeim.

37. gr.
Nú er inn seldi hlutur i ábyrgð seljanda, en kaupandi hefir gerst þess 

valdur, að hluturinn verður ekki afhentur á réttum tíma, þá flyzt ábyrgðin yfir á 
kaupanda, ef um þá hluti er að ræða, sem ákveðnir eru eftir tegund, þó ekki 
fyrri en ákveðnum hlutum hefir verið af skift og þeir til teknir handa kaupanda.

Um vöxtu af kaupverði.

38. gr.
Ef gjalddagi er ákveðinn í kaupmannaviðskiftum og andvirði eigi greitti 

ákveðna tið, þá á kaupandi að svara 6% ársvöxtum af kaupverðinu frá gjald- 
daga. Nú hefir enginn gjalddagi verið ákveðinn, og á kaupandi þá að svara 
þessum vöxtum frá þeim degi, ei' varan var afhent, eða, hafi kaupandi verið 
þess valdur að dráttur varð á afhendingunni, þá frá þeim degi, er sá dráttur hófst.
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I öðrum viðskiftum á kaupandi að svara 5°/0 ársvöxtum af kaupverðinu 
frá gjalddaga, hvort sem gjalddagi var ákveðinn eða ekki. Nú fær kaupandi 
reikning frá seljanda á þeim tíma, er kaupverð var gjaldkræft orðið, og falla 
þá vextir á frá móttöku reikningsins, án þess að a\ra kröfu þurfi um að gera.

Eldri venja eða lagaákvæði um vaxtahækkun frá þeim degi, er kröfu- 
hafi leitar réttar síns, skulu eigi gild vera framar, þá er vextir eru taldir sam- 
kvæmt þessari grein.

Um það er kaupandi getur eigi borgað.

39. gr.
Nú verður kaupandi gjaldþrota eftir að kaup voru gerð eða samningur 

er hafinn um þvingunar-afslátt við hann, þá er seljanda rétt að halda inum 
selda hlut, þó að gjaldfrestur hafi áskilinn verið, og sé hluturinn sendur frá 
afhendingarstaðnum, þá má seljandi varna því að hann sé afhentur búinu, unz 
nægileg trygging er sett fyrir greiðslu kaupverðsins i gjalddaga. Nú er afhend- 
ingartimi kominn, og búið hefir ekki sett slíka tryggingu, þó að seljandi hafi á 
það skorað, og raá hann þá rifta kaup, ef hann vill.

Þessum ákvæðum skal einnig beita
ef það kemur fram við fjárnám eftir að kaup eru gerð, að kaupandi hefir 

eigi efni til að greiða skuld sína,
eða hann hefir hætt greiðslum, enda sé hann kaupmaður,
eða fjárhagur hans að öðru leyti reynist slíkur, að ætla má að hann geti

eigi greitt kaupverðið þá er það fellur í gjalddaga.

40. gr.
Nú er bú kaupanda tekið til gjaldþrotaskifta, en hvorki er kominn sá 

timi, er inn selda hlut átti að afhenda, eða gjalddagi kaupverðsins, og getur seljandi 
þá skorað á búið að lýsa yfir því, hvort það vill ganga í kaupin, og lýsi búið 
þá ekki yfir því svo fljótt sem auðiö er og i síðasta lagi innan þriggja vikna, 
eða fjögra vikna, ef um innlend viðskifti er að ræða, eða þá á afhendingardegi 
eða gjalddaga, ef það tímamark ber fyrr að höndum, að það vilji í kaupið ganga, 
þá má seljandi rifta kaupið.

41. gr.
Nú hefir inn seldi hlutur verið afhentur þrotabúinu eftir að búið var 

framselt til gjaldþrotameðferðar, en kaupverð eigi greitt, og á seljandi þá rétt 
á að heimta hlut sinn aftur, nema búið lýsi yfir því, að það vilji í kaupið ganga, 
enda greiði þá kaupverðið eða setji tryggingu fyrir greiðslu þess í gjalddaga, ef 
krafist er. Nú hefir búið látið hlutinn af hendi eða á annan hátt ráðstafað hon- 
um þannig fyrir sinn reikning, að eigi er auðið að skila hlutnum aftur í veru- 
lega óbreyttu ástandi, og er seljanda þá rétt aö líta svo á sem búið hafi gengið 
í kaupið.
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Um það er seldum hlut er áfátt.
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42. gr.
Nú er ákveðinn hlutur seldur og er honum áfátt eða galli á honum, þá 

má kaupandi rifta kaupin eða heimta afslátt af kaupverði að tiltölu. Nú verður 
að álíta það óverulegt, sem að hlutnum er, og á kaupandi þá ekki rétt á að 
rifta kaupið, nema seljandi hafi svik í frammi haft.

Nú hefir hlutinn, er kaupin gerðust, skort einhverja þá eiginleika, er 
ætla má að áskildir væru, eða það sem hlutnum er áfátt hefir orðið fyrir van- 
rækt seljanda eftir að kaup voru gerð, eða seljandi hefir haft svik i frammi, og 
getur kaupandi þá krafist skaðabóta.

43. gr.
Nú eru inir seldu hlutir til teknir eftir tegund og er þeim áfátt þá er 

þeim er skilað, og getur þá kaupandi rift kaupið eða heimtað aðra hluti ógall- 
aða í hinna stað, eða heimtað tiltölulegan afslátt af kaupverði.

Nú verður að álíta það óverulegt, sem að hlutunum er, og verður þá 
ekki kaup rift né annara hluta krafist i staðinn, nema seljandi hafi haft svik 
i frammi eða vitað um það sem áfátt var svo tímanlega, að hann hefði getað 
útvegað aðra hluti ógallaða án ósanngjarns kostnaðar.

Enda þótt seljanda sé ekki um að kenna það sem að söluhlutunum er, 
þá er hann þó skyldur að greiða skaðabætur, þó svo, að fara skal eftir ákvæð- 
um 24. gr. eftir því sem við á.

44. gr.
Þá er úr því skal skera, hvort söluhlut sé áfátt, þá verður að miða við 

það timamark, er hluturinn fluttist yfir i ábyrgð kaupanda, nema því að eins að 
vanhirðu seljanda sé um að kenna það sem áfátt er.

45. gr.
Nú er kaup rift sakir þess að söluhlut er áfátt, og skal þá einnig fara 

eftir ákvæðum 25. gr., er skaðabætur eru ákveðnar.

46. gr.
Hafi svo verið um samið, að seljandi afhendi ina seldu muni smátt og 

smátt, og reynist einni sérstakri afhendingu áfátt, þá getur kaupandi samkv. 42. 
og 43. gr. að eins rift kaup að því er til þessarar afhendingar kemur. Þó 
getur hann einnig rift kaup á því sem eftir er að afhenda, ef við má búast 
að þeim muni einnig áfátt verða; og hann getur jafnvel rift alt kaupið, ef at- 
vik liggja svo til i sambandi afhendinganna hverrar við aðra.

47. gr.
Nú hefir kaupandi rannsakað söluhlutinn áður en kaup gerðust eða látið 

fyrir farast án sennilegrar ástæðu að rannsaka blutinn, þó að seljandi skoraði á 
hann um það, eða honum var færi á gefið að rannsaka sýnishorn af söluhlut- 
num áður en kaup gerðust, og getur hann þá ekki borið fyrir sig neina þá galla



á söluhlutnum, sem hann hefði átt að sjá við þá rannsókn, nema seljandi hafl 
haft svik í frammi.

48. gr.
Nú er hlutur seldur á uppboði, og getur kaupandi þá ekki borið fyrir 

sig neinn galla á hlutnum, nema hluturinn svari ekki til þess heitis, er hann 
var táknaður með við söluna, eða seljandi hafi haft svik í frammi. Þessi ákvæði 
gilda þó ekki þá er kaupmaður selui varning sinn á uppboði.

49. gr.
Nú býðst seljandi til að bæta úr því sem að er inum selda hlut eða láta 

annan hlut ógallaðan koma í hans stað, og verður kaupandi þá að sætta sig við 
það, ef það verður gert áður en sá frestur er úti, sem hann var skyldur til að 
bíða afhendiugar (sbr. 21. gr.), enda sé það augljóst, að hann hafi engan kostnað 
eða óhagræði af þessu.

Akvæði þessi hafa engin áhrif á rétt kaupanda til skaðabóta.

50. gr. I
Akvæði laga þessara, um það er söluhlut er áfáit eða hann gallaður, eiga i

einnig við aö sínu leyti þá er mergð og stærð eða þungi þess sem selt var, er [
minni en áskilið er, ef kaupandi má ganga að því vísu, að ætlast sé til að það \
sem afhent er, séu fullar efndir þess sem um var samið. Þá er þannig stendur >
á, getur kaupandi ekki samkvæmt 43. gr. kraflst annara hluta í stað þeirra sem ;
afhentir voru, en i stað þess getur hann heimtað, að sér sé afhent það sem upp f
á vantar, hvort sem þetta er meiri eða minni hluti þess sem afhenda átti. f

51. gr.
Sé um kaupmanna-viðskifti að ræða, og sé söluhluturinn afhentur og kom- 

inn kaupanda í hendur eða tilraunarsýnishorn, sem um var samið, er komið 
honum í hendur, þá er hann skyldur til að rannsaka hlutinn svo sem góð verzl- 
unartízka heimtar. Eigi að senda hlutinn úr einum stað í annan, er kaupandi 
þó ekki skyldur að rannsaka hann fyrri en hluturinn er þangað kominn, sem 
hann á að fara, og kaupanda heflr verið gerður kostur á að veita honum viðtökn 
á þann hátt, að honum hefði verið skylt að aunast hlutinn samkv. 56. gr.

52. gr. j
Nú kemur það í ljós, að söluhlut er ábótavant og vill kaupandi bera það f

fyrir sig, þá skal hann skýra seljanda frá því þegar í stað, ef um kaupmanna S
-viðskifti er að ræða, en ella án ástæðulauss dráttar. Nú hefir kaupandi orðið f
þess var, að hlutnum var áfátt, eða hann hefði átt að verða þess var, og skýrir {
hann eigi seljanda frá, svo sem hér er fyrir raælt, þá getur hann ekki síðar í
borið það fyrir sig, að hlutnum hafi áfátt verið. [

Nú vill kaupandi rifta kaup eða krefjast viðbótar eða nýrra hluta i stað 
þeirra sem hann hefir fengið, og skal hann þá skýra seljanda frá þvi án ástæðu- f
lauss dráttar, missi ella rétt sinn til þess að hafna hlutnum eða krefjast viðbótar. í
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53. gr.
Ákvæði 52. gr. um það, að kaupandi missi rétt sinn til þess að bera fyrir 

sig að söluhlut liafl áfátt verið, gilda þó ekki, ef seljandi hefir haft svik í frammi 
eða sýnt af sér vítaverða vanhirðu, sem hefir í för með sér talsvert tjón fyrir 
kaupanda.

54. gr.
Nú er ár liðið frá því er kaupandi fekk söluhlut í hendur og hann hefir 

ekki skýrt seljanda frá, að hann ætli að bera fyrir sig að söluhlutnum hafi ábóta- 
vant verið, og getur hann þá eigi síðar komið fram með neina kröfu af því til- 
efni, nema seljandi hafi skuldbundið sig til að ábyrgjast hlutinn langan tíma eða 
hafi haft svik í frammi.

Ákvæði um það, er sölumunum er neitað viðtöku, 
og um rifting kaupa.

55. gr..
Nú hefir kaupandi fengið hlut i hendur, þann er hann vill neita viðtöku, 

og er hann þá skyldur að annast um hlutinn, en krafið getur hann seljanda 
endurgjalds á þeim kostnaði, er af þessu leiðir. Fyrirmæli 34. og 35. gr. eiga 
við um þetta eftir því sem á stendur.

56. gr.
Nú hefir hluturinn verið sendur svo, að kaupandi á kost á að taka hann 

til varðveizlu á staðnum, sem hann átti til að fara, en hann vill synja honum 
viðtöku, og er hann þó skyldugur að taka við honum til varðveizlu á kostnað 
seljanda.

Þetta á þó ekki við, ef seljandi er sjálfur á viðtökustaðnum eða þar er 
handhafi hleðslu-skirteinis (konnossement} eða annar, sá er fyrir seljanda hönd get- 
ur annast um hlutinn. Sama er og ef kaupandi getur ekki fengið hlutinn í sinar 
vörzlur án þess að greiða andvirði hans eða baka sér annan verulegan kostnað 
eða óþægindi.

Nú hefir kaupandi tekið hlutinn í sínar vörzlur, og eiga þá við fyrirmælin 
i næstu grein hér á undan.

57. gr.
Sé kaup rift, á seljandi ekki rétt á að fá hlutinn aftur, nema hann 

skili aftur því er hann hefir fengið af andvirði hans, og kaupandi á ekki rétt á 
að fá andvirði endurgreitt, nema hann skili aftur því er hann hafði við tekið, í 
sama ástandi og mergð eða stærð að öllu verulegu, sem það var í er hann tók 
við því.

Nú riftir kaupandi kaup eða krefst skifta á hlutum, og á hann þá rétt 
á að halda þeim hlut, er hann hefir fengið, þar til er seljandi svarar skaðabót- 
um, þeim er honum ber, eða setur nægilega tryggingu fyrir þeim.
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58. gr.
Jafnvel þótt hluturinn sé forgörðum farinn eða breyttur, getur kaup- 

andi þó rift kaupið, þrátt fyrir ákvæðin í næstu grein hér á undan, ef það, 
að liluturinn fór forgörðum eða breyttist, er ósjálfráðri tilviljun að kenna eða 
ásigkomulagi hlutarins sjálfs eða ráðstöfunum, sem nauðsynlegar voru til að 
rannsaka hann, eða voru gerðar áður en það kom í Ijós eða hefði átt að koma 
í ljós, að hlutnum var svo ábótavant, að af því leiddi rétt til að rifta kaupin.

Um vanheimild.

59. gr.
Nú kemur það fram, að söluhlutur var annars manns eign en seljanda, 

þá er kaupin gerðust, og getur þá kaupandi kraflst skaðabóta af seljanda, 
og það þótt seljandi hafi eigi betur vitað en að hann ætti hlutinn. Ef kaupandi 
hafði fullan grun eða vitneskju um vanheimild seljanda, þá er kaupin gerðust, 
þá á hann engan rétt til skaðabóta.

Um kaup til reynslu.

60. gr.
Nú er hlutur keyptur til reynslu eður með því skilyrði, að kaupandi 

megi skoða hlutinn áður en kaupið er fullgert, og heflr hluturinn verið afhentur, 
þá er kaupandi þó bundinn við kaupin, nema hann skýri seljanda frá innan til- 
tekins tíma, eða innan hæfilegs frests, ef enginn tími var fast ákveðinn, að hann 
vilji eigi hlutinn hafa.

Meðan hluturinn er hjá kaupanda til revnslu eða skoðunar, er hann i 
ábyrgð kaupanda.

Um tilkynnlngar eftir lögum þessum.

61- gr.
Nú er slík tilkynning frá kaupanda, sem um getur í 6., 26., 27., 52. og 

54. gr, afhent til flutnings með ritsíma eða pósti eða með öðrum þeim flutnings- 
tækjum, sem gilt þykir að nota, og missir þá tilkynnandi engan rétt við það, 
að tilkynningunni seinkar eða að hún kemur eigi til skila.

Slikt ið sama á við um tilkynningar frá seljanda, þær er um er rætt í 
31. og 32. gr.
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Um það, hvað ýmis söluskilyrði skuli merkja.

62. gr.
Nú er varningur seldur »frítt á skipsfjöl® (fob) á tilteknum stað, og verð- 

ur þá kaupandi að hafa þar til skip eða áskilið skipsrúm til að flytja varning- 
inn þaðan.

Seljandi á að annast um og kosta flutning varningsins til hleðslustaðar- 
ins og gera þær ráðstafanir um flutning varningsins á skip, sem lög áskilja á 
þeim stað eða viðskiftatízka er til.

Nú er varningur kominn á skipsfjöl, og er hann þá úr ábyrgð 
seljanda.

Þá er um það skal dæma, hvort varningi sé ábótavant, skal dæma eftir 
ástandi, því sem hann var í á þeirri stund, er hann fór úr ábyrgð seljanda. 
Sama er um mergð, þyngd og stærð þess varnings, er seldur er eftir tölu, þunga 
eða máli.

Nú heflr kaupandi skip til taks eða skiprúm íil að taka við varningnum, 
og leiðir þó ekki af því, að kaupandi sé skyldur til að rannsaka varninginn 
fyrri en hann er komin á viðtökustað; ekki hamlar þetta heldur seljanda frá að 
neyta þess réttar, sem honum er áskilinn í 15., 28. og 39. gr.

Sé ekki öðruvís um samið, er kaupandi skyldur að greiða andvirði gegn 
móttöku hleðslu-skirteinis samkvæmt því sem ákveðið er í 71. gr.

63 gr.
Nú er varningur seldur »flutnings-frítt« (Cost and freight, c & f, c f). og 

skal þá seljandi kosta sendingu hans til viðtökustaðar.
Nú er varningur afhentur farmflytjanda eða honum komið á 

skipsfjöl samkvæmt fyrirmælum 10. gr., og er hann úr því í ábyrgð kaupanda.
Þá er um það skal dæma, hvort varningi sé ábótavant, skal dæma eftir 

ástandi, því sem hann var í á þeirri stund, er hann fór úr ábyrgð seljanda. Sama 
er um mergð, þyngd eða stærð þess varnings, er seldur er eftir tölu, þunga 
eða máli.

Þó að ekki sé sérstaklega svo um samið, er kaupandi skyldur til að 
greiða andvirði gegn móttöku hleðslu-skírteinis samkvæmt þvi sem ákveðið er i 
71. gr.

Þó að andvirði sé ekki í gjalddaga komið, þá er varningur kemur til 
kaupanda, er kaupandi þó skyldur til að greiða það flutningsgjald, er seljandi 
hefir eigi greitt, en draga má hann það frá kaupverðinu, án þess þó að reikna 
sér vöxtu af því.

64. gr.
Nú er varningur seldur »cif« (cost, insurance, freight) eða »caf« (coút, 

assurance fret), og gilda þá ákvæðin í næstu grein hér á undan.
Auk þess á seljandi að annast venjulega vátryggingu fyrir kaupandahönd 

fyrir þann hluta vegar eða tíma, sem hann ber ekki sjálfur ábyrgð á. Nú lætur
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seljandi hjá líða að vátryggja þannig varninginn, enda er kaup þó eigi fyrir þá 
skuld rift, þá getur kaupandi heimtað bætur fyrir það tjón, er hann kynni að 
hafa beðið af vanhirðu seljanda, eða hann getur sjálfur vátrygt varninginn og 
dregið þann kostnað frá andvirði varningsins.

65. gr.
Nú er vamingur seldur »afhentur« eða »fritt« (franko) á tiltekinn stað, 

og er vamingurinn þá ekki talinn afhentur fyrri en hann er á þann stað kom- 
inn. Seljandi á þá að annast um og kosta sendingu varningsins þangað og ber 
hann ábyrgð á honum meðan á sendingunni stendur.

Þá er um það skal dæma, hvort varningi sé ábótavant, skal dæma eftir 
ástandi, þvi sem hann var í á þeirri stund, er hann fór úr ábyrgð seljanda. Sama 
er um mergð, þyngd eða stærð þess vamings, er seldur er eftir tölu, þunga 
eða máli.

Sé orðið »afhent« notað í sambandi við »flutningsfrítt« »c og f« »cf«, 
»cif« eða »caf«, þá hefir merking orðsins »afhent< engin áhrif á téð sölu- 
skilyrði.

66. gr.
Nú er vamingur keyptur með þeim ákvæðum, er nokkurt svigrúm gefa 

um mergð hans, þyngd eða stærð t. d. »cirka«, »frá—til< eða því um líkt, og er 
þá seljanda frjálst um að kjósa ínnan þeirra takmarka, nema það sé ljóst af at- 
vikum, að svigrúmið sé ætlað kaupanda til hagsmuna.

Ef orðið »cirka« er notað eða »hér um bil«, þá er svigrúmið 10% fyrir 
ofan eða neðan, ef um heilan farm er að ræða, ella 5%.

67. gr.
Nú er seldur »farmur«, og má seljandi þá ekki senda annan varning með 

sama skipi. Geri hann það engu að siður og kaupandi liafi óhagræði af, getur 
kaupandi rift kaup. Hvort sem kaupandi riflir kaup eða ekki, á hann rétt á 
skaðabótum.

68. gr.
Nú er svo tilskilið, að varning skuli afhenda eða við honum taka »í 

byrjun« (»primo«), í »miðju« (»medio«) eða «í lok< («ultimo») mánaðar, og er 
það þá að skilja, eftir þvi sem á stendur, um fyrsta til tíunda, ellefta til tuttug- 
asta, eða tuttugasta og fyrsta til síðasta dags i mánuðinum.

Þá er verðskjöf eru seld, þýðir »primo« fyrsta sýknan dag í mánuði,
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»medio« fimtánda dag í mánuði, eða næsta sýknan dag, ef sá dagur er heilagur, 
»ultimo» síðasta sýknan dag í mánuði.

69. gr.
Nú hefir seljandi skuldbundið sig til að senda frá sér vaming innan á- 

kveðins frests, og skal þá álita að varan hafi afhent verið á réttum tíma, ef 
henni hefir verið komið á skipsfjöl eða önnur þau flutningstæki, er við henni 
skyldu taka, innan þess tima.

Nú er hleðsluskírteini gerð um sendinguna, og ber hún ekki með sér að 
varan hafi afhent verið á réttum tíma, og getur þá kaupandi hafnað vörunni.

70. gr.
Nú er áskilin »borgun út i hönd«, og er þá kaupandi skyldur að greiða 

andvirðið jafnframt og söluhluturinn er boðinn honum til viðtöku (sbr. 14. og 
15- gr-)-

71. gr.
Nú hefir kaupandi skuldbundið sig til að greiða andvirði við móttöku hleðslu- 

skírteinis, eða til að samþykkja víxil jafnframt og honum erafhent hleðslu-skírteini, 
og má hann þá ekki neita greiðslu eða samþykki fyrir það, að varningurinn sé 
ekki enn til skila komiun eða að hann hafi ekki haft færi á að rannsaka hann.

Þá er borgunar eða víxilsamþykkis er krafist gegn afhendingu bleðslu-skir- 
teinis, verður kaupandi að liafa fengið í hendur reikning yfir varninginn, og hafi 
seljandi skuldbundið sig til að vátryggja varninginn, verður vátryggingarskirteini að 
fylgja hleðslu-skirteini.

Það sem hér er ákveðið, á einnig við þegar kaupandi hefir skuldbundið 
sig til að greiða andvirðið við móttöku slíks hleðslu-skírteinis, sem um er getið 
í 16. gr.
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Ed. 450. Nefndarálit
1 máliuu: Frumvarp til fjárlaga fyrir irin 1910 og 1911.

í nefndaráliti sinu um fjáraukalagafrumvarpið kvaðst nefndin mundu gjöra frek- 
ari grein fyrir fjármálastefnu sinni að þessu sinni en þar var gjört, og skal hér farið 
nokkrum orðum um þetta mál.

Samkvæmt fjárlagafrumvarpi stjórnarinnar var áætlaður tekjuhalli um 348 þús. 
kr. og aukafjárveitingar samkvæmt fjáraukalagafmmvarpi hennar um 134 þús. kr. eð* 
alls kr. 482 þúsundir.

Þetta er stórkostlegur halli og mjög athugaverður eins og nú stendur á, enda 
sá stjórnin ekki annað fært en að reyna að jafna hann, og lagði því fyrir þingið frum- 
varp um nýja bráðabirgðarhækkun á aðflutningsgjaldi á vinföngum og tóbaki. Eftir 
áætlun stjómarinnar nemur þessi tollhækkun um 240 þús. kr. á ári og vegur þannig 
nokkurn veginn móti tekjuhallanum, ef áætlunin reynist nærri iagi.

Nefndin er stjóminni samdóma um, að ófært sé að láta tekjuhallann á fjárlög- 
unum ár eftir ár ganga á viðlagasjóðinn, er þannig yrði á skömmum tima eyðslufé og 
uppausinn. Sjóð þennan má alls ekki skerða nema brýn nauðsyn kalli að, og þá nauð- 
syn getur hæglega að höndum borið óðar en varir hér á landi. Sjóðurinn ætti i flest- 
um meðalárum fremur að vaxa en minka.

Að þvi er kemur til hins nýja tollauka, er því varlega treystandi, að hann i 
reyndinni nægi til að jafna tekjuhallann. Innflutningur á þessum vörum fer mjög eftir 
þvi, hvemig árar í verzlun og atvinnuvegum landsmanna. Sé óáran í verzlun og við- 
skiftum, og einkanlega ef afurðii landsins falla í verði, þá dregur það mjög úr kaupum 
á þeim vörum, er landslýðurinn má helzt án vera, en við það minka tolltekjur lands- 
sjóðsins. Einnig getur tollhækkunin út af fyrir sig haft áhrif í líka átt og það þvi held- 
ur, ef svo hittist á, að hart er i ári, er hún fyrst kemur á.

Undanfarin ár hafa mátt heita veltiár tii lands og sjóar, verzlunin yfirleitt með 
hagstæðasta móti, og peningar til skamms tima auðfengnir til atvinnu og framleiðslu- 
fyrirtækja. Þessu góðæri er það og mest að þakka, að tekjuhalli landssjóðs siðustu fjár- 
hagstimabil hefir ekki skift mörgum hundruðum þúsundum króna. Útgjöld landssjóðs 
hafa aukist afarmikið ár frá ári sakir stórfyrirtækja er höfð hafa verið með höndum, en 
tekjumar hafa jafnframt aukist fram yfir allar vonir og áætlanir þings og stjómar.

En sé nú jafnframt litið á hag þjóðarinnar eins og hann nú er eftir þessi góðu 
ár, þá verður nokkuð annað upp á teningnum en við hefði mátt búast. Hin mesta 
óáran er i landi í öllu viðskiftalífi þjóðarinnar og skuldir hennar hafa aukist stórkostlega 
í góðu árunum að undauförnu, en eignirnar ekki að sama skapi, heldur virðist margt 
benda á, að eyðslan beri framleiðsluna ofurliða. Lánstraustinu hefir hnignað, sem ótvi- 
ræðilega bendir á, að það hafi ekki verið notað með þeirri gætni, sem nauðsynleg er, ef 
vel á að fara.

Siðastliðið ár varð landbúnaðurinn fyrir stórkostlegum hnekki sökum afar mikils 
verðfalis á ull. Til sjávarútvegsins hefir verið varið stórfé umhverfis land alt, en þrátt 
fyrir það stendur hann mjög höllum fæti, og það því fremur, sem óttast má fyrir, að 
töluvert verðfall verði á aðalafurðum hans, fiskinum, er undanfarin ár hefir verið í mjög 
háu verði. Flest virðist þvi benda á, að landsmönnum sé sá einn nauðugur, að tak-
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marka útgjöld sin meir en að undanförnu. Enginn mun neita því, að það megi vel 
takast þjóðinni að meinfangalausu, og sé meira að segja hið æskilegasta ráð er hún getur 
tekið. Á þessari stefnu mun þegar tekið að bóla í ýmsum héruðum, og kemur hún auð- 
vitað fyrst fram í því að minka kaup á munaðarvörum, en af því leiðir, að ekki er eins 
mikilla tolltekna að vænta fyrir landssjóðinn og að undanförnu.

Þegar þessi nýi tollauki er skoðaður i sambandi við það, sem hér hefir sagt 
verið, þá eru næsta litlar líkur til, að hann nægi til að jaína tekjuhalla stjórnarfrumvarp- 
anna, hvað þá heldur ef þingið afgreiðir fjárlögin með enn meiri halla, eins og alt útlit 
er fyrir eftir frumvarpi neðri deildar sem hér liggur fyrir. Það dregur og töluvert úr 
hinum áætlaða tekjuauka, að nokkrir stærstu vínsalar landsins hafa birgt sig upp til langs 
tima, áður en lögin öðluðust gildi. Líka má búast við nokkurri rýmun í öðrum toll- 
tekjum. Þá verða og á þessu þingi eflaust samþykt nokkur lög er hafa útgjöld í för 
með sér og sams konar lög frá fyrri þingum, sem enn eru ekki komin i framkvæmd, koma 
það þá og þegar. Alt þetta getur orðið til að auka tekjuhallann langt fram yfir áætlun 
fjárlaganna. Hallinn hefir aukist um alt að úo þúsund kr., þrátt fyrir úrfelling eins 
stærsta gjaldliðsins 68 þús. kr. til koparsíma frá Borðeyri til ísafjarðar, úrfelling, sem 
eftir annari atkvæðagreiðslu deildarinnar um simaútgjöldin var mjög ástæðulítil.

Verði lögleitt bann á innflutningi áfengis á þessu þingi, þá missir landssjóður 
innan skamms tíma þann toll, sem um langan aldur hefir verið ein stærsta tekjugrein 
hans. Þótt bannlögin ekki komi til framkvæmdar á þessu fjárhagstímabili, munu þau 
draga úr innflutningi áfengis eftir þvi, sem líður að framkvæmd þeirra. En hvað sem 
þvi líður, þá er full ástæða fyrir þingið að hafa þetta í huga og búa sig nú þegar undir 
þann tekjumissi, er bannið hefir i för með sér á sínum tíma, með því að koma í veg 
fyrir stórkostlegan tekjuhalla á þessu fjárhagstímabili. Til þessa er því meiri ástæða, sem 
milliþinganefndin í skattamálinu hefir ekki bent á neitt visst ráð til að bæta landssjóði
þennan halla, og þingið mun að þessu sinni heldur ekki hafa ráðrúm til þess.

Hér ber því alt að sama brunni. Fjárhag landsins er teflt í hættu, með
þvi að afgreiða fjárlögin nú með miklum tekjuhalla, eða meiri en svo, að vænta megi
að tollaukinn jafni hann. Þetta getur því leitt til þess, að demba verði innan skamms 
stórkostlegum sköttum á þjóðina, miklu hærri en þeim, er milliþinganefndin ráðgerir, og 
hærri en sá tekjumissir út af fyrir sig nemur, er innflutningsbannið hefir í för með sér, 
en sá tekjumissir mun nema minst 150 þús. krónum á ári eða 300 þús. kr. á fjárhags- 
tímabili, þótt miðað sé við töluvert minni innflutning á vínföngum en undanfarin ár.

Nefna má auðvitað annað ráð til þess í bráðina að komast fram úr mestu vand- 
ræðunum, og það er taka nýtt lán fyrir landið til viðbótar þeirri hálfu miljón króna, er 
þegar hefir tekin verið. Þegar litið er á gjaldþol þjóðarinnar eins og það nú er og útlit 
er fyrir að það verði fyrst um sinn, þá virðist lítt tiltækilegt að auka skattabyrði hennar 
stórkostlega fram yfir það, sem skattamálanefndin ráðgerir og af innflutningsbanninu leiðir. 
Um lántöku er það að segja, að eins réttmæt sem hún er, sé um framkvæmd beint 
arðvænna fyrirtækja að ræða, eins athugaverð og óréttmæt getur hún verið, ef verja á 
láninu til lúkningar skuldum sem stofnaðar hafa verið sökum fjáreyðslu til óarðvænna 
fyrirtækja.

Þá er ein leið eftir til að firrast vandræði, og hún er sú, að takmarka að þessu 
sinni sem mest útgjöld landssjóðs með því að fresta sumum þeim fyrirtækjum, er mestan 
kostnað hafa i för með sér. Neyðarúrræði má slíkt kalla sé um bráðnauðsynleg fyrir- 
tæki að ræða. En þjóðráð getur það lika verið. Enginn hygginn búmaður vílar fyrir
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að fresta nauðsynlegum og í sjálfu sér gagnlegum búnaðarframkvæmdum heldur en að 
steypa sér í fjárkröggur, er hann trauðla fær út úr séð. Sömu ráð verður þjóðin stund- 
um að hafa í búskap sínum, vilji hún sjá fótum sínum forráð.

Þegar litið er á fjárlagafrumvarpið frá þessu sjónarmiði, þá er mörgum stærstu 
útgjaldaliðunum þannig varið, að engum verulegum sparnaði verður þar við komið. 
Gjöldin eru ákveðin með sérstökum lögum og verða þvi að standa óbreytt. Líku máli 
er að skifta með fjárframlög til skóla og annara stofnana, sem landið á að kosta; þessi 
fjárframlög má ekki skera svo við neglur sér, að stofnanirnar ekki geti orðið að tilætl- 
uðum notum fyrir þjóðina. Fjársparnaður þingsins verður því aðallega að koma niður 
á þeim gjöldum, sem eingöngu er ákveðin með fjárlögunum, og þá mæta manni þau 
fyrirtæki og framkvæmdir, sem þjóðin hefir haft með höndum undanfarin ár og sem að 
sjálfsögðu verður að halda áfram með að meira eða minna leyti. Hér er þvi vandinn að 
leggja á rétta vog hverju fresta megi og hverju ekki þjóðinni að sem meinfangaminstu.

A þessu hefir nefndin viljað sýna viðleitni. Hún er öll á einu máli um það, 
að full ástæða sé til að viðhafa sem mestan sparnað i útgjöldum landsins að þessu sinni, 
þótt hana greini nokkuð á um það, hvar spara eigi og hve langt eigi að ganga í 
þessa átt.

Hæstu útgjaldaliðirnir í frumvarpinu, sem breyta má, eru útgjöldin í 13. gr. til 
samgöngumála. Þessi útgjöld hafa hækkað ár frá ári og i núgildandi fjárlögum eru þau 
liðug 1208 þús. krónur og í fjárlagafrumvarpi þvi, sem hér liggur fyrir um 1065 þús. 
krónur. Hin gífurlega hækkun þessara gjalda hin síðustu ár stafar mest af símalagning- 
unni um landið, er sú upphæð í gildandi fjárlögum um 3/5 þúsundir, en mikið hefir 
og verið kostað til annara samgöngubóta. Þótt mikið sé ógert af því, sem hér þarf að 
gera, verður nefndin að líta svo á, að svo mikið sé þegar gert, að vel megi við una, 
þótt nokkuð sé hægt á sér um eitt fjárhagstímabil. Fjölbygðustu héruð landsins hafa 
flest fengið afarmiklar samgöngubætur i nýjum vegum, brúm á stærstu ám og símum, 
er þegar eru lagðir um flestar hinar fjöjbygðustu sveitir, er tengja saman alla kaupstaði 
landsins og landið við útlönd.

Hér má því kall.a, að bætt sé úr bráðustu og mestu þörfum alls þorra lands- 
manna. Þótt mikið sé enn ógert, er mörgu af því þannig vari‘, að því má fresta og 
verður að fresta um lengri eða skemmri tíma, og þegar fjárhag landsins er eins háttað 
og nú, verður að líta meira á hann en bráðar framkvæmdir, þótt til umbóta horfi. Auð- 
vitað má ekki leggja árar í bát eða fresta bráðnauðsynlegum umbótum og viðhaldi á 
þeim verkum, sem áður eru unnin.

Meiri hluti nefndarinnar ræður því til allmikillar niðurfærslu á gjöldum ril flutn- 
ingabrauta að þessu sinni; sama máli er að gegna um símaiagningar þær, sem ráðgerðar 
eru i frumvarpinu. Meiri hlutinn telur æskilegt, að þessar linur sén lagðar jafnskjótt og 
efni og ástæður leyfa, en telur rétt að fresta þeim nú og það því fremur, sem naumast 
verður búist við miklum tekjum af þeim, að undantekinni Siglufjarðarálmunni, er nefndin 
ræður til að látin sé standa. Hlutaðeigandi bygðarlög hafa sýnt lofsverðan áhuga á lagn- 
ing þessarar linu, með þvi að leggja fríviljug á sig framlög til hennar að sínum hluta 
með frjálsum samskotum frá hreppum og jafnvel einstökum mönnum til að firrast 
lántöku.

Nokkrar tillögur nefndarinnar hækka útgjöldin; þóttist nefndin vart geta komist 
hjá þessum hækkunum, til þess að gæta fullrar sanngirni og samkvæmni milli hinna 
einstöku gjaldliða.

Nefndin hefir að þessu sinni gengið fram hjá gufuskipaferðunum og fjárveiting-



um til þeirra og fjarðabátum, með þvi að neðri deild hefir enn ekki látið álit sitt uppi 
um það mál.

Að svo mæltu mun nefndin gera stuttlega grein fyrir helztu breytingartillögum 
sínum, að svo miklu leyti, sem það ekki er gert hér að framan.

8. gr.
Vaxta og afborgana upphæðirnar af landssjóðsláninu úr ríkissjóði hyggur nefndin 

ekki rétt tilfærðar. Eftir því, sem henni telst til, er fyrri upphæðin kr. 53,333,33 og 
siðari upphæðin kr. 52,000,00 eða alls kr. 105,333,33; verður það kr. 666,66 hærra en 
i frumvarpinu.

12. gr. 9. a.
Neðri deild hefir slegið saman i eitt öllum fjárveitingunum til sjúkrahúsa, sjálf- 

sagt í þeim tilgangi, að styrkurinn til hvers sjúkrahúss yrði miðaður við aðsóknina. 
Þótt nefndin kannist við, að sú aðferð hafi nokkóð til síns máls, telur hún varhugavert 
að beita henni hvað sjúkrahúsið á Patreksfirði snertir. Patreksfjörður er sá staður á land- 
inu, þar sem langflest útlend fiskiskip koma og því einna mest hætta þar, að útlendar 
sóttir flytjist iun í landið. Þar ríður því mjög á að hafa svo vel útbúið hús, að það 
geti tekið svo á móti útlendum sjúklingum, að sem mest trygging sé fyrir, að erlendar 
sóttir útbreiðist ekki. A hinn bóginn mun aðsókn að öllum jafnaði vera töluvert minni 
að þessu sjúkrahúsi en hinum, og þess vegna yrði það mjög út undan, ef styrkurinn 
væri eingöngu við það miðaður. Nefndin ræður því til, að þessu sjúkrahúsi sé veittur 
sami styrkur og að undanförnu og leggur til að bæta athugasemd við liðinn í þá átt.

13. gr. A. 1. b. 2.
Póstmeistarinn hefir skýrt nefndinni frá, að laun sumra póstafgreiðslumanna 

væri orðin svo lítil í samanburði við hin sívaxandi störf þeirra, að nokkrir þeirra hefðu 
þegar sagt upp þessum störfum nema þeir fengi launabót; telur hann það mjög óheppi- 
'legt að missa vana og duglega menn frá þessum ábyrgðarmiklu störfum og neyðast til 
að taka óreynda og lítt þekta menn. Neíndin er þessu samdóma og vill því hækka 
þennan lið um 700 kr. hvort árið og mun sú upphæð aðallega ganga til póstafgreiðslu- 
mannanna á Akureyri og ísafirði, er störfin hafa Iangmest aukist á nú upp á síðkastið.
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13. gr. B. II., III., XIII. og D. II.
Astæðumar fyrir breytingum nefndarinnar við þessa töluliði eru tilgreindar í 

nefndarálitinu hér að framan.

13. gr. E. I.
Nefndinni þykir réttara að sundurliða þessa fjárveiting þannig, að ákveðin upp- 

hæð sé ætluð eftirlitsmanninum sem laun og ferðakostnaður með sérstakri upphæð. 
Krabbe verkfræðingur, sem mun eiga að hafa þetta eftirlit á hendi, hefir að launum 
3000 kr. Nefndinni eða meiri hluta hennar þykir nóg að ætla honum 500 kr. um árið 
fyrir þennan starfa auk verkfræðingslaunanna og leggur því til að upphæðin sé færð 
það niður.

14. gr. B. HL
Forstöðumaður lagaskólans liefir skýrt nefndinni frá, að skólinn geti ekki kom- 

ist af án aukinna kenslukrafta með þeirri aðsókn, er liti út fyrir að verði að honum.
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Stjórnin hafði í frumvarpi sínu ætlað 1800 krónur til þessarar kenslu, en þá upphæð 
hefir neðri deild lækkað um 1000 kr. Nefndin telur naumast hægt að fá hæfan mann 
fyrir öllu minna kaup en 1600 krónur og leggur því til að sú upphæð sé veitt, með 
því hún telur umsögn forstöðumannsins og stjórnarfrunrvarpsins um þetta á fullum rök- 
nm bygða. Sama er að segja um húsaleigustyrk og námsstyrk við skóla þennan; það 
virðist ekki ástæða til að hafa þá öllu lægri en við hina embættisskólana og leggur því 
til, að upphæðir þessar séu hækkaðar um 320 kr. og 200 kr. á ári.

14. gr. VIII. a. 1.
Húsnæði það, sem kvennaskólinn í Reykjavík hefir haft er löngu orðið allsendis 

ónógt fyrir skólann. Hann hefir því neyðst til að leigja næstu 3 ár miklu stærra hús; 
auk þess er í ráði að breyta fyrirkomulagi hans að ýmsu leyti, bæði með því að stofna 
heimavistir við hann og auka verklega kenslu. Til þessa er styrkur sá sem skólinn 
hefir haft hingað til allsendis ónógur. Neðri deild hækkaði hann að vísu nokkuð frá 
þvi sem áður var, en þó ekki eins mikið eins og bæði stjórnin og forstöðukona skólans 
fór fram á. Bæði þegar litið er til þess, að þessum elsta kvennaskóla landsins hefir 
jafnan verið vel stjórnað og átt vinsældum landsmanna að fagna, og svo til hins, hve i
litlu er varið til mentunar kvenþjóðinni hér á landi á móts við karlmennina, þá telur 
nefndin rétt að hækka þessa upphæð i,m 1500 krónur hvort árið með því skilyrði þó, 
að Reykjavikurbær leggi til að minsta kosti 300 kr. móts við landssjóðsstyrkinn; telur 
nefndin bænum skylt að veita þessum skóla þennan styrk með tilliti til þess, að kaup- 
staðarbúarnir eiga hægast með að nota hann.

14. gr. VIII. b. 1.
Þennan lið vill nefndin hækka um 3000 kr. hvort árið. Sakir fræðsluskyld- 

unnar fjölgar barnaskólum árlega og þar af leiðandi vaxa gjöld landsmanna til skólanua.
Af upphæðinni telur nefndin hæfilegt að kaupstaðirnir fái 7000 kr. hvort árið, með þvi 
að þeir verða hvað harðast úti eftir hinum nýju fræðslulögum og fá enga hjálp til að 
standast stórkostlegan byggingarkostnað auk hins stóraukna árlega kostnaðar.

14. gr. VIII. b. 5.
Stjórnin lagði tll, að umsjónarmanni fræðslumálanna væru veittar 600 kr. hvort 

árið til skrifstofukostnaðar af ástæðum, sem tilgreindar eru í frumvarpi hennar. Neðri 
deild feldi alveg þessa fjárveiting, en nefndin telur nokkura ástæðu til að veita eitthvað í 
þessu skyni og leggur til að veittar séu 300 kr. árlega eftir reikningi. I sambandi við 
þetta vill nefndin benda á, að hún telur það mjög heppilegt, að eftirlit það með kenslu- 
málum, sem þessi maður á að hafa, geti að meira eða minna leyti náð til barnaskólanna 
á þeim tíma er kensla fer þar fram; telur hún slíkt eftirlit alveg nauðsynlegt og mundi 
verða barnafræðslunni til miklu meira gagns en ferðir umsjónarmannsins á þeim tíma árs, 
sem skólarnir eru ekki haldnir.

Bæjarstjómin á Isafirði hefir undanfarin ár gengist fyrir og kostað úr bæjarsjóði 
framhaldsskóla fyrir fermd ungmenni í sambandi við barnaskólana. Þessi framhaldsskóli 
hefir verið vel sóttur bæði af kaupstaðarbúum og sýslubúum, en húsrúm af skornum I
skamti. Þinginu barst að þessu sinní erindi frá bæjarstjórninni og sýslunefnd Norður- j
ísafjarðarsýslu um stofnun gagnfræðaskóla á ísafirði. Fjárlaganefnd neðri deildar sá sér !
ekki fært að sinna þeirri málaleitun. En jafnframt þessari málaleitun tók bæjarstjómin I
það fram, að hún myndi geta lánað hús fyrir framhaldsskóla ungmenna framvegis, ef f
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styrkur fengist til þessarar kenslu og gagnfræðaskólinn kæmist ekki á. Bæjarstjómin 
hefir áforniað að stækka barnaskóla kaupstaðarins mjög mikið og mun sú stækkun kosta 
alt að $0,000 krónum. Til þessarar byggingar sótti hún og um fjárstyrk, en fjárlaga- 
nefnd neðri deildar sá sér heldur ekki fært að sinna þeirri umsókn. Þegar þess er gætt, 
hve ísafjarðarkaupstaður og sýsla eru afskift í mentamálum landsins, hve miklar tekjur 
landssjóður hefir þaðan og hve litlar kröfur þetta fjölmenna hérað og kaupstaður hafa 
hingað til gjört til f|árveitingarvaldsins, þá er það næsta sanngjamt að verða við þeirri ósk 
bæjarstjómar og sýslunefndar, að fá þó að minsta kosti nokkurn fjárstyrk til framhalds 
skólans, þar sem bæjarstjórnin hefir líka að undanförnu léð hús og kennara til þessarar 
kenslu. Nefndin leggur því til, að veittar séu hvort árið 2500 kr. til unglingaskóla á 
ísafirði í sambandi við barnaskólann.

Nefndinni barst bréf frá amtmanni J. Havsteen, þar sem skýrt er frá því, að 
eitt af hinum blindu börnum, Erlendur Páll, sem njóta kenslustyrks í Danmörku af lands- 
sjóði og sem tilfærður er undir staflið k með 900 kr. hvort árið, sé orðinn flogaveikur 
og því útskrifaður úr blindraskólanum 31. f. m. og tekinn á flogaveikishælið »PhiIa- 
delphia Dianalund*. Styrkurinn til þessa barns á blindraskólanum þetta ár, sem er 300 
kr., fellur því niður að undanteknum 7$ krónum fyrir fyrsta ársfjórðunginn, og eru 
þannig 22$ krónur afgangs. En fyrir hönd föður barnanna, Jóns Jónssonar, fer amt- 
maður þess á leit, að þingið veiti 400 kr. hvort árið til meðgjafar dreng þessum á floga- 
veikishælinu þangað til að hann yrði ferðafær heim hingað. Þótt nefndin sjái ekki beina 
ástæðu til þessarar fjárveitingar, þar sem blindrakenslu drengsins mun vera lokið að fullu 
og framfærslusveit hans sé því skylt að annast hann, ef föður hans þrýtur, þá vill hún 
þó eftir atvikum leggja það til, að honum verði veittar alt að 300 kr. fyrra árið auk 
þessara 225 kr., bæði til væntanlegiar dvalar þar sem hann nú er og sérstaklega til 
heimflutnings.

1$. gr 6.
Hér leggur nefndin til að bætt sé við tveimur fjárveitingum í eitl skifti fyrir 

öll til bókasafnanna á ísafirði og Akureyri. A Isafirði hefir ekkert bókasafn verið þar 
til fyrir nokkrum árum, að einstakir menn stofnuðu dálítið safn, hefir safn þetta ekki 
aukist að neinu ráði þar til hin síðustu ár, enda haft úr litlu að spila nema lítilfjörlegum 
fjárstyrk frá kaupstaðntim og sýslunni, þar til það á síðasta þingi fekk nokkurn fjárstyrk. 
Heppilegast hefði það verið, að flytja amtsbókasafn Vesturamtsins til þessa langfjölmenn- 
asta kaupstaðar á Vesturlandi, en af ástæðum, sem hér skal ekki farið út í, hefir þvi ekki 
orðið framgengt. Það er niikil þörf fyrir gott alþýðubókasafn á þessum stað, sem meðal 
annars má marka af því, að síðastliðið ár voru 3000 útlán úr þessu litla safni, sem þegar 
er til og sem aðeins á um 2000 bindi, og vantar allan fjölda hinna nauðsynlegustu bóka. 
Sýslunefnd Norður-ísafjarðarsýslu og bæjarstjómin á ísafirði hafa farið fram á 5000 kr. 
fjárveiting til bókakaupa fyrir safnið. Hér er að eins lagt til að veita 2000 kr., sem 
nefndin verður að telja mjög hóflega í sakirnar farið.

Um hina fjárveitinguna, 1000 kr. til bókasafnsins á Akureyri, er það að segja, 
að safnið hefir undanfarin ár verið aukið mjög af góðum bókum, sem það mátti ekki 
án vera, til þess að geta fullnægt hinum sjálfsögðustu kröfum, veglegur lestrarsalur hefir 
verið lagður til þess. Kaupstaðurinn hefir lagt því allríflegan styrk á ári hverju, en þrátt 
fyrir það hefir það ekki getað varist skuldum.

Þegar litið er á, hve ágæt menningartæki bókasöfn á fjölmennum stöðum eru, 
þá má kalla því fé vel varið, sem til þeirra gengur.
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Nefndin hefir fært nokkuð niður ýmsar persónulegar fjárveitingar í þessari grein 
og mun verða gerð grein fyrir ástæðum nefndarinnar fyrir þessum lækkunum í fram- 
sögu málsins eftir því sem þurfa þykir.

15. gr. 12.
Þennan lið leggur nefndin til að fella, ekki af því að hún telji það ekki þarft 

verk að semja slíkt rit sé það gjört með vísindalegra nákvæmni, glöggskyggni og óhlut- 
drægni, heldur af því, að hún gjörir sér litla von um að slikt megi verða með þeim 
undirbúningi er neðri deild vill hafa á máli þessu. Nefndin telur miklu minni trygging 
fyrir þvi, að þeir menn, sem alþing skipar í nefnd til að semja slikt rit, geti gjört það 
eins vel og einn maður. Þeir geta verið gagnólíkrar skoðunar á ýmsum mikilvægum 
atriðum þéssa máls og átt því mjög örðugt með að sameina skoðanir sínar, þótt þeir 
að öðru leyti hefði einlægan áhuga á að leita sannleikans. Verkið yrði ólíkt hægra ein- 
um manni er öllum væri óháður, nema sinni eigin skoðun og sannfæringu og vilja á 
að finna hið sannasta og réttasta i þessu merkilega viðfangsefni. Auk þess telur nefndin 
það mundu draga mjög úr áliti annara þjóða á þessari ritsmíð, ef alþingi ákvæði það 
fyrirfram fyrir ákveðna borgun, hverjir skyldu ritið semja, og gildi þess í augurn erlendra 
visindamanna því verða miklu minna. Á hinn bóginn telur nefudin engan vafa á þvi, 
að alþingi myndi fúslega verðlauna slíkt rit eftir á, ef það þætti þess vert að dórni fróðra 
manna um þetta efni, og stjórninni vítalaust, ef svo bæri undir, að lofa verðlaunum, 
þótt til þess þyrfti aukafjárveiting.

16. gr. 1.
I frumvarpi stjómarinnar var ætlað fé til byggingar báðum bændaskólunum, en 

neðri deild feldi bygginguna á Hólum. Nefndin sér ekki, að því megi lengur fresta að 
fuilnægja bændaskólalögunum, er ákveða, að skólaruir skuli geta veitt móttöku 40 pilt- 
um hvor, en það getur hvorugur þeirra gjört með þeim húsakynnum sem þar eru nú. 
Hér er um beina skyldu að ræða, er löggjafarvaldið verður að inna af hendi til þess að 
ónýta ekki sin eigin verk. Piltum hefir að undanfömu orðið að vísa frá skólunum sök- 
um rúmleysis. Nefndin leggur því til, að veittar verði 18,500 kr. til skólahúsbyggingar 
á Hólum, en vill fresta öðrum byggingum þar að þessu sinni, sem stjórnin hefir viljað 
lúka við á næsta fjárhagstimabili, með því að þær eru ekki eins bráðnauðsynlegar.

16. gr. 4. a. og b.
Byggingarstyrk til Eiðaskólans viil nefndin færa allan á fyrra árið, jafnframt 

þvi, sem hún tekur það fram, að hún ætlast ekki til, að þingið veiti þessum skóla nokk- 
um frekari byggingarstyrk, eins og alt það mál er í garðinn búið. Verklegu búnaðar- 
kensluna við sama skóla leggur nefndin til, að færa niður um helming og veita einungis 
þá upphæð, 1500 kr., sem þingið hefir áður fastákveðið til þessarar kenslu, bæði á Eiðum 
og í Ólafsdal; var því ráðið til lykta með bændaskólalögunum, að á þessum stöðum skyldi 
ekki önnur kensla fram fara á kostnað landssjóðs.

16. gr. 11.
Þennan styrk til Ungmennafélaga ísiands vill nefndin færa iiiður um 1000 krón- 

ur á fjárhagstímabilinu. Nefndin kannast við hinn lofsverða tilgang þessa félagsskapar 
og telur rétt að hlynna að honum. En henni er ekki ljóst, hvernig þessari skóggræðslu-

i
iI
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tilraun á að verða varið eða hvort hún verði framkvæmd af því viti og þekkingu, sem 
nauðsynlegt er til þess, að hún geti orðið að verulegum notum fyrir skógrækt iandsins.

22. gr.
Neðri deild hefir bætt io lánsheimildum við tillögur stjórnarinnar í þessari 

grein; nemur upphæðin, er heimild er veitt til að lána, samkvæmt greininni, eins og hún 
nú er, alt að 250 þús. kr., auk 150 þús. kr. ábyrgðar fyrir Heilsluhælisfélagið. Það eru 
sárlitlar líkur til að stjórnin geti nokkuð til muna sint þessum lánbeiðslum. Mikill hluti 
viðlagasjóðsins er fastur í löngum afborgunarlánum og vextir hans að eins rúmar 40 
þús. kr. á ári, sem landssjóður þarfnast vissulega sjálfur fyrir. Nefndin leggur þó ekki 
til að heimildir þessar séu feldar, en það telur hún ástæðulaust, að lán þessi séu veitt yfir- 
leitt með betri vaxtakjörum en hann hefir sjálfur; eins þykir henni rétt að stytta af- 
borgunarfrestinn svo, að hann að jafnaði sé ekki lengri en 25 ár, og fara breytingar- 
tillögur hennar við greinina í þessa átt. Eina lánsheimild til Hafnarfjarðarkaupstaðar 
hefir nefndin tekið upp.

Þótt nefndin hafi ekki lagt það til, að fella ábyrgð landssjóðs fyrir lántöku 
Heilsuhælisfélagsins til að koma upp heilsuhæli fyrir berklaveika menn, vill hún þó 
benda þinginu á, að farið sé inn á mjög hættulega braut með slíkum ábyrgðum. Þessar 
ábyrgðir hljóta að draga úr lánstrausti þjóðarinnar, sem henni ríður lífið á að varðveita 
sem bezt. Að þessu leyti geta þær orðið skaðlegar, auk þess, sem það getur auðveld- 
lega að höndum borið, að landssjóður verði að greiða ábyrgðarupphæðímar að meira 
eður minna leyri. Lánsheimildirnar eru ólíkt hættuminni; þeirra er þvi að eins neytt, 
að fé sé fyrir hendi og tryggingar á greiðslu lánanna eru töluvert auðveldari viðfangs, 
en þar sem um ábyrgðirnar er að ræða. Hvað þessa ábyrgð snertir, þá stendur sérstak- 
lega á með hana. Heilsuhælið er hið mesta nauðsynjamál fyrir þjóðina og i raun og 
veru er landinu skylt að koma slíkri líknarstofnun á fót með landsfé, enda býst nefndin 
við því, að þessi stofnun komi fyrr eða síðar að allmiklu leyti á landssjóð.

Hér að framan hefir ekki verið gerð grein fyrrr allmörgum breytingartillögum 
nefndarinnar og mun nánara á þær minst í framsögunni.

Samkvæmt breytingartillögum nefndarinnar tninkar tekjuhalli frumvarpsins um 
liðugar 191 þúsund krónur. Breytingartillögur þessar eru prentaðar á sérstöku skjali.

Minni hluti nefndarinnar, Eiríkur Briem og Steingrímur Jónsson, vilja láta þess 
getið, að þeir geti ekki fylgt meiri hlutanum í mörgum af tillögum hans, sérstaklega 
breytingartillögum við 13. gr. B. og D.

Alþingi, 15. apríl 1909.

Eiríkur Briem, Sigurður Stefánsson, Steingrimur fónsson.
formaður. skrifari og framsögumaður.

Sigurður Hjörleifsson. Gunnar Ólafsson.
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Ed. 451. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um kosningar til alþingis frá 3. okt. 1903.

Eins og það var samþykt við 2. umr. i Ed.

1- gr.
Aukakjörskrá þá, sem um er rætt i 12. gr. laga um kosningar til al- 

þingis' 3. okt. 1903, skal semja i maimánuði, svo að hún sé fullbúin 15.dag þeas 
mánaðar, og skal hún þann dag lögð fram til sýnis á sama eða söínu stððum og 
aðalkjörakrá og liggja frammi næstu 7 daga. Á aukakjörekrá skulu þeir settir, 
er ekki hafa kosningarrétt, þá er kjörskrá gengur i gildi (1. júli), en vitanlegt 
þykir að fullnægja muni skilyrðum þeim, sem til kosningarréttar þurfa, einhvem 
tima á árinu, er kjörskrá gildir fyrir, svo og þeir, er eigi var vitanlegt um, þá 
er aðalkjörekrá var samin, að mundu fullnægja þessum skilyrðum fyrir 1. júli. 
Ennfremur skal setja á aukakjörekrá þá kjósendur, er fallið hafa burt af áðal- 
-kjörekrá og einhverra orsaka vegna ekki háfa átt kost á að koma fram með 
aðfinslur við kjörskrána í tæka tið.

2. gr.
Með kærur og aðfinningar við aukakjörekrá skal fara sem við aðalkjör- 

skrá, en þó þannig, að frestir allir séu ‘/s styttri og að samrít aukakjörskrárínnar 
skuli sent oddvita yfirkjörstjórnarinnar fyrir 1. júli.

3. gr.
Frestur sá, sem i 21. gr. kosningarlaganna er ætlaður yfirkjöretjórn til að 

fullgera kjörseðla, skal vera 10 dagar.

4. gr.
Nú deyr frambjóðandi, áður en kosning fer fram, en eftir að framboðs* 

frestur er liðinn eða á næstu 3 sólarhríngum fyrir það timamark. Má þá annar 
máðúr innan 8 daga bjóða sig fram til þingmensku, ef fullur helmingur af meö- 
mælendum hins látna eru meðal meðmælenda hans.

Ef fresta þarf kosningu i kjördæminu af þessum ástæðum, stofnar stjórn- 
arráðið til nýrrar kosningar á þann hátt, sem fyrir er mælt í 54. gr. kosningar- 
laganna.

5- gr.
Almennar reglulegar kosningar til alþingis, sem með 25. gr. kosningar- 

laganna er ákveðið að farí framlO.dag septembermánaðar, skulu hér eftirfram 
fara fyrsta vetrardag.

6. gr.
Ef kjósandi skýrír kjörstjórn frá því, að hann sé eigi fær um að kjósa á 

fyrírskipáðan hátt, og færir séretakar ástæður fyrir þvi, er kjöretjóm metur gildar, 
skal sá úr kjöratjórninni, er kjósandi nefnir til, veita honum aðötoð til þess i 
kjörherberginu. Þetta skal bókað í kjörbókinni að tilgreindum ástæðum.

7. gr.
Þá er kosning þingmanns er ógilt samkvæmt 29. gr. stjórnarekrárinnar,
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ingu svo-fljótt sem verða má.
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8. gr.
Nú ferst kosning fyrir í einhverjum hreppi á hinum ákveðna degi sök- 

um óveðurs eða af öðrum óviðráðanlegum orsökum, kveður þá undirkjörstjórn til 
kjörfundar að nýju á þann hátt, sem mælt er fyrír um i öðrum málslið 51. gr. 
kosningarlaganna.

Nd. 452. Frumvarp
til laga um löggildingu verzlunarstaða.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

r- gr-
Eftirtaldir staðir skulu vera löggiltir verzlunarstaðir:

Við Skaftárós í Vestur-Skaftafellssýslu,
— Kúðaós i sömu sýslu,
við Klettsvík í Neshreppi innan Ennis,
á Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð í Dalasýslu.
á Hjallanesi í Staðarfellslandi í sömu sýslu og á Viðey í Kjósarsýslu.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verzlunarióð- 

anaa samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau i B-deild stjórnartiðindanna.

Nd. 453. Frumvarp
vl laga um viðauka við lög nr. 80, 22. nóvember 1907.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

Bókasafm ísafjarðarkaupstaðar skal veittur sami réttur og önnur bókasöfn lands» 
in* hafay samkvse nt lögum nr. 80, 22. nóvember 1907.
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Ed, 454. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Eins og þaS var samþykt viS 2. umr. i Ed.

1. gr.
Sem viSbót viS gjöld þau, aem talin eru í fjárlögunum fyrír árin 1908 jg 1909 veit- 

aat kr.: 115,115,10 til gjalda þeirra, aem tilfærS eru í 2.—6. gr. hér á eftir.

2. gr.
Til viSbótar viS gjöld þau,.scm talin eru ( 12. gr. fjárlaganna til læknaakipunarinn- 

ar, veitiat á eftir 10. liS 1.
Til þeaa aS fullgera sóttvaraarhúsið á SeySiafirSi (þar af endurveiting 1168 

kr. 69 aur.) ....................................................... ................................................................ ' kr. 2295,00
Styrknr til Sæmundar læknis BjarnhéSinssonar til þess aö sækja holda- 

veikislæknamót í Björgvin ..................................................................................................  — 600,00
kr. 2895,00

3- gr-
Sem viSbót viS gjöld þau, æm talin eru i 13. gr. fjárlaganna til saingöngumála veitist

ViB A. 4. Til peningageymsluklefa í pósthúsinu alt aS ............................ kr. 800,00
ViS B. II. Til Beykjadalabrautar meS brú á Laxá ................................. ........ — 10,000,00

Til aS fullgera Fagradalabrautina....................................................... — 11,500,00
Til nauSsynlegrar umbótar á Holtavegi, Eyraibakkabraut, Eyja-
fjarSarbraut m. m........................ . ..................................... .............. — 15,000,00
Til aS vernda Eyrarbakkabrautina niSur BreiSumýri fyrir akemd- 
ura af vatnaágangi, gegn því tillagi anóarstaSar frá, aem nægi
til aS fullgera verkiS .................................. ......................................... — 1,600,00
Til aS bæta torfærur á Grímanesbraut beggja megin Sogsbrúar — 10,000,00

ViS B. III. Til brúargerSar á Gríahólaá .. ...........................................................  — 2,000,00
Til brúarinnar á Jökulaá á Dal hjá HákonarstöSum (þar af endur-
veiting kr. 0,79) ....................  .............................................................. — 258,93

ViS 0. i e. Til viSbótar viS atyrk áríS 1909 til bátaferSa frá Langanesi til
HoraafjarSar.............................................................................................. — 4,000,00
AS því tilskildu, aS báturinn fari eftir samkoroulagi viS Býslu-
nefnd Veatur Skaftafellaaýslu aS minata kosti 3 fetSir til Víknr 
og Veatmannaeyja.

ViS D. II. 6. Gegn því, aS í ataS ráSgjörSa 3., m/m koparsfma frá Reykjavfk 
til Selfoes og 4 m/m járasfma þaSan aS Eystri-GarSsauka, aé
notaSur 4.ð m/m járaþráSur alla leiS, má draga 10,000 krónur 
frá tillagi því, sem heimtaS er í fjárlögunum til afmalfnu þeæ- 
arar af Árnea og Rángárvallaaýalum. Tillaginu frá Áraesaýslu 
akal verja til hliSarlínunnar frá Selfoaai niSur á Eyrarbakka og 
Stokkaeyri.
Til talsfmalagningar frá IsafirSi til Hnffsdals og Bolungar- 
víkur ......................... ................................................... kr. 8,000,00
Hér af væntiat frá hlutaSeigandi héruSum ............ — 2,000,00

---------------------- — 6,000,00
ViS D. bætast 2 nýir liðir:

1. Af koatnaSi við afmalfnu frá KalastaSakoti til Akraness ............ — 7,400,00
VeitÍ8t með því akilyrði, aS BorgarfjarSaraýala og Mýrasýala

greiði aamtala 5,400 krónur til þeeearar linu og til lfnunnar frá __________
flyt kr. 68,&S8,&
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flutt: kr. 68,558,93
Grund eða Varmalæk til Borgarneas, og fellur þá burtu það sér- 
staka tíllag, sem í fjárlögunum er áskilið til Borgamesálmunnar.

2. Fé því, sem sparaat hePr af þeirn upphæðum, sem veittar eru 
í 13. gr. D. II. 1., 2., 4., 5., 7.,8., 9. og 10. í fjárlögunum má 
verja til þess að kaupa landssjóði til handa einkalfnurnar frá 
Seyðisfirði og Egilsstöðum til Eskifjarðar og Norðfjarðar, þann- 
ig, að hlutaðeigandi sýslnfólög, auk þeirra 4000 kr., sem lagðar 
hafa verið til Eskifjarðarlínunnar, taki að sér 5000 kr. af lands- 
sjóðsláni því, er á símunum hvílir. í viðbót má verja alt að . — 6,000,00

Það skal f skilyrðum haft við stofnsetning og framhald tal- 
sfmastöðva til almenningsnota á framangreindum sfmaleiðum, að 
hrepparnir ábyrgist og kosti að sfnum hluta starfræksluna eftir 
þeim reglum, sem nú gilda um stofnun venjulegra landsfmastöðva, 
og stjórnin nánar ákveður.

Við E. 1. Til þess að setja Iftinn aukavita við Reykjanesvitann ............... — 2,500,00
2. Til þess að setja bráðabirgðavita á Öndverðarnes ................... — 3,500,00
3. Til útgjalda við vitanu á Siglunesi haustið 1908 og árið 1909 — 1,400,00
4. Til aðgerðar á Elliðaeyjarvitauum ....... ' ....................................... — 700,00
5. Til þess að endurreisa innsiglingarvarðann á Grímsey f Steiu-

grfmsfirði ..................................................................................................  — 300,00
kr. 82,958,93

4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem veitt eru f 14. gr. fjárlaganna til kirkju og kenslu* 

mála, veitist:
Við A. b. 4. ..............................................................................................  ............... kr. 500,00
Við B. III. Til lagaskólans:

b. 4. til bókakaupa ......................................................................... — 800,00
b. 6. önnur útgjöld............................................................  — 400,00

Við B. V. Til gagnfræðaskólans á Akureyri:
1. Til aðgerðar á skólahúsinu 1908 ... .......................  — 850,00
2. Til aðgerðar á innanstokksmunum og til viðbótar þeim

s. á (þar roeð baðáhöld) ... ................................................. — 1,250,00
3. Til leikfimishúss alt að ...............    — 2,000,00
4. Til laropa og Ijósáhalda alt að................................................ — 800,00
5. Til keunarapúlta o. fl. alt að ................................................. — 500,00
6. Til tfmakenslu alt að...............................................   — 500,00

Við B. VII. f. Til viðbótar við námsstyrk við kennaraskólann......................... — 900,00
Til viðgerðar við lóð skólans ....................................................... — 1,000,00
Til stofnunar æfingabekks við kennaraskólann og til kenslu
í þeim bekk ..................................................................................... — 500,00
Til Jónasar Jónssonar frá Hriflu til þess að ljúka kennara-
námi í Englandi .................................................. ............ ............. — 500,00

kr. 10,500,00

5. gr.
TU viðbótar við gjöld þau, sem veitt em í 15. gr. fjárlaganna til vfaipda og bók- 

B»Bnta,veitist:

7<W
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Við 1.

Viö 7.

Viö 38.

Til dyravarðar við Safnahúsið (síSara árið) ..........................................
Fyrir spjaldskrín (Card Cabinet) síðara árið ... ................... ............
Til rannsókna og undirbúnings skrásetning fornmenja samkvæmt
lögum 16. nóv. 1907, eftir reikningi alt að .................................... .
Til aðstoðar við umsjón á Forngripasafninu (síðara árið)....................
Fyrir veðursímskeyti til stöðvanna á Húsavík, Fáskrúðsfirði, Kefla- 
vík, Gerðum, ísafirði, Flateyri, Þingeyri, Bfldudal og Patreksfirði; 
frá 1. nóvember 1903—31. desember 1909 .............................................

kr. 600,00
— 720,00

— 500,00
— 500,00

— 2,800,00 
kr. 5,120,00

6. gr.

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í 16. gr. fjárlaganna til verklegra fyrir- 
tækja, veitist:
Viö 7. Til þess að byggja fjós á Hallormsstað og gjöra áð bæjarhúsum á

Ormstöðum .................................. ....................................  .................... kr.
Við 8. 1. Til vegar fram hjá sandgræðslusvæði við Reyki á Skeiðum 1908 —

2. Til vegar fyrir austan sama sandgræðslusvæði sumarið 1909, gegn
því að það, sem á vantar, verði borgað annarstaðar frá................ —

Eftir 16. Til Iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til kveldskólahalds ....... —
21 a. Þóknun til tveggja matsmanua á síld, öðrum á Siglufirði, hinum

á Akureyri, 600 kr. til hvors................................................................ —
21 b. Utanfararstyrkur til sömu manna, til þess að kynna sér verkun

á síld ........................ .................................................................................. —
Við 24. Viðbótarstyrkur til hafskipabryggju í Stykkishólmi ............................. —
Eftir 31. 1. Til Hallgrfros Beuediktssonar, Jóhannesar Jósepssonar o. fl. til

þess að sýna glímu viðolympisku leikina í Londou sumarið 1908 —
2. Til Tómasar Tómassonar, leiga fyrir Gullfoss árin 1908 og 1909 —

1,200,00
541,17

2,000,00
300,00

1,200,00

800,00
5,000,00

2,000,00
600,00

kr. 13,641,17

7- gr. |
Eftirstöðvar af láni jafnaðarsjóðs Suðuiamtsins til viðlagasjóðs til brúargjörðar á !

Ölfusá falli niður ásamt vöxtum frá 6. sept. 1907. í
it

Úr viðlagasjóði má lána sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu alt að 8000 kr. til um- t
bóta á bryggjunni á Blönduósi, er endurgreiðist með 6% á 28 árum. 1

Stjórninni veitist heimild til að lána úr viðlagasjóði til byggingarsjóðs 10,400 kr. i
til lúkningar ógreiddum kostnaði við hitaleiðslu f safnahúsbyggingunni til hlutafélagsins >Völ- i
undurt. ;

f
Búðarhreppi f Fáskrúðsfirði má veita 4000 kr. lán úr viðlagasjóði til sfmalagningar, i

með sömu kjörum, sem sýslufélögura eru veitt lán til landsfmalagninga, samkvæmt 21. gr. :
núgildandi fjárlaga. \

t
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Nd. 455. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um aðflutningsbann á áfengi.

Flutningsmenn: Jón Jónsson þm. S. M.
Jón Jónsson þm. N. M.
Jón Þorkelsson.

1. 22. gr. orðist svo:
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 26, ix. nóv. 1899, um verzlun 

og veitingar áfengra drykkja, svo og öll önnur lög og tilskipanir, er koma í bága við 
lög þessi.

2. Eftir þessa 22. gr. komi ný grein svo hljóðandi:
Lög þessi koma ekki til framkvæmdar fyr en 1. jan. 1912, og er framkvæmd 

þeirra enn fremur því skilyrðí bundin, að áður hafí fram farið utn þau almenn atkvæða- 
geiðsla þeirra manna, er kosningarrétt eiga til alþingis, og hafí fiillir þrír fímtnngar þeirra, 
er atkvæði greiddu, verið með lögunum. Þessi atkvæðagreiðsla fari fram síðari hluta 
ársins 1910, á sama degi um land alt, og sé hún ieynileg og undir nákvæmu eftirliti, 
er landsstjómin fyrirskipar um, og sé kostnaður við það greiddur úr landssjóði.

Nd. 456* Breytingartillaga
við framvarp til laga um almennan ellistyrk. 

Frá Jóni Jónssyui þm. N.-M.

Við 14. gr.:
Orðið >knýjandi< i 2. Iið greinarinnar falli burt.

Ed. 457. Frumvarp
til laga um sölu á prestsetrinu Húsavik með kirkjujörðinni Þorvaldsstöðum. 

Flutningsm.: Steingrimur Jónsson.

Landstjórninni veitist heimild til að selja Húsavíkurhreppi í Þingeyjarsýslu prests- 
setrið Húsavik að undanskildu túni og húsum og kirkjujörðina Þorvaldsstaði fyrir það 
verð, er dómkvaddir óvilhallir menn meta, þó með því skilorði, að verðið má eigi lægra 
vera en 24,000 kr. Landstjórnin kveður á um alla söluskilmála.



Nd. 458. BreytÍMgartíllögur
við breyringartiUögui á þingskjaJi 439, frá meiri hluta bannlaganefndarinnar.

Þtogstjal 458—459 703

Aftan við 2. gr. bætist:
Að lokum er kaþólskum prestum heimilt að láta flytja frá útlöndum messuvín, 

er nauðsynlegt sé til altarisgöngu i kirkjum. þeirra, þó i þvi sé meir af vínanda en 2l/4%.

Við 7. gr., 2. br.tillögu:
í stað orðanna: »6. og 11. gr.« komi: »6. og 10. gr.«.

Hin nýja 8. grein: »Um leið og ákvæði . . . tæmd eru« falli burt, og breytist 
greinatalan eftir því.

Við 9. gr. sem heldur sinni upphaflegu röð:
1. í stað ártalsins: >191$« kotni: >1912«.
2. Á eftir orðunum: »Að það sé gert« komi: »Af sliku áfengi skal endurgreiða toilinnc 

• 3. Aftan við greinina bætist orðin: »né endumýja eldri leyfi«.

ir. grein, er var ný, verði 10. grein og orðist þannig:
Þær áfengisbirgðir, sem einstakir menn kunna að hafa í vörzlum sinum 1. janúar

1912 er ekki skylt að flytja burtu úr landinu. En eigendur þvilikra birgða eru tafarlaust 
skyldir að segja hlutaðeigandi lögreglustjórum til þeirra, og . skulu þeir eða umboðs- 
menn þeirra rannsaka þær þá þegar, semja nákvæma skýrslu yfir þær og merkja öfl 
áfengisílát glöggu heimildarmerki á þann hátt, er stjórnarráðið skipar fyrir um. Þessi 
rannsókn áfengisbirgða skai endurtekin á 6 mánaða fresti, meðan nokkrar þvílikar áfengis- 
birgðír eru til, og skulu þá jafnframt ónýtt heimildarmerkin á þeim ilátum, er tæmd eru.

Áfengí það er hér ræðir um, má aldrei flytja burt af heimili eiganda, nema 
bann flytji sjálfur búférlum eða það sé áður gert óhæft til drykkjar.

Við siðustu grein frumvarpsins:
Orðin: »með þeim takmörkum, er leiða af ákvæðum 10. og 11. greinar* 

fafli burL

Nd. 459. Tillaga
til þingsályktunar um mat jarðabóta á Vesturlandi, norðan Gilsfjarðar. 

Fintningpmaður: Skúli Thoroddsen.

Alþingi ályktar, að skora á landsstjómina að hlutast til um, að á Vesturlandi, 
norðan Gilsfjarðar, sé lagt þriðjungi minna af jarðabótum í dagsverkið en í öðram hér- 
uðum landsins, er nm styrk úr landssjóði til búnaðarfélaga rasðir.
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Nd. 460. í»ingsályktunartiliaga
um umbætur á lendingunni í Bolungarvikurverzlunarstað.

Flutningsmaður: Skúli Thoroddsen.

Neðri deild alþingis ályktar, að skora á landsstjórnina, að hlutast til um, að 
verkfræðingur verði sem fyrst, á kostnað landssjóðs, látinn skoða og gera tillögur um, 
á hvem hátt nauðsynlegar umbætur verði gerðar sem kostnaðarminst á lendiugunni i 
Bolungarvíkurverzlunarstað í Norður-ísafjarðarsýslu.

Þingskjal 466-561

Ed. 461. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907 

um skipun læknishéraða o. fl.

Vér, sem háttv. efri deild skipaði í neínd, til að íhuga frumvarp þetta á þing- 
skjali 44 um skifting Þingeyrarlæknishéraðs, og síðan var falið að ihuga sams konar frv. 
á þingskj. 177 um aðra skifting á Stranda- og Miðfjarðarlæknishéruðum, höfum ekki 
getað orðið á eitt mál sáttir, með þvi einn af oss er því mótfallinn, að mál þessi nái 
fram að ganga, en við tveir, sem sammála liöfum orðið, leyfum okkur eiudregið að ráða 
háttv. deild til að samþykkja bæði þessi frumvörp.

A báðum þeim stöðum, sem hér um ræðir, eru svo miklir erfiðleikar á, að ná 
i læknishjálp, að við teljum, að ekki geti verið rétt að draga það, að ráða bót á því.

í Þingeyrarhéraði er svo háttað, að úr norðurhluta hins núverandi héraðs, eink- 
um úr Súgandafirði, má ávalt heita illkleift og á vetrum því nær ókleift að vitja læknis. 
Auk þess er á Flateyri í önundarfirði svo fjölfarið, að sótthættu vegna verður ekki hjá 
komist að þar sitji læknir.

í Strandahéraði eru þessir erfiðleikar ef til vill enn þá meiri, svo að þar má 
heita að mikill hluti þess héraðs að norðan sé sviftur læknishjálp í flestum tilfellum, og 
getur svo búið ekki staðið til lengdar, og eugin ástæða til að fresta að bæta úr þessu 
ástandi.

ítarlegri grein mun gerð fyrir þessu og þeim breytingum, sem við ráðum til 
á frumvörpunum, við framsögu málsins.

Breytingartillögur okkar eru þessar:

Við frumvarpið á þskj. 44.

1. A eftir: »Mýrahreppur< komi: »að undanteknum Ingjaldssandú.
2. A undan: »MosvaIlahreppur< komi: »Ingjaldssandur í Mýrahreppú.
3. Við frumvarpsgreinina bætist:

»Breyting þessi gengur þá í gildi, er Flateyrarhérað verður veitt umðækjanda*. 

í stað frumvarps á þingskj. 177 komi þannig lagað frumvárp:
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Frumvarp

ril laga uta breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907 um skipun læknishéraða o. fl.

Strandalæknishéraði skal skift i þessi tvö læknishéruð:

Reykjarfjarðarhérað: Arneshreppur og nyrðri hluti Kaldrananeshrepps 
að Bjarnarnesi. Læknissetur á Reykjarfirði.

Hólmavikurhérað: Syðri hluri Kaldrananeshrepps frá Bjamarnesi, Hrtf- 
bergshreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur. Læknissetnr á 
Hólmavfk.

Breyting þessi gengur i gildi þegar Reykjarfjarðarhérað verður veitt umsækjanda.

Alþingi 14. aprfl 1909.

Með skírskotun til þess sem greint er um 
ágreining nefndarmanna hér að framan:

Steingrfmur Jónsson, Ari Jónsson
formaður.

Kristinn Danielsson, 
skrifari og framsögumaður.

Nd. 462. Frumvarp
ril laga um undanþágu frá lögum nr. 18, 8. júlí 1902 um breyting á lóguta 

6. april 1898 um bann gegn botnvörpuveiðum.
Frá fiskiveiðanefndinni.

Frá ákvæðum 2. málsgreinar i lögum nr. 18 frá 8. júlí 1902 um breyting á 
lögum 6. apríl 1898 um bann gegn botnvörpuveiðum, skulu undan þegin þau fiskiveiða- 
skip, er skrásett eru sem eign hér á landi, en skyld skulu skip þessi að sýna sérstakt 
merki, sem lándsstjómin mælir nánara fyrir um.

F y 1 g i s k j ö 1.
Vjer nndirritaðir botnvörpngufaskipseigenduT og skipstjórar & botnvörpuveiðagufuskipum leyf- 

nm oss hérmeð *ð fara þess & leit við hið h&a • stjórnarr&ð, að þvi mætti þóknast að Uggj* fyrir 
aæsta alþingi frumvarp til lsga, er nemi úr gildi, að minsta kosti *ð þvi er snertir ialeazk botnvörM- 
veiðaakip, lög nr. 18, 8. jóli 1902 um breyting & lögnm 6. april 1898 nm bann gegn botnvörpwvatð- 
um. Ástasður fyrir þeasari beiðni vorri ern þeasar:

1. Þessi lög er hvert botnvörpuskip neytt til að brjóta að meira eða minna leyti.: Ligét 
heimta að veiðarfæri séu »höfð i búlka,< hvenœr aem skipið er innan landhelgi, en þett* lagaékvmði 
er ómögnlegt að haida, af þvi *ð i hvert sinn, sem varpa er tekin inn, þarf hún riðgjörðar, Jog akki 
er hægt að gjöra það, ef netið er faat saman vafið. Lögin ern i frsmkvæmd skýrð' þanníg, að allir 
l&sar skuli vera sundnrlansir, en þetta er andir mörgnm kringnmstæðnm ómögnlegt, þar sam um neðri 
tein vörpnnnar (Footrope) er að ræðs, af þvi, að þegar neðri teinninn festist i botmnum, bogn* 14*- 
arnir, svo ekki er hægt að n& þeim úr, nema höggva þi snndnr.

2. Islensk botnvörpuskip verða að fara oftar nndir land i skjól fyrir veðrum og leggjaat 
fyrir akkeri en útlend skip; sökum þess h&a verðs & kolunum verða islensk botnvörpuakip að teit*
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að skjóli og leggjast fyrir akkeri hvenær sem ekki er verið að fiska til að spara kolin, þar seih 
þan hin útlendn skip, sem borga ekki mikið meira en */, verð í við oss, geta haldið sér við úti i 
rúmejó og gjört þar við net sin, og þnrfa þá ekki að eyða tima i að taka inn hlera eða láia í snndnr.

3. Hin nmreeddn lög bafa einnig i för með sér mikla bættn fyrir Bjðmenn & botnvörpn- 
veiðaskipnnnm. Þegar ilt er i sjú er bæði erfiðleiknm bnndið og jafnframt hættnlegt að taka hlera 
At og inn. Hlerarnir ern afar-þnngir, og til þess að taka þá inn og sömnleiðis þegar þeir ern tekn- 
ir út verðnr að slaka þeim svo langt niðnr, að þeir taka sjó, verða menn þá að fara niðnr & milli 
sk’ipshliðarinnar og hlerans, til að skrúfa i snndnr og setja virinn i annan stað; er það mjög hættn- 
legt, þegar þessi bákn velta ýmist langt frá skipshliðinni og kastast svo inn aftnr eftir þvi, sem skip- 
ið veltnr. Ætíð verðnr að lása virnnm i annan stað i hlerana, þegar þeii ern teknir út og inn hela- 

.nr-en þeir ern, þegar verið er að fiska og ekki er bægt að taka hlera út eða inn, þegar skipið er & 
ferð, ef nokknr hreyfing er i sjó.

4. Lögin orsaka ennfremnr mjög mikla verkatöf. Svo telst oss til að hálf klnkknstnnd 
gangi i það að taka hlera inn og lása i snndnr og sama að taka þá út og lása saman, og oss telst 
ennfremnr til að minst 150 sinnnm á ári neyði lögin mann til að gjöra þetta, og það einmitt á þeim 
timá, eem oft er nóg að gjöra, t. d. bæta net, gjöra að fiski o. s frv., en ekkert er hægt að gjöra á 
þilfarinn annað, meðan á þvi stendnr. Ennfremnr eyðist gnfa og slitoa þar að lútandi áhöld við 
þessi mjög svo erfiðn verk, og mörg slys hafa af því hlotist.

Það skal ennfremnr tekið fram að t. d. Englendingar mega heiroa hjá sér óhindraðir sigla,

tó þeir vilji út og inn hafnir og >dokknr< með hlera ntanborðs og alt samanlásað, og þeir fnrða sig 
að vér íslendingar sknlnm ekki hafa sama rétt hér heima, þrátt fyrir það, þó þeir ekki bafi það 

hér við land.
Reykjavik i október 1908.

Virðingarfylst
Hjalti Jónsson, H. K. Þorsteinsson, pr. Fiskiveiðafél. <ÁUiance< I. Gottsveinsson, 

skipstjóri á »Marz.« skipstj. á >Jóni forseta.< Thor Jensen. skipstj. á s/s »Coot«.
pr. Hlntafélagið P. I. Thorsteinsson & Co. pr. Fiskiveiðahlntafélagið Island

Tbor Jensen, P. I. Thorsteinsson. Jes Zimsen.
fyrir Fiskiveiðahlntafélag Faxaflóa Árni Hannesson,

Árni Eirfkason. skipstjóri á s/s »Valnr«.
Ingólfnr Lárnsson, pr. Fiskiveiðahlntafélagið »Fram«.

skipstj. á e/s >lslendingnr<. Elias Stef&nsson.
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Til
Stjórnarráðs íslands.

CHEFEN
FOR

FISKERIINSPEKTIONEN UNDER ISLAND
Reykjavik d. lð. Marts 1909.

Til
Udvalget for Fiakeri-Lovene.

Altinget.
Herved har jeg den Ære at sende det ærede Udvalg Afskriften af den Anntærkning der 

findes trykt i Kommandör Hammers Bog »Love Forordninger m. m. gældende for Fiskeri og Söfart 
nnder Færöerne og Island,< som en nærmere Forklaring til, hvad der forstaas ved samtlige Fangstred- 
ikaber i § 3 i Lov af 6. April 1898 rettet ved Lov af 8 Jnli 1902.

Anmærkningen:
>Herved forstaas: 1) at Skovlene enten staa paa deres almindelige Plads inden for 

Bsslúgen eller ere om Læ, og 2) at Nettene ere adskilte fra Skovlene og lagte til Side eller 
hnodne op indenbords (paa Dækket eller nnder Dækket), sarat Fisken Selvfölgelig ndtagen,<

Denne Anmærkning findes ikke i selve Loven, men maa antagelig være gjort af Bogens 
•Gdgivrar, Kommandör Hammer, og hörer altsaa ikke med til Loven. Efter Fskeriinspektioneas Menmg 
anses det ikke for nödvendigt at forandre Loven; men det vil være heldigt, at Islands Ministerinm lod 
vdgaa til Sy83elmandene en Skrivelse om, i hvilken Udstrækning Sætningen i § 3 — saafremt ikke 
itamttige iFangstredtkaber ere bortstuvede indetibords — skal tagea. Denne Sætning menes efter 
■Fiskoriinspéktionens Overvejelse at skulle forstaas paa fölgende Maade.

1 At Nettene, Skovlene og Slsebetrosserne ere adskilte fra hverandre, samt at Skovlene enten 
istaa pa* deres ajmindelige Plads indenbords eller ere om Læ, Nettene lagte til Side eller bnndne op 
ndeabords, og Fiskene selvfölgelig ndtagne af Nettene.<

Brockmeyer.

R. J. Mikkelsen.



Ed. 463. Frumvarp
til laga um verzlunarbækur.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

1- gr.
»Kaupmenn< táknar í lögum þessum þá menn, sem reka verzlun sér tíí 

atvinnu, hvort heldur eftir borgarabréfi, sveitaverzlunarleyfi, einkaleyfi eða öðru 
leyfi til verzlunarreksturs, sem nú tíðkast að lögum eða siðar kann að tiðkast. 
Þar til teljast þeir er reka verksmiðjp-iðnað sér til atvinnu. Það á jatot við fé- 
lög sem einstaklinga, alla þá sem eru persóna að lögum og hafa verzlunar-viö- 
skifti að atvinnu eða viðskifta-framleiðslu, þó á þetta eigi við þá menn, er stunda 
landbúnað eða sjávarútveg til framleiðslu-atvinnu, og eigi við þá einstaklinga, er 
að eins selja handvinnu sjálfra sín.

2. gr.
Kaupmenn og aðrir þeir menn, er reka viðskifta-atvinnu samkvæmt 1, 

gr., skulu skyldir að skrá öll verzlunarviðskifti önnur en þau, er hönd selnr 
hendi, i frumbók daglega jafnsnart sem þau fara fram. í bók þessa skal rita 
nöto þeirra er hafa afhent og móttekið vöruna er hún var seld (== iánuð) eða 
keypt (= lögð inn) og sömuleiðis fyrir hvers reikning hún er úttekin eða iim 
lögð og ennfremur verð hennar.

Samrit af víðskiftunum, eins og þau eru bókuð í frumbókina, skal ætíð 
látið skiftavin í té í hvert sinn og einhver verzlunarviðskifti fara fram bóklega.

3. gr.
Auk þess skulu þeir menn, er um getur í 2. gr., halda Sjóðbók, Höfuðbófc 

(Konto-Kurant, Ledger) og Bréfabók. í Sjóðbók skal rita allar sjóðsgreiðeh® 
til verzlunarinnar og frá henni. í Höfuðbók skal rita reikninga einstakra skifta- 
vina. í Bréfabók skal vera samrit bréfa, er snerta viðskifta-atvinnuna, þeirra 
er rituð eru mönnum erlendis eða kaupmönnum hérlendis eða öðrura, er viðskifta- 
atvinnu reka.

4. gr.
Það varðar sektum, fangelsi eða betrunarhússvinnu eftir atvikum, 

að skafa út eða gera á annan hátt með ásetningi ólæsiiegt það sem eitt sinn 
hefir skráð verið í verzlunarbók, eða að rita ofan i skriftina, svo að ólæsilegt 
verði það er áður stóð, enda þótt fyrst hafi misritast af vangá. Þurfi breyting 
að gera á því sem eitt sinn er ritað, skal leiðrétta það, annaðhvort með annari 
innfærslu, er dragi það frá annars vegar, er ofritað var hins vegar, eða bæti því 
við er vanritast hafði, eða þá á þann hátt, að stryka út það sera rangt varð, án 
þess að ólæsilegt verði það er út var strykað, en rita leiðréttinguna milli lína 
eða á spázziu eftir því sem bezt hentar.

5. gr.
Þeir sem skyldir eru til að halda lögskipaðar bækur skulu gera yfirlit yfir 

etoahag sinn, einu sinni á ári hverju, í sama mund hver, og færa það inn í sér 
staka löggilta bók, eða i höfuðbók sina, ef hún er löggilt.
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6. gr.
Sjálfráðir eru menn þess, hverjar fleiri bækur þeir færa eða hversu þeir 

skifta bókhaldi sínu niður í fleiri bækur. En skyldur er hver maður, sem lög 
þessi ná til samkv. 2. gr., að halda þær bækur og svo skýrar, að af þeim megi 
sjá, hversu verzlunin eða iðnaðurinn gengur, og hversu efnum fyrirtækisins er 
yarið, og hversu hagur atvinnurekandans stendur.

7. gr.
Að falsa verzlunarbækur varðar fangelsi við vatn og brauð eða betrunar- 

hússvist.

8. gr.
Nú er skuldar kraflst innan árs frá því er hún varð til og skal þá það 

sem skráð er í lögskipaða frumbók, hafa það sönnunargildi, ef bókin er 
vel og skipulega rituð og engin atvik liggja til, þau er geri bókunina grunsama, 
að álita skal það rétt, er í henni stendur, ef aðili, sá er í hlut á, vill eigi synja 
fyrir með eiði, að rétt sé bókað. Nú er hann dauður eða hann getur ekki eiðinn 
unnið eða treystist ekki til þess fyrír sakir minnisbrests eða þvíuml., og má þá, 
ef engin atvik liggja svo til, að þau gerí það isjárvert, dæma eiganda eða um- 
ráðamanni verzlunarínnar heimilt að sanna sitt mál m?ð eiði sinum eða eiði þess 
manns, er i bókina hafði rítað það, er um var þrætt.

Að þeim fresti liðnutn, sem að ofan er nefndur, missir löggilt bók það 
sérstaka sönnunargildi, er henni er veitt í þessum lögum, þó að eins gagnvart 
skiftavinum, sem sjálfir eru ekki kaupmenn, er skylt er að halda verzlunarbæk* 
ur; en i viðskiftum milli verzlana eða kaupmanna halda bækurnar gildi sinu án 
tillits til frests, þess er að framan var nefndur.

Nú eru báðir málsaðilar kaupmenn og stendur sin innfærsla um sama efnið 
i bók hvors um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug innfærslan sérstakt sönn- 
unargildi.

9. gr.
Nú vill kaupmaður hagnýta sér sönnunar-gildi bókarsinnar, ogskalhann 

þá leggja hana fram til sýnis fyrir dómaranum, eða þá endurrít af henni (eða 
þvi úr henni, sem máli skiftir), er staðfest sé af notaríus publicus. Sé endurrít 
notað, verður því að fylgja vottorð notaríus um, að bókin sé, að því er af útliti 
verður séð, löglega rituð og skipulega.

10. gr.
Tilskipun frá 13. júni 1787 II. kapituli 17. og 18. gr. um viðskiftabækur 

er úr gildi feld,
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464- Frumvarp
til laga um námsskeið verzlunarmanna.

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Ed.

Þingskjal 464

1. gr.
Kaupmenn, kaupfélagsstjórar og aðrir þeir, sem reka verzlanir eða veita verzlunum 

forstöðu í kaupstöðum, skulu, þá er þeir taka unglinga yngri en 18 ára til verzlunamáms, 
annast um að gerður sé skriflegur námssamningur, og ber hlutaðeigandi lögreglustjóra að 
rita vottorð sitt á samninginn þess efnis, að hann sé saminn á þann hátt, sem lög þessi 
mæla íyrir um. Sé ákvæði þetta brotið er samningurinn ógildur. Eyðublöð undir slika 
samninga lætur stjómarráðið semja og afhenda lögreglustjóra þau Ókeypis.

2. gr.
Engan pilt eða stúlku má taka til náms, sem yngri er en 12 ára.

?• gr-
í samningnum skal ákveðið, hve langt námsskeiðið skal vera; má það aldrei 

lengra vera, að meðtöldum revnslutímanum (sbr. 5. gr.), en 5 ár.

4- gr-
Það skal skýrt tekið fram í samningnum, hvernig launa skuli nemandanum, og 

skulu launin annaðhvort vera fólgin í fæði, húsnæði, klæðum og þjónustu, eða þá mán- 
aðarlaun, er greiðist I peningum að nokkru eða öllu. Sé verzlunarskóli á staðnum þar 
sem nemandi er ráðinn, skal nemanda einnig séð fyrir ókeypis kenslu á skólanum, og 
veittur nægilegur tími til náms.

S- gr-
Fyrstu 3 mánuðina af námstímanum ber að skoða sem reynslutíma fyrir báða og 

hafa þá bæði verzlunarstjórnandi og nemandi, sé hann þá orðinn 16 ára, en ella foreldr- 
ar eða fjárráðamenn, rétt til þess, að heimta að samningnum sé slitið án þess að tilgreina 
nokkra ástæðu. En þegar svo er, á hvorugur heimtingu á skaðabótum hjá hinum, nema 
skýlaus ákvæði sé um það gerð I samningnum.

6. gr.
Nemandi skal sýna húsbónda sínum trúmensku, hlýðni og auðsveipni og vinna 

honurn alt það gagn, sem hann frekast má. Geri nemandi sig sekan í nokkurri óráð- 
vendni, má reka hann burt frá náminu.

7- gr-
Sé nemandi yngri en 18 ára, má vinnutiminn ekki fara fram úr 12 stundum á 

dag að meðtöldum námstima og 2 stundum til að hvilast og matast. Að jafnaði má 
verzlunarstjómandi ekki láta nemandann vinna neina vinnu frá kl. 9 á kvöldin til kl. 
6 ámorgna.
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8. gr.
A sunnudögum eða öðrum helgidögum þjóðkirkjunnar má verzlunarstjómandi 

ekki fá nemanda neina vinnu, nema þegar sérstaklega mikið liggur við eða þegar birgða- 
könnun á sér stað. Nemandi skal fá einnar viku sumarfrí.

9- gr-
Meðan námstíminn stendur yfir, skal verzlunarstjórnandi vaka yfir hegðun og sið- 

ferði nemanda og eftir megni vama því, að aðrir hafi siðspillandi áhrif á hann. Hann 
má ekki setja nemanda til annarar vinnu en þeirrar, sem lýtur að námi hans. A meða 
annars skal hann gæta þess að nemandi fái nokkra verklega æfingu í skrifstofustörfum. 
Þegar námstímanum er lokið, á nemandi heimtingu á að fá skírteini hjá verzlunarforstjóra 
um að námi hans sé lokið og enn fremur vottorð um hegðun sína og dugnað.

10. gr.
Nú sýkist nemandi án þess honum sé sjálfum sök á gefandi sakir ótilhlýðilegr- 

ar hegðunar og ber verzlunarstjórnanda þá að greiða honum laun í 6 vikur frá þeim 
tíma, sem hann veiktist; og auk þess greiða kostnað allan við sjúkrahúslegu hans í jafn- 
langan tíma. Akvæði þessu verður ekki breytt með neinum samningi milli aðila.

11. gr.
Námssamningur verður ógildur:

1. Þá er verzlunarstjórnandi deyr.
2. Þá er verzlunarstjómandi hættir við verzlun sína eða verður gjaldþrota.
3. Þá er báðir samningsaðilar verða ásáttir um það, þó svo, að sé nemandinn yngri 

en 18 ára þá þarf hann einnig samþykki fjárráðamanns síns.

12. gr.
Risi ágreiningur milli samningsaðila út af námssamningi, skal það mál útkljá 

af gerðardómi. Gerðardóminn skipa 2 kaupmenn eða verzlunarstjórar, er 
verzlunarstjórnandi útnefnir, og 2 verzlunarmenn, er nemandi útnefnir, en sjálfkjör- 
inn oddamaður gerðardómsins er bæjarfógeti. Neiti annar málsaðila að útnefna 
menn í gerðardóminn, skal hinum aðilanum heimilt að útnefna þá alla 4. Sá 
sem beiðist gerðar skal snúa sér skriflega eða munnlega til oddamanns og kveður hann 
málsaðila, með 8 daga fyrirvara í mesta lagi, til þess að mæta fyrir sér ásamt gerðar- 
mönnum sínum. Skal þá málið útkljáð að fullu og ræður afl atkvæða, þó má veita að- 
ilum frest, alt að 8 dögum, í eitt skifti, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Málsaðilar 
eru algerlega bundnir við úrskurð gerðardómsins. Mæti einhver gerðarmanna ekki, skal 
málinu ráðið til lykta af þeim gerðarmönnum, sem mættir ertu

Með gerðardómi má slíta samningi og dæma þeim, er tjón bíður, skaðabætur.

I?. gr-
Með lögum þessum er úr gildi numin lög nr. 15, 16. sept. 1893 um iðnaðar- 

nám að því er verzlunamemendur og verzlunarstjómsndur í kaupstöðum snertir.
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Nd. 466- Frumvarp
til laga um eiða og drengskaparorð.

(Eftir 2. umræðu í Nd.)

1. gr.
Hverjum manni þeim, er samkvæmt lögum ber skylda til þess að bera vætti 

fyrir islenzkum dómstól eða annars kostar, þar sem eiður er unninn, er skylt að stað- 
festa skýrslu sina eða framburð, ef þess verður krafizt, á þann hátt er lög þessi greina.

2. gr.
Þeir menn, er opinberlega teljast til einhvers kristins trúarfélags, skulu vinna 

eið að framburði sinum með þeim hætti, að þeir leggja höndina þá ena vinstri á heilaga 
ritning, og skal eiðstafur þeirra vera með þvílíkum orðum: Til þess legg eg hönd á helga 
bók og það segi eg guði að framburður minn fyrir dómi hér í dag er að minu viti að 
öllu leyti fullum sannleik samkvæmur. Guð sé mér hollur sem eg satt segi, gramur ef eg lýg.

3- gr-
Þeir menn, er teljast eigi opinberlega til neins kristins trúarfélags mega staðfesta 

skýrslu sína með því að leggja þar við sæmd sina og drengskap, og sé þeim eiður 
stafaður á þvilikan hátt: Svo skýt eg máli minu tií sæmdar minnar og samvizku 
og svo vil .eg sjálfur framast sanninda njótandi verða af öðrum mönnum sem eg ferað minu 
viti með fullan sannleik um þáð, er nú hefi eg flutt og fram borið. Þetta vitni ber eg hvorki fyrir 
vUd né óvild né fyrir nökkurra hagsmuna sakir heldur sökum rétts máls og sanninda. Njóti 
eg svo drengskapar mins og mannorðs sem eg satt segi. Niðingur ef eg lýg.

4- gr-
Aður eiður sé nnninn eða drengskapur lagður við til hæstu sanninda ber dóm- 

ara að brýna fyrir þeim, er eiðiun vinna eða drengskap við leggja, þýðing hvorstveggja. 
Eiðrinning og viðlagning drengskapar fer eigi fyrr fram en eftir að vætti er borið.

5- gr-
Eiðvinning og viðlagning drengskapar hafa að öllu sama gildi að Iögum. Áþeim 

er og samur ábyrgðarhluti að lögum.

6. gr.
Nú eru úrsUt sakar látin vera undir því komin, að annar hvor málsaðila vinni 

eið eða einhver annar í þeirra stað, og skal þá fylgt reglum 2. og 3. gr. (sbr. 4. gr.) 
laga þessara með þeim tilbreytingum, sem atvik heimta.

7- gr-
Eiðsdómur skal vera orðaður á þá leið, að málsaðili vinni annað hvort eið eða 

Iftgigi dreogskap sino við sannindi þess, er í eiðstaf hans kom. Dómari eiðstöku úrskurð- 
ar, hvort fylgt skuli 2. eða 3. gr. laga þessara.

8. gr.
lögwm þessuro er Úr gildi feld tilskipun frá 22. sept. 1846.
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Ed. 466. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum um fræðslu baftia 

frá 22. nóv. 1907 (þingskjal 448).

Frá Jens Pálssyni og Kristni Daníelssyni.

Framan við frumvarpið bætist svohljóðandi grein (og verði 1. gr. þess), og 
breytist greinatalan því samkvæmt:

Þá er reist er af stofni barnafræðsluhús (skólahús) eða stækkað eða endurbygt 
til afnota samkvæmt lögum um fræðslu barna 22. nóv. 1907, skulu bæjarstjómir og sveitar- 
stjómir, þær er hlut eiga að máli, annast um bygginguna eftir teikning, sem yfirstjóm 
bamafræðslumála hefir samþykt, og afhenda siðan skólanefnd eða fræðslunefnd húsið til 
umsjónar og notkunar.

Nd. 467. Frumvarp
til laga um stofnun vátryggingarfélags fyrir fiskiskip.

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

1- gr.
Skip er í lögum þessum haft um öll skip og báta, stór og smá.

2. gr.
Landsstjórnin gengst fyrir því, að á stofn sé sett vátryggingarfélag með 

gagnkvæmri ábyrgð. Það nefnist »Samábyrgð Islands á fiskiskipum* og er i lög- 
um þessum nefnt »Samábyrgðin«. Það tekst á hendur:
a. Endurtrygging á alt að því a/5 af tryggingarhæfu verði fyrir islenzk ábyrgð- 

arfélög báta og skipa, þau er sjálf táka þátt i áhættunni á */5 hlutum að 
minsta kosti af verði skipanna og krefjast sjálfsábyrgðar á V5 hluta verðsins 
að minsta kosti.

b. Beina vátrygging á bátum og skipum, alt að 8/10 hlutum af tryggingarhæfu 
verði, venjulega þó því að eins, að bátar þessir eða skip eigi ekki kost á 
trygging i félögum þeim, er Samábyrgðin hefir á hendi endurtrygging fyrir.

c. Trygging á afla, veiðarfærum og útbúnaði, ef um algjörðan skiptapa er að 
ræða.

Félagið tekur eingöngu ábyrgð á þeim skipum og bátum, sem ætluð eru 
til fiskiveiða við ísland eða þjónustu við þær veiðar, eða til flutninga við 
ísland.

3. gr.
Landssjóður ábyrgist með alt að 200,000 kr., að félagið 

fullnægi skuldbindingum sínum. Ef það getur ekki af eigin ramleik borgað 
skaðabætur, sem þvi er skylt að greiða, leggur landssjóður til það er á vantar, 
þó aldrei meir en áður nefnda upphæð.

Ef félagið hefir orðið að leita aðstoðar landssjóðs til þess að greiða skaða- 
bætur, skal styrkur sá er það hefir þegið af landssjóði, að viðbættum 4 l/t °/0 í 
árlega vöxtu, endurgreiddur smátt og smátt eftir þvi sem efni þess leyfa. Nú 
nemur fé það, sem lagt hefir verið fram af landssjóði, að meðtöldum vöxtum, 
meira en 20,000 kr., og skal þá gera vátryggjendum að greiða aukaiðgjald þann-
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íg, að það sem fram yflr er 20,000 kr., endurgjaldist landssjóði á 10 ártun i sein- 
asta lagi, en ávalt skal gætt ákvæða 5. gr. um takmörk aukaiðgjalds. Af ábyrgð- 
arupphæð landsajóðs má þegar afhenda Samábyrgðinni alt að 20,000 kr. i starfsfé, 
en greiða skal af þvi 4 % % árlega. Endurborga skal þetta fé, þá er lagt hefir 
verið i fastan varasjóð 20,000 kr., þó svo, að sú upphæð sé ekki skért.

4. gr.
Reglugjörð Samábyrgðarinnar, ákvæði um flokkun, iðgjaldsgreiðsíu og 

tryggingarskilyrði liggja undir samþykki stjórnarráðs íslands, og heflr það yflr- 
leitt eftirlit með störfum hennar, meðan ábyrgð landssjóðs stendur. Það er skil- 
yrði fyrir þvi, að Samábyrgðin megi takast á hendur endurtrygging samkvæmt
1. gr. a. fyrir innlent vátryggingarfélag, að stjórnarráðið hafl samþykt reglngjðrð 
þess félags; en samþykki veitir stjómarráðið því að eins:

að starf félagsins verði talið hvila á tryggum grundvelli, 
að félagsmenn beri ábyrgð á skyldum félagsins, hver gagnvart öðrum,

nema nægt hlutafé eða ábyrgðarfé sé til tryggingar því, að fullnægt verði skuld- 
bindingum þess.

tl3

5- gr.
Samábyrgðin má eigi án endurtryggingar takast á hendur hærri ábyrgð 

en 15,000 kr. fyrir einstakt far og 5,000 kr. þá er um trygging eftir l.gr.c er að 
ræða, á einstöku fari.

6- gr.
Vátryggjendur í Samábyrgðinni — hvort heldur eru einstakir menn eða 

vátryggingarfélög — ábyrgjast hver gagnvart öðrum, að hún standi í skilum. 
Þó nær skuldbinding þessi að eins til eigna þeirra, er vátrygðar eru þar, og 
það þannig, að ábyrgðin sé ákveðin í hlutfalli við þann hluta af vátrygðu verð- 
mæti, sem Samábyrgðin ber ábyrgð á án endurtryggingar hjá öðrum.

Eftir ábyrgðarskyldu vátryggjenda verður að eins gengið á þann hátt, að 
heimt séu inn aukaiðgjöld og mega þau eigi hærrí vera neitt ár en helmingur 
hins árlega iðgjalds fyrir þær eignir, er Samábyrgðin hefir eigi endurtrygt.

Nú gengur vátryggjandi úr Samábyrgðinni, og skal hann þá inna af 
hendi sinn hluta af skyldum þeim, er á hafa fallið áður, og eigi verða greiddar 
af eigum hennar.

7. gr.
Um greiðslu skaðabóta skal nánara ákveðið í reglugjörð Samábyrgðarinnar; 

meðan ábyrgð landssjóðs stendur, skulu þar jafnan fastákveðin þau atriði er nú 
skal greina:
a. Tjón, er eigi nemur 2% af tryggingarupphæðinni, verður eigi bætt, hema það 

fari fram úr 300 kr. á einstöku fari eða verðmæti hafl verið lagt i sölumar 
af vátryggjanda hálfu til þess að kornast hjá meira tjóni, eða bjarga öðrum 
eigum vátrygðum i Samábyrgðinni. Frá skaðabótunum skal ætíð draga 2% 
af tryggingarupphæðinni, en þó eigi yfir 300 krónur.

b. Ef það sannast, að skipstjóri hafl af ásettu ráði eða fyrir vitavert hirðuleysi 
valdið tjóninu, má draga alt að þvi 20% af skaðabótafénu. Hafí vátryggj-

90
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i andi í 8viksamlegum tilgangi tvitrygt hið sama, eða hafi hann gjörst valdur 
, áð tjóni af ásettu ráði eða fyrir vitavert hirðuleysi, er Samábyrgðin laus allra 

mála um skaðabótaskyldu. Þó skal Samábyrgðin ávalt skyld að greiða svo 
mikið af skaðabótunum, sem þarf til að borga lán af almanna fé, þar með talin 
lán úr islenzkum bönkum og sparisjóðum, er veitt hafa verið gegn veði i skip- 
inu eða bátnum, þó er eigi skylt að greiða meira en nemi ®/5 tryggingarupphæð-
arinnar, og á Samábyrgðin þá endurgjaldskröfu á hendur þeim, er sekur er.

8. gr.
v Félagið bætir tjón og skaða, er verður af völdum sjávar, storms eða ann- 

ars óveðurs, af strandi, af því, er skip ber á sker eða grunn, af skipbroti, koll- 
sigling, ásigling, árekstri, eldi og öðrum slysum.

9- gr.
Halda skal sjóréttarpróf um hvers konar tjón, sem bóta er fyrir krafist 

eftir lögum' þessum, og skal aðalstjórn Samábyrgðarinnar gerð vitneskja um það 
með nægum fyrirvara, ef unt er.

10. gr.
Þegar vátrygðar eignir eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til trygg- 

ingarfjárins.
11- gr.

Vátryggingariðgjaldið hvílir á hinu vátrygða skipi og gengur fyrir veð- 
skuldum í 2 ár.

Iðgjöld og virðingargjöld má taka lögtaki.
Þegar tilkynt hefir verið Samábyrgðinni, að vátrygt skip eða bátur sé í 

veði fyrir láni af almanna fé, þar í talin lán íslenzkra banka og sparisjóða, má 
eigi fella skipið úr trygging fyrir þá sök að iðgjöld séu eigi greidd, nema 
veðhafa hafi áður verið veittur hæfilegur frestur til að greiða iðgjöldin. Efþetta 
ákvæði verður tekið upp i reglugjörðir vátryggingarfélaga, er Samábyrgðin hefir 
á hendi endurtrygging fyrir, getur stjórnarráðið með auglýsing veitt þeim hlunn- 
indi þau, er getur um í 1. og 2. málslið greinar þessarar.

12. gr.
öll skip og bátar, er vátrygð eru í Samábyrgðinni, eruskyld tilaðhjálpa 

hvert öðru úr háska; sömu hjálp skal og veita skipum annara félaga, hafi þau 
og Samábyrgðin samið um að veita hvort öðru slika hjálp. Borgunar fyrir hjálp- 
ina verður eigi krafist eftir venjulegum björgunarreglum, heldur skal hún ákveðin 
af stjóra Samábyrgðarinnar, eða ef þess er heldur óskað, af þeim, er hlut eiga 
að máli, og skal þá miða þóknunina við tilkostnað þann og fjártjón, sem hjálpin 
hefir bakað þeim, er veitti.

Þegar skip eru i háska stödd, skulu þau gera bending með fána, sem 
stjórn Samábyrgðarinnar segir nánara fyrir um. Þau mega eigi þiggja hjálphjá 
öðrum, ef auðið er að fá hjálp hjá skipum úr sama félagi sem þau eru i.
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13. gr.
Samábyrgðin skal eiga heimili og varnarþing í Reykjavik og stjórnar henni 

nefnd þriggja manna. Einn þeirra er framkvæmdarstjóri og skipar stjómarráðið 
hann til 5 ára í senn, en tveir eru gæzlustjórar. Annan þeirra kýs stjómarráðið 
fyrst í stað, en hinn kjósa hin innlendu vátryggingarfélög, er Samábyrgðin er í 
samvinnu við; í reglugjörðinni, þeirri sem nefnd er í 12. gr., má gera önnur 
ákvæði um kosning gæzlustjóranna.

Kosning gæzlustjóranna gildir um 3 ár í senn. Skulu þeir vera búsettir 
i Reykjavík eða þar í nánd og fá lítilsháttar þóknun fyrir starfa sinn, er sijóm- . 
arráðið ákveður. Þóknun þeirra og laun framkvæmdarstjóra greiðist af Sam- 
ábyrgðinni.

Stjórn félagsins skal áður mánuður er liðinn eftir hvem ársfjórðung senda 
stjómarráðinu yfirlit yfir starf félagsins, og innan þriggja mánaða eftir lok hvers 
starfsárs skal hún senda stjórnarráðinu ársreikninginn með áritun endurskoðunar- 
manna.

Stjórnarráðið getur hvenær sem þvi lízt látið rannsaka allan hag félags- 
ins og ef nauðsyn krefur skipað yfir það eftirlitsstjóm.

Nánari ákvæði um stjóm félagsins skulu sett í reglugjörð þess. Til kostn- 
aðar við stofnun félagsins og stjórn leggur landssjóður þvi til 5,000 kr. á ári í 
fyrstu 5 árin.

14. gr.
Þegar félagið er orðið svo stórt, að ársiðgjöld þess auk endurtryggingar- 

iðgjalda fara fram úr 35,000 kr., og varasjóðurinn nemur meira en 50,000 kr., 
skal stjómarráðið seraja nýja reglugjörð fyrir það, er veiti vátryggjendum meiri 
umráð yfir allri starfsemi þess, annaðhvort þannig, að fulltrúar þeirra komi sam- 
an árlega eða skipað sé fulltrúaráð.

15. gr.
Ef félagið leggst niður, fellur tekjuafgangur þess til fiskiveiðasjóðs íslands.

16. gr.
Ágreining milli félagsins og þeirra vátryggingarfélaga, er í samvinnueru 

við það, eða vátryggja í þvi, skal leggja í gerð, ef eigi nemur meira en 1,000 
kr.; í gerðardóminn kveður hver málsaðili einn mann, en stjómarráðið skipar 
einn dómanda úr yfirdómi landsins oddvita.

Gerðardómur skal háður í Reykjavík og segir oddviti fyrir um réttar- 
far hans. ;

Nánari ákvæði um gerðardóminn skulu sett i reglugerð félagsins.
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Ed. 468. Viðaukatillaga
við frv. til fjáraukalaga 1908/09.

Flutningsmaður: Lárus H. Bjarnason.

Við 4. gr. B. III., á undan b. 4. komi nýr liður: til aukakenslu 400 kr.

Nd. 469. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um almennan ellistyrk. 

Frá Ólafi Briem.

Við 2. gr. Orðin »og ekki yfir 60 ára« falli burt.
— 2. — Stafliður d. falli burt.
— 3. — Fyrir »75 aura« komi: 50 aura.

Ed. 470. Breytingartillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909 

Flutningsmaður Steingrímur Jónsson.

Við 3. gr. c 2 e
Að þvi tilskildu að báturinn fari á timabilinu frá miðjum júní til miðs septem- 

ber 2 ferðir alla leið til Vestmannaeyja og komi við I Vík í báðum leiðum.

F.d. 471. Breytingartillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Frá nefndinni.

Á undan siðustu málsgrein 7. gr. komi svobljóðandi málsgrein:
Stjórninni veitist heimild til að kaupa fyrir byggingarsjóðinn húseign fyrv. ráðherra

H. Hafsteins i Tjamargötu til ráðherrabústaðar, fyrir virðingarverð 32,400 krónur, taka 
að sér veðskuldir, að upphæð 25,000 kr., sem á húseigninni hvila, og veita byggingar- 
sjóði lán af viðlagasjóði til þess að borga afganginn, 27,400 kr,
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Ed. 472. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjáraukalaga 1908 og 1909.

Flutningsmaður Ari Jónsson.

Aftan við 3. gr. E. komi nýr liður svohljóðandi, sem verður 6. liður:
Til Garðars Gislasonar til mótorvagnskaupa 4000 kr.
Fjárveitingin er bundin því skilyrði, að fjárhæðin endurborgist ef vagninn reyn-

ist ekki hæfur til þeirra ferða, sem honum er ætlað að fara, samkvæmt samningi við 
stjómarráðið.

Þingskjal 472—473

Ed. 473. Nefndarálit
um frumvarp til laga um styrktarsjóð handa bamakennurum.

Nefnd sú, er hv. Ed. kaus til þess að athuga þetta fmmvarp, lítur svo á að hér 
sé um mikilsvægt nauðsynjamál að ræða. Meðfrumvarpi þessu er spor, að visu örlítið, 
stígið i þá átt, að gjöra barnakennarastarfið fýsilegra. Er vonandi að þeim sporam fjölgi 
þegartimar liða og menn sannfærast um, hve afaráríðandi það er, að bamakennarastétt 
landsins sé skipuð sem beztum og nýtustum mönnum.

Nú sem stendur er barnakennarastarfið yfirleitt lágt launað og mun svo verða 
fyrst um sinn. Því meiri ástæða er til þess að styðja að því, að styrktarsjóður sá, sem 
hér er gjört ráð fyrir að stofna, komi sem fyrst að almennum og veralegum notum. 
Sérstaklega ætti kennurunum sjálfum að vera þetta hugleikið. í frumvarpinu er svo 
fyrir mælt, eftir tíllögum kennarafélagsins, að árgjöld barnakennara til sjóðsins skuli vera 
i°/0 af kennaralaunum þeirra. Þetta er að visu litið gjald, en líklega full hátt fyrir þá 
kennara flesta, sem hafa að árslaunum 500 kr. og þaðan af minna. Nefndin getur þvi 
ekki lagt það til að gjaldið sé hækkað á þeim kennurum, er svo lágt eru launaðir. Aftur 
á móti ættu þeir, sem betur eru launaðir að geta sér að meinalausu látið nokkuð meira 
af mörkum, og tiltölulega meir sem launin eru hærri. Þeir kennarar, sem hafa yfir 1000 
kr. að árslaunum, ættu að geta greiti tvöfalt hærra árgjald en þeir, sem einungis hafa 
500 kr. laun eða minna.

Nefndin leyfir sér því að koma fram með breytingu i þessa átt á 2. grein fram- 
varpsins og vætir þess að hin háttv. deild samþykki frumvarpið með þeirri breytingu.

Breytingartillaga:
2. gr. orðist svo:
Hver sá kennari, sem ráðinn er til kenslustarfa samkvæmt lögum um fræðslu 

baraa 22. nóvember 1907 greiðir i sjóðinn á ári hverju i°/0 af kennaralaunum sinum, 
séu þau ekki hærri en 500 kr., i1/s°/o s^u Þau >°° kr. og alt að 1000 kr. og 2% 
ef þau era yfir 1000 kr.

Efri deild alþingis ij. april 1909.

Jens Pálsson Steián Stefánsson
formaður. skrifari og framsögum.

Jósef Björnsson.
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Nd. 474. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þingskjali 341.

Frá landbúnaðarnefndinni.

Við 2. lið. í stað »2. gr.« i þriðju línu komi: er getur um í 2. gr.

Ed. 475. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um friðun silungs í vötnum.

Flutningsm. Jósef Björnsson.

1. Þessar orðabreytingar séu gerðar:
a. í stað orðanna »samþykt þá< í 4 línu 3. gr. komi: samþyktina.
b. A undan orðinu *er< í 3. línu 5. gr. komi: og, en á eftir orðinu samþyktin i 

i sömu linu komi: þá.
c. í stað orðanna: »og fylgja henni þá Synjunarástæður< í 3. og 4. linu komi: 

ásamt synjunarástæðum.
2. Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um samþyktir um friðun silungs 

og veiðiaðferðir í vötnum.

Ed. 476. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá fjárlaganefndinni.

r. Við 8.

2. — 12

3. — 12

4. — 12 
S- — 11.
6. — 13.
7. — 13
8. — 13. 
9- — 13

10. — 13
11. — 13,
12. — 13,

gr. í stað kr.53,000,00 ogkr. 51,666,67 komi: kr. 53,333,33 og kr. 52,000,00 
ogistað 104,666,67 komi: 105,333,33.

— 9. a. Aftan við liðinn komi: *þar af til sjúkrahússins á Patreksfirði
kr. 300 hvort árið.

— A eftii staflið <f< komi nýr stafliður >g< svohljóðandi: Til kaupaásótt- 
hreinsunarofni í sóttvarnarhúsið á Akureyri 600 kr. f. á.< Stafliðimir 
breytast eftir því.

— 9. j. Stafliðurinn falli burt.
— A. 1 b. 2. Fyrir >18,300« komi: 19,000.
— B. II. 1. Liðurinn falli burt.

Fyrir »11,000« komi: 4500.
Liðurinn falli burtu.
Fyrir >15000« komi: 10,000.
Liðurinn falli burtu.
Liðurinn falli burtu.

--------III. 4. Fyrir >Skaftártungu< komi: Skaftárhrauns og fyrir »5000-

2.
3-
4-
5- 
7- 
4- -jooo<

komi; 6000—6000.
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13. Við 13. gr. B.III, j. b. Liðurinn falli burtu.
14. — 13.------- XII. Liðurinn falli burtu.
i j. — 13. — d. n. 1. Liðurinn falli burtu.
16. — 13.------------2. Liðurinn falli burtu.
17. — 13.------------4- Liðurinn falli burtu.
18. — 13.------------ J. Á eftir »Seyðisfirði< komi: og ísafirði, »og< á undan Seyðis-

firði falli burtu.

19. — 13. — E. I. Undir þessum lið komi innan striks i stað »ijoo—ijoo<

a. Laun kr. 500—500
b. Til eftirlits — 500—500

------------------- 1000—j 000

20. — 13. — E. VII. Fyrir >Langanesvita< kotni: »Langanesi<.

21. — 14.

22. — 14.
23. — 14.
24. — 14.

2J. — X4.

2Í. — 14.
27. — 14.
28. — 14.
29. — 14.
30. — 14

31. — 14.

— B. II. b. 2. Siðari málsgrein athugasemdarinnar orðist svo: »Húsa-
leigustyrkur og námsstyrkur veitist eftir sömu reglum og við presta- 
skólann<.

— B. III. b. Fyrir »800—8oo< komi: »1600—i6oo<.
— B. m. c. 1. Fyrir »640—640^ komi: »960—960«.
— B. m. c. 2. Fyrir >1000—iooo< komi: »1200—1200«.

Sama athugasemd og við læknaskólann.
— B. Vm. a. 1. Fyrir »3000—3000^ komi: »4300—4$oo<. Aftan við

liðinn komi svolátandi athugasemd: »Að þvi tilskildu að Reykjavikur- 
bær veiti skólanum að minsta kosti joo kr. hvort árið<.

— B. Vm a. 2. Fyrir »48< komi: »4O<.
— B. Vm. a. 6. Fyrir »40« korai: »$o<.
— B. VIII. b. 1. Fyrir »21,000—2i,ooo< komi: »24,000—24,ooo<.
— B. Vm. b. 1. Fyrir »jooo< komi: »7ooo<.
— B. VIII. b. 5. b. A eftir þessum staflið komi nýr stafliður »c< svohljóðandi:

>Til aðstoðar við samning skýrslna og skrifstofukostnaðar eftir reikn- 
ingi 300 kr. hvort árið<.

— B. Vm. b. 5. c. Á eftir staflið »c.« komi nýr stafliður »d.< svohljóð-
andi: »Til unglingaskóla i sambandi við barnaskólann áísafirði 2500—
2500«.

32. — 14. — B. Vm. b. j. k. Fyrir »900—ýoo< komi: »600—6oo<.
33. — 14. — B. VIII. b. j. k. Á eftir þessum staflið komi nýr stafliður »1< svo

hljóðandi: »Til Erlendar Páls Jónssonar 300 kr. fyrra árið<. Stafliða- 
nöfnin breytast eftir þessu.

34. — 14. — B. Vm. b. j. m. Liðurinn falli burtu.
3$. — 14. — B. IX. a. Á eftir >latínuskólans< komi: »og stýrimannaskólans<.

36. — ij. — 4. Athugasemdin orðist þannig: »Styrkurinn veitist með þvi skilyrði,
að náttúrugripasafnið sé eign landsins og til sýnis fyrir almenning 
á ákveðnum tima að minsta kosti einu sinni í viku<.

37. — ij. — 6. Á eftir þessum lið komi tveir nýir liðir (7. og 8.) svo hljóðandi:
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38. Við 13. gr. 7
39- — 13. — 12.
40. — 13. — 16,
41. — 13. — 17
42. — i£. — 19.
43. — 13. — 20,
44. — 15. — 26.
45. — 13. — 30.
46. — 13. — 37.
47- — IS- — 39'
48. — 15. — 42.
49- — IS — 43

30. — 16.

51.
52.
53-
54-
55- 
56.
57-
38.

16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.

S9-
60.
61.

16.
16.
16.

62. 16.

Til bóknsafnsins á Isafirði til bókakáupa 2000 kr. fyrra árið. 
Til bókasafnsins á Akureyri til bókakaupa ioóo kr. fyrra árið 
Töluliðimir breytast eftir því.

Orðin: »alt að 150 kr. til hvers< falli burt.
Liðurinn falli burtu.
Fyrir »1300—1300« komi: »1200—1200«.
Fyrir »1300—1300« komi: »1000—1000«.
Fyrir »800—800« komi: »600—600«.
Fyrir »600—600« komi: »300—300«.
Fyrir orðin: »Bæði þessi tvö< komi: »Þessi þrjú«.
Fyrir »1500—1300« komi: »960—960«.
Liðurinn falli burtu.
Liðurinn falli burtu.
Liðurinn falli burtu.
Athugasemdin falli burtu.

— 1. c. 5. Aftan við liðinn komi nýr liður 6. svo hljóðandi:
»Til byggingar skólahúss 18500 fyrra árið«.

— 2. a. Fyrir »3000—3000« komi: »2700—2700«.
— 2. a. Athugasemdin falli burtu.
— 4. a. Fyrir »10,000—10,000« komi: 20,000« fyrra árið.
— 4. b. Fyrir »3000—3000« komi: »1500—1500«.
— 5. Liðurinn falli burtu.
— 6. Fyrir »1000—1000« konfi: »500—500«.
— 11. Fyrir »2000—2000« komi: »1500—1500«.
— 25. A eftir þessum lið komi nýr liður svo hljóðandi: Laun tveggja

yfirmatsmanna á gæðum sildar, annars á Akureyri, hins á Siglufirði 
1200—1200—2400. Liðatalan breytist eftir þvi.

— 27. c. Liðurinn orðist: Til ljósa eldneytis og ræstingar »500—300.«
— 28. Liðurinn falli burt.
— 30. Aftan við liðinn komi svolátandi athugasemd: »Með þvi skilyrði,

að Reykjavíkurbær leggi að minsta kosti jafnmikla upphæð til sýn- 
ingarinnar.«

— 32. Fyrir »400—400« komi: »200—200.«

63. — 18. — Siðasta málsgrein falli burtu.

64. — 22.
65. — 22.

66. — 22.
67. — 22.

68í — 22. 
69. — 22.

1. Fyrir »3%« komi: 4% og fyrir »5« komi: »3«.
2. Síðasta málsgrein orðist svo: Lánið ávaxtist með 41/a°/o og endur- 

borgist með jöfnum afborgunum á 25 árum«.
3. Fyrir orðið »afborgun« komi: »jöfnum afborgunum«.
— Aftan við liðinn bætist: »Sýslufélögin taki tryggingu fyrir ábyrgð- 

inni í fasteignum og öðrum eignum félagsins*.
5. Fyrir »50,000« konfi: »60,000«.
6. Orðin »afborgunarlaust 5 árin næstu< falli burtu.
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70. — 22. — 8. Fyrir orðið: »6% í vöxtu< til enda greinannnar komi: í
vöxtu og jöínum afborgunum á 25 árum«.

71. — 22. — 10. Fyrir >12000« komi: >4000« Síðasta setning fyrri málsgreinarinn-
ar orðist þannig: Lánið ávaxtast með 47^% og endurborgast með 
jöfnum afborgunum á 25 árum«, >11« falli burtu.

72. — 22. — A eftir 10. lið komi nýr liður n. svo hljóðandi: Hafnarfjarðar-
kaupstað má lána úr viðlagasjóði alt að 30000 kr. til vatnsveitu i 
kaupstaðnum, er ávaxtist með 4l/»0/0 og endurborgist með jöfnutn 
afborgunum á 30 árum.

73. — 22. — 13. Fyrir í^Vj’/o* komi: »4o/o«-

Nd. 477- Breytingartillaga
við 9. gr. bannlagafrumvarpsins, eins og það var samþykt við 2. umr. i neðri deild.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

Ný gr. orðist svo:

Veitingamenn og vinsölumenn, þeir er leyfi hafa til vinsölu hér á landi, sam- 
kvæmt lögum nr. 26, 11. nóv. 1899 um verzlun og veitingar áfengra drykkja, mega, 
eftír 1. jan. 1912, ekkert selja hér á landi af áfengisbirgðum þeim, er þeir þá hafa, 
gefa, veita eða láta af hendi tíl annara manna. Skulu lögreglustjórar hver i sinu um- 
dæmi þá þegar skyldir til að rannsaka áfengisbirgðirnar, og innsigla þær. Áður en 12 
mánuðir eru liðnir skulu eigendur áfengisins skyldir til að flytja birgðirnar eða láta ðytja 
þær burt af landi, og skulu lögreglustjórar hafa nákvæmt eftirlit með að það sé gert. 
En alt það áfengi, sem þá er ekki útflutt, skal tafarlaust gera upptækt.

Frá þeirn degi er lög þessi verða staðfest, má ekkert leyfi til vínsölu né vin- 
veitinga veita hér á landi, né endumýja eldri leyfi.

Ö1
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Nd. 478. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Eins og þaS var samþykt við 3. umr. í Ed.

1- gr-
Sem viðbót viS gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum fyrir árin 1908 jg 1909 veit- 

ast kr.: 119,515,10 til gjalda þeirra, sem tilfærS eru í 2.—6. gr. hór á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, scm talin eru í 12. gr. fjárlaganna til læknaskipunarinn- 

ar, veitist á eftir 10. lið I.
Til þess að fullgera sóttvarnarhúsið á Seyðisfirði (þar af endurveiting 1168 

kr. 69 aur.) ....................................................... ..................................................................... kr. 2295,00
Styrkur til Sæmundar læknis Bjarnhéðinssonar til þess að sækja holds- 

veikislæknamót í Björgvin .......  ....................................................................... ....... — 600,00
kr. 2895,00

3. gr.

Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 13. gr. fjárlaganna til samgöngumála veitist

72Í

Við A. 4. Til peningageymsluklefa í pósthúsinu alt að ......................... . kr. 800,00
Við J3. II. Til Reykjadalsbrautar með brú á Laxá ........................................... — 10,000,00

Til að fullgera Fagradalsbrautina....................................................... — 11,500,00
Til nauðsynlegrar nmbótar á Holtavegi, Eyrarbakkabraut, Eyja-
fjarðarbraut m. m..................................... ................................. ........ — 15,000,00
Til að vernda Eyrarbakkabrautina niður Breiðumyri fyrir sketnd- 
um af vatnságangi, gegn því tall&gi aunarstaðar frá, sem nægi
til að fullgera verkið ............................................................................ — 1,600,00
Til að bæta torfærur á Grfmsnesbraut beggja megin Sogsbrúar — 10,000,00

Við B. III. Til brúargerðar á Gríshólsá ............................................. — 2,000,00
Til brúarinnar á Jökulsá á Dal hjá Hákonarstöðum (þar af endur-
veiting kr. 0,79) .............................................. ...................................... — 258,93

Við G. 2 e. Til viðbótar við styrk árið 1909 til bátaferða frá Langanesi til
Hornafjarðar.......  ........................................ ..................... ..................... — 4,000,00
AS því tilskildu, að báturinn fari eftir samkomulagi við sýslu-
nefnd Vestur-Skaftafellssýslu að minsta kosti 3 ferðir til Víkur 
og Vestmannaeyja.

Við D. II. 6. Gegn því, að í stað ráðgjörðs 3.8 m/m koparsfma frá Reykjavík
til Selfoss og 4 m/m járnsfma þaðan að Eystri-Garðsauka, sé 
notaður 4.s m/m járnþráður alla leið, má draga 10,000 króuur 
frá tillagi þvf, sem heimtað er f fjárlögunum til sfmalfnu þess- 
arar af Árnes og Rángárvallasýslum. Tillaginu frá Árnessýslu 
skal verja til hliðarlfnunnar frá Selfossi niður á Eyrarbakka og 
Stokkseyri.
Til talsfmalagningar frá ísafirði til Hnffsdals og Bolungar-
víkur ........................................................................ ........  kr. 8,000,00
Hér af væntist frá hlutaðeigandi héruðum ............ — 2,000,00

-----------------------— 6,000,00
Við D. bætast 2 nýir liðir:

1. Af kostnaði við sfmalfnu frá Kalastaðakoti til Akraness ............ — 7,400,00
Veitist með því skilyrði, að Borgarfjarðarsýsla og Mýrasýsla

greiði samtals 5,400 krónur til þessarar línu og til Ifnunnar frá
flyt kr. 68,558,93
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flutt: kr. 68,668,93
Grund eða Varmalæk til Borgarness, og fellur þá burtu það sór- 
staka tillag, sem í fjárlögunum er áskilið til Borgarnesálmunnar.

2. Fé því, sem sparast hePr af þeim upphæðum, sem veittar eru 
í 13. gr. D. II. 1., 2., 4., 5., 7.,8., 9. og 10. í fjárlögunum má 
verja til þess að kaupa landssjóði til handa einkalfnurnar frá 
Seyðisfirði og Egilsstöðum til Eskifjarðar og Norðfjarðar, þann- 
ig, að hlutaðeigandi sýslufólög, auk þeirra 4000 kr., sem lagðar 
bafa verið til Eskifjarðarlínunnar, taki að sér 6000 kr. af lands- 
sjóðsláni því, er á sfmunum hvílir. í viðbót má verja alt að . — 6,000,00

Það skal í skilyrðum haft við stofnsetning og framhald tal- 
símastöðva til almenningsnota á framangreindum sfmaleiðum, að 
hreppamir ábyrgist og kosti að sínum hluta starfræksluna eftir 
þeim reglum, sem nú gilda um stofnun venjulegra landsfmastöðva, 
og stjómin nánar ákveður.

Við E. 1. Til þesa að setja lítinn aukavita við Reykjanesvitann ..............  — 2,500,00
B. Til þess að setja bráðabirgðavita á Öndverðarnes ....................  — 3,500,00
3. Til útgjalda við vitann á Siglunesi haustið 1908 og árið 1909 — 1,400/X)
4. Til aðgerðar á Elliðaeyjarvitanum ...................................................  —- 700,00
5. Til þess að endurreisa innsiglingarvarðann á Grímsey f Stein-

grímsfirði .....................    — 300,00
6. Til Garðare Gfslasonar til mótorvagnskaupa ........   — 4,000,00

Fjárveitingin er bundin því skilyrði, að fjárhæðin endurborgist
ef vagninn reynist ekki hæfur til þeirra ferða, sem honum er
ætlað að fara, samkvæmt samningi við stjómarráðið. _________________

kr. 86,958,93

4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem veitt em f 14. gr. fjárlaganna til kirkju og kenslu*

mála, veitist:
Við A. b. 4......................................................................  ................................ ................. kr. 500,00
Við B. III. Til lagaskólans:

Til aukakenslu .......................................  — 400,00
b. 4. til bókakaupa ........................................................  — 800,00
b. 6. önnur útgjöld ........................................................................ — 400,00

Við B. V. Til gagnfræðaskólans á Akureyri:
1. Til aðgerðar á skólahúsinu 1908 ... ........................  — 850,00
2. Til aðgerðar á innanstokksmunum og til viðbótar þeim

8. á (þar með baðáhöld) ....................................................... — 1,250,00
3. Til leikfimishúss alt að .........   —, 2,000,00
4. Til larapa og ljósáhalda alt að ... ..................  —r 800,00
5. Til kennarapúlta o. fl. alt að ...   — 500,00
6. Til tfmakenslu alt að .....................    — 500,00

Við B. VII. f. Til viðbótar við námsstyrk við kennaraskólann................ . ... — 900,00
Til viðgerðar við lóð skólans ................................................  • — 1,000,00
Til stofnunar æfingabekks við kennaraskólann og til kenslu
í þeim bekk ..................................................................................... — 500,00
Til Jónasar Jónssonar frá Hriflu til þess að ljúka kennara-
námi í Englandi ........................................................... .........- —_____ 500,00

kr. 10,900,60
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5. gr.
Til viSbótar viS gjöld þau, sern veitt eru í 15. gr. fjárlaganna til víainda og bók- 

menta, veitist:

ViS 1

ViS 7.

ViS 38.

Til dyravarðar við Safnahúsið (síðara áriS) .......................................... kr. 600,00
Fyrir spjaldskrín (Card Cabinet) siðara áriS.......................................... — 720,00
Til rannsókua og undirbúnings skrásetning fornmenja samkvæmt
lögum 16. nóv. 1907, eftir reikningi alt aS ......    — 500,00
Til aSstoSar viS umsjón á Forngripasafninu (síðara árið).................... — 500,00
Fyrir veSureímskeyti til stÖSvanna á Húsavík, Fáskrúðsfirði, Kefla-
vík, Gerðum, ísafirSi, Flateyri, Þingeyri, Bfldudal og Patreksfirði;
frá 1. nóvember 1903—31. deaernber 1909 ............................................. — 2,800,00

kr. 5,120,00

6. gr.
Til viSbótar viS gjöld þau, sem veitt eru í 16. gr. fjárlaganna til 

tækja, veitist:
ViS 7. Til þeaa að byggja fjós á HallormsstaS og gjöra aS bæjarhúsum á 

Ormstöðum .......................................................................................................
ViS 8. 1. Til vegar fram hjá sandgræðslusvæði við Reyki á Skeiðum 1908 

2. Tjl vegar fyrir austan sama sandgræðslusvæði sumarið 1909, gegn 
því aS þaS, sem á vantar, verSi borgaS annaretaSar frá................

Eftir 16. Til Iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til kveldskólahalds .......
21 a. Þóknun til tveggja matsmanna á sfld, öSrum á Siglufirði, hinum

£ Akureyri, 600 kr. til hvors.......................................................... ...
21 b. Utanfararetyrkur til sömu manna, til þess aS kynna sér verkun 

á síld .................... ......................................................................................
Við 24. ViSbótaratyrkur til hafskipabryggju i Stykkishólmi .............................
Eftir 31. 1. Til Hallgrims Benediktssonar, Jóhannesar Jósepssonar o. fl. til 

þess aS sýna glímu viðolympisku leikiua i Loudon sumariS 1908
2. Til Tómasar Tómassonar, leiga fyrir Gullfoss árin 1908 og 1909

verklegra fyrir-

kr. 1,200,00
— 541,17

— 2,000,00
— 300,00

— 1,200,00

— 800,00
— 5,000,00

— 2,000,00 
— 600,00
kr. 13,641,17

7. gr.
Eftiretöðvar af láni jafnaSarejóSs SuSuramtsins til viSlagasjóSs til brúargjörSar á 

Ölfusá falli niSur ásamt vöztum frá 6. sept. 1907.
Úr viðlagaajóði má lána sýslunefnd Austur-Húnavatnasýslu alt aS 8000 kr. til um- 

bóta á bryggjunni á Blönduósi, er endurgrejðist meS 6°/0 á 28 árum.
Stjórninni veitist heimild til aS lána úr viðlagasjóði til byggingarajóðs 10,400 kr. 

til lúkningar ógreiddum kostnaði viS hicaleiSslu í safnahúsbyggingunni til hlutafélagsins »Völ- 
tmdur<.

Stjórninni veitist heimild til aS kaupa fyrir byggingarejóðinn húseign fyrv. ráSherra 
H. Hafsteins í Tjarnargötu til ráðherrabústaðar, fyrir virðingarverð 52,400 krónur, taka að 
sér veðskuldir, að upphæð 25,000 kr., sem á húseigninni hvila, og veita byggingarejóði lán af 
vlSlagasjóði til þess aS borga afganginn, 27.400 kr.

Búðarhreppi i FáskrúðsfirSi raá veita 4000 kr. lán úr viSlagasjóði til símalagningar, 
meB sömu kjöruro, sem sýslufélögum eru veitt lán til landsímalagninga, samkvæmt 21. gr, 
aúgildandi fjárlaga.
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Nd* 479. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um kosningar til alþingis frá 3. okt. 1903.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Ed. •

1- gr.
Aukakjörskrá þá, sem um er rætt í 12. gr. laga um kosningar til al- 

þingis 3. okt. 1903, skal semja í maimánuði, svo að hún sé fullbúin 15. dag þess 
mánaðar, og skal hún þann dag lögð fram til sýnis á sama eða sömu stöðum og 
aðalkjörskrá og liggja frammi næstu 7 daga. Á aukakjöi’skrá skulu þeir settir, 
er ekki hafa kosningarrétt, þá er kjörskrá gengur í gildi (1. júlí), en vitanlegt 
þykir að fullnægja muni skilyrðum þeim, sem til kosningarréttar þurfa, einhvern 
tíma á árinu, er kjörskrá gildir fyrir, svo og þeir, er eigi var vitanlegt um, þá 
er aðalkjörskrá var samin, að mundu fullnægja þessum skilyrðum fyrir 1. júli. 
Ennfremur skal setja á aukakjörskrá þá kjósendur, er fallið hafa burt af aðal- 
kjörskrá og einhverra orsaka vegna ekki hafa átt kost á að koma fram með 
aðfinslur við kjörskrána i tæka tið.

2. gr.
Með kærur og aðfinningar við aukakjörskrá skal fara sem við aðalkjör- 

skrá, en þó þannig, að frestir allir séu */3 styttri og að samrit aukakjörskrárinnar 
skuli sent oddvita yfirkjörstjórnarinnar fyrir 1. júlí.

3. gr.
Frestur sá, sem í 21. gr. kosningarlaganna er ætlaður yfirkjörstjórn til að 

fullgera kjörseðla, skal vera 10 dagar.

4. gr.
Nú deyr frambjóðandi, áður en kosning fer fram, en eftir að framboðs- 

frestur er liðinn eða á næstu 3 sólarhringum fyrir það tímamark. Má þá annar 
maður innan 8 daga bjóða sig fram til þingmensku, ef fullur helmingur af með- 
mælendum hins látna eru meðal meðmælenda hans.

Ef fresta þarf kosningu í kjördæminu af þessum ástæðum, stofnar stjórn- 
arráðið til nýrrar kosningar á þann hátt, sem fyrir er mælt í 54. gr. kosningar- 
laganna.

5. gr.
Almennár reglulegar kosningar til álþingis, sem með 25. gr. kosningar- 

laganna er ákveðið að fari fram 10. dag septembermánaðar, skulu hér eftir fram 
fara fyrsta vetrardag.

6. gr.
Ef kjósandi skýrir kjörstjórn frá því, að hann sé eigi fær um að kjósa á 

fyrirskipaðan hátt, og færir sérstakar ástæður fyrir því, er kjörstjórn metur gildar, 
skal sá úr kjörstjórninni, er kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í 
kjörherberginu. Þetta skal bókað í kjörbókinni að tilgreindum ástæðum.

7. gr.
Þá er kosning þingmanns er ógilt samkvæmt 29. gr. stjómarskrárinnar,



sbr. 41. og 48. gr. kosningarlaganna, skal stjómarráðið skipa fyrir ura nýja kosn- 
ingu svo fljótt sem verða má.
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8. gr.
Ná ferat kosning fyrir í einhverjum hreppi á hinum ákveðna degi sök- 

um óveðura eða af öðrum óviðráðanlegum oraökum, kveður þá undirkjöratjóm til 
kjörfundar að nýju á þann hátt, sera mælt er fyrir ura í öðrum málslið 51. gr. 
kosningarlaganna.

Nd. 480- Frumvarp
til laga um meðferð skóga og kjarra, og friðun á lyngi o. fl.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu i Nd.

1- gr.
í skógum og kjarri má ekki höggva tré eða hrís öðru vísi en svo, að 

höggvið sé innan úr eða skógurinn og kjarrið að eins grisjað. Ekkert svæði má 
berhöggva. Birkirunnum og birkirótum í skógum og kjörrum má ekki kippa 
upp. Ekki má heldur án samþykkis skógræktaratjóra eða skógarvarða rifa 
beitilyng, sortulyng, krækiberjalyng, bláberjalyng né mel. Mosa má og ekki rifa 
nema á skóg- og kjarrlausu mýrlendi. Ennfremur er skógræktaretjóra og skógar- 
vörðum heimilt að banna að rifa fjalldrapa og viði á þeim svæðum, er ætla má, 
að slíkt geti valdið uppblæstri landsins eða verulegum skemdum.

2. gr.
Nánari reglur um meðferö á skógum og kjarri skulu settar af stjórnar- 

ráðinu eftir tillögum skógræktaretjóra og útbýtt meðal almennings i þeim sveit- 
um, þar sem skógur er eða kjarr.

3. gr.
Skógræktaretjórinn eða skógarverðirnir eftir fyrirlagi hans skulu ár hvert 

fara um þær sveitir, þar sem er skógur eða kjarr að nokkrum mun, og skulu þeir 
samkv. reglum þeim, er getur um í 2. gr. skipa fyrir um hvernig skógur eða kjarr skuli 
höggvið. Þeir skulu og leiðbeina nothafa skógar eða kjarra um alla framkvæmd 
á fyrirmælum sínum, enda getur nothað eigi skorast undan að fylgja þeim út í 
8kóginn eða kjarrið. Eigandi eða nothafi skal skyldur að leggja fram endur- 
gjaldslaust vinnu og tæki til þess, að höggva á alt að 100 ferhyrningsfaðma svæði 
í skógnum eða kjarrinu til þess, að sýna hvernig höggva skal.

4. gr.
Eigendur og notendur skóga og kjarra geta eigi bannað skógræktaretjóra 

eða skógarvörðum, né heldur hreppstjórum eða öðrum þeim, sem eftirlitið kynni 
að vera falið, umferð um land sitt, hvort sem það er girt eða ógirt.
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5. gr.
Landsstjóminni er heimilt með ráði skógræktarstjóra, ef fé er veitt til 

þess úr landssjóði, að taka alt að 10 dagsláttna stórt skógar- eða kjarrsvæði á 
jörðum einstakra manna til friðunar, og skal svæðið girt. A þessum svæðum 
má ekkert höggva nema eftir ráðstöfun skógræktarstjóra eða skógarvarða.

Krefjist eigandi eða nothafi endurgjalds fyrir afnotamissi landsins, má 
greiða honum það eftir mati óvilhallra manna.

6. gr.
Ef skógræktarstjóri eða skógarverðir krefjast þess, eru hreppstjórar 

skyldir að fylgjast með þeim á eftirlitsferðum þeirra um hreppinn til þess að 
kynna sér fyrirskipanir þeirra, að því er meðferð skóga og kjarrs snertir, er 
þeim ber að hafa eftirlit með. Á ferðum þessum fá hreppstjórar 4 kr. um 
daginn, er greiðast úr landssjóði.

7. gr.
Eigendur og notendur jarða, þar sem skógur er eða kjarr, skulu kosta 

kapps um, að beita skóg og kjarrlendi sem minst, einkum þegar snjór 
liggur á jörð og að vorinu. Varast skal á öllum timum árs 
að beita geitfé á skóg og kjarrlendi. Skógræktarstjóri og skógarverðir skulu 
hafa sérstaklegar gætur á þvi á eftirlitsferðum sinum, hvort skógur eða kjarr er 
skemdurmeð beit, og ef einhversstaðar horfir til stórskemda eða auðnar fyrir þá 
sök, skal skógræktarstjóri gefa stjórnarráðinu skýrslu um það, svo farið verði 
fram á nauðsynlegar ráðstafanir af hálfu löggjafarvaldsins til varnar eyðileggingu.

8. gr.
Hreppstjórar skulu í hreppum sinum og skógarverðir i umdæmum sínum 

hafa eftirlit með þvi, hvort farið er eftir ákvæðum og fyrirskipunum um með- 
ferð skóga og kjarrs og hvort brotið sé gegn friðarákvæðunum i 1. gr. þessara 
Iaga. Skuiu þeir, jafnskjótt og þeir verða þess varir, senda skýrslu um það til 
skógræktarstjóra, er síðar ber málið undir stjórnarráðið, og ákveður það svo, 
hvað gera skuli frekar i málinu.

9- gr.
Brot á. móti lögum þessum varða sektum frá 5 til 100 kr. til landssjóðs 

og fer um mál út af þeim brotum sem um almenn lögreglumál.

Nd. 481« Frumvarp
til laga um breyting á lögum um sölu kirkjujarða 16. nóv. 1907.

Eftir 2. umr. i Nd.

Heimild sú sem ráðherra íslands er veitt, í lögum nr. 59, Í6. nóvbr. 1907, 
til þess að selja ábúendum kirkjujarða ábýlisjarðir sinar, skal einnig ná til hjá- 
leigna prestssetra, ef þær eru sérstakt býli og hafa sérstök ummerki á engjum 
og túni.
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Ed. 482. Frumvarp
til laga um aðflutningsbann á áfengi.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Engan áfengan drykk má flytja til íslands til annara nota en þeirra, 

sem getið er um í 2. grein, og farið sé með eftir reglum þeim, sem settar 
eru í lögum þessum. En það er áfengur drykkur eftir lögum þessum, sem í 
er meira en 2llt°/0 af vinanda (alkóhóli) að rúmmáli. Duft, kökur og annað, er 
þau efni eru í, sem sundur má leysa í vökva, og i sér hafa fólgið slíkt áfengi, 
skal telja áfengan drykk.

2. gr.
Heimilt skal stjórnanda eða eiganda iðnaðarfyrirtækis eða efnarannsóknar- 

stofu eða annars þvílíks fyrirtækis að flytja frá útlöndum vínanda eða annað 
áfengi til iðnþarfa og verklegra nota í stofnuninni. Svo skal og heimilt að flytja 
til landsins vínanda, sem ætlaður er til eldsneytis. Lyfsölum og héraðslækn- 
um skal og heimilt að flytja til landsins vínanda þann og annað áfengi, sem 
þeim er skylt að hafa til læknisdóma samkvæmt hinni almennu lyfjaskrá. Loks 
skal smá8kamtalæknum heimilt að flytja frá útlöndum vínanda til lyfjablöndun- 
ar og smáskamtalyf með vinanda í, ef pöntun þeirra fylgja meðmæli hlutað- 
eigandi lögreglustjóra og sóknarprests. Að lokum er kaþólskum prestum heim- 
ilt að láta flytja frá útlöndum messuvín, er nauðsynlegt sé til altarisgöngu í kirkjum 
þeirra, þó i því sé meira af vínanda en 21/4°/o-

3. gr.
Alt áfengí, sem flutt er tn landsins frá útlöndum samkvæmt lögum þess- 

um, skal fyrst flytja á land í Reykjavík. Þar skal landsstjórnin skipa sérstakan 
umsjónarmann áfengiskaupa, og hefir hann á höndum umsjón og eftirlit með 
áfengiskaupum, svo sem nánar er fyrir mælt i lögum þessum.

Umsjónarmaður hefir að launum 600 kr. á ári, er greiðast úr landssjóði. 
Svo fær hann og borgun fyrir húsrúm undir áfengisbirgðir, vinnulaun handa 
verkamönnum til aðstoðar og burðargjald bréfa. Ennfremur fær hann endur- 
gjald fyrir efni þau, er með þarf til þess að gera áfengi óhæft til. drykkjar.

4. gr.
Nú hefir maður heimild til áfengisflutnings frá útlöndum eftir lögum þess- 

um, og vill hann neyta þessarar heimildar sinnar, og skal hann þá í tæka tið 
segja umsjónarmanni áfengiskaupa til um það, hvers konar áfengi og hve mikið 
hann vill fá og frá hverju verzlunarhúsi, svo og með hverri ferð frá útlönd- 
um. Hann skal og skýra honum frá um leið, til hvers hann ætli að nota áfengið. 
Svo skal og fylgja beiðninni borgun fyrir flutning til Reykjavíkur og uppskipun 
þar. Umsjónarmaður sendir þá pöntunina því verzlunarhúsi eða þeira vínsölumanni, 
sem hún er stiluð til, og beiðist þess, að áfengið sé sent til sín. Skal umsjónar- 
maður, þegar er áfengið kemur til hans frá útlöndum, tryggja sér með rann- 
sókn, að áfengissendingin sé eigi önnur eða meiri en um var beðið. Að þvi búnu
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skalhann, eftir fyrirsögn efnafræðings landsins, sem skyldur er að láta honum 
aðstoð sina i té, blanda það áfengi, er til iðnaðarfyrirtækja eða eldsneytis er 
ætlað, þeim efnum, er gera það óhæft til drykkjar, án þess það þó missi notagildi sitt 
til þess sem það er ætlað. Því næstskal umsjónarmaður merkja áfengið með embættis- 
innsigli sinuogsegja eigandatil. Eiganda skal þá heimilt að vitja þess, engjaldaskal 
hann þá um leið kostnað þann, er af blönduninni hefír leitt.

Nú líða svo 12 mánuðir frá tilkynningu umsjónarmanns áfengiskaupa um 
aðflutning áfengis, að sá hirðir ekki áfengið, er pantað hefir, né lýsir helduryflr 
þeirri ósk, að áfengið sé á hans kostnað endursent seljanda, og er þá rétt að á- 
fengið með umbúðum sé gert upptækt. Andvirðið rennur i landssjóð. Allan 
ógreiddan kostnað, er leitt hefír af aðflutningnum, má þá taka lögtaki hjá 
þeim, er áfengið hefír pantað, samkvæmt lögum 16. desember 1885.

Umsjónarmaður ber enga ábyrgð á greiðslu andvirðis fyrir það áfengi 
sem aðflutt er.

Í29

5. gr.
Skylt er hverjum skipstjóra, er frá útlöndum kemur, að tilkynna lðg- 

reglustjóra um leið og hann sýnir skipsskjölin, hvort hann hafí nokkurt áfengi 
til flutnings fyrir aðra menn, og þá hve mikið. Hann skal og skýra frá, hvort 
og hve mikið áfengi hann hafl meðferðis sem skipsforða, en óheimilt skal hon- 
um, meðan hann er í höfnum inni eða í landhelgi við ísland, að veita eða selja 
eða á annan hátt láta af hendi eða leyfa öðrum skipverjumað láta af hendi nokkuð af 
því áfengi, er til skipsforða er ætlað, til annarra manna en þeirra, sem eru lög- 
skráðir skipverjar.

Skipstjóri er sekur við lög þessi, ef hann brýtur það, er nú var mælt
Nú heflr skipstjóri meðferðis áfengi, frá útlöndum, sem ekki er ætlað til 

skipsforða og ekki á að fara til umsjónarmanns áfengiskaupa, og skal lögreglu- 
stjórí þá á hinni fyrstu höfn, er skipið kemur til, setja embættisinnsigli sitt á hin 
aðfluttu áfengisilát og ábyrgist skipstjórí, að innsiglin séu ekki brotin eða úr 
ilátunum tekið fyr en skipið er faríð alfaríð burt frá landinu.

6. gr.
Nú strandar skip hér við land og heflr meðferðis áfengi til umsjónar- 

manns áfengiskaupa eða frá honum, og skal hreppstjórí í forföllum löreglu- 
stjóra þá þegar taka áfengisilátin til varðveizlu og gætaþess, að ekki sé í þau 
faríð. Hann skýrir þegar i stað lögreglustjóra frá, en lögreglustjóri setur em- 
bættisinnsigli sitt fyrír ilátin og kemur þeim til geymslu á óhultum stað. Á- 
fengi þetta má lögreglustjórí ekki selja eða á annan hátt láta af héndi til 
annarra manna, en skýra skal hann með fyrstu ferð réttum eiganda frá björg- 
un áfengisins. Kjósi hann innan 6 mánaða að það sé sent sér á sinn kostnað, 
skal það gert; en sé upptækt ella.

Sé um skipsforða að ræða, fer um meðferð áfengisins og tilkynning til 
skipseiganda svo sem fyrir er mælt í grein þessarí hér að framan, og skal það 
áfengi gert upp upptækt, nema það hafi verið gert óhæft til drykkjar undir um- 
sjón lögreglustjóra, eða eigandi hafl látið flytja það úr landi innan 8 mánaða.

92
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Nú er ókunnugt um eiganda strandgóss og skal þá gera áfengið upptækt, 
éf eigandi hefir ekki sagt til sin áður en hinn lögskipaði auglýsingafrestur er 
dtrunninn.

7. gr.
Engan áfengan drykk má flytja um iandið annan en þann, sem annað- 

hvort er merktur embættisinnsigli umsjónarmanns áfengiskaupa, svo sem fyrir 
er mælt í 4. grein laga þessara, eða þá þann drykk, sem um getur i 6. og 10. 
grein og merktur er eftir fyrirmælum þeirra greina.

8. gr.
öllum, sem samkvæmt lögum þessum hafa heimild til innfiutnings á áfengi, 

er óheimilt að veita það, gefa, selja eða láta af hendi til annara manna, nema 
það sé áður gert óhæft til drykkjar.

Þó mega lyfsalar og héraðslæknar selja mönnum áfenga drykki eftir lyfseðli 
löggiltra lækna, en þó ekki oftar en einu sinni eftir sama lyfseðli. Um sölu lyfja 
þeirrai, er áfengi er í, setur landlæknir reglur því til tryggingar að áfeng lyf 
verði eigi þöfð til neyzlu, heldur eingöngu til lækninga.

9- Sr-
.. Veitingamenn og vinsölumenn, þeir sem leyfi hafa til vínsölu hér á landi, 

samkv. lögum nr. 26, 11. nóv. 1899, um verzlun og veitingar áfengra drykkja, 
mega, eftir 1. jan. 1912, ekkert selja hér á landi af áfengisbirgðum þeim, er þeir 
þá hafa, gefa, veita eða láta af hendi til annarra manna. Skulu lögreglustjórar 
hver í sínu umdæmi þá þegar skyldir til að rannsaka áfengisbirgðirnar, og inn- 
sigla þær. Áður en 12 mánuðir eru liðnir, skulu eigenduráfengisinsskyldirtilað 
flytja birgðirnar eða láta flytja þær burt af landi, og skulu lögreglustjórar hafa 
nákvæmt eftirlit með að það sé gert. En alt það áfengi, sem þá er ekki útfiutt, 
skal tafarlaust gert upptækt.

Frá þeim degi er lög þessi verða staðfest, má ekkert leyfi til vínsölu né 
vinveitinga veita hér á landi, né endurnýja eldri leyfi.

10. gr.
Þær áfengisbirgðir, sem einstakir menn kunna að hafa í vörzlum sínum

1. janúar 1912 er ekki skylt að flytja burtu úr landinu. En eigendur þvílíkra 
birgða eru tafarlaust skyldir að segja hlutaðeigandi lögreglustjórum til þeirra, og 
skulu þeir eða umboðsmenn þeirra rannsaka þær þá þegar, semja nákvæma 
skýrslu yfir þær og merkja öll áfengisílát glöggu heimildarmerki á þann hátt, er 
stjómarráðið skipar fyrir um. Þessi rannsókn áfengisbirgða skal endurtekin á 6 
mánaða fresti, meðan nokkrar þvílíkar áfengisbirgðir em til, og skulu þá jafn- 
framt ónýtt heimildarmerkin á þeim ilátum, er tæmd eru.

Áfengi það er hér ræðir um, má aldrei flytja burt af heimili eiganda, 
nema hann flytji sjálfur búferlum eða það sé áður gert óhæft til drykkjar.

- ■ s : 11- gT- . •
/ Nú er maður grunaður um óleyfilegan aðflutning eða óleyfilega sölu eða 

veitíiigu áfengís, og skal þá gera heimilisra'nnsókn hjá honum, ef það ér talro



nauðsynlegt til þess aö komast fyrir niáliö. Skal rannsóknin gerð af lögreglu- 
stjóra þeim, er í hlut á.

Komi það í 1 jós við heimilisrannsóknina, að áfengi sé i vörzlum þess manns, er 
rannsókn fer fram hjá, skal hann skyldur tilað sýna sönnunargögn þess, hvem- 
ig standi á birgðunum. Geri hann það ekki, skal hann teljast sekur um brot 
gegn 1. gr.

12. gr.
Hve nær sem hafín er ákæra út af ólöglegri sölu eða veitingu áfengis, 

má stefna kaupanda eða þeim, sem veitt er, til vitnisburðar um málið, ef engir 
meinbugir eru annars á, og er rétt, að hann staðfesti framburð sinn með eiði, ef 
krafíst er.
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13. gr.
Hver sá, sem dæmdur er sekur um brot á ákvæðum þessara laga, skal 

auk lögboðins málskostnaðar greiða kæranda og vitnum allan þann kostnað, er 
þau hafa haft af málinu.

14. gr.
Nú sést maður ölvaður, og skal þá heimilt að leiða hann fyrir dómara. 

Skal hann skyldur til að skýra frá, á hvera hátt hann hafí ölvaður orðið, og 
sé það af áfengi, þá hveraig og hjá hverjum hann hafi fengið það. Ohlýðnist 
hann að mæta fyrir dómara, eða svara spumingum, er dómari leggur fyrir haúfl, 
skal dómari halda honum til hlýðni með hæfilegum sektum, þó ekki lægri en 10 
krónum í hvert skifti.

15. gr.
Brot gegn 1. gr. laga þessara varða i fyrsta sinn sektum frá 200—1000 kr,
Brot í annað sinn varðar sektum frá 500—2000 kr.
Brjóti nokkur oftar gegn ákvæðum þessarar greinar varðar það sektum 

frá 1000—5000 kr.
Fjáraám fyrir sekt á hendur skipstjóra má gera i skipi hans.
Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfengi gert upptækt.

16. gr.
Nú sannast það á skipstjóra, að hann skýrir lögreglustjóra rangt frá 

um áfengi það, er hann hefir meðferðis, og skal hann þá sekur um 200—1000 
kr., ef ekki liggur þyngri hegning við samkvæmt lögum og má gera fjárnám í 
sektunum i skipi hans.

Brot gegn þeim ákvæðum í lögum þessum, er óheimila að veita, gef», 
selja eða á annan hátt láta af hendi áfengi til annara manna, varða sektum 
50—1000 kr., ef ekki liggur þyngri hegning við að lögum. Ef brot er ítrekað, 
varðar það sektum frá 200—1000 kr.

Sama hegning liggur og við því, ef lyfsali lætur áfengi af hendi án skrif- 
legrar læknisforskriftar eða oftar en einu sinni eftir sama læknisseðli.
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17. gr.
Brot gegn 7. gr. laga þessara varða sektum 50—1000 kr. og skal hið 

fiutta áfengi ásamt ílátum gert upptækt.

18. gr.
Nú verður læknir sannur að sök um að hafa látið af hendi læknisseðil 

um áfengi i þeim tilgangi að það verði notað öðruvísi en sem læknislyf, og skal 
hann þá i fyrsta sinn sekur um 100—1000 kr., og skal sektin tvöfaldast, sé brotið 
endurtekið. Verði læknir sannur að sök um slíkt oftar en tvisvar, má svifta hann 
læknisleyfi um stundarsakir, eða að öllu, ef miklar sakir eru.

19. gr.
Allar sektir eftir lögum þessum renna i landssjóð.

20. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal að öðru leyti fara sem almenn lögreglumál.

21. gr.
Sveitarstjórnum og lögreglustjórum er sérstaklega skylt að sjá um aðlög- 

um þessum sé hlýtt.
22. gr.

Lög þessi skal prenta á íslenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku og 
svo mörg eintök að nægi til að senda dönskum verzlunarfulltrúum i öðrum löndum.

23. gr.
Lög þessi koma til framkvæmdar 1 jan. 1912, og eru með þeim numin 

úr gildi öll lög og tilskipanir, er koma i bága við þessi lög.

Nd. 483- Breytingartillaga
við frumvarp til laga um almennan eilistyrk.

Frá Ólafi Briem.

Við 5. gr. Orðin »og sömuleiðis þeir sem ekki eru fullra 60 ára hinn sama dag«,falli 
burt.

Ed. 484. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til laga um girðingar.

Mál þetta er fram komið frá nefnd, er háttv. Nd. skipaði til að athuga land- 
búnaðarmál landsins og hefir háttvirt Nd. samþykt það óbreytt eins og það kom frá 
nefndinni.
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Nefndin felst fullkomlega á aðalástæður þær, sem landbúnaðarnefndin hefir fært 
frumvarpinu til meðmæla í athugasemdum þeim, er hún lét fylgja því. Vér teljum þvi 
rétt að mæla með því, að málið sé látið ganga fram, og einkum leggjum vér áherzlu á, 
að ákvæðin um samþyktarheimildirnar i 9.—13. gr. frumv. séu nauðsynlegar og góðar 
réttarbætur.

Nefndin hefir leyft sér, að gera nokkrar breytingar á frumv., sem einkum snerta 
málfæri þess, ug með þeini breytingum Ieyfir hún sér að leggja til, að háttvirt deild 
samþykki frumvarpið.

Breytingartillögur nefndarinnar eru þessar:
1. Orðið >girðingum< i 2. linu 5. gr. falli burt.
2. Sfðarí málsgrein 5. gr. orðist svo: Girðingar á einstökum jörðurn, sem lán er veitt 

til úr landssjóði, skulu teknar út við ábúaskifti og skilað í fullgildu standi eða með 
fullu álagi.

3. Á eftir orðinu >girðingum< í 1. linu 8. gr. bætist inn í orðin: yfir vegi.
4. Á undan orðinu >vísvitandi< i 3. linu 8. gr. bætist inn i: Brot móti þessu og 
j. Aftan við 8. gr. bætist: og skaðabótum.
6. Á undan orðinu >er< í 3. linu 13. gr. bætist inn i orðið: og, en á eftir orðinu 

>samþyktin< bætist inn i orðið: þá
7. í stað orðanna: >án staðfestingar .... synjunarástæður< í 3. linu 13. gr. komi: 

ásamt synjunarástæðum.
8. í stað setningarínnar í niðurlagi 13. gr. >Er hún .... nær yfir< komi: Upp frá 

því, er hún skuldbindandi fyrir alla þá, sem búa á þvi svæði, er hún nær yfir.

Efri deild alþingis, 15. apríl 1909.

Stefán Stefánsson Jósef Björnsson
formaður. skrifari og framsögumaður.

Sigurður Stefánsson.

Ed. 485- Breytingartillögur
við frumvarp til laga um námsskeið verzlunarmanna. (Þingskj. 464).

Frá nefndinni.

Við 7. gr.:
1. í stað orðanna: >Að jafnaði<, komi: Nema brýna nauðsyn beri til.

Við 8. gr.:
2. í stað orðanna >einnar viku<, komi: 10 daga.
3. Á eftir 12. gr. komi ný grein svohljóðandi:

Brot gegn lögum þessum varöa sektum frá 10 til 200 krónum, og mál 
út af þeim skal faríð með sem almenn lögreglumál.

Og breytist greinatalan samkvæmt þvi.
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Ed. 486. Breytingartillðgnr
við frumvarp til laga uni verzlunarbækur (þingskjal 463.)

Frá nefndinni.

Við 3. gr.
1. í stað setningarinnar: »í Höfuðbók skal rita reikning einstakra viðskiftavina*, komi: 

í Höfuðbók skal rita samanlagðar upphæðir þær i krónum og aurum, er úti látnar eða 
innlagðar vörur nema í hvert sinn .samkvæmt frumbókinni.

Við 4. gr.
2. Upphaf 4. gr. orðist svo: Það varðar sektum eða fangelsi eftir atvikum o. s. frv.

Við 7. gr.
3. Til viðbótar 7. gr. komi: alt að tveimur árum.

Við 8. gr.
4. A eftir orðinu »rituð« í 3. línu greinarinnar að ofan, komi: (samanber 2. gr.).

Ed. 487* Frumvarp
til laga um lífsábyrgð fyrir sjómenn á islenzkum þilskipum.

(Eptir 3. umr. í Nd.).

1- gr
Það skal eftirleiðis vera skylt að vátryggja líf hérlendra sjómanna, er 

lögskráðir eru á islenzk skip, hvort sem þeir stunda fiskiveiðar, eru í förum með 
fram ströndum landsins eða eru i förum landa á milli.

Ennfremur er skylt að vátryggja líf hérlendra sjómanna, er reka fiskiveið- 
ar á vélarbátum eða opnum bátum er stunda fiskiveiðar minst eina vertið á ári.

2. gr.
Þegar lögskráð er til skiprúms á þilskipum, skal skráningarstjóri á sér- 

staka skrá rita nöfn, heimili, aldur og stöðu skipverja þeirra, er 1. gr. nær til, 
hvort heldur þeir eru ráðnir hásetar, stýrimenn eða skipstjórar, og skal hann 
svo fljótt sem auðið er senda skrána vátryggingarstjórn þeirri, sem nefnd er í 4. 
gr. laga þessara.

Þegar formaður á vélarbát eða opnum bát hefir fullráðið háseta sína, skal 
hann eða útgerðarmaður tilkynna það hlutaðeigandi skráningarstjóra (sýslumanni 
eða hreppstjóra) og skal þá skráningarstjóri fara eins að og fyrir er mælt í fyrri 
málsgrein þessarar greinar.

3. gr.
Hver sá sjómaður, sem vátrygður er eftir lögum þessum, er skyldur að 

greiða í vátryggingarsjóð þann, er síðar getur um, 'gjald er nemur 18 aurum fyr- 
ir hverja viku, sem hann er lögskráður fyrir eða ráðinn í skiprúm og reiknast 
gjaldið frá lögskráningardegi eða ráðningardegi. Útgerðarmaður greiðir skrán- 
ingarstjóra gjald þetta fyrir skipverja sína gegn endurgjaldi af kaupi þeirra eða
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hlut, og auk þess greiðir hann frá sjálfum sér til vátryggingarsjóðsins þriðjung 
á móts við gjald skipverjanna allra og innheimtir skráningarstjóri einnig það gjald. 
Gjald þetta greiðist þegar lögskráningin fer fram og má taka það lögtaki. Skrán- 
ingaretjóri skilar gjaldinu í vátryggingarsjóð fyrir lok septembermánaðar ár hvert, 
að frádregnum 2 °/„ innheimtulaunum.

4. gr.
Vátryggingarfélaginu skal stjórnað af 3 mönnum undir yfirumsjón lands- 

stjómarinnar. Landsstjórnin útnefnir einn mann i stjórn félagsins; fjölmennasta 
útgerðarmannafélag landsins kýs annan, en fjölmennasta hásetafélagið hinn þriðja. 
Á ári hverju fer einn nefndarmanna frá, í fyrsta skifti eftir hlutkesti, og er þá 
kosinn eða skipaður maður i hans stað, en endurkjósa eða skipa má þó hinn 
sama. Devi stjórnamefndarmaður eða fari frá af öðrum ástæðum milli kosninga, 
skipar landsstjómin til bráðabirgða í nefndina i hans stað, þangað til nýr nefnd- 
armaður getur orðið löglega skipaður. Landsstjórnin getur og vikið nefndarmanni 
frá, en gerir þá jafnframt ráðstafanir til, að nýr maður komi í hans stað. í 
ómakslaun og til kostnaðar má með samþykki landsstjórnarinnar verja alt að 
400 kr. á ári úr vátryggingarsjóði.

5- gr-
Nú dmknar sjómaður eða deyr af slysförum á skipi á þvi timabili, er 

hann greiðir vátryggingargjald fyrir samkvæmt 3. gr., og skal þá vátryggingar- 
sjóðurgreiðatil eftirlátinna vandamanna hans, ekkju, barna, foreldra eða systkina 
100 kr. á ári i næstu 4 ár.

Séu engir slikir vandamenn til, eignast vátryggingarsjóður upphæðina, 
nema öðm visi sé ákveðið í lögmætri erfðaskrá.

6. gr.
Enginn skuldheimtumaður i dánarbúi eða þrotabúi hefir leyfi til að skerða 

nokkuð af styrk þeim, er lög þessi heimila.

7. gr.
Nú kemur það fyrir, að vátryggingarsjóður hrekkur ekki til að greiða 

árgjöld þau, er á hann falla eftir 5. gr. og leggur landssjóður þá til það er á 
yantar, en það skal endurgoldið síðar, er hagur sjóðsins batnar. Tillag landssjóðs 
má þó aldrei nema rbeira en 15000 krónum.

8. gr.
Landsstjórnin ákveður nánari reglur um framkvæmd laga þessara, að 

feingnum tillögum nefndar þeirrar, sem um getur í 4. gr.

9. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin Lög nr. 40 frá 10. nóv. 1903 um 

lífsábyrgð fyrir sjómenn, er stunda fiskiveiðar á þilskipum, og öll önnur ákvæði, 
er kunna að koma i bága við lög þessi.



736 Þlngskjal 488

Ed. 488- Frumvarp
til laga um eiða og drengskaparorð.

(Eftir v umræðu í Nd.)

i- gr-
Hverjum manni þeim, er samkvæmt lögum ber skylda til þess að bera vætti 

fyrir islenzkum dómstól eða annars kostar, þar sem eiður er unninn, er skylt að stað- 
festa skýrslu sína eða framburð, ef þess verður krafizt, á þann hátt er lög þessi greina.

2. gr.
Þeir menn, er opinberlega teljast til einhvers kristins trúarfélags, skulu vinna 

eið að framburði sínum með þeim hætti, að þeir leggja höndina þá ena vinstri á heilaga 
ritning, og skal eiðstafur þeirra vera með þvílíkum orðum: Til þess legg eg hönd á helga 
bók og það segi eg guði að framburður minn fyrir dómi hér í dag er að minu viti að 
öllu leyti fullum sannleik samkvæmur. Guð sé mér hollur sem eg satt segi, gramur ef eg lýg.

3- gr-
Þeir menn, er teljast eigi opinberlega til neins kristins trúarfélags mega staðfesta 

skýrslu sína með því að leggja þar við sæmd sína og drengskap, og sé þeim eiður 
stafaður á þvílíkan hátt: Svo skýt eg máli minu til sæmdar minnar og samvizku 
og svo vil eg sjálfur framast sanninda njótandi verða af öðrum mönnum sem eg ferað minu 
viti með fullan sannleik um það, er nú hefi eg flutt og fram borið. Þetta vitni ber eg hvorki fyrir 
vild né óvild né fyrir nokkurra hagsmuna sakir heldur sökum rétts máls og sanninda. Njóti 
eg svo drengskapar mins og mannorðs sem eg satt segi. Níðingur ef eg lýg.

4- gr-
Aður eiður sé unninn eða drengskapur lagður við til hæstu sanninda ber dóm- 

ara að brýna fyrir þeim, er eiðinn vinna eða drengskap við leggja, þýðing hvorstveggja. 
Eiðvinning og viðlagning drengskapar fer eigi fyrr fram en eftir að vætti er borið.

5- gr-
Eiðvinning og viðlagning drengskapar hafa að öllu sama gildi að lögum. Áþeim 

er og samur ábyrgðarhluti að lögum.

6. gr.
Nú eru úrslit sakar lálin vera undir þvi komin, að tnnar hvor málsaðila vinni 

eið eða einhver annar í þeirra stað, og skal þá fylgt reglum 2. og 3. gr. (sbr. 4. gr.) 
laga þessara með þeim tilbreytingum, sem atvik heimta.

7- gr-
Eiðsdómur skal vera orðaður á þá leið, að málsaðili vinni annað hvort eið eða 

leggi drengskap sinn við sannindi þess, er i eiðstaf hans kom. Dómari eiðstöku úrskurð- 
ar, hvort fylgt skuli 2. eða 3. gr. laga þessara.

8. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld tilskipun frá 22. sept. 1846.
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Ed. 489. Frumvarp

til laga um stofnun vátryggingarfélags fyrir fiskiskip.

Eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.

1- gr-
Skip er i lögum þessum haft um öll skip og báta, stór og smá.

2. gr.
Landsstjórnin gengst fyrir því, að á stofn sé sett vátryggingarfélag með 

gagnkvæmri ábyrgð. Það nefnist >Samábyrgð íslands á fiskiskipum< og ér i lög- 
um þessum nefnt »Samábyrgðin<. Það tekst á hendur:

a. Endurtrygging á alt að því */fi af tryggingarhæfu verði fyrir islenzk ábyrgð- 
arfélög báta og skipa, þau er sjálf taka þátt i áhættunni á 3 4 * * */fi hlutum að 
minsta kosti af verði skipanna og krefjast sjálfsábyrgðar á y8 hlutá verðsins 
að minsta kosti.

b. Beina vátrygging á bátum og skipum, alt að 8/io hlutum af tryggiúgarhæfu 
verði, venjulega þó því að eins, að bátar þessir eða skip eigi ekki kost & 
trygging i félögum þeim, er Samábyrgðin hefir á hendi endurtrygging fytír.

c. Trygging á afla, veiðarfærum og útbúnaði, ef um algjörðan skiptapa er að 
ræða.

Félagið tekur eingöngu ábyrgð á þeim skipum og bátum, sem ætluð eru 
til fiskiveiða við ísland eða þjónustu við þær veiðar, eða til flutnínga við 
ísland.

3. gr.
Landssjóður ábyrgist með alt að 200,000 kr., að félagið

fulínægi skuldbindingum sínum. Ef það getur ekki af eigin ramleik borgað 
skaðabætur, sem því er skylt að greiða, leggur landssjóður til það er á vantar,
þð aldrei meir en áður nefnda upphæð.

Ef félagið hefir orðið að leita aðstoðar landssjóðs til þess að greiða skaða-
bætur, skal styrkur sá ér það hefir þegið af landssjóði, að viðbættum 4 */« ó/0 í 
árléga vöxtu, endurgreiddur smátt og smátt eftir þvi sem efni þess leyfa. Nú 
nemur fé það, sem lagt hefir verið fram af landssjóði, að meðtöldum vöxtum, 
jneira en 20,000 kr., og skal þá gera vátryggjendum að greiða aukaiðgjald þann-

93
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ig, að það sem fram yfir er 20,000 kr., endurgjaldist landssjóði á 10 árum i sein- 
asta lagi, en ávalt skal gætt ákvæða 5. gr. um takmörk aukaiðgjalds. Af ábyrgð- 
arupphæð landssjóðs má þegar afhenda Samábyrgðinni alt að 20,000 kr. í starfsfé, 
en greiða skal af því 4 V2 % árlega. Endurborga skal þetta fé, þá er lagt hefir 
verið í fastan varasjóð 20,000 kr., þó svo, að sú upphæð sé ekki skert.

4. gr.
Reglugjörð Samábyrgðarinnar, ákvæði um flokkun, iðgjaldsgreiðslu og 

tryggingarskilyrði liggja undir samþykki stjórnarráðs íslands, og hefir það yfir- 
leitt eftirlit með störfum hennar, meðan ábyrgð landssjóðs stendur. Það er skil- 
yrði fyrir því, að Samábyrgðin megi takast á hendur endurtrygging sarakvæmt
1. gr. a. fyrir innlent vátryggingarfélag, að stjórnarráðiö hafi samþykt reglugjörð 
þess félags; en samþykki veitir stjórnarráðið því að eins:

að starf félagsins verði talið hvíla á tryggum grundvelli, 
að félagsmenn beri ábyrgð á skyldum félagsins, hver gagnvart öðrum,

nema nægt hlutafé eða ábyrgðarfé sé til tryggingar því, að fullnægt verðiskuld- 
bindingum þess.

7Í8

5. gr.
Samábyrgðin má eigi án endurtryggingar takast á hendur hærri ábyrgð 

en 15,000 kr. fyrir einstakt far og 5,000 kr. þá er um trygging eftir l.gr.c erað 
ræða, á einstöku fari.

6. gr.
Vátryggjendur í Samábyrgðinni — hvort heldur eru einstakir menn eða 

vátryggingarfélög — ábyrgjast hver gagnvart öðrum, að hún standi í skilum. 
Þó nær skuldbinding þessi að eins til eigna þeirra, er vátrygðar eru þar, og 
það þannig, að ábyrgðin sé ákveðin í hlutfalli við þann hluta af vátrygðu verð- 
mæti, sem Samábyrgðin ber ábyrgð á án endurtryggingar hjá öðrum.

Éftir ábyrgðarskyldu vátryggjenda verður að eins gengið á þann hátt, að 
heimt séu inn aukaiðgjöld og mega þau eigi hærri vera neitt ár en helmingur 
hins árlega iðgjalds fyrir þær eignir, er Samábyrgðin hefir eigi endurtrygt.

Nú gengur vátryggjandi úr Samábyrgðinni, og skal hann þá inna af 
hendi sinn hluta af skyldum þeim, er á hafa fallið áður, og eigi verða greiddar 
af eigum hennar.

7. gr.
Um greiðslu skaðabóta skal nánara ákveðið í reglugjörð Samábyrgðarinnar; 

meðan ábyrgð landssjóðs stendur, skulu þar jafnan fastákveðin þau atriði er nú 
skál greina:
á. Tjón, er eigi nemur 2% af tryggingarupphæðinni, verður eigi bætt, nema það 

fari fram úr 300 kr. á einstöku fari eða verðmæti hafi verið lagt i sölurnar 
af vátryggjanda hálfu til þess að komast hjá meira tjóni, eða bjarga öðrum 
eigUm vátrygðum í Samábyrgðinni. Frá skaðabótunum skal ætið draga 2°/q 
af'tryggingarupphæðinni, en þó eigi yfir 300 krónur.

b. Ef það sánnast, að skipstjóri hafi af ásettu ráði eða fyrir vitavert hirðuleysi 
valdið tjóninu, má draga alt að þvi 20 % af skaðabótafénu. Hafi vátryggj-
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andi í sviksamlegum tilgangi tvítrygt hiö sama, eða hafi hann gjörst valdur 
að tjóni af ásettu ráði eða fyrir vítavert hirðuleysi, er Samábyrgðin laus allra 
mála um skaðabótaskyldu. Þó skal Samábyrgðin ávalt skyld að greiða svo 
mikið af skaðabótunum, sem þarf til að borga lán af almanna fé, þar með talin 
lán úr islenzkum bönkum og sparisjóðum, er veitt hafa verið gegn veði í skip- 
inu eða bátnum, þó er eigi skylt að greiða meira en nemi */5 tryggingarapphæð- 
arinnar, og á Samábyrgðin þá endurgjaldskröfu á hendur þeim, er sekur. er.

8. gr.
Félagið bætir tjón og skaða, er verður af völdum sjávar, storms eða ann- 

ars óveðurs, af strandi, af því, er skip ber á sker eða grunn, af skipbroti, koll- 
sigling, ásigling, árekstri, eldi og öðrum slysum.

9. gr.
Halda skal sjóréttarpróf um hvers konar tjón, sem bóta er fyrir krafist 

eftir lögum þessum, og skal aðalstjóm Samábyrgðarinnar gerð vitneskja um það 
með nægum fyrirvara, ef unt er.

739

10. gr.
* Þegar vátrygðar eignir eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til trygg-
ingarfjárins.

11- gr.
Vátryggingariðgjaldið hvílir á hinu vátrygða skipi og gengur fyrir veð- 

skuldum í 2 ár.
Iðgjöld og virðingargjöld má taka lögtaki.
Þegar tilkynt hefir verið Samábyrgðinni, að vátrygt skip eða bátur sé i 

veði fyrir láni af almanna fé, þar í talin lán íslenzkra banka og sparisjóða, má 
eigi fella skipið úr trygging fyrir þá sök að iðgjöld séu eigi greidd, nema 
veðhafa hafi áður verið veittur hæfilegur frestur til að greiða iðgjöidin. Efþetta 
ákvæði verður tekið upp í reglugjörðir vátryggingarfélaga, er Samábyrgðin hefir 
á hendi endurtrygging fyrir, getur stjórnarráðið með auglýsing veitt þeim hlunn- 
indi þau, er getur um í 1. og 2. málslið greinar þessarar.

12. gr.
ÖH skip og bítar, er vátrygð eru í Samábyrgðinni, eru skyld tilaðhjálpa 

hvert öðru úr háska; sömu hjálp skal og veita skipum annara félaga, hafi þau 
og Samábyrgðin samið um að veita hvort öðru slika hjálp. Borgunar fyrir hjálp- 
ina verður eigi krafist eftir venjulegum björgunarreglum, heldur skal hún ákveðin 
af stjóm Samábyrgðarinnar, eða ef þess er heldur óskað, af þeim, er hlut eiga 
að máli, og skal þá miða þóknunina við tilkostnað þann og fjártjón, sem hjálpin 
hefir bakað þeim, er veitti.

Þegar skip em í háska stödd, skulu þau gera bending með fána, sem 
stjóra Samábyrgðarinnar segir nánara fyrir um. Þau mega eigi þiggja hjáiphjá 
öðrum, ef auðið er að fá hjálp hjá skipum úr sama félagi sem þau era í.



Stjórn Samábyrgðarinnar.

13. gr.
Samábyrgðin skal eiga heimili og vamarþing í Reykjavík og stjórnar henni 

nefnd þriggja manna. Einn þeirra er framkvæmdarstjóri og skipar stjórnarráðið 
hann til 5 ára í senn, en tveir eru gæzlustjórar. Annan þeirra kýs stjórnarráðið 
fyrst í stað, en hinn kjósa hin innlendu vátryggingarfélög, er Samábyrgðin er i 
samvinnu við; í reglugjörðinni, þeirri sem nefnd er í 12. gr., má gera önnur 
ákvæði um kosning gæzlustjóranna.

Kosning gæzlustjóranna gildir um 3 ár í senn. Skulu þeir vera búsettir 
i Reykjavik eða þar í nánd og fá lítilsháttar þóknun fyrir starfa sinn, er stjórn- 
arráðið ákveður. Þóknun þeirra og laun framkvæmdarstjóra greiðist af Sam- 
ábyrgðinni.

Stjóm félagsins skal áður mánuður er liðinn eftir hvem ársfjórðung senda 
stjómarráðinu yfirlit yfir starf félagsins, og innan þriggja mánaða eftir lok hvers 
starfsárs skal hún senda stjómarráðinu ársreikninginn með áritun endurskoðunar- 
manna.

Stjómarráðið getur hvenær sem því lízt látið rannsaka allan hag félags- 
ins og ef nauðsyn krefur skipað yfir það eftirlitsstjóra. »

Nánari ákvæði um stjóm félagsins skulu sett i reglugjörð þess. Tilkostn- 
aðar við stofnun félagsins og stjóm leggur landssjóður þvi til 5,000 kr. á ári i 
fyrstu 5 árin.
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14. gr.
Þegar félagið er oröiö svo stórt, að ársiðgjöld þess auk endurtryggingar- 

iðgjalda fara fram úr 35,000 kr., og varasjóðurinn nemur meira en 50,000 kr., 
skal stjómarráðið semja nýja reglugjörð fyrir það, er veiti vátryggjendum meiri 
umráð yfir allri starfsemi þess, annaðhvort þannig, að fulltrúar þeirra komi sam- 
an árlega eða skipaö sé fulltrúaráð.

15. gr.
Ef félagið leggst niður, fellur tekjuafgangur þess til fiskiveiðasjóðs íslands.

16. gr.
Ágreining milli félagsins og þeirra vátryggingarfélaga, er í samvinnueru 

við það, eða vátryggja í þvi, skal leggja í gerð, ef eigi nemur meira en 1,000 
kr.; í gerðardóminn kveður hver málsaðili einn mann, en stjómarráðið skipar 
einn dómanda úr yfirdómi landsins oddvita.

Gerðardómur skal háður í Reykjavik og segir oddviti fyrir um réttar- 
far hans.

Nánari ákvæði um gerðardóminn skulu sett í reglugerð félagsins.
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Nd. 490- Breytingartillðgurf í . . . . 4 . . ,

við fnimvarp til laga um meðferð akóga og kjarrs og friöun á lyngi (þskj. 480). 
Flutningsmaður: Benedikt Sveinsson.

Við 1. gr.: Eftir orðin: »Ekkert svæði má berhöggva«, komi: nema landið sé 
tekið til ræktunar.

Við 3. gr.: Orðin »og tæki« í síðustu málsgrein falli burt.
Við 5. gr.: í stað orðsins »má« komi: skal.
Við 7. gr.: Framan af þeirri grein falli orðin: »Eigendur og notendur............

kjarrlendi

Nd. 491. Breytingartillaga
við frv. til laga um löggilding verzlunarstaða (þingskj. 452). 

Frá Jóni Þorkelssyni og Magnúsi Blöndahl.

Við 1. gr. (í 6. línu): Orðin «og Viðey i Kjósarsýslu« falli niður.

Ed. 492. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til l.aga um samþyktir um kornforðabúr til skepnufóðurs.

Nefndin, sem háttvirt efri deild kaus til að athuga mál þetta, hefir rætt það og 
ihugað. Alit hennar er á þessa leið:

Hugmyndin um stofnun forðabúra til skepnufóðurs er sprottin af viðurkendri 
þörf á þvi, að koma i veg fyrir fóðurskort. Því miður er ekki hægt að neita þvi, að 
slikur fóðurskortur og af honum leiðandi skepnufellir hefir oft valdið tjóni hér á landi. 
Á þessu hefir þó borið miklu minna á siðari tímum, en til þess eru ýmsar ástæður.

Búhyggindi manna hafa aukist og þeir hafa betur séð og kannast við en áður 
var, að góð meðferð á skepDum margborgaði sig. Þetta hefir leitt til þess að setja 
betur og hyggilegar á vetur, en títt var áður fyrri. Þá hefir aukinn heyafli landsmanna 
og vaxandi mannúð stutt að hinu sama.

Af þessum sökum hefir almennur fóðurskortur smám saman orðið sjaldgæfari 
og sjaldgæfari. En á siðari árum hafa lika bættar samgöngur við útlönd gert bændum 
hægra fyrir að útvega sér korn til hjálparfóðurs, þegar illa leit út með fóðurbirgðir, og 
með þeim útvegum koma í veg fyrir fóðurskort og felli.

Nefndin vonar, að framvegis muni þessar ástæður allar gera að almennur fóður- 
skotur verði æ fágætari eftir því sem timar líða. Hún vonar þvi og telur liklegt, að þörfin 
á komforðabúrum til skepnufóðurs verði ekki mikil né almenn úr þessu, enda telur hún 
lika sjálfsagt, að sem sjaldnast ætti að þurfa að gripa til óvanalegrar komgjafar i jafn 
grassælu landi og Island er.

En þrátt fyrir þetta játar nefndin, að koroforðabúr til skepnufóðurs geti komið
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að miklum notum í sumum héruðum landsins, þegar svo ber undir að harðindis vetur 
með hafísum kemur eftir grasleysissumar, og nefndin telur ennfremur liklegt að kom- 
íorðinn geti í ísárum verið mikilsverður að gripa til hans til manneldis, þegar aðflutn 
ingar eru teptir.

Nefndin leggur því til að háttvirt deild samþykki frumvarpið, og þótt nefndin 
hefði á einum stað óskað að frumvarpið hefði verið litið eitt öðruvísi orðað, þá leggur 
hún til, að það sé samþykt óbreytt.

Efrí deild alþingis, 16. aprii 1909.

Aug. Flygenring Jósef Bjömsson
formaður. skrifari.

Kristinn Danielssson. 
framsögumaður.

Ed. 493. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árín 1910 og 1911.

Frá Aug. Flygenring.

1. Við 13. gr. D.
A eftir »1. Ritsímafélagið mikla — — — — 35,000—35,000«
komi nýr liður:
II. 1. Til simalagningá frá Eystri- 
Garðsauka til Vestmannaeýja fyrra
árið......................................................kr. 42.200
Hér af væntist frá Vestmannaeyja-
sýslu................................................ — 8.000

--------------- 34,200
2. Við 16. gr.

A eftir lið 14. komi nýr liður er verður 15. liður:
Til aðstoðarverkfræðings til rannsókna og mæl-
inga viðvikjandi járabrautarlagning austur fyrra áríð kr. 2.700

Ed. 494. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Jósef Bjömssyni.

Við 14. gr. A. b.
Eftir tölulið 5 komi nýr töluliður:

6. Til greiðslu álags á Viðvikurkirkju 400 kr. fyrra árið.
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Ed. 495- Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Jósef Bjömssyni.

Við 16. gr.
Eftir tölulið 32 komi nýr töluliður:
33. Styrkur ril Hólasóknar-manna til að standast kostnað við kirkjugarðsbygg- 

ingu úr steinsteypu um Hólakirkju 500 kr. fyrra árið.

Ed 496. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Kristni Danielssyni.

1. Við 14. gr. B. VIII. c. í staðinn fyrir »eigi minna en styrknum nemur< komi: 
eigi minna en helmingi þess, er styrknum nemur.

1. — ij. — Við greinina bætist nýr liður:
44. Til Sighvatar Gr. Borgfirðings til að geta kynt sér á landsbóka-

safninu rit um söguatriði, sem hann hefir lagt stund á, kr. 200.
3. — 22. — Við greinina bætist nýr töluliður:

Hreppsnefndum má veita lán úr viðlagasjóði gegn ábyrgð sýslunefnda 
alt að 30,000 kr. hvort árið til að byggja baraaskóla, sem samkvæmt 
fræðslulögunum verður ekki komist hjá að byggja.

Ed. 497- Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911. 

Frá nefndinni.

Við 13. gr. D. V. Fyrir >2joo< komi: 1500.

Ed. 498. Frumvarp
til laga um að landssjóður kaupi hið forna biskupssetur 

jörðina Skálholt i Biskupstungum.

Eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.

1- gr.
Landstjórniuni veitist heimild til að kaupa landssjóði til eignar hið forna



biskupssetur Skálholt í Biskupstungum, jafnskjótt sem jörð sú fæst til kaups, fyr- 
ir það verð, er þá semur um.
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2. gr.
Þegar kaup þessi eru fullgerð, setur landsstjómin reglur um afnot og 

ábúð jarðarinnar.

Ed. 199. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Flutningsm.: Stefán Stefánsson.

1. Við 15. gr. 28. Á eftir þessum tölulið komi nýr töluliður:
Til leikfélags Akureyrar alt að kr. 200—200.
StyrkuTÍnn veitist með því skiiyrði, að bæjarsjóður Akureyrar

veiti félaginu að minsta kosti helming á móts við styrkinn úr 
landssjóði.

2. — 15. — 38. A eftir þessum tölulið komi nýr liður: -
Til grasfræðisgarðs í Reykjavik kr. 300—300.

Ed. 500. Nefndarálit
um frumvarp til laga um stofnun vátryggingarfélags fyrir ftskiskip. 

Þingskj. 489.

Nefndin, sem skipuð var í mál þetta og hafði það til meðferðar héráður 
i Efri deild, hefir nú á ný athugað það, eftir að það kom frá háttv. Neðri deild.

Breytingar þær, sem frumvarpið hefir orðið fyrir í nýnefndri deild, eru 
að sumu leyti til bóta, og enga þeirra teljum vér svo varhugaverða, að vér 
leggjum til breytinga á ný. Vér ráðum þvi háttv.. deild til að samþykkja frum- 
varpið óbreytt í þeirri mynd, er það nú liggur fyrir.

Efri deild alþingis, 17. april 1909.

Sigurður Stefánsson, Aug. Flygenring, Gunnar Olafsson.
: fprmaður. skrifari og framsögum. ,.,
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Ed. 501. Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á lögum um fræðslu bama frá 22. nóv. 1907.

Nefnd sú, er háttv. Ed. fal þetta mál til athugunar, getur eftir atvikum 
ráðið deildinni til að samþykkja frumvarpið óbreytt með viðauka-ákvæðum um 
byggingu bamaskólahúsa í samræmi við breytingartillögu á þingskj. 466 frá tveim 
háttv. deildarmönnum, sem þeir hafa ráðgert að taka aftur.

Nefndinni er kunnugt um, að ágreiningur hefir átt sér stað milli hrepps- 
nefndar og skólanefndar um það, hvor þessara nefnda ætti að annast byggingu 
bamaskólahúsa. — Nefndin litur svo á, að eðlilegast sé að hreppsnefnd eða 
ba;jaretjórn sjái um byggingu baraaskólahúsanna, þar sem þær eiga að leggja fram 
byggingarkostnaðinn og til þess, að koma í veg fyrir ágreining milli þessara 
stjómarvalda og skólanefndanna, leggur nefndin það til, að þetta verði ákveðið 
með lögum.

Viðaukatillaga:
Á eftir 4. gr. komi ný grein, sem verður 5. grein, svo hljóðandi:
Þegar barnaskólahús er reist frá stofni, stækkað eða endurbygt til afnota,

samkvæmt lögum um fræðslu barna 22. nóv. 1907, skulu bæjarstjórair og hrepps- 
nefndir þær, er hlut eiga að máli annast um bygginguna eftir uppdrætti og lýs- 
ingu, sem yfirstjóm fræðslumála hefir samþykt, og afhenda siðan skólanefnd 
húsið. Nú þykir skólanefnd eitthvað áfátt við bygginguna og getur hún þá 
krafist þess að úr þvi sé bætt áður en hún tekur við húsinu.

Efri deild alþingis 17. april 1909.

Sigurður Hjörleifsson, Stefán Stefánsson,
formaður. skrifari og framsögum.

Sigurður Stefánsson.

Ed. 502. Breytingartillðgiu*
við fmmvarp til laga um breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907 um skípurt 

læknishéraða o. fi. Þingskj. 177.
Frá nefndinni.

1. Fyrsta málsgrein: Strandalæknishéraði o. s. frv. orðist þannig:
Strandalæknishéraði skal skift i þessi tvö læknishémð.

. 2. önnur málsgrein: Reykjarfjarðarhérað o. s. frv. orðist svo:
Reykjarfjarðarhérað: Árnesshreppur og nyrðri hluti Kaldrananes- 

hrepps að Bjarnarnesi. Læknissetur á Reykjarfirði.
3. Þriðja málsgrein: Bitruhérað o. s. frv. orðist svo:

Hólmavíkurhérað: Syðri hluti Kaldrananeshrepps frá Bjarnarnesi, 
Hrófbergshreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur. 
Læknissetur á Hólmavik.

94
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4. Fjórða málsgrein: Miðfjarðarhérað o. s. frv. falli burt.
5. Við greinina bætist ný málsgrein:

Breyting þessi gengur í gildi þegar Reykjarfjarðarhérað verður veitt 
umsækjanda.
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Éd. 503. Prumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907 um skipun læknishéraða o. fl. 

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

Þingeyrar læknishéraði í Vestur-ísafjarðarsýslu skal skift í þessi tvö 
læknishéruð:

Þingeyrarhérað: Auðkúluhreppur, Þiugeyrarhreppur og Mýrahreppur, 
að undanteknum Ingjaldssandi. Læknissetur á Þingeyri.

Flateyrarhérað: Ingjaldsandur í Mýrahreppi, Mosvallahreppur og Suður- 
eyrarhresppur. Læknissetur á Flateyri.

Breyting þessi gengur þá í gildi, er Flateyrarhérað verður veitt umsækjanda.

Ed. 504. Frumvarp
til laga um meðferð skóga og kjarrs, og friðun á lyngi o. h.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Nd.

1- gr.
I skógum og kjarri má ekki höggva tré eða hris öðru vísi en svo, að 

höggvið sé innan úr eða skógurinn og kjarrið að eins grisjað. Ekkert svæði má 
berhöggva, nema landið sé tekið til ræktunar. Birkirunnum og birkirótum i 
skógum og kjörrum má ekki kippa upp. Ekki má heldur án samþykkis skóg- 
ræktarstjóra eða skógarvarða rífa beitilyng, sortulyng, krækiberjalyng, bláberja- 
lyng né mel. Mosa má og ekki rifa nema á skóg- og kjarrlausu mýrlendi. Enn- 
fremur er skógræktarstjóra og skógarvörðum heimilt að banna að rífa fjalldrapa 
og víði á þeim svæðum, er ætla má, að slíkt geti valdið uppblæstri landsins eða 
verulegum skemdum.

2. gr.
Nánari reglur um meðferð á skógum og kjarri skulu settar af stjórnar- 

ráðinu eftir tillögum skógræktarstjóra og útbýtt meðal almennings í þeim sveit- 
um, þar sem skógur er eða kjarr.

3. gr.
Skógræktarstjórinn eða skógarverðirnir eftir fyrirlagi hans skulu ár hvert 

fara umþærsveitir, þar sem er skógur eða kjarr að nokkrum mun, og skulu þeir
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samkv. reglum þeim, er getur um í 2. gr. skipa fyrir um hvernig skógur eða kjarr skuli 
höggvið. Þeii skulu og leiðbeina nothafa skógar eða kjarrs um alla framkvæmd 
á fyrirmælum sínum, enda getur nothafi eigi skorast undan að fylgja þeim út í 
skóginn eða kjarrið. Eigandi eða nothafi skal skyldur að leggja fram endur- 
gjaldslaust vinnu til þess, að höggva á alt að 100 ferhymingsfaðma svæði í skógn- 
um eða kjarrinu til þess, að sýna hvernig höggva skal.

4. gr.
Eigendur og notendur skóga og kjarrs geta eigi bannað skógræktarstjóra 

eða skógarvörðum, né heldur hreppstjórum eða öðrum þeim, sem eftirlitið kynni 
að vera falið, umferð um land sitt, hvort sem það er girt eða ógirt.

5. gr.
Landsstjórninni er heimilt með ráði skógræktarstjóra, ef fé er veitt til 

þess úr landssjóði, að taka alt að 10 dagsláttna stórt skógar- eða kjarrsvæði á 
jörðum einstakra manna til friðunar, og skal svæðið girt. Á þessum svæðum 
skal ekkert höggva nema eftir ráðstöfun skógræktarstjóra eða skógarvarða.

Krefjist eigandi eða nothafi endurgjalds fyrir afnotamissi landsins, má 
greiða honum það eftir mati óvilhallra manna.

6. gr.
Ef skógræktarstjóri eða skógarverðir krefjast þess, eru hreppstjórar 

skyldir að fylgjast með þeim á eftirlitsferðum þeirra um hreppinn til þess að 
kynna sér fyrirskipanir þeirra, að þvi er meðferð skóga og kjarrs snertir, er 
þeim ber að hafa eftirlit með. Á ferðum þessum fá hreppstjórar 4 kr. um 
daginn, er greiðast úr landssjóði.

7. gr.
Eigendur og notendur jarða, þar sem skógur er eða kjarr, skulu kostá 

kapps um, að beita skóg og kjarrlendi sem minst, einkum þegar snjór liggur á 
jörð og að vorinu. Varast skal á öllum timum árs að beita geitfé á skóg og 
kjarrlendi. Skógræktarstjóri og skógarverðir skulu hafa sérstaklegar gætur á því 
á eftirlitsferðum sínum, hvort skógur eða kjarr er skemdur með beit, og ef ein- 
hversstaðar horfir til stórskemda eða auðnar fyrir þá sök, skal skógræktarstjóri 
gefa stjórnarráðinu skýrslu um það, svo farið verði fram á nauðsynlegar ráðstaf- 
anir af hálfu löggjafarvaldsins til varnar eyðileggingu.

8- gr.
Hreppstjórar skulu i hreppum sinum og skógarverðir í umdæmum sínum 

hafa eftirlit með því, hvort farið er eftir ákvæðum og fyrirskipunum um með- 
ferð skóga og kjarrs og hvort brotið sé gegn friðarákvæðunum í 1. gr. þessara 
laga. Skulu þeir, jafnskjótt og þeir verða þess varir, senda skýrslu um það til 
skógræktarstjóra, er síðar ber málið undir stjórnarráðið, og ákveður það svo, 
hvað gera skuli frekar i málinu.

9- gr.
Brot á móti lögum þessum varða sektum frá 5 til 100 kr. til landssjóðs 

og fer um mál út af þeim brotum sem um almenn lögreglumál.



748 Þingskjal 505—507

Ed. 505. Frinnvarp
til laga ura breyting á lögum um sölu kirkjujarða 16. nóv. 1907.

Eftir 3. umr. í Nd.

Heimild sú sem ráðherra Islands er veitt, í lögum nr. 50, 16. nóvbr. 1907, 
til þess að selja ábúendum kirkjujarða ábýlisjarðir sinar, skal einnig ná til hjá- 
leigna prestssetra, ef þær eru sérstakt býli og hafa sérstök ummerki á engjum 
og túni.

Nd. 506. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um sölu á þjóðjörðinni Kjama í Hrafnagilshreppi í Eyjafjarðarsýslu. 

(Þingskjal 424).
Flutningsm. Stefán Stefánsson, 2. þingm. Eyf., og Hannes Hafstein, 1. þingm. Eyf.

Frumvarprð orðist svo:
Stjóminni veitist heimild til að selja Aknreyrarkaupstað þjóðjörðina Kjarna í 

Hrafnagilshreppi fyrir 12,000 krónur, ef Hrafnagilshreppur vill ekki sæta forkaupsrétti 
fyrir sama verð.

Til vara:
í stað >8,200 kr,« í frv. komi: 12,000 kr.

Ed. 507. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Jens Pálssyni.

1. Við 15. gr. 43. Fyrir 1200—1200 komi: 2000—2000.
Athugasemdin falli burtu.

2. — 18. — Á eftir: »til síra Hjörleifs Einarssonar 500 kr.« komi: »til síra
Einars Þórðarsonar 500 kr.«

3. — 22. — 10. Töluliðurinn falli burtu.
4. — 22. — Aftan við greinina bætist nýr liður svo hljóðandi:

Úr viðlagasjóði er heimilt að lána Jóhannesi J. Reykdal verk- 
smiðjueiganda í Hafnarfirði alt að 5000 kr. til að endurbyggja 
trésmíðaverk8miðju sína að gólfi og veggjum úr steinsteypu. Lánið 
veitist eftir á gegn fasteignarveði eða annari þeirri tryggingu, er 
landsstjómin tekur gilda; ávaxtast með og endurborgast
með jöfnum afborgunum á 15 árum.
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Ed. 508. Frumvarp
til laga um samþyktir um friðun silungs og veiðiaðferðir i vötnum.

Eins og það var samþykt við 2. umr. i Ed.

1. gr.
Heimilt er sýslunefnd að gera samþykt um friðun á silungi og um veiðiaðferðir 

í vötnum, á þann hátt og með þeim skilyrðum, er fyrir er mælt í lögum þessum.

2. gr.
Þá er 3 menn eða fleiri eiga rétt til silungsveiði í sama vatni, getur meiri hluti 

þeirra krafist, að sýslunefndin gangist fyrir samþykt, slíkri sem um er rætt í 1. gr. At- 
kvaeðisrétt hafa allir þeir, er veiðirétt hafa með höndum á því svæði, er samþyktin verður 
að ná til. Þó kemur atkvæði landsdrottins, ef hann kemur til fundar, i stað leiguliða.

3- gr-
Þá er krafist er samþyktar samkv. 2. gr., skal sýslunefnd taka til meðferðar á 

fyrsta fundi sínum frumvarp til samþyktarinnar og gera það úr garði eins og henni 
virðist rétt. Síðan kveður oddviti hennar til fundar, á þeim stað er sýslunefnd til tekur 
og með nægum fyrirvara, alla þá, er atkvæði eiga um samþyktina. Stýrir oddviti fund- 
inum eða sá maður annar, er hann kveður til þess.

4- gr-
A samþyktarfundi leggur fundarstjóri fram frumvarp til samþyktarinnar, eins og 

sýslunefndin hefir samþykt það. Fallist fundarmenn á frumvarpið óbreytt að efni með 
®/6 atkvæða, sendir sýslunefndin það stjórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. Eins 
fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri við það efnisbreytingar, ef sýslunefnd felst á 
þær. En ef sýslunefnd vill ekki fallast á breytingartillögur er samþyktarfundur gerir, 
skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundurinn þá á frumvarpið óbreytt að efni með */5 
atkvæða, fer um það sem fyr segir. Að öðrum kosti er frumvarpið fallið. Eigi má 
íallið samþyktarfrumvarp eða fallnar breytingartillögur bera upp á ný fyrir næsta aðal- 
fand sýslunefndar.

5- gr-
Nú er gerð samþykt, eins og að framan er mælt, og send stjórnarráðinu til 

staðfestingar, og virðist stjórnarráðinu hún koma í bága við lög eða grundvallarreglur 
laga eða réttindi manna, og er samþyktin þá endursend án staðfestingar, ásamt syn- 
junarástæðum stjómarinnar. Að öðrnm kosti staðfesrir stjórnarráðið samþyktina, skipar 
fyrir um birting hennar og til tekur hvenær hún öðlast gildi. Gildir hún upp frá þvi 
fyrir alla, er silungsveiði stunda á því svæði er hún nær til.

6. gr.
Nú vilja menn breyta löggiltri samþykt um silungsfriðun eða rema úr gildi, og 

þarf til þess alla sömu aðferð og að koma henni í gildi.

7- gr.
í samþyktum þessum má ákveða um friðun á riðasilungi og riðastöðvum (got-
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stöðvuro) um ákveðinn tíma árs eftir mismunandi staðháttum, ennfremur um friðun á 
ófullþroska silungi og um tilhögun netja og annara veiðivéla. Þar má og ákveða sektir 
fyrir brot á samþyktinni alt að ioo krónum. í samþykt skal ákveðið um eftirlit, er 
nauðsynlegt þykir, til þess að ákvæða hennar sé gætt, og hversu kostnað við það skal 
greiða.

8. gr.
Brot gegn samþyktum þessum sæta sömu meðferð sem opinber lögreglumál.

Nd. 509. Frumvarp
til laga um námsskeið verzlunarmanna.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Nd.

i- gr-
Kaupmenn, kaupfélagsstjórar og aðrir þeir, sem reka verzlanir eða veita verzlunum 

forstöðu í kaupstöðum, skulu, þá er þeir taka unglinga yngri en 18 ára til verzlunamáms, 
annast um að gerður sé skriflegur námssamningur, og ber hlutaðéigandi lögreglustjóra að 
rita vottorð sitt á samninginn þess efnis, að hann sé saminn á þann hátt, sem lög þessi 
mæla fyrir um. Sé ákvæði þetta brotið er samningurinn ógildur. Eyðublöð undir slika 
samninga lætur stjórnarráðið semja og afhenda lögreglustjóra þau ókeypis.

2. gr.
Engan pilt eða stúlku má taka til náms, sem yngri er en 12 ára.

3- gr.
í samningnum skal ákveðið, hve langt námsskeiðið skal vera; má það aldrei 

lengra vera, að meðtöldum revnslutímanum (sbr. 5. gr.), en 5 ár.

4- gr-
Það skal skýrt tekið fram í samningnum, hvemig launa skuli nemandanum, og 

skulu launin annaðhvort vera fólgin í fæði, húsnæði, klæðum og þjónustu, eða þá mán- 
aðarlaun, er greiðist í peningum að nokkru eða öllu. Sé verzlunarskóli á staðnum þar 
sem nemandi er ráðinn. skal nemanda einnig séð fyrir ókeypis kenslu á skólanum, og 
veittur nægilegur tími til náms.

5- gr-
Fyrstu 3 mánuðina af nánistímanum ber að skoða sem reynslutíma fyrir báða og 

hafa þá bæði verzlunarstjórnandi og nemandi, sé hann þá orðinn 16 ára, en ellaforeldr- 
ar eða fjárráðamenn, rétt til þess, að heimta að samningnum sé slitið án þess að tilgreina 
nokkra ástæðu. En þegar svo er, á hvorugur heimtingu á skaðabótum hjá hinum, nema 
skýlaus ákvæði sé um það gerð í samningnum.

6. gr.
Nemandi skal sýna húsbónda sínum trúmensku, hlýðni og auðsveipni og vinna 

honum alt það gagn, sem hann frekast má. Geri nemandi sig sekan í nokkurri óráð- 
vendni, tná reka hann þurt frá náminu,
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7- gr-
Sé nemandi yngri en 18 ára, má vinnutíminn ekki fara fram úr 12 stundum á 

dag að meðtöldum námstima og 2 stundum til að hvílast og matast. Nema brýna 
nauðsyn beri til, má verzlunarstjómandi ekki láta nemandann vinna neina vinnu frá kl. 
9 á kvöldin til kl. 6 á morgna.

8. gr.
A sunnudögum eða öðrum helgidögum þjóðkirkjunnar má verzlunarstjómandi 

ekki fá nemanda neina vinnu, nema þegar sérstaklega mikið liggur við eða þegar birgða- 
könnun á sér stað. Nemandi skal fá io daga sumarfrí.

9- gr-
Meðan námstiminn stenduryfir, skal verzlunarstjórnandi vaka yfir hegðun og sið- 

ferði nemanda og eftir megni varna því, að aðrir hafi siðspillandi áhrif á hann. Hann 
má ekki setja nemanda til annarar vinnu en þeirrar, sem lýtur að námi hans. Á meða 
annars skal hann gæta þess að nemandi fái nokkra verklega æfingu í skrifstofustörfum. 
Þegar námstimanum er lokið, á nemandi heimtingu á að fá skírteini hjá verzlunarforstjóra 
um að námi hans sé lokið og enn fremur vottorð um hegðun sina og dugnað.

10. gr.
Nú sýkist nemandi án þess honum sé sjálfum sök á gefandi sakir ótilhlýðilegr- 

ar hegðunar og ber verzlunarstjórnanda þá að greiða honum laun i 6 vikur frá þeim 
tíma, sem hann veiktist; og auk þess greiða kostnað allan við sjúkrahúslegu hans í jafn- 
langan tíma. Ákvæði þessu verður ekki breytt með neinum samningi milli aðila.

11. gr.
Námssamningur verður ógildur:

1. Þá er verzlunarstjómandi deyr.
2. Þá er verzlunarstjórnandi hættir við verzlun sina eða verður gjaldþrota.
3. Þá er báðir samningsaðilar verða ásáttir um það, þó svo, að sé nemandinn yngri 

en 18 ára þá þarf hann einnig samþykki fjárráðamanns síns.

12. gr.
Risi ágreiningur milli samningsaðila út af námssamningi, skal það mál útkljá 

af gerðardómi. Gerðardóminn skipa . 2 kaupmenn eða verzlunarstjórar, er 
verzlunarstjómandi útnefnir, og 2 verzlunarmenn, er nemandi útnefnir, en sjálfkjör- 
inn oddamaður gerðardómsins er bæjarfógeti. Neiti annar málsaðila að útnefna 
menn í gerðardóminn, skal hinum aðilanum heiniilt að útnefna þá alla 4. Sá 
sem beiðist gerðar skal snúa sér skriflega eða munnlega til oddamanns og kveður hann 
málsaðila, með 8 daga fyrirvara í mesta lagi, til þess að mæta fyrir sér ásamt gerðar- 
mönnum sinum. Skal þá tnálið útkljáð að fullu og ræður afl atkvæða, þó tr.á veita að- 
ilutn frest, alt að 8 dögum, í eitt skifti, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Málsaðilar 
era algerlega bundnir við úrskurð gerðardómsins. Mæti einhver gerðarmanna ekki, skal 
málinu ráðið til lykta af þeim gerðarmönnum, sem mættir eru.

Með gerðardómi má slíta satnningi og dæma þeim, er tjón bíður, skaðabætur.
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M- gr-
Brot gegn lögum bessum varða sektum frá io til 200 krónum, og mál út af 

þeim skal farið með sem almenn lögreglumál.

M- gr-
Með lögum þessum er úr gildi numin lög nr. 15, 16. sept. 1893 um iðnaðar- 

nám að því er verzlunamemendur og verzlunarstjórnendur í kaupstöðum snertir.

Nd. 510. Frumvarp
til laga um verzlunarbækur.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1- gr-
»Kaupmenn« táknar í lögum þessum þá menn, seiu reka verzlun sér til 

atvinnu, hvort heldur eftir borgarabréfi, sveitaverzlunarleyfi, einkaleyfi eða öðru 
leyfi til verzlunarreksturs, sem nú tíðkast að lögum eða síðar kann að tíðkast. 
Þar til teljast þeir er reka verksmiðju-iðnað sér til atvinnu. Það á jafnt við fé- 
lög sem einstaklinga, alla þá sem eru persóna að lögum og hafa verzlunar-við- 
skifti að atvinnu eða viðskifta-framleiðslu, þó á þetta eigi við þá menn, er stunda 
landbúnað eða sjávarútveg til framleiðslu atvinnu, og eigi við þá einstaklinga, er 
að eins selja handvinnu sjálfra sin.

2. gr.
Kaupmenn og aðrir þeir menn, er reka viðskifta-atvinnu samkvæmt 1. 

gr., skulu skyldir að skrá öll verzlunarviðskifti önnur en þau, er hönd selur 
hendi, í frumbók daglega jafnsnart sem þau fara fram. í bók þessa skal rita 
nöfn þeirra er hafa afhent og móttekið vöruna er hún var seld (= lánuð) eða 
keypt (= lögð inn) og sömuleiðis fyrir hvers reikning hún er úttekin eða inn 
lögð og ennfremur verð hennar.

Samrit af víðskiftunum, eins og þau eru bókuð i frumbókina, skal ætið 
látið 8kiftavin í té i hvert sinn og einhver verzlunarviðskifti fara fram bóklega.

3- gr.
Auk þess skulu þeir menn, er um getur i 2. gr., halda Sjóðbók, Höfuðbók 

(Konto-Kurant, Ledger) og Bréfabók. í Sjóðbók skal rita allar sjóðsgreiðslur til 
verzlunarinnar og frá henni. í Höfuðbók skal rita samanlagðar upphæðir þær i 
krónum og aurum, er úti látnar eða innlagðar vörur nema í hvert sinn samkvæmt 
frumbókinni. I Bréfabók skal vera samrit bréfa, er snerta viðskifta-atvinnuna, 
þeirra er rituð eru mönnum erlendis eða kaupmönnum hérlendis eða öðrum, er 
viðskiftaatvinnu reka.

4. gr.
Það varðar sektum eða fangelsi eftir atvikum, að skafa út eða gera á 

annan hátt með ásetningi ólæsilegt það sem eitt sinn hefir skráð verið i verzlun



Þingskjal 510

arbók, eða að rita ofan i skriftina, svo að ólæsilegt verðí það ér áður stóð, enda 
þótt fyrst hafi misritast af vangá. Þurfi breyting að gera á þvi sem eitt «iim ef 
ritað, skal leiðrétta það, annaðhvort með annari innfærslu, er dragi það frá ann- 
ars vegar, er ofritað var hins vegar, eða bæti því við er vanritast hafði, eða þá 
á þann hátt, að stryka út það sem rangt varð, án þess að ólæsilegt Vérði það er 
út var strykað, en rita Ieiðréttinguna milli lína eða á spázziu eftír þvi sembett 
hentar.

5. gr.
Þeir sem skyldir eru til að halda lögskipaðar bækur skulu gera yflrlit yfir 

efnahag sinn, einu sinni á ári hverju, í sama mund hver, og færa það inn i.ífér 
staka löggilta bók, eða í höfuðbók sina, ef hún er löggilt.

6. gr.
Sjálfráðir eru menn þess, hverjar fleiri bækur þeir færa eða hversuþeir 

skifta bókhaldi sinu niður i fieiri bækur. En skyldur er hver maður, sem íðg 
þessi ná til samkv. 2. gr., að halda þær bækur og svo skýrar, að af þeim mqgi 
sjá, hversu verzlunin eða iðnaðurinn gengur, og hversu efnum fyrirtækisins er 
varið, og hversu hagur atvinnurekandans stendur.

7. gr.
Að falsa verzlunarbækur varðar fangelsi við vatn og brauð eða betrunar- 

hússvist alt að tveímur árum.

8. gr.
Nú er skuldar kraÖBt innan árs frá því er hún varð til og skal þá það 

sem skráð er i lögskipaða frumbók, hafa það sönnunargildi, ef bókin er vel og 
skipulega rituð (sbr. 2.gr.) og engin atvik liggja til, þau er geri bókunina grunsama, 
að álíta skal það rétt, er í henni stendur, ef aðili, sá er í hlut á, vill eigi synja 
fyrir með eiði, að rétt sé bókað. Nú er hann dauður eða hann getur ekki eiðinn 
unnið eða treystist ekki til þess fyrir sakir minnisbrests eða þvíuml., og má þá, 
ef engin atvik liggja svo til, að þau geri það ísjárvert, dæma eiganda eða um- 
ráðamanni verzlunarinnar heimilt að sanna sitt mál m?ð eiði sinum eða eiði þess 
manns, er í bókina hafði ritað það, er um var þrætt.

Að þeim fresti liðnum, sem að ofan er nefndur, missir löggilt bók það 
sérstaka sönnunargildi, er henni er veitt i þessum lögum, þó að eins gagnvart 
skiftavinum, sem sjálfir eru ekki kaupmenn, er skylt er að halda verzlunarbæk- 
ur; en i viðskiftum milli verzlana eða kaupmanna halda bækurnar gildi sinu án 
tillite til frests, þess er að framan var nefndur.

Nú eru báðir málsaðilar kaupmenn og stendur sin innfærsla um sama efnið 
i bók hvors um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug innfærslan sérstakt sönn- 
unargildi.

?M

9- gr-
Nú vill kaupmaður hagnýta sér sönnunar-gildi bókarsinnar, ogskalhann 

þá leggja hana fram til sýnis fyrir dómaranum, eða þá endurrit af henni (eða 
því úr henni, sem máli skiftir), er staðfest sé af notarius publicus. Sé endumt

95
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aotað, verður þvi að fylgja vottorð notarius um, að bókin sé, að þvi er af útliti 
verður séð, löglega rituð og skipulega.

10. gr.
Tilskipun frá 13. júni 1787 II. kapítuli 17. og 18. gr. um viðskiftabækur 

er úr gildi feld.

Ed. 511. Breytingartillögur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1910—1911.

Frá Ara Jónssyni.

1. Við 13. gr. B. IV. í stað: »Til fjallvega . . . 5000—5000« komi: »Til fjall-
vega . . . 5300—5000«.

2. — 13. — B. XI. Á eftir þeim lið komi nýr liður er verði XII. liður:
Til viðgerðar og framhalds á póstveginum úr Hrútafjarðarbotni í 
Gilsfjarðarbotn 2000 kr. fyrra árið.

Athugasemdin aftan við XI. lið færist aftur fyrir XII. lið 
og sú breyting verður á orðunum, að i staðinn fyrir »og XI.« 
komi »XI. og XH.«

Töluliðirnir á eftir breytast eftir þessu.
3. — 13. — B. Xni. Á eftir þessum lið komi tveir nýir liðir, er verða XIV.

og XV. liður:
XTV. Til brúar á Víðidalsá í Strandasýslu 3000 kr.
XV. Til brúar á Prestsbakkaá í Hrútafirði 2000 kr.

Nd. 512. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um bygging, ábúða og úttekt jarða 

frá 12. janúar 1884.
Frá landbúnaðamefndinni.

1. gr.
Nú vill leiguliði gera jarðarbætur, sem ekki eru áskildar í byggingarbréfi og 

tilkynnir hann það landsdrotni, og leitar samkomulags við hann um, hvernig kostnaðinn 
við verkið skuli greiða. Vilji landsdrottinn ekki kosta jarðarbótina, gjörir leiguliði hana 
á sinn kostnað. Heimilt er þó landsdrotni að líta eftir því, að jarðarbótin sé vel unnin. 
Við úttekt jarðarinnar, er leiguliði fer frá henni, skal meta jarðarbótina til dagsverka sam- 
kvæmt gildandi reglum um það efni. Gjalda skal landsdrottinn leiguliða alt að 1 kr. 
fyrir hvert dagsverk þeirra jarðarbóta, er styrkhæfar þykja. Arður sá, er leiguliði hefir 
haft áf jarðarbótunum, skal dreginn frá til hækkunar endurgjaldinu. Njóti hann ávaxta 
verka sinna í 10 ár eða lengur, þarf landsdrottinn ekkert að gjalda. Gjaldið lækkar að 
Vto hluta fyrir hvert ábúðarár, að undanteknu fyrsta árinu, frá því jarðarbótin var unnin.
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2. gr.
Ef leiguliði vill breyta bæjarhúsum þeim, er fylgja ábýlisjörðu hans, eða umbæta 

þau að miklu mun, eð byggja ný jarðarhús, enda sé húsin og umbót þeirra nauðsyn 
vegna ábúðar á jörðunni og við hæfi hennar eftir staðháttum, á hann rétt á því, að 
landsdrottin leggi fram þrjá fjórðu hluta húsakostnaðarins. Eigi verður með byggingar- 
kostnaði talið efni það er jörðin sjálf leggur til né flutningur á því.

Meta skulu úttektarmenn hin gömlu jarðarhús, er niður leggjast eða breytast til 
verðs og álags áður en breytingin byrjar; kemur verð þeirra og álag upp i tillag lands- 
drottins til hinna nýju húsa.

Af tillagi þvi, er landsdrottinn leggur fram umfram verð hinna niðurlögðu jarð- 
arhúsa, skd leiguliði gjalda 4 af hundraði i ársleigu, auk leigumála þess, er fyr var samn- 
ingur um, og fer um það gjald að öllu sem önnur jarðargjöld.

3- gr.
Mú leggur landsdrottinn fram húsabótakostnað, samkvæmt 2. gr., og ræður hann 

þá skipun húsanna og gerð, þó svo, að húsin fullnægi þörfum jarðarinnar. Hann á og 
rétt á að láta framkvæma húsabæturnar eða byggingamar að sama skapi og hann leggur 
fram kostnað.

Komi leiguliða og landsdrotni eigi saman um það, hvað sé nauðsynleg jarðar- 
hús eftir hæfi jarðar og staðháttum, eða hvort bús fullnægi þörfum jarðar, skal kveðja 
úttektarmenn til gerðar um það mál. Greiðir leiguliði úttektarkostnað. Vilji málsaðilar 
eigi hlita gjörð úttektarmanna getur hvor þeirra um sig skotið henni til yfirúttektar, 
samkv. 34. gr. laga um bygging, ábúð og úttekt jarða 12. janúar 1884. Um kostnað 
við yfirúttekt þá fer eftir sömu grein.

Að lokinni húsabyggiugu samkvæmt framansögðu, skal gera úttekt á hinum nýju 
húsum, og fylgja þau jörðinni upp frá því samkvæmt þeirri úttektargjörð.

Ef leiguliði vill byggja heyhlöðu og gera að jarðhúsi, enda sé þörl á hlöðunni 
fyrir hey, er á leigujörð hans fellur, fer um það að öllu leyti svo sem að framan er fyr- 
ir mælt um bæjarhús.

4- gr-
Leiguliðum, er hafa innstæðukúgildi á ábýlisjörðum sinum, er frá þvi lög þessi 

koma í gildi heimilt að leysa til sín kúgildin gegn því, að leggja jörðinni til aðra eign 
jafhgóða:
a. í húsum, er leiguliði á og eru óhjákvæmileg fyrir hæfilega ábúð á jörðinni, þó ekki 

meir en að þrem fjórðu verðs af aðkeyptu efni.
b. í jarðabótum, er auka framleiðslu jarðarinnar og verð og eru full eign leiguhða eða 

þeitn hluta jarðabótanna, sem er lögmæt eign hans samkv. 1. gr. hér að framan.
Tveir dómkvaddir menn og óvilhallir meta til verðs kúgildin, svo og eignir þær, 

er á móti eru látnar, og skulu þær eigi nema minna verði en kúgildin.
Kúgildaleigan telst upp frá því með lundskuld jarðarinnar.

5- gr-
Nú kýs landsdrottinn heldur að taka kúgildi af jörðu til sín en að taka eignir 

á móti og er honum það heimilt, hvenær er hann vill. Fellur þá kúgildaleigan niður, 
en landskuldin hækkar um mismun þann, er metinn verður á kúgildaleigunni og almennri 
peningarentu af verði kúgildanna. Þessa landskuldarhækkun meta tveir dómkvaddir 
menn og óvilhallir, nema blutaðeigendur komi sér saman.

Þau ákvæði í 6. gr. f lðgum 12. jan. 1894, um bygging, ábúð og úttekt jarða, 
er koma i bága við lög þessi eru, úr gildi numin.
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Ed. 513. Atkvæðaskrá
við 2. umræðu um frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frumvarp 428.
Nefndarálit 450.

Breytingartillögur fjárlaganefndar 476, 497,514 Þar sem einskis þingskjals er getið, er átt 
við breytingartillögur frá nefndinni á þingskjali 476. N merkir breytingartillögur 
nefndar á 497, 514.

Breytingartillögur annara 493, 494, 495, 496, 497, 499, 507, 511, 516.

1.—6. gr. óbreytt.

7- gr-
Með breytingum samkvæmt atkvæðagreiðslu.

8. gr-
1. Við 8. gr. í stað kr. 53,000,00 og kr. 51,666,67 komi: kr. 53,333,33 og kr. 

52,000,00 og í stað 104,666,67 komi: 105,333,33.

9.—11. gr. óbreytt.

12. gr.
1. Við 12. gr. 9. a. Aftan við liðinn komi: Þar af til sjúkrahússins á Patreksfirði

kr. 300 hvort árið.
2. Við 12. gr. Á eftir stafiið *f« komi nýr stafliður »g« svo hljóðandi: Til kaupa á

sótthreinsunarofni í sóttvarnarhúsið á Akureyri 600 kr. f. á. Stafiiðimir 
breytast eftir þvi.

3. Við 12. gr. 9. j. Staðiðurinn falli burt.

13- gr-
1. Við 13. gr. A. 1. b. 2. Fyrir »18,300« komi: 19,000.
2. — 13. — B. II. 1. Liðurinn falli burt.
3. — 13. —---------- 2. Fyrir »11,000« komi: 4500.
4. — 13. —-----------3. Liðurinn falli burtu.
5. — 13. —-----------4. Fyrir »15,000« komi: 10,000.
6. — 13. — — — 5. Liðurinn falh burtu.
7. — 13. —-----------7. Liðurinn falli burtu.
8. — 13. — —m. 4. Fyrir »Skaftártungu< komi: Skaftárhrauns og fyrir »5000—

5000« komi: 6000—6000.
9. — 13. —--------5. b. Liðurinn falli burtu.

10. Breytingartillaga 511:
Við 13. gr. B. IV. í stað: »Til fjallvega . . . 5000—5000« kom: Til fjall- 

vega . . . 5300—5000.
11. Breytingartillaga 511:

Við 13. gr. B. XI. Á eftir þeim lið komi nýr liður, er verði XII. liður:
Til viðgerðar og framhalds á póstveginum úr Hrútafjarðarbotni i Gils- 
fjarðarbotn 2000 kr. fyrra árið.
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12.
13-

14-

Athngasemdin aftan við XI. IiÖ færist aftur fyrir XII. lið og sú breyting verður 
á orðunum, að í staðinn fyrir »og XI.« komi: XI. og XII.

Töluliðimir á eftir breytast eftir þessu.
Við 13. gr. B. XII. Liðurinn falli burtu.
Br.till. $n:
Við 13. gr. B. XIII. A eftir þessum lið komi tveir nýir liðir, er verða XIV. og 

XV. liður:
XIV. Til brúar á Víðidalsá í Strandasýslu 3000 kr.
XV. Til brúar á Prestbakkaá í Hrútafirði 2000 kr.

Br.till. 493:
Við 13. gr. D. Á eftir »1. Ritsímafélagið mikla------- — 3 5,000—35,000« komi
nýr liður:

II. 1. Til símalagninga frá Evstri- 
Garðsauka til Vestmannaeyja fyrra

*5-
16.
17-
18.

árið..................................................... kr. 42.200
Hér af væntist frá Vestmannaeyja-
sýslu................................................ — 8.000

--------------- 34,200
Við 13. gr. D. II. 1. Liðurinn falli burtu.
— 13.-------------2. Liðurinn falli burtu.
— 13.-------------4. Liðurinn falli burtu.
— 13.--------— 5. Á eftir »Seyðisfirði« komi: og ísafirði, »og« á undanSeyð-

19-

20.

21.

isfirði falli burtu.
Br.till. N. 497:
Við 13. gr. D. V. fyrir »2500« komi: 1500.
— 13. — E. I. Undir þessum lið komi innan striks í stað »1500—1500«.

a. Laun kr. 500—500
b. Til eftirlits — 500—000

------------------- 1000—1000
— 13. — E. VII. Fyrir »Langanesvita« komi: Langanesi.

14. gr.

I. Br.till. 494:
Við 14. gr. A. b. 5.

6. Til ,
2. — 14. — B. n. b.

3- — 14. — B. in. b
4- — 14. — B. in. c.
5- — 14. — B. III. c.

6. Br.till. N. 514.
Við 14. gr. B. 4. b.

2.

Eftir tölulið 5 komi nýr töluliður: 
reiðslu álags á Viðvikurkirkju 400 kr. fyrra árið.

Síðari málsgrein athugasemdarinnar orðist svo: Húsa- 
leigustyrkur og námsstyrkur veitist eftir sömu reglum óg 
við prestaskólann.
Fyrir »800—800* komi: 1600—1600.
Fyrir »640—640« komi: 960—960.
Fyrir »1000—1000« komi: 1200—1200.
Sama athugasemd og við læknaskólann.

í stað: »fyrir dyravörzlu . . . hjúahalds« komi:
Til dyravarðar 1000.
Fyrir yfirumsjón með húsum og áhöldum skólans — 200.
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7- — 14. — B. Vm. a. 1. Fyrir »3000—3000« komi: 4500—4500. Aítan við 
liðinn komi svolátandi athugasemd: Að því tilskildu 
að Reykjavíkurbær veiti skólanum að minsta kosti 500 
kr. hvort árið.

8. — 14- — B. Vm. a. 2. Fyrir »48« komi: 40.
9- — M- — B. vm. a. 6. Fyrir »40« komi: 50.

10. — 14- — b. vm. b. r. Fyrir »21,000—21,000« komi: 24,000—24.000.
11. — M- — b. vm. b. 1. Fyrir »5000« komi: 7000.
12. — M- — b. vm. b. 5. b. Á eftir þessum staflið komi nýr stafliður »c« svo

hljóðandi: Til aðstoðar um samning skýrslna og skrifstofukostnaðar
eftir reikningi 300 kr. hvort árið.

13. Við 14. gr. B. Vin. b. 5. c. Á eftir staflið »c.« komi nýr stafliður »d.« svohljóð-
andi: Til unglingaskóla í sambandi við bamaskólann á ísafirði 2500— 
2500.

14. — 14. — B. VIII. b. 5. k. Fyrir »900—900« komi: 600—600.
15. — 14. — B. VIII. b. 5. k. Á eftir þessum staflið komi nýr stafliður »1.* svo-

hljóðandi: Til Erlendar Páls Jónssonar 300 kr. fyrra árið. Stafliða- 
nöfnin breytast eftir þessu.

16. — 14. — B. VIII. b. 5. m. Liðurinn falli burtu.
17. Br.till. 496.:

Við 14. gr. B. Vm. c. í staðinn fyrir »eigi minna en styrknum nemur< komi: 
eigi minna en helmingi þess, er styrknum nemur.

18. — 14. — B. IX. a. Á eftir »latínuskólans« komi: og stýrimannaskólans.

1. Við 1$. gr. 4.

2. — 13. — 6.

3- — l5- — 7-
4- — M- — 12.
5- Br.till. 516.: 

Við 15. gr. 12.
6. — 15. — 16.
7- — M- — «7-
8. — r5- — 19.
9- — M- — 20.

10. — 15- — 26.
11. Br.till. 499.: 

Við 13. gr. 28.

12. — 15. — 30.

/S-
Athugasemdin orðist þannig: Styrkurinn veitist með því skilyrði, 
að náttúrugripasafnið sé eign landsins og til sýnis fyrir almenning 
á ákveðuum tíma að minsta kosti einu sinni i viku.
Á eftir þessum lið komi tveir nýir liðir (7. og 8.) svohljóðandi: 
Til bókasafnsins á ísafirði til bókakaupa 2000 kr. íyrra árið.
Til bókasafnsins á Akureyri til bókakaupa 1000 kr. íyrra árið. 
Töluliðirnir breytast eftir því.
Orðin: »alt að 130 kr. til hvers« falli burtu.
Liðurinn falli burtu.

Orðin >er þingið kýs . . . sjá um< falli burtu.
Fyrir »1500—1500« komi: 1200—1200.
Fyrir «1500—1500« komi: 1000—1000.
Fyrir *8oo—800« komi: 600—600.
Fyrir »600—600« kon i: 300—300.
Fyrir orðin: »Bæði þessi tvo« komi: Þessi þrjú.

Á eftir þessum tölulið komi nýr töluliður:
Til leikfélags Akureyrar alt að kr. 200—200.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að bæjarsjóður Akureyrar

veiti félaginu að minsta kosti helming á móts við styrkinn úr 
landssjóði.
Fyrir »1500—1500« komi: 960—960.
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I?. _ rS. _ 37.
14. Br.rill. 499.:

Við 15. gr. 38.

15. — is. — 39.
16. — 15. — 42,
17. Br.till. 507.:

Við is. gr. 43.

18. — 15. — 43,
19. Br.till. 496.:

Við 15. gr.
44.

Liðurinn falli burtu.

Á eítir þessum tölulið komi nýr liður:
Til grasfræðisgarðs í Reykjavík kr. 300—300.

Liðurinn íalli burtu.
Liðurinn falli burtu.

Fyrir 1200—1200 komi: 2000—2000.
Atbugasemdin falli burtu.
Athugasemdin falli burtu.

Við greinina bætist nýr liður:
Til Sighvatar Gr. Borgfirðings til að geta kyut sér á Landsbóka- 
safninu rit um söguatriði, sem hann hefir lagt stund á, kr. 200.

16. gr.
5. Aftan við liðinn komi nýr liður 6. svo hljóðandi:

Til byggingar skólahúss 18,500 fyrra árið.
Fyrir »3000—3000« komi: 2700—2700.
Athugasemdin falli burtu.
Fyrir »10,000—10,000« komi: 20,000 fyrra árið.
Fyrir >3000—3000« komi: 1500—1500.

Liðurinn falli burtu.
Fyrir »1000—1000« komi: 500—500.
Fyrir >2000—2000« komi: 1500—1500.

Á eftir Iið 14. komi nýr liður, er verður 15. liður:
Til aðstoðarverkfræðings til rannsókna og mælinga viðvikjandi 
járnbrautarlagning austur, fyrra árið kr. 2.700.
Á eftir þessum Iið komi nýr liður svo hljóðandi: Laun tveggja 
yfirmatsmanna á gæðum síldar, annars á Akureyri, hins á Siglu- 
firði 1200—1200—2400. Liðatalan breytist eftir því.

. Liðurinn orðist: Til ljósa, eldsneytis og ræstingar 500—500. 
Liðurinn falli burtu.
Aftan við liðinn komi svolátandi athugasemd: Með þvi skilyrði, 
að Reykjavikurbær leggi að minsta kosti jafnmikla upphæð til sýn- 
ingarinnar.
Fyrir »400—400« komi: 200—200.

I. Við 16. gr. 1. c.

2. — 16. — 2. a.
3- — 16. — 2. a.
4- — 16. — 4. a.
S- — 16. — 4. b.
6. — 16. - s- ]
7- — 16. — 6. ]
8. — 16. — II.
9- Br.till. 493 =

Við 16. gr. 14.

10. — 16. — 25-

11. — 16. — 27. c.
12. — 16. — 28.

— 16. — 30.

14. — 16. — 32.

iy- Br.till. 495:
Við 16. gr. 32. Eftir tölulið 32. komi nýr töluliður:

33. Styrkur til Hólásóknar-manna til að standast kostnað við 
kirkjugarðsbyggingu úr sleinsteypu um Hólakirkju 500 kr. 
fyrra árið.

17. gr. óbreytt.
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18. gr.
1. Br.till. 507:

Við 18. gr. A eftir: »til síra Hjörleifs Einarssonar 500 kr.« komi: til síra Eínars 
Þórðarssonar $00 kr.

2. — 18. — Síðasta málsgrein falli burtu.

19. gr. óbreytt.

20- gr.
Með breytingum samkvæmt atkvæðagreiðslu.

21. gr. óbreytt.

1. Við 22. gr. r
2. — 22. — 2

3- —22.-3
4. — 22. — 3

5. — 22. — s
6. — 22. — 6
7. — 22. — 8

8. Br.till. 507: 
Við 22. gr.

9. — 22. —

10. — 22. —

11. — 22. —
12. Br.till. 496: 

Við 22. gr.

13. Br.till. $07: 
Við 22 gr.

22. gr.
. Fyrir »3%« komi: 4% og fyrir »5« korni: 3.
. Síðasta málsgrein orðist svo: Lánið ávaxrist með 41/g°/o og endur- 

borgist með jöfnum afborgunum á 25 árum.
. Fyrir orðið »afborgun« kcmi: jöfnum aíborgunum.
. Aftan við liðinn bætist: Sýslufélögin taki tryggingu fyrir ábyrgð- 

inni í fasteignum og öðrum eignum félagsins«.
. Fyrir »50,000« komi: 60,000.
. Orðin »afborgunarlaust 5 árin næstu« falli burtu.
. Fyrir orðið: »6°/0 í vöxtu« til enda greinarinnar komi: 41/g°/o í 

vöxtu og jöfnum afborgunum á 25 árum.

10. Töluliðurinn falli burtu.
10. Fyrir »1200« komi: 4000. Siðasta setning fyrri málsgreinar- 

innar orðist þannig: Lánið ávaxtast með ^l^lo og endurborg- 
ast með jöfnum afborgunum á 25 árum, »11« falli burtu.

10 Á eftir jo. lið komi nýr liður 11. svo hljóðandi: Hafnarfjarðar- 
kaupstað má lána úr viðlagasjóði alt að 30,000 kr. til vatnsveitu í 
kaupstaðnum, er ávaxtist með ^l^/o og endurborgist með jöfnum 
afborgunum á 30 árum.

13. Fyrir »3‘/2%« komi: 4%.

Við greinina bærist nýr töluliður:
Hreppsnefndum má veita lán úr viðlagasjóði gegn ábyrgð sýslunefnda 
alt að 30,000 kr. hvort árið til að byggja barnaskóla, sem samkvæmt 
fræðslulögunum verður ekki komist hjá að byggja.

Aftan við greinina bætist nýr liður svo hljóðandi:
Úr viðlagasjóði er heimilt að lána Jóhannesi J. Reykdal verksmiðju- 
eiganda í Hafnarfirði alt að 5000 kr. til að endurbyggja trésmiða- 
verksmiðju sína að gólfi og veggjum úr steinsteypu. Lánið veitist 
eftir á gegn fasteignarveði eða annari þeirri tryggingu, er landsstjómin 
tekur gilda; ávaxtast með 472% og endurborgast með jöfnum af- 
borgunum á 15 árum.
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Ed. 514. Breytingartillaga

við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 19100^1911.

Frá nefndinni.

Við 14. gr. B. IV b. í stað: »fyrir dyravörzlu i--------hjúahalds< komi: til dyravarðar
1000.
Fyrir yfirumsjón með húsum og áhöldum skólans--------200.

Ed. 515. Neíndaralit
i málinu: Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta, sem er alveg samhljóða frumvarpi stjórn- 
arinnar og leggur til að samþykkja það óbreytt.

Alþingi 18. april 1909.

Eirikur Briem, Sigurður Stefánsson,
formaður. skrifari og framsögum.

Steingrimur Jónsson. Gunnar Ólafsson. Sigurður Hjörleifsson.

Ed. 516. Breytingartillaga
Við frv. til fjárlaga 1910—1911.

Frá Kristni Daníelssyni.

Við 15. gr. 12. iið. Orðin »er þingið kýs . . . . sjá um< falli burt

Nd. 517. Frnmvarp
til laga um breyting á lögum 

um stofnun landsbanka 18. sept. 1885 m. m.
Frá meiri hluta Peningamálanefndarinnar.

Framsögum.: Magnús Blöndahl.

1. gr.
I stjórn landsbankans eru 2 bankastjórar, er ráðherra skipar, og einn ráðunaut- 

ur, sem skal vera lögfræðingur, kosinn af sameinuðu alþingi til 4 ára i senn.
Ráðherra getur vikið bankastjórum frá um stundarsakir, öðrum eða báðum, þeg- 

ar honum þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, ef miklar ern sakir, en 
gera skal hann þeim grein fyrir skriflega, hvað veldur.
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Ráðherra setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir, ef banka- 
stjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað að sinni.

2. gr.
Aðsetur bankans er í Reykjavík og þar skulu bankastjórar eiga heima.

3- gr-
Bankastjórar annast dagleg störf bankans, og stýra þeim með aðstoð ráðunauts.
Nákvæmari fyrirmæli um sambandið milli bankastjóra sín í milli og bankastjóra 

og ráðunauts, verða ákveðin í reglugjörð, er ráðherra setur.

4- gr-
Ráðherra skipar bókara og féhirði bankans og víkur þeim frá, hvorttveggja eft- 

ir tillögum bankastjómar. Aðra sýslunarmenn skipar bankastjórnin og víkur þeim frá. 
Hún ræður starfstíma þeirra o. s. frv. — Annar bankastjóri og ráðunautur skulu undir- 
skrifa svo að skuldbindi bankann ej geja skal út eða Jramselja víxla, önnur verðbréj eða 
aðrar skriflegar skuldbindingar. — Kvittanir frá bankanum eru því að eins fullgildar að 
féhirðir hafi sjálfur ritað undir þær og þeim fylgi áritun bókara um að þær séu athug- 
aðar. Féhirðir bankans má eigi greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki banka- 
stjómar þarf til, nema annar bankastjóri og ráðunautur hafi samþykt greiðsluna.

$• gr-
Bankastjórar hafa í árslaun kr.: 4000,00 hvor og ráðunautur kr.: 1500,00.

Bókari hefir að launum kr: 3000,00 og féhirðir kr.: 2400 auk í/5°/00 af öllum greidd- 
um peningum og bankaseðlum í féhirslu bankans eða úr, alt að kr.: 2600,00. Féhirði 
þer að setja hæfilegt veð, er ráðherra tiltekur. — Bankastjórar mega ekki hafa embættis- 
störf á hendi né aðra atvinnu. — Auk framangreindra launa fá bankastjórar og ráðu- 
nautur í gróðrahlutdeild 10% af því, er afgangs verður að greiddum 1% af seðlaskuld 
bankans i landssjóð, i°/0 í húsnæðissjóð og 2°/0 í varasjóð. — Með ráði bankastjórnar 
getur ráðherra veitt bankastjórum í eftirlaun alt að helmingi fastra launa.

6. gr.
Stjóm bankans er ávalt skylt að veita ráðherra alla þá vitneskju um hag bank- 

ans, sem honum þurfa þykir. — Ráðherra getur og hvenær sem er látið rannsaka all- 
an hag bankans.

7- gr.
Eigi mega bankastjórar né sýslunarmenn bankans vera skuldskeyttir bankanum, 

hvorki skuldunautar né ábyrgðarmenn annara.

8. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. jan. 1910 og er úr gildi numinn IV. kafli í lögum

i8.; sepL 1885 um stofnun landsbanka svo og lög nr. 24., 2. okt. 1891, breyting á lög- 
um um stofnun landsbanka og lög nr. 37, 23. okt. 1903 um breyting á 1. gr. í lögum 
nr. 24, frá 2. okt. 1891.
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Nd. 518. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909. 

(Eins og það var samþ. við 3. uinræðu í Ed.).
Flutningsm. Bjarni Jónsson frá Vogi og Bjöm Jónsson.

Við 6. gr. eftir 24. lið bætist inn:
Til að mæla innsigling á Gilsfjörð 10,000 kr.

Nd. 519. Viöaukatillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

(Eins og það var samþ. við 3. umræðu í Ed.).
Flutningsm. Björn Kristjánsson, Benedikt Sveinsson, Björa Þorláksson-

Við 6. gr. eftir 21. b. bætíst inn:
Til viðskiftaráðunauta erlendis 10,000 kr.

Nd. 520. Neftidarálit
um fmmvarp til laga um gagnfræðaskólann á Akureyri.

Kenslumálanefndin hefir yfirfarið frumv. þetta og komist að þeirri niðurstöðu, að 
ráða deildinni til að samþykkja frv. eins og það kemur frá efri deild.

Alþingi 19. apríl 1909.

Bjami Jónsson Jón Magnússon
frá Vogi skrifari.

framsögumaður.

Hálfdan Guðjónsson. Jón Jónsson þm. N. M. Eggert Pálsson 
Stefán Stefánsson Eyf. Bjöm Þorláksson.

Nd. 521. Frumvarp
til laga um heimild fyrir landssjóð til að kaupa hlutabréf i Islands banka og 

til að gefa út landssjóðs-skuldabréf.
Frá peningamálanefndinni.

Framsögumaður: Magnús Blöndahl.

1. gr. o
Stjómarráði íslands veitist heimild til að kaupa hlutabréf í Islands banka, alt að

2 milljónum króna og borga hlutabréfin með alt að roi hundraðið. Hlutabréfunum 
fylgja arðmiðar frá 1. júlí 1909, og séu kaupin gerð frá þeim tíma.
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2. gr.
Til greiðslu á hlutabréfum þessum skal landssjóði heimilt að gefa út jafnháa 

upphæð í landisjóðs-skuldabréfum. Skuiu greiðast 4*/a % ársvextir af skuldabréfutn 
þessum og greiðast þeir 2. janúar og i. júlí ár hvert. Skuldabréf þessi kaupir íslands 
banki fyrir að minsta kosti 98 hundraðið. Mismun á verði hlutabréfa bankans og skulda- 
bréfa landssjóðs skal greiða í peningum.

3- gr-
Upphæð skuldabréfanna skal vera 500,1000 og 2000 krónur.

4- gr-
Landssjóður skal innleysa landssjóðs-skuldabréf þessi eftir hlutkesti, er fari fram i 

fyrsta sinn í desember 1910, og sé fyrsti innlausnargjalddagi 1. júli 1911. Skal innleysa 
^/go hluta skuldabréfanna á ári með 40,000 krónum, þannig, að landssjóður hafi leyst þau 
ðll til sin á 50 ára fresti.

Landssjóði er þó heimilt að leysa bréfin til sin aítur að fuilu eftir 1. júlí 1919

5- gr-
Þær 2 milljónir, sem landssjóður kaupir i hlutabréfum íslands banka, skal lands- 

sjóður skyldur að geyma sem tryggingu fyrir skuldabréfum þeim, er hann hefir keypt 
hlutaféð fyrir og sem eru í umferð.

6. gr.
Landrítarí og dómendur i yfirrétdnum skulu fyrir landssjóðs hönd fara með at- 

kvæði landssjóðs sem hlutabréfseiganda á aðalfundum íslands banka. Skulu þeir hver 
um sig hafa atkvæði fyrír l/t milljón hlutafjár. Fyrir starfa þennan fá þeir 250 króna 
þóknun á ári hverju.

Nd. 522. Breytingartillaga
við firumvarp til fjáraukalaga fyrir árín 1908 og 1909. (Þingskjal 478). 

Flutningsmenn : Þorleifur Jónsson og Jóh. Jóhannesson.

Við 3. gr. c. 2. e. Athugasemdin orðist þannig:
Að þvi tilskildu að báturinn fari sunnanlands eina ferð alla leið til Reykjavíkur

og aðra til Vestmanneyja og komi við í Vik í báðum ferðum fram og aftur,
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Nd. 523. Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á lögum um kosningar til alþingis frá 3. okt. 1903 

(eftir 3. umr. í Ed.).

Helstu efnisbreytingar í frumvarpinu er háttvirt efri dsild hefir samþykt, eru þessar:
1. Að aukakjörskrá skuli samin í maímánuði og á hana settir þeir kjósendur, er fallið 

hafa burt af aðalkjörskrá, þótt ekki hafi kært (í 1. gr.).
2. Að frestir allir við kærur og aðfinningar við aukakjörskrá séu þriðjungi styttri en við 

aðalkjörskrá (2. gr.).
3. Að ef frambjóðandi deyr skömmu áður en kosning fer fram, megi annar maður bjóða 

sig fram, þótt liðinn sé framboðsfrestur (4. gr.).
4. Að ef kosning ferst fyrir á ákveðnum degi, skuli hvatt til kjörfundar að nýju efdr 

nánari fyrirmælum laganna (8. gr.).
Allar þessar breytingar telur nefndin til bóta, og ræður háttvirtri deild til að 

samþykkja frumvarpið óbreytt eins og það nú liggur fyrir.

Alþingi 19. apríl 1909.
Jóh. Jóhannesson, Ólafur Briem, Eggert Pálsson. 

formaður. skrifari og framsögum.
Þorleifur Jónsson. Jón Þorkelsson.

Ed. 524. Prumvarp
til laga um sölu á þjóðjörðinni Kjarna í Hrafnagilshreppi í Eyjafjarðarsýslu.

(Eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.).
Ráðherra íslands veitist heimild til þess, að selja Akureyrarkaupstað þjóö- 

jðrðina Kjarna í Hrafnagilshreppi í Eyjafjarðarsýslu fyrir 12,000 krónur.

Nd. 525. Breytingartillaga
við frv. til laga um undanþágu frá lögum 8. júlí 1902 (þingskj. 462).

Frá fiskiveiðanefndinni.
Framvarpsgreinin orðist svo:

Heimilt er landsstjóminni, þá er sérstakar ástæður mæla með að veita skipum, 
er skrásett eru sem eign hér á landi, undanþágu um eitt ár i senn — frá annari máls- 
grein i lögum nr. 18. frá 8. júlí 1902 um breyting á lögum 6. apríl 1898 um bann 
gegn botnvörpuveiðum. Skyld skulu skip þessi að sýna sérstakt og glögt merki sam- 
kvæmt nánari fyrirmælum landsstjómarinnar.

Nd. 526. Breytingartillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908—1909 (þingskj 478).

Frá Eggert Pálssyni og Einari Jónssyni.

Á eftir orðunum (í 3. gr.) »beggjamegin Sogsbrúar . . . . kr. 10,000,00«
komi:

Til brúargjörðar á Ytri-Rangá...........................kr. 47,000.00
Hér af væntist frá hlutaðeigandi héraði alt að . — 5,000,00

Þingskjal 523—526

— 42,000,00
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Nd. 527. Frumvarp
til laga um stofnun hæstaréttar á Islandi.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Stofna skal hæstarétt á íslandi, og skal hann hafa aðsetur í Reykjavík.

2. gr.
Hæstarétt skipa dómstjóri og 4 dómendur. Dómstjóri hefir að árslaunum 

5500 kr. Hinir dómendurnir hafa að byrjunarlaunum 3600 kr. á ári hver, og 
fara laun þeirra hækkandi á hverjum 4 árum um 400 krónur þar til þau eru 
orðin 4800 kr.

3. gr.
Konungur skipar hæstaréttardómara. Enginn getur orðið skipaður dóraari 

í hæstarétti, nema hann fullnægi almennum skilyrðum til þess að gegna dómara- 
störfum hér á landi, og þar að auki verður hann að hafa tekið lagapróf með 
fyrstu einkunn við lagaskóla á íslandi eða Kaupmannahafnarháskóla, vera fullra 
30 ára að aldri, og hafa staðist próf, sem í því er fólgið, að hann leggur dóm 
á 2 mál fyrir hæstarétti, annað einkamál og hitt sakamál, enda telji dómarar í 
hæstarétti hann hæfan.

4. gr.
Hæstarétt skal halda einu sinni á viku, ef mál eru til. Dómurinn sjálfur 

ákveður nánar.

5. gr.
Dómstjóri stýrir dómi, en í forföllum hans 1. meðdómandi. Hann skal 

auglýsa á líkan hátt og tiðkast hefir um landsyfirdóminn fyrirtökudag mála. 
Sendir hann stjórnarráðinu ársskýrslu um það, hversu mörg mál hafi dæmd verið 
í hæstarétti.

6. gr.
Sá, er síðast hefir verið skipaður í dóm, skal jafnframt vera dómsmála- 

ritari, fyrsta sinn sá dómari, sem yngstur er að embættisaldri. Dómsmálaritari 
heldur þingbókina, annast um að dómar og dómsatkvæði séu rituð í þar til gerðar 
bækur, undirritar stefnur, lætur í té afrit, tekur við lögmæltum réttargjöldum og 
sér um skjalasafn og bækur réttarins.

7. gr.
Eigi má setja rétt með færri en 3 dómendum. Sé dómandi óhæfur eða 

forfallaður, þá setur stjórnarráðið lögfræðing i stað hans. Eigi verður dómur lög 
mætur nema allir dómarar réttarins leggi dómsatkvæði á málið. Um setta dómara 
fer sem áður er sagt, ef eigi geta allir hinir reglulegu dómarar lagt dóm á málið.

8. gr.
Enginn hæstaréttardómari má dæma í sjálfs sín sök né heldur, ef niálíð
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enertir hann annars beinlínis, siðferðislega eða fjárhagslega. Eigi má dómari 
heldur dæma mál, er hann er skyldur eða mægður málsaðilja í beina línu upp 
og niðurstígandi eða skyldur eða mægður málsaðilja í annan lið hl’ðarlinu, eða 
ef hann er svo nákominn dómara, er dæmdí málið í óæðra rétti eða þeim manni, 
er flutti málið í óæðra rétti eða flytur það í hæstarétti, eða ef hæstaréttardómari 
hefir sjálfur flutt eða dæmt málið í óæðra rétti. Svo má og hæstaréttardómari 
eigi dæma í máli konu sinnar, unnustu, kjörbarns, fósturbarns eða kjör- eða 
fósturforeldris. Aldrei mega nánari menn skipa dóminn saman en tvímenningar 
að frændsemi eða tengdum, né heldur kjör- eða fósturfeðgar.

Dómurinn sker úr því i heild sinni, hvort dómari skuli víkja úr dómi.
Jafnskylt er dómara að víkja úr dómi, ef hann má ekki sitja réttinn 

vegna mægða eða frændsemis við málsaðilja eða dómara og annara orsaka vegna, 
er settar eru í lögum þessum jafnhliða frændsemi og mægðum, eða ef hann hefir 
sjálfur flutt eða dæmt málið í óæðra rétti, svo og ef hann er aðili máls, þótt 
aðili krefjist þess eigi.

9- gr.
Hæstiréttur er bær að dæma öll þau mál, er að lögum heyra undir úr- 

skurð dómsvaldsins, nema þau beri undir landsdóm. Þó leggur synodalréttur 
fullnaðardóm á þau mlá, er hingað til hafa undir hann heyrt, svo og mál gegn 
biskupi landsins, er snerta embætti og lifemi hans.

10- gr.
Eigi verður mál dæmt í hæstarétti, nema upphæð sú nemi að minsta kosti 

100 krónum, er það er risið af.
Ef málið snertir beinlinis mannréttindi, stöðu manna eða mannorð, eða er 

höfðað til refsingar af hálfu einstakra manna eða valdsstjórnarinnar, verður 
engrar áfrýjunarupphæðar krafist.

Þegar sakamái er höfðað af hálfu valdstjórnarinnar, ber að skjóta því til 
hæstaréttar eftir beiðni ákærða, ef refsing sú, er hann var dæmdur til, nemur 
100 kr. sekt eða 1 mánaðar einföldu fangelsi. Heimilt er og valdstjórninni að 
skjóta slikum málum til hæstaréttar samkvæmt þeim reglum, sem settar eru í 
jiæsta lið þessarar greinar hér á undan. Sama er og um ákærða, ef sá, sem sak- 
feldur er, æskir þess. Skylt er að skjóta til hæstaréttar sakamálum, þótt ákærði 
beiðist þess eigi, ef hann hefir verið dæmdur til tiptunarhússvinnu eða lifláts.

Dauðadómi má eigi fullnægja, nema konungur hafi svo fyrir mælt, að 
fengnum tillögum hæstaréttar.

Undanþágu getur hæstiréttur veitt frá 1. lið þessarar greinar, ef sér- 
stakar ástæður eru til þess.

11- gr.
Áfrýjunarfrestur til hæstaréttar er 6 mánuðir. Þegar um úrskurði er að 

ræða, sem áfrýja má sérstökum, telst fresturinn frá uppsagnardegi úrskurðar, en 
annars frá lokum réttargjörðarinnar og frá birtingardegi, þegar um undirréttar- 
dóma er að ræða.
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í sakamálum, er höfðuð eru af hálfu valdstjórnarinnar, er enginn áfrýj- 
unarfrestur settur.

Ákvæði skiftalaga 12.april 1878,96.gr, landamerkjalaga 17.marzl882,12.gr. 
og laga 16. des. 1885, 11. gr. eru framvegis gildandi, svo og tilsk. 21. des. 1831, 
IV. kafla.

Áfrýja má máli til staðfestingar þótt frestur sé liðinn.

12. gr.
Nú er máli visað frá hæstarétti og er áfrýjunarfrestur þá liðinn, þá er 

áfrýjanda heimilt að skjóta málinu enn á ný til hæstaréttar, enda hafi stefna á 
ný verið út gefin 3 mánuðum eftir uppsögu frávísunardóms.

13. gr.
Stjórnarráðið má veita áfrýjunarleyfi, þó að áfrýjunarfrestur sé liðinn.
Nú er slíkt leyfi veitt, þá skal hæstaréttarstefna fengin, áður liðinn sé 

mánuður frá dagsetningu leyfisbréfs, ella er leyfið ónýtt.
Ef sliku máli er frá vísað, þarf eigi nýtt leyfi, ef hæstaréttarstefna er 

fengin af nýju innan mánaðar frá uppsögudegi frávisunardóms að telja.

14- gr.
Stefuufrestur til hæstaréttar er sem nú skal greint: Ef stefndi býr í 

Reykjavik, er fresturinn vika, ef hann býr í Gullbringu-, Kjósar-, Árnes-, Rangár- 
valla-, Mýra- eða Borgarfjarðarsýslum, er frestur 4 vikur. Ef hann býr annars- 
staðar, en þó innanlands, fær hann 6 vikna frest. Ef hann býr utanlands og í 
Norðurálfunni, þá fær hann 6 mánaða frest, en ella 9 mánaða frest.

Stefnubirting fer eftir sömu reglum sem gilda um birtingu stefnu til 
undirréttar.

Gagnáfrýjunar-, framhalds- og meðalgöngustefnur má birta fyrir umboðs- 
manni aðal-áfrýjanda og með sama fyrirvara, sem hann ætti að fá, ef sjálfur 
væri hann aðili málsins.

15- gr.
Til staðfestu hæstatéttarstefnum skal vera undir þeim nafn dómsmálarit- 

ara og innsigli dómsins.

16. gr.
Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er skotið til hæstaréttar, nema 

áfrýjandi ætli að koma fram ábyrgð á hendur honum fyrir málsmeðferð hans. 
Reglur laga 2. okt. 1895, 1. gr. eru framvegis gildandi.

17. gr.
Málflutningur fyrir hæstarétti skal vera skriflegur. Reglur tilsk. 3. jan. 

1796 um dómgæzlu gilda og fyrir hæstarétti. Um meðferð sakamála fyrir hæsta- 
rétti gilda og þær reglur, er farið hefir verið eftir fyrir landsyfirdómi, að þvi 
leyti sem þær koma eigi i bága við lög þessi.
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18- gr.
Eftir að mál hefir verið tekið til dóms, mega dóraarar eigi halda þvi 

lengur en 6 vikur, áður en dómur sé upp kveðinn, nema sérstakar ástæður séu 
til þess. Skal hver dómari rita á málsskjölin, hve nær hann hefir tekið við 
þeim og hve nær hann hafi skilað þeim. Brot gegn ákvæðum þessarar greinar 
varða sektum frá 50—200 kr., er renni í landssjóð.

19- gr.
Dómsatkvæði skulu skrifleg vera. Afl atkvæða ræður úrslitum. Skylt 

er hverjum þeim dómara, er í minni hluta verður, að taka þátt í dómsatkvæði. 
Dómstjóri ritar nafn sitt undir dóm hvem og dómsgerðir. Setja skal og inn- 
sigli hæstaréttar undir dómsgerðir

20. gr.
Þegar hæstiréttur dæmir mann til fjárgreiðslu í einkamáli, má aðför gera 

þegar eftir dóminum. Ella skal aðfararfrestur settur eftir því, er hlýða þykir. 
Aðför má því að eins gjöra eftir hæstaréttardómi, að endurrit af dóminum sé lagt 
fram i fógetaréttinum, og sé það staðfest af dómsmálaritara, og innsigli dómsins 
undir því.

21- gr.
Reglur þær, er samkvæmt lögum gilda um málflutningsmenn við landsyflr- 

dóminn, skulu, þangað til önnur skipun verður á gerð með lögum, gilda um 
hæstaréttarmálflutningsmenn. Hver sá, er málflutningsleyfi fær við hæstarétt, 
skal þó greiða 50 kr. í landssjóð.

22. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi, skal hinn konunglegi íslenzki landsyflrréttur 

lagður niður. Skylt er þeim dómurum, er þá skipa yfirdóm, að taka sæti i 
hæstarétti, þó svo að þeir missi einskis í af launum sínum og að þau hækki sam- 
kvæmt lögum þessum, miðað við embættisaldur þeirra í landsyfirrétti. Þeir skulu 
og taka embætti í sömu röð í hæstarétti sem þeir höfðu áður i landsyfirréttinum, 
og taka skal þá dómstjóri landsyfirréttar dómstjóm i hæstarétti.

23. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi eru jafnframt úr gildi numin þessi lagaákvæði: 

N. L. 1—2—3 um að stefna dómara, er máli er áfrýjað, 1—5—8, sbr. tilsk. 3. 
júní 1796, 23. gr., 1—6—12, 14, 16 og 17, tilsk. 19. ág. 1735, 10. gr., opið bréf 
19. des. 1749, tilsk. 11. júli 1800, 1.—18. og 21. gr., tilsk. 24. jan. 1838 16. gr. 
um áfrýjun sakamála, lög 2. okt. 1895, 2. gr., lög nr. 15, 20. okt. 1905 og öll 
önnur lagaákvæði er giltu um dómsvald hæstaréttar Dana í islenzkum málum. 
Þau ákvæði er enn gilda um landsyfirdóminn og eigi brjóta bág við þessi lög, 
skulu eftirleiðis gilda um hæstarétt. Loks erU öll eldri lagaákvæði úr gildi numin, 
sem brjóta bág við lög þessi.

24. gr.
Stjórnarráðið setur nánari reglur, er með þarf til þess að lögunum geti 

orðið beitt.
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Nd. 528. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um skipun læknishéraða o. fl.

(Eftir 2. umr. í Nd.).
ísafjarðarlæknishéraði skal skift í eftirnefnd tvö læknishéruð: 
Isafjarðarhérað: Hólshreppur, Eyrarhreppur, Isafjarðarkaupstaður, Súða-

víkurhreppur og Vigur í ögurhreppi. Læknissetur í Isafjarðarkaupstað.
Nauteyrarhérað: Snæfjallahreppur, Nauteyrarhreppur, Reykjarfjarðarhrepp-

ur og ögurhreppur, nema Vigur. Læknissetur á Langadalsströnd.
Lög þessi koma eigi til framkvæmdar fyr en sérstakur læknir er skipaður

i Nauteyrarhérað.

Nd. 530. Tillaga
til þingsályktunar um hinn almenna mentaskóla.

Frá meiri hluta kenslumálanefndarinnar.
Framsögumaður: Bjarni Jónsson frá Vogi.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að láta sem fyrst. endurskoða 
og bæta reglugerð hins almenna meutaskóla, en gera tafarlaust þá breytingu, að fella 
burt efra aldurstakmarkið, sem nefnt er í 18. gr. í bráðabirgðareglugerð fyrir hinn al- 
menna mentaskóla í Reykjavík, 9. septbr. 1904, og slíkt hið sama neðra aldurstakmarkið 
um viðtöku í lærdómsdeildina, og enn að breyta nú þegar 12. gr. svo, að nemendur 
utan skólans megi ganga undir öll próf skólans.

Enn skorar deildin á stjórnina að koma á samræmi um námstíma og aldurs- 
takmark milli hins almenna mentaskóla og gagnfræðaskólans á Akureyri.

Ed. 529. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breyting á logum um fræðslu barna 22. nóvbr. 1907.

Frá J. Havsteen.
1. gr. í stað orðanna: »samþyktri af . . . stjórnarráðinu< komi: staðfestn af yfirstjórn 

fræðslumála.

Nd. 531. Breytingartillaga
við breytingartillögu við frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1908—1909 á þingskjali 518. 

Frá fjárlaganefndinni.
Milli orðsins »Gilsfjörð< og »10,000« komi: alt að.

Nd. 532. Breytingatillogur
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908—1909.

Frá fjárlaganefndinni.

• f. Við 2. gr. Aftan við greinina bætist:
Til þess að reisa fjós, hlöðu og safnþró handa geðveikrahælinu á 
Kleppi kr. 1800,00.

2. Við 3. gr. Liðurinn E 6 falli burt.
3. Milli 6. og 7. gr. komi ný grein svo hljóðandi:

Til viðbótar, við gjöld þau, sem veitt eru í 18. gr. fjárlaganna veitist:
Til síra Einars Þórðarsonar kr. 500,00. Greinatalan breytist eftir því.

T70
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Nd. 533. Nefndarálit
um frumvarp til laga um rikisréttarsamband Danmerkur og Islands.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

Þó að ástæða gæti verið til að fara hér út í langt mál um réttarstöðu lands- 
ins i heild sinni, jafnmikið og nú er búið um það að rita af hendi Dana nú á 
siðustu stundum, verður hér þó að eins í styzta máta gerð tilraun til þess að sýna 
fram á það, hver réttarstaða landsins sé, og hafi verið að órofnum réttum lögum 
og sáttmálum. Heldur það og til þessa, að ekki þykir nú ástæða til að fara 
nema stuttlega út í þetta mál, að sú er tilætlan þingsins að samið skuli verða 
nú sem fyrst ýtarlegt rit um þjóðréttarstöðu landsins.

Aðalgrundvöllur undir réttarstöðu landsins að réttum lögum er enn sáttmálar 
þeir, er íslendingar gerðu við Hákon konung gamla á árunum 1262—1264, og að 
nokkru leyti samningur sá, er gerður var nær 1022 milli íslendinga og Olafs 
konungs digra Haraldssonar.

Af sáttmálunum við Hákon konung eru nú geymdir tveir til vorra daga. 
Er annar þeirra skjal það frá 1262, er nefnist »Sammœli bœnda fyrir norðan ók 
sunnan á Islandi«. Hitt skjalið er sáttmáli sá, sem íslendingar hafa ofan úr öld- 
um nefnt »Gamla sáttmdla*.

Um þenna sáttmála hinn síðari hefir verið nokkur ágreiningur nú hin 
síðustu 30—40 ár, hvort það væri í raun og veru sáttmáli, er gerður hafi verið 
við Hákon konung gamla eða eigi. H>fa sumir af ýmsu orðalagi sáttmálans 
hneigst að því, að sáttmáli þessi væri frá dögum Hákonar konungs háleggs, 
annaðhvort frá árinu 1300 eða 1302. Og nú síðast hefir prófessor Bjöm Magnús- 
son Olsen farið svo langt í því, að hann hefir tekið þann upp að nefna »Sammæli 
bænda norðan og sunnan* frá 1262 »0amla sáttmála*, sem aldrei hefir verið 
gert fyrri, og er villandi og óheppilegt. »Sammæli« þau ættu, ef menn vildu 
gefa þeim sérstakt nafn, að heita >Gizurarsáttmáli«, af því að á þvi er 
enginn vafi, að í því skjali höfum vér óbrjálaðan sáttmála þann, er Gizur jarl 
Þorvaldsson gerði af hendi Norðlendinga og Sunnlendinga og sinni 1262 við Ilall- 
varð gullskó umboðsmann Hákonar konungs gamla.

Hitt skjalið á að halda sínu forna heiti »Gamli sáttmáli*. Sáttmáli sá 
hefir um allar aldir verið haldinn aðalsdttmdlinn, er gerður hafi verið við Noregs 
konung af hendi íslendinga. í honum standa og ákvæði, er samþykt lands- 
manna, sem annaðhvort er gerð 1302 eða 1306, segir, að staðið hafi í sáttmála- 
skjali því, er gert hafi verið, þá er skattinum var jáð »í fyrstu«. Er þar svo 
komist að orði: »Hér á mót sakir fátæktar landsins og nauðsynja þess fólks, er 
landið byggja, að ná þeim heitum, er oss voru móti jáð skattinum i fyrstu af
Tconungsins hdlfu.........En það eru þau heit, að íslenzkir sé sýslumenn ok lög-
menn á landi voru'. . . . ,« Þessi ákvæði finnast ekki í Gizurarsáttmála frá 1262, 
og verður því að álita, að þau hafi staðið í öðru sáttmálaskjali, er gert hafi verið 
á árunum 1263—1264. Það verður því ekki annað séð, en að skjal það, er lengi 
hefir verið kallað »Gamli sdttmdli*, og enn köllum vér, eigi rót sina að rekja til
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þeirra tíma, er »jdð var síattinum í fyrstu* *. Hitt er annað mál, aö orðalag skjals- 
ins heflr í afskriftum, eftir þvi sem tíinar liðu, vikizt við nokkuð svo, og þó í 
engu sem máli skiftir. íslendingar hafa altaf skoðað þennan sáttmála sem grund- 
völl þjóðríkisréttinda landsins, og er ljósastur vottur þess Áshildarmýrarsamþykt frá 
1496, sem gerð er af beztu mönnum i Árnessþingi til samheldis um það að verja 
bæði réttindi bænda þar í þingi og allsherjar rikisréttindi þjóðarinnar. I þessa 
samþykt er »Gamli sáttmáli« tekinn upp orði til orðs sem aðalundirstaða allra 
réttinda landsmanna. Það er og auðsætt, hvernig ýmsar breytingar á þessum sátt- 
mála eru orðnar til. í öndverðu er ekki hægt að sjá, að íslendingar hafl rak- 
leiðis kraflst þess, að jarlinn væri íslenzkur maður, en i bréfi til ríkissráðsins 
norræna frá 1319 eða 1320 er sú krafa beint gerð að skilyrði fyrir því, að lands- 
menn vilji taka Magnús minniskjöld til konungs, »að íslenzkir sé lögmenn og 
sýslumenn og allir valdsmenn á landinu«. Er þar auðsjáanlega einkum 
átt við, að æðsti umboðsmaður konungs hér á landi skyldi vera Islendingur. 
Einmitt þessi ákvæði hafa komist inn í ýmsar gamlar afskriftir af þessum sátt- 
mála, að hirðstjórinn — er merkti í rauninni sama og jarl — skyldi vera ís- 
lenzkur, og á þann hátt vitna tvö forn skjöl í þennan sáttmála. Er annað þeirra 
bréf Islendinga frá 4. júlí 1480 til Kristjáns konungs fyrsta1); en hitt er bréf 
helztu bænda og lögréttumanna fyrir sunnan land frá 14. júlí 15208). Vafi er 
þvi enginn á um það, að bæði þessi skjöl, Gizurarsáttmdli og »Gamli sáttmáli«, 
eru aðal undirstöðugögn um þjóðrikisréttindi landsins. Munur þessara sáttmála er 
i sjálfu sér að efni til heldur ekki mikill, og að vísu svo sem enginn í því, sem 
báðir hafa sameiginlegt; að eins er »Gamli sáttmáli« nokkru víðtækari en hinn. 
Með Gizurarsdttmdla játa bændur:

1. Hákoni konungi og Magnúsi »æfinligan skatt«, »land og þegna«. Skattinn 
er að skoða einungis sem fé af háftu íslendinga lagt á konungsborð. Það er 
mata eða kaup tíl konungs fyrir að vera konungur á íslandi. Orðatiltækið 
að játa konungi með »svörðum eiði« »land og þegna« þýðir ekki annað en 
að þeir heita konungi »trú og hollustu í almennum orðum«8). í *Gamla 
sáttmála« stendur fyrir þessi siðustu orð, að þeir vilja gjalda konungi »alla 
þegnskyldu« og þýðir þar ekki annað, en að þeir lofa honum trú og holl- 
ustu alveg eins og í Gizurarsáttmála4).

2. Landsmenn lofa að halda trúnað við konung meðan hann og arfar hans 
halda sáttmálann.

Hins vegar skuldbindur konungur sig tíl:
1. Að láta landsmenn »ná friði og islenzkum lögum«, og er svo að sjá sem konungur 

hafi boðizt til þess í bréfum sínum að koma á friði í landinu, sem honum stóð næst, 
enda getur ekki annað falizt í þessu en það, að konungur lofar að koma á friði 
innanlands og gera hlé á styrjöldum þeim, sem lengi höfðu verið, og konungur 
hafði sjálfur um mörg ár blásið í kolin að, svo að kalla mátti, að allur innanlands 
ófriðurinn þá væri honum að kenna. Að þetta sé hinn rétti skilningur á þessum

*) Fombréfas. VI. bls. 283.
*) Eikiaréttindi bls. 23.
*) sbr. Olsen: „Upphaf konnngsvalds1* bls. 33.
*) £. Olsen (Upphaf konungsvalds bls. 55) vill láta þegnskyldu hér þýða sama og þegn- 

gildi, en það virðist ekki vera nanðsynlegt,
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orðum sáttmálans staðfestist einnig af því, sem stendur í »Gamla sáttmála*. 
Þar segir svo: >item að konungur láti oss ná íslenzkum lögum og friði
eptir því sem lðgbók váttar........ « Ef nú hér er verið að vitna í
Jónsbók, og enda í hverja af íslenzku lögbókunum, sem vitnað væri, þá er 
það bert, að hér er einungis átt við óspektir og vígaferli i landinu sjálfu, 
en ekki utan að komandi ófrið1). I engri af lögbókunum, hvorki Grágás, 
Jámsíðu néJónsbók, er gert ráð fyrir neinum allsherjar landvörnum út á við, 
enda er enginn »Landvarnarbálkur« í neinum af íslenzku lögbókunum á slik- 
an hátt sem í lögbókum Norðmanna. Að konungur láti landsmenn ná »ís- 
lenzkum lögum« merkir bæði það, að þeir eigi að njóta þeirra laga, sem þá 
gengu hér í landi, og svo hitt, að þeim lögum skvldi ekki verða breytt og 
engin lög skvldu hér verða sett án samþvkkis landsmanna.

2. Konungur lofar landsmönnum að láta sex skip ganga af Noregi til íslands. 
I því ákvæði felst einungis skuldbinding á hendur konungi, en enginn réttur 
til neinna frekari afskifta af verzlun landsins.

3. Akvæðin um uppgjöf erfða í Noregi fyrir íslenzkum mönnum, hversu lengi 
sem þær hafa staðið, er rýmkun, sem konungur gerir frá sáttmála Islend- 
inga og Ólafs konungs 1022. Þar var ákveðið, að erfðir mættu einungis 
standa 3 ár.

4. Uppgjöf landauranna var sjálfsögð af konungs hendi um leið og hann varð 
konungur íslendinga2).

5. Að Islendingar hefðu þann rétt í Norgi, sem þeir höfðu beztan haft3) sýnist 
og vera eðlilegt, úr því að þeir nú lutu sama konungi og Norðmenn.

6. Næst8Íðustu ákvæði Gizurarsáttmála eru þau, að Islendingar krefjast þess að 
hafa jarl yfir sér, á meðan hann haldi trúnað við konung, en frið við landsmenn. 
í Gizurarsáttmála stendur í hand^tunum ýmist »jarl« eða »jarlinn«. Af 
þe8sum leshætti, »jarlinn«, hafa sumir viljað skýra það svo, að hér væri beint 
átt við Gizur Þorvaldsson4). I »Gamla sáttmála« má finna þrjá leshætti 
þessa orðs. I flestum afskriftum hans stendur »jarl«. í einni afskrift frá 
hér um bil 1490 stendur »jarla«5), sem ekki þarf að merkja annað en að

’) Sú fjarstæða gegnir engu svari að láta sér detta í hug, að íslendingar sé hér að vitna til 
annara laga en sinna eigin landslaga, eða, að þeir sé að vitna hér i norræn lög, sem þeir neituðuað 
hefðu nokkurt gildi á íslandi. En staður sá í 3. kap. Landvarnarbálks í Landslögum Magnúsar kon- 
ungs lagabætis, sem sumum hefir ekki alls fyrir löngu flogið í hug, að íslendingar sé í Gamla sátt- 
mála að skirskota til, hljóðar á þessa leið (Ngl. L. II, 35):

„Nú ef svá þungliga fellr til fyrir synda manna sakir, at heiðinn herr eða kristinn gengr á 
Noregs konungs riki i einshverjum stað, ok þó at á skattlönd gangi, þá skolu vér eigi synja konungi 
várum allan almenning at liði ok skipum ok vápnum, ef hann sér með vitra manna ráði at svá mikils 
þarf við. En ef minna þarf við, þá takum vér þat með þökkum, sem af fellr“.

Alveg sömu ákvæði að efni, og þvi nær eins að orðalagi, standa i Bjarkeyjarrétti (Býjamanna- 
lögum) 3. kapitula Landvarnarbálks (Ngl. L. II, 194). Það þarf I rauninni ekki mikinn skarpleik 
til þess að sjá það, að hér er ekki verið að uppfylla kröfur sáttmálanna íslenzku um það, að Islendingar 
skuli „ná friði“, heldur er konungur hér að láta Norðmenn heita sér því, að láta eingin lönd, 
ganga undan krúnunni, og það gat horft Islendingum til annars en friðar og frelsis.

’) Sbr. Ólsen: (Jpphaf konungsvalds, bls. 41.
’) Sbr. sáttmála íslendinga og Ólafs helga frá 1022.
4) B. M. Ólsen i Upphafi konungsvalds, bls, 43—45.
‘) Fornbréfasafn I, Nr. 156 G.
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jarlar skuli þeir jafnan heita ríkisstjórar konungs hér á landi. í tveiraur 
afskriftum »Gamla sáttmála* stendur »jarlinn«, og er önnur þeirra frá árun- 
um 1561—1565, en hin frá hér um bil 16001).

Það stendur í rauninni á engu, hvort sérstaklega er átt við Gizur Þorvalds- 
son í Gizurarsáttmála, eða sáttmála þann er að skilja svo, að Islendingar krefjist 
þess, að jarl skuli æðsti umboðsmaður konungs hér á landi vera. Það liggur nærri 
af öðrum rökum að ætla, að konungur sjálfur hafl skilið það svo, að Islendingar 
vildu, að ríkisstjórinn væri eða héti jarl; en jafnframt virðist svo sem konungi 
hafi ekki verið um að uppfylla þá kröfu. í Hirðskrá Magnúsar lagabætis 36. kap. 
stendur svo8): »Svá ok ef konungr gerir jarl til Islands með sliku skilorði, sem 
konungi sýnizt, með guðs forsjá ok góðra manna, þá má til hvárstveggja þeirra 
þann hátt nýta, sem hér segir eftir lögum, hversu jarl skal gerast, ok svá þat fleira, 
sem hér til hæfir af þvi, sem þar fylgir«.

Menn greinir á um, hvort konungur hafi skipað nokkurn jarl hér á landi 
síðan Gizur Þorvaldsson, og gerir það í sjálfu sér hvorki til né frá í því efni, 
sem hér er um að ræða, nema að svo miklu leyti sem það hefði verið að skoða 
sem sáttmálabrot af konungs hendi við Islendinga, að konungur lét ekki landið 
vera jarlsdæmi, en um það efni greinir menn einnig á’). Réttarstaða landsins 
gat að réttum lögum ekkert haggast við það, hvort konungur kallaði ríkisstjóra 
sinn hér á landi jarl, hirðstjóra eða annað.

Það, sem »Gamli sáttmáli« hefir framar en Gizurarsáttmáli, eru ákvæði 
þau, er svo hljóða: »Utanstefningar viljum vér aungvar hafa, utan þeir menn, 
sem dæmdir verða af várum mönnum á Alþingi í burt af landinu.

Item at islenzkir sé lögmenn ok sýslumenn* * * 4) á landi váru af þeirra ætt- 
um, sem at fornu hafa goðorðin upp gefit«.

Það er engin ástæða til að þrátt# hér um það, hvort þessi ákvæði »Gamla 
sáttmála« stafi frá þeim tímum, þegar landið gekk fyrst undir konung. Hitt vitum 
vér, að þær kröfur, sem í ákvæðum þessum felast, hafa þrásækilega verið gerðar 
af hendi íslendinga sem skilyrði fyrir hylling þeirra við konunga sína frá æva- 
fornum tímum.

I samþykt almúgans frá 1302 eða 1306 stendur einmitt krafan um, að 
þeir vilji engar hafa utanstefningar5 6), og enn fremur standa ákvæðin um utan- 
stefningar í bréfi Islendinga til ríkisráðsins norræna 1319 eða 1320, og eru 
þau ákvæðin gerð þá þar beint að skilyrði fyrir hollustu þeirra við 
Magnús minniskjöld. í sama bréfi kemur og beint fram krafan um, að ís- 
lenzkir sé lögmenn og sýslumenn og allir valdsmenn á landinu. Og að þessum 
kröfum var þá gengið af konungsvaldsins hendi, svo að þetta eru fullkomnar og 
löglegar sáttmálagreinar millum íslendinga og konungsvaldsins. Síðan eru þessar 
kröfur báðar af hendi íslendinga ítrekaðar í Áshildarmýrarsamþykt 1496, og enn

*) Fornbréfasafn I. Nr. 153 C.; IX. Nr. 2 B.
‘) Ngl. L. II. 428. '
s) B. M. Ólsen i Upphaf konnngsvalds, bls. 67.
*) „og svo hirðstjórar“ hætir hér vio eitt handrit af sáttmálannm á pappir (Fornhr.safn IX. 4)

og svo sem eins ein afskríft sáttmálans á skinni frá hér nm hil 1480—1500 (Rikisréttíndi hls, 8).
6) Rikisréttíndi hls. 13.
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er siðari krafan itrekuð í umburðarbréfi Þórðar lögmanns Guðmundssonar 1601, 
enn fremur í Alþingissamþykt 1649 og loks á Alþingi 1662.

Bæði Gizurarsáttmáli og Gamli sáttmáli enda með því, að íslendingar 
beita því, fyrir sig og sína arfa, að halda trúnað við konung á meðan konungur 
og arfar hans halda sáttmálana við landsmenn. en jafnframt áskílja landsmenn 
fyrir sig og slna arfa að vera lausir állra mála við lconung, ef sáttmálamir sé 
rofnir »at beztu manna yfirsýn«. Island verður því svo lauslega erfðaríki eftir 
sáttmálunum, að það gat, hvenær sem út af bar, ef það var ekki beitt ofbeldi, 
verið laust úr konungssambandi. Það er því ekkert undarlegt, þó að fslendingar 
létu sig litlu skifta um það, hvernig eða hverjar konungserfðir væri í Noregi. 
Það hefir enga þýðingu hér, hvort konungserfðatal það, sem nú stendur í Jám- 
síðu, hafi verið samþykt með henni hér á landi eða ekki.1) Hins má geta, að 
allur sá hluti af Kristindómsbálki Jónsbókar, sem greinir um konungserfðir og 
konungstöku (kap. 3—12)8), getur ekki hafa verið lögtekinn hér á landi í önd- 
verðu með lögbókinni 1281. Það eitt er ærið til að sýna það, að þar er, þegar 
konungskosning skal fram fara, öllum gert að skyldu »at sækja norðr til Niðár- 
Ó8S«, ekki einungis öllu stórmenni, handgengnum mönnum, hirðstjórum og klerk- 
um, béldur einnig bœndum, og segir þar svo: »Enn hverr bóndi, er fyrirnemz 
þessa ferð, þá er hann sekr VIII örtugum ok XIH mörkum silfrs við konung, 
en konungr meti nauðsynjar með skynsamra manna ráði. Enn í þessa ferð fari 
hverr á sínum kostnaði . . .« Það þarf engum orðum að eyða um það, að slík 
ákvæði geta ekki náð til íslenzkra bænda. Hitt er annað mál, að sannlegt er 
að þessi bálkur hafi fylgt bókinni strax í öndverðu sem frálaus, mönnum hér á 
landi til leiðbeiningar um það, hverjar konungserfðir væri i Noregi, en siðan hafi 
menn fært bálk þenna inn í bókina á sama stað, sem slíkur bálkur stóð í nor- 
rænum lagabókum. Þá verður það og eðlilegt, að Alþingissamþyktin frá 1302 
talar um þegnaeiðstaf »sem stendr í bók'várri«. Og því eðlilegra erþað, að raenn 
hér á landi, þegar aldir liðu, tæki að skoða konungserfðir Jónsbókar sem lög fyrir 
8ig, þar sem þeim hafði altaf verið fylgt sem leiðbeiningum.

Kíkiserfðalögin norrænu frá 1302 urðu aldrei gild lög hér á landi, og það 
hafði enga þýðingu í því efni, þó að Norðinenn settu þau ákvæði í þau, að þau 
skyldu einnig gilda i skattlöndunum Því fyrst og fremst var ísland ekki skatt- 
land á annan hátt en svo, að það sem ríki galt konungi skatt eða konungskaup, 
og svo gátu engar fyrirskipanir orðið að lögum hér á landi, nema Islendingar 
samþyktu. Það var skylda að láta þá »ná islenzkum lögum«.

Orð sáttmálans »at beztu manna yfirsýn» liggur i augum uppi í sjálfu sér, 
að ekki geti þýtt hiö sama sem að beztu manna ráði, hverra sem vera skal. 
Það segir sig sjálft, að það hljóti að vera ákveðnir vitrir menn, en norrænt ríkis- 
ráð getur það ekki verið, því að sú stofnun var þá ekki til (1262—1264). Að 
vísu hafði konungur lengi haft ýmsa beztu raenn til ráðaneytis sér við hönd, 
en það væri fjarstæða, að láta sér detta i hug, að íslendingar ætluðu sér að leggja 
mál sin undír þá menn eina. Það er og svo að sjá, að það hafi verið Islendingar,

l) Sumir rithöfundar leggja þó allmikið upp úr því, svo sem Björn II. Olsen, hvort konungs- 
erfðir lögbókanna hafi verið samþyktar hér á landi eða ekki, og halda þvi fram að svo hafi verið. 
Telur hann það landinu til sjálfstæðis.

’) Útg. Ól. Halldórssonar 1904.
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sem mest voru hafðir í ráöum, þegar lögbækurnar Jámsíða og Jónsbók voru 
samdar, svo sem Sturla Þórðarson og Jón gelgja Einarsson.1) Það er þvi harla 
ólíklegt, að aðrir en beztu menn Islendinga hefðu átt að hafa úrskurð um það, 
hvenær sáttmálar þeirra væri brotnir af konungs hendi. A annan hátt náðu þeir 
ekki íslenzkum lögum, og annars kostar voru sáttmálarnir þvi í raun réttri brotnir 
á Islendingum.2) Tvímælin í þessu efni tekur líka alþingissamþykt nefndar- 
manna frá 1302 nokkurn veginn skýlaust af. Þar er afdráttarlaust sagt til þess, 
hverir sé hinir »beztu menn«, er konungur eigi að hafa ráð af um rétt landsins 
og löggjöf. Það eru vitrustu menn í landinu sjálfu. En vitanlega hafa Islend- 
ingar þá ekki brýnt það fyrir konungi upp úi’ þurru. Þeir hafa þá þózt vera 
farnir að kenna á þvi, að konungur var eftir ráði norrænna manna farinn að 
gera ýmsar fvrirskipanir hingað til lands, og hafa þeir talið það lagabrot sam- 
kvæmt sáttmálunum, og þótt landsmenn ekki »ná íslenzkum lögum«, og því mót- 
mælt allri löggjöf af konungs hendi, nema með »beztu manna ráði og samþykt, 
þeirra sem á eru landi váru«, og til þess höfðu þeir fylsta rétt eftir hljóðan sátt- 
málanna.

öllum íslendingum, sem með gaumgæfni hafa athugað það mál — og 
mörguni öðrum — hefir komið saman um það, að með sáttmálunum við Hákon 
konung gamla hafi Islendingar að eins geingið undir Noregs konung, en á engan 
hdtt þar með gert sig háða Norðmönnum eða Noregsríki að lögum. Þeir gengu í 
konungssamband eitt við Noreg, og éklcert annað. Og á þessu sambandi hefir engin 
breyting orðið síðan, er geti skuldbundið Islendinga að réttum lögum.8) Þeirhafa 
ekki gert neina samninga síðan viö nokkura aðra þjóð, er skuldbindandi sé fyrir 
þá á neinn annan hátt, og þessir hinir fornu sáttmálar hafa aldréi verið numnir 
úr gildi alt til þessa dags.

Það má víst lengi deila um það, hvort hinn elzti sáttmáli (Gizurarsátt- 
máli) og athöfn sú, er fram fór 1262, þegar hann var saminn og settur, hafi 
gerzt fullkomlega samkvæmt lögum eða ekki. Hafi það alt, sem þá fór fram, 
verið fullkomlega löglaust, þá verður afleiðingin af því ekki önnui’ en sú, að 
sáttmálinn væri markleysa ein og að ísland hefði aldrei að lögum gengið undir 
konung, og ætti því lagalegau rétt á því að vera lýðríki. En sáttmálagerð þessi 
hefir nú lengi veriö látin duga, enda er enginn efi á þvi, að Islendingar voru 
með öllu fullveðja til þess að gera sáttmálann af sinni hendi. Þeir voru fullveðja 
lýðríki, res publica, og það þýðir ekki mikið, eins og sumir gera, að vitna til þess, 
þó að kirkjan hafi á þeim timum, þegar svo bar undir, ekki þózt vilja viðurkenna

1) B. M. Olsen segir í riti sínu: Enn um upphaf konungsvalds á íslandi, Kvík 1909, bls. 69, 
að þar sem Jónsbók talar um „beztu, skynsömustn, góða, vitra menn“, þá sé þar „bersýnilega“ átt 
við „uorska konungsráðið11. En ekki sýnist það vera annað en ein af þessnm alkunnu getgátum 
þessa rithöfundar.

’) Sbr. og Torf. Hist. Norv. IV, 333.
’) Skoðunum þeim, sem koma fram i ritum hins danska rithöfundar dr. Knud Berlins og 

þessu eru gagnstæðar, verðum vér að mótmæla. Hann vill gera allan yfirgang, alt ofríki, öll sátt- 
málahrot og heimildarlausustu afskiftasemi af islenzkri löggjöf og málum Islands yfir höfuð af kon- 
ungsvaldsins hendi að lögmætum athöfnum. lagabrot annars málspartsins að skuldbindingum fyrir 
hinn málsaðilann. Hann gerir sig að talsmanni hnefaréttarins, ofbeldisins og löghrotanna, og vill láta 
það skapa r«tt að beita þann nógu lengi ofríki, er minni máttar er, sem er svo fjarri öllum sanni, 
að sá, er ofbéldinu heitir, ætti miklu heldur þar fyrir að hafa fyrirgert með öllu þeim yfirráðarétti, 
sem hann kynni annars að hafa haft.
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síikt stjórnarfyrirkomulag. Hvað kom kirkjunni slíkt við? Það var heldur ekki 
mjög löngu seinna, sem lýðveldi Svissara, er stendur enn með hinum mesta 
blóma, tók upphaf sitt, eftir orustuna við Morgarten 1315, einmitt um það leyti, sem 
íslendingar áttu þyngstum búsifjum að sæta af Hákoni hálegg. Og á tímabilinu 
frá 1262 til 1315 hafði kirkjan hvorki tekið miklum hamskiftum né hugsunar- 
háttur klerk.i breyzt. Gamalt lýðveldi á Islandi gat því engan veginn verið 
meiri þymir í augum heilagrar kirkju heldur en nýtt lýðríki, sem skjótt dafnaði 
vel og viðurkent hefir verið fullveðja i margar aldir. Hitt er satt, að Hákon 
gamli notaði Vilhjálm kardinála, sem hann bar mikið fé í, 1247, svo sem sjálf- 
sagt eins og í nafni páfans, til þess að sverfa á íslendinga til að þjóna undir 
Hákon konung. »Þá fór sú skipan til íslands með ráði kardinála, at sú þjóð, er 
þar bygði, þjónaði til Hákonar konungs, þvi at hann kallaði þat úsannligt, at 
þat land þjónaði eigi undir einhvem konung, sem öll önnur í veröldinni* *.1) Þar 
með bannsetti hann alla, sem settu sig upp á móti Noregskonungia)

Það hefir verið borið mikið mál í það af sumum rithöfundum nýlega, að 
ísland hafi verið í miklu stjórnleysisástandi, bæði lengi áður og eins þegar það 
gekk undir konung. Þar hafi verið fullkomin óstjóm (»anarki«) og öll þjóðfélags- 
skipan verið komin í mola, svo að af þeim ástæðum hafi íslendingar ekki getað 

' gengið undir konung sem frjáls þjóð og fullveðja, heldur hafi þeir gefist upp 
fyrir konungi sem örmagna þjóð, sem hætt var að vera riki. En þessi kenning 
er að vom áliti alveg röng. Að vísu hafði Hákoni gamla með tiistyrk hins 
norska klerkdóms tekist að æsa til megnra óeirða innan lands hér i landi um 
mörg ár og siga beztu mönnum landsins óskaplega saman, og hafði hann komið ár 
sinni svo lymskulega fyrir borð, að farið var að skjóta mörgum deilum á hans 
dóm. En algert stjórn- eða lagaleysi var þó ekki í landinu að heldur; þjóðfélags- 
skipunin var engan veginn fallin í feljar til þrota, allsherjarstofnanimar fomu 
stóðu enn sem fyrri og allsherjarstarfsfærin voru ekki hætt að vinna. Alþingi 
var uppi og lögsögumannsembættið var jafnan skipað; lögskil voru gerð á þingi 
og mál manna dærad. Gizur jarl bjó 1254 mál til á hendur brennumönnum um 
Flugumýrarbrennu, »ok kvaddi heiman niu búa sem þá voru lög til», og urðu 
brennumenn sekir d Aljnngi þá um sumarið.8) A Aljnngi 1259 var og lýst hem- 
aðarsök á hendur Þorvarði Þórarinssyni, sem sýnir, að það var þá uppi og þar 
lögskil gerð.4) Það var því engan veginn neitt algert stjórnleysis ástand í land- 
inu. En þótt nú svo hefði verið, þá var Island engu síður ríki eftir en áður. 
Óstjóm (»anarki«) afnemur ekki fullveldi (»souverænitet«). Þorir nokkur maður 
að halda þvi fram að Frakkland, England, Noregur, Danmörk og ótal fleiri lönd, 
sem lengri eða skemri tima hafa öll orðið að búa undir algerðu stjómleysi, sé
siðan og af þvi ófullveðja riki?

Það er alveg heimildarlaust, sem sumir hafa þó leyft sér að sétja fram, 
að ætla, að konungur hafi með sáttmálunum fengið nokkurt meira vald hér á 
landi en orð sáttmálanna standa til. Hann erfði með þeim ekkert fakrifað vald 
yfir landinu og engin réttindi frekara en þar segir og lögbækurnar siðar heimiluðu.

’) Fommannasögiir X, 43.
’) Fornbréfasafn I, 548, 550, 552.
’) Storlnnga, Oifordarútg. H, 177, 180.
*) Storlonga II, 253.
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Á árabilinu 1262—1271, þangað til Jámsíða var lögtekin, stóðu og íslenzk lög 
hér í landi, og konungur hefir um þau ár ekki, nema þá mjög óbeinlínis, átt 
neinn þátt í löggjöf þingsins né dómaskipun, svo á beri, sem sýnir, að sáttmál- 
arnir heimiluðu honum ekkert vald, fram yfir það, sem orð sáttmálauna beint 
segja. Konungur átti og að réttum lögum ekkert vald hér í landi, þá er Gizurar- 
sáttmáli var gerður 1262, þó að hann þættist þá eiga hér goðorð og væri þá bú- 
inn að taka undir sig stóreignir hér á landi. Það hefði þvi verið hrein lögleysa, 
að konungur hefði látið skipa lögréttuna að einhverju leyti 1262. Þó að goðorðin 
mætti afhenda, er þó eingin heimild í ákvæðum Grágásar um það, að þau mætti 
láta til manna út úr landinu.1) En þótt svo hefði verið, þá var Noregskonungur 
margfaldlega búinn að brjóta af sér öll goðurð, því að hann hafði aldrei int nein 
lögskil af hendi, og fór í öllu fram ólögum einum. Þá, sem honum þóttu sér 
óhlýðugir, átti hann að sækja fyrir islenzkum dómstólum, og heyja síðan féráns- 
dóm. En það gerði konungur aldrei og braut því þingsköp íslenzkra laga- Þetta 
atferli var ærið eitt til þess, að hann gat aldrei orðið réttur eigandi eigna eða 
goðprða á Islandi. Og þó þurfti hann ekki annað en höfða mál á venjulegan 
hátt, og það var honum skylt, ef hann vildi ná rétti sínum hér á landi. Samn- 
ingur íslendinga og Olafs konungs frá 1022 mælir svo: »sjálfstefnt skal sökum 
hans (Noregskonungs) vera ok at lögum þar (á Islandi) landsmanna sækja«. 
Hákon gamli braut því líka samninginn milli Olafs konungs og Islendinga. 
Hann var því ekki löglegur eigandi eins einasta goðorðs á Islandi eða annara 
eigna 1262.8) Það hefir hann líka vitað sjálfur, því að hefði hann talið sig lög- 
legan forráðamann goðorða landsins, þó hefði hann ekki þurft að fá svardaga og 
yfirlýsingar landsmanna á árunum 1262—1264. Það er þess vegna öldungis 
rangt, að konungur hafi, þegar landið gekk undir hann 1262, átt allflest goðorð 
hér á landi og því löngu fyrri í raun og veru verið orðinn lénsherra landsins, 
því að hann átti hér ekki eitt einasta goðorð að lögum, og jarlsdæmi það, er 
hann fékk Gizuri, var því lögleysa ein. ísland var þvi 1262—1264, þegar það 
gekk undir konung, öldungis eins fullveðja riki eins og 1022, þegar gerður var 
samningurinn við Olaf konung helga, og það hélt að lögum áfram að vera full- 
veðja ríki, þó að það gengi undir konung. Hefði landið þá að lögum átt að hœtta 
að vera fullvalda ríki, þá hefði beint þurft að taka það fram i sjálfum sáttmálunum. 
Hvert einasta orð sáttmálanna sýnir að þar er fullvalda ríki að semja við konung, 
og sáttmálarnir eru þess vegna nokkurskonar »aðalsskjöl« lands og þjóðar. Væri 
þeir ekki til, stæði þjóðréttindi vor verr að vígi, og ekki mjög stórum betur en 
Færeyinga. Það er því einstök fásinna að telja sáttmálana »ófrelsis« og »inn- 
limunarskjöl«. Þeir eru óhrekjanlegasti votturinn um fullveldi landsins að lögum.8) 
Á fullveldi landsins gerðu lögbækurnar Járnsíða og Jónsbók einga breytingu. Þær 
ákveða að eins valdsvið konungs nánara gagnvart landsmönnum, auka það að 
nokkru, en skorða það fast um leið. Með lögbókunum aukast tekjur konungs af 
landinu. Honum er veitt þegngildi eða hlutdeild í bótum eftir vegna menn, sem

*) Grág. Finsensátg. I, 141—142.
- *) Þótt hirðréttnr konungs kynni að hafa heimilað honnm slíkt, þá fylgdi hann ekki lögum

landsins til þess að ná þeim, svo að sú heimild dngði heldur ekki.
’) Jafnvel próf. B. M. Olsen kannast við þetta í ritnm sinum, en þykir sáttmálinn þó ekki vera 

neitt „frelsisskjal11.
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honum hafði og aö vísu verið heimilað nokkru fyrri með Alþingissamþykt 1269; 
svo og fær hann sákeyri eða sektafé af landsmönnum, sem hann átti ekki áður. 
En hér með haggaðist þjóðréttarstaða landsins ekki í neinu gagnvart Noregi.

Samkvæmt Járnsíðu var löggjafarvaldinu svo varið, að landsmenn gátu i 
rauninni sett hver þau lög, er þeir vildu, ef þeir gættu sín, án þess að konungs- 
samþykkis þyrfti við, samkvæmt því sem stendur í 3. kapítula þingfararbálks þess- 
arar lögbókar: »Nú þat alt er lögbók skilr eigi, þá skal þat af hverju máli 
hafa, er lögréttumenn verða á eitt sáttir ok þeim þykir réttast fyrir guði«.

Samkvæmt Jónsbók gátu lögréttumenn og gefið út hver þau lög, sem 
þeim sýndist, í samþyktarformi, ef þeir voru allir samþykkir, án þess konungs- 
samþykki þyrfti til og án þess að hann gæti spornað við því á nokkurn hátt. 
Einungis þegar lögréttuna skildi á, mátti skjóta dóms- og löggjafarmálum til 
konungs; þá skyldi lögmaður ráða ogþeir, sem honum samþyktu, nema konungi 
með skynsamra manna ráði litist annað löglegra.1)

Það þarf ekki að láta það villa sig að dómsmál eru skilin undir þetta 
jöfnum höndum, því löggjöf þingsins var jafnan gefin út í dóms- eða ályktunar- 
formi. Orðin í 9. kap. þingfararbálks Jónsbókar, að konungur sé »yfir skipaðr 
lögin« takmarka heldur að engu leyti löggjafarvald þingsins, því að þau tákna 
ekki það, að konungur sé lögunum æðri á annan hátt en svo, að hann sé frið- 
heilagur, og að þvi leyti er konungur enn yfirskipaður lögin. En þau tákna jafn- 
framt það, að konungur sé æðsti gæzlumaður laganna, að þeim sé hlýtt og fram- 
fylgt, og þau sé ekki brotin; en ekki það að hann megi brutla með þau eða 
breyta þeim eftir eigin geðþótta.2) Konungur gat engin lög gefið út samkvæmt 
Jónsbók nema í sameiningu við Alþingi, en Alþingi gat gefiö út lög upp á 
eigin hönd.

Það hefir enga lagalega þýðingu um réttarstöðu landsins hvaða nafn 
landinu var gefið í einum og öðrum skjölum, sem út gefin hafa verið bæði fyrr 
og síðar af Noregskonungum og öðrum, sem annaðhvort ekki vissu eða hirtu 
um að vita, hver réttarstaða landsins var að réttum lögum. Hvort það þvi er 
kallað skattland eða hvað annað, gerir að þvi leyti hvorki til né frá. Þess konar 
ógrundvölluð orðatiltæki geta ekki skapað neinn rétt eða verið nein lög. Sama 
er að segja um það, þó að ríkisráðið norska hafi náð að blanda sér á ýmsum 
timum í islenzk málefni fyrir ofrikis sakir og rás viðburöanna.

Það er að voru áliti engin heimild fyrir því neinstaðar í Jónsbók, að ríkis- 
ráðið norska hafi neitt yfir Islandi að segja, enda var »norskt ríkisráð« þá í raun- 
inni ekki til, þegar hún var skipuð í lög. Ríkisráðið norska fer i rauninni ekki að 
magnast fyrri en eftir að gefið var út ríkisstjórnarbréf Hákonar háleggs 1302. 
Það var gefið út sem norsk lög og hefir aldrei gilt löglega hér á landi. Það hefir 
verið af ýmsum fært til röksemda því, að norska ríkisráðið hafi i raun og veru 
verið rikisráð fyrir ísland, að þess finnast dæmi að islenzkir biskupar hafi stund- 
um átt sæti á fundum þess, og hafa menn talið, að þeir ættu þar sæti samkvæmt 
lögum. En þar til er þess að geta, að fyrir því er ekki til nokkur lagastafur. 
Því verður ekki neitað, að ríkisráðið dæmdi stundum, þegar fram i sótti, um is-

*) Þingfararbálkur 4.
s) í riti próf. B. M. Ólsens: Enn nm npphaf konnngsvalds á íslandi, Rvik 1909 bls. 68 ern 
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lenzk raál, sem lá í því, að konungur, sem var æðsti dómari i íslenzkum málum, 
var forseti rikisráðsins. En jafnframt þessu liggur af ýmsum rökum ekki fjarri að 
álykta, að konungur hafi stundum beinlínis haft sérstakt rikisráð fyrir Island hér 
á landi, og hafi hirðstjóri konungs verið forseti ráðsins og handgengnir menn 
konungs hér á landi, eða »hirðin«, átt sæti í ráðinu. En í sjálfu sér gat 
það ekki haggað réttarstöðu íslands að lögum að neinu leyti, þó að mál- 
efni þess kæmu í hendur ríkisráðsins norska, fremur en það haggaði löglegri 
réttarstöðu Noregs, að norska rikisráðið var með ofbeldi lagt niður 1537 og norsk 
mál þar með fallin undir ríkisráðið danska. Island var að lögum sjálfstætt og 
fullveðja riki eins fyrir því, alveg eins og Noregur var það eftir sem áður.

Ýmsir menn hafa talið Gizurar sáttmála og Gamla sáttmála það til for- 
áttu, að orðatiltæki þeirra væri ónákvæm og ekki á þann hátt sem verið væri 
að stofna með þeim til konungssambands eins milli landanna. Hafa þeir borið 
saman við sáttmálana samning þann, er gerður var milli Svíþjóðar og Noregs 
26.—28. júni 1319 um konungssamband milli landanna, er þeir telja elzt skjal 
um konungssamband ríkja á Norðurlöndum, er nú þekkist. Hafa þeir drepið það 
mjög út, hve mikill munur væri á skjölum þessum að allri nákvæmni og ræki- 
legum frágangi. Sáttmálarnir islenzku eru 55—57 árum eldri en þessi samningur 
Svia og Norðmanna, og eru þeir því að vorri skoðun elztu skjöl á Norðurlöndum, 
er semja um konungssamband eitt milli tveggja ríkja. Þeir eru því frumsmíði í 
sinni grein, og íslenzkir bændur, er sáttmálana sömdu. gátu því ekki haft mikið 
sér til stuðnings eða fyrirmyndar. Það þarf þvi eiuginn að verða hvumsa við 
það, þó að samningsskjal, sera gert var nær 60 árum seinna af mannvali tveggja 
miklu stærri ríkja, sé nokkru fullkomnara. Það þarf og engan að kynja á því, 
þó að Islands sé ekki getið í samningi Norðmanna og Svía 1319. Það var ofur 
eðlilegt, að þess væri þar ekki getið, því þeir, sem samninginn gerðu, vissu þá 
ekki, hvort ísland mundi ganga í sambandið eða ekki. Svar íslendinga fengu 
þeir ekki fyrri en samningurinn var fullger, með hinu skorinorða og minnisstæða 
bréfi frá Alþingi frá sumrinu 1319 eða 1320.l)

Samkvæmt sáttmálunum og lögbókuDum varð réttarstaða landsins á 
þessa lund:

1. Island hafði einungis sameiginlegan konung með Noregi, sem það borgaði 
konungsmötu af sinni hálfu, og sameiginlegar ríkiserfðir, þó svo, að eigi 
höfðu þeir samþykt þær sem ævarandi lög fyrir sig, heldur höfðu að skil- 
orði, að laust væri sambandið, hvenær sem rofnir væri sáttmálamir.

2. Konungarnir voru æðstu valdsmenn landsins, höfðu æðsta dómsvald, hlut- 
deild í löggjafarvaldi með Alþingi, þegar svo bar undir, og framkvæmdar- 
vald, og undir þeim stóðu sýslumenn landsins.

3. ísland gekk á hönd konungi sem frjálst og fullvalda ríki og hélt áfram að 
vera það að réttum lögum.

*) Bréf þetta er i sjálfn sér stórmerkilegt. En sumir menn, sem hin siðari ár hafa verið að 
rita um þessi málefni, fnlt svo mikið af vilja sem skilningi, virðast bafa hneykslazt á þvi, að það 
er stýlað til rUcisráðsins norska sem svar npp á hréf þess til Alþingis. En þeir hafa sjálfsagt 
ekki g»tt þess, að það var sama sem að rita konnngi, þvi að rikisráðið fór þá með alt konnngs- 
vald, af þvi að konnngnrinn var harn. Björn próf. Ólsen hefir kallað þetta hréf „argasta innlin,- 
nnarskjal11.
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Með siðaskiptunum á 16. öld varð konungur einnig æðsti valdsmaður 
kirkjunnar hér á landi. En það hafði hvorki nein áhrif á löggjafarvald lands- 
manna né þjóðréttarstöðu landsins. öfugt stjórnarfar í ýmsu og lögum og sátt- 
málum öndvert atferli, yíirgangur og þekkingarleysi valdhafanna um landsins 
sanna rétt á ýmsum tímum gat heldur ekki gert neina löglega breytingu á réttar- 
stöðu þess. Þegar íslendingar þvi geingu að einveldinu á Kópavogi 1662, þá 
gerðu þeir það sem fullveðja þjóð, fullvalda ríki, og þá léðu þeir konungi einum 
löggjafarvald og lögsögu, en afsöluðu eingri útlendri þjóð neitt vald yfir sér eða 
málefnum sinum.

Við einvaldsskuldbindinguna á Kópavogi 1662 breyttist þjóðréttarstaða 
íslands ekki fremur en réttarstaða Noregs og Danmerkur, sem einnig geingu á 
samskonar hátt undir einveldið. Þau hættu ekki þar með að vera fullveðja riki, 
heldur héldu því áfram eptir sem áður. En auk þess er það athugunarefni, hversu 
löglega einvaldsskuldbindingin á Kópavogi fór fram, hvort þar var ekki hreint 
og beint framið nauðungar og ofbeldisverk á landsmönnum. En þó að menn vildi 
telja einvaldsskuldbindinguna að öllu lögmæta, hefir það eingin áhrif á þjóð og 
ríkisréttindi landsins. Og jafnþýðingarlaust er það í þessu efni, hvernig einveldis- 
stjórnin kann á ýmsum timum að hafa farið með málefni landsins eða stjórnað 
landinu. En það var eðlilegt, að tilfinningin fyrir því og þekking þess, hver væri 
lögleg þjóðréttindi íslands, dofnaði smátt og smátt eptir því sem einveldið stóð 
leingur, og það má vitanlega finna nóg dæmi þessarar vanþekkingar, bæði af 
hálfu einvaldsstjórnarinnar og einstakra manna, en slíkt þekkingarleysi gat aldrei 
rýrt að neinu lögmætan þjóðrétt landsins, og sýnir í rauninni ekkcrt annað en 
það, að ýmsir menn voru ófróðir um þau sannindi, sem skylt var að vita og 
gleyma ekki. Það getur þessvegna einginn bygt mikið á því.1) Hins vegar máog 
sjá að ýmsir einveldistímamenn mundu vel eptir því, hver staða landsins var, þó 
að þeir færu lítt út í neinn rannsóknarekstur ura það. Jón prófastur Haldórs- 
son (d. 1736) segir við ár 1700 í Biskupasögum sínum 8) um ákvæði konungsbréfs 
eins, að þau skyldi haldast *hér (o: á Islandi) sem í öðrum hans (o: konungsins) 
rikjum*. Þormóði sagnaritara Torfasyni (d. 1719) er það og fullljóst, að ísland 
gekk undir konung, en ékki Noregsríki, og að Islendingar gerðu sáttmálana við kon-

') Þó að það sé ekki ætlan vor hér að fara að svara Dr. Knud Berlin npp á alt, sem 
stendnr rangt i ritnm hans og aðgæzlnvert, má þó geta þess, að hann leggnr býsnamikið npp úr 
vanþekking manna og athngaleysi á einveldistimnnum nm réttarstöðu landsins. Bn margar tilvitn- 
anir hans i þeim atriðnm ern hæði viða lævislegar og svo lansar, að það er anðsjáanlega ekki ætlazt 
til, að hægt sé að finna þær allar, svo að séð verði, hvort þær sé sannar eða ekki. Þó má sjá að 
hann ber snmstaðar alveg rangan vitnisbnrð. I riti sinn nm Gamla sáttmála, sem fylgir „Betænkning 
afgiven af den dansk-islandske Kommission af 1907“, Kh. 1908, segir liann á bls. 92 (og endnrteknr 
það í riti sinn „Islands statretslige Stilling“ Kh. 1909): „Sysselmand Jón Espólin udtaler i sin Is- 
lands Arbæker (!) 1828: „„da Landet blev Norges Kongertýe undergivet““. En þegar að er gáð, þá 
stendnr þetta hvorki i formála fyrir VII. deild Arbókanna dagsettum 29. Jan. 1827, sem ntgefin er 
1828, né i formála VIII. deildar dags. 15. Jan. 1829, og útg. sama ár. Hins vegar stendur pinmitt 
hið gagnstæða á öðrnm stöðnm i Árbókunum. í I. deild ntg. 1821 segir svo á bls. 2 við ár 1262: 
„1. Kap. Höfðingjar, þá ísland kom nndir konung. í þann tíma, er Hákoni Hákonarsyni Noregs 
konungi var land svarið af Islendingnm . . . “ Og á bls 3 við árin 1263 og 1264: „Hákon kon- 
nngnr andaðist fyrir vestan haf, eptir er ísland var geingið nndir hann . . . “ Og (1264): „gekk 
ísland til fnlls nndir konungdóminn.u

*) bls. 354.
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ung Norðmanna, en ekki við Norðraenn, svo sera hann segir í Noregssögu sinni: 
»Islandia regi tandem subjieitur. Fædus Islandorum cum rege factus.« *) Hið sama 
er og Jóni Espólín Ijóst, manni sem uppi er svo sem seinast á einveldistímunum 
(d. 1836).2) Og á svipaðan hátt mætti telja ýmsa fieiri, og sýnir það alt, að menn 
voru uppi á öllum tímum, er gerðu sér rétta grein fyrir þjóðrétti landsins.

Landsmenn voru heldur ekki leingi að átta sig á því, hver væri réttindi 
þeirra og hverjar þjóðréttarkröfur þeir ætti að gera Islandi til handa, þegar Frið- 
rik konungur VII. hafði geflð út auglýsing sína 29. Janúar 1848 um það, að ein- 
veldi konungs skyldi afnumið í ríkjum hans og »frelsi hvers landshluta sér i lagi 
haldast« og »sérstök réttindi og gagn innbúanna í hverjum landshluta*. Þá samdi 
Jón Sigurðsson sína nafnkunnu ritgerð, er hann kallaði »Hugvekju til íslendinga* 
og lét prenta i Nýjum Félagsritum’), og sýnir hann þar áþreifanlega fram á, að réttar- 
kröfur sínar eigi Islendingar að býggja á sáttmálum þeim, er þeir gerðu í önd- 
verðu við Noregskonung, jafnframt því, sem hann sýnir fram á að þeir hafi ekki 
með einvaldsskuldbindingunni í Kópavogi 1662 afsalað sér neinu valdi í heudur 
annarar þjóðar. Farast honum þar meðal annars svo orð:*) »En hvernig sem 
þessu er nú varið (o: lögmæti einvaldsskuldbindingarinnar), þá hefir einveldi kon- 
ungs verið eins fullkomlega viðurkent á Islandi eins og annarstaðar í ríkinu, og 
það er ekki tilgangur vor að hrinda gildi þess meðan það er viðurkent. En eins 
víst er hitt, að Islendingar hafa ekki hylt Dani eða Þjóðverja, né neina aðra 
þjóð, til einveldis yfir sig, þó þeir hafi jafnframt Dönum og Norðmönnum hylt 
einvalda konunga. Þar af leiðir aptur, að þegar konungur afsalar sér einveldið, 
þá höfum vér ástæðu til að vænta þess, að hann styðji oss til að halda að minsta 
kosti þeim réttindum, sem helguð eru með hinum foma sáttmála, þegar land vort 
sameinaðist Noregi. Það er sá grundvöllur. sem vér eigum að hyggja á, og laga 
samkvœmt þörfum þessa tíma. . . . « Að lyktum skorar hann á landsmenn að 
eiga fundi þá þegar um sumarið um þetta málefni.

Hinn 5. Ágúst það ár (1848) áttu því næst nokkrir Alþingismenn og 
fleiri landsmenn úr öllum umdæmum landsins fund á Þingvelli við öxará í »til- 
efni af aðalríkissamkomu þeirri, sem nú er ákveðin, og enni frjálsari stjórnarskip- 
un, sem að henni lokinni skal innleiða í Danmörku«. Fyrir fundinum gekst Jón 
umboðsmaður Guðmundsson5). Sendu fundarmenn konungi bænarskrá, þar sem 
farið var fram á:
»1. Að Yðar Hátign allra mildilcgast veiti Islandi þjóðþing út af fyrir sig, bygt 

á jafnfrjálsri undirstöðu og með sömu réttindum sem bræður vorir í Danmörku 
fá að njóta, og ennfremur

2. Að Islandi verði gefinn kostur á að kjósa fulltrúa eptir frjálslegura kosning- 
arlögum, til að ráðgast í landinu sjálfu um þau atriði í hinni fyrirhuguðu 
stjórnarskipun Danmerkurrikis, sem beinlínis og eingaungu við koma Islandi, 
og sér í lagi hvað áhrærir fyrirkomulag þjóðþings vors, áður en þau verða 
staðfest af Yðar Hátign.«

*) Hist. Norv. IV, 332.
s) Sbr. neðanmálsgr. hér á nndan.
’) Ný Félagsrit, VIII, Kb. 1848, bls. 1-24.
*) Ný Félagsrit VIU, 16.
s) Sbr. Reykjaviknrpóst H, 170—172.
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En jafnframt þessu var send samhljóða bænarekrá frá Gullbringusýslu og önnur 
i svipaða átt frá fundi, sem haldinn var í Reykjavík. Árangurinn hér af varð 
konungsbréflð frá 23. Sept. 1848,1) þar sem því er lofað, að stjórnarskipan lands- 
ins skuli ekki með lögum til lykta ráðið fyrri en íslendingar sjálfir á fundi í 
landinu eru búnir að segja álit 'sitt um það efni. Niðurataðan varð og sú á 
grundvallarlagaþingi Dana 1849 að eingin ákvæði voru tekin þar um réttaretöðu 
íslands að svo komnu.

Þingvallarfundur sá, sem haldinn var 1849, var mest til að undirbúa kosn- 
ingarlög fyrir þjóðfund, sem nú var búið að ákveða, að haldinn yrði hér á landi 
18502), þó að það drægist til 1851.

Fundarályktanir þær, sem landsmennn nú gera þessi ár, 1850—1851, til 
undirbúnings þjóðfundinum, eru flestar afarmerkilegar. í þeim eru nær öllum 
gerðar fylstu kröfur til þjóðríkisréttinda landinu til handa samkvæmt því, sem 
landinu var ætlað, þegar það gekk í samband við Noregskonung, eptir því sem 
það gæti samlagast hentuglega þeim tímum, er nú eru. Vitanlega er mönnum 
þetta nokkuð misljóst, en öllum þó í heild svo meðvitandi, að það dylst ekki. 
Og verður hér nú að fara nokkuru frekar út í þetta efni, því að aldrei fyrri en 
nú á þessum síðustu timum hafa Islendingar sett jafnskýrt og skýlaust fram 
kröfur sínar sem á árunum kringum 1850, og er í rauninni næstum furða, hvað 
menn voru fljótir að átta sig.

Á Þingvallarfundi þeim, sem haldinn var 1850, voru þetta þjóðréttinda- 
kröfurnar3):

»Að Islendingar væri frjdls þjóð út af fyrir sig, með því að land þeirra 
væri hvorki bygt í öndverðu af Dönum, né heldur seinna unnið með herekildi, 
og gœti þvi hvorki álitizt sem nýlenda né skattland þeirra; þess vegna vœri réttast 
að laga alt samband Islendinga við Dani eptir hinum foma sáttmála, sem gerður 
var við Noregskonung, og œtti á honurn að byggja öll þjóðarréttindi þeirra ... Að 
íslendingar skyldi hafa jarl yfir sér, sem hefði myndugleika konungs, þegar á 
þyrfti að halda.<

Um þessi ár voru fundahöld mikil um land alt til undirbúnings þessa 
hins mikla máls, er allir væntu, að tekin mundi ákvæði um til hlítar á þjóðfund- 
inum 1851. Hafði séretök »Miðnefnd« (miðstjórn) verið kosin á Þingvallarfundi 
1850, er hefði aðsetur í Reykjavík, en þingmenn skyldu gangast fyrir fundahöld- 
um hver í sínu kjördæmi, en ályktanir fundanna skyldu prentaðar, sem og varð 
að nokkru, i blaði því, er nefnist »Undirbúningsblað undir þjóðfundinn að sumri 
1850« og kom út i Reykjavik 1850—1851. Verður nú um stund sýnt, hverju 
landsmenn fóru þá fram í undiretöðuatriðum þessa máls í ýmsum héruðum landsins.

1 sýslunefndaráliti úr Vestur-Skaptafellssýslu 10. og 11. Dec. 1850 er meðal 
annare tekið fram; » . . . en með því ísland er frjálst þjóðfélag út af fyrir sig, 
með fullu þjóðerni og þjóðréttindum, þá verður samband þess við Danmörku að 
vera bygt á hinum sama grundvelli og samband þess var við Noreg eptir hinurn 
gamla sáttmála við Noregskonunga . . . vér viljum . . . að konungur eigi frestandi 
neitunarvald . . . Fallist þingið á eitthvert frumvarp þjóðarinnar óbreytt þrisvar

*) Sbr. Þjóðólf XTV, 123.
’) Þjóðólfor I, 74—76; Reykjavikurpóstur III, Nr. 10. 
•) Þjóðólfur U, 174.
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hvað eptir annað, þá viljum vér það verði að lögum, þó konungur vilji ei sam- 
sinna . . . « Ennfremur segja þeir; »Á konungsborð viljum vér leggja eptir efna- 
hag og réttri tiltölu.« Þá vilja þeir hafa »jarl, er konungur setur, hvort hann 
vill íslenzkan mann eða danskan, er kunni íslenzk lög og að rita og tala íslenzka 
tungu«*) Hermála geta þeir að aungvu.

í sýslunefndaráliti frá Árnessýslu dagsettu í Hruna 23. Jan. 1851 er með- 
al annara greina sagt, að íslendingar skuli borga að tiltölu Dönum fyrir með- 
ferð þeirra mála, er þeir hafi af okkar hendi, og segja þeir um leið: »Sýnist 
okkur það verði að vera á voru valdi, til hverra ríkisstiftana vér viljum geta átt til- 
kall og til hverra vér viljum fé leggja«. Um frestandi neitunarvald konungs fara 
þeir svo feldum orðum: » . . . . Samþykki hann (konungur) þau (lögin) ekki, 
þá leggur hann bann á. Þessi bannsréttur getum vér með engu móti betur séð 
en eigi að vera frestandi, en ekki ótakmarkaður .... Vér höfum borið þetta 
mál undir marga hina hyggnustu menn, og hlýtt á ræður margra manna um það, 
og styrkir það álit, sem vér þannig höfum orðið varir, ekki lítið þá sannfæring
vora, að ótakmarkað neitunarvald ekki eigi hér að eiga stað............« Um hæsta-
rétt fara þeir svo feldum orðum . . . »Ekki viljum vér lengur eiga mál vor undir 
dómi Dana...............«*)

I áliti Borgfirðinga dagsettu á Ytrahólmi 22. Jan. 1851, sem er eitthvert 
skýrasta álitið frá þessum tímum, segir meðal annars svo: »Fyrir fortölur 
einar gáfust Islendingar í samband við Norðmenn með frjálsum samningi, en 
aldrei vopnum unnir eða herskildi þjáðir«. Lagasetning sína vilja þeir og 
að Island hafl í öllum greinum, »því heldur sem vér, fremur en Danir, höfum i 
hinum forna sáttmála réttindi þau oss áskilin að semja lög vor sjálflr (»konung- 
ur láti oss ná íslenzkum lögum«).« Þeir vilja og, að konungur hafi að eins frest- 
andi neitunarvald og geti að eins neitað lögum þrisvar staðfestingar (6. gr.). Enn- 
fremur vilja þeir, að hæstiréttur Dana sé afnuminn og hinn æðsti dómstóll allra 
íslenzkra mála sé settur á stofn landinu sjálfu (14. gr). Þeir mæla og svo: 
»Island greiði til konungsborðs að réttri tiltölu eftir fólkstali.« Hermála geta 
þeir að engu, og ekki er að sjá að þeir ætlist til, að Danir fari með nein mál 
fyrir hönd Islendinga.— 2. gr. í frumvarpi þeirra hljóðar á þessa leið: »Sáttmáli 
Islendinga við konung frá 1264 viljum vér haldist að svo miklu leyti sem tím- 
anna þarflr leyfa og hliðsjón sú krefur, sem hafa verður til stjórnarbótar þeirrar, 
sem á er komin í Danmörku.«8).

Nefndarálit Mýramanna er dagsett i Stafholti 17.—19. Jan. 1851. Meðal

*) TJndirbúningsblað undir þjóðfnndinn Nr. 2. bls. 10—11. Nefndarmenn Skaptfellinga voru 
þeir Páll próf. Pálsson i Hörgsdal (d. 1861), Bjöm umboðsmaður Kristjánsson á Höfðabrekku (d. 
1856), Einar hreppstj. Bjamason í Hrífunesi (d. 1888), Þorkell prestur Eyjólfsson i Asum (d. 
1891), og Magnús breppstj. Magnússon i Sandaseli (d. 1890). Nefndarálitið samdi sira Þorkell.

*) Undirbúningsblað undir þjóðfundinn nr. 2—3, bls. 12—20. Nefndarmenn þeirra Árnesinga 
voru þeir Jóhann próf. Briem í Hruna (d. 1894), Magnús Jónsson i Austurhlið, siðar i Bráðræði, 
Guðmundur Þorsteinsson i Hlið i Hrepp, Magnús Andrtsson alþm. í Langholti og Guðmundur 
Guðmundsson í Bræðratungu. A nefndarálitinu er þekkjanlegur stýll Jóhanns próf. i Hruna.

’) Undirbuningsblað undir þjóðfundinn nr. 13, bls. 20—23. Nefndarmenn Borgfirðinga voru 
þeir Hannes próf. Stephensen á Hólmi, Magnús Sigurðsson, Bjarni Brynjólfsson á Kjarans- 
stöðum, Jón Amason stúdent á Leirá og Kolbeinn Ámason á Hofsstöðnm, bróðir hans. Stýlsetn- 
ing nefndarálitsins er þekkjanlega sira Hannesar á Hólmi.
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annars, sem þeir tilgreina í tillögum sínum er það, að konungur hafi að eins frest- 
andi neitunarvald og geti ekki neitað lögum oftar en þrisvar (23. gr.). Hermála 
geta þeir að engu. í 19. gr. tillagna sinna segja þeir svo: *Konungur semur
verzlunarsamninga við útlend ríki og segir þeim lausum............« Um konungs-
erfðir mæla þeir svo: »Konungsvaldið gengur i erfðir til konunga þeirra, sem 
eru rétt bornir til ríkis í Danmörku eftir erfðalögum þeim, sem nú gilda þar« 
(1. gr.). Og ennfremur herma þeir svo i 8. gr.: »Þegar Danir, að grundvallar- 
lögum þeirra, er nú gilda, taka lögráðanda konungi eða konungsefni eður og 
ríkisstjóra, þá hafa þessir menn sömu skyldur við ísland og konungur sjálfur, og 
vinnur ríkisstjóri sama eið og hann (þ. e. að halda grundvallarlög íslands).

9. gr. Sé enginn ríkisarfi, eða geti ekki ríkisarfinn eða ríkisstjórinn tekið 
þegar við stjórninni, skal landstjómin hafa hana á hendi, þangað til ráðið vérð- 
ur úr því.

10. gr. Sé enginn ríkisarfi til, skal nýkosið aukaþjóðþing kjósa konung 
og ákveða erfðalög.1)

11. gr. Það skal við hver konungaskifti með lögum ákveðið, hversu 
mikið leggja skuli á konungsborð á meðan konungur situr að völdum.«*)

Alitsgjörð Dalamanna var skrifuð i Janúar 1851 og undirskrifuð af síra 
Guðmundi Einarssyni, siðast prófasti að Breiðabólsstað á Skógarströnd, og Þorvaldi 
umboðsmanni Sívertsen í Hrappsey. Er þar meðal annara orða tekið fram, »að ís- 
lendingar njóti jafnréttis móts við Dani, sem þjóð sér í lagi, en efefci sem deild 
úr heild Danmerkurríkis.« Ennfremur »að þjóðmálefni íslendinga verði að öllu, 
sem unt er, óháð atkvæðum og ályktunum ríkisdagsins í Danmörku.*1)

Álit ísfirðinga er dagsett 11. Októberl850, og eru engin nöfn undir skrifuð. 
Þar er það tekið fram, að ísland skuli vera »frjálst sambandsland Danaveldis, 
meðan það er þjóðríki, og skulum vér játa sama konung og Danir, svo lengi 
sem konungur er rétt borinn til rikis af ætt þeiril, er nú situr að völdum, en 
skyldur er hann að vinna eið að þvi að halda stjórnarlög vor.<

Þá er þar enn tekið fram (5. gr.) að konungur skuli aðeins hafa frest- 
andi neitunarvald, og eigi mega synja lögum staðfestingar oftar en tvisvar?)

Álit Húnvetninga er ritað í Febrúar 1851, og er að vísu allrækilegt, en 
flækir þó málefnum landanna nokkuð saman. Eigi að síður er 4. gr. í frum- 
varpi þeirra að efni til nokkum veginn samhljóða niðurlagsatriðunum í hinum 
fomu sáttmálum íslendinga við Noregskonunga. Segja þeir: »Danakonungur má 
ekki farga íslandi, eða nokkmm hluta þess til annara þjóða. Breytist það ásig- 
komulag Daumerkur, sem nú er, þannig, að hún komist undir yfirráð annara 
þjóða, eða ef konungur heldur ekki grundvallarlög íslands, þá er Islandi frjálst

Í88

*) Sbr. Ákvæði Arnesinga ú bls. 12 i Undirbúningsblaði nndir þjóðfnndinn.

’) Nefndarmenn Mýramanna vorn þeir Ólafur próf. Pálsson, Guðmundur próf. Vigfús- 
son, Guðmundur Pétursson sættamaðnr, Pétur bóndi Jónsson, Magnús sýslumaður Gislason og 
Jón Sigurðsson i Tandraseli, sem ritar nndir nefndarálitið af því síra Magnús Hdkonarson kom 
ekki ú fnndinn. Undirbúningsblað nndir þjóðfnndinn bls. 23—27.

‘) Undirbúningsblað nndir þjóðfnndinn bls. 28.

*) Undirbúningsblað undir þjóðfnndinn bls. 28.
99
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að segja sig úr sambaudinu við Danmörk, ef það heldur kýs að standa i satíl- 
bandi við aðrar þjóðir, eftir nýjum grundvallarlögum.t1)

Álit Skagfirðinga er ritað í Janúarmánuði 1851, og er eitt af hinum rök- 
samlegustu fundarálitum frá héruðuuum á þeim tímum.2) Segja þeir meðal ann- 
ara orða, að þeir telji »ekki efunarmál, að íslands samband við Danmörku geti 
orðið hagfeldara en hingað til, ef öðrum grundvallarreglum er fylgt i lögum sam- 
bandsins og stjómarháttum landsins hér eftir en hingað til, t. a. m. gæti það 
nú fengið fyrir landsmanna sameiginlegu þegnsamlega bæn til konungs af náð 
hans og mildi viðlíkt frelsi því, er sjálft móðurland ættjarðar vorrar, Noregur, 
nýtur nú í sambandi sinu við Svíariki, ásamt hverjum hún komst undir Dan- 
merkur konungs vald og tilheyrði þeim eðlilega að þvi leyti og alt svo lengi, sem 
þeir voru jafnframt Noregs konungar . . .« »En reyndar erum vér*, segja þeir, 
»veikrar vonar um, að sambandið milli Islands og Danmerkur geti orðið þvl fymefnda 
heillavœnlegt, hverjum grundvallarreglum sem fylgt vœri í lögum sambandsins og stjóm 
landsins-, því reynslan er búin að sýna fram á . . . . að það er eðlilegt, þótt 
mildirikar aðgerðir þeirra (konunganna) landinu í hagsmunavon hafi ei heppnazt 
samkvæmt tilgangi þeirra, og sambandið geti því aldrei farið með ákjósanlegum 
feldi.< Mun flestum ljóst, hvert þessi skoðun stefnir, þegar hún er rakin til klíð- 
ar. Ekki álíta þeir, að jarl þurfi yfir landið. En hitt telja þeir nauðsynlegt, »að 
Alþingi öðlist aptur öll sín fornu réttindi, er álítast kynnu að eiga enn við þessa 
tíma, svo sem vald til að endurbæta landsins eigin lög og semja ný í samein- 
ingu við konunginn á likan hátt og stórþingið í Noregi . . . < Ennfremur segja 
þeir, »að við fom réttindi lands þessa kemst aðeins Tieirn frestanda neitunarvald kon- 
ungsinst, og leiða þeir rök að því frá 4. og 9. kap. í þingfararbálki Jónsbókar. Og 
alt dómsvald vilja þeir hafa í landinu.2)

í einni fundarsamþykt frá úthalli ársins 1850 eða upphafi árs 1851, sem 
ekki verður hæglega séð, frá hvaða héraði er, segir meðal annars:
»1. Það er álit fundarins að íslands rétti hafi verið hallað í samanburði við

Dani.
2. Fundurinn álítur, að byggja þurfi stjórnarreglur íslands á þessu:

a. Islendingar eru þjóð sér í lagi með fullu þjóðerni og þjóðréttindum.
b. Island er frjálst sambandsland Danmerkur, en ekki partur úr henni, ekki 

numið með herskildi, og ekki nýlenda.
c. Island er bæði of fjarlægt og ólíkt Danmörku til þess að geta átt þjóð- 

stjóm saman við hana.
3. Meðan ísland er í sambandi við Danmörku, skulum vér hafa konung þann 

yfir oss, sem er rétt borinn til rikis i Danmörk eftir því erfðatali, sem nú 
er, og skal því ekki breytt, nema af Alþingi.

*) Undirbúningsblað undir þjóðfnndinn bls. 29—34. Nefndarmenn Húnvetninga, sem nndir- 
skrifa nefndarúlitið, eru þeir Jón Jónsson, likl. prófastnr i Steinnesi, Bunólfur M. Olsen umboðs- 
maður ú Þingeyrum og Olafur Jónsson, liklega Ólafur ú Sveinsstöðum bróðir Jóns prófasts.

*) Undirbúningsblað bls. 34—40.
’) Nefndarmenn Skagfirðinga voru þeir Lárus sýslumaður Thorarensen í Enni, sem virðist 

hafa samið úlitsskjalið, sira Benedikt Vigfvsson & Hólum, sira Jón Beykjalin, Sigurður Guð- 
mundsson ú Heiði og Thomas Thomasson ú Hvalnesi og siðar ú Þverú.
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6. Verzlunarsamninga semur konungur vor, og breytir þeim fyrir vora hönd, 
við útlendar þjóðir; ekki skulu þeir gildir, nema Alþingi samþyTcki.*

I annari samþykt eða álitsgerð frá 1850, sem gerð er í Nóvember, en 
óglögt sést úr hverju héraði landsins sé, er meðal annars svo til orða tekið: ». . 
. . . . hyggjum vér, að álit vort sé bygt d hinum foma sdttmdla milli feðra vorra 
og Noregskonunga, að þvi ieyti sem orðið gat eftir nœrverandi tíma dsigkomulagi, 
en atriði voru eru: ....
4. Það þykir oss óyggjandi, að því að eins geti stjórnarbót vor íslendinga orðið 

oss heillavænleg og affarasæl, að konungur hafi einungis hið frestandi neitun- 
arvald.

5. Þess óskum vér, að Alþingi hafi öll þau réttindi, sem þjóðþing hafa bezt, þar
sera er takmörkuð konungsstjóm; og er það: Löggjafarvaldið í sameiningu 
við konungsins frestandi neitunarvald.....................................................................

6. Æðsta dómstól verðum vér að eiga i landi voru, þann er dæmi þau mál, er 
viðvíkja stjórnarathöfnum, samt öll samkynja mál vor, þau er hingað tíl 
hafa verið dæmd af hæstaréttí Dana«.

í »frumvarpi frá Þorskafjarðarþingi (1850)« er komizt nokkuð svipað
að orði:
»1. Meðan ísland er í stjóroarsambandi við Dani, skulum vér hafa konung þann, 

sem að réttborinn er til ríkis í Danmörku eftir því erfðatali Danakonunga, 
sem nú er þar lögtekið, og skal því ei breytt, nema af Alþingi....................

13. Nú verður það, að konungur vor staðfestír ekki eitthvert lagafrumvarp, er 
Alþingi hefir samþykt, og má það ekki að því sinni að lögum verða; en verði 
mál það aftur borið upp á öðru Alþingi og þar samþykt, þá er það þó lög, 
þó kongur banni.*1)

*Frumvarp til grundvallarlaga Islands* er prentað sérstakt i Reykjavik
1850. *Höfundur er sira Ólafur Einarsson d Stað d Reykjanesi*, hefir Jón Sigurðs- 
son ritað á eina afskrift þessa skjals. Frumvarp þetta er merkilegt í marga 
staði, og er þetta þar meðal annars tekið fram:
»1. ísland er frjálst þjóðfélag út af fyrir sig, ódeilanlegt og óafsalanlegt, samein- 

að Danmörku undir einum og sama konungi, og ræður núverandi konungur 
og konungar Oldenborgarættar yfir því með takmörkuðu valdi.

787

5. Konungur má án samþykkis Alþingis vera konungur yfir hverjum helzt lönd- 
um, sem hann vill.

7. Þau núgildandi erfðalög Danakonunga samþykkja íslendingar, rneðan Olden- 
borgarætt ræður þar riki, en þegar hún deyr út eður önnur konungsœtt kemur 
til ríkis, skal það á valdi þjóðariwnar, hvort hún jáiar hollustu Danakonungum 
eður eigi.

10. Þegar konungur Oldenborgarættar álitur nauðsynlegt, annaðhvort vegna burt- 
ferðar eða veikleika, að rikisstjóri sé settur, og þjóðþing Dana hefur samþykt 
lagafrumvarp konungs um það efni, þd skalþað frumvarp einnig sendast Alþingi 
til samþyktar.

') Um frestandi neitunarvald er ritað 1 Þjóftólf II, 185—187, 189—190; III, 209—211.
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11. Verði konungur óhæfur til ríkisstjórnar, og Þjóðþing Dana hefur ákveðið að 
taka sér rikisstjóra, þd skal dkvörðun sú einnig sendast Alþingi til meðferðar.

12. Ef það kemur fyrir, að rikiserflngi við fráfall konungs, verði ómyndugur eða 
óhæfur til stjórnar, þd skulu þau lög, sem konungur kynni að semja dhrœrandi 
rikisstjóra, sendast Alþingi til dlita.

13. Hafl Alþingi samþykt ríkisstjóra, hvenær sem hans þykir þurfa í Danmörku, 
þá afhendi ríkisstjóri fulltrúa Islendinga eiðsskjal samhljóða því, sem konung- 
unum er fyrir lagt; og skal það eiðsskjal sendast Alþingi.

14. Konungur sendi Alþingi frumvarp um, hversu mikið íslendingar eigi að leggja 
á konungsborð, og skal Alþiugi ákveða eftir efnahag, fólksfjölda og öðru ásig- 
komulagi landsins, að hve miklu leyti það frumvarp geti samþykst. . . . 
.......................................<*)•

Þorleifur fruðmundsson Repp var vitur maður, fjölfróður og stjórnvis; bauð 
hann sig fram við kosningar undir þjóðfundinn í Árnesþingi og ritaði hann Árnes- 
ingum þá opið bréf dagsett í Kaupmannahöfn 29. September 1849, og lét prenta 
það sérstakt i Khöfn sama ár. Farast honum svo orð þar meðal annara greina:

•Amstri því gjörvöllu er Danir hafa haft á seinni öldum í lagasetningum 
fyrir oss vil ek at vér léttim með öllu af höndum þeim ok alla landsstjórn ok 
alla lýðmentun vil ek efla á Islandi sjálfu, en Danakonungur staðfesti öll íslands lög, 
er Alþingi setur, en hlýði þó ráði valdsmanns á íslandi, hvort sem hann skal kalla 
lögmann eða jarl.

Af þessum orsökum mun ek þat til leggja, at nýta vel vor hin fornu lög, 
ok gæta þess hvervetna, hverjar lagabætur Englar hafa sett á seinni öldum, ok 
hvað af þeim hefir leitt á þeim eyjum, sem oss eru næstar; ok væntir mik at 
lög þau öll, er vér setjum í slíkum anda, muni lúta til eflingar frelsisins ok stað- 
festingar þess. Nú virðist mér svo, sem yður muni skiljast, góðir bræður, hvern 
veg ek muna atkvæði gefa, ef ek em kjörinn fyrir yðra hönd. Frelsi kref ek 
fullkomit um trú og ræðu ok skript ok mannfundi ok kaupverzlun ok alla þá 
hluti, er íslendingar höfðu fult frelsi í fyrir árið 1260: Þó at óskerðri vorri holl- 
ustu ok trygð viðr enn göfga Danakonung Friðrik enn sjöunda, er ek vænti 
þess, með fullri vissu, at hann haldi til fulls Gamla sáttmála Noregskonunga 
við oss«.

Þingvallarfundur var auðvitað haldinn 1851 til undirbúnings undir þjóð- 
fundinn, og hófst hann 28. júnímán., og var forseti hans Hannes prófastur Stephen- 
sen á Hólmi, en skrifari fundarins var Bjöm Haldórsson síðar prófastur í Laufási. í 
•Ávarpi fundarmanna á Þingvöllum til Þjóðþingismanna 1851 «8) er komizt svoað orði:

»Álit nefndanna úr Skaftafells, Ámess, Borgarfjarðar, Mýra, Dala, ísafjarð- 
ar, Húnavatns og Skagafjarðarkjördæmum eru yður kunnug, þar þau hafa verið 
prentuð*). Þar að auki hafa fundinum borizt álit nefndanna í Norðurmúla4) og 
Rangárvallakjördæmum, og eru þau enn óprentuð.

Álit þessi eru að sönnu nokkuð mismunandi hvert frá öðru í ýmsum grein- 
um, en hafa þó öll sameiginlega til að bera, að ísland eigi að vera frjáls þjóð,

’), Upp&stnngur þeirra rira Gnttorms P&lssonar og Vigfúsar Gnttormssonar til grnndvallar- 
laga fyrir Islana 1851 ern prentaðar I Þjóðólfi III. 281—287.

’) Undirbúningsblað nndir Þjóðfnndinn bls. 42. sbr. Landstiðindi II. 193—194, 197—200.
’) öll þessi álit ern prentnð í Undirbúningsblaði nndir Þjóðfnndinn 1850—1851, og er þeirra 

allra getið hér að framan.
*) Skýrsla fr& héraðsfnndnm íj Múlaþingi 1850—1851 og 1852 er prentftð i Þjéðólfi V. 

64—67, 71, 84, 113.
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og hafa saraa konung og Danir. Það er ómótinælanlegur sannleiki, að vér Is- 
lendingar erum þjóð útaf fyrir oss, og bera oss, ekki einungis eftir náttúrunnar 
boði, heldur einnig eftir sögu lands voi-s, fullkomin þjóðréttindi. Vér álitum 
því að vér í nafni þjóðar vorrar getum skorað á yður, heiðruðu þjóðfundarmenn, 
að þér vemdið svo og varðveitið þessi vor réttindi, að þau verði í engu skerð. 
Þar eð þér nú eruð kvaddir til að semja við konung vorn um stjórnarskipun lands 
vors eftirleiðis, tökum vér hér fram nokkur þau atriði, er oss þykja einkum áríðandi, 
og eru þau þessi:

1. Að stjórnarathöfn landsins í löggjöf, dómsvaldi og framkvæmdarvaldi komi 
sem mest í hendur þjóðar vorrar, en verði ekki í höndum annara þjóða. 
Af þessu flýtur:
að alþingi vort fái fult löggjafarvald með konunginum, fult vald til að ákveða 
tekjur og útgjöld og skatta, og öll þau afskifti af málum landsins, sem slík 
þjóðþing hafa, er frjálslega eru skipuð;
að allir dómar séu dæmdir i landinu sjálfu, og séu ekki háðir nokkrum út- 
lendum dómstólum;
að konungur vor láti framkvæmdarvaldið hér á landi eiga aðsetur í landinu 
sjálfu og vera í höndum eins manns eða fleiri, sem hafi ábyrgð fyrir þjóð- 
inni og konunginum, og að vér fáum erindsreka þann í Danmörku, er beri 
stjórnarmálefni þau fyrir konunginn, sem fyrir hann þurfa að koma, og frá 
honum til vor.

2. Að í málefnum þeim, sem kynnu að verða sameiginleg fyrir þjóð vora við 
Dani, eða menn í öðrum hlutum veldis konungs vors, verði þess gætt, að 
vér i afgreiðslu þeirra mála höfum fullkomið jafnrétti við þá«.

Það er á öllu auðséð að menn hafa gert sér miklar vonir, bæði um til- 
lögur þær, er stjórnin mundi leggja fyrir þjóðfundinn til grundvallarlaga fyrir 
ísland, og eins það, að viðleitni landsmanna er augljós i þvi að gera sér grein 
fyrir, hver réttarstaða landsins væri að Iögum og hver réttarstaða því væri hent- 
ug eftir kröfum tímans. Vitaskuld er það, að þetta kemur ekki jafnljóst fram í 
öllum héruðum landsins og nokkuð á mismunandi hátt. Á því þarf þó engan 
að kynja, þegar þess er gætt að samgöngur voru þá dræmar á landi hér, en 
hvert hérað gerði tillögur sínar nokkuð i einangri og án þess að héruðin gætu 
borið sig saman. En því merkilegra er það, þegar öllu er á botninn hvolft, að 
sami er mergurinn málsins i öllum fundargjörðum og ályktunum landsmanna, 
sem er það, að Island eigi heimting, samkvæmt fornri þjóðréttarstöðu sinni, þegar 
það gekk í samband við konung í öndverðu, á því að vera frjálst þjóðland og 
fullveðja riki.

En vonbrigðin urðu mikil. Það heflr varla nokkurn tíma komið eins 
óvænt og illa ofan í þurt hey, eins og frumvarp það kom yflr landsmenn, sem 
lagt var fyrir þjóðfundinn »um stöðu Islands í fyrirkomulagi ríkisins og um 
ríkisþingskosningar d Islandu. »RikisþingskoBningar á Islandi* koma óneitanlega 
undarlega heim við það, að samkvæmt fyrstu grein þessa frumvarps er svo fyr- 
ir mælt, að »grundvallarlög Danmerkurríkis frá 5. Júní 1849, sem tengd eru við 
lög þessi, skuii vera gild á Islandi«. Ekki kemur það heldur vel heiin við það, 
að íslandi skuli vera ætlaður staður í »fyrirkomulagi ríkisins« (þ. e. danska al- 
rikisins). Manni gæti því dottið í hug, að ríkisþingið á Islandi ætti að vera alls-
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herjar ríkiaþing fyrir alt veldi Danakonungs. En að það muni samt ekki hafa 
verið hugsunin, sést þó á ýmsum ákvæðum frumvarpsins sjálfs. I 2. gr. er svo 
ákveðið, að þau sé nokkur máiefni, sem þar eiu talin, er Alþingi og konungur 
eigi að hafa löggjafarvald í; en ef á reynir er þó auðséð að þetta löggjafarvald 
gat í ýmsum atriðum orðió að engu, ef svo bar undir, því að 3. gr. frumvarps- 
ins hljóðar svo:

»Verði ágreiningur um, í hverjum málefnum löggjafarvaldið skuiiframkvæmt 
eftir 2. gr. grundvallarlaganna, og í hverjum samkv. 2. gr. í lögum þessum, þá 
skal löggjafarvald rikisins, ef þörf er til, skera úr þvi«.

En þó var þetta ekki álitið nóg til þess að tryggja fullkomna innlimun 
landsins í alríkið, heldur skyldi með sérstöku lagaboði fyrir ísland ákveðið eftir fyrir- 
mynd, sem sköpuð yrði hreppum í Danmörku, hvert vald Alþingi yrði veitt í 
æðri stjórn innanlands málefna hér í landi, samkvæmt því sem stendur í 9. gr. 
þessa frumvarps, er hljóðar svo:

»Það skal ákveðið með lagaboði sér í lagi fyrir ísland, hvert vald verði 
veitt Alþingi í æðri stjórn innanlands málefna, líkt þvi, sera kann að verða 
ákveðið um æðri sveitarstjórnir í Danmörku*.

Það er sögn og sannindi, að sá maður, sem þá stóð fyrir íslenzku skrif- 
stofunni í Kaupmannahöfn, Brynjólfur Pétursson, sem var vitur maður og góður 
íslendingur, var ekki látinn semja frumvarp það að stjórnarlögum fyrir ísland, 
sem lagt var fyrir þjóðfundinn. Frumvarp það, er hann samdi, varað engu haft. 
En hins vegar var danskur maður, sem undir hann laut á skrifstofunni og hög- 
um íslands var ókunnugur, látinn gera frumvarp það, sem Islendingum var boðið.

Frumvarpi þessu var tekið svo á þjóðfundinum sem alkunnugt er, að 
bæði meiri hluti og minni hluti þeirrar nefndar, er í það mál var skipuð, taldi 
það óhafandi. En i þá nefnd var kosið eitt hið bezta mannval úr þinginu: Jón 
Sigurðsson, Eggert sýslum. Briem, Hannes prófastur Stephensen, Jón sýslum. Guð- 
mundsson, Kristjdn bæjarfógeti Kristjdnsson, Halldór prófastur Jónsson, Jósef 
læknir Skaftason, Stefdn hreppstjóri Jónsson, er allir voru i meiri hluta nefndar- 
innar, og Þórður háyfirdómari Sveiribjörnsson, er gerði ágreiningsnefndarálit, og 
þó breytingartillögur hans gengi ekki mjög langt, miðuðu þær þó að því, að 
nema burtu allra afskaplegustu ákvæði frumvarpsins.

Meiri hluti nefndarinnar fór miklu lengra og tók málið frá rótum. Um 
réttarstöðu landsins farast þeim svo orð í nefndaráliti í stjómarskipunarmálinu1):

»Saga Islands er í því tilliti frábrugðin sögu flestra annara þjóða, að hún 
er hvað greinilegust í fornöld landsins. Tók það að byggjast seint á 9. öld, en 
snemma á hinni 10. öld skipuðu landsbúar stjórn sina; hélzt þjóðstjórnarskipulag 
það, er þá var samið, alt til þess að landið gekk undir Noregs konung 1264 eft- 
ir frjálsum sáttmála; hétu íslendingar að gjalda konungi skatt, en áskildu sér 
aftur, að konungur skyldi halda þeim við íslenzk lög og að embættismenn skyldu 
innlendir vera, og sögðu sig lausa við samninginn, ef út af væri brugðið af hendi 
konungs. ísland varð þannig frjálst sambandsland Noregs að því leyti það kom 
undir sama konung; hélt það stjórnarskipun sinni sér í lagi með löggefandi þingi, 
er líka hafði dómsvaldið á hendi. Árið 1380 varð sami konungur í báðum ríkj-

*) Þjóðfundartiðindi —498,
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unum Noregi og Danmörku og unnu Islendingar þá Ólafi konungi Hákonarssyni 
hollustueið 1382; upp frá því varð Island sambandsland beggja ríkjanna, en 
stjómarformið breyttist ekki í neinu. Voru konungar hyltir hér á landi sér í 
lagi og þannig var Friðrik hinn 3. hyltur hér 1649. Þannig fór og einvalds- 
erfðahyllingin fram sér í lagi hér á landi 1662, að sinu leyti eins og í Noregi. 
Frá þeim tíma, eftir sem hinu ótakmarkaða einveldi jókst afl og magn, var farið 
að slengja saman hinni umboðslegu stjórn Noregs, íslands og Danmerkur; þó 
hafði hvor af þessum hlutum einveldisins sín lög útaf fyrir sig, og í lagamálinu 
voru altaf nefnd 2 ríki Danmörk og Noregur, og við hliðina á þeira konungsins 
land Island, sem partur úr einveldinu, en ekki sem partur úr Noregi og þvi síð- 
ur úr Danmörku. Að vísu munu finnast spor til þess, að það hafi verið afDön- 
um á seinni timum álitið sem nýlenda frá Noregi, en þó margir af landnáms- 
mönnum væru frá Noregi, þá gerði það engan mun í tilliti til réttinda landsins, 
því innbúar þess höfðu frelsi frá upphafi og voru engum háðir, bjuggu sjálfir til 
stjómarlögun sína, er landið naut í nokkur hundruð ára, þangað til það gekk 
undir Noregskonung, en var þó sem heild út af fyrir sig, jafnsnjált Noregi i 
öllum greinum. Löggjafarvaldið var þá í sameiningu hjá konungi og Alþingi, þó 
með þeim mismun, að konungur gat ekki eftir gamla sáttmála gefið lög án sam- 
þykkis þingsins, en þar á móti mátti þingið gera ýmsar samþyktir án þess að 
leita staðfestingar konungs. Þessu síðastnefndu valdi hélt Alþingi ekki einungis 
þangað til erfðahyllingin fór fram, 1662, heldur alt til þess þingið var lagt niður 
um næst liðin aldamót, jafnvel þó það neytti þess ekki á seinustu árunum. 
Stjórnarlagaskrá sú, sem þegnar Friðriks konungs hins 3. fólu honum á hendur 
að semja eftir stjórnarbreytinguna, er dagsett 14. Nóvember 1665 og nefnist kon- 
ungalög; í þeim er það ákveðið í 19 gr. að rikin Danmörk og Noregur, og öll 
önnur krúnunni tilheyrandi lönd skyldu vera óskift og ódeild, undir einum og 
sama einvöldum erfðakonungi; samt sem áður neyddist konungurinn til, 1814, að 
sleppa Noregi, en hélt eftir hinu forna sambandslandi Noregs, íslandi, en við 
hvorugt þetta breyttist staða landsins, eða gat orðið breytt að neinu, í sambandi 
við ríkið; það hélt réttindum sinum eftir sem áður, og varð á engan hátt háð 
neinum öðrum hluta einveldisins.

Að öðru leyti má þess geta, að hvorki konungalögunum, né konungsbréfi 
frá 4. september 1709, er þau voru birt með, er þinglýst hér á landi<.

Hér af er það bert að þjóðfundarmenn vorir 1851 hafa haldið þvi skýrt 
og sköruglega fram, að Island hafi gengið sem fullvalda riki undir konung, jafn- 
rétthátt Noregi í öllum greinum, og það að Islendingar gengu undir einveldið 
hafi hvorki gert né getað gert neina breyting á þjóðréttarstöðu landsins. Þetta 
er nákvæmlega hið sama, sem sambandsnefndarmenn vorir héldu fram í öndverðu 
og enn höldumjvér fram, og sem svo er orðað í formála fyrir Rikisréttindum Islands 
»að allar þær breytingar, sem hafa orðið á stjórnarfari Islands eftir að einveldið 
komst á, sé alveg þýðingarlausar fyrir rikisréttindi landsins og réttarstöðu þess«* l).

*) Það er þessi kenning, sem herra Dr. Knud Berlin ver löngn máli til að reyna að hrekja
1 bók Binni „Islands statsretslige Stilling efter Fristatstidens Ophör" Kh 1909. Að voru áliti hefur 
þetta alveg mistekizt fyrir honum, en Björn Magnússon Olsen kallar þessa kenningu „öfgar“ og telur 
að Berlin hafi hrnndið henni „með fullum rökum“ (Enn um upphaf konungsvalds á Islandi, Reykjavik 
1909 bls. 3). En fyrir þeasari fjarstteðu og staðhæfingu færir Björn Olsen engin rök.
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Samkvæmar þessari skoðun eru og tillögur þjóðfundarmanna i frumvarpi 
þvi til stjórnarlaga fyrir ísland, er þeir sömdu og lögðu fyrir þjóðfundinn. Upp- 
haf frumvarps þessa hljóðar svo:
»1. ísland hefir konung og konungserfðir saman við Danmörku. Hver önnur 

málefni skuli vera sameiginleg með íslandi og Danmörku eða öðrum hlut- 
um einveldisins, er komið undir samkomulagi.

2. Konungur tekur nafn Islands í tití.1 sinn«.
Rikin áttu þvi ekki eftir þessu að hafa nein sameiginleg mál, nema um

semdi, og ef ekki semdi, þá engin mál sameiginleg. Þjóðfundarmenn hafa því 
krafizt, að ísland væri aðeins í konungssambandi einu og sú er krafa vor enn.

Slíkar eru kröfur þær, sem íslendingar gera einmitt á þeim timum, þeg- 
ar þeir búast við því, að þeim sé gefið tækifæri til þess að segja til, hver rétt- 
indi þeir eigi að lögum og þeim sé kostur á að ná þeim og njóta þeirra.

En nú er öllum kunnugt, hversu þjóðfundur sá endaði árangurslaust og 
með hvatskeytlegum hætti. Honum var slitið í miðjum kliðum án þess að nokk- 
urar lyktir kæmust á þetta mál og án þess að fundurinn fengi að taka frumvarp 
þetta til meðferðar1).

Jafnskjótt og það gjörræði spurðist út um héruð landsins, er þjóðfundar- 
menn og þetta höfuðmál landsins hafði verið beitt, risu landsmenn upp þegar í 
ársbyrjun 1851 — 1852 víðsvegar og sömdu bænarskrár, erþeir sendu konungi og 
hnigu að því »að nýtt frumvarp til stjórnarskipunarlaga hjá oss, bygt á áliti 
meiri hluta nefndarinnar (á Þjóðfundinum), verði, svo fljótt sem auðið er, samið og 
lagt fyrir fund í landinu sjálfu, er kosið sé til eftir kosningalögunum frá 28. Sept- 
ember 1849«.

Slíkar bænarskrár komu að minsta kosti úr Árnessýslu, Borgarfjarðarsýslu, 
Mýrasýslu, Húnavatnssýslu, Skagafjarðarsýslu, Eyjafjarðarsýslu, Þingeyjarsýslu og 
úr öllum Austfjörðum, undirritaðar af samtals 2291 bændum og búþegnum i 
landinu’).

Árið 1852 var haldinn Þingvallarfundur, en þar er ekki að sjá, að stjórn- 
lagamálinu hafi verið hreift, sem líklega hefir komið af því, að mönnum hefir 
þá enn þótt óséður árangurinn af áðurnefndum bænarskrám landsmanna’). En á 
Þingvallarfundi 1853 er gerð svo látandi áskorun til Alþingis:

»Að Alþingi beiðist, að konungur minnist sem fyrst réttinda vorra og 
heityrða sinna í bréfi sínu frá 23. September 1848, og geri oss hluttakandi í stjórn- 
arbót þeirri, er hann hefir gefið samþegnum vorum í Danmörku, á þann hátt:

a. að hann veiti Alþingi voru löggjafarvald með sjálfum sér i innlend- 
um málum;

*) Um það, sem gerðist á þjóðfundinnm, eru prentnð tiðindi frá Þjóðfundi Islendinga árið 
1851, Rvik 1851. Um þjóðfundinn er og prentuð sérstök ritgjörð i Andvara XXVII. 1—34 eftir Hannes 
Hafstein; ennfremur hefir Elemens landritari látið prenta ýms fróðleg skjöl og skýrslur um Þjóðfund- 
inn i Andvara XXXI. 32—60; XXXII. 146—100. Þeir Jón Sigurðsson og Jón Guðmundsson höfðu 
af Þjóðfundarins hendi horið fram skýrslu og hænarskrá fundarmanna fyrir konung. Skýrsla um 
sendiför þeirra er prentuð í Þjóðólfi 1853, V. ár, 63—66.

*) Þó stendur undir hænarskránni nr Skagafjarðarsýslu „Benedikt Sveinssen stud. art.“; er 
það Benedikt Sveinsson siðar assessor, sýslumaður og alþingismaður um 40 vetra, og kemur hann hér 
i fyrsta skifti við landsmál, þá 25 ára gamall.

*) Þjóðólfur IV. 345—350; Ný Tiðindi (1851—1852) bls. 75—76.
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b. gefi oss innlenda landstjóm;
c. hafi islenzkan ráðgjafa í öllura málum fslands;
d. en veiti oss atkvæöisrétt í öllum sameiginlegum málum konungsveld- 

isins* *1).
En alt kom fyrir ekki og stjórnin gerði ekkert til þess að sinna málinu, 

og liðu þá fram langir og þungir tímar um hríð. Tóku landsmenn þá 
þann upp, þegar ekki var sint réttmætum kröfum, að leita meir lags um 
það að fá þó eitthvað af kröfum sínum heldur en ekki neitt. Áð visu verður 
ekki séð, að Þingvallarfundur 1854 og 1855 hafi hreift stjóramálinu8). 1856 varð 
enginn Þingvallarfundur8). Síðan voru engir Þingvallarfundir haldnir hin næstu 
ár, en á Þingvallarfundi sem þá var næst haldinn, 1861, var stjórnarmálið tekið 
til meðferðar, og bænarskrá um það send til Alþingis4), og er nauðsynjalaust hér 
að rekja út i æsar það mál úr þessu. Landsmenn leituðu sér hagræðis að fá 
þær bætur, sem frekast væri unt á stjóraarfarinu, án þess þó að sleppa nokkru 
af réttindum landsins. Lyktirnar á þeirri viðleitni urðu þær, sem kunnugt er, 
að ríkisþingið danska tók sér þá bíræfni upp á sitt eigið eindæmi, að gefa út 
hin svo nefndu lög um stöðu íslands i rikinu 2. Janúar 1871, sem íslendingar 
mótmæltu þá jafnharðan sem valdboðinni 'lögleysu. Siðan var stjórnarskráin 
gefin út 5. Janúar 1874 af konungi, svo sem einvaldskonungi yfir þessu landi, og 
að henni höfum vér búið siðan með breytingum þeim, sem á hana féllu 1903.

í stjórnmálabaráttunni siðan 1851 hafa í rauninni aldrei komið frarp jafn- 
fullar og afdráttarlausar hinar forau kröfur landsmanna um þjóðréttindi landsins 
eins og þá, fyrri en á Þingvallarfundinum 1907. Þó gættu menn jafnan þess, að 
fyriig'era ekki neinum þjóðréttindum landsins. Þingvallarfundur 1907 var fortaks- 
laust hinn allra fjölsóttasti Þingvallarfundur, sem haldinn hefir verið. Þar eru 
kröfuraar gerðar samkvæmt hinum forau sáttmálum og réttindum landsins. Þá 
hafði verið nýbúið að ráða skipun nefndar þeirrar, af hendi Dana og Islendipga, 
er að verki varð með skipunarbréfi konungs 30. Júlí sama ár »til undirbúnings 
ráðstöfunum til nýrrar löggjafar um stjórnskipulega stöðu íslands í veldi Dana- 
konungs*. Höfðu margir haldið því fram, að nefnd þessa skyldi ekki skipa fyrri 
en nýjar kosningar i landinu hefðu fram farið, er sérstaklega væru miðaðar við 
þetta mál. Laut þvi samþykt Þingvailarfundarins að þessu efni jafnframt hinu. 
En *samþykt þjóðfundarins d Þingvöllum 29. Júni 1907< hljóðar á þessá leið:

*) Þjóðólfur V. 49-50, 109—112; Norðri I. 32, 50—51; Ingólfur (eldri) Nr. 11, bls. 49—51.
’) Þjóðólfur VI. 239—240, 247-249; VII. 105—108, 132-134.
’) Þjóðólfur VUI. 110—111; Timinn II. 65 (neðanmáls).
*) Þjóðólfur XIII. 121—123; íslendingur (eldri) U. 67. — Þingvallarfundir hafa siðan verið 

haldnir þessir: 1862 (Þjóðólfnr XIV. 123—124, 139—141, 149—152; íslendingur IU. 55, 63, 68), 
1864 (Þjóðólfur XVI. 127—128. 165—171; íslendingur IV. 17), 1873 (Þjóðólfur XXV. 127, 134-135, 
140-141, 169—170; Vikverji I. 9-10, 23-25, 30-33, 45—46; Timinn U. 65), 1874 (Þjóðójfur 
XXVI. 9S—100, 143—114, 184—187; Vikverji II. 160—162), 1876 (Þjóðólfur XXVIU. 87, 90, 94; 
lsafold III. 24, 41, 66-68, 103-104, 106-107; Norðlingur 1. 176—177, 202), 1885 (Þjóðólfur 
XXXVU. 23-24, 27, 101—102; ísafold XU. 21, 38, 77, 110—111; Suðri III. 71—72; Próði VI. Nr. 
164 bls. 157—160; Austri (hinn eldri) II. 42 —43, 60—63; Fjallkonan U. 49), 1888 (Þingvallafundar- 
tíðindi itg. i Rvik 1888 og skýrslur i blöðunum það ár), 1885 (skýrslur i blöðunum það ár) og 
1907 (skýrslur i blöðunum það ár). Ágrip af sögu Þingvallarfundanna er prentað i ísafold XXXTV. 
Nr. 37, 38, 41. Sbr. Timinn IL 71.
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»1. a. Fundurinn krefst þess, að væntanlegur sáttmáli við Dani um afstöðu land- 
anna sé gerður á þeim grundvelli einum, að Island sé frjálst land í kon- 
ungssambandi við Danmörku, með fullu jafnrétti og fullu valdi yfir öllum 
sinum málum. En þeim sáttmála má hvor aðili um sig segja upp. — 
Fundurinn mótmælir allri sáttmálagerð, er skemmra fer, og telur þá eigi 
annað fyrir höndum en skilnað landanna, ef eigi nást slíkir samningar, 
sem nefndir voru.

b. Fundurinn telur sjálfsagt, að ísland hafi sérstakan fána og felst á tillögu 
Stúdentafélagsins um gerð hans.

c. Fundurinn krefst þess, að þegnréttur vor verði íslenzkur.
2. Sökum þess að Alþingi var eigi rofið þegar afráðið var að skipa samninga- 

nefnd í sjálfstæðismálinu, skorar fundurinn á Alþingi og stjóm að sjá um, 
að nefndin verði eigi skipuð fyrr af íslands hálfu, en kosið hefir verið til 
Alþingis af nýju*.

Vér skulum ekki fara út í langt mál um það, að nefnd, bæði af islenzk- 
um alþingismönnum og dönskum ríkisþingsmönnum, var með konungsúrskurði 
skipuð »til undirbúnings ráðstöfunum til nýrrar löggjafar um stjómskipulega stöðu 
Islands í veldi Danakonungs*. En vér verðum að líta svo á, að um þetta atriði 
ættum vér ekki að þurfa að semja við aðra en konung vom. Vér skoðum það 
svo sem hann sé enn einvaldur í öllum þeim málefnum íslands, er hann hefir 
eigi takmarkað vald sitt í með stjórnarskrá landsins frá 5. Janúar 1874. Hefði 
þessa nefnd verið að skoða einungis sem ráðunaut fyrir konung í þessu máli, 
og að gjöröir nefndarinnar þvi næst hefðu verið lagðar fyrir Alþingi og konung- 
ur og Alþingi- síðan útkljáð málið í sameiningu, þá teljum vér, að það atferli 
hefði verið samboðið þjóðréttindum landsins. Hitt sjáum vér eigi, að það liggi 
að neinu leyti undir afskifti eða aðgjörðir ríkisþingsins danska að ákveða það, hver 
réttarstaða landsins sé, og því álítum vér, að Frumvarp það um þetta efni frá 
greindri nefnd hefði ekki átt að leggja í heild sinni fyrir ríkisþingið danska. 
Vér álitum, að konungur og Alþingi eigi i sameiningu að gera út um það, hver 
þjóðréttarstaða íslands sé. Það eina atriði i þessu máli, sem vér ætlum, að sé 
samningsefni af vorri hálfu við hið danska löggjafar- og fjárveitingarvald, eru 
hin gömlu skuldaskifti milli íslands og Danmerkur. Eigi að síður erum vér full- . 
vissir um það, að konungi vorum hefir gengið gott eitt til að vilja hrinda mál- 
inu áfram til úrgreiðslu í þessu horfi. Og því höfum vér, í heiður við konung 
vom, viljað taka þetta málefni, sem varðar ísland svo miklu, til sæmilegrar 
meðferðar og gaumgæfilegrar íhugunar, til þess að ótviræður vilji þingsirs mætti 
nú koma fram i raálinu.

Kröfur þær á bls. 23 í gjörðum nefndarinnar, sem hafðar eru eftir ein- 
um af nefndarmönnunum (L. H. Bjamason), — þar sem meðal annars er farið 
fram á að endurskoða hin svo nefndu stöðulög frá 2. Janúar 1871, — og talið er, 
að íslendingar gerðu »n»cð tHliti til stððn landsins í hinu danska ríki<, 
teljum vér allsendis ónógar og ósamboðnar þjóðréttarstöðu íslands, þeirri, sem 
vér ætlum, að þvi beri að lögum. öðru máli er að gegna um kröfur þær, er
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islenzku nefndarmennimir í sameiningu settu fram í nefndinni 7. Marz. Þær 
kröfur eru í öllum höfuðatriðum í samræmi við réttarstöðu þá, sem íslendingar 
hafa jafnan talið, að landið ætti að réttum og órofnum lögum. I þessum kröfum 
hafa nefndarmenn því rekið vel og rækilega erindi landsins. Geta þeir þess að 
upphafi, »að hið danska löggjafarvald sé að lögum ekki bært að setja lög, er 
gildi á íslandi«. Siðan mæla þeir svo: >Skoðun þessi á rót sína að rekja til 
sannfæringarinnar um það, að islenzka þjóðin hafi aldrei að löguin afsalað sér i 
hendur nokkurri annari þjóð fullveldi því, er Island ómótmælt átti við að búa 
sem allsheijarríki um margar aldir. Að vísu gekk ísland frá lýðstjórninni og 
tók við konungsstjórn, þegar að landið með sáttmálanum 1262 (Gamla sáttmála) 
gekk á hönd Hákoni Noregskonungi Hákonarsyni, en það var fjarri þvi, að 
landið með þessu játaði sig undir, eða innlimaðist í Noregsriki. Það var öðru 
nær; menn áskildu sér að halda frjálsri stjórnarskipun með íslenzkum lögum og 
landsstjóm og bundu trúnaðareiða sina til konungs tilteknum ákvæðum, og 
skyldi það vera skilyrði fyrir þvi, að þegnskyldan héldist, að konungur gætti 
þess, er áskilið var. Þá er konungum þeim, er hér á eftir komu til rikis, voru 
unnir hollustueiðar, voru endurteknar kröfurnar um hin gömlu stjómarskipunar- 
réttindi, einnig eftir að ísland eins og Noregur, er Ólafur konungur Hákonarson 
kom að riki, var komið í samband við Danmörku; dönsku konungunum öllum 
voru unnir hollustueiðar á Alþingi sérstaklega að þvi er til íslands kom; þannig 
t. d. Friðrik TTT. árið 1649. Einnig var einvaldanum unninn arfhyllingareiður 
sérstaklega á íslandi á líkan hátt og í Noregi, en við eið þennan er ýmislegt að 
athuga að því er ísland snertir, og fengu menn þá konungi í hendur þau af 
landsins »fríheitum«, »sem kann finnast að stríða í mót Majestatis rétti, ellegar 
maklega má þýðast að vera i mót Maiestatis réttri einvaldsstjóm og fullkomnum 
ríkisráðum*. En er einveldið komst á, breyttist að lögum að eins aðstaða Islands 
til konungsveldisins, en aftur á móti ekki aðstaða þess til hinna annara landa, 
er konungi lutu. öðru máli að gegna er það, að smám saman, eftir því sem 
einveldið magnaðist, var umboðsstjórn íslands af handahófi slengt saman við 
umboðsstjóm Danmerkur og Noregs, svo að hin dönsku stjórnarvöld oft og einatt 
fóra með islenzk mál um leið og mál hinna annara landa, en öll löndin, Dan- 
mörk, Noregur og ísland, áttu sina sérstöku löggjöf, og »konungsins land ísland« 
er í lagamálinu jafnsett hinu danska og norska ríki, en ekki skoðað sem dilkur 
eða hluti hvorugs(!) þessara rikja.

Að vísu verður því eigi neitað, að ísland var oft nefnt á ýmsa vegu og 
ýmislega með það farið, stundum jafnvel sem nýlendu, landshluta, skattland eða 
>hjálendu< o. s. frv.; en þótt þróttur landsmanna þverraði, og það fengi eigi 
haldið uppi rétti sínum vegna fátæktar þeirrar og niðurlægingar, er að nokkm 
leyti leiddi af sorglegri vanstjóm og óheppilegum ráðstöfunum, þá er það þó 
kunnugt, að islenzka þjóðin hefir aldrei lagt samþykki sitt á nokkuð það, er
með réttu mætti skýra svo, að hún hafi gerzt undirlægja annarar þjóðar.............
Að venja sjálfráðrar umboðsstjórnar í ýmsum stjómardeildum getur eigi haft 
lögmæta þýðingu að því er kemur til stjórnarlegrar réttarstöðu einnar þjóðar 
gagnvart annari, á því virðist enginn efi geta leikið.

Það virðist og liggja í augum uppi, að islenzka þjóðin gat eigi mist neitt 
af rétti sinum, né heldur orðið undirlægja annarar þjóðar fyrir það eitt, að ein-
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veldið leið undir lok. í því, að landið tók við einvaldsstjórn, lá eigi rainsta 
heimild til þess, að konungur gæti afsalnð sér réttindum landsins í hendur nokkru 
öðru valdi; og það er eigi heldur kunnugt, að konungur hafi látið sér slikt um 
munn fara eða ætlað sér það. Úr því að svona stendur á, mætti það þykja 
furðu gegna, að sú kenning gat komið fram, að hið danska löggjafarvald, er ein- 
veldið leið undir lok og þingskorðuð stjórn komst á i Danmörku, umsvifalaust 
hafi náð því, að geta farið með mál íslands svo réttmætt væri, meira að segja 
einhliða gjört ákvæði um réttindi þau, er iandinu voru lífsskilyrði, án þess að 
samþykki þess kæmi til.............................

Gagnstætt þeirri kenningu, að ísland hafi engan frekari rétt til sjálfs- 
stjómar en þann, er hið danska löggjafarvald vill unna þvi, svo lengi og á þann 
hátt, er það kveður á um, verðum vér að halda því föstu, sem grundvelli fyrir 
samningum um stjórnskipulega stöðu íslands i veldi Danakonungs, að ísland 
de jure sé frjálst land undir krúnu Danmerkur konungs með fuliræði ásamt kon- 
ungi yfir öllum málum sínum öðrum en þeim, er með samningi milli Danmerkur 
og íslands séu eða kynnu að verða Danmörku falin til sérlegrar umsjónar«.

Nefndarmenn vorir hafa því eftir því, sem nú var talið og eftir þeim 
hefir nú verið haft með þeirra eigin orðum, farið vel á stað. Röksemdir þeirra hafa 
af engum síðan verið hraktar með neinum nýtum rökum. Að meiri hluti þeirra 
að lyktum gekk að öðrum lakari kostum fyrir landsins hönd, á þess vegna, að 
vorri ætlun, rót sína í því, að þeim hefir verið það stórum hugleikið, að komast 
að nókkurri niðurstöðu og því gengið að þeim kjörunum, sem skást fengust, úr 
þvi að þess var enginn kostur að ná þeim léttinum, sem Island á að lögum. 
Að hinu göngum vér visu, að þeir hafi ekki látið sannfærast af neinu því, er 
fram kom i nefndinni af tilraunum til þess að hnekkja skýlausum rétti landsins.

En nú er á það að líta, hvort kostir þeir, sem i boði eru í Frumvarpi 
þvi, sem hér liggur fyrir, eru þess virði, að það borgi sig fyrir íslendinga að 
semja af sér fyrir alda og óborna þau þjóðréttindi, sem þeir eiga að réttum og 
órofnum lögum. Og þá er að gæta þess, hve mikið oss er veitt og hve miklu 
er enn fyrir oss haldið af þjóðréttindum vorum.

Island er að réttum og órofnum lögum frjálst og fullveðja riki. — Þetta 
er efcJfci viðurkent með Frumvarpinu.

ísland hefir samkvæmt fomri — og a”, réttum og órofnum lögum óbreyttri — 
þjóðréttarstöðu sinni rétt til þess, að vera í sambandi við Danmörku að eins um 
konunginn einn. — Þessum rétti náir það ekki með Frumvarpinu.

ísland hefir að réttum og órofnum lögum rétt til þess,. að ráða sjálft öll- 
um málum sínum, svo utanrikismálum sem öðram. — Þetta fæst ekki með 
Frumvarpinu.

ísland hefir að réttum lögum og fomum sáttmálum engin hermál. — 
Eftir Frumvarpinu skal það hafa hermál sameiginleg með Dönum.

Á þessum atriðum sjáum vér eftir Frumvarpinu enga von að geta ráðið 
bætur nokkuru sinni síðan, ef það yrði að lögum óbreytt.

Ef ágreiningur verður milli rikjanna um það, hvort mál sé sameiginlegt 
eða ekki, og gjörðarmenn koma sér eigi saman um oddamann, þá skal sam- 
kvæmt Frumvarpinu dómsforseti hæstaréttar hins danska vera sjáltkjörinn odda- 
maður. Köllum vér þetta óhæfilegt misrétti, og ekki þykir oss það bærilegra



— nema að óbærilegra sé — fyrir þá skuld, að sambandsnefndarmenn vorir 
stungu upp á þessu ákvæði.

öll þessi atriði eru svo gjörsamlega óhafandi að voru áliti, að þau eru 
ein ærin, þó að ekki væri annað að Frumvarpinu, til þess að ekkert viðlit getur, 
að voru áliti, verið fyrir Islendinga að ganga að því eins og það nú liggur fyrir 
þinginu. En auk þessa eru mörg önnur ákvæði FruflSvarpsins sumpart beinlinis 
svo löguð og sumpart svo ónóglega skýr, að ekki getur verið í mál takandi, að 
voru áliti, að ganga að þeim óbreyttum. Að vísu hefir meíri hluti sambands- 
nefndarmanna vorra haldið því fram, að með Frumvarpinu yrði ísland fullveðja 
riki, en því höfum vér og flokksmenn vorir jafnan mótmælt, og sýnt fram á það 
með rökum, að eftir Frumvarpinu væri það gjörsamlega heimildarlaust. Það er 
forðast í Frumvarpinu endanna í milli að nefna ísland nokkursstaðar riki og því 
siður er það talið fullveðja. Hins vegar eru Dönum með því afsöluð til með- 
ferðar um aldur og æfi utanrikismál landsins og hermál og landið þar með að 
vorri skoðun innlimað Danmerkur ríki alla ókomna daga, og svo hafa góðir laga- 
menn einnig skilið það.1) Og Danir sjálfir hafa nú fyrir laungu lýst þvi yfir, 
að meiri hluti íslenzku sambandsnefndarmannanna hafi haft rangt fyrir sér um 
þetta efni, og að skilningur vor og fiokksmanna vorra væri réttur. Kemur það 
meðal annars fram í »Nationaltidende« 25. Sept. 1908, einu af hinum merkari 
»hægri« blöðum Dana. Þar segir svo: »Það er visindalegt orðsatriði, hvort menn 
vilja kalla ísland »ríki« eða ekki eftir sambandslaganefndaruppkastinu; um það 
er hægt að deila og um það hefir verið deilt. . . . Hins vegar er það ómótmæl- 
anlegt, að íslandi er eftir Uppkastinu ekki ætluð sú staða að vera fullveðja 
»riki«.2) Og nú á hinum síðustu tímuin hefir hinn danski ritari sambandsnefnd- 
arinnar Dr. Knud Berlin hvað eftir annað lýst sama efni yfir, bæði fyrir sig og 
dönsku sambandsnefndarmennina, og tekið það meðal annars harðlega fram, að 
skýriugar þær allar til sjálfstæðis, er bygðar hefði verið á þvi, að danski og is- 
lenzki textinn voru ekki vel samhljóða, og íslenzki textinn oss hagfeldari, væri, 
eins og allar skýringar meiri hluta sambandsnefndarinnar, þar sem þá greindi á 
við 088, með öllu heimildarlausar, og að Islandi væri ekkert fullveldi ætlað með 
Frumvarpinu.’) Enn er við það kannast af Dr. Knud Berlin, að fiskiveiðaréttur 
vor sé samkvæmt Uppkastinu jafnvel verri en eftir þvi, sem Danir hafi ætlað 
að skamta oss i hinum svo nefndu Stöðulögum frá 2. Janúar 1871, því að eftir 3. 
gr. þeirra sé fiskiveiðamar sérmál Islands, og geti Islendingar því bannað öllum 
öðrum en Islendingum allar fiskiveiðar í landhelgi Islands.4)
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1) Sbr. Magnús Arnbjarnarson: Sambandsfrumvarpið gagnrýnt, Rvik 1908 bls. 25. Sbr. einnig 
grein eftir Bredo Morgenatjerne í „Aftenposten“ (Kristjania) nla 1908.

’) „Om man efter Kommissionsforslaget vil kalde Island en „Stat“ eller ikke, er et termino- 
logisk Spörgsmaal, hvorom der vel kan tvistes og allerede er blevet tvistet. . . . Derimod er det 
ubestrideligt, at Kommissionsforslaget ikke tillægger lsland Stilling som en „suveræn“ Stat“.

’) „Dannebrog" 1., Fú, 18., 20., 22. og 27. Marts 1909.
*) „Dannebrog“ 18. Júni 1908. — Gæzlu fiskiveiða sinna, segir annar eins þjóðróttarfræðingur 

og Jellinek prófessor i Heidelberg, að íslendingar geti gagnvart öðrnm þjóðum vel haft. Einungis 
þnrfi þeir með þjóðasamningi, að tryggja sór það, að gcezlu&kip þeirra, þegar þau fari út fyrir 
landhelgina i lögerindum siuum, sé jafnrétthú og herskip annara þjóða, og telur hann, að anðvelt 
muni að fú þú viðurkenningu. Eru orð hans svo ú frummúlinu (rítuð Foestion Regiernngsrath i
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Af öllum þeim er um Frumvarp þetta hafa ritað, hafa fáir gert það jafn- 
skýrt sem prófessor .V. Gjelsvík, norrænn maður, og fáir hafa sýnt það með færri 
og ljósari orðum, hve fjarri það væri því að veita oss þau þjóðréttindi, sem vér 
eigum að lögum, jafnframt því, sem hann sýnir hver þau réttindi tvimælalaust 
8é, og hvernig samband það við Danmörku megi vera, sem þeim sé samboðið.1) 
Vér látum því prenta ritgsrð þessa manns meðal fylgískjala þeirra, er vér nú 
látum verða samferða þessu nefndaráliti, en það eru flest forn gögn þjóðríkisrétt- 
inda vorra, er oss þykir rétt að helga nú stað i þingtíðindum landsins, enda er 
þar handhægt að þeim að ganga fyrir Alþingi í framtíðinni.

Af því, sem nú hefir um hríð verið tjáð og tajið hér, mætti ætla að trú 
flestra manna á Frumvarp þetta sem hentugan sáttmála íslendingum til handa 
væri heldur farin að dofna. Danskir rithöfundar hafa að lyktum lýst þvi, að 
þetta sé innlimunarsamningur, og Danir sé með frumvarpinu að innlima oss 
Danmörku um alla ókomna tíð, og vér sjáum, að góðir menn og óhlutdrægir, 
sem áður héldu Frumvarpi þessu fram i góðri trú, hafa nú gefizt upp á því, og 
gera ráð fyrir að það verði felt.2) Ekki viljum vér þó — til þess að girða ekki 
fyrir hagfeldari samninga, ef svo mætti verða, úr þvi út á þessa braut var lagt — 
ráða hinni háttvirtu deild til þess að fella Frumvarp þetta meö öllu. Vér höfum 
því tekið þann upp að gera breytingartillögur við Frumvarpið, er vér ráðum 
deildinni til að samþykkja; fara þær í nokkuð svipaða stefnu og breytingartil- 
lögur minni hlutans í sambandsnefndinni (Skúla Thoroddsens), og miða allar að 
því, að fullveldi íslands sem ríkis sé trygt i konungssambandi einu við Dan- 
mörku, og að öll önnur sambandsmál íslands og Danmerkur sé falin Danmörku 
fyrst um sinn til meðferðar sem umboð, sé öll uppsegjanleg, nema konungssam- 
bandið eitt, og að eingum fornum réttindum lands vors sé afsalað. Er þó farið 
svo hóglega í kröfurnar af vorri hendi, sem oss þótti frekast fært, að ekki yrði 
spilt fyrir þvi að samkomulagstilraunir mættu enn takast.

Fyrir hverri einstakri breytingartillögu hirðum vér ekki að gera sérstak- 
lega grein hér, en geymum það framsögunni í málinu.

Vinarborg, en hann hefir aftnr ritað þan orðrétt Gisla lögfræðingi Sveinssyni •/,, 1908): „Auf 
welche Weise Island seine Fischereiinteressen sichern will, hliehe allerdings ihm nberlassen; nnr 
mnssten dnrch internationale Vertráge die islándischen Folizeischiffe, wenn sie ansserhalh des Terri- 
toríalmeeres andern Nationen gegennher Antoritát entfalten wollen, den Kriegsschiffen der andern 
Nationen gleichgestellt werden, was meines Erachtens nnshwer zn erreichen wáre“. Sbr. rítgerð Gisla 
Sveinssonar i Ingélfi •*/, 1909.

’) Vér f&nm ekki séð, að Dr. Knnd Berlin hafi & neinn h&tt i greinum sinnm i „Berlingske 
Tidende“ 14. og 17. Des. 1908 rDet norske Maalstræv og Island“ tekizt að hnekkja 1 neinn kenningnm 
Gjelsviks.

’) Sbr. grein Ragnars Lnndborgs i blaði hans „Upsala“ 17. Marts 1909.
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1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

Breytingartillögur

við frumvarp til laga um rikisréttarsamband Danmerkur og íslands.

Við 1. gr. Fyrir orðin >ísland er frjálst .... veldi Danakonungs* 
komi:

»ísland er frjálst og fullvalda ríki í sambandi við Danmörku 
um einn og sama konung og þau mál, er dönsk stjórnarvöld fara 
með i umboði íslands samkvæmt sáttmála þessum.<

— 2. — Fyrir orðin (í 1. linu) »er gildir< komi: »er nú gildir*.
— 2. — (1.—2. lína). Orðin »rétt konungs . . . . í öðrum löndum<

falli niður.
— 2. — (í 3. linu). Orðið »ófullveðja< falli niður.
— 2. — (í 3.-4. línu). Orðin »svo og . . . . ríkisarfi til« falli niður.

Aptan við 2. gr. bætist ný málsgrein svo látandi: »Sé konungur ófullveðja,
gilda einnig hin sömu ákvæði og nú í Danmörku, þangað til 
löggjafarvald íslands gerír þar um aðra skipan*.

— 3. — (í 1. linu). Fyrir orðin »sameiginleg mál« komi »sambandsmál«.
— 3. — (2. liður). Fyrir orðin »Enginn þjóðasamningur, .... sam-

þykki« komi: »Enginn þjóðasamningur er snertir islenzk mál, akal 
gilda fyrir ísland, nema rétt stjórnarvöld íslenzk eigi þátt i og 
leggi samþykki til«.

— 3. — 3. liður (»Hervamir .... 1874«) falli niður.
— 3. — 4. liður orðist svo: *Gæzla fiskiveiða í landhelgi íslands, að

óskertura rétti íslands til að auka hana«.
— 3. — Aftan við 4. lið bætist ný málsgrein:

a. (eftir tillögu J. Þ., B. J. og B. Sv.).
•Endurgjald fyrir gæzlu þessa greiðir ísland eptir því, sem 
málsaðilum kemur saman um með sérstökum samningi, er legg- 
ist fyrir Alþingi til samþykkis.«

b. (eftir tillögu Sk. Th., Ó. Br. og S. G.):
»Meðan Danir annast strandvarnimar njóta þeir jafnréttis 
við íslendinga, að því er til fiskveiða í landhelgi íslands kem- 
ur, nema um annað endurgjald semji«.

— 3. — 5. liður (»Fæðingjaréttur .... landa«) falli niður.
— 3. — Við 7. lið. Fyrir orðin »þegar gjörð................... islenzkum

málum< komi: »þangað til löggjafarvald íslands setur á stofn 
æðsta dóm i landinu sjálfu«.

— 3. — 8. liður (»kaupfáninn út á við«) falli niður.
— 4. — 4. grein (»öðrum málefnum . . . . inn málið«) falli niður.
— 5. — Fyrsta málsgrein orðist svo: »Danir heimilisfastir á íslandi skulu

njóta fulls jafnréttis við íslendinga og íslendingar heimilisfastir 
í Danmörku jafnréttis við Dani.«

— 5. — (Tillaga J. Þ., Bj. J., B. Sv.). Orðin »Þó skulu . . . óbreytt*
falli niður.

17
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18. — 5. — Orðin »Svo skulu . . . . er i gildi« falli niðuí.
19. — 6. — Fyrri málsgrein orðist svo: »í umboði íslands fara dönsk stjórn-

arvöld með mál þau, er talin eru í 3. gr., unz uppsögn fer fram 
af annari hvorri hálfu, samkvæmt fyrirmælum 9. greinar* (er 
ná verður 7. gr.).

20. — 7. — Fyrir orðin (í 1. málsgr.). »Meðan ísland tekur engan . . . .
fé á konungsborð« komi: »Meðan ísland tekur ekki frekari þátt 
í meðferð sambandsmálanna en um getur í 3. gr., tekur það 
heldur ekki þátt í kostnaði við þau, nema hvað ísland leggur 
fé á konungsborð«.

21. — 8. — Greinin falli niður.
22. — 9. — Oreinin orðist svo:

»Með eins árs fyrirvara getur Ríkisþing Dana og Alþingi hvort 
um sig sagt upp sáttmála þessum að nokkru leyti eða öllu, þá 
er 25 ár eru liðin frá því, er hann gekk í gildi. Ákvæði sátt- 
málans um konungssamband, sem og um borðfé til konungs og 
konungsættmenna, verður þó eigi sagt upp«.

23. Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo: »Frumvarp til laga um samband íslands 
og Danmerkur.«

Alþingi 21. april 1909.

Jón Þorkelsson 
skrifari og framsögum. 
Benedikt Sveinsson

Sigurður Gunnarsson

Bjarni Jónsson frá Vogi.

Með þeirri athngasemd, að undirritaður byggir tillögnr sinar um málið þó aðallega á sið- 
ferðislegnm rétti hverrar þjóðar, til að ráða sjálf að ölln leyti öllum sinnm málum, án ihlntnnar ann- 
ara þjóða.

Skúli Thoroddsen 
formaður.

Ósamþykkur röksemdaleiðslu nefndarálitsins, að þvi leyti sem þar er haldið fram þeim 
skilningi sambandslagafrumvarpsins, er gengur i þá átt að gera sem minst úr réttindum íslands sam- 
kvæmt frumvarpinu og þar með fenginni viðurkenningu Dana fyrir þeim réttindum, og tel mjög var- 
hugaverðar tilvitnanir i þar að lntandi skýringar innlendra og ntlendra rithöfunda (einkum dr. 
Knud Berlin).

Ólafur Briem.
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Fylgisbjðl
við nefndarálit meiri hlutans í sambandsmálinu.

1.
Samningur Islendinga við ólaf konung digra (1022) um rétt Noregskonungs á 
Islandi og rétt Islendinga i Noregi, svarinn af Gisuri biskup ísleifssyni og 8 
mönnum öðrum (1083) eptir því sem Isleifr biskup Gisurarson og menn með 

honum höfðu svarið (1057).
I. Eptir Konungsbók, frá hér um bil 1250.

[Grágás II. Khðfn 1829, bls. 407—410. — Noregs gamle Love I, 437—438. — Grágás, útg. 
af Villijálmi Finsen II, 195—197, — ísl. Fornbréfasafn I. Nr. 16 og 21 A]

Frá rétt Noregskonungs á Islandi.
Sá er réttr konungs ór Noregi á Islandi, at sjálfstefnt skal sokom hans vera 

ok at logom þar lands manna sœkja. Lög ok rétt skolo hans menn þar hafa slíkan 
sem landsmenn. Arf skal taka á Islandi frændi eða félagi. En ef þeir ero eigi til, 
þá skal bíða þaðan erfingja.1)

Um rétt Islendinga í Noregi.
Islendingar eigo at hafa hölds, rétt í Noregi.
Arf eigo at taka í Noregi af Islandi næsta brœðra, slíkt konor seni karlar, eða 

nánari menn. Eiðr þriggja manna skal sanna frændsemi, þá er menn vilja þess beiða. 
Enn ef eigi er hér arftokomaðr, þá skal halda hér fé þat sá maðr vetr þrjá, er hann 
var í húsom með, nema fyrr komi næsta brœðri eða nánari maðr.

íslendingar skolo engi toll gjalda í Noregi. nema landaura eða varðmonnom i 
kaupangom. Karlmenn frjálsir, þeir er fullan rétt eigo, skolo gjalda landaura, vi feldi 
ok vi álnir vaðmáls, eða hálfa mörk silfrs. Þá er komit til þess gjalds,er menn koma 
í akkeris, sát eða í landfestar.

Islendingar eigo í Noregi at njóta vatz ok viðar. En þar at eins eigo þeir at 
höggva við þann allan er þeir vilja, er konungs mörk er.

Þá ero Islendingar skyldir útfarar með konungi, er herr er víss i 
lioregi ok almenningr er úti. Þá skal eptir sitja hinn þriði hverr, enn tveir 
fara. Noreg ero Islendingar skyldir at verja með konungi, en eigi til lengriherferða.

Eigi skal taka þat fé af íslenjlingum í Noregi, er tæmiz í annars konungs veldi.
Útför eigo íslendingar til íslands, nema víss sé herr i Noregi. En ís- 

lendingar eigo at fara af síno landi tii hvers lands, er þeir vilja.
En ef íslendingar gjalda landaura í eyjom eða á Hjaltlandi, þá ero þeir eigi 

skyldir at gjalda aðra landaura í Noregi, nema þeir fari út á milli.
Karlmaðr hverr á utan at fara heill og hraustr, er landaura má gjalda. En 

búferla eigo utan at fara þeir, er ómogom sínom mego vörð um veita ok útgerþir 
þær gera. Ok kona hver, sú er fylgir bóanda sínom eða feðr eða sone eða bróðor, 
ef hún á þijár merkr fjár.

Ef útlendr maðr andaz hér, þá skal húsbóandi taka af sex aura talþa til 
þurftar honum. En síþan skal hann láta húsfasta menn fjóra, þá er næstir ero á 
tvær hendr, virða fé þat. Ef næsta hrœðri eða nánari maðr komr til. þá skal hann 
æsta taks at Bjarkeyjarrétti til mótz. Taksæstingar váttar ero eigi skylldir at vinna 
eiþa, ef húsbóandi gengr í gegn taksæstingo á móti. Frændsemi skal sá maðr telja, 
er fé heimtir, með sér ok enom dauða ok vinna eið at, ok svá at því, at hann tekr 
þat fé til úthafnar ok vill erfingjom fœra á næsta sumri ef hann má. Sannanarmenn 
hans tveir skolo eiða vinna, at sú er frændsemis tala sönn, ok ero þeir eigi skylldir

1) Sbr. Grág&s, Finsensútg. I, bls. 228—229; II. 197—199.
101
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at telja fræn(d)semi, ok eigi at fela fleira undir eið. Þá eigo býjarmenn at leggja 
dóm á ok veita vápnatak at. Síðan skal húsbóandi reiða fé af hendi ok leggja eið á at 
þat fé (er) alt af hendi goldit, er hinn dauði átti.

Ef maðr týnir svá fé síno at hann á eigi hag at gjalda alla landaura, þá er 
hann eigi skyldr at gjalda.

Ef þeir menn verða sæhafa í Noreg, er vart hafa til Gronlands eða fara í 
landaleitan, eða slítr þá út frá Islandi, þá er þeir vildi fœra skip sín milli hafna, þá 
ero þeir eigi skyldir at gjalda landaura.

Þann rétt og þau lög gaf Ólafr hinn helgi konungr Islendingom, er hér er | 
merkþr. Gitzor byskop ok Teitr filius eius, Marcus. Hreinn, Einarr, Björn, Guðmundr, 
Daði, Hólmsteinn, þeir svóro þess, at ísleifr byskop ok menn með honom svörðo til 
þess réttar, sem hér er merkþr, at þann rétt gaf Ólafr enn helgi Islendingom eða betra.

II. Eptir Skinnastaðabók frd c. 1480.
[lsl. Fornbréfasafn I, Nr. 21 B. — Grágás, Skálholtsbók og en Række andre Haandskrif- 

ter, útg af Vilhjálmi Finsen, Khfifn 1883 bls. 463 — 466].
Vm skyllfdur ok réttindi Islendinga i Noregi].

I þenna tíma urðu eigi á sáttir Noregsmenn ok Islendingar, hvern rétt Noregs- 
menn ætti á Islandi eða Islendingar í Noregi, ok til mikilla þyngsla þótti horfa, bæði 
um siglingar þangat ok aðra hluti. Þá sór Gizur biskup eið ok Teitr son hans, Mark- 
ús, Hreinn, Einarr, Björn, Guðmundr, Daði, Hólmsteinn. Þeir sóru þat, at Isleifr 
biskup ok menn við honum sóru til þess réttar, sem hér mun nú ritaðr síðan. 
Þann rétt gaf Ólafr konungr Islendingum eða betra.

Sá er réttr konungs ór Noregi at sjálfstefnt skal sökum hans vera ok at lögum 
hérlandsmanna sækja. Lög ok rétt skulu hans menn þar hafa slíkan sem landsmenn.

Arf skal taka á Islandi frændi eða félagi. En ef þeir eru eigi til, þá skal 
bíða þaðan erfingja.

Islendingar eiga at hafa hölds rétt í Noregi.
Arf eigu að taka í Noregi af Islandi [næsta bræðra1), slíkt konur sem karlar, 

eða nánari menn. Eiðr þriggja manna skal sanna frændsemi, þá er menn velja2) þess 
beiða. En ef eigi er hér arftökumaðr, þá skal halda hér [fé þat3) sá bóndi [vetr iij4), 
er hann var í húsum með, nema fyrr komi næsta bræðri eða nánari maðr.

Islendingar skulu engan toll gjalda í Noregi, nema landaura eða varðmönnum 
í kaupstöðum. Karlmenn frjálsir, þeir er fullan rétt eigu, skulu gjalda landaura, vj 
feldi ok vj álnar vaðmáls eða hálfa mörk silfrs. Þá er komit3) til þess gjalds, er 
hann er kominn í akkerissát6) eða í landfestar.

íslendingar eigu at njóta i Noregi vaz ok viðar, en þar at eins eigu þeir at 
höggva við þann allan, er þeir vilja, er7) konungs mörk er.

Þá eru Islendingar skyldir til at fara með konungi, er herr er víss í 
Noregi ok almenningr er úti. Þá skal eptir sitja enn þriði hver, en ij fara. 
horeg eru þeir skyldir at verja Islendingar með konungi, en eigi til lengri 
herferða.

1) [næst bræðrum, skb. ; Vilhjálmur leiðrétli. 2) = vilja. 
og Vilhjálmur leiðréttu. 4) [Vilhjálmur bætti inn samkvæmt I.

3) [faðir eða, skb.; Jón Sigurðsson 
5) kominn, skb.; Vilhjálmur leið-

rétti. 6) lát, skb.; Jón Sigurðsson og Vilhjálmur leiðréttu, samkv. I. 7) leiðr.; ok, skb.
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Eigi skal taka þat fé af íslendingum1) í Noregi. er tæmiz í annars kon- 
ungs ríki.

Útför eigu Islendingar til Islands, nema víss sé herr í Noregi. En ís- 
lendingar eigu at fara af sinu landi lil hvers lands, er þeir vilja.

En ef íslendingar gjalda landaura í eyjum eða Hjaltlandi, þá eru þeir eigi 
skyldir að gjalda landaura aðra í Noregi, nema þeir fari út á milli.

Karlmaðr á hverr utan at fara heiíl ok hraustr, er landaura má gjalda. En 
búferlar eigu utan at fara, þeir er ómögum sínum megu vörð veita ok útgerð- 
ið þær gera, og kona hver, sú er fylgir bónda sínum, feður eða syni eða brœðr, ef 
hún á iij merkr fjár.

Ef útlendr maðr andaz hér, þá skal bóndi taka af fé hans, vj aura talda, til þurfta 
honum. Enn síðan skal láta húsfasta menn fjóra, þá er næstir eru á tvær hendr, 
virða þat fé. Ef næsta bræðri eða nánari maðr kemr til, þá skal hann æsta taks at 
Bjarkeyjarrétt(i) til mótz. Taksæstingarváttar eru eigi skyldir at vinna eiða, ef hús- 
bóndi gengr í móti taksæstingu. Frændsemi skal sá maðr telja, er fé heimtir, með 
sér ok enum dauða, ok vinna eið at ok svá at því, at hann tekr þat fé til úthafnar, ok vill 
erfingjum2)færa á næsta sumri ef hann má. Sönnunarmenn hans skulu ij eið vinna at 
sú er frændsemis tala sönn, ok eru þeir eigi skyldir að telja frændsemi, ok eigi at 
fela fleira undir eiðinn. Þá eigu bændr at leggja dóm á ok veita vápnatak at. Síðan 
skal bóndi greiða af hendi ok leggja eið á, at þá er alt fé af hendi goldit, er enn dauði átti.

Ef maðr týnir svá fé sínu, at hann á eigi hag at gjalda alla landaura, þá er 
hann eigi skyldr at gjalda.

Ef þeir menn verða sæhafa, er farit hafa til Grænlands eða fari i landaleitan, 
eða slíti þá út frá Islandi, þá er þeir vildi færa skip sín á millum hafna, þá eru þeir 
eigi skyldir at gjalda landaura.

2.
Gizurarsáttmáli af hendi Norðlendinga og Sunnlendinga um skattgjald til Há- 
konar konungs gamla og Magnúsar konungs lagabœtis, gerður á Alþingi 1262.

[Fornbréfasafn I, Nr. 152 og IX, Nr. 1. — Rikisréttindi íslands, Rvík 1908 bls. 1—2). 
Sammæli bænda fyrir norðan ok sunnan á Islandi.

Þat var sammæli bænda fyrir sunnan land ok norðan, at þeir játuðu æfin- 
ligan skatt herra Hákoni konungi ok Magnúsi, Iand ok þegna, með svörðum eiði, vui 
álnir3) hverr sá maðr, sem þingfararkaupi á at gegna. Þetta fé skulu saman færa 
hreppsstjórar ok til skips flytja, ok fá í hendr konungs umboðsmanni, ok vera þá úr 
ábyrgð um þat fé.

Hér í mót skal konungr láta oss ná friði ok íslenzkum lögum.
Skulu sex skip ganga af Noregi til Islands ij sumur enu næstu, en þaðan i 

frá sem konungi ok hinum beztum bændum landsins þykir hentast landinu.

1) Islandi, skb.; Jón og Vilhjálmur leiðréttu, samkv. I. 2) erfinginn, skb. Jón Sigurðsson og 
Vilhjálmur leiðréttu. 3) XX álnir, sum hdrr.
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Erfðir skulu upp gefa.st fyrir íslenzkum mönnum í Noregi, hversu lengi sem 
þær hafa staðit, þegar réttir koma arfar til. eða þeirra lögligir umboðsmenn.

Landaurar skulu upp gefast.
Slíkan rétt skulu íslenzkir menn hafa í Noregi sem þá er þeir hafa beztan 

haft ok þér hafit sjálfir boðit í yðrum bréfum. ok at halda friði vfir os.s svá sem 
guð gefr yðr framast afl til.

Jarlinn1) viljum vér yíir oss hafa meðan hann heldr trúnað við yðr, en 
frið við oss.

Skulum vér ok vorir arfar halda allan trúnað við yðr meðan þér ok yðrir 
arfar halda við oss þessa sáttargerð, en lausir ef hún rýfst at beztu manna yfirsýn.

Þegnanna eiðr.
Til þess legg ek hönd á helga bók ok því skýt ek til guðs at ek sver Hákoni 

konungi og Magnúsi land ok þegna ok æfmligan skatt með slíkri skipan sem nú er- 
um vér á sáttir orðnir og máldagabréf þar um gert váttar.

Guð sé mér svá hollr sem ek satt segi. gramr ef ek lýgr.

3.
Gamli sáttmáli af hendi Islendinga við Hákon konung gamla Hákonarson og Magn- 
ús konung son hans um skattgjald og þjóðríkisréttindi Islands. samþvktur á Alþingi 

1263 (og 1264, og endurnýjaður síðan).
Fornbréfasafn I, Nr. 153 og 156; VI, Nr. 3; IX, Nr. 2. — Rikisréttindi íslands, Rvík 1908, bls. 7—8].

Gamli sáttmáli á millum Noregs kongs ok íslendinga.
I nafni föður ok sonar ok heilags anda.
Var þetta játað ok samþykt af öllum almúga á íslandi á Alþingi með lófataki :2)
At vér bjóðum (virðuligum herra) Hákoni konungi hinum kórónaða vára þjón- 

ustu undir þá grein laganna, er samþykt er milli konungdómsins ok þegnanna, þeirra 
er landit byggja.

Er sú hin fyrsta grein, at vér viljum gjalda konungi skatt, ok þingfararkaup 
slíkt sem lögbók váttar, ok alla þegnskyldu, svá framt sem haldin er við oss þau heit, 
sem i móti skattinum var játað.

Utanstefningar viljum vér aungvar hafa, utan þeir menn, sem dæmdir verða 
af várum mönnum á Alþingi í burt af landinu.

Item at íslenzkir sé [lögmenn og sýslumenn3) á landi váru af þeirra ættum, 
sem at fornu hafa goðorðin upp gefit.

Item at sex hafskip gangi á hverju ári til landsins forfallalaust.

1) Jarl, Stokkseyrarbók og Landsb. 1028. 4to. 2) 4 handrit hafa þessa grein svo: „Var með 
þessu játað ok samþykt skattgjaldi af Islandi undir Noregs krúnu af almúganum með lófataki á 
Alþingi, en aungvu öðru.“ Fornbréfasafn I, Nr. 158, K, L, R; V, Nr. 3). 3) [í einni skinnbók
frá hér um bil 1480—1500 (Fornbréfasafn I, Nr. 156, D), stendur [„lögmenn, hirðstjórar og svo 
sýslumenn“; og svo sem eins í einu pappírshandriti Landsbókasafnsins 1028. 4to-
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Erfðir skulu ok upp gefast fyrir íslenzkum mönnum í Noregi. hversu lengi sem 
staðið hafa, þegar réttir arfar konia til eðr Jieirra uinboðsnienn.

Landaurar skulu upp gefast.
Slíkan rétt skulu hafa íslenzkir nienn í Noregi sem Jieir hafa beztan haft.
Item at konungr láti oss ná íslenzkum lögum ok friði eptir því sem lögbók 

váttar ok hann hefir boðið i sinum bréfum, (sem guð gefr honum framast afl til).
Jarl viljum vér hafa yfir oss meðan hann heldr trúnað við yðr, en frið

við oss.
Halda skulum vér ok vorir arfar allan trúnað við yðr meðan Jiér ok vðrir arfar 

halda við oss Jiessa sættargerð, en lausir. ef rofin verðr af vðvarri hálfu at beztra 
manna yfirsýn.

Anno C0. ijc lxiij.1)

Hér eptir er eiðr Islendinga.
Til Jiess legg ek hönd á helga bók ok Jiví skýt ek til guðs at ek sver herra 

Hákoni konungi ok Magnúsi konungi land og pegna ok æfinlegan skatt með slíkri
. skipan ok máldaga sem nú erum vér á sáttir orðnir ok sáttmálsbréf várt váttar.

Guð sé mér hollr, ef ek satt segi, gramr ef ek lýg.

4.
Samþvkt nefndarmanna á Alþingi 1302.

[Fornbréfasafn VIII. Nr. 2 — Rikisréttindi íslands, Rvik 1908 bls 13j
Þetta er samþvkt nefndarmanna, at Jieir vilja sverja Hákoni konungi land ok 

þegna eptir þeim eiðstaf, sem stendr i bók várri ok sjálfs hans bréf þvkkir oss vátta. 
ok hér með viljum vér játta bók þá. er virðuligr herra Magnús konungr sendi oss 
með Jóni lögmanni, i vald virðuligs herra Hákonar konungs til þvílíkra umbóta sem 
sjálfr hann vill fvrir sjá með beztu manna ráði ok samjiykt, þeírra sem á eru landi 
várn.

5.
Samþvkt Islendinga um endurnvjan Gamla sáttmála við Hákon konung hálegg Magnús- 

son og afsögn allra nýrra álagna og Jiyngsla, 1302 eða 1306.
[Fornbréfasafn II, Nr. 177. — Rikisréttindi íslands, Rvik 1908, bls. 12—13]

Almúgans samjiykt.
I nafni föður ok sonar ok heilags anda.
Var þetta jáð ok samjrvkt af almúganum á Aljiingi, utan handgeingnum mönn- 

um, með fullu þingtaki.
At vorum virðuligum herra Hákoni Noregs konungi hinum kórónaða bjóðum

1) Artalið finst að eins í einni skinnbók frá c. 1585 (Fornbréfasafn V, Nr. 3).
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vær fullkominn góðvilja vorrar þjónustu, at hafa ok halda þá lögbók, sem hinn sign- 
aði Magnús konungr sendi út sem vær sórum næst.

Alla viljum vær ok eiða vora halda við konungdóminn undir þá grein lögmáls- 
ins, sem samþvkt var millum konungdómsins ok þegnanna, þeirra sem landit byggja.

Er sú hin fyrsta, at vær viljum gjalda skatt ok þingfararkaup. xx álnar, sem 
lögbók váttar, ok alla þá þegnskyldu, er Iögin votta með stöddum endimörkum oss á 
hendr.

Hér á mót, sakir fátæktar landsins ok nauðsynja þess fólks, er landit byggja, 
at ná þeim heitum, er oss voru móti jáð skattinum í fyrstu af konungsins hálfu, því 
at fullkomliga þykjumst vær sjá at litla hríð stendr vort land við fvrir fátæktar sakir, 
ef svo mikit góz dregst af, en lítit eða ekki kemr í staðinn.

En þat eru þau heit at íslenzkir sé sýslumenn ok lögmenn á landi voru, ok 
þvilíkan skipagang hafa, sem heitið var á hverju ári út hingað forfallalaust, ok þeim 
gæðum hlaðin, sem nvtsamlig sé landinu ok oss.

Viljum vær eingar utanstefningar hafa framar en lögbók vottar, því at þar 
höfuni vær margfaldan skaða af feingit, ok við þat þykjumst vær eigi búa mega.

En allr sá boðskapr, er oss býðr meiri afdrátt eðr þvngsl en áðr er svarit ok 
samþykt, þá sjáum vær með aungu móti, at undir megi standa sakir fátæktar landsins,

En hálfu síðr þorum vær fyrir vorum herra Jesu Christo at já nú meira 
undan þeim guðs olmosum, sem áðr með guðs miskunn höfum vær veittar oss til 
sáluhjálpar.

Biðjum vær einkanliga virðuligan herra Hákon konung enn kórónaða ok alla 
aðra dugandismenn, at þeir þraungvi oss eigi framar en lög votta til meiri álaga.

Þat geíi vor herra Jesus Christus at þetta vort ráð verði sjálfum guði til tign- 
ar ok virðingar, öllum helgum til lofs ok dýrðar ok konunginum í Noregi ok öllu hans réttu 
ráðuneyti til vegs ok virðingar, en oss til friðar ok frelsis. Amen.

6.

Bréf Islendinga til ríkisráðsins í Noregi um skilmála fyrir sáttmála við Magnús kon- 
ung minniskjöld Eiríksson 1319 eða 1320.

[Fornbréfasafn II, Nr. 843; IX, Nr. 5. — Rikisréf.tindi íslands, Rvík 1908 bls. 14—15].

Um skattlofan ok eið Islendinga.
Ollu vitru og virðuligu ríkisráði og geimslumönnum konungsgarðs í Noregi 

senda bændr og almúgi á Islandi kveðju guðs ok sína.
Yðr viljum vér kunnugt gera, at Gunnarr rásveinn téði fyrir oss á Alþingi 

með auðmjúkum góðvilja við konungdóminn sem hann fremst mátti, at þér báðut 
oss sverja jungherra Magnúsi, dóttursyni virðuligs herra Hákonar konungs hins kórón- 
aða, slíkan þegnskyldu eið sem hans virðiligum foreldrum var [játat æfinliga til þarf- 
inda ok þeirra afkvæmi at forfallalausu, konungsins vegna í móti várum skattgjöfum
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at tilskildum sex skipum1) hingat til landsins hvert sumar, þeim gæðum hlaðin, er | 
landinu væri nytsamlig, ij fyrir norðan, ij fyrir sunnan, j í Austfjörðu ok j á Vestfjörðum, 
ok at íslenzkir sé lögmenn ok sýslumenn ok allir valdsmenn á landinu. Sé annarr 
lögmaðr fvrir norðan Iand, en annarr fyrir sunnan, ok hafi þeir eigi sýslur.

En sökum þess, at vér viljum ekki, at af oss standi nokkur brigð várs máls, 
þá höfum vér gert ok gera viljum alla þá þegnskvldu, sem vér erum honum skyldug- 
ir at veita eptir fyrr sögðu skilorði, þar til er þér megit gott ráð fyrir gera, at vér 
megim ná fornum heitum ok nýjum skilmála.

Vitið þat fyrir víst, at vér þykjumst lausir eptir því fornasta bréfi, sem vort 
foreldri svór Hákoni konungi gamla, ef vér fáum eigi at sumri þat, sem oss er játat 
af hánum ok nú mælum vér til:

Viljum vér eigi at flytjist meiri skreið af landinu, meðan hallæri er, en kaup- 
menn þurfa til matar sér.

Utanstefningar samþykkjum vér eigi framar en lögbók váttar.
Þá eina viljum vér sóknarmenn hafa, er bændr kjósa.
Viljum vér þann tíma sveija, en eigi fyrr, sem rikisins ráðs bréf með innsigl- 

um er oss sent, ok þar með fram komi góðvili.
Gefi þat várr herra Jesus Christus, at þér gerit svá ráð fyrir þessu ok öllu, 

at sálu virðiligs herra Hákonar konungs sé til eilífs fagnaðar, jungherra Magnúsi til 
heiðrs ok æru, ok oss öllum til friðar ok farsældar bæði í bráð ok lengd. Amen.

7.

Arnesingaskrá hin fyrri eða Skálholtssamþykt, sem er almenn samþykt Islendinga um 
allsherjar samtök til að vernda þjóðríkisréttindi Islands, gerð í Skálholti 20. Júlí J375. 

[Fornbréfasafn II, Nr. 189; IX, Nr. 7. — Ríkisréttindi íslands, Rvík 1908, bls. 16—171. 

Arnesingaskrá.
In nomine domini amen.
A sétta ok fimtugasta ári var þetta samþykt ok samtal allra beztu manna ok 

almúga á íslandi, gert í Skálholti in translacione sancti Thorlaci.
In primis at menn vilja halda alla þegnskyldu við konungdóminn ok hafa lög ok 

landsrétt eptir því, sem svarin vottar vor landslagabók með konunganna lögteknum 
réttarbótum.

Svo viljum vér ok hafa alla islenzka lögmenn ok sýslumenn, ok aungvar utan- 
stefnur um þau mál, sem lögmenn ok sýslumenn fá hér yfir tekit, ok eigi framar 
rekstr sýslnanna1 2) en í löglegan tíma, utan bændr samþykki annat, ok eigi þá neina, 
sem eigi eru fullveðja fyrir þeim völdum, sem koma af Noregi. En svo at þat hald- 
ist, þá lýsi þeir bréfum sínum um sinn á þriggja hreppa þingi í hverjum fjórðungi um 
alt landit, ok ríði við tiunda mann á sjálfs •síns kostnað til hesta ok járna, ok ríði

1) [Játat af váru foreldri æfinliga fyrir sik ok sim cptirkoinendr oss til þarfinda ok váru af- 
kvæmi, ok af konungsins álfu tilskilit á móti várum skattgjðfum vj skip, — stendur í einu hndr.
2) leiðr.; sýslnmanna, hdrr.

i

I



handgeingnir menn ok bændr ok lögmaðr, ef hann er nær, til þeirra þinga, at þvi betr 
gangi konungsins réttr at lögum.

Eingar nýjungar eðr álögur viljum vér undir gangast framar en forn þegn- 
skylda krefr.

Um skuldir kaupmanna, leysi hverr eyrir annan eptir jafnaði, ef þat brestr, sem 
skilit er, eptir því sem lögmaðr úrskurðar eðr dómr dæmir. Ef kaupmenn gera ólög á 
landsmönnum, þá sé lögmaðr skyldr ok almúgi, sá sem næstr er, at fvlgja þeim, svo 
at þeir fái rétt eptir lögum, er mishaldnir eru áðr þeir fara burt, ok sýslumaðr í 
því héraði, sem brotit er at. Svo ok at kaupmenn haíi sinn rétt af' landsmönnum ept- 
ir dómi eða lögmanns úrskurði.

Lögmenn viljum vér jafnan hafa hina sömu forfallaust, ok ekki umskipti á 
gera, þá eina þó, er í lögréttu eru samþyktir af almúga með réttu þingtaki, ef þeir 
halda hlýðni við vorn konung ok lög við þegnana. Kunni þeim ok nokkut at mistak- 
ast eðr á at verða, þá vili þeir bæta öll sín brot eptir beztu manna ráði.

Svo ok viljum vér engan þann sýslumann hafa eðr lénsmann í landit, er 
sýslu leigir eðr undir nokkrar nýjar álögur geingr, utan þær, sem hér eru lögteknar.

Um þá menn, sem óskil gera ok eigi vilja dóma halda, takist Qk haldist und- 
ir rétt rannsak, þar til er þeir lúka eptir lögum peninga eðr refsing.

Nú ef nokkur rýfr þetta ok úr gengr þessu samtaki, þá sé allir skyldir, þeir 
er halda, at sjá svo til með þeim, at öðrum verði til viðrsjónar at leiða sik með 
öðrum góðum mönnum í þvílík samtök ok rjúfa sinn trúnað við almúgann.

Ef menn kunna styrks við at þurfa af öðrurn fjórðungum, þá skulu allir 
beztu menn skyldugir til at riða. ok styrkja þá til laga ok réttinda, þeir sem beiddir 
verða eptir jafnaði upp á réttan reikningskap.
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8.
Hyllingarbréf Islendinga til Eiríks konungs af Pommern 1. Júli 1419.

[Fornbréf’asafn IV, Nr. 330. — Rikisréltindi íslands, Rvik 1908 bls. ltS- 19. — Bréf þetla
er ritað á blendingsmáli úr íslenzku og dönsku (norsku), og er það fært hér til algerðrar ís- 
lenzku sem næst orðum frumskjalsins.]

Bréf Islendinga, að allur landslýður hafi hylt minn herra Eirík konung 1419. 
Vorum virðuligum herra, herra Eiríki með guðs náð Noregs, Sviaríkis, Dan-

merkur (og) Gota konungi og hertoga yfir Pommern, heilsum vér allur almúgur, lærðir 
og leikir, á Islandi kærlega með guðs kveðju og vorri auðmjúkri þjónustu, kunnger- 
andi yðar náð, að vér lofum yður vorri trúrri þjónustu, og viljum yður hylla og hafa 
fyrir réttan konung vfir oss, og eingan annan, og undirbindum oss að vera yðurholl- 
ir og trúir sem réttum þjenurum ber sínum herra að vera og vor lögbók út visar og 
vorir forfeður hafa veitt yðrum forverurum, réttum Noregskonungum, játandi yður þar 
með skatt og alla hlýðskvldu af landinu, sem lofligum landsins vana ber kongdómin- 
um gera. Hér i mót biðjum vér yðar náðir auðmjúkliga, að þér haldið oss með frið 
og lög, og látið oss njótandi verða allra þeirra réttarbóta, sem landið er áður svarið 
krónunni og konungdóminum.
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Kom og yðvart bréf hingað í landið til oss,1) í hveiju þér forbuðuð oss að 
kaupslaga með2) nokkura útlenzka menn. En vorar réttarbætur gera svo ráð fyrir, að 
oss skvldu koma sex skip af Noregi árliga, [hvað sem3) ei hefir komið upp á langa 
tíma, hvar af yðar náð og þetta fátæka land hefir tekið grófan skaða. Því upp á 
guðs náð og yðart traust höfum vér vorðið (að) kaupslaga með4) útlenzka menn, sem 
með frið hafa farið og réttum kaupningsskap5) og til hafa siglt. En þeir duggarar og 
fiskarar, sem reyfað hafa og ófrið gert, þeim höfum vér refsa látið. Nú stár til guðs 
náðar og vðar, að þér skrifið oss til, hversu vér mættum beztan frið hafa og yðarn 
vinskap og hylli.

Hér með befelum vér guði og öllum himinríkisherskap.
Og til meiri staðfestu og auðsýningar vors trúskapar með2) yður, þá höfum 

vér heingt vor innsigli á almúgans vegna fyrir þetta bréf, ersvoheita: ArnfinnurÞor- 
steinsson, yðarra foreldra hirðmann, Rafn lögmann, Oddur lögmann, Loptur Guttorms- 
son, Gísli Andrésson, Hallur Ólafsson, Höskuldur Runólfsson, Olafur Jónsson, Ámi 
Einarsson, Auðun Salomonsson, Þorvaldur Oddsson, Helgi Styrsson, Sigurður Arngríms- 
son, Guðini Oddsson, Asgeir Árnason, Sigurður Þorvaldsson, Sæmundur Oddsson, Magnús 
Jónsson, Geir Arnason, Brynjólfur Steinröðarson, Jón Egilsson, Sigmundur Oddsson, 
Böðvar Hrafnsson og Helgi Bjarnason, gert á Þingvelli laugardaginn næsta eptir Pét- 
urs messu um sumarið Anno domini M° cd° decimo nono.

9.
Ashildarmýrarsamþvkt eða bréf lögréttumanna og bænda í Árnessþingi til Alþingis um 
endurnýjun á Gamla sáttmála og Arnesingaskrá hinni gömlu (7. hér að framan) til 
þess að verja réttindi alþýðu i Árnesþingi og almenn þjóðríkisréttindi landsins, gerð 1496.

[Fornbréfasafn VII, Nr. 359. — Ríkisréttindi íslands, Rvik. 1908, bls. 20—22].
Hér hefst Arnesingaskrá, sem gerð var anno 1496.
Ollum mönnum, þeim sem þetta bréf sjá eður heyra, sendum vér lögréttumenn, 

landbúar og allur almúgi í Árnesi hirðstjórum, lögmönnum og lögréttumönnum á Al- 
þingi kveðju guðs og vora.

Vitanligt skal yður vera, að vér höfum séð og yfirlesið þann sáttmála og sam- 
þykt, sem gjör var á millum Hákonar konungs liins kórónaða og almúgans á Islandi, 
sem hann vottar og hér eptir skrifað stendur.

I nafni föður, sonar og anda heilags.
Var þetta játað og samþykt af öllum almúga á Islandi á Alþingi með lófa- 

taki, að vér bjóðum Hákoni kongi hinum kórónaða vora þjónustu undir þá grein 
laganna, er samþykt var á millum kongdómsins og þegnanna, er landit byggja.

Er sú hin fyrsta grein, að vér viljum gjalda kongi skatt, og þingfararkaup sem 
lögbók vottar, og alla þegnskyldu, svo framt sem haldit er við oss það móti var játað 
skattinum.

1) þ. e. vor. 2) þ. e. við. 3) [= sem. 4) þ. e. við. 5) = kaupskap.
102
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I fyrstu, að utanstefnur viljum vér aungvar hafa, utan þeir menn, sem dæmdir 
verða af vorum mönnum á Alþingi1) burt af landinu.

Item að íslenzkir sé lögmenn og sýslumenn hér í landinu af þeirra ættum, 
sem goðorðin hafa upp gefið að fornu.

Item að vi hafskip gangi á hverju ári til Iandsins forfallalaust með landsins 
nauðsynjar.

Erfðir skulu upp gefast fyrir íslenzkum mönnum í Noregi, hversu leingi sem 
staðið hafa, þegar réttur erfingi kemur til eður þeirra umboðsmenn.

Landaurar2) skulu og uppgefast.
Item skulu íslenzkir menn slíkan rétt hafa í Noregi sem þeir hafa beztan haft.
Item að kongur láti oss ná friði og íslenzkum lögum eptir þvi sem lögbók 

vottar og hann hefir boðið í sínum bréfum, sem guð gefur honum framast vit til.
Item jarl viljum vér hafa yfir oss á meðan hann heldur trúnað við yður, en 

frið við oss.
Halda skulum vér og vorir arfar allan trúnað við yður meðan þér haldið trún- 

að við oss og yðrir arfar, og þessar sáttargerðir, en lausir ef rofið verður af yðvarri 
hendi að beztu manna yfirsýn.

Nú fyrir þessa grein, að oss þykir þessi sáttmáli ei svo haldinn sem játað 
var, fyrir sakir lagaleysi, ofsóknar og griðrofa, ómöguligar áreiðir og nógligra fjár upp- 
tekta og manna, sem nú gert hefir verið um tíma í fyrr greindri sýslu Árnesi, og hér 
fvrir lögðum vér greindir Arnesingar almenniliga samkvomu á Áshildarmýri á Skeið- 
um eptir gömlum landsins vana því viljum vér með aungvu móti þessar óvenjur leing- 
ur þola, hafa né undir ganga.

Item samtókum vér að hafa aungvan lénsmann utan íslenzkan yfir greindu 
takmarki Arnesi og ríða ei fjölmennari enn við fimta mann, því viljum vér gjarna 
styrkja hann með lög og rétt kongdómsins vegna, þann sem það má með lögum hafa 
og landsins rétti vill fylgja. En ef sýslumaður3) hefir greinda sýslu Árnes, þá ríði 
ekki fjölmennari enn við tíunda mann, sem bók vottar.

Item samtókum vér að einginn maður í sögðu takmarki taki sér búsbónda 
utan sveitar, þó þeir búi á annara inanna jörðum.

Item ef nokkur uppsteytur byrjast i vorri sveit Arnesi af utansveitarmönnum 
(með) nokkurn órétt, hvort sem gert er við ungum eður gömlum, ríkum eður fátæk- 
um, þá skulu allir skyldir eptir að fara (þeim), er vanhlut gerðu, og eigi fyrri við hann 
skiljast enn sá hefir fulla sæmd, sem fyrir vanvirðingu varð. Kann svo svo til að 
bera, að hefndin verði meiri i eptirförinni en tilverknaðurinn, þá skulu allir skattbænd- 
ur jafnmiklu bitala. En þeir, sem minna eiga, gjaldi sem hreppstjórar gera ráð fyrir.

Item skulu ij menn vera til kjörnir í hrepp hverjum að skoða og fyrir að sjá, 
að þessi vor skipan og samþvkki sé haldin, og ef til Alþingis þarf að ríða sveitarinn- 
ar vegna, þá skal hver skattbóndi gjalda viij álnir í þingtoll. En þeir iiij álnir, sem 
minna eiga, þeim kost skulu halda.

Item viljum vér (ei) hér hafa innan héraðs þann, er ei fylgir vorum samtökum. 
Skulum vér eiga samkvomu vora á Áshildarinýri á Bartolomeus messo dag á haustið

1) þingi, orðam, 2) leiðrétt; laugaurar, hdrr. 3) sjálfur, bætir við annað hdr.



En í annan tíma á vorið, föstudaginn þá mánuður er af sumri, og koma þar allir 
forfallalaust.

En hver, sem eitt af pessum samtökum rýfur og áður hefir undir geingið, 
sekur iij mörkum og taki innanhreppsmenn til jafnaðar.

Og til sanninda og fullrar samþvktar hér um setti Haldór Brynjólfsson, Páll 
Teitsson, Olafur Þorbjarnarson, Pétur Sveinsson, Gvöndur Einarsson, Gisli Valdason, 
Ari Narfason, lögréttumenn, Jón Arnason, Sigurður Egilsson, Einar Hallsson, Þorvald- 
ur Jónsson, Þórður Sigvatsson, bændur í Arnesi, sín innsigli með fyrrnefndra lögréttu- 
manna innsiglum fyrir þetta samþyktarbréf með almúgans samþykki, leikra og lærðra, 
með jáyrði og handabandi, er skrifað var et cet.
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10.
Bréf þrettán helztu bænda og lögréttumanna fyrir sunnan land til konungs um íslenzk- 
an hirðstjóra samkvæmt heitorðum i Gamla sáttmála, ritað á Hlíðarenda 14. Júlí 1520.

[Safn til sögu íslands II, 198 — 199. — Fornbréfasafn VIII, Nr. 558. — Rikirsréttindi ís- 
lands, Rvik. 1908, bls. 23].

. . . vér auðmjúklega beiðumst. að hans verðug náð láti oss aftur fá þau 
frelsi og fríheit, sem oss voru lofuð af vorum virðuligustum herra Hákoni kongi á- 
gætrar minningar i móti þeim skatti og þegnskyldu, sem vér höfum honum játað krún- 
unnar vegna, sem svarinn sáttmáli þar um gjör út vísar, að vér skulum hafa islenzk- 
an hirðstjóra, þann sem oss haldi með lög og rétt, hverra vér þykjumst nú mjög 
mist hafa í næstu iij ár forliðin fyrir ofsa og ákefð útlenzkra hirðstjóra og um- 
boðsmanna. . . .

11.
Samningur um verzlun milli Hamborgarríkis og Englendinga af einni álfu, en Islend- 
inga af annari, gerður á Alþingi 2. Júlí 1527, en bréfaður 3. júli sama ár á Öxarár- 
þingi og í Hafnarfirði, og 5. Júlí í Skálholti.

A.
[AM. Fasc. XLVII, 7, frumrit á skinni, sem fyrrum hefir fylgt skjalasafni Skálholtsstóls. 

Fyrir bréfið hafa aldrei komið fleiri innsigli en 7, og eru nú fjögur af þeim dottin frá. — AM. 232. 
8vo. bl. 92—93 (= b.), sem er bréfabók Gizurar biskups Einarssonar í frumriti (1540 — 1547). — 
Landsbókasafn 67. 4to. bl. llSb- 119b, skrifað 1666 með hendi síra Jóns Erlendssonar i Villingaholti, 
og stendur aftan við þá afskript, sem heimfærir samning þenna ranglega til 1520: „Þetta bréf skrif- 
ar herra Oddur, að sé i Skálholti með sjö hangandi innsiglum Anno 1594“ (= c). Nöfn eru afbðk- 
uð í þessari aískrift og ýmislegt fleira].

Bréf um kaupskap útlenzkra.1)
Vér skipherrar og kaupmenn i Hafnarfirði, [Klawus Mul,2) Kort Blom, Vilkin 

Rvgg, Pétur Rik,3) Didrik Meyar, Hanz Rohollt, Jacob Toi,4) Handborgarmenn,5 skip-

1) Samþyktarbréf útlenzkra um viktina b. 2) [Clauus. mul. b^ 3) Risk b. 4) Tode b-
5) Hamborgarmenn b.
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herra Hanz Kokk, [skipherra í Breimin1), Jon Mor og Matteus eingelska2) menn ger- 
um góðum mönnum kunnigt með Jiessu voru opnu hréfi, þá er liðit var frá hingat- 
burð) vors herra Jesu Christi Mc Vc XX og vij ár tveimur nóttum eftir Pétursmesso 
og Páls á Almenniligu Auxarárþingi3) var jietta samjiykt af öllum almúganum at vorri 
hón, Þýzkra og Eingelskra, að hér skyldi ganga fyrir sunnan hálf fjórða veitt4) á vog 
fyrir gilt c fiska með hreina fiska harða og kvistaða. Hér i móti játauðum2) vér og 
viljugliga tofuðum at flytfj)a falslausan varning og gera gömul hálfstvkkis k(a)up, sem 
at fornu hafa verit. tveggja tunnu þunga í hverju c k(a)upi, og hafa íslenzkan pund- 
ara réttan og svo íslenzkar stikur, [þá sem jiingmælt5) væri. Hér með skyldum vér 
hafa réttan mæli, þrjátigi marka áttung, tvö hundruð marka tunnu. Skyldi hver mað- 
ur mega með frí k(a)upa þar hann vildi. Svo og lofuðu vér, at aungvir útlenzkir 
menn, hvorki þýzkir né eingelskir, skyldu gera hér skip né menn til sjós, og eigi held- 
ur liggja hér í landit vetrardag, nema skipbrotsmenn eða smádreingir þeir, sem aungv- 
an k(a)upskap hafa. En ef útlenzkir kunna ekki að fá frakt og hér væri ekki skreið 
til, þá skvldum vér mega fá í hendur nokkrum íslenzkum manni trúlyndum wort góz 
og selja, og þó aungvan pening dýrra á vetur enn á suinar geingur í réttri kaupstíð. 
Lofuðum vér fyrr nefndir þýzkir menn að fá bréf af Handborgar ráði, at þessi gjörn- 
ingur skyldi haldast. Sömuleiðis lofuðu Eingelskir af sínum parti að þetta skvldi ó- 
brigðuliga standa. En hver(ir) hér af brygði. skyldi slíku sakaðir vera sem dæmt var 
í tíð gamla Piningz.

Var þetta samþykt með lófataki af öllum almúganum báðifi) innan lögréttu og 
utan7) í tið Johan Péturson8), er þá var hirðstjóri og höfu(ð)smann í9) Island.

Og til sanninda hér um settum vér vor innsigli fyrir jietta samjiyktarbréf, 
skrifat í Hafnarfirði á sama ári, degi síðar en fyrr segir.

Nú með því að vér k(a)upmennirnir kunnum ekki at fá vora frakt og vilji 
einginn mann taka vora peninga, þá viljum vér fá yðar náð10) þá eður lögmanninum 
at selja þá fyrir oss. En vilji þit ekki, þá viljum vér setja eptir vora menn, at vér 
megum fá selda vora peninga eins á vetur og á sumar. [En vilji þér þat ekki, þá skal.11)

B.
[Ríkisskjalasafn Dana „Island & Færö“, Fasc. I, 10, og er það transskript á skinni gert í 

Núpufelli 7. Marts 1544 af Ara lögmanni Jónssyni og fleirum].
Vér Augmund með guðs náð biskup í Skálholti, herra Jón með samri náð 

biskup á Hólum, Jóhann Pétursson hirðstjóri og höfuðsmann yfir alt Island, Erlendur 
Þorvarðsson lögmann fyrir sunnan og austan á Islandi, Rafn Brandsson lögmann fyrir 
norðan et cetera, Narfi Sigurðsson, Eirekur Þorsteinsson, Björn Þorleifsson, Olafur 
Guðmundsson, Vigfús Þórðarson, Snjólfur Rafnsson, Loptur Eyjólfsson, Pétur Arason, 
Jón Olafsson, Þorsteinn Finnbogason, Auðun Sigurðsson gerum góðum mönnum kunn- 
igt með þessu voru opnu bréfi, at þá er liðit var frá hingatburð vors herra Jesu

1) [á spássíunni óinnvísað í frumritinu, en í b er það sett hér inn; bles Breminn. 2) Svo. 
3) þj Auxarþingi 4) vott b 5) [Svo. 6) = bæði. 7) b., innan^ (!) 8) Svo. 9) b.,
sl. a- 10) Þ. e. án efa Ogmundur biskup. 11) [strykað út i frumritinu og slept í c.. 011 þessi
klausa frá: „Nú með því o. s. frv.“ er í frumritinu skrifuð með söma hendi sem sjálft skjalið; 
b^ sleppir þessari klausu alveg.
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Christi MDXX og vij ár, tveimur nóttum eptir Péttirs messo og Páls á almenniligu 
Öxarárþingi var þetta snmþykt af öllum almiiga at bón og auðmjúkri beiðslu útlenzkra 
manna, þýzkra og eingelskra, svo beitandi Klaws Mul, Korl Blom. Wilkin Rugg, Pétur 
Rijk, Didrik Meviar, Ilans IIrohollt, Jacob Tode. Ilanis Kock, Handborgarmenn, Jon 
Mor og Mattheus eingelskir menn.

In priniis at þeir báðu at bér fyrir sunnan skyldi ganga half fjórða vætt á vog 
fvrir gilt hundrað fiska með breina fiska kvistaða og harða.

Hér 1 mót játuðu þeir og viljugliga lofuðu at tlytja falslausan varning og gera 
gömul hálfstykkis kaup, sem at fornu hefir verið, tveggja tmmu þunga í hverju hund- 
raðskaupi, og hafa íslenzkan pundara réttan og íslenzkar stikur, þær sem þingmæltar 
væri. Hér með lofuðu þeir að hafa réttan mæli, XXX marka áttung, ijc marka tunnu. 
Skyldi hver maður mega með frí kaupa þar bann vildi. Svo og lofuðu þeir, ataung- 
vir útlenzkir menn, hvorki þýzkir né eingelskir, skvldi gera hér skip né menn til sjós, 
og eigi heldur liggja hér í landit vetrardag, nema skipbrotsmenn eða smádreingir, þeir 
sem aungvan kaupskap bafa. Fm ef útlenzkir kunna ekki at fá frakt og hér væri ekki 
skreið til, þá skyldu þeir mega fá í hendur nokkrum islenzkum manni trúlvndum sitt 
góz, en selja aungvan pening dýrra á vetur enn suinar geingur í réttri kauptíð. 
Lofuðu þeir fyrr nefndir þýzkir menn at fá bréf af Handborgara ráði at þessi gjörn- 
ingur skyldi haldast. Sömuleið|is) lofuðu Eingelskir at' sínum parti at þetta skvldi ó- 
brigðanliga standa. En hver af brygði skyldi sliku sakaður vera sem dæmt var í 
gamla Piningz tíð.

Var þetta samþvkt með lófataki af öllum ahnúganum, bæði innan lögréttu og 
utan, í tíð Jóhann(s) Péturssonar, er þá var hirðstjóri og höfuðsinann á Islandi.

Og til sanninda hér um setjuni vær vor innsigli fyrir þetta samþyktarbréf, 
hvert skrifat var á Þingvelli á sama ári, degi siðar en fvrr segir.

(.
[Add. British Museum 11,242. 4to , bl. 39 b 40a , Sópdyngja sira Goitskálks Jónssonar 

Glaumbæ skrifuð á árunum 1543—1590.]
Dónmr um gilding og mælir allan.

Vér Ögmund með guðs náð biskup í Skálholti, herra Jón með samri náð bisk- 
up á Hólum, Jóhann Pétursson hirðstjóri og höfuðsinann víir alt Island, Erlendur Þor- 
varðsson lögmann fyrir sunnan og austan á Islandi, Hrafn Brandsson lögmann norð- 
an og vestan á Islandi, Jón Hallsson, Eirekur Þorsteinsson, Runólfur Þorsteinsson, 
Björn Þorieifsson, Ólafur Guðmundsson, Vigfús Þórðarson, Snjólfur Hrafnsson, Loptur 
Eyjólfsson, Pétur Arason, Þorsteinn Finnbogason, Jón Ólafsson og Auðun Sigurðsson, 
lögréttumenn, gerum góðum mönnum kunnigt með þessu voru opnu bréfi at sub anno 
gracie, M. D. XX uij, tveim nóttum eptir Péturs messo og Páls á Öxarárþingi var 
þetta samþykt af abnúganum at bæn og auðmjúkri beizlun útlenzkra nianna, þýzkra 
og eingelskra, svo heitandi Vilken Rvgg, Petur Rig, Didrik Meyar og Hanz Rovlld, 
Handsborgarar, Jon Mos1) og Mattevs [og Jacob skipberra Hanz Kock of Bremen.2)

In primis beiddiz1) þeir at fyrir sunnan skyldi ganga hálf fjórða vætt á vog 
fyrir gilt hundrað fiska með breina fiska og harða og kvistaða.

1)J5 Svo. 2) [Svo,



814 Þingskjal 533

Hér í mót lofuðu þeir og viljugliga játuðu at flvtja falslausan varning og gera 
hálfstvkkiskaup sem at fornu hafa verit, tveggja tunna þunga í hverju hundraðskaupi 
og hafa íslenzkan pundara réttan og svo íslenzka stiku, þá sem þingmælt væri. Hér 
með skvldi þeir hafa réttan mæli, XXX marka áttung, ijc marka tunnu. Skvldi hver 
maður með frí kaupa þar hann vildi- Svo og lofuðu þeir at aungvir útlenzkir menn, 
hvorki þýzkir né eingelskir, skyldi gera hér menn né skip til sjós og ei heldur liggja 
hér í landit vetrardag, nema skipbrotsmenn eða smádreingir þeir, sem kaupskap hafa. 
Enn ef útlenzkir menn kynnu ekki að fá frakt og hér væri ekki skreið til, þá skyldu 
þeir fá í hendur nokkrum íslenzkum manni trúlvndum sitt góz, og selja þó aungvan 
pening dýrra á vetur enn á sumar gengur í rétt(ri) kauptíð. Lofuðu þessir fyrrnefndir 
kaupmenn þýzkir at fá bréf at Handborgarráði, at þessi gjörningur skyldi haldast. 
Sömuleiðis lofuðu Eingelskir af sínum parti at þetta skyldi óbrigðuliga standa. En 
hver, er hér af brygði, skyldi slíku sakaður sem dæmt var í tíð gamla Piningz.

Var þetta samþvkt með lófataki af öllum almúganum, bæði utan lögréttu og innan.
Og til sanninda hér (um) setjum vér vor innsigli fyrir þetta samþyktarbréf, er 

skrifað var í Skálholti tercio nonas Julij á sama ári og fyrr segir.

12.
Eiður Otta Stígssonar höfuðsmanns og umboðsmanns konungs, á Alþingi 1551, þar 

sem hann sver að halda íslenzk lög og Gamla sáttmála.
|Landsbókasafn 69. 4to bl. 125, skrifað um 1640. — Prentað í sögu Magnúsar prúða, Kh. 

1895, bls. 61. — Ríkisréttindi íslands, Rvík 1908, bls. 87).
Eiður Otta Stígssonar og Eggert(s) Hannessonar.

T(il) þ(ess) l(eggur) þ(ú) h(önd) á h(elga) b(ók) og svo s(kýtur) þ(ú) þ(ínu) m(áli)
til guðs, að þú skalt halda hvern mann við lög og rétt, ríkan sem fátækan, eptir því 
sem Noregs konungar hafa oss játað, og samþykt hefir verið millum náðugasta herra 
kongsins og þegnanna hér á Islandi, sem réttum hirðstjóra ber að gera og Islands lög- 
manni að halda. Svo hjálpi þér guðs orð og heilaga evangelium, sem þú satt segir, 
gramur ef þú lýgur.

13.
Alþingissamþykt frá 1649 um íslenzka sýslumenn, samkvæmt „gömlum Islendingasáttmála“. 

[Alþingisbók 1649, Nr. 16. — Ríkisréttindi íslands, Rvik. 1908, bls. 104).
Bón til kongs um íslenzka sýslumenn, en afbón útlendra.

Item óskar og biður öll lögréttan, að konungleg maiestet vildi eptir gömlum
Islendinga sáttmála, þegar sköttum var játað af landinu, skikka þeim íslenzka sýslu- 
menn, sem eru guðhræddir og sannsýnir og ástundunarsamir að framfylgja lögum og 
rétti og landsins gagni, en lögréttan afbiður útlenzka sýslumenn hér í landi.
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14.
Alþingissamþykt 1662 uni íslenzka sýslumenn, samkvæmt „gömlu Islendinga saniþykt.“ 

[Alþingisbók 1662 Nr. 34. — Ríkisréttindi íslands, Rvik 1908, bls. 119J.
Um suplicatiu þeirra fvrir Jökli vestur.

Um suplicatiu þeirra fyrir Jökli vestur, aS þeir afsegja útlenzka menn fyrir
sýslumenn, var upp lesin í lögréttu, því þeir vilja halda sig eptir gömlu Islendinga sam- 
þykt, og svara báðir lögmenn svo til, svo og lögréttan, að þeir vilja, að allir menn 
naldi sig eptir íslenzkra laga friheitum.

15.
Kópavogseiður og einveldisskjal frá 28. Júlí 1662. 

[Rikisréttindi íslands, Rvík 1908, bls. 142—154]
I.

Eiðstafurinn.
A íslemku.

[Ny kgl. Saml. 1265. Fol, ritað c. 1680 
aptan við Kristindómsbálk Jónsbókar. — Prent- 
að í Lagasafni handa Islandi I, 273].

Arfhyllingareiður, sem af var lagður Anno 
1662 á Kópavogi eptir Alþingi.

Eg N. N. lofa og tilsegi að vera þeim
stórmektugasta fursta og herra kong Frid- 
rich þeim þriðja Danmerkur og Noregs, 
Venda og Gotta kongi, hertoga í Slessvík, 
Holsten, Stormaren og Ditmersken, greifa 
i Oldenborg og Delmenhorst, minum allra 
náðugasta arfakongi og herra, svo vel sem 
hans kongligrar majestatis kongligu húsi i 
karlegg og kvenlegg hollur og trúr, vita 
og ramma hans konungligu majestatis og 
þess konungliga húss gagnogbezta, skaða 
og fordjörfun af fremsta megni að afverja 
og trúliga þjóna hans konungligri majestat 
sem einum ærlegum manni og arfaundir- 
sát vel hæfir og til stendur.

Svo sannarlega hjálpi mér guð og 
hans heilaga evangelium.

A dönsku.
[Landsbókasafn 72. 4to bls. 269—270, með 

hendi síra Jóns Haldórssonar i Hítardal c. 1720. 
— Ny kgl. Saml. 1915. 4*2 bl 4122. með hendi 
HannesarGunnlaugssonar iReykjafirði 1666 (nokk- 
uð afbakað). — JS. 374. 4U> skrifað c. 1670(einn- 
ig nokkuð afbakað)].

Arfhyllingareiðs inntakið Anno 1662 
var þetta.1)

Jeg N. N. loffver og tilsiger at vere 
dend Stormektigsle, Höybaarne Förste og 
Herre, Koning Frederich den Tredie Dan- 
marckis Norgiss Vendis og Gothers Ko- 
ning [Hertog wdi Holsten, Slesvijk, Stor- 
maren og Ditmersken, Greifa wdi Oldenburg 
og Delmenhorst,2) min allernaadigste Arff- 
Herre og Konning, saa vel som Hans 
Kongl. Majst Kongl. Huss paa mandelig 
og qvindelig line, huld og troe, vide og 
ramme hans gaffn og beste, skade og for- 
derflfven af ýderste formuve at afverge, og 
troeligen thiene Hans Kongel. Majst som 
Een Erlig mand og arffveundersaatte vel 
eigner og anstaar.

Saa sandt hielpe mig Gud og hans hel- 
Iige3) Evangelium4).

1) Arfhyllingareiðurinn, sem unninn var á Kópavogsþingi af andlegum og veraldlegum Anno 
1662, í fyrstu M(agister) Brynjólfi S(eins)s,'yni) og h(erra) Gísla Þorlákssyni, item herra Árna Odds- 
syni og herra Thorleifi Kortssyni og ölluru öðrum leikura og lærðuin í viöurvist höfuðmannsins 
Henrichs Bielche svo látandi, 1945. — Arfhyllingareiður á Kópavogs þingstað aflagður Anno 1662 
29. Julij, 374. 2) [1945, 374; etc. 72. 3) 1945, 374; sl. 72. 4) Evangelion 1945.
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Gömul íslensk þýðing. 
[Landsbókasaf’n 1(11 4to bls. 453—458, skjala-

safn frá sira Jóni Haldórssyni í Hitardal, skr. um 
. 1720. — JSig. 374 4to laust blað, skrifað uin

1670. Þessar tvær þvðingar eru mjög samhljóða. 
— Landsbókasafn 72. 4to bls. 266 — 269, með 
hendi síra Jóns i Hítardal um 1720, og er þýð- 
ing sú Iíklega epfir bann sjálfan (orðamunur til 
lítilla riða)J.
Obligatia, sem Islenzkir bandskriptuðu að 
gerðum hyllingar eiði við kong Fridrich 
þriðja, actum Kópavogi Anno 1662 þann 

28. Julij.
Utlagt af Gísla S.s.1)

Vér undirskrifaðir þess stónnegtugasta
og haborna kongs herra Friderichs þess 
þriðja Daninerkur og Noregs, Vinda og 
Gauta konungs, hertoga í Slésvík, Holsten, 
Stormaren og Ditmersken, greifa í Olden- 
borg og Delmenhorst, vors allranáðugasta 
herra og kongs, hans þjenarar, innbyggjar- 
ar og undirsátar á íslandi gjörum vitan- 
legt fyrir oss og vora erfingja og eptir- 
komendur, að svo sem háverðug1 2) hans 
Majs'-, [bæði af Danmerkur og Noregs 
innbyggjurum,3) með einum sérlegum act 
og gjörningi, fyrir utan þeirra arfhvllingar- 
eið, hefir fullkomlega auglýst og staðfe-t 
hans kongl. Majst arfarétt, bæði í karllegg 
og kvenlegg, ásamt fullkominni (Souveraini- 
tat) einvaldsstjórn, svo liöfum vér sem hálof- 
legar4) hans Majst tri'iir og hlýðnir undir- 
sátir, og svo sem þeir eð meðkenna, að 
háverðug hans Majst ei síður fyrir oss 
haft hafi en aðra sína undirsáta að for- 
svara sínum arfa-furstadómum og löndum 
upp á sitt heila kommglega hús, heim- 
kynni, og konunglega persónu með stærstu

Dan*ki frumtextinn.
[Lagasal’n lianda Islandí I, 273 — 277, — Aars- 

berelninger fra del kgl. Geheimearkiv II, 113 — 
145, 111,[.

Vi underskrevne den Stormegtigste Höi- 
baarne Koning og Herre, Her Fridrick den 
Tredie, Danmarkis, Norgis, Vendis og Gotfis 
Koning, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stor- 
marn og Dvtmerschen, Greve udi Oldenborg 
og Delmenhorst, voris allernaadigste Herre 
og Koning, Hans Tjennere, Indbyggere og 
Undersaatter paa Island:

Gjöre vitterligt for os, voris Arvinger 
og Efterkommere, at saasom Höistbemeldte 
Hans Majestet af samtlige Danmarkis og 
og Norgis Riges Stender ved en sær Acte, 
foruden deris Arvehyldings-Eed, haver fuld- 
kommeligen forklarit og stadfest Hans 
Kongelige Majestets Arve-Rettighed paa 
mandlig og Qvinde Linie, samt des absolut 
Souverainitet: saa have vi, som Höistbe- 
meldle Hans Majestets troe og lydige Und- 
ersaatte. og som de der erkjende, at Höist- 
bemeldte Hans Majestet ikke mindre for 
os end andre sine Undersaatte at beskjerme, 
sine Arve-Förstendomme og Lande, paasit 
hele Kongelige Hus, Familie og Konglig 
Person med störste Tapperhed og forsigtig 
Omhue haver vovit og opsat. Os ogsaa 
for den Velstand og Conservation, vi nest 
Gud derved haver erlangit og njuder, ei 
mindre Hans Kongelig Majestet forpligtet 
at vere befunden, end nogen anden des 
Undersaatter, ogderforunderdanigst eragtet, 
det ei nok at vere, at vi med störste Glæde 
og Fornöielse fornemme samme Acte Hans 
Kongelige Majestet i saa maader at vere

1) Þetta gæti verið Gísli Sigurðsson I Oddgeirshólum (il. 1666), sonur síra Sigurðar Oddssonar 
biskups, Einarssonar. — Kópavogs forpliktunarbréf Anno 1662, 72. — Eingin fyrirsögn i 374.

2) háttaktaða og áðurnefnda 72. 3) [af saintlegum Danmerkur og Noregs ríkja stöndum
og stéttum 72. 4) háttaktaða 72.
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karlmensku og forsælegri1) umsjón hefur 
vogað og upp á kostað2); [vér og svo fyrir 
þvilíkt forsvar og vernd, næst guði höfum 
feingið ei síður hans Maj"íi skylduga til 
þjenustu að finnast en aðra hans undir- 
sáta3) og þar fyrir auðmjúklegasta höfum 
álitið ei nóg að vera, að vær með mestu 
gleði og ánæju fornemum soddan act og 
gjörning hans kongl. Maj^ i soddan máta 
að hafa verið framboðinn og i té látinn, 
heldur og einnig fyrir vora hæstu þjenustu 
og skyldu það sama og i allri undirgefni 
að framkvæma.

Þar fyrir staðfestum og styrkjum vér 
honum allir og einhver4) til samans með 
öðrum hans Majestatis trúum undirsátum 
með þessu voru opnu bréfi háverðugri 
hans Majsl- sem einum fullkomnum ein- 
valdsstjórnara og arfaherra hans arfsrétt 
til Islands og þess undirliggjandi insuler5) 
og eyja, sem og allan Majestatis rétt og 
fullkoinna stjórnun og alt konungsvald, 
sem hans kongl. Maj^ og hans Majst- 
skilgetnum Iífserfingjum og skilgetnu af- 
kvæmi og eptirkomendum svo leingi, sem 
nokkur af þeim er til i karllegg eða kven- 
legg, er í fyrnefndum act og gjörningi, bæði 
af Danmerkur og Norvegs ríkis stéttum 
er gefið og eptirlátið.

Hér með afleggjum vér fyrir oss og 
vora erfingja og eptirkomendur alt það, 
sem í fyrri vorum fríheitum, landslögum, 
Recess og Ordinanzíu kann finnast að 
stríða i mót Majestatis rétti eliegar mak- i 
lega má þýðast að vera i mót Majestatis 
réttrí einvaldsstjórn og fullkomnum ríkis- 
ráðum.

Lofum og tilsegjum vér fyrir oss og 
vora erfingja og eftirkomendur, að vér 
eptir gjörðum arfhyllingareið og trúlofun

offererit og givit, mens end og for voris 
höieste Pligt og Skyldighed holdet, det 
samme i al Underdanighed at præstere. 
Thi stadfeste og bekrefte vi alle og enhver, 
tillige med de andre Hans Majestets troe 
Undersaatter, med dette voris obne Bref 
Höistbemeldte Hans Kongelige Majestet 
som een absolut Souverain og Arveherre, 
hans Arverettighed til Island og des under- 
liggendis Insuler og Öer samt alle jura 
majestatis, absolut Regjering og alIeRegalia, 
som Hans Kongelige Majestet og Hans 
Majestets Egte Lifs Arvinger og deris Egte 
Descendenter og Efterkommere, saa lenge 
nogen deraf til er paa mandlige eller 
qvindelige Linie, udi forbemeldte Acte af 
samtlige Danmarkis og Norgis Rigis 
Stender er givit og overdragen. Horhos 
renuncerer vi for os, voris Arvinger og 
Efterkommere, alt det som i voris Arving- 
er og Efterkommere, alt det som i voris 
forrige Privilegier, Landsloven, Recessen 
og Ordinantzen kan befindis at stride imod 
jura majestatis, eller billigen hentydis at 
vere imod bemeldte Arverettighed, Souve- 
rainitet og absolut Regjering. Og love og 
tilsige vi for os, voris Arvinger og Efter- 
kommere, at efter voris gjorde Arvehyld- 
ings Eed og Pligt, Hans Kongelige Maje- 
stet saavel som og Hans Kongelige Maje- 
stets Egte Lifs Arvinger og deris Egte 
efterkommende Descendenter paa mande- 
lig og Qvinde Linien ved denne dennem 
overdragne Arverettighed imod enhver at 
maintenere og forsvare, Lif, Ære, Gods 
og Blod med det kongelige Hus at vilde 
opsette, og fra dette voris Forset ei i nogen 
Maader at vige, langt mindre under nogen 
Prætext eller Prædention, hvad Nafn det

81?

1) forsjállegri 72. 2) tilsett 72. 3) [vor vegna til þeirrar verndar, verstantz og conservation,
som vér næst guðs hjálp höfum öðlazt og erlanged og njótum ei miður að og erum ei siður pliktbundnir 
hans kongligri Majestat en nokkrir aðrir hans undirsátar 72. 4) sérhverir. 5) þ. e. hólma.

106
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hans Maj^ svo vel sem hans Majst- skil- ’ 
getna lífserfingja og þeirra skilgetna eptir- I 
komendur og atkvæmi, bæði í karlegg og 
kvenlegg eptir þessum upplögðum arfsrétti 
í móti einum og sérhverjum að handhefja 
og forsvara líf, æru, góz og blóð með því 
konunglega húsi að vilja voga og útsetja, 
og frá þessum vorum ásetningi ei í nokk- 
urn máta að víkja, rniklu síður undir 
nokkru skyni eður undirferli eða hvað það 
nefnast kann i bezta máta hans 
kongl. Maj^þ og skilgetna lífserfingja 
og þeirra lífsafkvæmi við (eið) í
té látinn rétt að mótstanda eða
hindra, ei heldur í nokkrum flokkadrætti 
eða samheldni að vera í sérhverju sem í 
móti væri talað eða höndlað, heldurmiklu 
framar, ef þetta óforvarandis upp á kæmi, 
fyrir utan allan manngreinarmun vorum 
allra náðugasta herra og kongi (slíkt) að 
opinbera. Eftir því og einninn hans kongl. 
Maj^þ af sérlegri konunglegri gunst og 1 
náð hið náðugasta hefur auglýst, að rétt- 
ur frumgetningarinnar í Noreg svo vel sem 
i Danmörk, með þeirri konunglegri arfs- 
succession skuli setjast og bæði kongarík- 
in hér eptir öngvan veginn að greinast ell- 
egar í nokkurn máta neitt af þeim sundr- 
ast, heldur öðrum hans kongl. Majst- skil- 
getnum lífserfingjum og afkvæmi árlega 
með einni vissri summu af peningum til 
þeirra virðuglegs uppheldis aíleggjast [til 
jafns Noregs ásamt1) Danmerkurríkis securi- 
tet2) og forsvar, er til hans kongl. Majsý 
og hans kongl. Maj^þ skilgetnra lífserfingja 
og skilgetins afkvæmis náðar disposition3) 
alleinasta sett og eptirlátið, svo setjum vér 
til hans kongl. Majsþ eigin náðugasta vilja 
ekki alleinasta hverninn stjórnin hér eptir 
skal skikkast, heldur og einninn success- 
ionin4), svo vel i karllegg sem kvenlegg 
eptir dauðlegan afgang (hvað5) guð almátt-

og have kan, denne udi beste Form Hans 
Kongelige Majestet og Egte Livs-Arvinger, 
samt deris Egte Descendenter ved Eed 
overdragne Rettighed at anfegte eller tur- 
bere, heller udi nogen Forsamling at vere, 
udi hvilken herimod skulle talis eller 
handlis, mens langt mere, naar imod 
Forhaabning sligt sig skulle tildrage, saa- 
dant uden nogen Persons-Auseelse voris 
allernaadigste Herre og Koning at aaben- 
bare. Eftersom og Hans Kongelige Maje- 
stet af synderlig kongelig Gunst og Naade 
sig naadigst haver erklerit, at jur primo- 
genituræ i Norge saavelsom i Danmark 
ved den kongelige Arf-Succession skulde 
oprettis og begge Kongerigerne her efter 
ingenlunde delis, eller noget deraf dismem- 
breris, mens de andre Hans Kongelige 

1 Majestets Egte Lifs-Arvinger og Descenden- 
ter aarligen med een visse Summa Penge 
til deris reputerlig Underhold afleggis, og 
Norgis tillige med Danmarkis Riges Securi- 
tet og Forsvar er til Hans Kongelige Maje- 
stets Egte Livs-Arvinger og Efterkommere 
egte Descendenter, deris naadigste Dispo- 
silion alene hensat og overdragen: saa stille 
vi i Hans Kongelige Majestets egen naa- 
digste Villie, ikke aleniste hvorledis Regje- 
ringen herefter skal anstilles, mens end 
ogsaa Successionen saavel paa mandelig 
som qvindelig Linie efter dödelig Afgang 
(hvilket Gud allermegtigste naadelig lenge 
vilde forbjude) beqvemmeligst kunde for- 
sjunis, saa ogsaa hvorledis det skal for- 
holdis naar nogen Minorennitet af Hans 
Kongelige Majestets Egte Lifs-Arvinger og

1) [og Noregs lillika við 72. 2) þ. e. friður. 3) þ. e. ráðstöfun. 4) þ. e. erfðirnar
(hver eptir annan komi). 5) 72,374; hvern 101.
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ugur náðarsamlega vildi leingi undandraga) 
hentugasta kann að sýnast,1) svo og einn- 
inn hverninn það skal haldast, nær nokk- 
ur (minorennitet) í ungdómi af kongl. Majsl- 
ogta lífserfingjum og afkvæmi í framtíðinni 
í stjórninni sér skuli skikka og hegða, hver 
skikkun og síðasti vilji skal vera oss og 
vorum erfingjum og eftirkomendum svo 
sem eitt fundamental Iðg og2) grundvöllur3) 
og opinber skikkun og af oss með allri 
undirgefni með öllum sinum póstum og 
greinum með þessari arfahylling af oss 
með eiði allareiðu samþyktri skal vera 
gjört, svo að hans kongl. Majst. og hans 
kongl. Maj3*- skilgetnir lífserfingjar og eptir- 
komendur ei í nokkurn máta, hvorki heim- 
uglega né opinberlega í þeirra arfstjórnar- 
eign af oss, vorum erfingjum ogeptirkom- 
endum skal hiudrast eða mótmælast, held- 
ur miklu framar móti einum og sérhverj- 
um, hver helzt sem það vera kann, út- 
lenzkum sem innlenzkum, sem móti4) hans 
kongl. Maj^k hans kongl. Majst- skilgetnum 
lífserfingjum og afkvæmi, svo vel sem opt- 
nefnds arfsrétts skulu höndla eður tala, 
með líf og lifnað, góz og blóð trúlega við- 
hjálpa5) og forsvara, frá hverri skyldu oss, 
vora erfingja og og eptirkomendur einginn 
vinskapur, ei heldur fjandskapur, ótti og 
hætta, gagn og skaði, hatur, öfund ellegar 
nokkur mannleg list6) og orsök í minsta 
máta skal frávenda.

Að þetta fyrrskrifað af oss öllum og 
sér hverjum svo vel sem vorum erfingjuin 
og eptirkomendum fyrir utan öll svik og 
undirferli í öllum sínum greinum og arti- 
culis skuli haldast og framkvæmast. Þessu 
til auglýsingar og frekari staðfestu höfum 
vér þetta með eigin höndum undirskrifað 
og með vorum signetum staðfest. Skeð i 
Islandi á Kópavogsþingstað Anno 1662 
þann 28. Julij.

Descendenter í Fremtiden udi Regeringen 
sig skulde tildrage, hvilken Disposition og 
sidste Villie skal vere os og voris Arvinger 
og Posteritet som een Fundamentar-Lov 
og offentlig Forordning, og af os i al Un- 
derdanighed med alle sine Clausuler, for- 
medelst den ved Eed af oss allerede be- 
kreftet Arvehylding blive efterkommit, saa 
at Hans Kongelige Majestet og Hans Konge- 
lige Majestets Egte Lifs-Arvinger og Efter- 
kommere Egte Descendenter ei udi nogen 
Maader enten hemmelig eller aabenbarlig udi 
deris Arveregjerings Possession af os, voris 
Arvinger og Posteritet skal blive turberit, 
mens Iangt mere imod alle og enhver, hvem 
det og verek u nde, udlendisk og i ndlendisk, som 
mod Hans Kongelige Majestet, Hans Konge- 
lige Majestes, Egte Lifs-Arvinger og Descen- 
denter, saavelsom denne oftbemeldte Arve- 
rettighed skulle handle eller tale, med Lif 
og Lefnit, Gods og Blod troligen handtheve 
og forsvare, fra hvilken Skyldighed os, voris 
Arvinger og Efterkommere ingen Venskab 
ei heller Findskab, Frygt og Fare, Gafn 
og Skade, Had, Avind eller nogen menneske- 
lig List og Aarsage udi ringeste Maader 
skal afvende. At dette forskrefne af os 
alle og saavelsom voris Arvinger og Efter- 
kommere uden al Svig og Argelist udi alle 
sine Punkler og Artikler holdis og efter- 
kommis skal, des til Vitterlighed og yder- 
mere Forsikkring haver vi dette med egne 
Hender underskrevit og med voris Signeter 
bekreftet. Skeed udi Island, paa Koppevogs 
Thingstad den 28. Julii, Anno 1662?)

1) forsorgast 72. 2) 72. 3) lög 101, 374 hér. 4) 72; með 101, 374. 5) handhefja 72.
6) eður brögð, bætir 72 við. 7) 1 undirskriptunum eru nöfnin lærðu mannanna mörg í latinu-
gervi og víðast hvar stendur í frumritinu „mar.u propria“ fyrir „með eiginhendi“, og er því hvorutveggja
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Brynjólfur Sveinsson R. tneð eiginbendi biskup i Skálholti. (L. S.)
SigurSur Oddsson með eiginhendi [prestur í Stafholti og prófastur Mýramanna]. 
Jón Jónsson rneð eiginhendi [prestur á Melum og prófastur Borgfirðinga.] 
Þorleifur Jónsson með eiginhendi [prestur í Odda og prófastur Rangæinga].

5. Torfi Jónsson með eiginhendi [prestur í Gaulverjabæ og prófastur Árnesinga]. 
Einar Illugason med eiginhendi [prestur á Reynivöllum og próf. í Kjalarnessþingi]. 
Þórður Jónsson með eiginhendi [prestur i Hítardal].
Jón Daðason með eiginhendi [prestur i Arnarbæli].
Árni Haldórssou með eiginhendi [dómkirkjuprestur i Skálholti og prestur í Hruna].

10. Sigurður Jónsson með eiginhendi1) [prestur i Eyvindarhólum].
Álfur Jonsson með eiginhendi [prestur i Kallaðarnesi].
Þorkell Arngrímsson Vídalín með eiginhendi [prestur i Görðum á Álptanesi.] (L.S.) 
Haldór Jónsson e^iginjhíendi)1) prestur í Reykholti].
Grímur Bergsveinsson með eiginhendi [prestum í Görðum á Akranesi].

15. Hallgrímur Pétursson með eiginhendi [skáldið, prestur í Saurbæ á Hvalfjarðarstr.]. 
Jón Olafsson [prestur i Hvammi i Norðurárdal].
Páll Gunnarsson [prestur á Gilsbakkaj.
Gísli Bárðarson [prestur á Skúmsstöðum].
Magnús Jónsson [prestur á Breiðabólsstað í Fljótshlíð].

20. Ásgeir Einarsson með eiginhendi [prestur í Tröllatungu].
Magnús Pálsson með eiginhendi [pre.-tur i Kálfholti].
Joseph Loptsson með eiginhendi [prestur á Olafsvöllum].
Guðmundur Bjarnason með eiginhendi [prestur í Laugardælum).
Torfi Jónsson með eiginhendi [dómkirkjuprestur i Skálholti].

25. Björn Stepháusson með eiginhendi [prestur á Snæfuglsstöðum],
Hallkell Stephánsson með eiginhendi [prestur á Hvalsnesi].
Snjólfur Einarsson með eiginhendi [prestur á Seltjarnarnesi og í Reykjavík]. 
Bjarni Sveinsson með eiginhendi [prestur í Meðallandi]..
Ketill Halldórsson með eiginhendi [prestur i Álptaveri].

30. Eirikur Vigfússon með eiginhendi [prestur i Hjarðarholti í Dölum].
Helgi Grimsson með eiginhendi [prestur á Húsafelli].

Gísli Þorláksson superintendent Hólastiktis, með eiginhendi (L. S.).
Olafur Hallsson með eiginhendi; [prestur í Grimstungumj.
Skúlí Þorláksson með minni hendi [prófastur og prestur á Grenjaðarstað].

35. Erlendur Olafsson með minni hendi [prófastur og prestur á Melstaðj.
Gunnlaugur Sigurðsson með minni hendi [prestur í Saurbæ i Eyjafirði].
Gísli Brynjólfsson [prestur á Bergstöðum].

snúið hér til islenzkara vegar. Við skýringar á nðfnunum hefir hér verið hafður stuðnungur af 
skýri ngartilraun við mörgj^af þeim í afskript með hendi Jóns Sigurðssonar, og af registri við II. 
bindi af Aarsberetn .J fra d. kgl. Geheimearkiv; og þar sem hvorugt af þessu dugði og alt um 
þraut, þá var leitað til Hannefar riistjóra Þorsteinssonar. Ein skýring er þó, sú sem ekki hafa 
feingizt önnur rök fyrir en áðurnefnt registur.

’) Þessi nöfn eru á íslenzku í frumritinu.
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Einar Þorsteinsson með eiginhendi [prestur í Múla, siðar Hólabiskup |.
Skúli Magnússon með eiginhendi [prestur i Goðdölum].

40. Bjarni Hallsson með eiginhendi [prestur á Upsum]
Þorlákur Ólafsson með eiginhendi [prestur á Miklabæ í Blöiiduhlíð].
Þórarinn Jónsson1) með eiginhendi [prestur á Hrafnagili].
Gunnar Björnsson1) með eiginhendi [prestur á Höskuldsstöðum].
Þorvarður Ólafsson með eiginhendi1) [prestur á Breiðabólsstað í Vesturhópi).

45. Arni Oddsson eiginhendi [lögmaður sunnan og austan] (L S.).
Benedikt Haldórsson með eiginhendi [á Víðimýri, sýslumaður SkagfirðingaJ. 
Bjarni Pétursson eiginhendi [sýlumaður Dalamanna].
Gísli Magnússon eiginhendi [á Hlíðarenda, sýslumaður Rangæinga, Vísi-Gísli]. 
Hákon Þorsteinsson eiginhendi [sýsbimaður Vestur-Skaptfellinga]. (L S).

50. Þorsteinn Þorleifsson eiginhendi [sýslumaður í Múlasýslu]. (L. S.)
Þorkell Guðmundsson eiginhendi [sýslumaður i Húnavatnssýslu]. (L. S.).
Magnús Jónsson eiginhendi [sýslumaður Isfirðinga]. (L. S.).
Daði Jónsson með eiginhendi [lögsagnari í Gullbringusýslu].
Torfi Erlendsson [faðir Þormóðar sagnaritara, sýslumaður Árnesinga]. (L. S.).

55. Hallgrimur Magnsson með eiginhendi [í Kerlingardal, lögréttumaður í Skaptafellss.]. 
Ólafur Jónsson með eiginhendi [bóndi í Hvammi i Kjós]2)
Guðmundur Torfason með eiginhendi [lögréttumaður i Rangárþingi].
Bárður Gíslason með eiginhendi [í Vatnsdal, lögréttumaður í Rangárþingi]. 
Magnús Kortsson eiginhendi [í Árbæ, bóndi í Rangárþingi].

60. Einar Oddsson [i Vogum, lögréttumaður í GullbringusýsluJ.
Þórður Ormsson með eiginhendi [lögréttumaður í Kjósarsýslu].
Jón Sigurðsson með eiginhendi [bartskeri í Káranesi i Kjós].
Vigfus Jónsson með eiginhendi [lögréttumaður í Eyjafirði].
Thomas Bjarnason með eiginhendi [lögréttumaður i Hegranessþingi].

65. Magnús Ólafsson með eiginhendi [bóndi úr Hegranessþingi]3)
Jón Jónsson með eiginhendi [bóndi i Hegranessþingi].
Sigurður Árnason með eiginhendi |lögréttumaður úr Borgarfirði].
Kári4) Eiríksson með eigiuhendi [lögréttumaður úr Mýrasýslu].
Magnús Jónsson [bóndi úr Borgarfirði].

70. Sigurður Jónsson eiginhendi [bóndi úr Húnavatnsþingi].
Teitur Þórðarson með eiginhendi [bóndi á Brekku í Gilsfirði].
Pétur Einarsson eiginhendi [lögréttumaður á Ballará].
Magnus Einarsson eiginhendi [lögréttumaður i Dalasýslu].
Benedikt Þorleifsson5) með eiginhendi [lögréttumaður í Ámessþingi].

75. Ormur Jónsson með eiginhendi [lögréttumaður í Árnessþingi.]
Jón Steinþórsson eigin hand [á Knerri i Breiðavik, lögréttumaður í Snæfellsnessýlu].

1) á íslenzku. 2) Aarsberetn. d. fra kgl. Geh. ark. II segir hann i registri vera úr Skaptafellsýslu.
3) Registur við Aarsber. fra d. kgl. Geh.ark. II. 4) LJónu hefir Jón Sigurðsson lesið Kári,

útgáfa Leyndarskjalasafnsins, og keniur það heim við síra Jón í Hítardal (Landsb. 72 4to 218).
5) Svo JS.j Thorlssz, útg. Leyndarskjalasafns.
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Jón Björnsson með eiginhendi [lögréttumaður í Hnappadalssýslu].

Þorleifur Kortsson með eiginhendi [lögmaður norðan og vestan] (L. S.) 
Eggert Björnsson [sýslumaður í Barðastrandarsýslu.]

80. Sigurður Jónsson eiginhendi [í Einarsnesi, sýslumaður Borgfirðinga] (L. S.) 
Björn Pálsson eiginhendi [á Espihóli, sýslumaður í Vaðlaþingi] (L. S.). 
Einar Þorsteinsson [sýslumaður í parti af Skaptafellssýslu].
Hrólfur Sigurðsson [sýslumaður í parti af Þingeyjarþingi].
Björn Magnússon [sýslumaður í parti af Húnavatnssýslu] (L. S.).

85. Jón Runólfsson einginhendi [sýslumaður í Hnappadalssýslu].
Markús Snæbjörnsson eiginhendi [sýslumaður i Vestmannaeyjum].
Páll Gíslason með eiginhendi [landþingisskrifari á Hvanneyri].
Nikulás Þormóðsson [klausturhaldari í Kirkjubæ á SíðuJ.
Þleifur Magnússon með eiginhendi [bóndi á Höfðabrekku í Mýrdal].

90. Guðmundur Gíslason eiginhendi [bóndi í Rangárþingi].
Olafur Eyjólfsson eiginhendi [lögréttumaður í Reykjavík].
Jón Halldórsson með eiginhendi [lögréttumaður í Njarðvík syðra].
Jón Þorkelsson með eiginhendi [lögréttumaður í Kjósarsýslu].
Þórður Erlendsson með eiginhendi [bóndi úr Kjósarsýslu].

95. Markús Olafsson með eiginhendi [lögréttumaður í Hegranessþingi].
Jón Jónsson eiginhendi [bóndi úr Hegranessþingij.
Arni Daðason eiginhendi [á Tindum, lögréttumaður í Húnavatnsþingi]. 
Guðmundur Árnason eiginhendi [lögréttumaður í Borgarfirði].
Oddur Þorleifsson með eiginhendi [lögréttumaður í Mýrasýslu].

100. Finnur Jónsson með eiginhendi [bóndi á Kálfalæk].
Jón Gunnlaugsson með eiginhendi [bóndi i Mýrasýslu].
Þorlákur Þórðarson með eiginhendi [lögréttumaður í Húnavatnsþingi]. 
Sigurður Jónsson með eiginhendi [bóndi í Húnavatnsþingi].
Pálmi Hinriksson eiginhendi [hóndi á Breiðabólstað i Sökkólfsdal].

105. Hákon Árnason eiginhendi [bóndi á Vatnshorni i Haukadal].
Bjarni Eiríksson með eiginhendi [bóndi úr ÁrnessþingiJ.
Jón Árnason með eiginhendi [bóndi úr Árnessþingi].
Bjarni Tyrfingsson með eiginhendi [bóndi úr Hnappadalssýslu].
Árni Olafsson með eiginhendi [bóndi úr Hnappadalssýslu].

16.
Bréf leikmanna til Friðriks konungs þriðja, ritað á Kópavogsþingi (28. Júlí) 1662, þar 

sem þeir áskilja sér að halda framvegis fornutn þjóðrikisréttindum Islands.
[MStepli. 59. 4-to bls. 137—138, með samtfða hendi. — Afskrípt þar af með hendi Jóns Sig- 

urðssonar i JSig. 374. 4to. — Ríkisréttindi íslands, Rvík 1908, bls. 155—155.)

Copi(a) af suplicatiu þeirra veraldlegu á Islandi Anno 1662.
Stórmektum hábornum herra og konungi, kong Fridrich þeim þriðja Danmerk-
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ur, Noregs, Vinda og Gauta konungi, hertoga í Slesvík, Holstein, Stórmaren og Dit- 
merchen, greifa í Oldenborg og Delmenhorst, vorum allranáðugasta herra og arfkon- 
ungi, óskum vér allir hans konglegrar majestatis undirsátar á íslandi auðmjúklega með 
allri undirgefni allrar náðar og blessunar af guði hiinneskum föður fyrir Jhesum Christum.

Yðar konunglegri majestet erum vér auðmúklega þakkandi með allri undirgefni 
alla konunglega náðuga stjórn, vernd, forsvar og umhyggju með náðuglegum vilja til 
vor, yðar konunglegrar majestatis fátækra undirsáta, svo sem vér höfum séð og reynt 
af yðar konunglegrar majestetis konglegum bréfum náðugast hingað til vor sendum.

Guð þakki yðar konglegri majestet þetta alt bezt og launi með sinni marg- 
faldri bessun og gefi oss yðar konglegri hylli og náð jafnan að halda, hvar til vér 
viljum með allri auðmýkt og undirgefni standa eptir fremsta megni.

Og svo sem vér höfum nú eptir yðar majestatis konglegu boði og náðugustum 
vilja með plikgtviljugustu hlýðni og undirgefni vorn arfhyllingareið yðar konglegi maje- 
stet til handa svarið og aflagt biðjum vér auðmjuklegast, vonum og treystum til guðs 
og yðar konglegar majestatis, að yðar kongleg majestet vilji allra náðugast oss næst 
evangeliskri kristilegri trú og religion við vor gömul venjuleg og velfengin landslög, frið 
ogfrelsi halda með þeim rétti, sem loflegir undanfarnir Danmerkur og Noregs kongar, 
yðar majestatis háloflegir forfeður, hafa oss náðugast gefið og veitt, og vér og vorir for- 
feður undir svarizt, og það i svo miklu, sem eigi er á móti jure majestatis, hvað vær vit- 
um með góðri samvizku ekkert finnast i vorum landslögum, heldur alt eptir þvi, að 
þau með fullkomlegri hlýðni og þegnskyldu halda oss undir Noregs erfðakong og krónu 
eptir loflegri arflegri succession og kongserfðabælki vorrar landslagabókar, innsettum af 
oss og vorum forfeðrum játtuðum og svörnum.

Svo biðjum vér konglega majestet auðmjúklega, að vér mættum blifa við þann 
taxta, sem gerður var og í landið sendur Anno 1619, og þar sé ei frá vikið, hvorki 
af útlenzkum né innlenzkum í vorri og þeirra sameigiulegri höndlan, og að hafnir 
venjulegar þessa lands mætti af þessu venjulega danska compagnie, sem verið hefur, 
eður þvilíkum hans majestatis undirsátum viðsæmilegum og oss friðsamlegum, upp- 
siglast og með nauðsynlegri tilfæringu forsorgast

Óskum vér þessa hið auðmjúklegasta hvorutveggja, helzt þess vegna, að oss 
og vorum hörðum og óbekvæmilegum lands og lejligheitum, vegna fátæktar og harð- 
inda almúgans, heyrir ei önnur skikkan en sú hin gamla, sem verið hefur og sett af 
þeim fyrri kongum eptir ósk vorra forfeðra, sem kunnugast var uni vorn og landsins 
óhentugleika, ef landið skal annars við líf og nokkra líðanlega velferð haldast, hvers 
vær vonum og treystum til guðs náðar forsjá og konunglegrar majestets náðugrar 
stjórnar, viljandi konunglegri majestet, vorum allranáðugasta arfherra og konungi 
þakklátlegast og auðmjúklegast þjóna og hlýðugir vera eptir frekasta megni og beggja 
þeirra konunglegra maju, hans og hans háborinnar drottningar vora allranáðugasta arf- 
herra og konunga, samt þeirra majú háborna syni, vorum náðugasta prinz og öðrum 
konglegum börnum undir allra náðugustu guðsdómsins þrenningar vernd, forsjá og 
blessunar nú og til æfinlegrar og eilífrar tíðar trúlegast og auðmjúklegast befala, ásamt 
með þeirra konunglegrar majestatis arflegri stjórn og regeringu þessara Norðurlanda 
og rikja, hverja guð gefi langvarandi farsæla og friðsæla í Jhesu nafni.
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17.
Bréf klerkdónjsins til Friðriks konungs þriðja, ritað á Kópavogsþingi (28. Júlí) 1662, 
að þeir fái framvegis að halda fornum réttindum og megi vera lausir við nýjar álögur.

[Landsbókasufn 101 4to bls. 4.',8—4t,3, skjalasafn frá Jóni prófasti Haldórssyni í Hiðardul, 
skr. c. 1720—1730. — Ríkisréttindi íslands, Rvik 1908, bls. 157 — 159.]

Supplicatio andlegra til kong Fridriks þriðja Anno 1662.
Stormegtigste Höybaarne Forste allernaadigste Herre og Koninge Fridrich deu 

Tredie et cetera.
Eftersom vij Eders Majst fattige Undersaatter af det geistlige stand herpaaJis- 

land haver underdanigst Eftir Eders Majst naadigste befaling atlagt Eders Majst Arve 
Hyldings Eed da er vij paa det underdanigste ombedendis, ad Eders Maj^ paa Gudz 
vegne voris fattige og ringe Leylighed naadelig vilde ansee, hvilke her udj dette ðde 
platz ved gandske ringe middeler opholdes, at vij der fore synderlige maatte insinueris 
udi Hans Kongl. Naadis Commiseration, heldst fordi vij boer langt bort fra de Kongel. 
Öye, hafvendis faae intercessores, som noget got for os taler til voris gavn og nýtte, 
foruden hvad Gud synderligen jndgifver ] Eders Kongl. Majst Hierte os fattige Elen- 
dige Mennisker til trðst og Husvalelse hvilket Gud allermechtigste naadeligen belðnne. 
Saa andrager vij her næst underdanigst disse Articler for Eders Kongl. Majst Effter 
di vores gunstige lensherre, Herr Rigens Admiral hielp og bistand,1) hvilke vij hafver 
altijd befunden os underdanne, og dette fattige land til det allerbeste affectioneret.

1. Adt vij maatte niude alle gode og gavnlige baade Kyrkens og Landsens
Loug, jura possessionis et patronatus, som af arildztid været hafver og der j mod be-
frijes fra alle novis gravaminibus som icke sedvaneligt j gammel lid udj alle de punc-
ter og Articler som Hans Höy Kongl. Majst kommer jcke til skade eller præjuditz
haabendis at vor Loug Arfve Regering icke at skulle offendere, hvilken vij haflfver altid 
over os underdanigst agnosceret efter samme vores Lougbogs lýdelse, allerunderda- 
nigst ombedendis, at vij fattige, lidet forslaaendis og langt fra liggende undersaatter icke 
skulle udj fremtiden kunde under Kongl. Maj^ Soveranitet nafn og prætext til privat 
fordeel graveris os og landet til stðrste fordervelse og Ruin.

2. Begeris undirdanig^t adl Kýrkernis Jordegods og gaarder, hvilke fra arildz- 
tid geistligheden ad mensam deputeret Er, maa af geistligheden, hvilken med forbe- 
meldte gaarde forleeudte ere, uden ald forhindring og intercession af Laugretten og 
Herridtfogeterne stædis og bortlejes til bönderne for sedvanelege leye og smaa boder 
ubehindret ] alle maader soni til forne haver veret, og de modvillige bðnder roligen 
maatte bortvises for uden anden vidtlöftig process og trætte, paa det at bönderne jcke 
skulle ald formeget traadse j mod deres Husbonder, som de nu begýnder at giðre.

3. Formener vij geistligheden ny tyngsel paaleggis, hvilke formenis jcke at 
kunde bevijses udj garnmel tid sedvanligt adt geistligheden dömmes plichtig og skýldig 
ad fðde og forsörge de vanföre personer, hvilke dennem findis beslechtige udj fierde 
leed og fremmer, begieres der fore underdanigst at matte befrijes fra saadan týngsel 
at forsörge de som reinest fiernere, uden de alleeneste som Gud og naturen vedholder, 
hvilke menis at være de som end tilhðre j fðrste og anden leed og jcke videre.

1) Svo.
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4. Befindis mange fattige og meget ringe prestekaller, hvilke jlde kand for- 
siunis med duelige præster, derfor begeris underdanigst at de personer hvilken sig een 
eller anden gang haver forseet udj tilfald leyermaal, vere diss ellers skickelig udj lif og 
levnet, maatte naadigst belange forlindring for dend besværlige reise til Danmark j deres 
Restitution til Majst at sóge, hvilket mange jcke kand udstaae og maa derfor give tabt, 
ad disse maatte efter En viss tijd af lensherren og Bispen Restitueris til at betiene de 
ringe kald og siden, om de det troligen giðre, maatte promoveris til noget bedre kald, 
dog de som Attestati jcke begierer, og ellers de som betiene ringe kalder, Capellaner 
og andre, maatte befordres til beder kalder, naar de det ellers med god lærdom og lev- 
net forskylder, Salvis attestatorum privilegiis.

5. Adt geistlige personer maatte frem for andre nýde Clðsterne for en billig 
festning og sedvanlige afgifft naar de fðrst vacerer efter som Clðsterne haver geistlig- 
beden tilhðrt til forne.

6. Ad Provsterne, hvilke ganske ringe lðn haver for deres uniage, maatte 
promoveris til de gode kalde udj Herrederne naar de vacerer, og at Maj^ naadigst 
vilde dispensere j mellem dem og attestatis om denne prærogativam.

7. Ad Præste Enkerne maatte afleggis med en af kirkernis Jorder fri og 
uden afgift hvilken de begerer der som kaldene ere so rige, at de kand forsiune baade 
prestene og Enkerne uden skade ald den tid de forbliver udj deres Enkestand, mens 
hvis kalderne ere so fattige at de jcke kand Jorderne aflegge Enkerne til underhold, 
da maatte dennem for sedvanlig afgift forundis en af Hans Majst Jorder som dennem 
kand vere bekvemmelig og gavnlig.

8. Eftersom dette fattige land höýligen besværis af örcheslöshed, lösgangere og 
uskickelig giftemaal, at enhver vil gaa hen og gifte sig naar hannem Iýster, vere sig 
halt, blind, spedalsk Eller j andre maader udygtige til saadan stand, alleneste at hand 
kand befrijes fra tieniste og arbeid hos Erlig folk, hvilke derfor kommer j trengsel og 
skade, gaar saa over almuen og tigger almisser medt kvinder og bðrn, hvilken de 
saaleidis j mellem dennem afler. Begeris derfore undirdanigst ad En kongel. forord- 
ning maatte forhverfis saadan uskickelighed at forekomme, paa det Erlige arbeide og 
tieniste maatte ved magt holdes udj landet Jndbyggerne til næring.

9. Endeligen begeris underdanigst, at Kiðbhandlingen og taxten jcke ophoyes 
til vores skade, mens vij maatte forblive ved den oprettede taxt og med gode dugtige 
vahre forsörges for en billig pris, for de Gud veed at vij fattige folk og dette land 
kand jcke udstaa besværlige forandringer. Derfore jndfalder vij næst Gud til Eders 
Kongl. Majst naadigste commiseration og hafve begeret at den Erlige welbyrdig mand 
Rigens Admiral, voris gunstige Patron og lensherre, vilde denne voris Enfoldige Sup- 
plication for Majst andrage og befordre og os jgen naadigste Resolution forhverfe, ynd- 
skendes Hans Kongl. Maj^ voris allernaadigste Herre og Konge samt det ganske 
Kongel. Huss alle lyche og velsignelse Evindeligen. et cetera.

104
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18.
Forholdet mellem Danmark og Island ved Professor N. Gjelsvik.
[„Aftenposten“, Kristjania 3. og 4. Sept. 1908, Nr. 493 og 496. — íslenzk þýðing i Isafold 

XXXV, Nr. Ö8 og 62 (1908)].

I.
Det dansk-islandske Sporgsmaal kan man ikke ret forstaa, uden at man gaar 

tilbage til den Overenskomst (Sættargerð), som i 1262 blev indgaaet mellem Islænd- 
ingerne og den norske Konge (den norske Stat). Ved denne Overenskomst blev ikke 
Island en Del af det samlede norske Rige. Island var fremdeles en Stat for sig. lige- 
som det norske Rige, men mellem disse to Stater var der indgaaet en Unionsoverens- 
komst paa den Maade, at den norske Konge altid skulde være Statschef paa Island. 
At Island fremdeles skulde være en egen Stat folger med særlig Tydelighed af den 
Bestemmelse i Overenskomsten, hvorefter Islændingerne ikke skulde være forpligtede 
til at holde Overenskomsten (altsaa have den norske Konge til Statschef) længere, end 
den norske Konge og hans Arvinger paa sin Side holdt sine Forpligtelser. Hvorvidt 
saa var Tilfældet, skulde afgjores efter „bedste Mænds Skjon“; det svarer nærmest 
til vore Dages Voldgiftsklausul i Traktater.

Hvem der skulde være norsk Konge, var et Sporgsmaal, som udelukkende 
Norge havde Ret at afgjore, men en naturlig Forudsætning synes det at være, at 
Kongen skulde bo i Norge og ikke tage Bopæl i et andet Rige. Hermed være det 
som det vil; sikkert er det ialfald, at i 1814, efter at Frederik den 6te havde frasagt 
sig den norske Krone, havde han ingen Ret til at herske over Island. Det var som 
norsk Konge, han kunde paaberaabe sig Traktaten af 1262, ikke som dansk Konge. 
Islændingerne vilde derfor i 1814 have været fuldt berettiget til at sige sig los fra den 
danske Konge. Og man maa visselig give Islændingerne Medhold, naar de paastaar, 
at Overenskomsten med Norge af 1262 er den Retsbasis, som de altid har stillet sig 
paa. De har ikke godkjendt nogen anden. Danmark kan ikke paa egen Haand for- 
andre dette Retsgrundlag ved at vedtage en dansk Lov. Islændingernes Samtykke 
maa til.

Naar der da nu er Sporgsmaal om at fatte Bestemmelse om en Ordning af 
Forholdet mellem Danmark og Island, saa behover ikke Islændingerne at komme som 
Betlere, der skal tilstaaes nogle Smuler fra den Riges Bord. Nei, de synes unegtelig 
at have et Retsgrundlag at staa paa, som hjemler dem Udgang til at sige sig los fra 
Forholdet til den danske Konge og til Danmark, forsaavidt de ikke faar en Overens- 
komst, som de synes at være tjent ined.

Man vil af dette indse, at ikke en hvilkensomhelst Overenskomst med Danmark, 
hvor tvetydig og mager den end er, vil være noget at staa efter for Islændingerne.

II.
Naar nu Forholdet mellem Danmark og Island skal ordnes, synes det ikke at 

være ubilligt, om Islændingerne vil tage sit Udgangspunkt i Traktaten med Norge af 
1262, og onsker en tilsvarende Traktat med Danmark, selvfolgelig ændret efter Nutid- 
ens Krav ogj Forhold. Traktaten af 1262 er ligesom et Adelsbrev, som viser, at Is-



land altid har været et eget Rige, og ingen kan fortænke Tslændingerne i, at defast- 
holder dette.

Det störste Krav, man maa stille til et Dokument om Forholdet mellem Dan- 
mark og Island, er, at det bygger paa klare og greie Linjer og ikke i sin Udtryks- 
maade misbruger Sproget paa nogen Vis. Forst og fremst maa man have paa det 
rene, hvad Slags Dokument man vil oprette; skal det være en Lov, givet af „det 
samlede danske Rige“, eller skal det være en Traktat mellem de selvstændige Riger 
Danmark og Island ? Her gjelder det: klar Tanke og klar Tale! Men skál det Doku- 
ment, man vil oprette, vær en Traktat, saa bor det ogsaa kaldes Traktat og 
ikke Lov.

Det kan efter de nuværende Omstændigheder ikke være tvivlsomt, at Dansk- 
erne ikke mindre end Islændingerne staar sig bedst paa at lade Retsgrundlaget for 
sit Mellemværende bero paa en Traktat. Dermed vil det være paa det rene, at 
Danmark og Island staar i et folkeretsligt og ikke i et statsretligt Forhold 
til hinanden, og at deres Mellemværende skal bedömmes efter Folkerettens Grundsæt- 
ninger. Dermed er det ogsaa paa det rene, at begge Riger er selvstændige, og de} 
uden Hensyn til Traktatens nærmere Indhold.

Tager man for sig den dansk-islandske Kommissions Udkast til Ordning af 
Danmarks og Islands Mellemværende, ser man forst, at Island skal være et „frit, 
selvstændigt og uafhængigt1) Land, forbundet med Danmark under en Konge“, men 
saa konkluderes der med, at Island sammen med Danmark skal danne „det samlede 
danske Rige“. At kalde Island et „selvstœndigt“ Land, naar detsamtidig skal være en 
Del af „det samlede danske Rige“ er den rene Misbrug af Ordet „selvstæ ndig“. 
Vistnok er der somme i Tyskland, som paastaar, at Preussen er en selvstændig Stat, 
uagtet det er en Del af det samlede tyske Rige. Begrundelsen for denne Paastand 
sager man i den Omstændighed, at Preussen har saa mange Stemmer i Forbundsraa- 
det, at det tyske Rige ikke kan foretage noget postivt Skridt mod Preussens Vilje.

Ser man efter i den dansk-islandske Kommissions Forslag, finder man, at det 
slet ikke er Meningen, at „det samlede danske Rige“ intet positivt skal kunne 
foretage sig uden Islands Samtykke; saa ikke engang om man tager Ordet „selvstændig“ 
i en saa udstrakt Betydning, at Preussens Forhold til det tyske Rige gaar ind derunder, 
kan Island efter Indholdet i Kommissionsudkastet kaldes selvstændigt. Hvorfor 
skal man saa bruge den Slags Talemaader, som man ingenting mener med, naar det 
kommer til Stykket?

Eller kanske man ikke mener, at Island skal være en Del af „det samlede 
danske Rige?“ Ja, men hvorfor skal man saa sige det?

Formelt set tager det sig heller ikke ud, at det i Kommissionsudkastet heder, 
at „Island er et frit, selvstændigt og uafhændeligt Land“, medens man ingen Ting 
siger om Danmark. Man kan ikke henvise til, at § 1 i Rigsakten mellem Norge og 
Sverige kun om Norge udtrykkelig fremhævede, at det skulde være „et frit, selv- 
stændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige“, medens den ikke indeholdt noget tilsvarende 
for Sveriges Bedkommende. Denne Uformelighed havde sin historiske Grund i den
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t)—, Svo.JAn efa misprentun fyrir: „uafhændeligt“.
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Omstændighed, at Rigsaktens § 1 var en Gjengivelse af § 1 i den norske Grundlov; 
dette paa samme Maade som en Række andre Paragrafer i Rigsakten. I den norske 
Grundlov passede det svært godt at sige om Norge alene, at det var et frit, selvstændigt, 
udeieligt og uafhændeligt Rige. Tanken i 1814 var, at der ikke skuide oprettes noget 
særskilt Unionsdokument, men at Sverige skulde forandre sin Grundlov paa tilsva- 
rende Maade. Havde det fra forst af været Tanken, at der mellem Norge ogSverige 
skulde opreltes et særskilt Unionsdokument, hvori Unionsvilkaarene skulde indtages, 
kan man være sikker paa. at det havde fastsat om begge Riger, at de skulde være 
frie og selvstændige.

I Henhold til det anforte synes man at burde lade § 1 i Traktaten lyde f. 
Ex. saaledes:

„Danmark og Island er frie og selvstændige Riger, forbundne med hinanden 
under en Konge“.

Det vilde være tvdelig og grei Tale, som ikke kunde misforstaaes af nogen
Sjel.

Man kunde her maaske indvende, at der under Forudsætning af denne rets- 
lige Lighed vilde opstaa Vanskeligheder ved Fastsættelsen af Reglerne for Valg af nyt 
Kongehus i Tilfælde af Kongehusets Uddoen. Paa den ene Side kunde man synes, 
at det vilde være ubilligt, at Island, med ikke fuldt 4 pCt. af Danmarks Folketal. 
skulde have samme Inflydelse paa dette Valg som Danmark. Og paa den anden 
Side kunde man ikke være blind for, at af Retsligheden fulgte begge Parters lige 
Andel i Valget af det fælles Kongehus.

Realpolitikere vilde ikke hefte sig længe ved disse Vanskeligheder. De 
vilde tænke som saa: Efter al menneskelig Beregning vil det ikke i Lobet af de nær- 
meste Aarhundreder skorte Danmark paa arveberettigede Prinser. Og for en længere 
Fremtid hehover man ikke at sorge, naar det gjelder en Forbindelse mellem 2 Lande, 
som geografisk er saa vel adskilte som Danmark og Island. Ikke engang Foreningen 
mellem Ungarn og Osterrige er afsluttet paa „evige Tider“, men gjelder alene, saa 
længe der er nogen arveberettiget Person til af det fælles Fyrstehus.

Man kunde derfor uden at skade nogen virkelig Interesse lade § 2 i Traktaten 
lyde f. Ex. saaledes:

„Foreningen vedvarer, saalænge der findes nogen til Danmarks Krone arve- 
berettiget Prins af Huset Glucksburg efter den nuværende Arvefolge“.

I § 3 kunde man saa fastsætte, hvilket Fællesskab man ellers vilde have, f. 
Ex. Fællesskab i Udenrigsstyre. For at lette Opnaaelsen af Enighed paa disse Punkter 
og for at undgaa, at nogen af Parterne skulde komme til at ængstes af Hensyn til 
mulige Bebreidelser for at have bundet den kommende Generation paa ubillig Maade, 
kunde man i en fjerde og sidste § fastsætte:

„§ 3 i denne Traktat gjelder for begge Riger i 25 Aar fra Traktatens 
Godkjendelse. Efter denne Tid kan ethvert af Rigerne, Danmark repræsenteret af den 
danske Rigsdag, Island af det islandske Althing1), opsige § 3 med et Aars Varsel.

1) Naar 2 Stater skal have samme Statschef, kan det af letforstaaelige Grunde ikke overlades 
til denne at repræsentere de 2 Lande i deres gjensidige folkeretslige Forhold. Derimod kan det 
meget vel overlades til ham at repræsentere hvert Lands Forhold lil de ðvrige Stater,
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Tvistemaal, som maatte opstaa mellem Rigerne om Fortolkningen eller An- 
vendelsen af denne Traktat, skal afgores af Voldgiftsretten i HaagU

Hertil knnde saa foies nogle supplerende Bestemmelser om Voldgiften.
En slig Traktat i al sin Enkelhed vilde tilfredsstille enhver virkelig Interesse, 

som Danmark og Island kan have af at være forenet under én Konge.
I Danmark har man folt sig som et Foregangsland paa den internationale 

Voldgifts Omraade, fordi man har indgaaet en Voldgiftstraktat med Holland uden 
noget Forbehold om, at Tvistemaal, som angaar Integriteten, Selvstændigheden eller 
Livsinteresser, skal undtages fra Voldgift. Der er for Tiden ingen stor Udsigt til, at 
Danmark og Holland skulde faa noget Tvistemaal sig imellem af den Betvdriing, at 
de nationale Folelser fra nogen af Siderne skulde koinme i storre Bevægelse. Det 
vil derfor ingen synderlig praktisk Betydning have, at deres Voldgiftstraktat intet 
Forbehold har gjort.

Starre Betydning kunde en Voldgiftsklausul have i en Traktat om Islands 
og Danmarks Mellemværende. Lad os derfor se. at der indkonnner en slig Voldgifts- 
klausul i denne (tverenskomst!

III.
Ordningen af Danmarks Forhold til Island skulde hore til de lelteste Opgaver, 

som de danske Statsmænd havde, at sige om de kunde formaa sig til at frigjore sig 
fra smaalige Hensyn og svinge sig op til at se paa de v i r k e 1 i g e istedet for de 
indbildte Interesser. Dersom Islændingerne forlangte at skilles helt fra Forbindelsen, 
saa kunde man forstaa, at Opgaven for de danske Statsmænd var vanskelig. Men 
nu forlanger ikke Islændingerne det; de er villige til at have samme Statsoverhoved 
som Danmark; og nogen anden Interesse af egentligt Værd kan Danmark ikke have 
af Forholdet til Island. Om vi f. Ex. tænker paa Forsvaret, saa er det aabenbart. at 
Islændingerne ikke kan vde noget Bidrag til Hævdelse af Danmarks Neutralitet eller 
Selvstændighed. Kom Danmark i Krig, kunde man være vis paa, at man havde med 
en Fjende at gjore, som vilde være istand til at afskære enhver Forbindelse med Is- 
land. Og hvad Islands Selvstændighed angaar, vil Landets isolerede Beliggenhed midt 
ude i Havet være det bedste Værn; skulde ikke dette Værn strække til, kan man 
være vis om, at Danmark aldrig vil være istand til at yde Island nogen Hjelp; for
det vilde kun være en Stormagt, som vilde tænke paa at lægge Island under sig.
En Forbindelse mellem Island og Danmark med fælles Forsvar for 0ie vil saaledes 
ikke være til nogen Nvtte for noget af Landene. Derimod kan en slig Forbindelse
være til F'are for hegge. Det sannne gjelder en Ordning, bvorefter Danmark skal
have Islands Udenrigsstyrelse. Skulde f. Ex. Tyskland faa Lyst paa Island, saa be- 
hovede det da ikke at umage sig til Island for at tage Landet, men kunde faa det 
afstaaet ved et Fremstod lige vdenfor sin egen Stuedor. Hvilken Fornoielse Danmark 
egentlig kan have af > n saadan Eventualitet, er ikke let at indse.

En Fortælling, som den Konnnissionsudkastet indeholder om, at Island er et 
áUafhændeligt Land“, vil ikke her yde nogen Beskyttelse; dette lige saa lidt som For- 
skriften i Kongeloven af 1665 om, at Danmark og Norge aldrig skulde adskilles. Alt 
sligt er indre statsretslige Forskrifter, som ingen Betydning — enten faktisk eller rets-
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lig — kan tillægges i lilfælde af vdre Tvang. Den eneste Nytte, som Danmark kan 
tænkes at have af at sidde inde med Islands Vdenrigsstvre, er den, at Danmark, om 
det skulde blive nodt at afstaa Island, kan soge at faa et hoveligt Vederlag enten i 
Penge eller paa anden Maade. Jfr. Traktaten i Kiel af 14de Januar 1814. Men 
Udsigten til at gjore en slig Handel har visselig ikke i vore Dage noget tiltrækkende 
ved sig for det danske Folk. Anderledes i Enevældets Dage, da Opfatningen var en 
anden end nu.

Islændingernes Utilboielighed til at lade sit Land blive en. Del af „det sainlede 
danske Rige“ kan man ikke tage dem ilde op. Man har ingen Ret til at foreholde 
dem, at de privat kan leve lige lykkelig i „det samlede danske Rige“ som i en selv- 
stændig islandsk Stat, og at de bor tage til Forbillede Sachserne, Wurthembergerne 
osv., som foler sig i det „samlede tyske Rige“.

Her er den Forskjel, at Sachserne, Wiirthembergerne, Preusserne osv. foler 
sig som én Nation. Alle foler de sig som Tvskere. Men Islændingerne foler sig 
ikke som en Del af den danske Nation Dette Faktum kan Danskerne og danskfolende 
Folk af andre Nationer beklage, men det vilde være yderst daarlig Statsmandsvisdom 
og meget slet Realpolitik at ignorere det.

Man maa ogsaa have Ret til at minde om, at selv Sachsen og Wurttemberg 
og de andre tyske Smaastater har man ikke fundet det opportunt at byde det Vilkaar 
at blive en Del af „det samlede preussiske Rige“. Bismarck var altfor storReal- 
politiker til at falde paa noget sligt. Men „det samlede danske Rige“ i det dansk- 
íslandske Kommissionsudkast svarer netop til „det samlede preussiske“, ikke til det 
tyske Rige.

Naar man tænker tilbage paa den norsk-svenske Union, kan man paa en vis 
Maade forstaa, at Svenskerne syntes, de maatte have et eller andet, om end aldrig 
saa lidet, Etikettefortrin i Unionen. Svenskerne havde bragt adskillige Ofre for at 
faa Unionen istand. De havde ofret Pommern, Riigen, anselig Pengesum og fort et 
Par Krige.

Meget mindre kan man forstaa, at Danskerne kan bekvemme sig til at gjore 
Vold paa sit Sprog ved en Redaktion, hvore'ter „det selvstændige Land“ Island skal 
være en Del af „det samlede danske Rige“. Danskerne har ikke lagt to Pinder ikors 
for at faa Forbindelsen med Island istand; de har intet Offer bragt Fra denne Side 
set er der heller ikke noget ubilligt i Islændingernes Forlangende om, at deres Land 
skal anerkjendes som et selvstændigt Rige i Udtryk, som ikke er til at misforstaa.

Man kan ikke her indvende, at Island har dog et saa lidet Folketal. Nei, 
med Islands geografiske Beliggenhed er det adskillig lettere for Islændingerne, trods 
sit ringe Folketal, at værge sit Lands Neutralitet og Selvstændighed, end det er for 
Danskerne med sit Folketal at forsvare Danmark, som militært set har en saa udsat 
Beliggenhed. Og dette er det, som det kommer en paa i den Sag, det her gjelder.

Man kan heller ikke ganske se bort fra, at Island i Udstrækning er 3 Gange 
saastortsom hele Danmark, og at dets naturlige Hjelpekilder og Fremtidsmulighe(de)r 
ingenlunde er smaa. Mindes bör man ogsaa. at Islændingerne, trods sit ringe Folke- 
tal, har gjort en Indsats i Kulturhistorien, som Verden ikke gjerne vilde være foruden.
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Endog fra nyere Tid har man et Navn som Thorvaldsen og Niels Finsen. Detviser, 
at det var ikke bare i Middelalderen, at Genier kom af islandsk Æt.

„Stor arv det er fyr Mannen av godt Folk vera född“.

19
Samþyktir um sambandsmálið á Þiugmálafundum 1908 og 1909.

I. Reykvíkinga. 13/2 1909.
Með þvi að vilji kjósenda i sambandsmálinu kom greinilega fram við alþingis- 

kosningar 10. sept. siðastliðinn, álítur fundurinn óþarft aðgreiða atkvæði um það mál 
og ályktar þvi, að taka fyrir næsta mál á dagskrá. Atkv. 200 gegn 150.

II. I Gullbr.- og Kjósarsýslu.
a. í Hafnarfirði 10/2 1909.

Fundurinn skorar á alþingi að samþykkja engan sambandssáttmála bygðan á 
öðrum grundvelli en þeim, að Island verði fullvalda ríki í konuugssambandi einu við 
Danmörku, og að ekkert mál verði falið Dönum til meðferðar öðru vísi en með hæfi- 
legum uppsagnarfresti. Atkv. 62 samhl.

b. í Hafnahreppi. 12/2 1909.
Fundurinn skorar á alþingi að samþykkja ekki frumvarp millilandanefndar- 

innar öðru vísi en með ótvíræðum orðaskýringuni, þar sem með þarf, sérstaklega, að 
inn í 5. gr. frumvarpsins um jafnrétti sé bætt: „sem búsettir eru“ o. s. frv., og Is- 
land verði eftir sáttmálanum fullvalda og sjálfstætt ríki í konungssambandi einu við Dan- 
mörku, og sameiginlegu málin uppsegjanleg eftir 25 ár. Á fundi 30 kjósendur.

c. I Vatnsleysustrandarhreppi. 1909.
Fundurinn skorar á alþingi að gera ekki né semja sáttmála um nokkurt óupp- 

segjanlegt samband milli Islands og Danmerkur annað en um einn og sama konung 
yfir báðum ríkjunum, og áskilur, að öll önnur atriði slíks sambandssáttmála verði 
uppsegjanleg með ekki mjög löngum fyrirvara. Atkv. öllum gegn 1.

d. Á Kjalarnesi. 2/2 1909.
Fundurinn skorar á alþingi að samþykkja það eitt frumvarptil sambandslaga, 

sem ljóslega felur i sér, að ísland sé sjálfstætt ríki við hlið Danmerkur, og að ákvæð- 
ið (í 9. gr. nefndarfrv.) um endurskoðun sambandssamningsins sýni skýrt, að endur- 
skoðun geti átt sér stað, hvenær sem er, eftir að fyrsti endurskoðunarfresturinn er lið- 
inn. Með öllum atkv.; 12 á fundi.

e. í Grindavík 30/j 1909.
Fundurinn skorar á alþingi að gera ekki né samþykkja nokkurn sambands- 

sáttmála milli íslands og Danmerkur öðru visi gerðan en svo, að Island verði eftir 
honum frjálst, sjálfstætt og fullvalda ríki, í hreinu konungssambandi við Danmörk og 
engu öðru föstu óuppsegjanlegu máli. Samþ. með öllum greiddum atkv.; 36 kjósend- 
ur á fundi.

f. í Kjósarhreppi. 8/2 1909.
Fundurinn krefst þess, að alþingi samþykki þann sambandssáttmála við Dani
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(engin sambandslög), að Island sé sjálfstætt riki, og hafi fullveldi yfir öllum sinum 
málum, með einungis hreint konungssamband við Danmörku, meðan ríkiserfingi er til 
af Glucksborgarætt. Ekkert sáttmálsatriði sameiginlegt óuppsegjanlegt annað en hreint 
konungssamband. 5 með till., 3 á móti; 15 kjósendur á fundi.

g. í Keflavík. 2/2 1909.
Fundurinn óskar að alþingi gæti þess, að Island glati engu af sjálfstæði sínu 

og sjálfstæðisrétti, réttinum til að ráða og ráðstafa sjálft málum sínum öllum ásamt 
konungi; og samþykki engin lög eða sáttmála, er takmarki þetta á nokkurn veg, nema 
svo sé áskilið, að vér getum aftur krafið það í vora hönd, þegar tími er til, að sjálfra 
vor áliti og vilja. Samþ með öllum atkv.; á fundi 62 kjósendur.

h. Á Lágafelli. 29/j 1909.
Fundurinn skorar á alþingi að samþykkja engan sambandssáttmála milli Damerkur 

og íslands bygðan á öðrum grundvelli en þeim, að ísland verði sjálfstætt, fullvalda riki, 
i konungssambandi einu við Danmörku, og að ekkert annað sameiginlegt mál verði 
óuppsegjanlegt. Samþykt með 17 samhljóða atkvæðum.

III. í Mýrasýslu. ®/2 1909.
Fundurinn krefst þess, að þingið gæti þess vandlega, að afsala engu af forn- 

um réttindum landsins, og geri ýtrustu tilraun til að fá því framgengt, að öll mál, að 
konungssambandi undanskildu, verði uppsegjanleg. Með 51 atkv. gegn 29.

IV. I Dalasýslu. 
í Asgarði 21/i 1909.

a. Fundurinn skorar á alþingi að samþykkja ekki frumvarp millilandanefndarinnar, 
nema með gagngerðum breytiugum í þá átt, að engin mál séu óuppsegjanleg 
um aldur og æfi, nema konungssambandið eitt, og að fullveldi hins íslenzka rikis 
yfir sameiginlegum málum og sérmálum sé fyllilega trygt.

b. Fundurinn vill, að islenzka ríkið eigi sér löghelgaðan fána. Með 11 atkv. gegn 
einu; 12 fulltrúar úr 6 hreppum á fundi.

V. I Snæfellsnessýslu.
a. í Ólafsvik. io/i 1909-

Fundurinn skorar á alþingi að breyta hinu svo nefnda Sambandslaga-uppkasti 
á þá leið, að ísland verði óháð ríki í konungssambandi við Danmörku; öll sambands- 
mál séu því uppsegjanleg, að konungssambandinu einu undanskildu. Að öðru leyti 
bendir fundurinn sérstaklega á, að ákvæðið í 5. gr. Uppkastsins um jafnrétti íslend- 
inga og Dana og ákvæðið í 8 gr. um gerðardóminn sé hvorttvegga allsendis óviðun- 
andi fyrir íslands hönd Með samhl. atkv.

b. í Staðarsveit. 3/2 1909.
Fundurinn skorar á alþingi að breyta þannig frumvarpi sambandslaganefndar- 

innar, að full trygging fáist fyrir því, að ísland verði fullveðja ríki í konungssambandi 
við Danmörku. Jafnframt tekur fundurinn það fram, að hann telur breytingartillögur 
Skúla alþingismanns Thoroddsens sem minni hluta í millilandanefndinni gefa viðunan- 
lega tryggingu fyrir fullveldi íslands yfir öllum sérmálum þess.

Tillagan samþykt með 5 atkvæðum gegn einu.
c. I Stykkishólmi. 1909.

Fundurinn skorar á alþingi að breyta þannig frumvarpi sambandslaganefndar-
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innar, að full trygging fáist fyrir því, að ísland verði fullveðja ríki í konungsambandi 
við Danmörku.

Jafnframt tekur fundurinn það fram, að hann telur breytingartillögur Skúla 
alþingismanns Thoroddsens sem niinni hluta i millilandanefndinni gefa viðunanlega 
tryggingu fyrir fullveldi íslands yfir öllum málum þess.

Tillagan samþykt með 30 atkv. gegn 2.
VI. í Vestur-ísafjarðarsýslu. 5/u 1908.

Fundurinn skorar á alþingi að samþykkja þann einn sáttmála um samband 
íslands og Danmerkur, sem ótvirætt tekur fram, að ísland sé frjálst og fullvalda riki 
i kontingssambandi við Danmörk og að engin þau ákvæði séu i sáttmálanum, sem úr 
því dragi, þótt Dönum verði fyrst um sinn falin nokkur mál til meðferðar.

Samþykt í einu hljóði. 17 fulltrúar fyrir 5 hreppa.
VII. I Norður-ísafjarðarsýslu ®/2 1909.

Fundurinn skorar á alþingi að samþykkja lög um samband íslands og Dan- 
merkur, er skýrt ákveði, að Island sé að öllu fullvalda riki i konungssambandi einu 
við Danmörku og geti þvi, ef vill, tekið að sér þau málefni, sem Dönum um lengri 
eða skemmri tima kynni að verða falið að fara með i umboði íslendinga.

Samþykt í einu hljóði.
Vm. I ísafjarðarkaupstað 81/i 1909.

Fundurinn skorar á álþingi að gera engan sáttmála eða lög um samband 
Islands og Danmerkur, nema öll þau mál, sem sameiginleg kunna að verða talin, eða 
falin Dönum til meðferðar, séu, að konungssambandinu einu undanskildu, uppsegjan- 
leg af Islendinga hálfu eftir hæfilega langan tíma, t. d. 25—40 ár .Samþykt með 
48 atkv. gegn 3.

IX í Húnavatnssýslu.
a. A Blönduósi % 1909.

Fundurinn skorar á alþingi að ganga ekki að uppkasti sambandslaganefndar- 
innár nema með gagngerðum breytingum, svo að ísland verði fúllveðja ríki, jafnrétt- 
hátt Danmörku. Jafnframt krefst fundurinn þess, að i væntanlegu sambandslagafrum- 
varpi verði það skýrt tekið fram, að Island hafi ekki sameiginleg hermál við Danmörku 
og að bannað verði að setja upp hervirki á íslandi, og að Danir skuldbindi sig til 
þess að stuðla að því, svo sem auðið er, að ísland verði að alþjóðalögum lýst ger- 
samlega hlutlaust land í öllum ófriði, sem koma kann fyrir milli annara þjóða.

Þessi tillaga samþykt.. Fundarmenn 40.
b. A Hvammstanga 1909.

Sambandsmálið ekki tekið til meðferðar.
X. í Skagafjarðarsýslu 27/i 1909.

Fundurinn álítur þvi að eins gerlegt að ganga að samningi um réttarsamband 
Danmerkur og íslands, að þar sé skýlaust viðurkent fullveldi íslands sem sérstaks 
ríkis, enda séu öll ákvæði samningsins í samræmi við téð grundvallaratriði.

Fari svo, að ekki náist samkomulag um einstök aukaatriði, t. d. að þvi er 
snertir sérstakar tegundir mála, virðist það út af fyrir sig eigi þurfa að standa i vegi 
fyrir öllum samningum, með þvi að þá mætti sleppa fullnaðarsamningi um þau mál 
pð sinni og ætla seinni tiðar mönnum að ráða úrslitum þeirra.
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Fvrn málsgrein tillögunnar samþykt með 42 atkv. gegn 32; siðari málsgrein 
samþykt með samhljóða atkvæðum.

XI. A Akurevri. 25/x 1909.
a. Fundurinn vill aS frumvarp alþingis til sambandslaga við Danmörku verSi orSaS 

svo, að ekki geti orkað tvímælis um, að Island sé fullvalda ríki.
b. Fundurinn skorar á alþingi, að gera eigi neinar þær breytingar á frumvarpi sam- 

bandslaganefndarinnar, er spilli réttindum þeim landinu til handa, er í frumvarp- 
inu felast, né stefna að þvi að tefla fjárhag landsins í voða, og að samþykkja 
frumvarpið óbreytt svo framarlega sem að eigi fást breytingar, sem landinu mætti 
vera hagsbót í.

Við tillöguna undir staflið b. kom breytingartillaga, sem skeytist framan við 
tillöguna svohljóðandi:

Með því að fundurinn litur svo á, að ákvæðin í frumvarpi sambandslaga- 
nefndarinnar þurfi ekki að orka tvímælis um, að landið skuli vera fullvalda ríki o. s frv.

Tillagan undir staflið a. var feld með 123 atkv. gegn 87. BreytingartiIIagan 
samþ. með 128 atkv. gegn 71. Tillagan undir stafl. b með breytingartill. samþ. með 
114 atkv. gegn 87T)

XII. I Eyjafjarðarsýslu. 
a. í Saurbæ 24/i 1909.

Fundurinn skorar á alþingi, að samþykkja sambandslagafrumvarpið meðþeim 
breytingum, sem fáanlegar kunna að verða og eru til bóta, en fella það þó ekki, þótt 
engar breytingar fáist

Tillagan samþykt með öflum þorra atkvæða.
b. A Möðruvöllum 22/j 1909.

Fundurinn skorar á alþingi, að samþykkja sambandslagafrumvarpið, og gera 
alls eigi á því aðrar breytingar en þær, sem full vissa er fvrir, að eigi verði því að 
falli. — Samþykt í einu hljóði.

c. í Staðartungu 27h 1909.
Fundurinn skorar á þingið, að gera engar þær breytingar á sambandslaga- 

frumvarpinu, sem geti orðið því að falli, heldur samþykki það óbreytt eða með þeim 
einum breytingum, er til umbóta horfa og vissa sé um að fáist.

Samþykt með öllum atkvæðum.
d. í Svarfaðardal. */12 1908.

Með því að kjósendur i þessum hreppi hafa tvívegis áður á ótviræðan hátt lát- 
lið i ljósi skoðun sína á sambandslagafrumvarpi millilandanefndarínnar, og fundinum 
er ekki kunnugt um, að afstaða þess hafí að neinu breyzt síðan, þykir fundinum ekki 
ástæða til að gera nú ályktun um það.

XIII. Suður-Þingeyjarsýsla. 16/8 1908.
a. fundurínn aðhyllist sambandslagafrumvarp millilandanefndarínnar, og skorar á næsta

alþingi að samþykkja það óbreytt.
b. Fundurínn er þvi mótfallinu, að frumvarp millirikjanefndarínnar til sambandslaga 

íslands og Danmerkur öðlist samþykki Islendinga, nema gerðar séu á þvi orða* 

t) Eflir Isafold XXXVI, 15.
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og efnisbreytingar, sem að minsta kosti fari eigi skemmra en tillögur minni hlutans 
i nefndinni.

Tillagan undir staflið a. samþykt með 64 atkv. gegn 23. Tillagan undir stafl. 
b. feld með 77 atkv. gegn 26:

XIV. I Norður-Múlasýslu.
I Vopnafirði 7/2 1909,

a. Fundurinn skorar á alþingi, að samþykkja lðg um samband íslands og Danmerk- 
ur, er tryggi Islandi fullveldi í eigi minna mæli en þvi ber eftir Gamla sáttmála, 
án þess að nokkru af þeim réttindum, sem það nú hefir, sé afsalað.

Þessi tillaga samþykt með 14 samhljóða atkvæðum.
b. Fundurinn skorar á alþingi, að gera hiklaust þær breytingar á sambandslagaupp- 

kastinu, að málin verði öll uppsegjanleg nema konungur, að efni og orðalag að 
öðru leyti sýni ótvirætt, að Island verði sérstakt, óháð ríki með fullveldi.

Þessari tillögu greiddist eitt atkv.
2. A Hvanná 25/t 1909.

Fundurinn skorar á alþingi að gera hiklaust þær breytingar á Uppkastinu, að 
málin séu ðll uppsegjanleg, nema konungur, að efni og orðalag að öðru leyti sýni 
ótvirætt, að ísland verði sérstakt óháð ríki með fullveldi yfir öllum sínum málum.

Samþykt með öllum atkvæðum.
XV. I Suður-Múlasýslu.

a. Á Eiðum 29/j 1909.
a. Fundurinn skorar á alþingi, að koma ekki fram með eða samþykkja nein sanm- 

ingstilboð við Dani um samband Islands og Danmerkur, nema Islandi sé áskilinn 
þar og trygður réttur til að vera og skoðast sem sjálfstætt ríki og sérstakt, helzt 
að eins í konungssambandi við Danmörku.

Fyrri liðurinn samþyktur með 18 atkv. Síðari liður: „helzt að eins í“ o. s. frv. 
samþ. með 15 atkv. gegn 5.
b. Að búa svo í garðinn með fjárhag landsins, að það verði sem fvrst fært um að 

standa straum af sjálfu sér sem sérstakt og sjálfstætt ríki.
Samþ. með 10 atkv. gegn 6.

c. Að taka ekki neinar bindandi ákvarðanir í þessu máli, sem víkja frá þessari 
stefnu, án þess að þjóðinni í heild sinni gefist tími og tækifæri til að láta uppi vilja 
sinn um þær. — Samþ. með 7 atkv. gegn 4.

d. Að gera ráðstafanir til að rannsakaður verði til hlítar sögulegur og réttarfarslegur 
réttur þjóðarinnar til að ráða sér sjálf. — Samþ. með 11 atkv.

A fundi 16 fulltr. frá 8 hreppum.
b. A Búðum i Fáskrúðsfirði 21/x 1909.

Fundurinn skorar á þingið, að samþykkja þær einar breytingar á sambands-
Jagafrumvarpinu. sem full vissa er fyrir að ríkisþingið samþykki, en náist ekki sam- 
komulag um þær brevtmgar, að samþykkja beldur frumvarpið óbrevtt.

XVI. í Austur-Skaftafellssýslu. 
a. Á Flatey 14/u 1908.

Fundurinn er óánægður með frumvarp millilandanefndarinnar í mörgum grein- 
um. Einkum þykir honum með öllu óviðunandi, að utanríkismál og hermál eru óupp- 
segjanleg. Sömuleiðis álítur bann viðsjárvert, að löghelga Dönum jafnrétti við oss i
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flestum greinum fyrir ómunatið. Gerðardómsákvæðið er hann líka ekki ánægður með. 
Fundurinn skorar því á alþingi, að breyta frumvarpinu þannig, að segja megi upp 
sambandi um öll mál siðar meir, að undanteknu konungssambandi, og úr því hafi 
Danir eigi meiri réttindi hér en aðrar þjóðir, nema með sérstökum samningi fyrir 
vissan ára tíma.

Samþ. með 13 atkv. 14 kjósendur voru á fundi.
b. í Nesjahreppi 10/u 1908.

Fundurinn er óánægður með frumv. milliiandanefndarinnar í mörgum grein- 
um o. s. frv. Sama fundarályktun og Flatey. Samþ. með 11 atkv. 15 kjósendur 
á fundi.

XVII. I Vestur-Skaftafellssýslu 10/12 1909.
Fundurinn er mótfallinn frumvarpi millilandanefndarinnar, nema því að eins, 

að á því verði gerðar svo víðtækar breytingar, að íslandi verði trvgt fullveldi yfir 
öllum sinum málum i konungssambandi við Danmörku. — Samþykt.

XVIII. I Arnessýslu. 
a. Að Húsatóttum 19/10 1908.

Fundurinn leggur sérstaka áherzlu á, að sambandsmálið verði ekki samþykt 
af þingsins hálfu á öðrum grundvelli en þeim, að engum fomum réttindum landsins 
verði afsalað, en felur að öðru leyti þingmönnum kjördæmisins að ráða fram úr þvi 
máli á sem hagkvæmastan hátt fyrir sjálfstæði landsins. En vilji Danir ekki unna 
Islendingum fulls sjálfstæðis, leggur fundurinn til, að þjóð og þing leggist á eitt að 
leysa landið sem mest úr fjárhagslegu viðskiftasambandi við Danmörku.

Samþvkt í einu hljóði. A fundi 3—5 fulltrúar fyrir 5 hreppa. 
b. A Selfossi 17/10 1908.

Fundurinn óskar helzt, að sambandsmálinu verði ráðið til lykta á þinginu á 
þann hátt, að Island verði i konungssambandi einu við Danmörku, og leggur áherzlu 
á, að engum fomum réttindum landsins verði afsalað, en felur að öðru leyti þing- 
mönnum sínum að ráða fram úr því máli fyrir sitt leyti á næsta þingi á sem hag- 
kvæmastan hátt fyrir sjálfstæði landsins.

Samþvkt með 41 samhljóða atkv. — 60 á fundi.
XIX. Barðastrandarsýsla.

a. A Bíldudal 9/2 1909.
Fundurinn skorar á alþingi, að samþykkja ekkert það i sambandsmálinu, sem 

skerði forn og góð réttindi Islendinga, en gera þó sitt ýtrasta til að ráða máli þessu 
sem fyrst til lykta. — Samþ. með ,16 atkv. gegn 5.

b. í Bemfirði 22/2 1909.
Fundurinn krefst þess, að Islandi verði trygt fullveldi yfir öllum sínum málum 

í konungssambandi við Danmörku.
XX. Seyðisfjörður «/2 1909.

Fundurinn skorar á alþingi, að samþykkja lög um samband Islunds og Dan- 
merkur, er tryggi Islandi fullveldi í eigi minna mæli en þvf ber samkvæmt Gamla- 
sáttmála, án þess að nokkur þau réttindi, er það nú hefir, séu af hendi látin. — 
Samþ. með 38 atkv. gegn 31.
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Ed. 534. Frumvarp
til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Eins og þaS var samþykt viS 2. umræSu i Ed.

1. kafli.
Tekjur.

1- gr.
A árunum 1910 og 1911 telst svo til, aS tekjur Islands verSi 2,654,530 kr.. og er 

þaS afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getiS er um i 2.—6. gr.

2. gr.

Af eftirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjumar taldar 2,362,000 kr.

1. ÁbúSar- og lausafjárskattur .. ....;............. .........
2. Húsaskattur................  ........................................... . ..
3. Tekj uskattur....................................... .........................
4. Aukatekjur ...........................  ................ ..............
5. ErfSafjárskattur .......... ....................... ....... ...............
6. Vitagjald ................................... ................................
7. Leyfisbrófagjöld ...........................................................
8. Útflutningsgjald ....................... ................. .................
9. Áfengistollur ................................................. .................

10. Tóbak8tollur....................................................................
11. Kaffi- og sykurtollur ... '........... .........................
12. ÁnnaS aSflutningsgjald .......  .....................................
13. Gjald af innlendri vindlagjörS cjg bittergjörS.......
14. Leyfisbrófagjöld og árgjöldaf verzlun og veiting

áfengra drykkja ....... ....... '............. ........... .........
15. Póettekjur............ ...................................
16. Sfmatekjur  .................. ...-.............
17. Tekjur af íalandsbanka .......... ................
18. úyiaaar tekjur —....

Sámtals...»
UpphæSimar i 8.<—13. töluliS' Óru’ áætlaSar aS 

frádregnum innheimtulaunum. ,

1910. 19Í1. 1 •Alls.

* kr. ' kr. kr.
50,000 50,000 100,000
12,000 12,000 24,000

1 23,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1823,000 46,006
50,000 50,000 100,000

3,000 3,000 6,000
20,000 20,000 40,000
5,000 5,000 10,000

120,000 120,000 240,000
190,000 190,000 380,000
140,000 140,000 280,000
350,000 350,000 700,000

17,000 17,000 34,000
» » » » » >

12,500 12,500 25,000
80,000 80,000 160,00Ö
75,000 80,000 ‘ 155,000
13,000 13,000 i ‘•26,000
18,000 18,000 36,000

1,178,500 1,183,500 2,362,000
. i

. .s. ’i< ; .. • <•'- :•• • i i
. . . .
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3. gr.

Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 45,330 kr.:

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

1. Afgjald af jarðeignum landasjóða, alls 35,000 kr.
að frádregnum umboðslaunum, preste-
mötu, húsabótastyrk o. fl, alla ....... 14,000 —

21,000 21,000 42,000
2. Tekjur af kirkjum ....................................................... 65 65 130
3. Tekjur af silfurbergsnámunum 1 HelguataSafjalli... 1,600 1,600 3,200

Samtala... 22,665 22,665 45,330

4. gr.

Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 118,000 kr.:

1910. 1911. Alla.

1. Leigur af innatæðufé viðlagasjóðaina........................
kr.

44,000
kr.

43,000
kr.

87,000
Upp ílán verður borgað:

á árinu 1910 30,025 kr. 05 a.
- — 1911 32,187 — 55 -

62,212 kr. 60 a.
2> Leigur af láni landssjóðs til Landsbankans............ 7,500 7,500 16,000
3, Leiga kf innatæðufé í bönkum og af bankavaxta- 

bráfurd ...... ......................................... -........................... 8,000 8,000 16,000
Samtals... 59,500 58,500 118,000

ð. gr.
Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Það, sem greitt er frá preataköllum samkvæmt
kr. kr. kr.

lögum 27. febr. 1880 ........... ....................................... 2,000 2,000 4,000
2. Endurgjald akyndilána til embættiamanna ............ 600 600 1,200
3. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum............ 2,000 2,000 4,000

Samtala...

Heimilt er prestinum 1 Staðaataðatprestakalli að verja 
árgjaldinu af því, 300 kr. hvort árið, til viðreianar kirkju- 
jörCumprestakallsins eftir nánari ákvæðum stjómarinnar.

4,600 4,600 9,200
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6. gr.

1910. 1911. Alls.

kr.
60,000

kr.
60,000

kr.
120,000

2. kafli.
Útgjöld.

7. gr-
A árunum 1910 og 1911- veitast til útgjalda samkvæmt þeim gjaldagreinum, sem 

nákvæmar er sk/rt frá f 8.—19. gr. 2,842,760,33.

; 8- gr-
Til greiSslu vatta og afborgana af láni landssjóSs úr ríkissjóði Danmerkur kr. 53,333,33 

fyrra áriS, kr. 52,000,001 síðara áriS, kr. 105,333,33.

9. gr.
Til útgjalda vijf hina æðstu stjóm landsins veitast 100,000 kr.:

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1. Til ráSherrans:
a. Laun............... .'........... ........................ . 8,000 kr.
b. Til rísnu............................................ . 2,000 —
c. Uppbót fyrir embættisbústaS ...... . 2,000 —

Til utanferða ráSherrans.......................
Laun landritara ......................... .............................
Laun þriggja skrifstofustjóra.......  .........................
Til aðstoSar og skrífstofukostnaSar .......................
Til Landsbankans fyrir aS gegna landfógeta-
störfum ................................ .........  ................................
Til umbóta og viðhalds á stjómarráSshúsinu 
ált aS ............................................................................

Samtals...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

12,000 12,000 24,000
2,000 2,000 4,000
6,000 6,000 12,000

10,500 10,500 21,000
16,000 16,000 32,000

2,500 2,500 5,000

1,000 1,000 2,000

50,000 50,000 100,000
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10 gr.

Til kostnaSar við alþingi veitast 60,000 kr. Til koatnaSar viS yfirskoSun lands- 
reikninganna 1,600 kr. alls 61,600 kr.

11. gr.
Til útgjalda viS dómgæzluna og lögreglustjóroina o. fl. veitast 217,930 kr.:

A.
Dómgæzla og lögreglustjóm:

1.

2.

Laun:
a. Til dómara og sýslumanna.................................
b. Til hreppstjóra............................................. ........
Ritfó handa bæjarfógetanum i Reykjavík ............
Til hegningarhússins f Reykjavík:

1910. 1911.
a. Laun fangavarSar ....... 1,230 kr. 1,230 kr.
b. Þóknun handa dóm-

kirkjuprestinum ............ 100 — 100 —
c. Þóknun handa lækni ... 60 — 60 —
d. Ýmislegur kostnaSur .j. 2,825 — 2,825 —

4.
5.

KostnaSur viS viShald fangelsanna .........................
Onnur útgjöld :
a. Þóknun handa tveimur settum 

málaflutningsmönnum viS yfirrótt-
inn ............................. ............ ............. 1,600 kr.

b. Laun sendiboSans viS yfirrótt-
inn ............... ...................................... 50 —

c. Til eldiviSar á yfirróttarstofunum 50 —
d. Til viShalds á yfirréttarstofunum

o. fl........... ............................................ 50 —
e. KostnaSur viS sakamál og lögreglu-

mál .......................................... ............ 3,000 —
f. KostnaSur viS gjafsóknarmál ....... 300 —
g. Útgjöld viS sáttamál ....................... 50 —

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

67,300 67,300
8,000 8,000
1,400 1,400

4,215 4,215
300 300

5,100 5,100

86,315 86,315
172,630

172,630Flyt..
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 172,630

B.
Ýmisleg útgjöld:

Til þess að gefa út stjórnartfóindi og landahaga- 
skýralur:
a. Þóknun fyrir útgáfu tfóindanna m.fl. 450 kr.
b. Til pappíra og prentunar stjórnar-

tfóandanna (50 arkir), alt aS 32
kr. örkin .......................................... 2,600 —

c. til pappíra, prentunar og aukavinnu
viS landshagsskýralur alt aS ....... 3,600 —

d. Til kostnaSar viS sending meS póst-
um alt aS ... .................................... 1,000 —

7,650 7,650
Endurgjald handa embættismöunum fyrir burðar- 
eyri undir embættisbróf avo og embættissímskeyti 
og samtöl..................................... .................................. 8,000 8,000
BrunaábyrgSar- og sótaragjald fyrir nokkrar opin- 
berar byggingar ........................................................... 1,000 1,000
Til embættiseftirlitsferSa................ .............................. 1,000 1,000
Þóknnn fyrir aSstoS verkfróSs manns við endur-
akoðun á skipamælingum ................................. .
Til útgjalda viS eftirlit úr landi meS fiskiveiðum

300 300

útlendinga....... ...........................................  . ................ 500 500
Til aSstoðar löggæzlu um sildveiSatímann ............
Utgjöld til yfirakattanefnda og fyrir húsaskatts-

1,000 1,000

virSingar .........................................................................
Útgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10.

200 200

nóvbr. 1905 .................................................................... 3,000 3.000

22,650 22,650
45,300

Samtals... 217,930

12 gr.

Til útgjalda viS læknaskipunina veitast kr. 298,050.

1910. 1911. Alls.

1. Laun .................................................................................
2. Styrkur til Oræfinga til að vitja læknis................

Styrkurinn útborgist hreppsnefnd Hofshrepps.

kr.
75,200

150

kr.
75,200

150

kr.
i 150,400 

300

Flyt... 75,350 75,350 150,700
1W
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Fluttar...
3. a. Styrkur til augnalæknis Bjö'ns Ólafssonar í

Reykjavík með skyldu til a2S veita stúdeutum 
á læknaskólanum tilsögn í augnlækningum, 
svo og til aS halda ókeypis >klinik< handa 
fátækum mönnum, að minsta kosti einu sinni
á mánuSi ................................................................

b. Styrkur til hins sama manns til lækningaferS- 
ar kringum IandiS á helztu viSkoraustaSi strand- 
skipa meS því skilyrSi, aS hann á hverri hring- 
ferS hafi aS minsta kosti hálfs mánaSar dvöl 
á einum hinum fjölmennasta viBkomustað, 
eftir samráSi við stjórnarráðið, eftir reikningi
hvort áriS alt aS 300 kr. ;...........................

4. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft í Reykjavík
meS skyldu til að veita stúdentum á læknaskól- 
anum tilsögn í tannlækningum, svo og til að halda 
ókeypis >klinik< handa fátækum mönnum, að 
minsta kosti einu siuui á mánuði ...........................

5. Holdsveikisspítalinn.............................. ....................
6. GeSveikishæliS á Kleppi..........  .................................
7. Til reksturskostnaðar heilsuhælisins síð. á..............
8. Útgjöld viö bólusetningar ................................ .......
9. Onnur útgjöld:

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkra-
skýla ..................................................  3,000 kr.
Þar af til sjúkrahússins á Patreks- 
firSi kr. 300 hvort árið.

b. SjúkrahúsiS á Akureyri, til aðgerð-
ar á húsinu f. á........... . ................ 2,000 —

MeS þv/ skilyrði, aS Akureyrar-
kaupstaður og Eyjafjarðarsýsla 
taki aS sér að fullu viðhald spí- 
talans framvegis.

c. Til náms yfirsetukvenna ................ 2,000 —
d. Til verkfæra handa yfirsetukonum 400 —
e. Gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum

31. janúar 1896 um varnir gegn 
útbreiðslu næmra sjúkdóma ....... 4,000 —

f. Gjöld samkvæmt 25. gr. í lögum 
6. nóvbr. 1902 um varnir gegn 
því að næmir sjúkdómar berist til
Islands .............................................. 1,000 —

g. Til kaupa á sótthreinsunarofni í
sóttvarnarhúsið á Akureyri f. á.... 600 —

h. Styrkur til sjúkrahúsa til að halda 
lærSar hjúkrunarkonur, alt aS 200
kr. til hvers ...................................... 600 —

i. Styrkur til þess að koma upp 
sjúkraskýlum á föstum læknissetr- 
nm, alt aB þriðjungi byggingar- 
kostnaSar, þó aldrei meira eu nemi 
1000 kr. á hverja þúsund héraðs 
búa og með því skilyrSi, aS stjómar-

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
75,350 75,350 150,700

2,000 2,000

300 300 4,600

1,000 1,000 2,000
30,875 30,875 61,750
17,600 17,600 35,200

10,000 10,000
1,000 1,000 2,000

128,125 138,125 266,250
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1910. 1911. Alls.

Fluttar...
kr.

128,125
kr.

138,125
kr.

266,250

ráðið ssamþykki teikningu af hús- 
inu eftir að hafa fengið álit land- 
læknis, og að sýslufélag það, er 
sjúkraskýlið heyrir til, taki það að 
sér til eignar og reksturs ............ 3,000 kr.

Styrkur til héraðslækna til utan- 
ferða í því skyni, að afla sér nýrr- 
ar læknisþekkingar. Stjórnarráðið 
veitir þennan styrk eftir tillögum 
landlæknis og má ekki verða meira 
en 120 kr. fyrir hverja mánaðar- 
dvöl utaulands ................................. 600 kr.

17,200 14,600 32,100

Samtals... 145,325 152,725 298,050

13. gr.
Til samgöngumáia veitast kr. 865,827. 

A.
Tii útgjalda við póststjórnina:

1. Laun:
a. Handa póstmeistaranum ................ 4,000 kr.
b. 1. Handa þrem póstafgreiðslu-

mönnum í Reykjavík.......  ... 4,900 —
Þar af 500kr.sem launaviðbót handa
núverandi 1. póstafgreiðslumanni.

2. Handa póstafgreiðslumönnum
utan Reykjavfkur .. . ............ 19,000 —

c. Handa bréfhirðingamönnum............ 8,000 —

2. Póetflutningur ................................. .............................
Þar af alt að 8000 kr. hvort árið fyrir að flytja 

alls konar póstsendingar (þar með taldar böggul- 
sendingar, peninga- og ábyrgðarbréf) með skipum, 
sem ekki njóta fasts tillags, milli Islands og út- 
landa og milli hafna á íslandi, vátryggja þær og 
annast skil á þeim á höfnum, að þvf tilskildu, að 
skipin sigli með fastri ferðaáætlun sem auglýst sé 
fyrir fram.

3. Önnur útgjöld:
a. endurgjald fyrir skrifstofukostnað 

póstmeistara eftir reikningi alt að 5,000 kr.
Pósthúsið 80 opið 9 stundir hvern 

virkan dag, og 1 stund hvern helg- 
an dag.

b. Önnur útgjöld ................................. 7,300 —

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

35,900 35,900
50,000 50,000

12,300 12,300
98,200 98,200

iqa ino

196.400Flyt...
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1910. 1911: Álla.

kr. /kr. kr.
196,400Fluttar

B.

Til vegabóta.

Til kostnaðar við stjóra og undirbúning vega-
gjörða: 1910 1911
1. Til verkfrœðings landsins: kr. kr.

a. laun ............................. 3,000 3,000
b. ferðakostnaður og fœð-

ispeningar... .........  . 500 500
2. Til aðetoðarmanns:

a. lann ............................... 2,000 2,000
b. viðbót við laun núver-

andi aðetoðarmanna... 700 700
3. Skrifatofukostnaður........ 500 500
4. Til vegamœlinga og verk-

fróðra aðstoðarmanna ... 1,500 1,500
5. Til eftirlita með vegavið-

haldi ................................. » 200
8,200 8,400

Til flutningabrauta:

1. Húnvetningabraut ....... 4,500
2. Reykjadalsbraut ............ 10,000
3. Holtavegur .................... 5,000
4. Til viðhalds flutninga- 

brauta ............................. 7,000
26,500 7,000

III. Til þjóðvega:
1. Mosfellsaveitarvegur___ 6,000 6,000
2. Stykkishólmsvegur ....... 6,000 6,000
3. HoltavörSuheiðarvegur

(brýr á hana) ................ » 16,000
4. Skaftsrbraunsvegur....... 6,000 6,000
5. a. Til brúar á Laxá í

Horaafirði ................ 10,000 >
Flyt .„ 28,000 34,000 34,700 15,400 196,400
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Fluttar ...

1910
kr.

28,000

1911
kr.

34,000
Frá Ljárskógum til
Svfnadals ......................... 1,000
Aðrar vegabætur og við-
hald ......................... ...... 15,000 10,000

IV. Til fjallvega .......................................... ................
V. Til áhalda.................................... í..............................

VI. Til dragferjuhalds á Héraðsvötnum ....................
VII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti.............................

VIII. Hvammstanga- kaupstaðarvegur (fyrir Múlann) 
IX. Til akvegar frá Dalvik inn Svarfaðardal, gegn 

4000 kr. tillagi að minsta kosti annarsstaðar

X. Breiðdalsvegur ...!.......................  ...........................
XI. Til s/sluvegar frá Hafnarfirði til Keflavíkur ...

XII. Til viðgerðar og framhalds á póstveginum úr 
Hrútafjarðarbotni í Gilsfjarðarbotn ....................

Fjárveitingamar undir töluliðum VIII, X, XI og 
XII veitast með því skilyrði, að jafnmiklu fé só að 
minsta kosti varið til veganna aunarsstaðar frá.

XIII. Til brúar á Sandá i Þistilfirði .............................

C.

1. Til gufuskipaferða alt að ........................................
2 Til gufu- og mótorbátaferða ............................. ........

Af þessari upphæð má verja alt að 1000 kr. 
hvort árið til þess að halda uppi reglubuudnum 
mótorbátsferðum frá Borgaraesi upp eftir Hvítá, 
að minsta kosti upp að Langholtsvaði.

D.
Til ritsfma og talsfma.

I. Ritsímafélagið mikla norræna umsamdar ársgreiðsl- 
ur um 20 ár frá 25. ágúst 1906 að telja .......

II. Til n/rra landsfmalagninga o. fl.

1910. 1911. Alls

kr. kr. kr.

34,700 15,400 196,400

44,000 44,000
5,000 5,000
2,000 2,000

300 300
300 300

5,000

2,000
2,000
7,500 7,500

2,000

10,000

114,800 74,500
189,300

40,000 40,000
45,000 45,000

85,000 85,000

170,000

35,000 35,000

35,000 35,000 555,700
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1910. 1911. AHs.

Fluttar
kr.

35,000
kr. kr.

35,000 555,700

1. Siglufjarðartalsími
frá Vatnsleysu ... 35,000 
Hér af væntiatfrá 
hlutaðeigandi hér- 
uðum ....................  10,000

--------- 25,000

2. Til rannsóknar símaleiða, 
nauðsynlegrar útfærslu og 
umhóta, þar á meðal til 
þess aS fjölga notenda lín- 
um á Akureyri, SeySisfirði 
og ísafirði og til stofnunar 
nýrra stöðva m. fl.............. 10,000 10,000

35,000 10,000

Það skal jafnan vera skil- 
yrði fyrir því, að stofnsett 
ar séu talsímastöðvar til 
almenninga nota á framan- 
greindum símaleiðum, að 
hreppurinn ábyrgist og 
kosti að sínum hluta starf- 
ræksluna eftir þeim regl- 
um, sem nú gilda um 
stofnun venjulegra land- 
símastöðva og atjórnin nán- 
ara ákveður.

Fluttar ... 70,000 45,090 555,700
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IV.

V.

VI.

VII.

I.

II.
III.
IV.

Fluttar ..

III. Til starfrækslu landsfmanna:
1. laun foretjóra landsfmanna 5,000 5,000
2. ritsfmastöSin i Reykjavfk 

ásamt aSalskrifstofu land- 
sfmanna................................. 10,000 10,000

3. ritafmastöðin á Akureyri, 
ásamt bæjarafmkerfiuu ... 6,700 6,700

4. ritsfmastöðin á SeySisfirSi, 
ásamt bæjarafmkerfinu 8,150 8,150

5. ritsfwastöS á IsafirSi, ásamt 
bæjarafmkerfi .................... 5,450 5,450

6. sfmastöS á BorSeyri............ 2,550 2,550
7. útgjöld viS eftirlitsstöSvar 

og aðrar talsfmastöSvar ... 1,400 1,400

Eyðublöð, prentkostnaSur, ritföng m. m...............

KoetnaSur viS ferðalög starfrækslunnar vegna og
til utanfarar foratjóra f. á. ....................................

Viðhald landsfmanna ....................... .....................

Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ................

E.

Til vita.

Til eftirlits meS vitum:
a. laun ............................................... 500 500
b. til eftirlits ...................................... 500 500

Skipaskagaviti .................................................
ElliSaeyjarviti .................................................
Arnarnesviti
1. til vitavarSar ...... ......... ..........................
2.. fyrir olíu ...................................................
3. — steinkol .......................................
4. ýmisleg útgjöld ....... ........... .................

kr.
500
2C0
100
260

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
70,000 45,000 555,700

39,250 39,250

4,000 4,000

1,500 1,500

10;000 12,000

400 400

125,150 102,150
227,300

1,000 1,000
300 300
400 400

1,060 1,060

2,760 2,760 783,000Flyt ...
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V. Siglune8sviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu .......
3. — steinkol
4. ýmÍ8leg útgjöld

Fluttar ... 
kr.

........ 600

......... 250

......... 50

......... 150

VI.

VII.

VIII

Til þess að reisa Rifstangavita, ásamt bústað 
handa vitaverði og til þess að kaupa lóð undir 
vitahúsin ................................. ............................. ...

Til þess að setja sjálf-hreifandi vitaljósker á 
Langanesi ............................. .................................

Dalatangaviti: kr.
1. til vitavarðar ........................................   400
2. fyrir olíu ............................................    250
3. — steinkol ............................. ... 100
4. ýmisleg gjöld ............................................  250

IX.

X.

a. Til þess að reisa Dyrhólaeyjarvita, ásamt 
hústað handa vitaverði og til þess að kaupa 
lóð undir vitahúsin ..........................................

h. Til kostnaðar við vitann síð. á. ....................

Vestmannaeyjaviti: kr.
1. til vitavarðar .......................................... 700
2. fyrir olíu ..................   200
3. — steinkol  .......................................... 100
4. ýmisleg útgjöld ...................................... 175
5. hús handa vitaverði f. á. ........ 2,000

Reykjanesviti: kr.
1. til launa vitavarðar........... ....................... 1,500
2. fyrir olíu ........  500
3. — steinkol .......................................... 100
4. ýmisleg útgjöld ...................................... 875
5. til að endurbæta lending við Kistur f. á. 2,000

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
2,760 2,760 783,000

1,050 1,050

25,000

3,500

1.000 1,000

25,000

1.000

3,175 1,175

4,975 2,975

41,460 34,960 783,000

XI.

Flyt ...
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Fluttar ...
XII. Garöskagaviti: kr.

1. til vitavaröar ............................................ 600
2. fyrir olíu ..................................................... 200
3. til viöhalds á húsi, áhöldum o. fl. ... 300
4. fyrir steinkol ................................     100
5. ýmisleg útgjöld ............................  116

XIII.

XIV.

Gerðatangarviti ...

Hafnarfjaröarvitar
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu __
3. — steinkol
4. ýmisleg gjöld

kr.
400
125
50

100

XV. Gróttuviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olfu ....
3. — Bteinkol
4. ýraisleg gjöld

kr.
500
150
60

240

Samtals ...

1910. 1911. AIIs.

kr.
41,460

kr.
34,960

kr.
783,000

1,316 1,316

100 100

675

950 950

45,001 37,826 82,827

865,827

lá- gn
Til kirkju- og kenslumála veitast kr. 498,440.

í þarfir andlegu stéttarinnar: kr.
1. lauu biskupsins................................................5,000
2. skrifstofukostnaður ....................................... 1,000

1910. 1911. Alls.

kr. kr.

6,000 6,000

6,000 6,000
J07

Flyt ...
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Fluttar ...
b. önnur útgjöld:

1. til prestakalla sarakvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- gr.............................................................................

2. Til bráðabirgðaruppbótar brauðum ....................
Ráðherrann úthlutar styrknum eftir tillögum 
biskups.

3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti ...
4. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 

prestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum ..
5. framlag til prestlaunasjóðs .................................

B.

Til kenslumála. 

I. Til prestaskólans:
a. laun ............................. ...................
b. önnur útgjöld: 1910. 1911.

1. húsaleigustyrkur handa læri- 
sveinum, alt að 80 kr. til

kr. kr.

hvers ..........  .......  ............... 960 960
2. námsstyrkur ........................

Styrkurinn til hvers nem- 
anda má eigi fara fram úr
250 kr. fyrir skólaárið. 

Húsaleigustyrk og náms-
styrk má að eins veita efn: 
legum, reglusömum og efna- 
litlum nemendum, og gangi 
að öðru jöfnu utanbæjar- 
nemendur fyrir bæjarnem

1,000 1,000

— endum.
3. til tímakenslu ...................... 100 100
4. til bókakaupa....................... 300 300
5. til eldiviðar og ljósa ............ 150 150
6. til umsjónar ....................... 100 100
7. ýmisleg útgjöld .................... 250 250
8. til þeæ að gefa út kenslu-

Flyt ... 2,860 2,860

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
6,000 6,000

6,500 6,500
5,000 5,000

600 600

4,000 4,000
24,000 24,000

46,100 46,100
92,200

9,200 9,200

9,200 9,200 92,200
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1910. 1911.
kr. kr.

Fluttar ... 2,860 2,860
bækur handa prestaskólan- 
um, 25 kr. fyrir örkina, alt 
aS.............................................. 250 250

II. Til læknaskólans:
a. laun................................. ...........................................

b. önnur gjöld: kr.
1. húsaleigustyrkur handa nemend-

um, alt að 80 kr. til hvers............ 1,200
2, námsstyrkur ...................................... 1,600

Styrkur til hvers nemanda má 
eigi fara fram úr 250 kr. fyrir 
skólaárið.

Húsaleigustyrkur og uámsstyrkur 
veitist eftir sömu reglum og við

1910.

kr.
9,200

1911.

kr.
9,200

3,110 3,110

12,310 12,310

3,200

prestaskólann.
3. eldiviður, ljós og ræsting ............ 550
4. til bókakaupa, verkfæra og kenslu-

áhalda .................................  . ........ 700
5. ferðastyrkur handa lækuaefnum 300
6. þóknun fyrir tímakendu í efna-

fræði ....................   400
7. þóknun til Þórðar geðveikralæknis

Sveinssonar fyrir kenslu í lagalegri 
læknisfræði .......................................... 300

8. til umbúða og annare kostnaðar við
ókeypis >klinik< alt að ............ 200

9. ýmisleg útgjöld ................................ 200
________ 5,450

c. til þess að leigja hús handa læknaskólanum

Alls.

8Ö1

kr.
92,200

24,620

3,200

5,450

1,000 1,000

9,650 9,650.
19,300

Flyt ........................... 136,120
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III. Til lagaskólans:
Fluttar ...

1910.
kr.

6,800

1911.
kr.
6,800a. laun..............................................

b. til aukakenslu ........................ 1600 1600
c. önnur útgjöld:

1. húsaleigustyrkur handa nem-
endum, alt aS 80 kr. til 
hvers ......................................

2. námsstyrkur .........................
960

1,200
960

1,200
Húsaleigustyrkur og náms- 

styrkur veitist eftir sömu 
reglum og við prestaskól- 
ann.

3. eldiviSur, Ijós og ræsting ... 250 250
4. til bókakaupa ................ . 500 500
5. húsaleiga ............ ............ 500 500
6. önnur útgjöld .................... 200 200
7. til útgáfu kenslubóka ....... 500 500

IV. Til hins almenna mentaskóla:
a. laun ........................................................................
b. aSstoSarfé: kr.

handa söngkennaranum ........................ 600
— fimleikakennaranum ................ 700

til dyravarSar....... .................................. 1000
fyrir yfirumsjón meS húsum og áböld-
um skólans .............................................. 200

c. önnur útgjöld: 1910.
kr.

1911.
kr.

1. til bókasatns skólans 400 400
2. til eldiviSar og ljósa .... 1.400 1,400
3. til skólahússins utan og

innan ................................ .... 1,400 1,400
4. til fasts aukakennara .. .... 1,600 1,600
5. til annarar tímakenslu °g

prófdómenda ................... .... 1,200 1,200
6. húsaleiguatyrkur handa 36

lærisveiuum, 20 kr. handa
hverjum.......  . ......... .......  720 720

7. námsstyrkur ............. .......... 2,000 2,000

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr
136,120

12,510 12,510
25,020

19,200 19,200

2,500 2,500

21,700 21,700 161,140Flyt ... 8,920 8,920
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1910. 1911.

Fluttar...
kr.
8,920

kr.
8,920

8.

Styrkur til hvers nemanda 
má eigi fara fram úr 200 
kr. fyrir skólaárið

Húsaleigustyrk og náms 
styrk má að eins veita efni- 
legura, reglusömum og efna- 
litlum nemendum og gangi 
að öðru jöfnu utanbæjarnem 
endur fyrir bæjarnemendum. 
Þóknun handa lækni ............ 100 100

9. Ýmisleg útgjöld.................... 1,000 1,000
10. Til visindalegra áhalda við 

kenslu ..................................... 450 450
11. Til þess að gefa út kenslu- 

bækur handa hinum almenna 
mentaskóla 30 kr. fyrir örk- 
ina.............................................. 600 600

12. Til áhalda við fimleika 
kenslu ................................. 100 100

13. Til verðlaunabóka ................ 300 300

V. Til gagnfræðaskólans á Akureyri:
a. Laun .......................................................................
b. Önnur útgjöld: 1910. 1911.

1. Til bóka- og áhalda-
kr. kr.

kaupa við kensluna ...... 600 600
2. Til eldiviðar og ljósa.......
3. Til tímakenslu og auka

600 600

kenslu.................... .......
4. Til styrkveitinga náms-

2,500 2,500

piltum...........................  ...
5. Ýmisleg útgjöld, þar með

800 800

talin dyravarzla................
•

1,400 1,400

Til kennaraskólans:
a. Laun ....... ................ .......... 6,600 6,600
b. Önnur útgjöld •

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
21,700 21,700 161,140

11,470 11,470

32,970 32,970
65,940

6,600 6,600

5,900 5,900

12,500 12,500
25,000

252,080

VI.

Flyt... 6,600 6,600
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VII.

VIII.

1910. 1911.
kr. kr.

Fluttar.. . 6,600 6,600
Tímakensla........................ . 1,000 1,000
EldiviSur og ljós ......... 800 800
Bókakaup og áhöld ...... 300 300
Námsstyrkur ................ . 1,500 1,500
Ýmisleg útgjöld ...... ... 1,000 1,000

Til stýrimannaskólans:
a. Laun ..................................................................
b. Önnur útgjöld:

Til tímakenslu....... .. . 1,000 1,000
Til áhaldakaupa o. fl. ... 400 400
Til eldiviðar og ljósa ... 400 400
Ýmisleg útgjöld .......... 600 600

Til annarar kenslu :
Til kvennaskóla:
1. Til kvennaskólans í 

Reykjavík........................ 4,500 4,500

2.

Að því til skildu, að 
Reykjavíkurbær veiti
skólanum að minsta kosti 
500 kr. hvort árið.
Til sama skóla 40 kr. 
fyrir hverja námsmey, 
8em er alt skólaárið, 
alt að................................. 2,000 2,000

3. Námsstyrkur til sveita- 
stúlkna við sama skóla 300 300

4. Til sama skóla til kaupa 
á húsbúnaSi, rúrafötum 
og matreiðsluáhöldum f. 
á. alt að............................. 2,000 »

5. Til kvennaskólans á 
Blönduósi ........................ 3,000 3,000

6. Til sama skóla 50 kr. fyr- 
ir ’nverja námsmey, sem 
er alt skólaárið, alt að... 2,000 2,000

b. 1. Til barnaskóla ......................... .. ..
Þar af til barnaskóla í kaupstöðum 
7,000 kr.

Styrkur þessi veitist einkum eftir 
lengd kenslutíma og nemendafjölda,

Flyt...

1910. 1911

kr. kr.

11,200 11,200

3,200 3,200

2,400 2,400

5,600 5,600

13,800 11,800
24,000 24,000

37,800 35,800

Alls.

kr.
252,080

22,400

11,200

285,680
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Fluttar... 37,800 35,800 285,680

og með því skilyrði, að skólarnir 
njóti, móts við styrkinn úr landssjóði, 
jafnmikils styrks annarsstaðar frá og að 
þeir hafi iiauðsynlegustu kensluáhöld.

2. Til farskóla, alt að 200 kr. til hvers, 
og farkennara, þar sem ekki eru lög- 
skipaðir farskólar, alt að 100 kr. til 
hvers ........................................................... 15,000 15,000

Styrkur þeasi veitist gegn því, að 
skólarnir fái úr sveitarsjóði eða annars 
staðar að, að minsta kosti jafnmikið 
landssjóðsstyrknum, og að þeir hafi 
nauðsynlegustu kensluáhöld.

3. Styrkur til að byggja barnaskóla utan 
kaupstaða alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, með því skilyrði, að stjórnar- 
ráðið samþykki teikningu að húsinu ... 20,000 20,000

4. Til framhaldskenslu handa kennurum 2,500 1 2,500
5. a. Laun uiusjónannanns fræðslumál- 

anna....... ........ ................................. 3,000 3,000
b. Til eftirlitsferða eftir reikningi....... 600 600
c. Til aðstoðar við samning skýrslna og 

skrifatofukostnaðar eftir reikn.......... 300 300
Til unglingaskóla, utan kaupstaða, þó eigi 
yfir 750 kr. til hvers, alt að...........  .......... 5,000 5,000

Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að til 
kenslunnar sé varið úr sveitarsjóði eða annars- 
staðarað eigi minnaenhelmingiþess.erstyrkn- 
um nemur. Nánari akilyrði fyrir styrk- 
veitingum þessum semur stjómarráðið.
Til unglingaskóla i sambandi við bamaskól- 
ann á íeafirði ................................................... 2,500 2,500
Til gagnfrœða- og alþýðuskólans i Flens- 
borg .................................................................... 7,000 7,000

Til viðgerðar á gamla skólahúsinu i Flens- 
borg f. á............................................................... 500 »
Tii organleikaraus við dómkirkjuna i Reykja-
vfk ................ ..................... ................................. 100 100

Til kennara i organslætti og sönglist i 
Reykjavfk ................ ................  ................... 400 400

Styrkur til þess að semja og gefa út al- 
þýðukenslubækur.............................................. 800 800
Til kenslu heymar og málleysingja............ 6,500 6,500
Til kenslu 2 blindra barua í Danmórku ... 600 600

Flyt... 102,600 100,100 285,680
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IX.

X.

Fluttar...
m. Til Erlendar Páls Jónssonar .........................
n. Til Iýð8kólau8 á Hvítárbakka í kr.

Borgarfirði....... ................................ 1,500
Til sama skóla: 30 kr. fyrir hvern 
nemanda, sem er á akólanum að 
minsta kosti 6 mánuði, alt að .. 600

o. Styikur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur 
leikfimiskennara til að veita ókeypis tilsögn 
munnlega og verklega utanbæjaratálkum, 
svo að þær verði færar um að kenna leikfimi

Til sundkenslu:
a. í Reykjavík.......... ...... .......... ....................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kenslan fari fram að minsta kosti 2 mánuði 
að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar latínuskólans og stýrimannaskól- 
ans njóti kenslunnar ókeypis.

b. Til sundkenslu annarastaðar.............................
Styrkurinn undir b. veitist bæjaretjórnum og 
sýslunefndum með því skilyrði, að annara- 
staðar frá sé lagt til sundkenslunnar eigi 
minna en laudssjóðsstyrknum nemur.

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi 
kenslu í tréskurði í Reykjavík .............................

Samtals...

1910. 1911. Alls.

kr.
102,600

300

kr.
100,100

kr.
285,680

2,100 2,100

480 480

105,480 102,680
208,160

300 300

1,000 1,000

1,300 1,300
2,600

2,0001,000 1,000

498,440

15. gr.

Til vísinda og bókmenta veitast kr. 141,240.

1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

1. Landsbókasafnið: kr. kr. kr. kr. kr.
a. Laun bókavarðar........................ 3,000 3,000
b. — 1. aðstoðarmanns........... 1,500 1,500
c. — 2. aðstoðarmanns............ 1,000 1,000

Flyt... 5,500 5,500
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1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr. kr. kr.
fluttar... 5,500

6,000
5,500
6,000d. til að kaupa bækur og handrit

e. til bókbands ........... ..................... 1,400 1,400
f. til Bamningar spjatdskrár (eftir 

reikningi) ............. ..................... 1,500 1,500
g- fyrir afskriftir (eftir reikningi) 800 800
h. til að prenta ritaukaskrár ....... 200 200
i. brunaábyrgðargjald fyrir safnið 360 360

15,760 15,760
2. til Landsskjalasafnsins:

a. laun skjalavarðar ........................ 1,800 1,800
b. til að binda inn og búa um skjöl 

og til aðstoðar................ ........ 1,200 1,200
c. til að útvega og afrita merk akjöl 

og bækur handa skjalasafninu... 600 600
d. til að gefa út skrá yfir akjala- 

Bafnið .............................................. 250 250
3,850 3,850

3. til ForngripasafnBÍnB:
a. laun fornraenjavarðar ................ 1,800 1,800
b. til aðstoðar eftir reikningi alt að 600 600
c. til að útvega forngripi og til 

áhalda alt að................................
Safnið sé opið frá 15. júní til 

15. sept., 2 tfma á dag, en hinn 
tfma ársins 6 stundir á viku eft- 
ir nánari ákvæðumstjórnarráðsins.

1,000 1,000

d. tilrannsókna og undirbúnings á 
skrásetning fornmenja alt að ... 1,000 1,000

4,400
800

4,400
8004. til Náttúiufræðisfélagsins.................

Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 200
kr á ári.

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að náttúru- 
gripasafnið sé eign landsins, og til sýnis fyrir al- 
menning á ákveðnum tfma að minsta kosti einu
ainni í viku.

5. til safnahússins: 1910. 1911.
kr. kr.

a. til eldiviðar, áhalda o. fl............. 2,200 2,200
b. til dyravarðar ............................. 1,400 1,400

3,600 3,600
-• -

6. til kaupstafí».rbókftHafii>t ....... ........... 2,000 2,000
Fé þetta veitist með því skilyrði, að bæjar og

sýslufélög veiti að minsta kosti jafnmikla upphæð.

Flyt... 30,410 30,410
108
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Fluttar...
7. Til bókasafnsins á ísafirði til bókakaupa f. á.........
8. Til bókasafnsius á Akureyri til bókakaupa f. á. ..
9. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum 

gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða bæjar-

30,410
2,000
1,000

30,410

sjóði alt að.......................................................................
Landstjórninni 80 sendar skýrslur um fyrirkomu-

lag, efnahag og bókakaup þessara stofnana.

10. Til deildar hins íslenzka bókmentafélags í Reykja-

1,500 1,500

vík .....................................................................................
600 kr. af styrk þeasum veitast með því sk.il- 

yrði, að Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af 
íslenzku fornbréfasafni, eða sem því svarar af
registri.

2,000 2,000

11. Til Í»jóðvinafélag8ius....... ........... ................................. 750 750

12. Til Fornleifafólagsins ... ..........................................
Útborgist því að eins, að árbók Fornleifafélags- 

ins komi út hvort árið.
13. Til Sogufélagsins, til að gefa út heimildarrit að

4 00 400

sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk, alt að .......
14. Til þess að rita og gefa út ítarlegt rit um þjóð-

réttarstöðu landsins, alt að.........................................
15. Til að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbrófa- 

safni, með því skilyrði, að gefið verði út sams 
konar registur sem við fyrstu bindi við sórhvert 
bindi, svo fljótt sem auðið er, eftir að það er

750

5,000

750

komið út............................................................................
16. Til cand. mag. Sigfúsar Blöndals til þess að vinna

800 800

að íslenzk-danskri orðabók .........................................
17. Til Brynjúlfs Jónssonar til undirbúnings fornleifa-

300 300

skrár ................................................................................. 400 400
18. Til Einars skálds Hjörleifssonar.................... ....... 1,200 1,200
19. Til Þorsteins Erlingssonar skálds ........................... 1,000 1,000
20. Til síra Valdimars Briem’s.......................................... 800 800
21. Styrkur til Guðmundar skálds Magnússouar ....... 800 800
22. Til Guðm. skálds Guðmuudssouar ............................. 600 600
23. Til Guðmundar Friðjónssonar skálds.........................
24. Til Maguúsar Einarssonar til að halda uppi söng-

300 300

kenslu á Akureyri .......................................................
25. Til Sigfúsar Einarssonar til eflingar og útbreiðslu

300 300

aönglistar og söngþekkingar hér á landi ................ 1,200 1,200

Flyt... 51,510 43,510
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

1910 1911 Alls.

kr. | kr. kr.

Fluttar...
Til alþ/Sufræðslu Stúdentafélagsins ......... ............

51,510
500

43,510
500

Til >BindindissameiningarNorðurlands«til útbreiðslu 
og eflingar bindindi....... .......................................... 300 300

Til stórstúku Goodtemplara á íslandi til eflingar 
bindindi ............................................................................ 2,000 2,000

Þessi þrjú síðastnefndu félög gjöri stjórninni 
reikning fyrir, hverau fénu er varið.

Til að gefa út dómasafn landsyfirréttarins, alt að 
15 kr. fyrir hverja örk .............................................. 150 150

Til leikfélags Reykjavíkur, alt að.............................
Styrkur þessi veitist meö því skilyríi, að bæjar- 

sjóður Rcykjavíkur veiti félaginu að minsta kosti
helming á móts við styrkinn úr landssjóði.

1,000 1,000

Til cand. mag. Boga Melsteðs til að semja sögu 
íalands .............................................................. ............ 1,000

Styrkur til Jóna ritstjóra Ólafssonar til að semja 
og búa undir prentun íslenzka orðabók með (s- 
lenzkum þýðingum, 60 kr. fyrir það sem svarar 
paentaðri örk, alt að .................................................. 960 960

Styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings til að rann 
saka og rita um sögu íslands ....... ............... 1,000 1,000

Til mag. art. Ágústs Bjarnasonar til þess að gefa 
út heimspekilega fyrirlestra, 50 kr. fyrir örkitta, 
alt að......................... .................... .......................... 600 600

Styrkur til að gefa út lagasafn handa alþýðu 
(áframhald), 20 kr. fyrir örkina, gegn því að áfram- 
hald þetta verði eigi selt tiltölulega dýrara en þau 
bindin (4), sem út eru komin áður, f. á. alt að .. 800

Til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til fiski- 
rannsókna ....................................................... ................. 600 600

Til landmælinga á íslandi ........................ ................. 5,000 5,000

Til dr. Helga Pjeturss til jarðfræðisrannsókna 2,000 1,000

Til Guðm. G. Bárðarsonar til utanfarar til jarð 
fræðisraunsóknanáms f. á............................. ............ 1,000

1,500
Tíl Helga Jór.ssonar til mýra- og grasfræðisrann- 
sókna ....................................................... .................... 1,500

Flyt... 69,920 58,120
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Fluttar... 69,920 58,120

41. Til grasfræSisgarS8 í Reykjavík.......... 300 300

42. Til jaröskjálftarannsókna ............................................. 300 300

43. Til veSursímskeyta innanlands ................................. 4,800 4,800

44. Til Einars Jónsaonar myndasmiðs............................. 1,200 1,200

76,520 64,720

Samtals 141,240

«

16. gr.

Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 415,920.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Til bœndaskólans á Hólum:
2,700 2,700

b.
c.

1,000 1,000
Önnur útgjöld: 1910. 1911.

kr. kr.
1. Til verklegrar kenslu....... 1,000 1,000
2. Til kensluábalda ............ . 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa .......
4. Til styrkveitinga nemend*

600 600

nm ............................................ 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ................ 600 600
6. Til byggingar skólahúss . . 18,500

21,600 3,100

Til bœndaskólans á Hvanneyri: 2700 2,700
a. Laun ........................................ ...
b. Til aSstoSarkennara ................... 1,000 1,000
c. Önnur útgjöld:

1. Til verklegrar kenslu ___ 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ................ 500 500
3. Til eldiviSar og ljósa....... 400 400

Flyt... 1,900 1,900 29,000 10,500
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3.
4.

fluttar...

1910.
kr.
1,900

1911.
kr.

1,900
4. Til styrkveitinga nemendum ... 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ......................... 600 600
6. Til byggingar skólahúss úr stein-

steypu.............................................. 46,000

Til Torfa Bjarnasonar til verklegrar búnaðarketi8lu
Til Eiðaskólans: 1910. 1911.

kr. kr.
a. Byggingarstyrkur ...................... 20,000
b. Til verklegrar búnaðarkenslu 1,500 1,500

5.
6. 
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Til Jónínu Sigurðardóttur til matreiösluskólahalds 
Til búnaðarfélaga .............................................. . ...
a. Til Búnaðarfélags íslands. Þar af til kenslu í

mjólkurmeðferð 3,000 kr. hvort áriS ................
b. Til nánari undirbúningsrannsókna og mælinga

viSvíkjandi áveitu úr Þjórsá og Hvítá á SkeiS 
og Flóa....................... ..........................................

Laun skógræktarstjóra
Til skóggræðslu..................................... ........................
Handa Ungmennafélagi íslands til eflingar líkam
legra íþrótta og til skóggræðslu.................................
Til sandgræðslu...............................................................
Styrkur til samvinnusmjörbúa. Styrkurinn veitist 
eftir þeim reglum, sem settar voru í lögum nr. 49,
10. nóv. 1905 ............... .................................
Til verkfræðings, er sé til aðstoðar landsstjórn og
héraðsstjórnum 1910. 1911.

kr. kr.
a. Laun ................ ........................... 3,000 3,000
b. FerðakostnaSur eftir reikningi... 500 500

a. Laun handa 2 dýralæktium ........................ ........
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í

Reykjavík..................................................................
Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu .................................
StyTkur til manns til að nema dýralækningar.......
Til ISnaðarmannafélagsins í Reykjavík til þess 
nndir yfirumsjón landsstjórnarinnar að reka iðn-
skóla í Reykjavík..................... .....................................
Til Iðnaðarmanuafélagsins á Akureyri til þess að 
reka iðnaðarmannaskóla þar .....................................

1910. 1911. Alls.

kr. kr, kr.
29,000 10,500

48,900 2,900
1,500 1,500

21,500 1,500

500 500
22,000 22,000

54,000 54,000

4,000 4,000
3,000 3,000

10,500 10,500

1,500 1,500
4,000 4,000

14,000 12,000

3,500 3,500
2,400 2,400

400 400

300 300
600 600

5,000 5,000

1,000 1,000

227,600 141,100Flyt...
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Fluttar
Til iSnaðai'mannafélagsins á IsafirSi til kvöldskóla-
halda .......... .....................................................................
Til IðnaSarmannafélagsins á Seyðisfirði til kvöld
skólahalds ........................................................................
Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn til náms
erlendis .........................................................................
Til Kaupmannafélagsin8 og Verzlunarmannafélags 
ins í Reykjavík til þess að halda uppi skóla fyrir
verzlunarmenn í Reyajavík..........................................
Styrkur til byggingarfróðs rnauns til þess að leið 
beina við húsabyggingar ... ....... .................................

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
227,600 141,100

600 600

300 300

2,000 2,000

5,000 5,000

800 800

2,400 2.400

1,200 1,200
360 360

2,000 2,000
700 700
500 500

6,000 6,000

2,000

300 300

200 200

500

250,460 165,460 415,920

.................... ................. 415,920

Laun hauda 2 yfirmatsmönnum 1910. 1911.
á gæðum fiskfarma, öðrum í kr. kr.
Reykjavík, hinum á ísafirði .. 2,000 2,000
Til Þorsteins Guðmundssonar,
launaviðbót ............................. 400 400

Lauu tveggja yfirmatsmanna á gæðum síldar, ann-
ars á Akureyri, hins á Siglufirði ......................... ..
Þóknun til vörumerkjaskráritara . . . ...............

Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:
a. Laun forstöðumanns, auk 25#/0 af brutto

tekjum stofnunarinnar ........................................
b. Til húsaleigu .....................  .................................
c. T 1 ljósa, eldsneytis og ræstingar.........................

Til fiskiveiðasjóðs Islands .................... .....................
Ef stofnað verður útgerðarmannafélag, er nái til 

allra eða flestra innlendrasíldarútvegsmanna, þáskal 
jafnau leita álits þess félags um úthlutun á því fé í
Fiskiveiðasjóði, sem ætlað er til eflingar síldarútvegi. 
Iðnaðarmaunafélagið í Reykjavík til iðnsýningar...

Með því skilyrði að Reykjavíkurbær leggi að 
minsta kosti jafnmikla upphæð til syningarinnar.
Leiga eftir Gullfoss.......................................................
Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur- 
sandi til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd ................
Styi kur til Hólasóknar-mauna til að standast kostn- 
að við kirkjugarðsbyggingu úr steiusteypu um 
Hólakirkju f. á. ...........................................................

Samtals ..
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17. gr.
Til 8kyndilána banda embættismönnum og lögboðinna framgreiðslna veitast 5,200 kr.

18. gr.
Til eftirlauua og styrktarfjár o. fl. veitast 127,220 kr. ; þar af til ekkjufrúar Jakobínu 

Thomsen 300 kr. ; til ekkjufrúar Önnu Johnsen 150 kr.; til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur 
sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmanneyjaprestakalli 105 kr. 40 a. ; til ekkjufrúarTorfhildar 
Holm 360 kr.; til próf. dr. phil. Þ. Thoroddsen 2,000 kr. ; til síra Matthíasar Jochnmssonar 2,000 
kr.; til síra Hjörleifs Einarssonar 500 kr.; til síra Einars Þóiðarsonar 500 kr.; til Bjargar Jóns- 
dóttur, ekkju stýrimannaskólastjóra M. Bjarnasonar, 300 kr. ; til ekkjufrúar Valgerðar Þor- 
steinsdóttur 250 kr.; til ekkjunnar Solveigar Þorkelsdóttur (meðan börn hennar eru í ómegð) 
200 kr.; til læknisekkju Magueu Ásgeirsson 200 kr.; til Elinborgar Friðriksdóttur 600 kr.; 
til frú Sigríðar Þorkelsdóttur 200 kr.; til Ragnhildar Björnsdóttur, ekkju Páls Ólufssonar 
skálds, 300 kr.; til Sumarliða pósts 200 kr. ; til Hannesar pósts 200 kr.; til Gísla pósts 
Eiríkssonar 200 kr.; til Jóhanns pósts Jónssonar 200 kr.; til Egils pósts Gunnlangssonar 
100 kr. ; til Böðvars pósts Jónssonar 100 kr.; til fyrverandi fangavavðar Sigurðar Jónssonar 800 
kr.; til barnakennara Tómasar Davíðssonar 200 kr. — til allra þeirra hvort árið.

19. gr-
Til óvissra útgjalda veitast 6,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða embættismanua- 

efna frá útlöndum til að taka við embættum hér á landi.

20. gr.
Tekjuhallinn, sem fyrst um siiiu er áætlað að verði kr. 188,230,33, er ætlast til að 

jafnist með tollauka samkvæmt frumvarpi því, sem lagt er fyiir þiugið um bráðabirgðahækk- 
un á ýmsnm tollum.

21- gr-
Ef lög þau verða staðfeat, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1909 og hafa í för með 

sér tekjur eða útgjöld fyrir landssjóð, breytast upphæðirnar tekju og gjaldamegin samkvæmt 
þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í Iögum, öðrum en fjárlögum, tilskip 
unum, konungsúrskurðura eður öðrum gildandi ákvörðunnm, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrár- 
innar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.

22. gr.
1. Úr viðlagasjóði má verja alt að 10,000 kr. til lánveitinga til stofiiunar mjólkurbúum. 

Lán þessi veitast eftir meðmælum frá Búnaðarfélagi íslands og gegn ábyrgð sveitafélaga, sýslu- 
félaga eða amtsfélaga. Þau ávaxtist með 4% árlega, séu afborgunarlaus fyrstu 3 árin, og 
greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

2. Neshreppi utan Ennis má veita úr viðlagasjóði 8500 kr. lán gegn ábyrgð hrepps-
nefndarinnar og sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, til þess að gera Krossavik á 
Hjallasandi að mótorbátakví. Lánið ávaxtast með 4 % og endurborgist með jöfnum afborg-
unum á 25 árum.

3. Sláturfélagi Suðurlands má lána úr viðlagasjóði 45,000 kr. gegn jafnmiklu stofnfó 
(hlutafé) og ábyrgð sýslunefndanna í V.-Skaftafells, Rangárvalla, Árness, Kjósar, Borgarfjarðar 
og Mýra sýslna, og á1/^0/,, vöxtum og jöfnum afborguuum á 15 árum. Sýslufélögin taki trygg- 
ingn fyrir ábyrgðinni í fasteignum og öðrum eignum félagsins.

4. Öðrum sláturfélögum má lána úr viðlagasjóði 25,000 kr. gegu ábyrgð hlutaðeigandi 
sýslunefnda og öðrum kjörum hinum aömu.
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5. Ullarverksmiðjunni á Akureyri má lána úr viðlagasjóSi alt a5 60,000 kr. með ábyrgð
bæjarstjórnar og sýslunefndar Eyfirðinga gegn vöxtum og afborgunarlaust 5 ár hin
næstu, en greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

6. íshúsfélagi Vestmannaeyja má lána úr viðlagasjóði alt að 20,000 krónur á ábyrgð 
syslufélags Vestmannaeyja gegn 4 | ársvöxtum, en greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 
15 árum.

7. Handa Heilsuhælisfólaginu má ábyrgjast 150 þús. kr. lántöku til að koma upp heilsu- 
hæli á Vífilsstöðum yfir 50 sjúklinga.

8. Fljótshlíðarhreppi má veita úr viðlagasjóði 5 þús. kr. lán gegn ábyrgð sýslunefndar 
Rangæinga með 4 J/2 % í vöxtu og jöfnum afborgunum á 25 árum.

9. Alt að 6000 kr. má lána úr viðlagasjóði kirkjusjóði Islands, ef á þarf að halda, til 
að hlaupa undir bagga til að endurreisa 2 kirkjur í Árnessýslu. er fuku í vetur.

, 10. Ur viðlagasjóði má Jána Björgvin Vigfússyni sýslumanni í Rangárvallasýslu alt að
4,000 kr. til að koma sér upp embættisbústað gegn fasteignarveði eða annari þeirri trygg- 
ingu, er landsstjérnin tekur gilda. Lánið ávaxtast með 4 °/0 og endurborgist með jöfnum
afborgunum á 25 árum.

Láuið er bundið því skilyrði, að bústaðurinn sé á heppilegum stað fyrir sýsluna, og 
að alt lánið falli í gjalddaga, ef ekki um semur með honum eða búi hans um kaup á húsi 
og jörð við eftirmann hans í embættinu á sínum tíma.

11. Hafuarfjarðarkaupstað má lána úr viðlagasjóði alt að 30,000 kr. til vatnsveitu í 
kaupstaðnum, er ávaxtist með 4 ]/2 °/0 og endurborgist með jöfnum afborgunum á 30 árum.

12. Ur viðlagasjóði er heimilt að verja alt að 20,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa 
bændum og samgirðingafélögum til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum gegn ábyrgð sýslu- 
Defnda. Lán þessi ávaxtast með 4°/0 og eru, að því er suertir samgirðingar og ábúendur á 
jörðum einstakra manna, afborgunarlaus fyrstu 2 árin, en afborgist síðan á 20 árum með 
jafnri afborgun á ári. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum fá lán þessi gegn 6°/0 ár- 
gjaldi í vöxtum og afborgunum í 28 ár. Lán þessi veitast eftir tillögum Búnaðarfólags Islands.

13. Ur viðlagasjóði má verja alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa þurrabúð- 
armönnum ntan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta — Lánið veitist að eins gegn ábyrgð 
sýslufélaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi hærri upphæð en 400 kr. fyrir þurrabúðar- 
mann hvern. — Lán þetta ávaxtist með 4 °/0 , só afborgunarlaust 4 fyrstu árin, og endur- 
borgist síðan með jöfnuni afborgunum á 20 árum.

14. Sýslufélögum, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar má veita láu 
úr viðlagasjóði í því skyni, er ávaxtist með 4°/0 árlega, og endurborgist á 18 árum. Til láua 
þessara má verja alt að 40,000 kr.

15. Sýslufélögum má lána úr viðlagasjóði alt að 10,000 kr. hvort árið til þess að koma 
upp kornforðabúrum til skepnufóðurs, þar sem hætt er við að sigling geti tepst af ísum. Lán 
þessi ávaxtist með 4°/0 árlega og endurborgist á 15 árum.

16. Hreppsnefndum má veita lán úr viðlagasjóði gegn ábyrgð sýslunefnda alt að 
30,000 kr. hvort árið til að byggja bartiaskóla, sem samkvæmt fræðslulögunum verður ekki 
komist hjá að byggja.

17. Ur viðlagasjóði er heimilt að lána Jóhannesi J. Reykdal verksmiðjueiganda í 
Hafnarfirði alt að 5000 kr. til að endurbyggja trésmíðaverksmiðju sína að gólfi og veggjum 
úr Bteinsteypu. Lánið veitist eftir á gegn fasteignarveði eða annari þeirri tryggiugu, er lands- 
stjórnin tekur gilda; ávaxtast með 4 x/2 °/0 og endurborgast með jöfnum afborgunum á 15 árum.
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Ed. 535. Framhaldsnefndarálit
um frumvarp til laga um sölu á þjóðjörðinni Kjarna í Hrafnagilshreppi í Eyjafjarðarsýsiu.

Vér undirritaðir nefndarmenn höfum íhugað breytingu þá, er háttvirt neðri deild 
hefir gert á frumvarpi þessu, og gerir meiri hluti nefndarinnar (Ari Jónsson og Sigurðnt 
Hjörleifsson) þá tillögu til breytingar, að i stað orðanna »12,000« f frumvarpinu komi 
fo,0oo, en minnt hlutinn (Jul. Havsteen) leggur til að samþykkja frumvarpið óbreytt, 
eins og það kom frá neðri deild.

Alþingi 2o. april 1909.

J. Havsteen, Sigurður Hjörleifsson, Ari Jónsson.
formaður. skrifari og framsögum.

Ed. 536. Framhaldsnefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um meðferð skóga og kjarrs og friðun á lyngi o. fl.

Frumvarp þetta, sem er komið aftur hér til deildarinnar frá háttv. Nd„ hefir 
tfið meðferðina í neðri deild tekið nokkrum breytingum. Brnytingamar, sem á því hafa 
orðið eru þær, að í 1. gr. eru tekin upp sömu ákvæði og nefndin hér í deild lagði tíl 
við 3. umr. að tekin vaeru upp í þá gr., að i 3. gr. er svæði það ákveðið 100 ferfaðm. 
í stað 200 ferfaðma, sem nothafi er skyldur að leggja fram vinnu til þess að höggva, 
að í 5. gr. er svæði, sem taka megi til friðunar ákveðið 10 dagsl. í stað 6000 ferfaðm. 
Auk þessa hafa örlitlar orðabreytingar orðið á frumv. á einstökum stöðum, sem ekkert 
raska efni þess.

Með því ekkert af breytingum þeim, sem orðnar em á fmmv.; era þannig vaxn* 
ar, að nefndin geti ekki aðhyllst þær, þá ræður hún háttv. Ed. til að samþykkja það 
óbreytt, eins og það nú liggur fyrir.

Efri deild alþingis, 20. april I909.

J. Havsteen, Jósef Bjömsson, Kristinn Daníelsson. 
formaður. skrifari og framsögum.

Nd. 537. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907 um skipun læknishéraða 0. fl.. 

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

Þingeyrar læknishéraði i Vestur-ísafjarðarsýslu skal skift i þessi tvö 
læknishéruð:

Þingeyrarhérað: Auðkúluhreppur, Þingeyrarhreppur og Mýrahreppur, 
að undanteknum Ingjaldssandi. Læknissetur á Þingeyri.

Flateyrarhérað: Ingjaldsandur í Mýrahreppi, Mosvallahreppur og Suður- 
eyrarhreppur. Læknissetur á Plateyri.

Breyting þessi gengur þá i gildi, er Flateyrarhérað verður veitt umsækjanda.
109
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Nd. 538. Frumvarp
til laga um samþyktir um friðun silungs og veiðiaðferðir í vötnum.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Ed.

i- gr-
, Heimilt er sýslunefnd að gera samþykt um friðun á silungi og um veiðiaðferðir 

í vötnum, á þann hátt og með þeim skilyrðum, er fyrir er mælt í lögum þessum.

2. gr.
Þá er 3 menn eða fleiri eiga rétt til silungsveiði í sama vatni, getur meiri hluti 

þeirra krafist, að sýslunefndin gangist fyrir samþykt, slíkri sem um er rætt í 1. gr. At- 
kvæðisrétt hafa allir þeir, er veiðirétt hafa með höndum á því svæði, er samþyktin verður 
að ná til. Þó kemur atkvæði landsdrottins, ef hann kemur til fundar, í stað leiguliða.

3- gr-
Þá er krafist er samþyktar samkv. 2. gr.? skal sýslunefnd taka til meðferðar á 

fyrsta fundi sínum frumvarp til samþyktarinnar og gera það úr garði eins og henni 
virðist rétt. Síðan kveður oddviti hennar til fundar, á þeim stað er sýslunefnd til tekur 
O£ með nægum fyrirvara, alk þá, er atkvæði eiga um samþyktina. Stýrir oddviti fund- 
inum eða sá maður annar, er hann kveður til þess.

4- gr-
A samþyktarfundi leggur fundarstjóri fram frumvarp til samþyktarinnar, eins og 

sýslunefndin hefir samþykt það. Fallist fundarmenn á frumvarpið óbreytt að efni með 
8/s atkvæða, sendir sýslunefndin það stjórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. Eins 
fer um frumvarpið, þótt funduriun geri við það efnisbreytingar, ef sýslunefnd felst á 
þær. En ef sýslunefnd vill ekki fallast á breytingartillögur er samþyktarfundur gerir, 
skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundurinn þá á frumvarpið óbreytt að efni með */5 
atkvæða, fer um það sem fyr segir. Að öðrum kosti er frumvarpið fallið. Eigi má 
fallið samþyktarfrumvarp eða fallnar breytingartillögur bera upp á ný fyrir næsta aðal- 
fund sýslunefndar.

5- gr-
Nú er gerð samþykt, eins og að framan er mælt, og send stjómarráðinu til 

staðfestingar, og virðist stjórnarráðinu hún koma í bága við lög eða grundvallarreglur 
laga eða réttindi manna, og er samþyktin þá endursend án staðfestingar, ásamt syn- 
junarástæðum stjómarinnar. Að öðrnm kosti staðfestir stjórnarráðið samþyktina, skipar 
fyrir um bifting hennar og til tekur hvenær hún öðlast gildi. Gildir hún upp frá því 
fyrir alla, er silungsveiði stunda á því svæði er hún nær til.

6. gr.
Nú vilja menn breyta löggiltri samþykt um silungsfriðun eða nema úr gildi, og 

þarf til þess alla sömu aðferð og að koma henni í gildi.

7- gr'
í samþyktum þessum má ákveða um friðun á riðasilungi og riðastöðvum (got- 

stöðvum) um ákveðinn tíma árs eftir mismunandi staðháttum, ennfremur um friðun á
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ófullþroska silungi og um tilhögun netja og annara veiðivéla. Þar má og ákveða sektir 
fyrir brot á samþyktinni alt að ioo krónum. í samþykt skal ákveðið um efdrlit, er 
nauðsynlegt þykir, til þess að ákvæða hennar sé gætt, og hversu kostnað við það skal 
greiða.

8. gr.
Brot gegn samþyktum þessum sæta sömu meðferð sem opinber lögreglumál.

Ed. 539. Breytingartillaga
við frumvarp til íjárlaga íyrir árin 1910 og 1911 

Frá Aug. Flygenring og fens Pálssyni.

Við 15. gr., næst eftir 15. lið komi:
16. Utaníararstyrkur til Lárusar kennara Bjamasonar til þess um 1 ár að

stunda nám við kennaraháskólann í Kaupmannahöfn, fyrra árið . . . joo krónur
Liðatalan breytist samkv. þessu.

Nd. 540. Frumvarp
til laga um eignamámsheimild fyrir bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar 

á lóð undir skólahúsbygging.
Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

i- gr-
Bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar veitist hei.nild til að láta eignamám fara framálðð 

undir bamaskólahiisbygging og aðrar r.auðsynlegar byggingar og svæði i sambandi við 
skólann.

2. gr.
Eignamámið skal framkvæmt af tveim dómkvöddum óvilhöllnm mönnum, er 

ekki eiga sæti i bæjarstjórninni. Bæjarsjóður ísafjarðar greiðir allan matskostnaðinn.

Nd. 541. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 34, 16. nóv. 1907 um skipun læknishéraða 0. fl. 

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

Strandalæknisliéraði skal skift í þessi tvö læknishéruð:
Reykjarfjarðarhérað: Árneshreppur og nyrðri hluti Kaldrana- 

nesshrepps að Bjamamesi. Læknissetur á Reykjarfirði.
Hólmavíkurhérað: Syðri hluti Kaldrananesshrepps frá Bjarnar-



nesi, Hrófbergshreppur, Kirkjubólahreppur, Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur. 
Læknissetur i Hólmavík.

Breyting þessi gengur í gildi, þegar Reykjarfjárðarhérað verður veitt um- 
sækjanda.

$68 Þingskj&l 541—542

Ed. 542. Frumvai'p
til laga um styrktarsjóð handa barnakennurum.

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Ed.

1. gr.
Styrktarsjóð skal stofna handa barnakennurum landsins. Stofnfé hans, 

5,000 krónur, leggur landssjóður til.

2. gr.
Hver sá kennari, sem ráðinn er til kenslustarfa samkvæmt lögum um 

fræðslu barna 22. nóvbr. 1907, greiðir i sjóðinn á ári hverju 1 °/0 af kennaralaun- 
um sinum séu þau ekki hærri en bOO kr., 1 */8 n/o séu þau vfir 500 kr. og alt að 
1000 kr. og 2% ef þau eru yfir 1000 kr.

5- gr.
Sjóðurinn fær 1,000 kr. styrk úr landssjóði á hverju ári.

4. gr.
Þriggja manna nefnd skal stjórna styrktarsjóð þessum undir yfirumsjón 

landstjómarinnar. I nefndinni eru umsjónarinaður fiæðslumálanna, forstöðumaður 
kennaraskólans, og hinn þriðji maður, er stjórnarráðið til þess kýs.

5. gr.
Því að eins getur kennari fengið styrk úr sjóðnum, að hann sé styrk- 

þurfi; hann skal og hafa verið barnakennari að minsta kosti í 10 ár og hafa 
greitt tillag til sjóðsins að minsta kosti i 3 ár, nema bann hafi orðið að láta af 
kenslustörfum sakir heilsubilunar.

6. gr.
Eigi skal verja til styrkveitinga nema vöxtum sjóðsins, þangað til hann 

er orðinn 20,000 kr., en siðan ®/4 af öllum árstekjum hans; hitt bætist við höfuð- 
stólinn; við hann skal og leggja gjafir þær, er sjóðnum kunna að hlotnast, nema 
öðru visi sé ákveðið af gefanda.

7. gr.
Nánari reglur um starfsemi sjóðsins, innheimtu, styrkveiting og reikn- 

íngsskil semur stjórnarráðið, eftir að hafa fengið tillögu þar um frá forstöðu- 
nefnd hans.
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Ed. 543. Frumvarp
til laga um girðingar.

Eins og það var sanrþykt við 2. umr. í Ed.

1. gr.
Girðingar þær, sem lán er veitt til úr landssjóði svo og aðrar girðingar, er njóta, 

styrks af almannafé, skulu vera að minsta kosti 42 þuml. á hæð.
Eigi er virgirðing á jafnsléttu fullgild nema hún sé með 5 strengjum. — Garð 

má hlaða undir virinn og skal hann vera 2—3 fet á hæð og 3 strengir ofan á honum 
ef hann er 2 íet, en 2 strengir ef garðurinn er 3 fet á hæð.

2. gr.
Stuðlar, sem virinn er festur á, skulu vera með 2l/z faðms millibili, hvort sem 

girðingin er á jafnsléttu eða garður hlaðinn undir vírinn samkvæmt 1. gr.
Girðing sé gerð að öðru leyti samkvæmt reglugjörð, er landsstjórnin semur.

3- gr-
Þegar einhver vill girða, hvort sem það er einstakur maður eða félag og leitar 

um lán úr landssjóði til þess, skal hann láta fylgja lánbeiðninni skýrslu um lengd og 
fyrirkomulag hinnar fyrirhuguðu girðingar og áætlun yfir kostnaðinn. — Nægi eigi fé 
það, sem ætlað er á ári hverju til girðinga til að fullnægja öllum, er um lán hafa beðið, 
skulu þeir, sem eigi komast að í þ.að sinn, hafa forgangsrétt næsta ár að öðru jöfnu.

4- gr-
Girðing, sem lánað er til úr landssjóði, skal vera fullgei innan tveggja ára frá 

því að lánið var veitt. Skulu- úttektarmenn hreppsins taka girðinguna út og senda 
Stjómarráðinu vottorð um, að hún sé gerð samkvæmt fyrirmælum 1. og 2. gr. og 
reglugerðum þeim er getur um í 2. gr. Kostnað við úttekt greiðir lántakandi — Ef 
girðingunni er eigi Iokið þegar tvö ár eru liðin, fellur lánið í gjalddaga með 6°/0 vöxtum.

3- gr-
Skylt er sérhverjum, hvort heldur það eru einstakir menn eða félög, er fengið 

hafa Ián úr landssjóði til girðinga, að viðhalda þeim og endurbæta þær og endumýja 
eftir þörfum.

Girðingar á einstökum jörðum, sem lán er veitt til úr landssjóði, skulu teknar 
út við ábúendaskifti og skilað í fullgildu standi eða með fullu álagi.

6. gr.
Nú fer jörð í eyði svo að eigi er lengur not að girðingunni, og getur þá jarð- 

eigandi eða ábúandi losað sig við þá skyldu að halda henni við. En borga verður hann 
þá að fullu það, sem eftir stendur af landssjóðsláninu.

7- gr-
Girðing má ekki setja nær alfaravegi en svo, að full 1 alin sé milli vegarjað- 

atins og girðingarinnar. Gaddavírsgirðing má ekki setja nær alfaravegi en svo að 6
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álnir séu frá vegarjaðrinum til girðingarinnar. — Eigi má nota gaddavir í traðir eða 
meðfram heimilisvegum eða heimreiðum, nema 3 feta garður sé hlaðinn undir vírinn.

8. gr.
A öllum girðingum yfir vegi skulu vera nauðsynleg hlið, og skal svo um búið, 

að þau verði opnuð og lokuð. — Fari ferðamaður um hlið á girðingu, er hann skyld- 
ur að loka því á eftir sér. — Brot móti þessu og vísvitandi skemdir á girðingum og 
hliðum varða sektum og skaðabótum.

9- F-
Heimilt er sýslunefnd að gera samþyktir fyrir stærri eða minni svæði innan sýslu, 

um notkun gaddavírs, um samgirðing til varnar gegn ágangi búfjár, um tilhögun þeirra 
og viðhald og um beit innan girðingarinnar.

10. gr.
Nú þykir sýslunefnd nauðsyn að gera samþykt samkvæmt 9. gr. og skal hún þá 

eða oddviti hennar kveðja til fundar á svæði þvi, er sainþyktinni er ætlað að ná yfir. — 
Sýslunefnd ákveður fundarstað, en oddviti hennar eða sá, er neíndin kýs til þess, tiltekur 
fundardag og sjtjórnar fundi.

ii- gr-
A fundi þeim, er getur um í 10. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp til sam- 

þyktar, er áður hefir verið samþykt af sýslunefndinni. Fallist fundurinn á frumvarpið 
óbreytt að efni með a/3 hlutum atkvæða þeirra, er samþyktin nær til, sendir sýslumaður- 
inn það til Stjórnarráðsins til staðfestingar og löggildingar. Eins fer um frumvarpið þó 
fundurinn geri við það breytingar, ef þær eru samþyktar með a/8 hlutum atkvæða og 
sýslunefnd felst á þæ^. En vilji sýslunefnd ekki fallast á breytingartillögur, er samþyktar- 
fundur gerir, skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundurinn þá á frumvarpið óbreytt með 
a/3 hlutum atkvæða, fer um það svo sem fyr segir.

12. gr.
Heimilt er sveitarstjórn að gera samþyktir fyrir stærri eða minni svæði innan 

sveitar um hið sama efni og til er tekið í 9. gr. Er öll meðferð samþyktar þó hin sama 
og 10. og 11. gr. skipa fyrir um, nema að sveitarstjórn kemur þá hvarvetna f stað sýslu- 
nefndar og oddviti hreppsnefndar í stað oddvita sýslunefndar.

13- gr-
Nú er samþykt gerð eins og fyrir er mælt og send Stjómarráðinu til staðfest- 

ingar og virðist Stjórnarráðinu hún koma í bága við grundvallarreglur laga eða réttindi 
manna, og er samþyktin þá endursend ásamt synjunarástæðum Stjómarráðsins.

Að öðrum kosti staðfestir Stjómarráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar 
og tiltekur hvenær hún öðlist gildi. Upp frá því er hún skuldbindandi fyrir alla þá, 
sem búa á því svæði, er hún nær yfir.

14- gr-
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá s—100 kr., er renna í sýslusjóð. 

Sömuleiðis má ákveða fyrir brot mót samþykt, er gerð kann að verða samkvæmt þessum 
lögum, sektir frá 2—20 kr., er renni í sýslusjóð, ef um sýslusamþykt er að ræða, eða i 
sveitarsjóð, ef brotið er á móti hreppssamþykt.

15- gf-
Með brot mót lögum þessum og samþyktum, sem gerðar kunna að verða sam- 

kvæmt þeim, skal farið sem almenn lögreglumál.
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Ed. 544. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Eins og þaS var samþykt við eina umr. í Nd.

1- gr-
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i Fjárlögunum fyrir árin 1908 jg 1909 veit- 

ast kr.: 137,815,10 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru i 2.—6. gr. hér á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, scm talin eru l 12. gr. fjárlaganna til læknaskipunarinn- 

ar, veitist á eftir 10. lið 1.
Til þess að fullgera sóttvarnarhúsið á Seyðisfirði (þar af endurveiting 1168

kr. 69 aur.) ....................................................... ................................................................ kr. 2295,00
Styrkur til Sæmundar læknis Bjarnhéðinssonar til þess að sækja holds-

veikislæknamót í Björgvin ....... ... .. ........................................................................  — 600,00
Til þess að reisa fjós, hlöðu og safnþró handa geðveikrahælinu Kleppi alt að — 1800,00

kr. 4695,00
3. gr.

Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 13. gr. fjárlaganna til samgöngumála veitist
Við A. 4. Til peningageymsluklefa í pósthúsinu alt að .................. ............... kr. 800,00
Við Jí. II. Til Reykjadalsbrautar með brú á Laxá ........................................... — 10,000,00

Til að fullgera Fagradalsbrautina ..................................................  — 11,500,00
Til nauðsynlegrar umbótar á Holtavegi, Eyrarbakkabraut, Eyja-
fjarðarbraut m. m........................ . ....................................................... — 15,000,00
Til að vernda Eyrarbakkabrautina niður Breiðumýri fyrir skemd- 
um af vatnságangi, gegn því tillagi annarstaðar frá, sem nægi
til að fullgera verkið ............................................................................ — 1,600,00
Til að bæta torfærur á Grímsnesbraut beggja megin Sogsbrúar — 10,000,00

Við B. III. Til brúargerðar á Grfshólsá . ........................................................... — 2,000,00
Til brúarinnar á Jökulsá á Dal hjá Hákonarstöðum (þar af endur-
veiting kr. 0,79) ..................................................................................... — 258,93

Við C. 2 e. Til viðbótar við styrk árið 1909 til bátaferða frá Langanesi til
Hornafjarðar....... ................ ..................................................................... — 4,000,00
Að því tilskildu, að báturinn fari sunnanlands eina ferð alla leið 
til Reykjavfkur og aðra til Vestmanneyja og komi við í Vik í 
báðum ferðuro fram og aftur.

Við D. II. 6. Gegn því, að í stað ráðgjörðs 3.g m/m koparsfma frá Reykjavík 
til Selfoss og 4 m/m járnsíma þaðan að Eystri-Garðsauka, só 
notaður 4.6 m/m járnþráður alla leið, má draga 10,000 króuur 
frá tillagi því, sem heimtað er í fjárlögunum til sfmalínu þess- 
arar af Árnes og Rángárvallasýslum. Tillaginu frá Árnessýslu 
skal verja til hliðarlínunnar frá Selfossi niður á Eyrarbakka og 
Stokkseyri.
Til talsfmalagningar frá ísafirði til Huífsdals og Bolungar-
víkur ............................. .................................................... kr. 8,000,00
Hér af væntist frá hlutaðeigandi héruðum ............ — 2,000,00

---------------------- — 6,000,00
Við D. bætast 2 nýir liðir:

1. Af kostnaði við símalínu frá Kalastaðakoti til Akraness ............ — 7,400,00
Veitist með því skilyrði, að Borgarfjarðarsýsla og Mýrasýsla

flyt kr. 68,558,93
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Við E,

flutt: kr. 68,558,93
greiði samtals 5,400 krónur til þessarar Ifnu og til línunnar frá 

Grund eða Varmalæk til Borgarness, og fellur þá burtu það sér- 
staka tillag, sem i fjárlögunum er áskilið til Borgarnesálmunnar.

2. Fé því, sem sparast hefir af þeim upphæðum, sem veittar eru 
í 13. gr. D. II. 1., 2., 4., 5., 7.,8., 9. og 10. í fjárlögunum má 
verja til þess að kaupa landssjóði til handa einkalínurnar frá 
Seyðisfirði og Egilsstöðum til Eskifjarðar og Norðfjarðar, þann- 
ig, að hlutaðeigandi sýslufélög, auk þeirra 4000 kr., sem lagðar 
hafa verið til Eskifjarðarlínunnar, taki að sér 5000 kr. af lands- 
sjóðsláni því, er á símunum hvílir. I viðbót má verja alt að . — 6,000,00

Það skal j' skilyrðum haft við stofnsetning og framhald tal- 
símastöðva til almenniugsnota á framangreindum símaleiðum, að 
hrepparnir ábyrgist og kosti að sínum hluta starfræksluna eftir 
þeim reglum, sem nú gilda um stofnun venjulegra landsímastöðva, 
og stjórnin nánar ákveður.
1. Til þess að setja h'tinn aukavita við Reykjanesvitann ...............  — 2,500,00
2. Til þess að setja bráðabirgðavita á Ondverðarnes .....................  — 3,500,00
3. Til útgjalda við vitanu á Siglunesi haustið 1908 og árið 1909 — 1,400,00
4. Til aðgerðar á Elliðaeyjarvitanum ................................................... — 700,00
5. Til þess að endurreisa innsiglingarvarðann á Gri'msey í Stein-

grímsfirði ...................  ...................................................  . ...............  — 300,00
kr. 82,958,93

4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem veitt eru í 14. gr. fjárlaganna til kirkju og kenslu-

mála, veitist:
Við A. b. 4. Til viðbótar ............ '.................................................................... kr. 500,00
Við B. III. Til lagaskólans:

Til aukakenslu ................................................................ ............. — 400,00
b. 4. til bókakaupa .....................................................................  — 800,00
b. 6. önnur útgjöld .........................................   — 400,00

Við B. V. Til gagufræðaskólans á Akureyri:
1. Til aðgerðar á skólahúsinu 1908 .............   — 850,00
2. Til aðgerðar á innanstokksmunum og til viðbótar þeim

s. á (þar roeð baðáhöld) ......................   — 1,250,00
3. Til leikfimishúss alt að .........   — 2,000,00
4. Til lampa og Ijósáhalda alt að ... .......................................... — 800,00
5. Til kennarapúlta o. fl. alt að ............................................... — 500,00
6. Til tímakenslu alt að...... .......................................................  — 500,00

Við B. VII. f. Til viðbótar við námsstyrk við kennaraskólann......................... — 900,00
Til viðgerðar við lóð skólans ..................................................... — 1,000,00
Til stofnun&r æfingabekks við kennaraskólann og til kenslu
í þeim bekk .................................................................................. — 500,00
Til Jónasar Jónssouar fra Hriflu til þess að ljúka kennara
námi i Englandi ............................................  ................... . — 500,00

kr. 10,900,00
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5. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í 15. gr. fjárlaganna til vísinda og bók- 

menta, veitist:
Við 1. Til dyravarðar við Safnahúsið (síðara árið) ............................................. kr. 600,00

Fyrir spjaldskrfn (Card Cabinet) siðara árið.............................................. — 720,00
Við 7. Til rannsókua og undirbúnings skrásetning fornmenja samkvœmt

lögum 16. nóv. 1907, eftir reikningi alt að ...........................   — 500,00
Til aðstoðar við umsjón á Forngripasafninu (sfðara árið)........................ — 500,00

Við 38. Fyrir veðursfmskeyti til stöðvanna á Húsavfk, Fáskrúðsfirði, Kefla- 
vík, Gerðum, ísafirði, Flateyri, Þingeyri, Bfldudal og Patreksfirði; 
frá 1. nóvember 1903—31. desember 1909 .............  .............................. — 2,800,00

kr. 5,120,00
6. gr.

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í 16. gr. fjárlaganna til verklegra fyrir- 
tækja, veitist:
Við 7. Til þess að byggja fjós á Hallormsstað og gjöra að bæjarhúsum á

Ormstöðum ............ ................ ................................. ........ ............ kr. 1,200,00.
Við 8. 1. Til vegar fram hjá sandgræðslusvæði við Reyki á Skeiðum 1908 — 541,17

2. Til vegar fyrir austan sama sandgræðslusvæði sumarið 1909, gegn
þvf að það, sem á vantar, verði borgað annarstaðar frá................ — 2,000,00

Eftir 16. Til Iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til kveldskólahalds ....... — 300,00
21 a. Þóknun til tveggja matsmanua á sfld, öðrum á Siglufirði, hinum

á Akureyri, 600 kr. til hvors................................................................ — l,200J00
21 b. Utanfararstyrkur til sömu raanna, til þess að kynna sér verkun

á síld .............................................................................................. ............ — 800,00
Til viðskiftaráðunauta erlendis ........................................................... — 10,000,00

Við 24. Viðbótarstyrkur til hafskipabryggju í Stykkishólmi ............................ — 5,000,00
Til að mæla innsigling á Gilsfjörð alt að .......................................... — 10,000,00

Eftir 31. 1. Til Hallgrfms Benediktssonar, Jóhannesar Jósepssonar o. fl. til
þess að sýna glímu viðolympisku leikina f London sumarið 1908 — 2,000,00

2. Til Tómasar Tómassonar, leiga fyrir Gullfoss árin 1908 og 1909 — 600,00
kr. 33,641,17

7. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í 18. gr. fjárlaganna, veitist:

Til síra Einars Þórðarsonar .. .................... ...... .......... ............................. ..................... kr. 500,00

8. gr.
Eftiratöðvar af láni jafnaðarsjóðs Suðuramtsins til viðlagasjóðs til brúargjörðar á 

Olfusá falli niður ásamt vöxtum frá 6. sept. 1907.
Úr viðlagasjóði má lána sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu alt að 8000 kr. til um- 

bóta á bryggjunni á Blönduósi, er endurgreiðist með 6°/0 á 28 árum.
Stjórninni veitist heimild til að lána úr viðlagasjóði til byggingarsjóðs 10,400 kr. 

til lúkningar ógreiddum kostnaði við hitaleiðslu f safnahúsbyggingunni til hlutafélagsins >Völ- 
undur<.

Stjórninni veitist heimild til að kaupa fyrir byggingarsjóðinn húseign fyrv. ráðherra 
H. Hafsteins í Tjarnargötu til ráðherrabústaðar, fyrir virðingarverð 52,400 krónur, taka að 
sér veðskuldir, að upphæð 25,000 kr., sem á húseigninni hvila, og veita byggingarsjóði lán af 
viðlagasjóði til þess að borga afganginu, 27.400 kr.

Búðarhreppi f Fáskrúðsfirði má veita 4000 kr. láu úr viðlagasjóði til símalagningar, 
með sömu kjörum, sem sýslufélögum eru veitt lán til landsfmalagninga, samkvæmt 21. gr. 
núgildandi fjárlaga.
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Nd. 545. Frumvarp
til laga um löggildingu verzlunarstaða.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Nd.

1. gr.

Eftirtaldir staðir skulu vera löggiltir verzlunarstaðir:
Við Skaftárós í Vestur-Skaftafellssýslu,
— Kúðaós í sömu sýslu,
við Klettsvík í Neshreppi innan Ennis, 
á Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð í Dalasýslu. 
á Hjallanesi i Staðarfellslandi í sömu sýslu.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verzlunarlóð- 

anna samkvæmt lögum nr. 6i, io. nóv. 1905, og birt þau í B-deild stjórnartíðindanna.

874 T»íugskjal 545—536

Nd. 546. Frumvarp
til laga um heimild fyrir landsstjórnina til þess, að kaupa fyrir landssjóðs hönd hlutabréf 

í gufuskipafélaginu »Thore< og til að taka $00 þúsund króna lán til þess.
Frá meiri hluta Samgöngumálanefndarinnar.

Flutningsmaður: Björn Kristjánsson.

r. gr.
Landsstjórninni veitist heimild til að kaupa hlutibréf í gufuskipafélaginu »Thore< 

fyrir jooþúsund krónur með þeim skilyrðum, sem hér fara á efíir:
a. að hlutafé félagsins verði 800,000 krónui;
b. að hlutir landssjóðs verði 4 °/0 forréttindahlutir;
c. ' að þessar breytingar verði gerðar á núverandi skipastól félagsins:

1. í stað skipanna »Kong Helge< og »Perwie< komi nýtt skip eða nýlegt með 
líkri stærð og gerð eins og skip félagsins »Sterling< og með eigi minni 
hraða.
Þetta skal vera framkvæmt áður en landssjóður tekur hluti í félaginu.

2. að keypt verði nýtt eða nýlegt skip með líkri stærð og gerð eins og skip
félagsins »Sterling< og með jafnmiklum hraða að minsta kosti.

3. að keypt verði 2 ný eða nýleg strandferðaskip með hér um bil 150 smá-
lesta farmrúmi, farrúmi fyrir 10—15 farþegja á 1. farrými, 20—25 far- 
þegja á 2. farrými og með 9 mílna hraða að minsta kosti.

4. að útbúin verði kælirúm í 2 skipum að minsta kosti af framangreindum
skipastól, sem ganga landa á millí.

d. ̂  að landssjóður eigi rétt á, að leysa til sín fyrir ákvæðisverð hvenær sem er hina
almennu hluti í félaginu;
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e. að alþingi skipi stjórn félagsins að hálfu — 3 menn, — og ráðherra íslands sé auk þess
sjálfkjörinn formaður stjórnarinnar,

f. að skip Thorefélagsins, sem nú eru, með þeirri breytingu, sem ræðir um undir
stafhð c. 1., verði afhent hinu nýja félagi fyrir það verð, er þau verða metin.
Matið skal framkvæmt af 3 mönnum, dómkvöddum af landsyfirrétti íslands,

g. að þær breytingar verði gerðar á lögum Thorefélagsins, sem fulltrúar alþingis og
ráðherra íslands telja nauðsynlegar til að tryggja rétt landssjóðs, sem forréttinda- 
hluthafa i félaginu. Félagið hafi varnarþing á íslandi.

2. gr.
Til þess að kaupa hlutabréf þau, sem um getur í 1. gr., veitist landsstjórninni 

heimild til að taka $00,000 króna lán, sem afborgist með jöfnum afborgunum á 20 ár- 
um, og mega vextir af því eigi fara fram úr 4^/2 °/0 eða sem því svarar.

Heimildin til að kaupa hlutabréfin er þvi skilyrði bundin, að lán þetta fáist með 
eigi lakari kjörum.

Nd. 547. Frumvarp
til laga um farmgjald af aðfluttum vörum.

Frá meiri hluta Tollmálanefndarinnar. 

i- gr-
Af hverjum 100 pundum eða minni þunga af vörum með umbúðum, sem flutt- 

ar eru til landsins, og ekki eru sendar í pósti, skal greiða 2 $ aura farmgjald i landssjóð. 
Þegar vara, samkvæmt farmskrá eða hleðsluskírteini er talin eftir rúmmáli, skal greiða 
1$ aura gjald fyrir hvert teningsfet. Af timbri skal þó aðeins greiða 3 aura fyrir 
hvert teningsfet og af rúðugleri $ aura af hverjum 100 pundum. Af salti, kolum, tigul- 
steinum, sementi og kalki skal ekkert gjald greiða.

2. gr.
Farmgjaldið skal greiða lögreglustjóra í þvi lögsagnarumdæmi, þar sem varan er flutt 

úr skipi, eða að þvi er lausakaupmenn snertir þar sem skipið á fyrst að sýna skipsskjöl 
sin, eftir gildandi lögum. Gjaldið skal greitt i peningum eða með ávisun, stilaðri upp á 
borgun við sýningu, á banka eða peningastofnanir í Reykjavík eða á áreiðanlegt verzl- 
unarhús i Kaupmannahöfn, ef nægileg skilriki, sem innheimtumaður tekur gild, eru fyrir 
þvi, að ávisunin verði greidd. Til þess að ákveða gjaldið skal farið eftir farmskrá 
skipsins, hleðsluskirteinum eða tilvisunarbréfum, er snerta hinar gjaldskildu vörur.

3- gf-
Hinar gjaldskildu vörur má eigi byrja að flytja úr skipi fyr en skipstjóri eða af- 

greiðslumaður hefir skilað lögreglustjóra öllum skjölum, er skipsfarminn snerta, og látið 
fylgja skriflegt vottorð frá skipstjóra upp á æru og samvizku um það, að eigi séu í skip- 
inu aðrar eða meiri gjaldskildar vörur til þess staðar en þær, er tilfærðar eru á farmskránni 
eða bleðsluskírteinum, og þær, sem hann þá samstundis skýrir frá að ætlaðar séu skipinu 
sjálfu, skipverjum eða faiþegum á skipinu til neyzlu í því. Sé uppskipun byrjuð áður 
en fullnægt er fyrirmælum greinar þessarar, verður skipstjóri sekur alt að 100 kr.
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4- gr-
Eigi má án samþykkis innheimtumanns afhenda viðtakendum gjaldskildar vörur, 

fyr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæli varða sektum, alt að 200 krón- 
um, á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins, ef hann er þar á staðnum. 
— Hafi vörurnar verið afhentar viðtakanda, án samþykkis innheimtumanns, eða áður 
en hann hefir fengið kvittun innheimtumanns fyrir því, að gjaldið sé þegar greitt, þá er 
viðtakandi skyldur til að skýra lögreglustjóra frá þessu þegar í stað, í síðasta lagi innan 
3 daga frá því, er hann tók við vörunum, og greiði gjaldið um leið, ef það er eigi þegar 
gjört. Farmgjaldið fellur í gjalddaga, þegar skip það, er vörurnar flytur, hefir hafnað sig 
þar, er gjaldið á að greiða.

5- 8r-
Lögreglustjóri hefir vald til þess, hvenær sem vera skal, að heimta af hverjum 

manni i umdæmi sínu, er ástæða þykir til að ætla, að fái gjaldskyldar vörur frá útlönd- 
um, æru- og samvizkuvottorð skriflsgt um það, hvort hann hafi fengið þesskonar vörur, 
og ef svo er, hverjar og hve mikið af þeim.

Tregðist nokkur við að gefa vottorð þau, sem um ræðir í þessari grein má 
þvinga hann til þess með dagsektum alt að 20 kr. á dag, og getur lögreglustjóri til- 
tekið sektirnar í bréfi til viðtakanda.

6. gr.
Þyngd vara eða rúmmál skal tilgreint á farmskrá eða hleðsluskírteinum skipanna. 

Sé ógreinilega sagt frá um gjaldskildar vörur á farmskránni eða hleðsluskírteinum, eða ef 
skýrslurnar þar að lútandi eru eigi fullnægjandi, eða sé ástæða til að rengja, að rétt sé 
skýrt frá, má lögreglustjóri eða umboðsmaður hans láta rannsaka farminn og hafa eftir- 
lit með uppskipun, svo sem með þarf. Kostnað þann, er af þessu leiðir, skal landssjóð- 
ur greiða, ef skýrslumar reynast nákvæmar, en ef þær reynast ónákvæmar, fellur kostnað- 
ur á skipstjóra, eða ef nauðsyn krefur, á þá, er við vörum taka.

7. gr-
Nú verður maður uppvís að þvi, að hafa sagt rangt til um gjaldskyldar vörur, 

sem hann hefir innflutt eða veitt móttöku, eða gefið ranga yfirlýsing þar að lútandi, eða 
eigi skeytt því, að skýra lögreglustjóra frá gjaldskildum vörum, er hann hefir innflutt eða 
tekið við, innan þess tíma, er segir í 4. gr., og skal hann þá sæta sektum alt að 1000 
krónum, og gjaldi auk þess þrefalda þá upphæð gjaldsins, er hann hefir reynt að draga 
undan.

Við ákvörðun sektanna skal taka sérstakt tillit þess, hvort viðtakandi hefir haf 
ástæðu til að álíta, að lögreglustjóri hefði af farmskrá eða öðrum slíknm skilríkjum feng 
ið vitneskju um vöru þá, sem um er að ræða.

8. gr.
Hinar aðfluttu gjaldskylau vömr skulu vera að veði fyrir gjaldinu og sektunum, 

og hefir eigandi ekki rétt til að ráða yfir þeim, fyr en búið er að greiða gjöld þessi. 
Veðrétturinn helst eins, þótt vörumar hafi verið afhentar viðtakanda. Séu ekki skil 
gjörð, samkv. 4. gr., hefir lögreglustji' ri vald til að selja vörumar, án undangengins lögtaks 
eða fjárnáms, til lúkningar gjaldi og sektum. Það $kal gjöra á uppboði, er bpðað sé njeð
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viku fyrirvaTa, og má lögreglustjóri krefjast borgunar við hamarshögg. Nú næst eigi til 
vöru þeirrar, er gjaldið átti af að greiða, og má þá án undanfarandi birtingar gjöra lög- 
tak fyrir farmgjaldi og sektum í öðrum eigurn viðtakanda, og selja hið lögtekna á sama 
hátt og að framan greinir um hina gjaldskyldu vöru.

9- gr-
Verði sú raun á, þegar gjaldskyldar vörur eru fluttar til íslands, að nokknð af 

þeim hafi ónýzt eða rýrnað, eða vörurnar hafi með einhverju móti farið forgörðum á 
leiðinni eða við uppskipun, skal ekkert gjald greiða af þvi, sem farist hefir, ef eigandi eða 
umboðsmaður hans sannar með vortorði lögreglustjóra eða umboðsmanns hans, að farm- 
skráin eða hleðsluskírteinin telji meira en viðtakandi fær. Þegar sjóskemdar vörur 
eru seldar á uppboði, skal gjaldið greiðast fyrirfram af uppboðsverðinu, og fáist eigi 
svo hátt boð, sem gjaldinu nemur, þá greiðist í farmgjald það, sem uppboðsandvirðið 
nemur, að kostnaði frádregnum.

10. gr.
Mál, sem risa af brotum gegn lögum þessum, skal farið með sem almenn lög

reglumál.
11. gr.

Sektir allar eftir 3. og 4. gr. renna í landssjóð. Hið sama er um sektir eftir
5. og 7. gr., nema einhver hafi komið því til leiðar með frásögu sinni, að svik 
komist upp, og fær hann þá helming sekta.

12. gr.
Fyrir gjaldheimtum og sektum eftir lögum þessum skal lögreglustjóri gjöra reikn- 

inga samkvæmt reglum þeim, sem settar eru eða settar verða um opinber reikningsskil.
Af upphæð gjaldsins samkvæmt 1. gr., svo og af sektum, fær lögreglustjóri 2 af 

hundraði í innheimtulaun.

13- gr
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1910.

Ed. 548- Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

(Eins og það var samþykt við 2. umræðu).

Flutningsmaður Sigurður HjörJeifsson.

Á eftir 40. Iið 15. gr. komi nýr liður svohljóðandi:
Til Þorkels Þorkelssonar kennara til hverarahnsókna kr. 500—500 
Liðatalan á eftir breytist eftir þessu.
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549. Nefndarálit
í málinu: frumvarp til námulaga.

Þingskjal 549—550

Ed.

Vér, sem háttvirt deild hefir kosið til að íhuga frumvarp þetta, höfum orðið 
ásáttir um að ráða deildinni til að samþykkja það óbreytt i öllum aðalatriðum.

Vér teljum breytingar þær, sem með frumvarpinu eru gerðar á námulögunum 
frá 22. nóv. 1907 fremur til bóta og með þeim bætt úr ýmiskonar ósmræmi sem nú 
er í námulögunum. Þó virðist oss rétt að gera nokknrar breytingartillögur við frumvarpið, 
og mun gerð grein fyrir þeim við framsögu málsins.

BreytingartiIIögurnar eru þessar:
1. Við 3. gr. Orðin í fyrri lið greinarinnar:

»Með öðrum .... áhöldum*, falli burt.
2. — 13.— Aftan við fyrri lið greinarinnar bætist: »er þó aldrei má vera minna

en 100 metrar á breiddc.
3. — 17. — Aftan við greinina bætist: »sem hús standa á«.

Efri deild alþingis, 21. apríl 1909.

Jósef Björnsson Steingrímur Jónsson
form. - skrifari og framsögumaður.

Kristinn Daníelsson.

£d. 550. Nefndarálit

í málinu: Frumvarp til laga um breyting og viðauka við lög um hagfræðisskýrslur 
nr. 29, 8. nóv. 1895 og lög nr. 20, 30. okt. 1903.

Nefndin hefir athugað mál þetta eftir föngum og getur eftir atvikum ráðið hátt- 
virtri ed. til að samþykkja það, þótt sumum nefndarmönnum líki ekki alls kostar einstök í 
atriði þess; mun verða gerð nánari grein bæði fyrir því og frumvarpinu í heild sinni i " 
framsögu málsins.

Alþingi 21. april 1909.

Með fyrirvara
I. Havsteen Aug. Flygenring
formaður. skrifari og framsögum.

Sigurður Stefánsson. Ari Jónsson

Gunnar Ólafsson,
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Ed. 551. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um breytingjá lögum um fræðslu barna 22. nóvbr. 1907.

Frá Stefáni Stefánssyni, Jens Pálssyni og Kristni Daníelssyni.

1. gr. í stað orðanna í niðurlagi 5. gr. »Nú þykir . . . . til enda, komi:
Nú er skólahús ekki bygt samkvæmt uppdrætti og lýsingu yfirstjórnar fræðslu-

mála og getur þá skólanefnd krafist þess, að úr þvi sé bætt áður en hún tekur 
við húsinu.

Ed. 552. BreytingartiIIaga
við frumvarp til laga um samþyktir um kornforðabúr til skepnufóðurs. 

Frá nefndinni.

Við 3. gr. Orðin: »að efni« í 3.1ínu greinarinnar falli burtu.

Ed. 553. Breytingartiliðgur
við frumvarp til laga um girðingar.

Frá nefndinni.

1. Við 2. gr. Á eftir orðinu »girðing« í 3. línu bætist inn i: sem lán er veitttilúr
landssjóði.

2. Við 11. gr. Á eftir orðinu »er« í ^.línu bætist inn í: á fundi mæta og.

Ed. 554. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um fræöslu barna frá 22. nóv. 1907.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Heimilt skal stjórnarráðinu að gefa allsherjar viðurkenningu skóla, sem 

stofnsettur er af einstökum mönnum og fylgir sérstakri reglugjörð, staðfestri af 
yfirstjóm fræðslumála.

2. gr.
Slikir skólar liggja undir aðalumsjá stjórnarráðsins, og skulu skóla- eða 

fræðslunefndir hafa eftirlit með hollustuháttum skóla þessara, og sjá um, að fræðslu- 
reglum þeirra verði framfylgt.
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3. gr.
Böm á skólaaldri, er slíka skóla sækja, þurfa ekki að sækja um leyfi til 

þess hjá skólauefud eða fræöslunefnd. En skólastjóri slíks skóla skal við 
byrjun hvers skólaárs láta skólanefnd eða fræðslunefnd í té skýrslu um það, 
hvaða böm munu sækja skólann á því skólaári. Eigi eiga siikir skólar heimt- 
ing á styrk af almannafé.

4. gr.
Frestur sá, sem veittur er i 15. gr. laga um fræðslu barna 22. nóv. 1907, 

lengist um 2 ár, til 1. jan. 1912.

5. gr.
Þegar barnaskólahús er reist frá stofni, stækkað eða endurbygt til afnota, 

samkvæmt lögum um fræðslu barna 22. nóv. 1907, skulu bæjarstjórnir og hrepps- 
nefndir þær, er hlut eiga að máli, annast um bygginguna eftir uppdrætti og lýs- 
ingu, sem yfirstjórn fræðslumála hefir samþykt, og afhenda siðan skólanefnd 
húsið. Nú þykir skólanefnd eitthvað áfátt við bygginguna og getur hún þá kraf- 
.st þess, að úr því sé bætt áður en hún tekur við húsinu.

6- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1909.

Nd. 55S. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um heimild fyrir landssjóð, til að kaupa hlutabréf í íslands banka, 

og til að gefa út Iandssjóðsskuldabréf.
Flutningsmenn: Skúli Thoroddsen, Stefán Stefánsson Eyf., Jón Sigurðsson, Bjöm Þorláksson.

6. gr. frumvarpsins orðist svo:

Til þess að fara með atkvæði landssjóðs, sem hlutabréfaeiganda, á aðal-fundum 
íslands banka, kýs sameinað alþingi fjóra menn, og skulu þeir hver um sig hafa atkvæði 
fyrir miljón hlutafjár.

Menn þessir skulu kosnir hlutfallskosningu fyrir 4 ár í senn, og fær hver þeirra 
250 kr. þóknun á ári hverju fyrir starfa sinn.

Deyji einhver hinna kjörnu fulltrúa, kjósa hinir mann í hans stað, unz alþingi 
skipar mann í hið auða sæti.
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556. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911.

Frá Stefáni Stefánssyni.
gr. B. IV. c. 11. Fyrir »30 kr.< komi: alt að 45 kr. og fyrir 600—600 

komi: 2000—2000.
— 14. Fyrir >jooo< komi: alt að 2500.
— 23. Fyrir »300—3oo< komi: 600—600.
— 39. Eftir þessum tölulið komi nýr töluliður og liðatalan breytist eftir 

því.
Til kand. fil. Ólafs Þorsteinssonar til þess að ljúka námi á fjöllistaskól- 
anum í Kaupmannaböfn 500—500.

Nd. 557. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um námsskeið verzlunarmanna 

eins og það var samþykt við 3. umræðu i Ed.
Frá verzlunarmálanefndinni.

1. Við 5. gr. í staðinn fyrir »Fyrstu þrjá mánuðina< komi: Fyrstu 2 mánuðina.
2. — 11. — *Þá er verzlunarstjómandi deyr< falli burt.

Við sömu gr. Töluliður 2. er þá verður 1. orðist þannig:
Þá er verzlun hættir eða eigandi hennar verður gjaldþrota.

3. liður verður 2. töluliður.
3. töluliður orðist þannig:

Þá er verzlunarstjóri deyr, ef nemandi óskar þess að samningi sé 
sé slitið (með samþykki íjárráðamanns, ef svo á stendur).

Nd. 558. Frumvarp
til laga um undanþágu frá lögum nr. 18, 8. júlí 1902 um breyting á lögum 

6. april 1898 um bann gegn botnvörpuveiðum.
(Eftir 2. umr. i Nd.).

Heimilt er landsstjórninni, þá er sérstakar ástæður mæla með að veita skipum, 
er skrásett era sem eign hér á landi, undanþágu um eitt ár í senn — frá annari máls- 
grein í lögum nr. 18. frá 8. júlí 1902 um breyting á lögum 6. april 1898 um bann 
gegn botnvörpuveiðum. Skyld skulu skip þessi að sýna sérstakt og glögt merki sam- 
kvæmt nánari fyrirmælum landsstjóraarinnar.

Ed. 559. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um skipun læknishéraða 0. fl.

(Eftir 3. umr. í Nd.).
ísafjarðarlæknishéraði skal skift í eftirnefnd tvö læknishéruð: 
Ísafjarðarhérað: Hólshreppur, Eyrarhreppur, ísafjarðarkaupstaður, Súða-

vikurhreppur og Vigur í ögurhreppi. Læknissetur i ísafjarðarkaupstað.
Nauteyrarhérað: Snæfjallahreppur, Nauteyrarhreppur, Reykjarfjarðarhrepp-

ur og ögurhreppur, nema Vigur. Læknissetur á Langadalsströnd.
Lög þessi koma eigi til framkvæmdar fyr en sérstakur læknir er skipaður

í Nauteyrarhérað.
111



Þingskjal 560

Ed. 560. Frumvarp
til laga um stofnun hæstaréttar á íslandi.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
Stofna skal hæstarétt á íslandi, og skal hann hafa aðsetur i Reykjavík. |

2. gr. <
Hæstarétt skipa dómstjóri og 4 dómendur. Dómstjóri heíir að árslaunum

5500 kr. Hinir dómendurnir hafa að byrjunarlaunum 3600 kr. á ári hver, og 
fara Iaun þeirra hækkandi á hverjum 4 árum um 400 krónur þar til þau eru 
orðin 4800 kr.

3. gr.
Konungur skipar hæstaréttardómara. Enginn getur orðið skipaður dóraari 

i hæstarétti, nema hann fullnægi almennum skilyrðum til þess að gegna dómara- 
störfum hér á landi, og þar að auki verður hann að hafa tekið lagapróf með 
fyrstu einkunn við lagaskóla á íslandi eða Kaupmannahafnarháskóla, vera fullra 
30 ára að aldri, og hafa staðist próf, sem í þvi er fólgið, að hann leggur dóm 
á 2 mái fyrir hæstarétti, annað einkamál og hitt sakamál, enda telji dómarar í 
hæstarétti hann hæfan.

4. gr.
Hæstarétt skal halda einu sinni á viku, ef mál eru til. Dómurinn sjálfur 

ákveður nánar.

5. gr.
Dómstjóri stýrir dómi, en i forföllum hans 1. meðdómandi. Hann skal 

auglýsa á líkan hátt og tíðkast hefir um landsyfirdóminn fyrirtökudag mála. 
Sendir hann stjórnarráðinu ársskýrslu um það, hversu mörg mál hafi dæmd verið 
I hæstarétti.

6- gr.
Sá, er síðast heíh’ verið skipaður í dóm, skal jafnframt vera dómsmála- 

ritari, fyrsta sinn sá dómari, sem yngstur er að embættisaldri. Dómsmálaritari 
heldur þingbókina, annast um að dómar og dómsatkvæði séu rituð í þar til gerðar 
bækur, undirritar stefnur, lætur í té afrit, tekur við lögmæltum réttargjöldum og 
sér um skjalasafn og bækur réttarins.

7. gr.
Eigi má setja rétt með færri en 3 dómendum. Sé dómandi óhæfur eða 

forfallaður, þá setur stjórnarráðið lögfræðing i stað hans. Eigi verður dómur lög 
mætur nema allir dómarar réttarins leggi dómsatkvæði á málið. Um setta dómara 
fer sem áður er sagt, ef eigi geta allir hinir reglulegu dómarar lagt dóm á málið.

8. gr.
Enginn hæstaréttardómari má dæma i sjálfs sín sök né heldur, ef nnUíð
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snertir hann annars beinlínis, siöferðislega eða fjárhagslega. Eigi raá dómarí 
heldur dæma mál, er hann er skyldur eða mægður málsaðilja í beina línu upp 
og niðurstigandi eða skyldur eða mægður málsaðilja í annan lið hl'ðariínu, eða 
ef hann er svo nákominn dómara, er dæmdi málið í óæðra rétti eöa þeim manni, 
er flutti málið í óæðra rétti eða flytur það í hæstarétti, eða ef hæstaréttardómari 
hefir sjálfur flutt eða dæmt málið í óæðra rétti. Svo má og hæstaréttardómari 
eigi dæma í máli konu sinnar, unnustu, kjörbarns, fósturbarns eða kjör- eða 
fósturforeldris. Aldrei mega nánari menn skipa dóminn saman en tvímenningar 
að frændsemi eða tengdum, né heldur kjör- eða fósturfeðgar.

Dómurinn sker úr því i heild sinni, hvort dómari skuli víkja úr dómi.
Jafnskylt er dómara að víkja úr dómi, ef hann má ekki sitja róttinn 

vegna mægða eða frændsemís við málsaðilja eða dómara og annara orsaka vegna, 
er settar eru í lögum þessum jafnhliða frændsemi og mægðum, eða ef hann hefir 
sjálfur flutt eða dæmt málið í óæðra rétti, svo og ef hann er aðili máls, þótt 
aðili krefjist þess eigi.

9. gr.
Hæstiréttur er bær að dæma öll þau mál, er að lögum heyra undir úr- 

Bkurð dómsvaldsins, nema þau beri undir landsdóm. Þó leggur synodalréttur 
fullnaðardóm á þau mlá, er hingað til hafa undir hann heyrt, svo og mál gegn 
biskupi landsins, er snerta embætti og líferni hans.

10. gr.
Eigi verður mál dæmt í hæstarétti, nema upphæð sú nemi að minsta kosti 

100 krónum, er það er risið af.
Ef málið snertir beinlínis mannréttindi, stöðu manna eða mannorð, eða er 

höfðað til refsingar af hálfu einstakra manna eða valdsstjórnarinnar, verður 
engrar áfrýjunarupphæðar krafist.

Þegar sakamái er höfðað af hálfu valdstjórnarinnar, ber að skjóta því til 
hæstaréttar eftir beiðni ákærða, ef refsing sú, er hann var dæmdur til, nemur 
100 kr. sekt eða 1 mánaðar einföldu fangelsi. Heimilt er og valdstjórninni að 
skjóta slikum málum til hæstaréttar samkvæmt þeim reglum, sem settar eru í 
næsta lið þessarar greinar hér á undan. Sama er og um ákærða, ef sá, sem sak- 
feldur er, æskir þess. Skylt er að skjóta til hæstaréttar sakamálum, þótt ákærði 
beiðist þess eigi, ef hann heflr veriö dæmdur til tiptunarhússvinnu eöa lífláts.

Dauðadómi má eigi fullnægja, nema konungur hafi svo fyrir mælt, að 
fengnum tillögum hæstaréttar.

Undanþágu getur hæstiréttur veitt frá 1. lið þessarar greinar, ef sér* 
stakar ástæður eru til þess.

11- gr.
Áfrýjunarfrestur til hæstaréttar er 6 mánuðir. Þegar um úrskurði er að 

ræða, sem áfrýja má sérstökum, telst fresturinn frá uppsagnardegi úrskurðar, en 
annars frá lokum réttargjörðarinnar og frá birtingardegi, þegar um undirréttar- 
dóma er að ræða.
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í sakamálum, er höfðuð eru af hálfu valdstjórnarinnar, er enginn áfrýj- 
unarfrestur settur.

Ákvæði skiftalaga 12.apríl 1878,96.gr, landamerkjalaga 17.marzl882,12.gr. 
og laga 16. des. 1885, 11. gr. eru framvegis gildandi, svo og tilsk. 21. des. 1831, 
IV. kafla.

Áfrýja má máli til staðfestingar þótt frestur sé liðinn.

12. gr.
Nú er máli vísað frá hæstarétti og er áfrýjunarfrestur þá liðinu, þá er 

áfrýjanda heimilt að skjóta málinu enn á ný til hæstaréttar, enda hafi stefna á 
ný verið út gefln 3 mánuðum eftir uppsögu frávísunardóms.

13. gr.
Stjórnarráðið má veita áfrýjunarleyfl, þó að áfrýjunarfrestur sé liðinn.
Nú er slíkt leyfi veitt, þá skal hæstaréttarstefna fengin, áður liðinn sé

mánuður frá dagsetningu leyflsbréfs, ella er leyfið ónýtt.
Ef sh'ku máli er frá vísað, þarf eigi nýtt leyfl, ef hæstaréttarstefna er

fengin af nýju innan mánaðar frá uppsögudegi frávísunardóms að telja.

14. gr.
Stefnufrestur til hæstaréttar er sem nú skal greint: Ef stefndi býr í 

Reykjavík, er fresturinn vika, ef hann býr í Gullbriugu-, Kjósar-, Árnes-, Rangár- 
valla-, Mýra- eða Borgarfjarðarsýslum, er frestur 4 vikur. Ef hann býr annars- 
staðar, en þó innanlands, fær hann 6 vikna frest. Ef hann býr utanlands og i 
Norðurálfunni, þá fær hann 6 mánaða frest, en ella 9 mánaða frest.

Stefnubirting fer eftir sömu reglum sein gilda um birtingu stefnu til 
undirréttar.

G^gnáfrýjunar-, framhalds- og meðalgöngustefnur má birta fyrir umboðs- 
manni aðal-áfrýjanda og með sama fyrirvara, sem hann ætti að fá, ef sjálfur 
væri hann aðili málsins.

15. gr.
Til staðfestu hæstatéttarstefnum skal vera undir þeim nafn dómsmálarit- 

ara og innsigli dómsins.

16. gr.
Eígi þarf að stefna dómara, þegar máli er skotið til hæstaréttar, nema 

áfrýjandi ætli að koma fram ábyrgð á hendur honum fyrir málsmeðferð hans. 
Reglur laga 2. okt. 1895, 1. gr. eru framvegis gildandi.

17. gr.
Málflutningur fyrir hæstarétti skal vera skriflegur. Reglur tilsk. 3. jan. 

1796 um dómgæzlu gilda og fyrir hæstarétti. Um meðferð sakamála fyrir hæsta- 
rétti gilda og þær reglur, er faiið hefir verið eftir fyrir landsyfirdómi, að því 
leyti sem þær koma eigi í bága við lög þessi.
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18. gr.
Eftir að mál hefir verið tekið til dóms, mega dómarar eigi halda því 

lengur en 6 vikur, áður en dómur sé upp kveðinn, nema sérstakar ástæður séu 
til þess. Skal hver dómari rita á málsskjölin, hve nær hann liefir tekið við 
þeim og hve nær hann hafi skilað þeim. Brot gegn ákvæðum þessarar greinar 
varða sektum frá 50—200 kr., er renni í landssjóð.

19- gr.
Dómsatkvæði skulu skrifleg vera. Afl atkvæða ræður úrslitura. Skylt 

er hverjum þeim dómara, er í minni hluta verður, að taka þátt í dómsatkvæði. 
Dómstjóri ritar nafn sitt undir dóm hvern og dómsgerðir. Setja skal og inn- 
sigli hæstaréttar undir dómsgerðir

20. gr.
Þegar hæstiréttur dæmir mann til fjárgreiðslu í einkamáli, má aðför gera 

þegar eftir dóminum. Ella skal aðfararfrestur settur eftir því, er hlýða þykir. 
Aðför má því að eins gjöra eftir hæstaréttardómi, að endurrit af dóminum sé lagt 
fram i fógetaréttinum, og sé það staðfest af dómsmálaritara, og innsigli dómsins 
undir þvi.

2t gr.
Reglur þær, er samkvæmt lögum gilda um málflutningsmenn við landsyfir- 

dóminn, skulu, þangað tii önnur skipun verður á gerð með lögum, gilda um 
hæstaréttarmálflutningsmenn. Hver sá, er málflutningsleyfi fær við hæstarétt, 
skal þó greiða 50 kr. i landssjóð.

22. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi, skal hinn konunglegi íslenzki landsyflrréttur 

lagður niður. Skylt er þeim dómurum, er þá skipa yflrdóm, að taka sæti i 
hæstarétti, þó svo að þeir missi einskis í af launum sínum og að þau hækki sam- 
kvæmt lögum þessum, miðað við embættisaldur þeirra í landsyfirrétti. Þeir skulu 
og taka embætti í sömu röð í hæstarétti sem þeir höfðu áður í landsyflrréttinum, 
og taka skal þá dómstjóri landsyfirréttar dómstjórn í hæstarétti.

23. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi eru jafnframt úr gildi numin þessi lagaákvæði: 

N. L. 1—2—3 um að stefna dómara, er máli er áfrýjað, 1—5—8, sbr. tilsk. 3. 
júní 1796, 23. gr., 1—6—12, 14, 16 og 17, tilsk. 19. ág. 1735, 10. gr., opið bréf
19. des. 1749, tilsk. 11. júli 1800, 1.—18. og 21. gr., tilsk. 24. jan. 1838 16. gr. 
um áfrýjun sakamála, lög 2. okt. 1895, 2. gr., lög nr. 15, 20. okt. 1905 og öll 
önnur lagaákvæði er giltu um dómsvald hæstaréttar Dana i islenzkum málum. 
Þau ákvæði er enn gilda um landsyflrdóminn og eigi brjóta bág við þessi lög, 
skulu eftirleiðis gilda um hæstarétt. Loks eru öll eldri lagaákvæði úr gildi numin, 
sem brjóta bág við lög þessi.

24. gr.
Stjórnarráðið setur nánari reglur, er með þarf til þess að lögunum geti 

orðið beítt.



886 Þingskjal 561—562

Ed. 561. Breytingartillajra
við frumvarp til laga um samþykt á landsreikningnum fyrir árin 1906 og 1907 

(Þskj. 444).
Frá Steingrími Jónssyni.

Orðin: »þar af« í 3. linu að neðan í frumvarpinu, falli burt.

(

Ed. 562. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um sölu á prestssetrinu Húsavík með kirkjujörðinni 

Þorvaldsstöðum.

Nefndin, sem hin háttvirta deild kaus í máli þessu, hefir ekki getað orðið 
á eitt sátt.

Með því að engin skjöl né skilriki liggja fyrir þinginu um það, hvorki að því er 
snertir undirbúning málsins i héraði, né heldur nein umsögn æðri stjómarvalda, verður 
meiri hluti nefndarinnar að lita svo á, að ógjörningur sé að afgreiða nokkur lög um mál 
þetta frá þinginu að þessu sinni og ræður þvi háttvirtri dei’.d til þess, að fella frumvarpið.

En auk þess verður meiri hluti nefndarinnar að líta svo á, að varhugavert sé að 
selja Húsavikurhreppi, þeim sem nú er, jarðeignir þessar. Það mun liggja við borð að 
Húsavíkurkauptún gangi úr hreppsféfagi þvf, er það nú er í og myndi nýtt hreppsfélag. 
Þá fyrst, er það er fram komið, virðist oss ástæða til þess fyrir löggjafarvald og lands- 
stjórn að sinna beiðni þessari.

Þorpsbúar Húsayíkurkauptúns eiga einir að njóta jarða þessara og skal fúslega 
við það kannast, að sanngjarnt sé að þeir fái þær keyptar, þegar mál þetta hefir verið 
undirbúið hæfilega.

En þar sem telja má það vist, að fleiri beiðnir, líkar þessari, komi til löggjafar- 
valdsins bráðlega, um sölu á þjóðeignum til kauptúna, þá ber víst að gæta þess, 
að miklu skiftir hvernig um þær eignir fer framvegis. Lentu þær síðar meir í 
höndum fárra manna, ef til vill útlendra kaupmanna, gætu slikir menn orðið ofjarlar 
kauptúnanna og jafnvel háskamenn alls héraðsins. Fyrir því virðist oss sem vel sé vert 
að íhuga, hvort ekki væri rétt að setja nokkur almenn lagaákvæði um framsal á lóðutn 
i kauptúnum þeim, er landsstjórnin léti af hendi. Mætti það takast að finna heppileg 
ákvæði um slík efni, gæti svo farið, að með þvi yrði girt fyrir afleiðingar af sölu kaup- 
túnanna, sem orðið gætu óheillavænlegar fyrir land og lýð.

Alþingi 21. april 1909.

Jens Pálsson, Sigurður Hjörleifsson,
form. framsögum. meiri hlutans.

Eg get ekki verið samdóma 
frumvarp þetta.

Allir hljóta að viðurkenna, að 
að það fái eignarrétt yfir landi þvi,

háttv. meiri hluta nefndarinnar um að fella beri

það er hin mesta nauðsyn fyrir Húsavikurþorp, 
er þorpið stendur á og meiri hluti nefndariuna
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viðurkennir, að sanngjarat sé, að Húsavikurþorp fái kauprétt á jarðeignum þessum. Af 
hálfu þorpsbúa hefir málið verið vel og rækilega undirbúið, og hefir háttvirtri deild verið 
skýrt frá ástæðunum til þess, að skjöl þessi ekki liggja fyrir þinginu. Það er sanngjamt 
og rétt að salan fari eigi fram fyr en Húsavíkurþorp er orðið sérstakt sveitarfélag og 
mun eg bera fram breytingartillögu þess efnis.

Frumvarpið gefur að eins stjórninni heimild til að selja jarðirnar og tryggir að 
öðru leyti svo vel sem kostur er á, að verðið verði svo hátt, að prestalaunasjóður eigi 
biði halla við söluna

Eg tel vafasamt, að réttlátt eða heppilegt sé ið takmarka, meira en nú er gert, 
umráðarétt kaupstaða og kauptúna yfir landi því, er þau eiga að eignast, eu teljist slík 
löggjafarákvæði heppileg, verður að gefa þau með almennum lögum, er ná til allra kanp- 
staða og kauptúna og til allra lóða. Getur þetta þvi eigi verið réttmæt ástæða til að 
fella frumvarpið.

Eg verð þvi að ráða háttv. deild til að samþykkja frumvarpið, með breytingu 
þeirri, er eg hefi minst á, og mun eg gera nánari grein fyrir ástæðum mínum við um- 
ræðumar.

Alþiugi 21. apríl 1909. 

Steingrímur Jónsson.

Ed. 563. Viðaukatillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.
Flutningsm.: Ari Jónsson og Agúst Flygenring.

Aftan við 4. lið 12. gr. komi nýr liður, er verði 5. liður:
Styrkur til Guðmundar T. Hallgrímssonar læknis til þess að veita fátækum kon-

um ókeypis læknishjálp í barasnauð og öðrum kvensjúkdómum, svo og til að veita 
stúdentum á læknaskólanum tilsögn i þessum greinum . . . 1200—1200.

Töluliðimir á eftir breytast samkvæmt þessu.

Ed. 564. Viðaukatillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Flutningsm.: Ari Jónsson.

Aftan við 23. lið 15. gr. komi nýr liður er verði 24. liður: 
Til Jóhanns skálds Sigurjónssonar 1000 kr. fyrra árið. 
Töluliðirnir á eftir breytast samkvæmt þessu.
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Ed. 565. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Flutningsm.: Ari Jónsson.

Við 13. gr. A 1 b 1: í stað »4,900« komi: »5,000«
— 13. — B m. 6: Komi nýr liður, er verður 7. liður:

Til viðgerðar og framhalds á þjóðveginum úr Hrútafjarðarbotni í 
Gilsfjarðarbotn —--------3,000. Töluliðirnir breytast eftir þvi.

— 13. — B. XII. Liðurinn falli burt.
Athugasemdin orðist svo: Fjárveitingarnar undir töluliðum VIII, 
X og XI veitast með því skilyrði, að jafnmiklu fé sé að minsta 
kosti varið til veganna annarsstaðar frá.
Töluliðirnir breytast eftir þessu.

— 13.------- XIII: Aftan við þenna lið komi nýr liður er verði XIV. liður:
XIV. Til Garðars Gíslasonar til mótorvagnskaupa, til þess að 
að halda uppi regiubundnum mótorvagnsferðum á akvegunum út
frá Reykjavík, sérstaklega flutningabrautinni austur-----------4,000
kr. fyrra árið.

Fjárveitingin er bundin þvi skilyrði, að fjárhæðin endurborg- 
ist, sé þeim skilmálum eigi fullnægt, sem ákveðnir verða í samn- 
ingi, er stjómarráðið gerir um ferðimar.

Nd. 566. Breyttingartillaga
við frumvarp til laga um verzlunarbækur, eins og það var samþykt við 3. umr. i Ed. 

Frá verzlunarmálanefndinni.
Við 2. gr. í stað síðasta málsliðs »samrit — enda komi:

Frumbók skal vera gegnumdregin og innsigluð af notarius publicus.

Nd. 567. Frumvarp
til laga um heimild fyrir landsstjórnina til að kaupa bankaskuldabréf Landsbankans. 

Frá Peningamálanefndinni.

Framsögum.: Bjarni Jónsson frá Vogi. 

i- gr-
Heimilt skal landstjórninni að kaupa fyrir landssjóðs hönd bankaskuldabréf, sem 

Landsbankinn gefur út samkvæmt lögum nr. 82, 22. nóv.19 07, fyrir alt að 2 miljónum 
króna eftir ákvæðisverði bankaskuldabréfanna.

2. gr.
Ennfremur er landsstjórninni heimilt að taka ián fyrir landssjóðs hönd og gegn 

tryggingu í eignum eða tekjum hans, alt að 2 miljónum króna með 4°/0 ársvöxtum og 
árlegri afborgun 2% og skal láninu varið til kaupa bankaskuldabréfa samkv. 1. gr.

3- gr.
Lög þessi öðlast gildi þann dag, sem þau eru staðfest.
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Nd. 568. Frumvarp
til laga um lántöku handa landssjóði.

Frá Peningamálanefndinni.

i. gr.
Ráðherra íslands veitist heimild til að taka útlent lán handa landssjóði með 4% 

eða 4^/2 °/0 vöxtum á ári, alt að 2 — tveim — miljónum króna, og á að vera óupp- 
segjanlegt frá hálfu lánveitanda.

•2- gr-
Ráðherranum veitist ennfremur heimild til, að gefa út landssjóðsskuldabréf fyrir 

láninu, og að hafa skuldabréfin útbúin með vaxtamiðum, sem séu greiddir tvisvar á iri, 
2. dag janúar, og 2. júlímánaðar.

Skuldabréfin skulu vera á íslenzku og á máli þess lands, sem lánið veitir.

Nd. 569. Þingsáliktunartillaga
um skoðunargerð á bátakviarstæði við Hrisey.

Flutningsmaður: Stefán Stefánsson Eyf.

Neðri deild alþingis ályktar, að skora á landsstjórnina, að hlutast til um, að 
verkfræðingur verði sem fyrst, á kostnað landssjóðs, látinn skoða og gjöra áætlun um 
kostnað á bygging bátakviar við Hrísey á Eyjafirði.

Ed. 570. Breytingartillðgur
við frv. til fjárlaga 1910 og 1911. 

Frá ráðherra.

Við 15. gr. 2. b. Fyrir 1200—1200 komi 1600—1600.
— — — 3. b. Fyrir 600—600 komi 800—800.

Ed. 571. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þgsk. 556.

Frá nefndinni.

Við 1. lið: Fyrir 2000—2000 komi: 1000—1000.
112
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Ed. 572. BreytingartiUðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Prá nefndinni.

Við 14. gr. VIII. d. Aftan við liðinn bætist:
Styrkurinn með sömu skilyrðum og undir næsta lið á undan.

— 16. — 23. Aftan við liðinn bætist nýr liður 24.
Dagpeningar og ferðakostnaður eftir reikningi fyrir skoðanir 
húsa á prestssetrum alt að 400—400.
Liðatalan breytist eftir þvi.

Þlngskjal 572—575

Nd. 573. Viðaukatillaga
við frumvarp til laga um verzlunarbækur. 

Frá nefndinni um verzlunarmál.

Aftan við frumvarpið bætist ný 11. grein svo hljóðandi:
Lög þess öðlast gildi 1. janúar 1910.

Ed. 574. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um sölu á prestsetrinu Húsavik 

með kirkjujörðinni Þorvaldsstöðum (þskj. 457).
Flutningsmaður: Steingrímur Jónsson.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist: Salan skal þó eigi fara fram fyr 
en Húsavíkur kauptún er orðið sérstakt sveitafélag.

Nd. 575. Breytingartillaga
við frv. til laga um breyting á lögum um innheimtu og meðferð á kirknafé

22. maí 1890 (þskj. 260).
Flutningsm.: Stefán Stefánsson Eyf.

Frv.greinin orðist svo:
Söfnuði Möðruvallaklausturssóknar veitist undanþága frá lögum um inn- 

heimtu og meðferð á kirknafé 22. maí 1890, að því er snertir afhending kirkju- 
sjóðsins í hinn almenna kirkjusjóð
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Nd. 576. Frnmvarp
til laga um samþykt á landsreikningnum fyrir árin 1906 og 1907.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20. 
21. 
22.
23.
24.

25.
26. 
27.

I. Tekjur.

Skattur á ábúð og afnotum jarða og á lausafé. .
Húsaskattur...............................................................
T ekjuskattur...............................................................
Aukatekjur...............................................................
Erfðafjárskattur...........................................................
Vitagjald................................................., . . .
Gjöld fyrir leyfisbréf.................................................
utfiutningsgjald af fiski og lýsi m. m., að frádregn-
um 2°/0 í innheimtulaun............................................
Aðfiutningsgjald af áfengum drykkjum, að frá-
dregnum 2% í innheimtulaun..................................
Aðflutningsgjald af tóbaki, að frádregnum 2% i
innheimtulaun..................................................... ....
Aðflutningsgjald af kaffi og sykri, að frádregnum
2% í innheimtulaun.................................................
Aðfiutnigsgjald af tegrasi, súkkulaði og brjóstsykri,
að frádregnum 2% i innheimtulaun...................
Leyfisbréfagjöld og árgjöld af verzlun og veiting
áfengra diykkja..........................................................
Tekjur af póstferðum.................................................
Tekjur af simum landsins.......................................
Arður af verkum fanganna í hegningarhúsinu í
Reykjavík....................................................................
Sektarfé fyrir ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi . .
vvissar tekjur..........................................................
Tekjur af fasteignum landssjóðs, að frádregnum
umboðskostnaði, préstsmötu m. m.............................
Tekjur af kirkjum......................................................
Tekjur af silfurbergsnámum í Helgustaðafjalli . .
Tekjur af brennisteinsnámum..................................
Tekjur af Eldey..........................................................
Leigur af innstæðufé viðlagasjóðs........................
Borgað upp i lán, fjárveiting: 89,036 kr. 12 a.

reikningur: 132,906 kr. 73 a. 
Leigur af láni landssjóðs til landsbankans . .
Leigur af innstæðufé í bönkum.............................
Arður landssjóðs af rekstri íslands banka . . .

Flyt kr.

Fjárveiting. Reikningur.

kr. a. kr. a.
86,000, » 109,236, 31
20,000, » 23,453, 25
32,000, » 47,579, 87
76,000, » 115,134, 86
6,000, » 7,334, 69

20,000, » 34,472, 95
7,600, » 11,5Í4, 97

130,000, » 324,806,32

286,000, » 427,707, 64

286,000, » 303,246, 95

624,000, » 800,754, $4

20,800, » 37,332,43

36,000, » 31,000, »
80,000, » 197,346, 43
22,500, » 55,092, 43

1,200, » 965,53
> » ‘38,230, 31

10,000, » 7,154, 74

46,000, » 53,855, 77
130, » 189, 36

4,000, » 4,160, 71
1,980, » » »
2,000, » 1,500, »

79,000, » 85,639, 51

15,000, » 15,000, »
19,000, » 27,304, 92

» > 14,321, »

1911,210,00 2834,395,89
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Fjárveiting Reikningur.

kr. a. kr. a.
Flutt 1911,210, 00 2834,395, 89

28. Innb. frá prestaköllum samkv lögum 27. febr. 1880 4,000, » 6,549, 67
29. Endurgjald skyndilána til embættismanna . . . 1,200, » 2,415, 62
30. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum . . . 4,000, » 37,043, 39
31. Tillag úr rikissjóði...................................................... 120,000, » 120,000, »
32. Tekjuhalli.................................................................... » » 111,832,49

Samtals 2,040,410, » 3,112,237,06

Fjárveiting. Reikningur.
II. Gjöld. kr. a. kr. a.

1. Til hinnar æðstu stjómar landsins........................ 96,000, » 99,144, 39
2. Til alþingis og kostnaðar við yfirskoöun lands-

reikninganna............................................................... 41,600, » 63,453, 60
3. Til útgjalda við dómgæzlu og lögreglustjórn o. fl.

A. Dómgæsla og lögreglustjóm............................. 180,330, » 173,728, 66
6. xmisleg útgjöld................................................. 23,350, » 39,835, 17

4. Til útgjalda við læknaskipunina............................. 240,956, 64 241,386, 01
5. Til samgöngumála:

A. Til útgjalda við póststjórnina........................ 159,200, » 189,127, 21
B. Til vegabóta............................................ 184,900, » 220,257, 97
C. Til Gufuskipaferða............................................ 117,100, » 111,100, »
D. Til ritsíma.......................................................... 444,888, 53 476,067, 19
E- Til vita............................................................... 35,532, » 31,580, 92

6. Til kirkju og kenslumála.......................................
A. í þarfir andlegu stéttarinnar........................ 54,400, » 54,733, 92
B. Til kenslumála................................................. 253,296, » 242,814, 84

7. Til visinda og bókmenta............................................ 99,060, » 94,406, 38
8. Til verklegra fyrirtækja....................................... 340,020, » 367,420, 27
9. Til skyndilána handa embættismönnuni og lögboð-

inna fýrirframgreiðslna ....................................... 5,200, » 28,484, 28
1Q. Eftirlaun og styrktarfé............................................ 108,900, » 119,737, 55
11. Tíl óvissra útgjalda................................................. 3,000, » 25,872, 97
\2. ytþorganir samkv. fjáraukalögum og nýjum lögum » » 533,085, 73

Samtals 2,387,733,17 3,112,237,06

Eignir viðlagasjóðs voru 31. desbr..................................................... 1,210,428,32
Tekjueftiratöðvar landssjóðs s. d...................................................... 77,400,42
Peningaforði landssjóðs s. d............................................................... 340,038,29

I Landsbankanum á hlaupareikningi s. d. . . . kr. 328,000 » 
i íslandsbanka • — • > . . — 153,381 »
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Nd. 577- Nefndarálit
um frumvarp til laga um heimild fyrir landsstjórnina til þess að kaupa fyrir 
landssjóðs hönd hlutabréf í gufuskipafélaginu »Thore« og til að taka 500 þús. 

króna lán til þess.
Frá meiri hluta Samgöngumálanefndarinnar.

Nefndin hefir haft fyrir sér tvenn tilboð um samgöngur hér við land og 
milli landa. Annað er frá sameinaða gufuskipafélaginu og hitt frá Þórami 
Tulinius fyrir hönd Thorefélagsins.

Nefndin hefir athugað hvorrtveggja tilboðið, eftir því sem kostur var á, 
og vill nú í sem skemstum orðum gera grein fyrir skoðun sinni um þau.

Auk þess, sem nefndin hefir haft fyrir sér hér skriflegt tilboð frá samein- 
aða gufuskipafélaginu, hefir hún einnig átt tal við erindreka félagsins.

Tilboð þessa félags finst oss með öllu óaðgengilegt af mörgum ástæðum 
og skal hér bent á nokkrar hinar helztu.

Félagið gefur ekki í tilboði sínu kost á neinum nýrri eða betri skipum 
en þeim, sem það hefir áður notað til ferða sinna hér við land. Það býður 
Ceres, Vestu og Láru sem millirikjaskip, en það er öllum kunnugt, að Vesta og 
Lára eru óhæf farþegaskip. Að visu hefir nú nýlega verið gefið lauslega í skyn, 
að Botnia, sem hefir kælirúm, kynni að fást i stað Láru, en þó alls ekki árið 
um kring. Ef hlita þyrfti slikum skipum, þá væri bægt héðan straumí útlend- 
inga þeirra, sem krefjast meiri þæginda heldur en skip þessi hafa að bjóða, og hið 
sameinaða gufuskipafélag hefir um mörg ár þótt boðleg oss íslendingum, þrátt 
fyrir sifeldar umkvartanir landsmanna, því að svo má að orði kveða, hvar sem 
minst er á skip þessi í blöðum, að menn hafi þeim margt að finna til foráttu.

Ekki hefir félagið í tilboði þessu viljað verða við margítrekaðri ósk lands- 
manna um kælirúm i einhverju af skipunum, þannig útbúnum, að flytja mætti 
héðan bæði smjör og nýtt kjöt til Englands. Bændum er mjög mikill áhugi á 
því, að fá slíku framgengt til þess að geta flutt nýtt kjöt og smjör til annara 
landa og komið því í gott verð. Þetta má nú heita lífsskilyrði fyrir þá, og er 
þvi tilboðið óhæft fyrir landbúnaðinn, þar sem það bætir ekki úr þessari brýnu 
þörf hans.

Tilboðið gefur ekki kost á neinum breytingum til batnaðar um strand- 
ferðimar, hvorki um viðkomustaði né skip, heldur krefst þess nú þvert á móti, 
að mega sleppa Hornafirði úr við viðkomustöðum sínum, og mun ástæðan sú, að 
einu af skipum þess varð það á að festast um stund þar við höfnina i fyrra.

Tillag það, sem félagið heimtar fyrir ferðir sínar með þeim skipum, sem 
það hefir að bjóða og með þeim útbúnaði, sem skip þessi hafa, virðist nefndinni 
altof hátt. Hið eina, sem telja má bótáferðum félagsins, sem nú eru, er sú, að 
vér fáum 25 ferðir milli rikja i stað þess, sem nú eru 22.

Loks hefir tilboðið inni að halda dálitla bendingu um það, hvers vér 
eigum að vænta, ef félagið skyldi telja sér fært að gera eitthvað í áttina til þess, 
að bæta úr einhverju því, sem því hefir verið fundið til foráttu hér á landi. Það 
áskilur sér rétt til að mega hækka fargjald farþega alt að fullum þriðjungi, ef
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það kynni að senda hingað betra farþegaskip en þau, er verið hafa að undan- 
fömu.

Þetta finst nefndinni alls ekki takandi i raál, hvað sem öðru líður.
Þá fer félagið fram á eftirgjöf á hafnargjöldum hér við land að nokkru 

cða öllu leyti, en meiri hl. nefndarinnar þykir ekki ástæða til að veita félaginu þvílíka 
undanþágu, eins og sakir standa.

Af framangreindum ástæðum getur meiri hl. ekki talið tilboð þetta annað 
en neyðarkosti, sem hann getur ekki ráðið þinginu til að aðhyllast.

Þá viljum vér víkja að tilboði því, sem hr. Þórarinn Túlinius heflr lagt 
fyrir alþingi. Þar er landinu gefinn kostur á að verða hluttakandi í mikilvægu 
samgöngufyrirtæki, og ætlast til að Thorefélagið gangi inn í þetta nýja félag.

Tilboð þetta er mikið nýmæli, og heflr nefndin gert sér alt far um að í- 
huga það sem bezt. Hefir meiri hluti hennar hallast að þvi, að landinu muni 
hagkvæmt, að ganga að þessu tilboði með nokkrum breytingum og þeim skilyrð- 
um, sem sett eru í frumvarpi því, er hann hefir samið til þess að heimila lands- 
stjórninni hluttöku í félaginu.

Vér hljótum að telja það mjög mikilvægt, að landinu gefst hér kostur á 
að eignast sjálft svo mikinn hluta í þessu samgöngufyrirtæki, að stjórn þess skal 
að hálfu skipuð af alþingi, og ráðherra Islands sjálfkjörinn oddamaður. Yfirráð 
félagsins eru þvi komin í hendur íslendinga sjálfra, og geta þeir því látið það 
haga ferðum sínum eftir óskum landsmanna, eftir því sem þeim þykir haganlegast 
og við verður komið. En meðan svo stendur, sem hingað til hefir verið, eigum 
vér alt slíkt undir högg að sækja svo sem kunnugt er, og verðum að lúta I lægra 
haldi fyrir hagsmunum og vilja annara.

Hér gefst oss færi á því að beina samgöngum vorum og viðskiftum þang- 
að, sem landinu er hagkvæmast, og erum því eigi lengur bundnir við borð með 
óeðlilegum samgöngufjötrum sem hingað til, er landinu hefir verið til raeira tjóns 
en tölum verði talið.

Vér fáum hér skip með góðum kælirúmum, og getum því fullnægt kröfu 
landsmanna í því efni. Teljum vér slíkt veg til þess, að efla búnað vorn, og 
væntum þess að slíkt megi vera landinu til mikilla framfara.

Hingað til höfum vér því miður orðið að hlíta því að útlendingar hafi 
annast alla flutninga á vörum landsmanna landa á milli. Hér þykir oss mikil- 
vægt spor stígið í þá átt, að landsmenn fari sjálfir að rækja þenna atvinnuveg, 
því að oss verður innan handar að sjá svo um, að islenzkir menn fari með skip 
þessi svo fljótt, sem kostur er hæfra manna hérlendra, til þess starfa; og teljum 
vér því fyrirtæki þetta vænlegt til eflingar sjómannastétt landsins.

Um fjárhagshliðina á tilboðinu er það einkum tvent, sem nefndin hefir 
tekið til sérstakrar athugunar. Annað er það, hvort skip þau, sem boðin eru 
séu þess virði, sem tilgreint er í tilboðinu, og hitt, hvort líkindi séu til þess að 
fyrirtækið geti orðið arðvænlegt eða eigi.

Um fyrra atriðið hefir nefndinni tekist að fá þá breytingu á tilboðinu 
eins og það var upphaflega, að í stað þess að kaupa skipin fyrir 850000,00 kr., 
sem boðið var í fyrstu, skuli þau keypt því verði, sem óvilhallir, sérfróðir, dóm- 
kvaddir menn meta þau. Þykist meirihl. hafa kveðið svo á í frumvarpinu um
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það, hvemig mat þetta skuli fram fara, að engin hætta geti verið á því, að 
landið kaupi skipin ósanngjörnu verði.

í þessu sambandi skal það einnig tekið fram, að nefndinni hefir tekist 
að fá því breytt, hver skip landssjóðsfélagið skuli kaupa. Hún hefir fengið vil- 
yrði umboðsmanns Thorefélagsins fyrir því, að í stað skipanna Kong Helge og 
Perwie skuli landssjóðsfélagið fá skip, sem í engu sé síðra en Sterling, hvorkiað 
aldri, stærð né hraða. Verða þá skip þau, sem landssjóðsfélagið eignast, þessi: 
Þrjú skip eigi síðri en Sterling, Ingólfur, eitt aukaskip og tveir strandferðabátar. 
Á eitt skipa þeirra, er svarar til Sterling, að vera nýbygt eða aðeins fárra ára, 
og tvö þeirra eiga að vera með kælirúmi Auk þess eiga strandferðabátarnir að 
vera nýbygðir eða nýlegir.

Skip þau, sem talin hafa verið, verða öll mun betri en skip þau, sem 
bingað til hefir verið kostur á til ferða hér við land. Þau verða hrað- 
skreiðari og betur úr garði gerð, en rekstur á þeim þó ódýrari. Eiga þau 
að geta fullnægt, svo að við megi hlíta, kröfum þeim, sem þjóðin hefir gert til 
samgöngufæranna. Einkanlega telur nefndin það mikilsvert, að nú loks verður 
kostur á að fullnægja margitrekuðum kröfum þjóðarinnar um kælirúm í skipum 
þeim, er fara á milli rikja, á þann hátt, að allir fjórðungar landsins geta haft 
not af þessari miklu umbót.

Þá viljum vér víkja að því atriði, hver líkindi séu til þess, að fyrirtæki 
þetta geti orðið landinu arðvænlegt. Hefir nefndin talið sér skylt að athuga það 
sem vandlegast. Hefir meiri hl. virst öll líkindi til þess að fyrirtækið muni bera 
sig vel.

Skýrslur þær, sem legið hafa fyrir nefndinni, um það, hversu Thorefélag- 
inu hefir gengið reksturinn, bera það með sér, að talsverður arður hefir orðið af 
siglingum þess hér við land um undanfarin ár. Hafa vöruflutningar og mann- 
íiutningar félagsins farið vaxandi ár frá ári.

Árið 1905 námu fargjöld og farmgjöld félagsins 564,000 kr.; árið 1906 677,000; 
árið 1907 727,000. öll árin hefir félagið gefið hluthöfum sínum allmikinn arð og 
jafnframt safnað talsverðu fé í varasjóð. Nemur varasjóðurinn nú 60,000 kr.

Þegar þess er gætt, hve lítið hlutafé félagsins hefir verið í samanburði 
við starfsféð (hlutaféð 250,000 kr.; lán 6—700,000 kr.), þá verður eigi annað séð 
en að hér sé um verulega arðvænlegt fyrirtæki að ræða. Nefndin hefir haft með 
höndum nokkuð itarlega skýrslu um rekstur félagsins árið 1907. Það ár var 
kolaverð með hæzta móti sem verið hefir um langan aldur; gætir verðlags á 
kolum mikils við gufuskipaútgerð, því kolin eru langstærsti útgjaldaliðurinn. Þetta 
ár kostaði félagið 15,000 kr. meira til kola en árið áður. Ár þetta voru vextir 
af peningum hærri en þeir hafa verið um 50 ár. Kom þetta einkum hart niður 
á Thorefélaginu vegna þess, að meginið af starfsfé þess hefir verið lánsfé. Þetta 
ár greiddi félagið 21000 kr. meira i vexti en árið áðui. Þrátt fyrir þetta alt, 
gat félagið það ár gefið hluthöfum sínum 4°/0 í arð af hlutabréfum þeirra, og lagt 
32,000 kr. í varasjóð eða gefið i ágóða nærfelt 17°/0 af hlutafénu. Virðist þetta 
benda á það, að hér sé um~arðvænlegt fyrirtæki að ræða.

Sumir búast við því, að sameinaða félagið muni þegar í stað fara á stúf- 
ana, er þetta félag tekur til starfa, og reyna að drepa nýja félagið með sam- 
kepm. Það færi niöur flutningsgjöldin og verði þá landsjóðsfélagið að gera hið
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sama til þess að fá eitthvað að flytja. Af því leiði, að tap verði á útgerðinni. 
Sameinaða félagið sé auðugt og öflugt og þoli tapið, en landsjóður megi ekki við 
því. En þegar þess er gætt, að Thorefélagið hefir einmitt nú um mörg ár keppt 
við sameinaða félagið um siglingar hér við land og staðist, þótt það væri mörg- 
um sinnum minna og veikara, þá virðist svo sem sameinaða félagið sé eigi svo 
hættulegur keppinautur, sem sýnst gæti í fljótu bragði.

Það er og kunnugt, að hagur sameinaða félagsins er eigi glæsilegur sem 
stendur. Hlutir þess eru í heldur lágu verði, og árið sem leið sá það sér eigi 
fært að greiða hluthöfum sínum neina vexti af hlutafénu.

Gerum nú ráð fyrir því, að sameinaða félagið eða eitthvert annað öflugt 
félag vildi leggja út í harða samkepni við landsjóðsfélagið. Landsjóðsfélagið 
mundi þá neyðast til þess, að láta hart mæta hörðu. Félagið hefir sér til hjálpar 
bakjarl, sem reynst gæti engu léttari á metunum en auðvaldið; en það er lög- 
gjafarvaldið. Þvi er ávalt í lófa lagið að hlynna svo að sínu eigin félagi, að það 
geti ávalt orðið ofan á í samkepninni, án þess að eyða nokkru fé beint úr land- 
sjóði eða íþyngja landsmönnum á nokkurn hátt. Skal hér eigi farið frekara út í 
það, hverja vegi fara mætti í þessu efni, en á það mun verða bent við fram- 
sögu málsins ef þurfa þykir. Það skal að eins tekið fram, að vér teljum hættu- 
laust að beitt sé löggjafarvaldinu til þess, að tryggja fyrirtæki landssjóðs. En 
auðvitað verður að gæta hér alls hófs, og fara eigi framar um það efni en nauð- 
syn krefur.

Það er eigi unt að segja fyrir fram með nokkurri nákvæmni hversu arð- 
samt fyrirtækið muni verða, en margt virðist benda á það, samkvæmt því, er 
sagt heflr verið hér að framan, að fvrirtækið muni verða verulega arðberandi. 
En þótt svo takist til, að eitthvert tap yrði á fvrirtækinu, þá verðum vér að 
telja, að hér sé um að tefla svo mikilvægar og nauðsynlegar bætur á samgöng- 
um vorum, að eigi sé hikandi við að leggja nokkuð í hættu til þess, að koma 
umbótum þessum fram. Eigum vér þar einkum við breytingar þær, sem að lík- 
indum verða á verzlun landsins, og vér væntum að verði til ómetanlegra hags- 
muna. Hins vegar getur oss eigi fundist að áhærtan sé mjög mikil. Hlutir lands- 
sjóðs eiga að vera forréttindahlutir. Af því leiðir meðal annars, að eigi má taka 
til hluta landsjóðs fyr en hitt hlutaféð, 300,000 kr., er til þurðar gengið. Auk 
þess verður enn fremur að þurrausa varasjóð félagsins áður en taka má til hluta 
landsjóðs, en varasjóður er nú 60,000 kr. og fer vaxandi, ef vel gengur. Það 
þarf því að eyða 360,000 kr. af fé félagsins áður en komið er að eign landsjóðs í 
því. Hins vegar á landsjóður að geta tekið í taumana áður en svo er komið. 
Hann á að hafa meiri hluta í stjórn félagsins og meiri hluta endurskoðunarmanna, 
og getur því haft fullar gætur á því, hverju fram vindur um rekstur fálagsins.

Bein útgjöld hvers hinna fjögra stærri skipa, eru áætluð 75,000 kr. á ári, 
eða samtals 300,000 kr., útgerð hinna skípanna mun minna. Upp í þenna kostn- 
að er landssjóðstillagið 60,000 kr. og má gera ráð fyrir 40,000 kr. tillagi úr ríkis- 
sjóði Dana. Auk þess hefir félagið- fast loforð fyrir flutningi, sem nemur nær 
160,000 kr.; á ári. Gerum ráð fyrir, að útgerð allra skipanna kosti 500,000 kr. 
á ári, sem mun vera fullvel í lagt. Sést þá, að þótt skipin fengju engan annan 
flutning en þann, sem áður er getið, þyrfti landssjóður engu að tapa af sínu fé, 
ef hætt væri eftir árið, nema skipin seldust þá mjög illa. En auðvitað verður
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ekki gert ráð fyrir öðru, en skipin fái ávalt allmikinn flutning umfram flutning 
þann, sem áður var getið, hversu illa sem til tækist. Yrði þá það, sem inn feng- 
ist fyrir þann flutning alt fyrir vanhöldura við sölu á skipunum, auk þeirra 
120,000 kr., sem afgangs yrðu hinu fénu áður en grípa þyrfti til hluta landssjóðs.

Þótt á þenna hátt sé gert ráð fyrir hinu allra versta, verður áhætta fyrir 
landssjóð mjög svo lítil, og telur meiri hl. þessa áhættu svo litla, að það atriði 
geti eigi fælt frá þvi að taka tilboðinu, þótt menn vilji gæta sem mestrar varúðar.

Loks vill meiri hl. geta þess, að honum þykir það mikill kostur við hið 
nýja félag, að það er bygt upp úr eldra félagi, sem hefir fengið mikia reynslu 
við siglingar til íslands. Framkvæmdarstjörinn er og mjög ötull og reyndur 
maður, og hefir meiri þekking á öllu þvi, er með þarf til þess, að stýra sliku fé- 
lagi en nokkur annar, er vér þekkjum til. Leggjura vér mikla áherzlu á þetta 
atriði og teljum i þvi fólgna mikla trygging þess, að fyrirtækið verði vel og 
hyggilega rekið.

Af öllu þvi, sem sagt er hér að framan, ráðum vér þinginu þvi til að 
samþykkja frumvarp það, er nefndin ber fram, þar sem stjóminni er veitt heim- 
ild til lántöku og þess að stofna umrætt félag.

897

Alþingi 22. apríl 1909.

Björn Sigfússon, Bjöm Kristjánsson, Benedikt Sveinsson, 
formaður. framsögura. skrifari.

Þorleifur Jónsson. Með fyrirvara
Óiafur Briem.

Algjörlega. ósamþykkir i meginatriðum, af ástæðum, sem gerð verður grein 
fyrir i umræðunum, en enginn timi er til að setja fram í minni hluta nefndar- 
áliti, þar sem málið er tekið á dagskrá á morgun, en nú komið kvöld.

Jóh. Jóhannesson. Einar Jónsson.

113
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Nd. 578. Nefndarálit

um frumvarp til laga um stofnun háskóla (þingskj. 314) og frumvarp til laga 
um laun háskólakennara (þingskj. 406).

Frumvörp þessi höfum vér athugað nokkuð, og getum vér ekki dulizt 
þess, að þeim er mjög ábótavant, einkum frumvarpinu um stofnun háskóla, að 
máli, og finnast sumum af oss svo mikil brögð að því, að svo þykir sem ekki 
hefði veitt af að stýla það upp með öllu, ef vel hefði átt að vera. En sökum 
þess, að svo er nú orðið á liðið þingtímann, að hæpið mundi vera, hvort frum- 
varp þetta mætti ná framgangi til fulls á þessu þingi, ef á því yrði nú gerðar 
miklar breytingar, höfum vér orðið ásáttir um það, að ráða hinni háttvirtu deild 
til þess að samþykkja frumvarpið óbreytt, eins og það nú liggur fyrir frá hinni 
háttv. efri deild. En mál þetta teljum vér að nú eigi að hafa framgang. Að 
visu vantar hér i frumvarpið áriðandi ákvæði um það, að engir hafi rétt til em- 
bætta hér á landi aðrir en þeir, sem tekið hafa próf við háskóla vorn eftir að 
hann er kominn á, í þeim greinum, sem eru skilyrði fyrir því, að fá embætti 
hér á landi og kendar verða við háskólann. En svo sjálfsögð ákvæði sem þetta 
eru og alveg nauðsynleg, ef háskóli á hér að geta þrifist, getum vér þó að svo 
komnu sætt oss við, að slík fyrirskipan bíði að sinni, þangað til sett yrði sérstök 
lög um þetta efni, þegar er háskólinn kæmi í framkvæmd og tæki til starfa.

Vér verðum einnig eftir atvikum að ráða hinni háttv. deild til þess að 
samþykkja frumvarp til laga um laun háskólakennara óbreytt eins og það kom 
frá efri deild.

í sambandi við þetta efni látum vér þess getið, að vér höfum átt fund 
með mönnum þeim, körlum og konum, er áttu þátt i því að stofna »Háskóla- 
sjóðinn< sumarið 1893, og enn eru lifs og hér nær staddir. Höfum vér tekið 
dagráð af þeim um það, hvernig þeir ætluðust til að sjóði þessum, sem nú er að 
upphæð alls 7845 kr. 17 a., yrði varið í sambandi við háskólann. Kom það fram 
af hálfu kvenna (>hins islenzka kvenfélags<) að þær ætluðust til að þeim hluta 
af sjóðnum, er þær höfðu safnað, yrði varið til námsstyrks handa kvennemend- 
um við háskólann. En sú upphæð er nú 2962 kr. 47 a. Til þess að gera tillögur 
um það, hvemig verja skyldi hinum hluta sjóðsins, er karimenn höfðu safnað, 
og nú er að upphæð 4882 kr. 70 a., voru á nefhdum fundi kósnir þeir Þórhallur 
biskup Bjamarson, sira Sigurður Stefánsson og Tryggvi bankastjóri Gunnarsson, 
og hafa þeir ráðið til þess, að þessi hluti sjóðsins verði kendur við Benedikt sýslu- 
mann Sveinsson, sem bæði hafði jafnan brennandi áhuga á háskólamálinu og 
átti stórmikinn hlut i því að sjóður þessi var stofnaður. Leggja nefndir menn 
það og til, að karlnemendur við háskólann verði styrktir af þessum parti af 
sjóðnum. Erum vér þeim samdóma í þessu og er þinginu jafnan auðgefið að 
koma með þingsályktunartillögu um reglur fyrir sjóði þessum, samkvæmt tillög- 
um þessara manna, eftir að hafa borið sig saman við forstöðumenn hinna æðri 
mentaskóla hér eftir fyrirmælum áskorunar stofnenda sjóðsins frá 27. Ágúst 1893.



Skjöl þau, er snerta »Háskólasjóðinn«, látum vér nú fylgja þessu 
nefndaráliti.

Alþingi 22. Apríl 1909.

Bjami Jónsson Jón Þorkelsson,
frá Vogi. skrifari.

Eggert Pálsson. Jón Magnússon.

Með fyrirvara, er lýtur að ummælunum um rétt þeirra til embætta hér 
á landi, er nám stunda við háskólann i Kaupmannahöfn, Bérstaklega læknis- 
fræði.

Skúli Thoroddsen.
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Fy 1 gi s k j ö 1
vifS nefndarálit um frumvarp til laga um stofnun háskóla.

1.
Vér sem ritum nöfn vor undir þetta skjal, höfum orðið ásáttir um, að vekja áhuga 

þjóðarinnar á stcfnun háskóla, og byrja samskot um alt land til að flýta fyrir framkvæmd 
þess máls. — Blandast oss eigi hugur um að það mál sé hinn traustasti og vænlegasti hym- 
ingarateiun þroska og Bjálfstæðis þjóðar vorrar í hverja átt sem litið er, eigi sízt í augum 
hins mentaða heims.

Þá er vér erum orðnir að minsta kosti 12 að tölu, er svo ráðgert að vér eigum fund 
með 088 til þess, að kveða á um skipun félags vors og starfa þess.

Ritað í Reykjavík 21. dag ágústmán. 1893.

B. Sveinsson. 
Sigurður Guunarason.

Sturla Jónssou. 
Friðrik Jónsson. 

Guttormur Vigfússon. 
Jón Jónsson.
D. Tbomsen.

Bogi Th. Melsted.

Jón Þorkelsson. 
B. Kristjánsson. 
Þórh. Bjarnarson. 
H. Halfdánarson.

J. Jónassen. 
Jón Jónsson. 

Stefán Stefánsson. 
Kl. Jónsson,

Sighv. Ámason. 
Sigurður Stefánsson.

Jón Pétuisson. 
Eiríkur Briem. 

Sigurður Jensson. 
Þorlákur Guðmundsson. 

Björn Bjarnaraon.

Björn Bjarnaraon.
Sk. Thoroddsen. 
Jens Pálsson.

T. Haligrimsson. 
Jón Þórerinsson.

Jón Vfdalín. 
Hannes Þorateinsson.
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2.

Askorun.

I lok alþingis 1893 bundust eftirfarandi 30 mer.n samtökum að vekja áhuga þjóðar- 
innar á stofnun háskóla og gangast fyrii samskotum til að flýta framkvæmdum þess mála.

Þessir menn voru:

Benedikt Kristjánsson, Benedikt Sveinsson, Björn Bjarnareon,
alþingismaður. alþingis foreeti. alþingismaður.

Björn Bjarnareon, Bogi Th. Melsteð, Ditlev Thomsen,
sýslumaður. alþingismaður. kaupm.

Eiríkur Briem, Friðrik Jónsson, Guttormur Vigfússon,
prestaskólak. kaupm. alþingism.

Hannes Þorsteinssou, Helgi Hálfdánareon, Jens Pálsson,
ritstjóri. foretöðum. prestask. alþingism.

Jónas Jónassen, Jón Jónsson, Jón Jónsson,
dr. med. læknaskólak. alþingism. Eyf. alþingism. N. M.

Jón Pjeturason, Jón Vídalín, Jón Þórarinsson,
háyfirdómari. kaupm. alþingism.

Jón Þorkelsson, Klemens Jónsson, Sighvatur Árnason,
alþingism. alþingism. alþingism.

Sigurður Gunnarason, Sigurður Jensson, Sigurður Stefánsson,
alþingism. alþingism. alþingism.

Skúli Thoroddsen, Stefán Stefánsson, Sturla Jónsson,
alþingism. kennari á Möðruvöllum. kaupm.

Tómas Hallgrímsson, Þórhallur Bjarnarson, Þorlákur Guðmundsson,
læknaskólak. prestaskólak. alþingism.

A fundi, sem þessir menn áttu með sór i dag, var ákveðið að kjósa 9 manna nefnd: 
3 búsetta í Reykjavík, 1 í hverjum fjórðungi landsins og 2 í Kaupmanuahöfn til að gangast 
fyrir framkvæmdum þessa félagsakapar, og vorum vér undirritaðir kosuir til þess.

Hin innlenda lögfræðiskensla hefir um fullan mannsaldur verið einna efst mála á 
dagskrá þings og þjóðar, en auk hennar hafa menn jafnframt fundið til þess æ betur og 
betur, hve brýn nauðsyn er til, að hafa alla hina æðri mentun, að því að kraftar vorir leyr'a, 
í sjálfu landinu, hvort heldur litið er til þjóðernis vore og landsréttinda, eða til vfsindalegra 
og verklegra framfara.

Krafa vor er því háskóli, og vér vitum, að í þeirri baráttu höfum vér hluttöku alls 
hins mentaða heims.

Væntanlega skýra blöðin rækilega þýðingu þessa máls og hvernig því verður bezt 
fram komið í verki.

Alþingi hefir fyllilega viðurkent háskólaþörfina, en áhuga þjóðarinnar má eigi bresta 
til að halda máli þessu fram til sigure, og áhuga sinn sýnir þjóðin bezt með því nú þegar 
að byrja samskot til háskólasjóðs, sem fram verður haldið til þess er stofnunin kemst á.

Vér skorum því á alla íslendinga hér og erlendis og alla íslandsvini að styðja mál 
þetta af alefli í orði og verki.

Sjóðurinn, sem heitir 'frHáskólasjóður íslandm, ávaxtast í Landsbankanum og hefir 
bankastjórinn, herra Tryggvi Gunnareson, tekið að sér geymslu fjárins, og má senda allar 
gjafir beint til hans, eða til hvere sem vill af undirrituðum. í byrjun hvere áre verður birt 
á prenti upphæð sjóðsins og auk þess verða allar gjafir tafarlaust auglýstar í blöðunum.



Þiugskjal 578 901

Þegar svo er komið, sem vér vonum aS verði innan skamms tíma, að Iöggjafarvaldið 
er orðið samtaka um stofnun háskóla á landi hér, rennur Háskólasjóðurinn til þeirrar stofn- 
unar eftir nánari ákvörðun alþingis í samráði við kennendur hinna innlendu embættaskóla, og 
öll aðalumsjón sjóðsins er falin alþingi og ber jafnan að gjöra því skilagrein fyrlr sjóðnum.

Reykjavík 27. ágúst 1893.

B. Sveinsson. Hannes Þorsteínsson. Jón Vj'dalín. J. Jónassen.
Jón Þorkelsson. Sighvatur Arnason. Sigurður Gunnarsson.

Sigurður Stefánssou. Þórhallur Bjarnarson.

[Áskorun þessi var þydd á dönsku og prentuð sérstök í Kaupmannahöfn 1894 að 
tilhlutan Jóns konvúls Vídalíns. Á þýzku þyddi hana meistari Karl Köchler, og var hún 
bœði prentuð sérstök í Khöfn 1894 og síðan í »Hochschul Nachrichten« Jan. 1894—95, Nr. 
52, og því næst í »Academische Revu3«, Miinchen, I, Jan. 18ú5. A frakknesku var hún 
þydd af Sveinbimi yfirkennara Sveinbjarnarsyni í Árósum og preutuð sérstök í Khöfn 1894. 
Á ensku þýddi hana Dr. Jón Stefánsson, og var sú þýðing einnig prentuð sérstök í Khöfn 
1894].

3.
Áskorun frá »Hinu íslenzka kvenfélagi«.

Nú á tímum er hér á landi, sem betur fer, vaknaður töluverður áhugi á því, að 
auka réttindi kvenna. Vér viljum ná almennum réttindum, en vér viljum einnig bera al- 
mennar skyldur. Það er því vel til fallið, að vér konur sýnum, að vér höfum áhuga á þeim 
málum, sem efst eru á dagskrá hjá þjóðiuni, og reynum með veikum kröftum að stuðla að 
öllu því, sem til framfara horfir.

Eins og öllum mun kunnugt af blöðuuum og þingtíðindunum, er bjá ótal mörgum 
hinum beztu mönnum þjóðarinnar vaknaður áhugi á því, að reyna að koma hér upp háskóla, 
það er að segja: stofnun til mentunar fyrir embættismannaefni og til aukuingar og eflingar 
vísindum og fróðleik á Islandi. Það er hugsuu mannn, að stofuuu þessi, ef hún getur kom- 
ist á, eigi að vera sem mest sniðinn eftir ástæðum laudsius og efnahag. Prestaskóli og lækna- 
skóli eru hér til, en lagaskóla vantar, og er hans þó ekki sízt þörf. Þessa þrjá skóla ætti 
að sameina í eina heild og bæta svo smátt og smátt við öðrum vísiudagreinum, eftir því sem 
fé og hæfir menn eru fyrír hendi.

Til þess að sýna viljann á að framkvæma þetta, hafa ýmsir þegar skotið saman fé 
til háskólasjóðs, og þykir oss konum því hlýða að sitja ekki hjá, þegar um svo gott mál og 
fagran tilgang er að ræða.

Hinn 26. janúar þetta ár áttu því um 2—300 konur hér í bænum fund með sér, 
og var þar ákveðið að halda »tombólu« uæstkomandi októbermánuð til styrktar fyrir hinn 
fyrirhugaða háskóla. — í þeirri von að konur út um landið hafi sömu skoðanir á þessu máli 
og vér undirritaðar, og vilji bindast félagsskap til að styrkja þetta málefni, eru það vinsam- 
leg tilmæli vor, að þær haldi »tombólu« heima í héruðum, eða styrki þetta fyrirtæki með 
fjárframlógum eða öðru, er þeim kynni að veita hægast að láta af hendi rakna.

Vér höfum í hyggju að láta ekki þennan litla vísi félagsskapar vors deyja út, held- 
ur hlynna að honum eftir mætti, með því að hreyfa stöðugt ýmsum rnálum í fétagi voru, er 
▼ér nefnum »hið íslenzka kvenfélag«.

Jafnframt því sem vér höldum áfram að safua fé til háskólans á ýmsan hátt, eftir 
því sem kraftar vorir leyfa, viljum vér sérstaklega beina athygli voru að þeim málum,
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er kvenþjóöina yfir höfuð varða mestu, að þeim máliim, er einkum miða til þess að lyfta 
henni á hærra stig andlegs þroska og menningar, og vonum vér, að það starf vort beri 
heillaríka ávexti, ef oss ekki skortir áhuga og samheldni.

Reykjavík, 16. apríl 1894. 

í umboði »hins íslenzka kvenfélagsí:

Anna S. Petersen. 
Hólmfríður Bjarnardóttir.

Ingunn Hansdóttir. 
Kristín Einarsdóttir. 
Maita Pétursdóttir.

Sigþrúður Guðmundsdóttir.

Elinborg Kristjánsson. 
Ingibjörg Grímsdóttir. 
Jarðþrúður Jónsdóttir. 
Kristjana Havsteen. 

Sigríður Eggerz.

Valgerðui Bjarnarson,

Guðrún Signrðardóttir. 
Ingibjörg Johnson.

Katrín Arnaaon. 
María Kristjánsdóttir.

Sigþrúður Friðriksdóttir, 
(p. t. forstöðukona). 
Þorbjörg Sveinsdóttir.

4.
Ár 1909, hinn 6. apríl var fundur haldinn í neðri deildarsal alþingis, eftir fundar- 

boði frá alþm. Dr. Jóni Þorkelssyni til allra þeirra karla og kvenna í Reykjavík, sem á sínum 
tíma höfðu lagt saman nokkurt fé til stofnunar hins svo kallaða »Háskólasjóðs<, og var það 
efn: fundatins að taka ákvörðun um, hversu verja skyldi því fé, sem þegar hefir safnast til 
nefnds sjóðs, — nú; er lög um stofnun háskóla eru væntanleg frá þinginu. Fundarstjóri var 
biskupinn, herra Þórhallur Bjarnarðon, og skrifari (fundarins) umsjónarmaður fræöslumálanna 
Jón Þórarinsson.

Fundarboðandi skýrði í fundarbyrjun frá því, sem gerzt hefir til þessa dags um fjár- 
safn þetta, og lagði það til að sjóðuum, sem við árslok 1908 var orðinn 7845 kr. og 17 a., 
yrði varið til styrktarfjár handa tiemendtim við hinn væntanlega háskóla. Var það og upp- 
lýst á fundiuura að það fé, sem kvenfélagið hefir safnað til sjóðsins, var af kvenfélaginu sér- 
staklega til þess ætlað, að styrkja koimr við háskólanám á Islaudi; en sú upphæð var í árs- 
lok 1908: kr. 2962.47; en sá hluti sjóðsins, er safnast hefir fyrir tilhlutun karla var 
kr. 48S2.70. —

Um það urðu allmiklar umræður, hvoit slengja skyldi saman þessum upphæðum í 
einn sameiginlegan styrkarsjóð handa konum og körlum, eða hvort þvf fé, sem kvenfélagið 
hefir safnað, verði eftirleiðis sérstakur sjóður til styrktar konum, er sækja mundu háskólann, 
og varð það að úrslitum, að kvenfélagið geri sérstaklega ákvarðanir um þann hluta fjárins, er 
það hefir staðið fyrir að safua, eu að þeir biskup Þórhallur Bjarnarson, sira Signrffur Stefánsson 
og bankastjóri Tryggvi Guunarsson semdu ákvæði um þann hluta fjárins, er safnast hefir að 
tilhlutun karlmanna.

Eugin önnur ákvörðun tekin.
Fundi slitið.

Þórh. Bjarnarson.

Jón Þórarinsson.
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ð.
Utdráttur úr fundarbók hins íslenzka kvenfélags.

A fundi hins falenzka kvenfélags, föstudaginn 27. september 1895, laa fröken Ólafía
Jóhannsdóttir upp gjafabréf fyrir fé því, er félagskonur gáfu til hins fyrirhugaða háskóla, og 
bar það undir álit fundarins, hvort hanu vildi ekki samþykkja það fyrirkoraulag, sem nefndin 
hafði faliist á, er upphaflega var uppástunga forscta kveufélagsins, frú Sigþrúðar Friðriksdóttur, 
nefnilega að gefa kvenfólki, er kynni að vilja stunda uám við háskólami, þetta fé, og verja 
því eingöngu til þess að stofna styrktarsjóð handa þvi. Með þessari tillögu mæltu Þorbjörg 
Svemadóttir og Elínborg Kristjánsson, en á móti Marta Pétursdóttir, Briet Bjarnhéðinsdóttir 
og Rannveig Felizson. Tryggvi Gunnarsson hallaðist að þessari uppástungu. Tillagan var 
siðan borin undir atkvæði og samþykt.

Katrín Maguússon.

6.
Stofnendur Háskólasjóðsius svo nefnda, sem efnt var til með samskotum, samkvæmt 

áskorun i þinglok 1893, áttu fund með sór í alþingishúainu 6. þ. m. til að ráðstafa sjóðnum, 
og lögðu þar fyrir oes þrjá að gera tillögur um það.

Vér leggjum það til, að sjóðurinn, scm er i vörzlum raeðundirritaðs bankastjóra 
Tryggva Gunnarssonar, verði afhentur stjórnarnefnd hins fslenzka háskóla, jafnskjótt og sú 
nefnd er skipuð. Ætlumst vér svo til, að þrir fjórðu hlutar vaztanna gangi til styrktar efni- 
legum námsmönnum háskólans, en fjórði hlutinn leggist við höfuðstólinn, sem aidrei raá skerða.

í annan stað teljum vér það eiga vel við, áð sjóður þessi beri nafn aðalstofnandans, 
sem fastast fylgdi fram háskólamálinu á hinura fyrri þingum, og heiti »Minuingarsjóður
Beuedikts Sveinssonar<.

Það er sjálfgefið, að stjórn háskólans setur sjóðnum á síuum tima skipulagsskrá með 
nánari ákvæðum, en vér teljum þessa ráðstöfun, sem nú er gerð, nægja að sinni, og sendum 
þetta vort bréf háttvirtri nefnd í neðri deild alþingis, sem nú hefir háskólamálið með höndum.

Reykjavfk, á sumardaginn fyrsta 1909.

Þórh. Bjamarson. Tryggvi Gunnarsson.

Sigurður Stefánsson.

Nd. 579. Breytingartillaga
við irumvarp til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka. 

Frá Sigurði Sigurðssyni.
Við 5. gr.

Siðasta málsgreinin: >Með ráði . . . fastra launa< falli burtu.
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Nd. 580. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um viðauka við lög nr. 80, 22. Nóv. 1907 (þingskjal 453). 

Frá Jóni Olafssyni 2. þm. S.-M. og Jóni Jónssyni 1. þm. S.-M.

Frumvarp8greinin orðist þannig:
Amtsbókasöfn Norðlendingafjórðungs, Austflrðingafjórðungs og Vestflrðinga- 

fjórðungs, svo og bókasafn ísafjarðarkaupstaðar, skulu fá eitt eintak hvert þeirra 
af þeim ritlingum, bókum og tímaritum (blöðum), sem 2 örkum eru stærri og 
prentuð eru í prentsmiðjum hér á landi, og skulu eintök þessi afhent, ásamt skrá 
yfir þau, lögreglustjóra þess lögreglu-umdæmis, sem prentsmiðjan er i, undir árs- 
lok hvert ár, en hann annast sendinguna tii safnanna þá er 1 ár er liðið frá út- 
komuárinu. Frá þessu er undan skilið alt það prentað mál, sem ekki er ætlað 
til sölu.

Ed. 581. Frumvarp
til laga um verzlunarbækur.

Eins og það var samþykt við eina umræðu í Nd.

1- gr-
»Kaupmenn« táknar í lögum þessum þá menn, sem reka verzlun sér til 

atvinnu, hvort heldur eftir borgarabréfi, sveitaverzlunarleyfl, einkaleyfl eða öðru 
leyfi til verzlunarreksturs, sem nú tíðkast að lögum eða síðar kann að tiðkast. 
Þar til teljast þeir er reka verksmiðju-iðnað sér til atvinnu. Það á jafnt við fé- 
lög sem einstaklinga, alla þá sem eru persóna að lögum og hafa verzlunar-við- 
skifti að atvinnu eða viðskifta-framleiðslu, þó á þetta eigi við þá menn, er stunda 
landbúnað eða sjávarútveg til framleiðslu-atvinnu, og eigi við þá einstaklinga, er 
að eins selja handvinnu sjálfra sin.

2. gr.
Kaupmenn og aðrir þeir menn, er reka viðskifta-atvinnu samkvæmt 1. 

gr., skulu skyldir að skrá öll verzlunarviðskifti önnur en þau, er hönd selur 
hendi, í frumbók daglega jafnsnart sem þau fara fram. í bók þessa skal rita 
nöfn þeirra er hafa afhent og móttekið vöruna er hún var seld (= lánuð) eða 
keypt (= lögð inn) og sömuleiðis fyrir hvers reikning hún er úttekin eða inn 
lögð og ennfremur verð hennar.

Frumbók skal vera gegnumdregin og innsigluð af notarius publicus.

3- gr.
Auk þess skulu þeir menn, er um getur i 2, gr., halda Sjóðbók, Höfuðbók 

(Konto Kurant, Ledger) og Bréfabók. I Sjóðbók skal rita allar sjóðsgreiðslur til 
verzlunarinnar og frá henni. í Höfuðbók skal rita samanlagðar upphæðir þær í 
krónum og aurum, er úti látnar eða innlagðar vörur nema í hvert sinn samkvæmt 
frumbókinni. I Bréfabók skal vera samrit bréfa, er snerta viðskifta-atvinnuna,
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4. gr.
Það varðar sektum eða fangelsi eftir atvikum, að skafa út eða gera & 

annan hátt með ásetningi ólæsilegt það sem eitt sinn hefir skráð verið i veraiun 
arbók, eða að rita ofan i skriftina, svo að ólæsilegt verði það er áður stóð, enda 
þótt fyrst hafi misritast af vangá. Þurfi breyting að gera á því sem eitt sinn er 
ritað, skal leiðrétta það, annaðhvort með annari innfærslu, er dragi það frá ann- 
ars vegar, er ofritað var hins vegar, eða bæti því við er vanritast hafði, eða.þá 
á þann hátt, að stryka út það sem rangt varð, án þess að ólæsilegt verði það er 
út var strykað, en rita leiðréttinguna milli lina eða á spázzíu eftir þvi sem bezt 
hentar.

5. gr.
Þeir sem skyldir eru til að halda lögskipaðar bækur skulu gera yfirlit yfir 

efnahag sinn, einu sinni á ári hverju, í sama mund hver, og færa það inn í sér 
staka löggilta bók, eða i höfuðbók sina, ef hún er iöggilt.

6. gr.
Sjálfráðir eru menn þess, hverjar fleiri bækur þeir færa eða hversu þeir 

skifta bókhaldi sínu niður í fleiri bækur. En skyldur er hver maður, sem lög 
þessi ná til samkv. 2. gr., að halda þær bækur og svo skýrar, að af þeim megi 
sjá, hversu verzlunin eða iðnaðurinn gengur, og hversu efnum fyrirtækisins er 
varið, og hversu hagur atvinnurekandans stendur.

7. gr.
Að falsa verzlunarbækur varðar fangelsi við vatn og brauð eða betrunar- 

hússvist alt að tveimur árum.

8. gr.
Nú er skuldar krafist innan árs frá þvi er hún varð til og skal þá það 

sem skráð er í lögskipaða frumbók, hafa það sönnunargildi, ef bókin er vel og 
skipulega rituð (sbr. 2.gr.) og engin atvik liggja til, þau er geri bókunina grunsaina, 
að álíta skal það rétt, er i henni stendur, ef aðili, sá er í hlut á, vill eigi synja 
fyrir með eiði, að rétt sé bókað. Nú er hann dauður eða hann getur ekki eiðinn 
unnið eða treystist ekki til þess fyrir sakir minnisbrests eða þvíuml., og má þá, 
ef engin atvik liggja svo til, að þau geri það ísjárvert, dæma eiganda eða um- 
ráðamanni verzlunarinnar heimilt að sanna sitt mál með eiði sinum eða eiði þess 
manns, er í bókina hafði ritað það, er um var þrætt.

Að þeim fresti liðnum, sem að ofan er nefndur, missir löggilt bók það 
sérstaka sönnunargildi, er henni er veitt í þessum lögum, þó að eins gagnvart 
skiftavinum, sem sjálfir eru ekki kaupmenn, er skylt er að halda verzlunarbæk- 
ut; en í viðskiftum milli verzlana eða kaupmanna halda bækurnar gildi sinu án 
tillits til frests, þess er að framan var nefndur.

Nú eru báðir málsaðiiar kaupmenn og stendur sin innfærsla um sama efmð 
i bók hvors um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug innfærslan sérstakt söan- 
unargildi.

lU
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9. gr.
Nú vill kaupmaður hagnýta sér sönnunar-gildi bókarsinnar, ogskalhann 

þá leggja hana fram til sýnis fyrir dómaranum, eða þá endurrit af henni (eða 
því úr henni, sem máli skiftir), er staðfest sé af notarius publicus. Sé endurrit 
notað, verður því að fylgja vottorð notarius um, að bókin sé, að þvi er af útliti 
verður séð, löglega rituð og skipulega.

10. gr.
Tilskipun frá 13. júni 1787 II. kapítuli 17. og 18. gr. um viðskiftabækur 

er úr gildi feld.
11- gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1910.

Ed. 582. Frumvarp
til laga um námsskeið verzlunarmanna.

Eins og það var samþykt við eina umr. í Nd.

1. gr-
Kaupmenn, kaupfélagsstjórar og aðrir þeir, sem reka verzlanir eða veita verzlunum 

forstððu I kaupstöðum, skulu, þá er þeir taka unglinga yngri en 18 ára til verzlunamáms, 
annast um að gerður sé skriflegur námssamningur, og ber hlutaðeigandi lögreglustjóra að 
rita vottorð sitt á samninginn þess efnis, að hann sé saminn á þann hátt, sem lög þessi 
mæla fyrir um. Sé ákvæði þetta brotið er samningurinn ógildur. Eyðublöð undir sllka 
samninga lætur stjómarráðið semja og afhenda lögreglustjóra þau ókeypis.

2. gr.
Engan pilt eða stúlku má taka til náms, sem yngri er en 12 ára.

3- gr-
í samningnum skal ákveðið, hve langt námsskeiðið skal vera; má það aldrei 

lengra vera, að meðtöldum revnslutímanum (sbr. 5. gr.), en 5 ár.

4- gr-
Það skal skýrt tekið fram í samningnum, hvemig launa skuli nemandanum, og 

skulu launin annaðhvort vera fólgin í fæði, húsnæði, klæðum og þjónustu, eða þá mán- 
aðarlaun, er greiðist í peningum að nokkru eða öllu. Sé verzlunarskóli á staðnum þar 
sem nemandi er ráðinn, skal nemanda einnig séð fyrir ókeypis kenslu á skólanum, og 
veittur nægilegur tími til náms.

í- gr-
Fyrstu 2 mánuðina af námstímanuni ber að skoða sem reynslutíma fyrir báða og 

hafa þá bæði verzlunarstjóraandi og nemandi, sé hann þá orðinn 16 ára, en ellaforeidr- 
ar eða fjárráðamenn, rétt til þess, að heimta að samningnum sé slitið án þess að tilgreina 
nokkra ástæðu. En þegar svo er, á hvorugur heimtingu á skaðabótum hjá hinutn, netna 
skýlaus ákvæði sé um það gerð í samningnum.



Þingakjal 582 907

6. gr.
Neinandi skal sýna húsbónda sinum trúmensku, hlýðni og auðsveipni og vinna 

honum alt það gagn, sem hann frekast má. Geri nemandi sig sekan í nokkurrí óráð- 
vendni, má reka hann burt frá náminu.

7- gr'
Sé nemandi yngri en 18 ára, má vinnutíminn ekki fara fram úr 12 stundum á 

dag að meðtöldum námstima og 2 stundum til að hvílast og matast. Nema brýna 
nauðsyn beri til, má verzlunarstjómandi ekki láta nemandann vinna neina vinnu frá kl. 
9 á kvöldin til kl. 6 á morgna.

8- gf-
A sunnudögum eða ððrum helgidögum þjóðkirkjunnar má verzlunarstjómandi 

ekki fá nemanda neina vinnu, nema þegar sérstaklega mikið liggur við eða þegar birgða- 
könnun á sér stað. Nemandi skal fá io daga sumarfrí.

9- gr-
Meðan námstíminn stendur yfir, skal verzlunarstjómandi vaka yfir hegðun og sið- 

ferði nemanda og eftir megni vama því, að aðrir hafi siðspillandi áhrif á hann. Hann 
má ekki setja nemanda til annarar vinnu en þeirrar, sem lýtur að námi hans. Á meða 
annars skal hann gæta þess að nemandi fái nokkra verklega æfingu i skrifstofustörfum. 
Þegar námstimanum er lokið, á nemandi heimtingu á að fá skírteini hjá verzlunarforstjóra 
um að námi hans sé lokið og enn fremur vottorð um hegðun sína og dugnað.

10. gr.
Nú sýkist nemandi án þess honum sé sjálfum sök á gefandi sakir ótilhiýðilegr- 

ar hegðunar og ber verzlunarstjómanda þá að greiða honum laun i 6 vikur frá þeitn 
tíma, sem hann veiktist; og auk þess greiða kostnað allan við sjúkrahúslegu hans i jafn- 
langan tima. Ákvæði þessu verður ekki breytt með neinum samningi milli aðila.

11. gr.
Námssamningur verður ógildur:

1. Þá er verzlun hættir eða eigandi hennar verður gjaldþrota.
2. Þá er verzlunarstjóri deyr, ef nemandi óskar þess, að samningi sé slitið (raeð 

samþykki fjárráðamanns, ef svo á stendur).
12. gr.

Risi ágreiningur milli samningsaðila út af námssamningi, skal það mál útkljá 
af gerðardómi. Gerðardóminn skipa 2 kaupmenn eða verzlunarstjórar, er 
verzlunarstjórnandi útnefnir, og 2 verzlunarmenn, er nemandi útnefnir, en sjálfkjðr- 
inn oddamaður gerðardómsins er bæjarfógeti. Neiti annar málsaðila að útnefna 
menn í gerðardóminn, skal hinum aðilanum heimilt að útnefna þá alla 4. Sá 
sem beiðist gerðar skal snúa sér skrífiega eða munnlega til oddamanns og kveður hann 
málsaðila, með 8 daga fyrirvara í mesta lagi, til þess að mæta fyrir sér ásamt gerðar- 
mönnum sínum. Skal þá málið útkljáð að fullu og ræður afl atkvæða, þó má veita að- 
ilum frest, alt að 8 dögum, í eitt skifti, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Málsaðilar 
eru algerlega bundnir við úrskurð gerðardómsins. Mæti einhver gerðarmanna ekki, skal 
málinu ráðið til lykta af þeim gerðarmönnum. sem mættir eru.

Með gerðardómi má slíta samningi og dæma þeim, er tjón bíður, skaðabætur.
13. gr.

Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 10 til 200 krónum, og mál út af 
þeim skal farið með sem almenn lögreglumál.

14. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin lög nr. 15, 16. sept. 1893 um iðnaðar- 

nám að því er verzlunaraemendur og verzlunarstjómendur i kaupstöðum snertir.
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£4. 583. Frumvarp
til laga um löggildingu verzlunarstaða.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Nd. 

i- gr-
Eftirtaldir staðir skulu vera Iöggiltir verzlunai staðir:

Við Skaftárós í Vestur-Skaftafellssýslu,
— Kúðaós í sömu sýslu, 
við Klettsvfk f Neshreppi innan Ennis, 
á Skarfsstaðanesi við Hvammsfjörð í Dalasýslu. 
á Hjallanesi i Staðarfellslandi f sömu sýslu.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjómarráðið hefir ákveðið takmörk verzlunarlóð- 

anna samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deiId stjómartfðindanna.

Nd. 584- Breytiogartillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 

18. sept. 1885 m. m.
Flutningsmaður: Skúli Thoroddsen.

í stað sfðustu málsgreinar 5. gr. komi:
Eftirlaun bankastjóra ákveður ráðherra i bamráði við bankastjórnina, og 

mega þau eigi fara fram úr helmingi fastra launa.
Núverandi bankastjóra landsbankans veitist helmingur fastra launa hans 

i eftirlaun.

Nd. 585. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til laga um breytingar á lögum um innheimtu og 

meðferð á kirknafé 22. maí 1890.
Vér, sem háttv. n. d. hefir falið að athuga frumv. þetta, leyfum oss að láta uppi 

áiit vort á þessa Ieið:
Með ofannefndum lögum hefir löggjafarvaldið slegið þvi föstu, að sjóðum kirkna 

— annara en bændakirkna — skuli safnað saman í hinn almenna kirkjusjóð, og þeir 
verða ávaxtaðir þar. Þetta fyrirkomulag hefir þótt hentugt, ekki einungis vegna þess, 
að ætla má að þannig verði sjóðir hinna einstöku kirkna bezt trygðir, heldur og hins, 
að með þessu er fenginn einn sjóður, sem lánað verður fé úr kirkjum, sem þess þarfn- 
áát, sérstaklega til endurbyggingar. SJika nauðsyn getur oft borið að og það mjög ó- 
víbbí, t. d. ef kirkja fýkur eða brennur.

Þessu fyrirkomulagi væri algerlega raskað með því að gera fyrirliggjandi frumv. 
að lögum. Þá mundu sjóðir kirknanna verða ávaxtaðir hingað og þangað, og ekki verða 
að eínni heild; auk þess yrði eftirlit með trygging þeirra erfitt.

Frumvarpið mun meðfram vera komið fram af þvi, að alveg sérstaklega stendur 
á með sjóð Möðruvallaklausturskirkju, sem var landsjóðs eign. Eftit itrekaðar tilraunir 
frá hálfn löggjafarvaldsins, tók söfnnðurinn við fjárhaldi þeirrar kirkju, með þvi skiJyrði, 
að sjóðurinn yrði afhentur til ávöxtunar í sparisjóð Amarnesshrepps og söfnuðurinn 
fekk sjóðinn í hendur. — Gæti þvi að visu komið til álita, hvort ekki væri ástæða til 
að gera undantekning i þessu sérstaka tilfelli. En hvað sem þvi liður, er nefndin á einu 
raáli um það, að rétt sé að halda þeirri grunvallarreglu, sem sett er um hinn almenna 
kirkjusjóð, og ræður þvi hinni háttv. deild frá að samþykkja frumvarpið.

Neðri deild alþingis 21. apr. 1909.
Sigurður Gunnarsson Bjöm Sigfússon, Jón Jónsson

formaður. skrifari og framsögum. þm. S.-M.
Pétur Jónsson. Sigurður Sigurðsson.
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Nd. 586. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

I. kafli.
Tekjur.

1- gr-
A árunum 1910 og 1911 telst svo til, að tekjur íelands verSi 2,654,530 kr.. og er 

það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getiS er um í 2.—6. gr.

2. gr.

Af eftirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 2,362,000 kr.

1910. 1911. Alls.

1. Ábúðar- og- lausafjárskattur ....................................
kr.

50,000
kr.

50,000
kr.

100,000
2. Húsaskattur ................................................................. 12,000 12,000 .24,000
3. Tekjuskattur...................... ........................................ 23,000 23,000 46,000
4. Aukatekjur ................................................................. 50,000 50,000 100,000
5. ErfSafjárskattur ... . ........... ............................ .. 3,000 3,000 6,000
6. Vitagjald ............................................................. 20,000 20,000 40,000
7. Leyfisbréfagjöld ........................................................ 5,000 5,000 10,000
8. Útflutningagjald ........................................................ 120,000 120,000 240,000
9. Áfengistollur ........... ............................... .................... 190,000 190,000 380,000

10. Tóbakstollur................................................................. 140,000 140,000 280,000
11. Kaffi- og sykurtollur ................................................ 350,000 350,000 700,000
12. ÁnnaS aSflutningsgjald ............................................ 17,000 17,000 34,000
13. Gjald af innlendri vindlagjörS og bittergjörð....... » » » » » »
14. Leyfisbréfagjöld og árgjöld af verzlun og veiting 

áfengra drykkja ................................ ...................... 12,500 12,500 25,000
15. pésttekjur..................................................................... 80,000 80,000 160,000
16, Símatekjur ............................................................ 75,000 80,000 155,000
ly. Tekjur af lalandsbanka ................................... 13,000 13,000 26,000
1«. Óviesar tekjnr ........... ................................................. 18,000 18,000 36,000

Samtals... 1,178,500 1,183,500 2,362,000

UpphteSirnar í 8.—13. tölulið eru áætlaðar að 
frádregnum innbeimtulaunum.
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3. gr.
Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 45,330 kr.:

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 35,000 kr.

aS frádregnum umboSslaunum, prests-
mötu, húsabótastyrk o. fl~, alls ....... 14,000 —

21,000 21,000 42,000
2. Tekjur af kirkjum ........... ............... 65 65 130
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli... 1,600 1,600 3,200

Samtals... 22,665 22,665 45,330

4. gr.

Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 118,000 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðsins ......................
kr.

44,000
kr.

43,000
kr.

87,000
Upp í lán verður borgað:

á árinu 1910 30,025 kr. 05 a.
- — 1911 32,187 — 55 -

62,212 kr. 60 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til Landsbankans........... 7,500 7,500 15,000
3. Leiga af innstæðufé í bönkum og af bankavaxta- 

bréfum .................................... . . ............................ 8,000 8,000 16,000
Samtals... 59,500 58,500 118,000

5. gr.

Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. ÞaS, sem greitt er frá prestaköllum samkvæmt
kr. kr. kr.

lögum 27. febr. 1880 ....... .................................... 2,000 2,000 4,000
2. Endurgjald skyndilána til embættismanua ........... 600 600 1,200
3. Endurborganir á öðrum fyrirfratngreiðslum........... 2,000 2,000 4,000

Samtals. .

Heimilt er prestinum í Staðastaðarprestakalli að verja 
árgjaldinu af þvf, 300 kr. hvort árið, til viðreisnar kirkju- 
jörðum prestakallsins eftir nánari ákvæðum stjórnarjnnar.

4,600 4,600 9,200
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6. gr.

1910. 1911. Alls.

Úr ríkissjóði greiðist .........................................................
kr.

60,000
kr.

60,000
kr.

120,000

2. kafli.

Útgjöld.

7. gr.

A árunum 1910 og 1911 veitast til útgjalda samkvæmt þeim gjaldagreiuum, sem
nákvæmar er sk/rt frá l 8.—19. gr. 2,852,560,33.

8. gr.

Til greiðslu vaxta og afborgana af láni landssjóðs úr ríkissjóði Daumerkur kr. 53,333,33 
fyrra áríð, kr. 52,000,00 síðara áriS, kr. 105,333,33.

9. gr.

Til útgjalda viS hina æðstu stjórn landsins veitast 100,000 kr.:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Til ráðherrans:
a. Laun...... ....................  ..................... . 8,000 kr.
b. Til risnu................................ ......... . 2,000 —
c. Uppbót fyrir embættisbústað ...... . 2,000 —

— 12,000 12,000 24,000
Til utánferða ráðherrans....................... 2,000 2,000 4,000
Laun jandritara ................................. 6,000 6,000 12,000
Tjknn þriggjft skriffltnfnntjóra................ 10,500 10,500 21 000
Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar ... 16,000 16,000 32,000
Til Landsbankans fyrir að gegna landfógeta-
störfum........... ............................. .......... 2,500 2,500 5,000
Til umbóta og viðhalds á stjómarráðshúsinu
alt að . ..................................................... 1,000 1,000 2,000

Samtals... 50,000 50,000 100,000
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10 gr.
Til kostnaðar við alþingi veitast 60,000 kr. Til kostuaðar við yfirskoðun lands- 

reikninganna 1,600 kr. alls 61,600 kr.

11. gr-
Til útgjalda við dómgæzluna og lögreglustjórnina o. fl. veitast 217,930 kr.:

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn:

1. Laun:

2.
3.

a. Til dómara og sýslumanna................................
b. Til hreppstjóra....................................................
Ritfó handa bæjarfógetanum í Reykjavík ...........
Til hegningarhússius í Reykjavík:

1910. 1911.
a. Laun fangavarðar ....... 1,230 kr. 1.230 kr.
b. Þóknun handa dóm

kirkjuprestinum ........... 100 — 100 —
e. Þóknun handa iækni ... 60 — 60 —
d. Ymislegur kostnaður ... 2,825 — 2,825 —

Kostnaður við viðhaid fangelsanna ........................4.
5. Önnur útgjöld :

a. Þóknun handa cveimur settum 
málaflutningsmönnum við yfirrótt-
inu .......................................   1,600 kr.

b. Laun seudiboðans við yfirrótt-
inu .................................................... 50 —

c. Til eldiviðar á yfirróttaretofunum 50 —
d. Trt viðhalds á yfirréttarstofunum

o. fl...................................................... 50 —
e. Kostnaður við sakamal og lögreglu-

mál ....................................................  3,000 —
f. Kostuaður við gjafsóknarmál ....... 300 —
g. Utgjöld við sáttamál ................... 50 —

Flyt..

1910. 1911. Alla.

kr. kr. kr.

67,300 67,300
8,000 8,000
1,400 1,400

4,215 4,215
300 300

.5,100 5,100

86,315 86,315
172,630

172,630



íóngakjal 586 913

1.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Fluttar...

B,
Ýmisleg útgjöld:

Til þess að gefa út stjórnartíðindi og landshags- 
skýralur:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m.fl. 450 kr.
b. Til pappíra og prentunar stjórnar- 

tíðandanna (50 arkir), alt að 32
kr. örkin ........................................ 2,600 —

c. til pappíra, prentunar og aukavinnu
við laudahagsskyrelur alt að ....... 3,600 —

d. Til kostnaðar við sending með póet
um alt að ........................................ 1,000 —

Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- 
eyri undir embættisbréf svo og embættisaímskeyti
og samtöl......................  ........... .................................
Brunaábyrgðar- og sótaragjald fyrir nokkrar opin-
berar byggingar .........................................................
Til embættiseftirlitaferöa............................................
Þóknnn fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-
skoðun á skipamælingum .................................... .
Til útgjalda við eftirlit úr landi með fiskiveiðum
útlendinga.....................................................................
Til aðstoðar löggæzlu um síldveiðatímann ...........
Utgjöld til yfirekattanefnda og fyrir húsaskatta-
virðingar .....................................................................
Utgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. 
nóvbr. 1905 .................................................................

1910. 1911. ÁUb.

kr. kr. kr.
172,630

7,650 7,650

8,000 8,000

1,000
1,000

300

1,000
1,000

300 i

500
1,000

200

500
1,000

200

3,000 3.000

22,650 22,650
45,300

217,930Samtals...

12 gr.

Til útgjalda við læknaskipunina veitast kr. 300,450.

1910. 1911. Álls.

kr. kr. kr.
1. Laun ....................... ............................ ................. 75,200 75,200 150,400
2. Styrkur til Oræfinga til að vitja læknis...............

Styrkurinn útborgist hreppsnefnd Hofshrepps.
150 150 300

Flyt... 75,350 75,350 150,700
115
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 75,350 75,350 150,700

a. Styrkur til augnalæknis Bjö-ns Ólafssonar í 
Reykjavík með skyldu til að veita stúdeutum 
á lækna8kólanum tilsögn í augnlækningum, 
svo og til aS halda ókeypis »klinik« handa 
fátækum mönnum, aS minsta kosti einu sinni 
á mánuSi ......................................................... ■ 2,000 2,000

b. Styrkur til hins sama manns ti) lækningaferS- 
ar kringum landið á helztu viðkoraustaSi strand- 
skipa með því skilyrSi, að hann á hverri hring- 
ferð hafi að minsta kosti hálfs mánaðar dvöl 
á einum hinum fjölmennasta viðkomustað, 
eftir samráði við stjórnarráðið, eftir reikningi 
hvort árið alt að 300 kr.................................... 300 300 4,600

Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft í B,eykjavík 
með skyldu tii að veita stúdentum á læknaskól- 
auum tilsögn í tannlækningum, svo og til að halda 
ókeypis »klinik« handa fátækum mönnum, að 
minsta kosti einu siuni á mánuði ........................ 1,000 1,000 2,000

Styrkur til Guðmundar T. Hallgrímssouar lækuis 
til þess að veita fátækum konum ókeypis læknis 
hjálp í barusnauð og öðrum kveusjúkdómum, svo 
og til að veita stúdentum á læknaskólanum tilsögu 
i þessum greinum..................................  .................... 1,200 1,200 2,400
Holdsveikisspítalinn............................. .................... 30,875 30,875 61,750
Geðveikishælið á Kleppi............................................ 17,600 17,600 38,200
Til reksturskostuaðar heilsuhælisius síð. á............. 10,000 10,000
Útgjöld við bólusetningar ........................................ 1,000 1,000 2,000
Onnur útgjöld:
a. Styrkur tii sjúkrahúsa og sjúkra-

skýla ................................................ 3,000 kr.
Þar af til sjúkrahússins á Patreks- 
firði kr. 300 hvort árið.

b. Sjúkrahúsið á Akureyri, til aðgerð-
ar á húsinu f. á..........  .................. 2,000 —

Með því skilyrði, að Akureyrar-
kaupstaður og Eyjafjarðarsysla 
taki að sér að fullu viðhald spí- 
talans framvegis.

c. Til náms yfirsetukvenna ............... 2,000 —
d. Til verkfæra handa yfirsetukonum 400 —
e. Gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum

31. janúar 1896 um varnir gegn 
útbreiðslu næmra sjúkdóma ....... 4,000 —

f. Gjöld samkvæmt 25. gr. í lögum
6. nóvbr. 1902 um varnir gegn 
því að næmir sjúkdómar berist til
Islands ............................................ 1,000 —

g. Til kaupa á sótthreinsunarofni í
sóttvarnarhúsið á Akureyri f. á.... 600 —

h. Styrkur til sjúkrahúsa til að halda
Iærðar hjúkrunarkonur, alt að 200
kr. til hvera .................................... 600 —

Flyt... 129,325 139,325 268,650
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1910. 1911. I Alls.
kr. kr. kr.

Styrkur til þess að koma upp 
sjúkraskýlum á föstum læknissetr- 
um, alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, þó aldrei meira eu nemi 
1000 kr. á hverja þúsund héraðs 
búa og með því skilyrði, að stjómar- 
ráðið ssamþykki teikningu af hús-

Fluttar... 129,325 139,325 ! 268,650

inu eftir að hafa fengið álit land- 
læknis, og að sýslufélag það, er 
sjúkraskýlið heyrir til, taki það að
sér til eignar og reksturs ...........
Styrkurtilhéraðslækna til utanferða 
í því skyni, að aflasér nýrrarlæknis- 
þekkingar. Stjómarráðið veitir þenn - 
an styrk eftir tillögum landlæknis 
og má ekki verða meira en 120 kr.

3,000 kr.

fyrir hverja mánaðardvöl utaulands 600 kr. 17,200 14,600 31,800

Samtals... 146,525 153,925 300,450

13. gr.
Til samgöngumála veitast kr. 870,827.

A. 1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.Til útgjalda við póststjórnina:
Laun:
a. Handa póstmeistaranum ............... 4,000 kr.
b. 1. Handa þrem póstafgreiðslu-

mönnum í Reykjavík............... 4,900 —
Þaraf ðOOkr.sem launaviðbót handa
núverandi 1. póstafgreiðslumanni.

2. Handa póstafgreiðslumönnum
utan Reykjavikur .. . .......... 19,000 —

Handa bréfhirðingamönnum...........  8,000 —c.

Póstflutningur ............................................................
Þar af alt að 8000 kr. hvort árið fyrir að fiytja 

alls konar póstsendingar (þar með taldar böggal- 
sendiugar, peninga- og ábyrgðarbréf) með skipum, 
sem ekki njóta fasts tillags, milli íslands og út- 
landa og milli bafna á tslandi, vátryggja þær og 
annast skil á þeim á höfnum, að því tilskildu, að 
skipin sigli með fastri ferðaáætlun sem auglýst sé
fyrir fram.
Önnur útgjöld:
a. endurgjald fyrir skrifstofukostnað 

póstmeistara eftir reikningi alt að 5,000 kr.
Pósthúsið sé opið 9 stundir hvern 

virkan dag, og 1 stund hvern helg- 
an dag.

b. Önnur útgjöld ................................ 7,300 —

35,900
50,000

12,300
98,200

35,900
50,000

12,300
98,200

196,400
Flyt... 196,400
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1910. 1911: Alls.

kr. kr. kr.
196,400

B.

Til vegabóta.

I. Til kostnaðar viS stjórn og undirbúning vega-
gjörSa: 1910 1911
1. Til verkfræðings landsins: kr. kr.

a. laun ............................
b. ferSakostuaður og fæð-

3,000 3,000

ispeningar............... 500 500
2. Til aSstoðarmanns :

a. laun ............................
b. viSbót við laun núver-

2,000 2,000

andi aðstoðarmanns... 700 700
3. Skrifstofukostnaður.......
4. Til vegamælinga og verk-

500 500

fróSra aSstoðarmanna ... 1,500 1,500
5. Til eftirlite með vegavið-

haldi .............................. » 200
8,200 8,400

11. Til flutningabrauta:

1. Húnvetningabraut ....... 4,500
2. Reykjadalsbraut ........... 10,000
3. Holtavegur ...................
4. Til viðhalds flutninga-

5,000

brauta ............................ 7,000 7,000
26,500 7,000

III. Til þjóSvega:
1. Mosfellssveitarvegur....... 6,000 6,000
2. Stykkishólmsvegur .......
3. HoltavörSuheiSarvegur

6,000 6,000

(brýr á hana) ............... » 16,000
4. Skaftárhraunsvegur.......
5. a. Til brúar á Laxá i

6,000 6,000

HornafirSi ............... 10,000 »
Flyt ... 28,000 34,000 34,700 15,400 196,400
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1910 1911

Fluttar ...
kr.

28,000
kr.

34,000
Frá Ljárakógum til 
Svínadals ...................... 1,000

7. Til viðgerðar og framhaldsá 
þjóðveginum úr Hrútafjarð- 
arbotni í Gilsfjarðarbotn... 3,000

8. Aðrar vegabætur og við-
hald ................................ 15,000 10,000

IV. Til fjallvega .......... ........................................
V. Til áhalda................................................................

VI. Til dragferjuhalds á Héraðsvötnum ...................
VII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti............................

VIII. Hvamm8tanga- kaJpstaðarvegur (fyrir Múlann)
IX. Til akvegar frá Dalvík inn Svarfaðardal, gegn 

4000 kr. tillagi að minsta kosti annarsstaðar 
frá........... . ... .......................................................

X. Breiðdalsvegur ...........................  ..........................
XI. Til sýsluvegar frá Hafnarfirði til Keflavíkur ... 

Fjárveitingarnar undir töluliðum VIII, X, og XI 
veitast með því skilyrði, að jafnmiklu fé sé að 
minsta kosti varið til veganna annarsstaðar frá.

XII. Til brúar á Sandá í Þistilfirði............................
XIII. Til Garðars Gíslasonar til mótorvagnskaupa, til

þess að halda uppi reglubundnum mótorvagns 
ferðum á akvegunnm út frá Reykjavík, sérstak- 
lega flutningabrautinni austur .........................

Fjárveitingin er bundin því skilyrði, að fjár- 
hæöin endurborgist, sé þeim skilmálum eigi full- 
nægt, æm ákveðnir verða í samningi, er stjórn- 
arráðið gerir um ferðirnar.

C.
1. Til gufuskipaferða alt að .................................... ..
2. Til gufu- og mótorbátaferða ........................... ......

Af þessari upphæð má verja alt að 1000 kr. 
hvort árið til þess að halda uppi reglubundnum 
mótorbátsferðum frá Borgarnesi upp eftir Hvítá, 
að minsta kosti upp að Langholtsvaði.

D.
Til ritsi'ma og talsíma.

I. Ritsímafélagið mikla norræna umsamdar ársgreiðs,- 
ur um 20 ár fra 25. ágúst 1906 að telja . ...

II. Til nýrra. landsimalagninga o. fl.

1910. 1911. Alls

kr. kr. kr.

34,700 15,400 196,400

47,000 44,000
5,000 5,000
2,000 2,000

300 300
300 300

5,000

2,000
2,000
7,500 7,500

10,000

4,000

119,800 74,500
194,300

40,000 40,000
45,000 45,000

85,000 85,000

35,000 35,000

170,000

35,000 35,000 560,700
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1910. 1911. Alls.

Fluttar
kr.

35,000
kr. kr.

35,000 560,700

1. SiglufjarSartalsími
frá Vatnsleysu ... 35,000 
Hér af væntist frá 
hlutaðeigandi hér- 
uöum .................... 10,000

--------  25,000

2. Til rannsóknar símaleiða, 
nauSsynlegrar útfærslu og 
umbóta, þar á meSal til 
þess aS fjölga notenda l/n- 
um á Akureyri, SeySisfirSi 
og IsafirSi og til stofnunar 
nyrra stöSva m. fl.............. 10,000 10,000

35,000 10,000

Það skal jafnan vera skil- 
yrði fyrir því, að stofnsett 
ar séu talsímastöðvar til 
almennings nota á framan- 
greindum s/maleiðum, aS 
hreppurinn ábyrgist og 
kosti að sínum hluta starf- 
ræksluna eftir peim regl- 
um, sem nú gilda um 
stofnun venjulegra land- 
súnastöðva og stjórnin nán- 
ara ákveður.

Fluttar ... 70,000 45,000 560,700
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

I.

II.
ni.
IV.

Fluttar

starfrækslu landsfmanna:
laun foratjóra landsímanna 
ritsfmastöðin í Reykjavfk 
ásamc aðalskrifatofu laud-

5,000 5,000

sfmanna................................
ritsímastöðin á Akureyri,

10,000 10,000

ásamt bæjarafmkerfinu ... 
ritsfmastöðin á Seyðisfiröi,

6,700 6,700

ásamt bæjaraímkerfinu 
ritsfmastöð á ísafirði, ásamt

8,150 8,150

bæjarafmkerfi ................... 5,450 5,450
sfmastöð á Borðeyri ...........
útgjöld við eftirlitsstöðvar

2,550 2,550

og aðrar talsímastöðvar ... 1,400 1,400

Eyðublöð, preutkostnaður, ritföng m. m..............

Kostnaður við ferðalög starfrækslunnar vegua og
til utanfarar forstjóra f. á. ..................................

Viðhald landsímanna .............. ............................

Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ...........

E.

Til vita.

Til eftirlits með vitum:
a. laun ..........................
b. til eftirlita ..............

Skipaskagaviti ..............
Elliðaeyjarviti ..............
Arnarnesviti:
1. til vitavarðar ...
2. fyrir olíu ... ..........
3. — steinkol .......
4. ýmisleg útgjöid ...

500 500 
500 500

kr.
500
2C0
100
260

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
70,000 45,000 560,700

39,250 39,250

4,000 4,000

1,500 1,500

10000 12,000

400 400

125,150 102,150
227,300

1,000 1,000
300 300
400 400

1,060 1,060

2,760 2,760 788,000Flyt ...
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V. Siglunessviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu .......
3. — steinkol
4. ýmisleg útgjöld

Fluttar ... 
kr.

........ 600

........ 250

........  50

........  150

VI. Til þess að reisa Rifstaugavita, ásanit bústaS 
handa vitaverSi og til þess að kaupa lóð undir 
vitahúsin ............................ ...........  ............  ...

VII.

VIII,

Ti, þess að setja sjálfhreifandi vitaljósker á 
Laugauesi .................................................................

Dalatangaviti: kr.
1. til vitavarðar ........................................ 400
2. fyrir olíu ................................   250
3. — steinkol  ........................... 100
4. ymisleg gjöld ........................................ 250

IX. a. Til þess að reisa Dyrhólaeyjarvita, ásamt
bústað handa vitaverði og til þess að kaupa 
lóð undír vitahúsin .......... ......... ..................

b. Til kostnaðar við vitann síð. á. ...................

X. Vestman naeyj a vi ti: k r.
1. til vitavarðar ........................................ 700
2. fyrir olíu ...............   200
3. — steinkol ............................................ 100
4. ýmisleg útgjöld ....... ....... .............. 175
5. hús hauda vitaverði f. á. ....................2,000

Reykjanesviti: kr.
1. til launa vitavarðar ... . .................... 1,500
2. fyrir olíu ........................................   500
3. — steinkol ........................................ 100
4. ýmisleg útgjöld .................................... 875
5. til að eudurbæta lending við Kistur f. á. 2,000

1910. 1911. Álís.

kr. kr. kr.
2,760 2,760 788,000

1,050 1,050

25,000

3,500

1.000 1,000

25,000

1.000

3,175 1,175

4,975 2,975

41,460 1 34,960 788,000

XI.

Flyt ...
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar ... 41,460 34,960 788,000

Garðskagaviti: kr.
1. til vitavarðar ... . ....... . ....... ........... 600
2. fyrir nlíu .................................... ........... 200
3. til viðhalds á húsi, áhöldum o. fl. ... 300
4. fyrir steinkol ....... ............... ........... 100
5. vmisleg útsriöld ........................ ........... 116

1,316 1,316

Gerðatangarviti ................................... 100 100

Hafnarfjarðarvitar: kr.
1. til vitavarðar ....... ............... ........... 400
2. fyrir olíu .................................... ........... 125
3. — ateinkol ............................ ........... 50
4. /misleg gjöld .......................... ........... 100

675

Gróttuviti: kr.
1. til vitavarðar ............................ ........... 500
2. fyrir olíu ........... . . ............... ........... 150
3. — steinkol ............................ ........... 60
4. ýmisleg gjöld ............................ ........... 240

950 950

45,001 37,826 82,827

Samtals ... 870,827

w. gf.
Til kirkju- og kenslumála veitaat kr. 499,240.

a. 1.
2.

A.
t þarfir andlegu stéttarinnar: kr.

laun biskupsins............................................ 5,000
skrifstofukostnaður ....... . ........................1,000

1910. 1911. Alls.

kr. kr.

6,000 6,000

6,000 6,000Flyt ...
116
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í

Fluttar
b. önnur útgjöld:

1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- gr..........................................................................

2. Til bráðabirgðaruppbótar brauðum ...................
Ráðherrann úthlutar styrknum eftir tillögum 
biskups.

3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti ...
4. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 

prestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum ..
5. framlag til prestlaunasjóðs ................................

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
6,000 6,000

6,500 6,500
5,000 5,000

600 600

4,000 4.000
24,000 24,000 •

46,100 46,100
92,200

I.

B.

Til kenslumála.

Til prestaskólans:
a. laun ............................................
b. önnur útgjöld: 1910. 1911.

1. húsaleigustyrkur hauda læri- kr. kr.
sveinum, alt að 80 kr. til
hvers .................................... 960 960

2. námsstyrkur ....................... 1,000 1,000

3.

Styrkurinn til hvers nem- 
anda má eigi fara fram úr 
250 kr. fyrir skólaárið.

Húsaleigustyrk og náras 
styrk má að eins veita efni 
legum, reglusömum og efna- 
litlum necqendum, og gangi 
að öðru jöfnu utanbæjar- 
nemendur fyrir bæjarnem 
endum.
til timakenslu ................... 100 100

4. til bókakaupa...................... 300 300
5. til eldiviðar og Ijósa ........... 150 150
6. til umsjónar ....................... 100 100
7. ýmisleg útgjöld ................... 250 250
8. til. þess að gefa út keuslu- 

Flyt ... 2.860 2,860

9,200 9,200

9,200 9,200 92,200
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1910. 1911.
kr. kr.

Fluttar 2,860 2,860
bækur handa prestaskóian 
um, 25 kr. fyrir örkina, alt 
að............................................ 250 250

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
9,200 9,200 92,200

3,110 3,110

12,310 12,310
24,620

II. Til læknaskólans:
a. laun ... ....................................................................

b. önnur gjöld: kr.
1. húsaleigustyTkur handa nemend-

um, alt aS 80 kr. til hvers... ..... 1,200
2. námsstyrkur .................................... 1,600

Styrkur til hvers nemanda má 
eigi fara fram úr 250 kr. fyrir 
skólaárið.

Húsaleigustyrkur og námsstyrkur 
veitist eftir sömu reglum og við
prestaskólann.

3. eldiviður, ljós og ræsting ........... 550
4. til bókakaupa, verkfæra og kenslu-

áhalda ................................................ 700
5. ferðastyrkur handa læknaefnum 300
6. þóknun fyrir tímakenslu í efna-

fræði ................................................ 400
7. þóknuri til Þórðar geðveikralæknis

Sveinssonar fyrir kenslu í lagalegri 
læknisfræði ........................  300

8. til umbúða og annars kostnaðar við
ókeypis >klinik« alt að ................ 200

9. /misleg útgjöld ........................... 200

c. til þess að leigja bús handa læknaskólanum

3,200 3,200

5,450 5,450

1,000 1,000

9,650 9,650

t Flyt ...

19,300

136,120
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IV.

Til lagaskólans: 1910. 1911.
kr. kr.

a. laun............................................ 6,800 6,800
1600 1600

c. önnur útgjöld:
1. húsaleigustyrku? handa nem-

endum, alt að 80 kr. til
hvers ... .............. ... ■ ■■ 960 960

2. námsstyrkur ........................ 1,200 1,200
Húsaleigustyrkur og náms-

styrkur veitist eftir sömu
reglum og við prestaskól-
ann.

3. eldiviSur, ljós og ræsting ... 250 250-
4. til bókakaupa .................... 500 500
5. húsaleiga ............................ 500 500
6. önnur útgjöld ............... . 200 200
7. til útgáfu kenslubóka ....... 500 500

Til hins almenna mentaskóla:

b. aSstoSarfé: kr.
handa söngkennaranum ........ 600

— fimleikakennaranum .... 700
til dyravarSar ............................ 1000
fyrir yfirumsjón meS húsum og áhöld-
um skólans .......................... .... 200

c. Önnur útgjöld: 1910. 1911.
kr. kr.

1. til bókasatns skólans ....... 400 400
2. til eldiviSar og ljósa ....... 1.400 1,400
3. til skólahússins utan og

innan ...........................  .. 1,400 1,400
4. til fasts aukakennara ....... 1,600 1,600
5. til annarar tímakenslu og

prófdómenda ....................... 1,200 1,200
6. húsaleigustyrkur handa 36

lærisveiuum, 20 kr. handa
hverjum....... ........................ 720 720

7. námsstyrkur ....................... 2,000 2,000

Flyt ... 8,720 8,720

Fluttar ...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr
136,120

12,510 12,510
25,020

19,200 19,200

2,500 2,500

21,700 21,700 161,140
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1910.
kr.

Flnttar... 8,720 8,120 
Styrkur til hvers nemanda

má eigi fara fram úr 200
kr. fyrir skólaárið

Húsaleignstyrk og náms
styrk má að eins veita efni-
legum, reglusömum og efna
litlum nemendum og gangi
að öðru jöfnu utanbæjarnem
endur fyrir bæjarnemendum.

V.

8. Þóknun handa lækni ........... 100 100
9. Ýmisleg útgjöld................... 1,000 1,000

10. Til vfsindalegra áhalda við
kenslu .................................... 450 450

11. Til þess að gefa út kenslu-
bækur handa hinum almenna
mentaskóla alt að 45 kr.
fyrir örkina........................... 1,000 1,000

12. Til áhalda við fimleika
kenslu ............................ 100 100

13. Til verðlaunabóka ............... 300 300

Til gagnfræðaskólans á Akuieyri:
a. Laun .........................................
b. Önnur útgjöld : 1910. 1911.

kr. kr.
1. Til bóka- og áhalda

kaupa við kensluna ....... 600 600
2. Til eldiviðar og ljósa....... 600 600
3. Til tímakenslu og auka-

kenslu................................ 2,500 2,500
4. Til styrkveitinga náms-

piltum......................... ... 800 800
5. Ýmisleg útgjöld, þar með

talin dyravarzla............... 1,400 1,400

Til kennaraskólans:
a. Laun ....... .............................. 6,600 6,600
b. Önpur útgjöld •

Flyt .. 6,600 6,600

1911.
kr.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
21,700 21,700 161,140

11,670 11,670

33,370 33,370
66,740

6,600 6,600

5,900 5,900

12,500 12,500
25 000

252,880

VI.
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VII.

VIII.

1910. 1911.
ki. kr.

Fluttar. .. 6,600 6,600
1. Tímakensla..................... .. 1,000 1,000
2. Fldivifínr op Ijós ........ 800 800
3. Bókakaup og áhöld .... 300 300
4. Námsstyrkur ............... . 1,500 1,500
5. Ýmisleg útgjöld ..... 1,000 1,000

Til stýrimanna8kólans:
a. Laun ...............................................................
b. Onnur útgjöld:

1. Til tímakenslu............... 1,000 1,000
2. Til áhaldakaupa o. fl. ... 400 400
3. Til eldiviðar og ljósa .. 400 400
4. Ýmisleg útgjöld ........... 600 600

annarar kenslu :
Til kvennaskóla :
I. Til kvennaskólans í

Reykjavík.......................
Að því til skildu, að 
lteykjavíkurbær veiti
skólanum að minsta kosti 
500 kr. hvort árið.

4,500

2. Til sama skóla 40 kr. 
fyrir hverja námsmey, 
sem er alt skólaárið, 
alt að................................. 2,000

3. Námsstyrkur til sveita- 
stúlkna við sama skóla 300

4. Til sama skóla til kaupa 
á húsbúnaði, rúmfötum 
og matreiðsluáhöldum f.
á. alt að................. 2,000

5. Til kvennaskólaus á
Blönduósi ...................... 3,000

6. Til sama skóla 50 kr. fyr- 
ir ’nverja námsmey, sem 
er alt skólaárið, alt að... 2,000

4,500

2,000

300

»

3,000

2,000

b. 1. Tii bari.askóla ........................................
Þar af til barnaskóla í kaupstöðum 
7,000 kr.

Styrkur þessi veitist einkum eftir 
lengd kenslutíma og nemendafjölda,

Flyt...

1910.

kr.

11,200

3,200

2,400

5,600

1911.

kr.

11,200

3,200

2,400

5,600

Alls.

kr.
252,880

22,400

11,200

13,800
24,000

11,800
24,000

37,800 35,800 286,480
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Fluttar... 37,800 35,800 286,480
og með því skilyrði, að skólarnir 
njóti, móts við styrkinn úr landssjóði, 
jafnmikils styrks annarsstaðar frá og að 
þeir hafi nauðsynlegustu kensluáhöld.

2. Til farskóla, alt að 200 kr. til hvers, 
og farkennara, þar sem ekki eru lög 
skipaðir farakólar, alt að 100 kr. til 
hvera ............... .............................. 15,000 15,000

Styrkur þessi veitist gegn því, að 
skólarnir fái úr sveitarsjóði eða annara 
staðar að, að minsta kosti jafnmikið 
landssjóðsstyrknum, og að þeir hafi 
nauðsyulegustu kensluáhöld.

3. Styrkur til að byggja barnaskóla utan 
kaupstaða alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, með því skilyrði, að stjórnar 
ráðið samþykki teikningu að húsinu ... 20,000 20,000

4. Til framhaldskenslu hauda kennurum 2,500 2,500
5. a. Laun uiusjónarmanns fræðslumál- 

anna.................................................... 3,000 3,000
b. Til eftirlitsferða eftir reikningi....... 600 600
c. Til aðstoðar við samning skýrslna og 

skrifstofukostnaðar eftir reikn......... 300 300
Til unglingaskóla, utan kaupstaða, þó eigi 
yfir 750 kr. til hvera, alt að....................... 5,000 5,000

Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að til 
kensíunnar sé varið úr sveitarajóði eða annars- 
staðarað eigi minnaenhelmingiþess.erstyrkn- 
um nemur. Nánari skilyrði fyrir styrk- 
veitingum þessum semur stjórnarráðið.
Til unglingaskóla i sambandi við barnaskól- 
ann á ísafirði ........... .................................... 2,500 2,500

Styrkurinn veitist með sömu skilyrðum 
og undir næsta lið á undan.
Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flens- 
borg ................................................................. 7,000 7,000
Til viðgerðar á gamla skólahúsinu í Flens- 
borg f. á............................................................ 500 »
Til organleikarans við dómkirkjuna í Keykja- 
vík ..................................................................... 100 100
Til keuuara í organslætti og söngiist í 
Reykjavík .................................... .................. 400 400
Styrkur til þess að semja og gefa út al- 
þýðukeuslubækur ................... ....... .......... 800 800
Til keuslu heyrnar og málleysingja........... 6,500 6,500
Til kenslu 2 blindra barua í Danmörku ... 600 600

Flyt... 102,600 100,100 286,480



'928 T»ingskjal 586

Fluttar...
ni. Til Erlendar Páls Jóussonar ........................
n. Til lýðskólaus á Hvítárbakka í kr.

Borgarfirði........................................ 1,500
Til sama skóla: 30 kr. fyrir hvern 
nemanda, sem er á skólanum að 
minsta kosti 6 mánuði, alt að .. 600

o. Styikur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur 
leikfimiskennara ti! að veita ókeypis tilsögn 
munulega og verklega utanbæjarstúlkum, 
svo að þær verði færar um að kenna leikfimi

IX. Til sundkenslu :
a. I Reykjavík.........................................................

Styrkur þessi er bundinu því skilyrði, að 
kenslan fari fram að minsta kosti 2 mánuði 
að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar latínuskólans og Stýrimannaskól- 
ans njóti kenslunnar ókeypis.

b. Til sundkenslu annarsstaðar...........................
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjóruum og 
sýslunefndum nieð því skilyrði, að annars- 
staðar frá sé lagt til sundkenslunnar eigi 
minna en landssjóðsstyknum nemur.

X. Styrknr til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi 
kenslu í tróskurði í Reykjavík ...........................

Samtals...

15. gr.

1910.

kr.
102,600

300

2,100

480

105,480

300

1,000

1,300

1,000

1911.

kr.
100,100

2,100

480

102,680

300

1,000

1,300

1,000

Alls.

kr.
286,480

208,160

2,600

2,000

499,240

Til vísinda og bókmenta veitast kr. 142,040.

1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

1. Landsbókasafnið: kr. kr. kr. kr. kr.
a. Laun bókavarðar...... ............... 3,000 3,000
b. — 1. aðstoðarmauns........... 1,500 1,500
c. — 2. aðstoðarmanns........... 1,000 1,000

Flyt... 5,500 5,500 1l
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•> 1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr. kr. kr.
fluttar... 5,500 5,500

d. til að kaupa bækur og handrit 6,000 6,000
e. til bókbands ................................ 1,400 1,400
f. til samningar spjaldskrár (eftir

reikningi) .................................... 1,500 1,500
g. fyrir afskriftir (eftir reikningi) 800 800
h. til að prenta ritaukaskrár ....... 200 200
i. brunaábyrgðargjald fyrir safnið 360 360

15,760 15,760
2. til Landsskjalasafnsins:

a. laun skjalavarðar ....................... 1,800 1,800
b. til að binda inn og búa um skjöl

og til aðstoðar............................ 1,600 1,600
c. til að útvega og afríta merk skjöl

og bækur handa skjalasafninu... 600 600
d. til að gcfa út skrá yfir skjala-

safnið............................................ 250 250
4,250 4,250

3. tiÍ Forngripasafnsins:
a. laun fornraenjavarðar ............... 1,800 1,800
b. til aðstoðar eftir reikningi alt að 800 800
c. til að útvega forngripi og til

áhalda alt að................................ 1,000 1,000
Safnið sé opið frá 15. júní til

15. sept., 2 tíma á dag, en hinn
tíma ársins 6 stundir á viku eft-
ir nánari ák væðum stjórnarráðsins.

d. til rannsókna og undirbúnings á
skrásetning fornmenja alt að ... 1,000 1,000

4,600 4,600
4. til Náttúiufræðisfélagsins .. . ........... 800 800

Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 200
kr. á ári.

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að uáttúru-
gripasafnið sé eign landsius, og til sýuis fyrir al-
menning á ákveðnum tíma að minsta kosti einu
sinni í viku.

5. til safnahússins : 1910. 1911.
kr. kr.

a. til eldiviðar, áhalda o. fl............ 2,200 2,200
b. til dyravarðar ........................... 1,400 1,400

3,600 3,600
6. til kaupstaðarbókasafna ....... ............ 2,000 2,000

Fé þetta veitist með því skilyrði, að bæjar og
sýslufélög veiti að minsta kosti jafnmikla upphæð.

Flyt... 31,010 31,010
117
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Flnttar...
7. Til bókasafnsius á ísafirði til bókakaupa f. á........
8. Til bókasafnsius á Akureyri til bókakaupa f. á. ..
9. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum

gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða bæjar- 
sjóði alt að ...................... ............... ........................

Landstjórninni sé sendar skýrslur um fyrirkomu- 
lag, efnabag og bókakaup þessara stofnana.

10. Til deildar hins íslenzka bókmentafélags í Reykja-
vík .............................................................................. ••

500 kr. af styrk þessum veitast með því skil- 
yrði, að Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af 
íslenzku fornbréfasafni, eða sem því svarar af 
registri.

11. Til Þjóðvinafólagsius.................. ... ..........................
12. Til Fomleifafélagsins .................................................

Útborgist því að eins, að árbók Foruleifafélags- 
ins komi út hvort árið.

13. Til Sogufólagsins, til að gefa út heimildarrit að
sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk, alt að .......

14. Til þess að rita og gefa út ítarlegt rit um þjóð-
réttaretöðu landsius, alt að.....................................

15. Til að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbrófa-
safni, með því skilyrði, að gefið verði út sams 
konar registur sem við fyrstu bindi við sórhvert 
bindi, svo fljótt sem auðið er, eftir að það er 
komið út ........................................................................

16. Utanfararstyrkur til Lárusar kennara Bjarnasonar
til þess um 1 ár að stunda nám við kennarahá- 
skólann í Káupmannahöfn ........................................

17. Til eand. mag. Sigfúsar Blöndals til þess að vinna
að íslenzk-danskri orðabók .......................... ..........

18. Til Brynjúlfs Jónssonar til undirbúnings fornleifa-
skrár ..............................................................................

19. Til Einare skálds Hjörleifssonar.................... .......
20. Til Þoreteins Erlingssonar skálds ............................
21. Til síra Valdimara Briem’s .....  ........................
22. Styrkur til Guðmuudar skálds Alaguússouar .......
23. Til Guðm. skálds Guðmundssonár ............................
24. Til Guðmundar Friðjónssonar skálds........................
25. Til Magnúsar Einaresonar til að halda uppi söng-

kenslu á Akureyri ........... ...... ..............................
26. Til Sigfúsar Einarssonar til eflingar og útbreiðslu

sönglistar og söngþekkingar hór á landi ...............

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
31,010 31,010

2,000
1,000

1,500 1,500

2,000 2,000

750 750
400 400

750 750

2,500

800 800

500

300 300

400 400
1,200 1,200
1,000 1,000

800 800
800 800
600 600
600 600

300 300

1,200 1,200

50,410 44,410
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1910 1911 Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 50.410 44,410

27. Til alþ/ðufræðslu Stúdentafélagsins ...................... 500 500

28. Til ^BindindissameiningarNorðurlands^tilútbreiðslu
og eflingar bindindi.................................................... 300 300

29. Til stórstúku Goodtemplara á íslandi til eflingar
bindindi ................................... ................................. 2,000 2,000

Þessi þrjú síðastnefndu félög gjöri stjórninni 
reikning fyrir, hversu fénu er varið.

30. Til að gefa út dómasafn landsyfirréttarins, alt að
15015 ly. fyrir hverja örk ............................................ 150

31. Til leikfélags Reykjavíkur, alt að............................ 1,000 1,000
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að bæjar- 

sjóður Rcykjavíkur veiti félaginu að minsta kosti 
helming á móta við styrkinn úr landssjóði.

32. Til cand. mag. Boga Melsteðs til að semja sögu
tslands .................................................... ............... 1,000

33. Styrkur til Jóns ritstjóra Ólafssonar til að semja
og búa undir prentun íslenzka orðabók með ís-
lenzkum þ/ðingum, 60 kr. fyrir það sem svarar 
prentaðri örk, alt að ............................................... 960 960

34. Styrkur til Jóus Jónssonar sagnfræðings til að rann
saka og rita um sögu íslands ............................... 1,000 1,000

35. Til mag. art. Agusts Bjarnasonar til þess að gefa
út heimspekilega fyrirlestra, 50 kr. fyrir örkina, 
alt að.......................  .................. ............................... 600 600

36. Styrkur. til að gefa út lagasafn handa alþýðu
(áframhald), 20 kr. fyrir örkina, gegn því að áfram- 
hald þetta verði eigi selt tiltölulega dýrara en þau 
bindin (4), sem út eru komiu áður, f. á. alt að .. 800

37. Til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til fiski-
rannsókna ..................................................................... 600 600

38. Til landmælinga á íslandi ........................................ 5,000 5,000
39. Til dr. Helga Pjeturss til jarðfræðisrannsókna ...
40. Til Guðm. G. Bárðarsonar til ntanfarar til jarð-

2,000 1,000

fræðisrannsókuanáms f. á............................................ 1,000
41. Til kand. fil. Ólafs Þorsteinssonar til þessaðljúka

námi á fjöllistaskólanum í Kaupmannahöfn ....... 500 500
42. Til Helga Jócssonar til mýra- og grasfræðisrann-

ftókna...................................................................... . 1,500 1,500

Flyt... 69,320 59,520
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1910. j 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Flnttar... 69,320 59,520

43. Til graafræSisgarðs í Keykjavík.......... 300 300

44. Til jarðskjálftarannsókna ........................................... 300 300

45. Til veöuraím8keyta innanlands ................................ 4,800 4,800

46. Til Einars Jónssonar myndasmiðs ............................ 1,200 1,200

75,920 66,120

Samtals .................... 142,040

16. gr.

Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 416,720.

1910. 1911. Alls,

kr. kr. kr.

Til bændaskólans á Hólum:
2,700 2,700

b.
c.

1,000 1,000
Önnur útgjöld: 1910. 1911.

kr. kr.
1. Til verklegrar kenslu....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ............... 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa .......
4. Til styrkveitinga nemend-

600 600

um ....................................... 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ............... 600 600
6. Til byggingar skólahúss. . 18,500

21,600 3,100

Til bændaskólans á Hvanneyri: 2700 2,700
a. Laun ............................ .............
b. Til aSstoSarkennara .................. 1,000 1,000
c. Önnur útgjöld :

1. Til verklegrar kenslu ....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ............... 500 500
3. Til eldiviSar og ljósa ...... 400 400

Flyt... 1,900 1,900 29,000 10,500
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5.
6. 
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

3.
4.

1910. 1911.
kr. kr.

fluttar... 1,900 1,900
4. Til styrkveitinga neniendum ... 400 400
5. Ymisleg útgjöld ....................... 600 600
6. Til byggingar skólahúss úr stein-

steypu............................................ 46,000

Til Torfa Bjarnasonar til verklegrar búnaðarkenslu
Til Eiðaskólans: 1910. 1911.

kr. kr.
a. Byggingarstyrkur ..................... 20,000
b. Til verklegrar búnaðarkenslu 1,500 1,500

Til Jónínu Sigurðardóttur til matreiðsluskólahalds 
Til búnaðarfélaga............................................ ............
a. Til Búnaðarfélags íslands. Þar af til kensln í

mjólkurmeðferð 3,000 kr. hvort árið ...............
b. Til nánari undirbúningsrannsókna og mælinga

viðvíkjandi áveitu úr Þjórsá og Hvi'tá á Skeið 
og Flóa ...............................................................

Laun skógræktarstjóra ........................................
Til skóggræðslu...........................................................
Handa Ungmennafélagi íslands til eflingar líkani
legra íþrótta og til skóggræðshi................................
Til sandgræðslu.............................................................
Styrkur til samvinnusmjörbúa. Styrkunnii veitist 
eftir þeim reglum, sem settar voru í lögnm nr. 49,
10. nóv. 1905 ....... .................................................
Til verkfræðings, er sé til aðstoðar landsstjórn og
hóraðsstjórnum 1910. 1911.

kr. kr.
a. Laun ............... ....................... 3,000 3,000
b. Ferðakostnaður eftir reikningi... 500 500

a. Laun handa 2 d/ralæknum ................... . ......
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í

Reykjavík.................................................................
Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu ................................
Styrkur til manns til að nema dýralækningar.......
Til Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík til þess 
undir yfirumsjón landsstjórnarinnar að reka iðn-
skóla i Reykjavík................... .....................................
Til Iðnaðarmannafélagsius á Akureyri til þess að 
reka iðnaðarmannaskóla þar ............ ...............

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr, kr.
29,000 10,500

48,900 2,900
1,500 1,500

21,500 1,500

500 500
22,000 22,000

54,000 54,000

4,000 4,000
3,000 3,000

10,500 10,500 i

1,500 1,500
4,000 4,000 i

14,000 12,000 i

3,500 3,500
2,400 2,400

400 400

300 300
600 600

5,000 5,000

1,000 1,000

227,600 141,100
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19.

20.

21.

•22

23.

24.

Flnttar
Til Iðnaðarmannafélagsin8 á ísafirði til kvöldskóla-
halds .. ... ................................................................
Til Iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til kvöld-
skólahalds ........... ....................................................
Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn til náms
erlendis ............................................ .......................
Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélags- 
ins í Reykjavík til þess að halda uppi skóla fyrir
verzlunarmenn í Reykjavík........................................
Styrkur til byggingarfróðs manns til þess að leið
beina við húsabyggingar....................................
Dagpeningar og ferðakostnaður eftir reikuingi fyrir 
skoðanir húsa á prestsetrum alt að
a. Laun handa 2 yfirmatsmönnum 

á gæðum fiskfarma, öðrum í 
Reykjavík, hinum á ísafirði ..

b. Til Þorsteins Gnðmundssonar,
launaviðbót ............................

1910. 1911.
kr. kr.

2,000 2,000

400 400

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

Laun tveggja yfirmatsmanna á gæðum síldar, ann-
ars á Akureyri, hins á Siglufirði ............................
Þóknun til vörumerkjaskráritara . .........................
Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:
a. Laun forstöðumanns, auk 25°/0 af brutto

tekjum stofnunarinnar ........................................
b. Til húsaleigu ....... ............................................
c. T.l ljósa, eldsneytis og ræstingar........................
Til fiskiveiðasjóðs Islands ........................................

Ef stofnað verður útgerðarmannafélag, er nái til 
allra eða flestra innlendrasíldarútvegsmanna, þáskal 
jafnan leita álits þess félags um úthlutun á því fé I 
Fiskiveiðasjóði, sem ætlað er til eflingar sildarútvegi. 
Iðnaðarmannafélagið í Reykjav/k til iðnsýnÍDgar...

Með því skilyrði að Reykjavíkurbær leggi að 
minsta kosti jafnmikla upphæð til syningarinnar.
Leiga eftir Gullfoss.....................................................
Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur- 
sandi til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd ...............
Styrkur til Hólasóknar-raanna til að standast kostn- 
að við kirkjugarðsbyggingu úr steinsteypu um 
Hólakirkju f. á................... ..........................................

Samtals ..

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
227,600 141,100

600 600

300 300

2,000 2,000

5,000 5,000

800 800

400 400

2,400 2.400

1,200 1,200 i
360 360

2,000 2,000
700 700 ;
500 500

6,000 6,000

2,000

300 300

200 200

500

250,860 165,860 416,720

................... ................. 416,720

33.
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17. gr.
Til skyndilána handa embættismöunum og lögboðinna framgreiðslna veitast 5,200 kr.

18. gr.
Til eftirlauua og styrktarfjár o. fl. veitast 127,220 kr. ; þar af til ekkjufriiar Jakobíuu 

Thomsen 300 kr. ; til ekkjufrúar Öunu Johnsen 150 kr.; til prestsekkju Ragubeiðar Jónsdóttur 
sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmanneyjaprestakalli 105 kr. 40 a. ; til ekkjufrúar Torfhildar 
Holm 360 kr.; til próf. dr. phil. Þ. Thoroddsen 2,000 kr. ; til síra Matthíasar Jochumssonar 2,000 
kr.; til síra Hjörleifs Einaresonar 500 kr.; til síra Einars ÞóiSarsonar 500 kr.; til Bjargar Jóns 
dóttur, ekkju stýrimannaskólastjóra M. Bjarnasonar, 300 kr. ; til ekkjufrúar Valgerðar Þor- 
steinsdóttur 250 kr.; til ekkjunnar Solveigar Þorkelsdóttur (meðan börn heunar eru í ómegð) 
200 kr.; til lækuisekkju Magneu Ásgeiresou 200 kr.; til Elinborgar Friðriksdóttur 600 kr.; 
til frú Sigríðar Þorkelsdóttur 200 kr.; til Ragnhildar Björnsdóttur, ekkju Páls Ólafssonar 
skálds, 300 kr.; til Sumarliða pósts 200 kr.; til Hannesar pósts 200 kr.; til Gísla pósts 
Eiríkssonar 200 kr.; til Jóhanns pósts Jóussouar 200 kr.; til Egils pósts Guunlaugssonar 
100 kr. ; til Böðvare pósts Jónssomr 100 kr.; til fyrverandi fangavarðar Sigurðar Jóussonar 800 
kr.; til barnakennara Tómasar Daviðssonar 200 kr. — til allra þeirra hvort árið.

19. gr-
Til óvissra útgjalda veitast 6,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað enibættismauua eða embættisinauua- 

efna frá útlöndum til að taka við embættum hér á landi.

20. gr.
Tekjuhallinn, sem fyrst um sinii er áætlað að verði kr. 198,030,33, er ætlast til að 

jafnist með tollauka sarakvæmt frumvarpi því, sem lagt er fyrir þiugið um bráðabirgðahækk- 
un á ýmsnm tollum.

21- gr.
Ef lög þau verða staðfeat, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1909 og hafa í för með 

8Ór tekjur eða útgjöld fyrir landssjóð, breytast upphæðirnar tekju og gjaldamegin sumkvæmt 
þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögiim, öðrnm en fjárlögum, tilskip- 
unum, konungsúrekurðura eður öðrum gildandi ákvörðuiuim, sarnkvi-mt 25. gr. stjórnarskrár- 
inuar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.

22. gr.
1. Ur viðlagasjóði má verja alt að 10,000 kr. til láuveitinga fcil stofnuuar mjólkurbúum. 

Lán þessi veitast eftir meðmælum frá Búuaðarfélagi íslands og gegn ábyrgð sveitafélaga, sýslu- 
félaga eða amtsfélaga. Þau ávaxtist meö 4% árlega, sóu afborgunarlaus fyrstu 3 árin, og 
greiðist siðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

2. Neshreppi utan Ennis má veita úr viðlagasjóði 8500 kr. lán gegn ábyrgð hrepps- 
nefndarinnar og sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, til þess að gera Krossavik á 
Hjallasandi að mótorbátakví. Lánið ávaxtast með 4 l/2 % og endurborgist með jöfniim afborg- 
unum á 25 árum.

3. Sláturfélagi Suðurlands má lána úr viðlagasjóði 45,000 kr. gegu jafutniklu stofnfé
(hlutafé) og ábyrgð sýslunefndanna í V.-Skaftafells, Rangárvalla, Arness, Kjósar, Borgarfjarðar 
og Mýra sýslna, og vöxtum og jöfuum afborgunum á 15 árum. Sýslufélögiti taki trygg-
ingu fyrir ábyrgðinni í fasteignum og öðrum eignum félagsins.

4. Öðrum 8láturfélögum má láua úr viðlagasjóði 25,000 kr. gegn ábyrgð hlutaðeigandi 
sýslunefnda og öðrum kjörum hinum sömu.
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5. Ullarverksmiðjunui á Akureyri má lána úr viðlagasjóði alt að 60,000 kr. með ábyrgö 
bæjarstjórnar og sýslunefudar Eyfirðinga gegn U/^/o vöxtnm og afborgunarlaust 5 ár hin 
uæstu, en greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

6. íshúsfólagi Vestmannaeyja má láua úr viðlagasjóði alt að 20,000 krónur á ábyrgð 
syslufélags Vestmannaeyja gegn 4 J/. ársvöxtum, en greiðist síðau með jöfnum afborgunum á 
15 árum.

7. Handa Heilsuhælisfólaginu má ábyrgjast 150 þús. kr. lántöku til að koma upp heilsu- 
hæli á Vífilsstöðum yfir 50 sjúkliuga.

8. Fljótshlíðarhreppi má veita úr viðlagasjóði 5 þús. kr, láu gegn ábyrgð Býslunefndar 
Kangæinga með 4 J/2 °/0 í vöxtu og jöfuum afborgunum á 25 árum.

9. Alt að' 6000 kr. má lána úr viðlagasjóði kirkjusjóði íslands, ef á þarf að halda, til 
að hlaupa undir bagga til að endurreisa 2 kirkjur í Arnessýslu. er fuku í vetur.

10. Úr viðlagasjóði má lána Björgvin Vigfússyni sýslumantii í Rangárvallasýslu alt að 
4,000 kr. til að koma sér upp embættisbústað gegn fasteignarveði eða annari þeirri trygg- 
ingu, er landsstjóriiin tekur gilda. Lánið ávaxtast með 4 % % °£ endurborgist með jöfnnm 
afborgunum á 25 árum.

Lánið er buudið því skilyrði, að bústaðurinn só á heppilegum stað fyrir sýsluna, og 
að alt láuið falli í gjalddaga, ef ekki um semur með houum eða búi liaus um kaup á húsi 
og jörð við eftirmann hans í embættinu á sínum tíma.

11. Hafnarfjarðarkaupstað má láua úr viðlagasjóði alt að 30,000 kr. til vatnsveitu í 
kaupstaðuum, er ávaxtist með 4 ^/^ °/0 og endurborgist með jöfnum afborgunum á 30 árum.

12. Úr viðlagasjóði er heimilt að verja alt að 20,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa 
bændum og samgirðingafélögum til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum gegn ábyrgð sýslu- 
nefnda. Lán þessi ávaxtast með 4°/0 og eru, að því er snertir samgirðingar og ábúendur á 
jörðum einstakra manna, afborgunarlaus fyrstu 2 árin, en afborgist síðan á 20 árum með 
jafnri afborgun á ári. Abúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum fá lán þessi gegn 6°/0 ár- 
gjaldi í vöxtum og afborgunum í 28 ár. Lán þessi veitast eftir tillögum Búnaðarfélags Islands.

13. Úr viðlagasjóði má verja alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa þurrabúð- 
armönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta — Lánið veitist að eins gegn ábyrgð 
sýslufélaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi hærri upphæð en 400 kr. fyrir þurrabúðar- 
mann hvern. — Lán þetta ávaxtist með 4 °/0 , só afborgunarlaust 4 fyrstu árin, og endur- 
borgist síðan með jöfuum afborgunum á 20 árum.

14. Sýslufólögum, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar má veita lán 
úr viðlaga8jóði í því skyni, er ávaxtist með 40/0 árlega, og endurborgist á 18 árum. Til lána 
þessara má verja alt að 40,000 kr.

15. Sýslufélögum má lána úr viðlagasjóði alt að 10,000 kr. hvort árið til þess að koma 
upp kornforðabúrum til. skepnufóðurs, þar sem hætt er við að sigling geti tepst af ísum. Lán 
þessi ávaxtist með 4°/0 árlega og endurborgist á 15 árum.

16. Hreppsnefndum má veita lán úr viðlagasjóði gegn ábyrgð sýslunefnda alt að 
30,000 kr. hvort árið til að byggja barnaskóla, sem samkvæmt fræðslulögunum verður ekki 
komist hjá að byggja.

17. Úr viðlagasjóði er heimilt að lána Jóhannesi J. Reykdal verksmiðjueiganda í 
Hafnarfirði alt að 5000 kr. til að endurbyggja trósmíðaverksmiðju sína að gólfi og veggjum 
úr steiusteypu. Láuið veitist eftir á gegn fasteignarveði eða annari þeirri tryggingu, er lands- 
stjóruiu tekur gilda; ávaxtast með 4 J/2 °/0 og endurborgast með jöfnum afborgunum á 15 árura.
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Ed. 587- Nefndarálit
í málinu: Frnmvarp til iaga um lífsábyrgð fyrir sjómenn á íslenzkum skipum.

Nefndin telur frumvarp þetta réttarbót. Það nýmæli er í það tekið, að vá- 
trygging sjómanna nær einnig til sjóiuanna á vélarbátum og róðrarbátum. Nefadin tel- 
ur rétt, að lögin nái þó ekki til minni báta en sexæringa, með þvi að slikum bátum er 
nú orðið óvíða róið að staðaldri. Þá virðist nefndinni og nokkur tormerki geti verið á 
því, að láta sömu reglur fyrir innheimtu gjaldsins gilda fyrir þilskip og þessa minni 
báta. Skipverjar á þeim eru ekki lögskráðir og getur lögskráningarstjóri því ekki haft 
sama eftiriit með ráðningu þeirra og þiiskipamanna, og aðgangur að útgerðarmönndm 
þeirra torveldari en þá, er um þilskipin er að ræða. Ennfremur þarf að gera ráðstöfan 
fyrir hinum núverandi vátxyggingarsjóði sjómanna. Til þess að ráða bót á þessum váil- 
kvæðum og öðrum smágöllum hefir nefndin þvi gjört nokkrar breytingartillögur við 
frumvarpið, er hér fara á eftir, og ræður hún deildinni til að samþykkja þær.

i.
2.

3-
4-

S-

6.

Við i. gr. Orðin: »í förum* í niðurlagi fyrstu málsgreinar falli burtu.
— » — Fyrir orðin: »opnum bátum . . . fiskiveiða< komi: »og róðrarbátum,

sexæringum eða stærric.
— 2. — Orðin i fyrri málsgreininni »og skal< til enda greinarinnar falli burtu.
— • — Siðari málsgrein orðist svo: »Þegar formaður á vélarbát eðá róðrar-

bát (sbr. i. gr.) hefir ráðið hásetasína, skal hann jafnskjótt senda hrepp- 
stjóra eða bæjarfógeta skýrslu urn nöfn þeirra, heimili og aldur ásámt 
gjaldi þvi, er greiða ber eftir 3. gr., en hreppstjóri sendir skýrsluna og 
gjaldið til sýslumanns sem skráningarstjóra og skal hann senda skrá 
þessa og þá, sem nefnd er i fyrri málsgrein greinar þessarar vátrygg- 
ingarstjóm þeirri, sem nefnd er í 4. gr. laga þessara

— 3. — Greinin orðist svo: Hver sá sjómaður, sem vátrygður er eftir lögum
þessum, er skyldur að greiða í vátryggingarsjóð, þann er siðar getur 
um, gjald er nemur 18 aurum fyrir hverja viku, sem hann er lögskráð- 
ur fyrir eða ráðinn i skiprúm, og reiknast gjaldið frá lðgskráningardegi 
eða þeim degi, er hann kom í skiprúm. Þriðjung á móts við gjald 
skipverjanna allra greiðir útgerðarmaður.

Útgerðarmaður þilskips greiðir skráningarstjóin gjald þetta fyrir sig 
og fyrir skipverja sina gegn endurgjaldi af kaupi þeirra eða hlut, og 
innheimtir skráningarstjóri það gjald. Gjald þetta greiðist þegar lög- 
skrániugin fer fram og má taka það lögtaki. — Formaður véiarbáts eða 
eða róðrarbáts greiðir gjaldið fyrir útgerðarmann og skipverja til hrepp- 
stjóra eða bæjarfógeta (sbr. 2. gr.) gegn endurgjaldi af afla bátsins eða 
hlutum hásetanna. Gjald þetta má og taka lögtaki. Skráningarttjóri 
skilar gjaldinu í vátryggingarsjóð fyrir lok desembermánaðar ár hvert 
að frádregnum 2°/0 innheimtulaunum af þilskipum og 4% af vélarbát- 
um og róðrarbátum, og gengur helmingurinn af hinu síðamefnda gjaldi 
til hreppstjóra, þar sem hann hefir innheimtuna á hendi.

— 4. — Fyrir »Vátryggingarfélaginu< komi: »Yátryggingarsjóðnum<.
— » — Fyrir »vátryggingarsjóði< íenda greinarinnar komi »vátryggingarsjóðnum«.

118
7-
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8. A eftir 7. gr. komi ný grein, er verður 8. gr. 'svo hljóðandi: »Sjóður sá, 
er stofnaður er með lögum þessum tekur við eignum og skuldbinding- 
um vátryggingarsjóðs þess, er stofnaður var með lögum nr. 40, to. 
nóv. 1903. Að öðru leyti eru þau lög úr gildi numin«. Greinatalan 
breytist eftir þvi.

9. Við 9. gr. Greinin falE burtu.
10. Ný grein sem verður 10. gr. svo hljóðandi: Brot gegn lögum þess- 

um varða 5—100 kr. sektum, sem renna að hálfu i vátryggingarsjóð og 
að hálfu í sveitarsjóð, þar sem brotið er framið.
Með mál út af brotum þessum skal farið með sem almenn lögreglumál.

11. Ný grein, sem verður ti.gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1910.

12. Fyrirsögn frumvarpsins orðis svo :
Frumvarp til laga um vátrygging fyrir sjómenn.

Alþingi 21. april 1909.
Jens Pálsson Sigurður Stefánsson

formaður. skrifari og framsögumaður.
Eiríkur Briem.

Nd. 588. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um breyting á lögum um bygging, ábúð og útekt jarða 

frá 12. jan. 1884.
Frá Landbúnaðamefndinni.

Við 1. gr.:
1. Á eftir orðunum i 5. línu að ofan »fer frá henní« bætist: eða 

hættir ábúð.
2. Á eftir orðunum í 4 línu neðanfrá: »þeirra jarðarbóta«, bætist: sem 

ekki eru áskildar i byggingarskilmálum og — — Orðið »er» i sömu 
linu falli burtu.

3. í stað orðsins »hækkunar« i þriðju línu neðan frá komi: lækkunar. 
Við 3. gr.:

4. í stað »jarðhús« í 4 málsgr. komi: jarðarhúsi.
Við 4. gr.:

5. Orðin undir staflið a »af aðkeyptu efni« falli burtu.

Bsd. 589. Breytingartillftgur
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1906—1907. 

. Frá Steingr. Jónssyni og Aug. Flygenring.

Við 11. gr.
1. Fyrir orðin »árið 1906«, komi: árin 1906 og 1907.
2. Fyrir »312:65». komi: 460.98.
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590- Breytingartillögur
við frumvarp til laga um aðflutningsbann á áfengi. (Þingskj. 482). 

Flutningsm.: Ari Jónsson.

Við 9. gr. 
Við 10. gr.

Við 11. gr-

Við B- gr-
Við M- gr-

Við gr-
Við 16. gr-

Við 23. gr-

Nd.

í stað: »1. jan. 1912« komi: »1. jan. 1915«.
í stað greinarínnar komi 10. gr. svo- hljóðandi: »Þær áfengisbirgðir, sem 
einstakir menn kunna að hafa i vörzlum sinum 1. jan. 1915 er ekki skylt 
að flytja burt úr landinu. En eigendur þeirra skulu skyfdir að gefa lög- 
reglustjóra vottorð að viðlögðum drengskap um hverjar og hve miklar 
birgðir þeir hafi. Slíkt vottorð skal siðan gefa um hver áramót um hver- 
jar og hve miklar birgðir séu eftir óeyddar, unz birgðirnar eru þrotnar.

Afengi það er hér ræðir um, má aldrei flytja burt af heimili eiganda, 
nema hann flytji sjálfur búferlum eða það sé áður gert óhæft til drykkjar. 
í stað: >og skal þá gera heimilisrannsókn hjá houum<, komi: >og má þá 
gera heimilisrannsókn hjá honum eftir dómsúrskurði. í stað: »sýna sönn- 
unargögn þess,< komi: »skýra frá<.
Þessi grein falli burtu og greinatalan breytist eftir því.
Við greinina bætist: »Hið sama gildir og um aðra, er vitni bera í mál- 
inu.<
í stað: »200« komi: »300«.
í stað: »fjárnám í sektum< komi: »f]árnám fynr sektum«.
í stað: »200—1000 kr.< í annari málsgrein komi: »200—2000 kr.< 
f stað þessarar greinar komi tvær nýjar greinar er hljóði svo:
23. gr. Að svo miklu leyti sem ekki er öðruvísi ákveðið i lögum þessum

öðlast þau gildi 1. jan. 1912.
24. gr. Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 26, n.nóv. 1899

um verzlun og veitingu áfengra drykkja, og önnur þau ákvæði, 
er koma I bága við lög þessi.

591. Alit
nefndarmnar um verzlunarlöggjöf og atvinnulöggjöf.

Nefndin hefir nú athugað tillögu þá til þingsályktunar um verzlunarlöggjöf á 
þingskjali 19/, og leggur til að gera á henni breytingar, þær sem hér fara á eftir:

Orðið »hérlendra< falli burt. Á eftir orðunum: »lausaverzlunar- og umboðssölu< 
komi: ennfremur að því er snertir skilyrði fyrir stofnun og starfsemi hlutafélaga. Fyrir 
orðið »frumvarp< komi: frumvörp. Fyrir orðið »þetta< komi: þessi.

Neðri deild Alþingis 23. apríl 1909.

Björn Kristjánsson, Magnús Blöndahl, Jón Ólafsson, 
formaður. skrifari. framsögum.

Ólafur Briem. Jón Jónsson.t
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Nd. 592. Breytingartillögnr
við frumvarp til laga um heimild fyrir landssjóð til að kaupa hlutabréf í íslandsbanka 

og til að gefa út landssjóðsskuldabréf.
Frá Peningamálanefndinni.

1. Aftan við 5. gr, komi: »Þó losna hlutabréfin úr þessari tryggingu jafnóðum og 
skuldabréfin eru innleyst«.

2. Á eftir 5. gr. komi ný grein er verður 6. gr. svo hljóðandi:
Nú þykir stjórnarráði íslands hagkvæmara að taka útlent lán handa landssjóði 

til að kaupa hlutabréf þau, er. um getur i 1. gr., og er þá ráðherra Islands veitt 
heimild til að taka slíkt lán, alt að 2 — tveim — miljónum króna, er endurborg- 
ast með jöfnum afborgunum á 30 árum, en þó mega vextir aí slíku láni eigi fara fram 
úr 41/íO/o é ári og skal lánið óuppsegjanlegt frá hálfu lánveitanda.

3. Ennfremur komi önnur ný grein, er verði 7. gr. svolátandi:
»Verði Ián það tekið, sem nefnt er i 6. gr., veitist ráðherra íslands ennfremur 

heimild til að gefa út landssjóðsskuldabréf fyrir láninu, og skulu skuldabréfin útbúin 
með vaxtamiðum sem greiddir séu tvisvar á ári, 2. dag janúar og 2. dag júlimánaðar. 
Skuldabréfin skulu vera á islenzku og máli þess lands sem lánið veitir, og mynt þess.

4. Við 6. grein, sem verður 8. gr.
Fyrir orðin: »fá þeir« komi: »fær hver þeirra«.

Aftan við greinina bætist:
»Nú forfallast einhver þessara manna frá að mæta á aðalfundum og skipar þá 

stjómarráðið mann í hans stað.

Ed. 593. Breytingartillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907. 

Flutningsmaður Steingr. Jónsson.

Við 7. gr. 1. lið. í stað orðsins »konungs«, komi: Christians konungs IX.

Nd. 594. Nefndarrlit
um frumvarp til laga um sóknargjöld.

Frumvarp þetta er að miklu leyti samhljóða tillögum milliþinganefndarinnar i 
skattamálum. Nefndin er samþykk aðalstefnu frumvarpsins og lætur sér nægja að vísa 
til álits skattanefndarinnar og nefndar þeirrar í Ed., er hafði mál þetta til athugunar.

Um einstök atriði skal það tekið fram, að eftir tillögum milliþinganefndarinnar 
á kirkjugjald að öllu leyti að koma jafnt niður á hvem gjaldskyldan safnaðarlim, en í 
7. gr. þessa frumvarps er svo fyrir mælt, að ávalt þegar kirkjugjald i sóknum, þar sem 
söfnuður hefir á hendi umsjón og fjárhald kirkju, er hækkað frá því, sem lögákveðið er,
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skuli gjaldaukanum jafna niður að hálfu leyti eftir efnum og ástæðum. Téð breyting er 
að vísu brot á þeirri meginreglu frumvarpsins, að kirkjugjaldið sé persónugjald, en til 
þess að réttlæta það, hefir nefndin í Ed. haldið því fram, að hækkun gjaldsins, þegar svo 
á stendur, að kirkja er bygð og lúka þarf byggingarkostnaði hennar, geti sem persónu- 
gjald komið þungt niður á félitlum mönnum. og að sanngirni mæli með því, að efna- 
menn leggi þá tiltölulegs meira fram en fátæklingar. enda muni þeir oftast ráða meiru 
um kostnaðinn, hversu mikill hann verður.

Jafnvel þó þetta sé ef til vill fullgild ástæða til þess, að hafa undantekningu frá 
aðalregiu frumvarpsins um greiðslu kirkjugjaldsins, þegar svo sérstaklega stendur á, að 
gjaldaukinn yrði afarmikill, er þar fyrir engin brýn nauðsvn á að víkja frá reglunni, þeg- 
ar einungis er um litla hækkun að ræða. Hve mikil sú kækkun megi vera, án þess að 
gjaldmátanum sé breytt, mætti að visu til taka i lögunum, en réttast virðist, að láta 
sóknarnefnd, safnaðarfund og héraðsfund í sameiningu hafa frjálsar hendur að hækka per- 
sónugjaldið eftir því, sem fæTt þykir. En fari svo, að gjaid það, sem þannig er ákveðið, 
nægi ekki fyrir nauðsynlegum útgjöldum kirkjunnar, þarf sóknarnefnd að hafa heimild 
til að jafna niður sérstaklega því, sem á vantar, og virðist þá óbrotnast að téð aukaniður- 
jöfnun, sem að líkindum þyrfti sjaldan að gripa til, fari að öllu leyti eftir efnum og 
ástæðum.

í 8. gr. frumvarpsins er svo fyrir mælt, að þegar landsstjórnin ákveður kirkju- 
gjald i sóknum, þar sem söfnuður hefir ekki tekið að sér umsjón og fjárhald kirkju, 
skuli gjaldið nema m i n s t jafnmikilli upphæð og allar sóknartekjur kirkjunnar hafa numið 
eftir io ára meðaltali. Með því að orðið »minst< í þessu sambandi getur valdið mis- 
skilningi á þá leið, að hámark gjaldsins eigi að vera algerlega á valdi landsstjórnarinn- 
ar, vill nefndin fella það niður, enda stóð það ekki í tillögum skattamálanefndarinnar. 
A hinn bóginn virðist það leiða af sjálfu sér, að ekki þurfi að hnitmiða upphæð gjalds 
ins við meðaltal undanfarinna ára frekara en svo, að gjaldið standi jafnan á heilum eyri.

í 3- °g 9- K‘- frumvarpsins er eindagi sóknargjalda tiltekinn 15. október. En 
þar er sá annmarki á, að manntal er ekki tekið fyr en í desember, eða að því er snertir 
Reykjavíkurkaupstað siðari hluta októbermánaðar. Með tilliti til þesssa virðist haganlegra 
að gjalddaginn sé ákveðinn 31. desember.

í 11. gr. frumvarpsins er svo ákveðið, að presti og hreppstjóra eða bæjarfógeta 
í kaupstöðum sé skylt að láta sóknarnefnd í té manntalsskýrslur. En með því að hrepp- 
stjórar eru lausir við að taka manntal, og sömuleiðis bæjarfqgetar, annarstaðar en i 
Reykjavik, þykir rétt að víkja við orðalaginu í upphafi greinarinnar.

Breytingartillögur nefndarinnar eru þessar:
1. Við 3. gr. Fyrir »15. október* komi: 31. desember.
2. — 7. — Fyrir »kirkjugjöld< komi: kirkjugjald.
3. — 7. — Síðasta málsgrein orðist svo:

Ef hið lögskipaða kirkjugjald með hækkun þeirri, er sóknarnefnd hefir 
ákveðið og safnaðarfundur og héraðsfundur samþykt. nægir ekki fyrir nauð- 
synlegum útgjöldum kirkjunnar, er sóknarnefnd heimilt að jafna niður 
því, sem á vantar, á alla gjaldskylda safnaðarlimi eftir efnum og ástæðum.

4. — 8. — Orðið »minst< falli burt.
5- — 9- — Fyrir »15. október< komi: 31. desember.
6. — ii. — Fyrir »Presti — skýrslur þær< komi: Presti eða öðrum þeim, er mann-



942 Þingskjal 594—595

tal skal taka, er skylt að láta sóknarnefnd í té ókeypis ’skýrslur þær um 
manntal.

Að öðru leyti skal þess getið, að nieð því að bér er að ræða um einn lið í 
nýju skattakerfi, og þjóðin hefir æskt þess á þingmálafundum, að þar að lútandi tillögum 
skattamálanefndarinnar verði ekki ráðið til lykta á þessu þingi, þykir ekki ráðlegt að af- 
greiða nú frumvarpið sem lög, enda mun nefndin síðar koma fram með tillögu um að 
fullnaðarúrslitum málsins verði frestað.

Alþingi 22. april 1909.

Ólafur Briem 
form. og framsögum.

Björn Kristjánsson 
skrifari.

Jóh. Jóhannesson Einar Jónsson.

Magnús Blöndahl.

Við erum ósamþykkir heiðruðum meðnefndarmönnum okkar i þvi, að vér vil- 
jum láta a 11 a þá, sem ekki eru þjóðkirkjutrúar, vera lausa við þessi gjöld.

Jón Olafsson. Jón Sigurðsson.

Ed. 595. Breytingartillaga

við breytingartillögur á þingskjali 590.

Flutningsmenn: lósef Bjömsson, Gunnar Ólafsson, Sigurður Stefánsson 

Jens Pálsson, Kristinn Daníelsson, Sigurður Hjörleifsson.

Við breytingartillögu við 10. gr. Fyrir >1915« komi: 1912.
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Nd. 596. Nefndarálit
minni hlutans á sambandsmálinu.

Minni hlutinn gekk að starfí sinu i þessari nefnd með þeim einlæga áset- 
ningi að reyna að teigja sig í ítrustu lög til sainkomulags í málinu til þess að 
frúmvarpið gæti náð framgangi á þingi með þeim breytingum, sem nokkur von 
gæti verið um að náð gætu samþykki beggja samningsaðila.

En þegar á fyrsta fundi var oss gefið í skyn, að vér minnihlutamenn ætt- 
um ekkert erindi í nefndina og að bezt væri að losna sem fyrst við oss. Vér 
reyndum að fá málið rætt bæði í heild sinni og í einstökum atriðum; en þess var 
helzt engin kostur. Núverandi ráðherra var formaður nefndarinnar og reyndi þó 
að boða nokkra fundi, en þeir vildu verða misjafnt sóttir og fórust oft fyrir, mest 
sakir pess, var oss sagt, að hann og nefndarmenn sumir þóttust vera bundnir 
störfum i öðrum nefndum.

Þá er ráðherrann svo fór til Hafnar mæltist hann til þess, og móti því 
mælti enginn, að meðan hann væri í burtu væri tekið fyrir stjórnarskrárfrum- 
varp, það er stjórnin hafði lagt fyrir þingið og vísað var til nefndarinnar. En 
þegar hann var farinn, var þingmaður Norður ísfirðinga kosinn formaður nefndar- 
innar f fjarveru hans, en meiri hluti þingdeildarinnar hafði kosið þingmann Norður- 
Þingeyinga til þess að sitja í nefndinni i fjarveru núverandi ráðherra.

A fyrsta fundi, sem haldinn var eftir utanför núverandi ráðherra, mælt- 
umst vér til að fá stjórnarskrárfrumvarpið tekið fyrir til umræðu, eins og um 
hafði verið talað áður. En þess var enginn kostur. Inn nýi nefndarformaður 
sagöi, að nú yrði sambandslagafrumvárpið tekið fyrir og reynt að ráða því til 
lykta. Svo var ákveðið, að halda fund á hverjum degi, en úr þvi varð ekkert; 
eitthvað tveir fundir haldnir, og siðan hætt við öll fundahöld, þar til er ráð- 
herra kom aftur úr utanför sinni. Á fundi, sem þá var haldinn og ráðherranum hafði 
ekki verið boðaður, kröfðumst vér þess, að ef ráðherrann áliti sig alveg gcnginn 
úr nefndinni, þá yrði hann þó beðinn að unna nefndinni viðtals á einum fundi. 
Þrátt fyrir mótmæli formanns, sem áleit að vér heföum ekkert við hann að tala 
i þessu máli, var það þó samþykt með meiri hluta atkvæða að skora á ráðherra 
um þetta, og með því að formaður færðist undan að framkvæma þessa fundar- 
ályktun, var ritara nefndarinnar, fyrsta þm. Reykvikinga, falið að flytja ráðherr- 
anum þessa áskorun í nafni nefndarinnar, og skýrði hann svo frá á næsta fundi 
að hann hefði gert það. En hversu sem á þvi stóð, þá mætti ráðherrann aldrei 
til viðtals vfð nefndina á næsta fundi, en það var siðasti fundurinn, sem nefndin 
hélt öll i sameiningu, því að oss minnihlutamönnum var settur sá frestur síðastur 
til þess að segja tii, hvort vér vildum ganga að grundvelli meirihlutans. En um 
þann grundvöll fengum vér það eitt að heyra, að oss var lesin upp orðun sú 
sem meirihlutinn vildi hafa á fyrstu grein. Vér beiddumst þess, að fá að heyra, 
hvemig stefna þessarar greinar yrði nánara skýrð og ákveðin i siðari greinum 
frumvarpsins. En þess var enginn kostur að fá að heyra orðun þeirra. Eigi gát- 
um vér heldur fengið neitt svar upp á það, hvað meirihlutinn hugsaði sér að 
gera frekara framvegis, til viðreisnar réttarstöðu lands vors, ef þessi vegur 
hans reyndist ófær með öllu.
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Þá fórum vér fram á það, að vér fengjum að sjá uppkast að ’nefndar- 
áliti meirihlutans, þá er þvi væri lokið, eða jafnótt, og hafa það í höndum þótt 
ekki væri nema tvær—þrjár klukkustundir. En því var algerlega synjað. Jafn- 
framt var oss þó gefin von um að vér gætum fengið að heyra nefndarálitið lesið 
upp á fundi, auðvitað með því mótí að vér létum einnig meiri hlutann heyra 
vort uppkast. En er til kom, var einnig þessu synjað, svo að vér höfum hvorki 
átt kost á að sjá né heyra nokkurt orð í áliti meirihlutans, nema þetta uppkast 
til fyrstu greinar, sem vér vitum þó ekki, hvort koma muni óbreytt fram eða ekki f
í nefndarálitinu.

Allur inn ástæðulausi og óþarfi dráttur málsins i nefndinni bendir nú á það, 
að það sé tilgangur háttvirts meirihluta á þinginu, að láta ekki sambandsmálið 
verða útrætt á þessu þingi, og stjórnarskrárbreytingar virðist helzt vera tilgang- 
urinn að láta ekki einu sinni geta komið til umræðu.

Því var heitið, er nefndin klofnaði, að boða oss á fund aftur í nefndinni, 
til að ræða stjórnarskrárfrumvarpið. En enginn slíkur fundur hefir siðan boðaður 
verið, og nú er auðsætt, að það væri um seinan að koma því máli inn á þing í 
þvi skyni, að það geti útrætt orðið, þótt nefndin. færi nú á ellelftu stund að ræða 
það til málamynda.

Það sem skilið hefir leiðir meirihlutans og minnihlutans i nefndinni í 
þessu máli, er ósamkomulag um grundvött, þann er hvorir um sig vilja byggja á.

Það eina, sein báðum hlutum nefndarinnar kemur saman um, er það, að 
hvorir um sig vilja að ísland verði frjálst og sjálfstætt ríki.

En meirihlutinn vill ekki, að íslenzka ríkið standi í neinu málasambandi 
(realunion) við nokkurt annað ríki, en vill þó fyrir hvern mun, eða þykist vilja, 
hafa sama konung sem Danmörk.

Meirihlutinn vill að vísu fela Danastjórn um stundar sakir að fara með 
nokkur mál, utanríkismál og landhelgisvarnir, fyrir vora hönd gegn ákveðinni 
borgun.

Hermál vill meirihlutinn ekki fela Dönum að fara með fyrir vora hönd, 
ekki einu sinni til bráðabirgða, og að því er oss hefir skilist, vill meirihlutinn 
heidur ekki að vér höfum neiu hermál sjálfir.

Minnihlutinn vill hinsvegar, að ísland sé frjálst og sjálfstætt konungsriki, 
jafnrétthátt Danmörku og samhliða henni, og að konungsríkin bæði hafi einn og 
sama konung. En jafnframt viljum vér eftir frjálsu samkomulagi fela Dönum að 
fara fyrst um sinn með nokkur mál fyrir vora hönd, svo sem segir í frumvarpi 
því til sambandslagn, sem nú liggur fyrir þessu þingi. Þessi mál viljum vér að séu 
sameiginleg á þann hátt, að Danastjórn fari með þau að voru leyti i umboði voru.

Það viljum vér og tilskilið hafa, að hvort ríkið um sig geti sagt upp 
þessari meðferð málanna eftir tiltekinn frest.

Þó viljum vér að hermál og utanrikismál séu sameiginleg mál, og að 
Danastjórn fari með vorn þátt þeirra raála fyrir vora hönd fyrst um sinn með 
ákveðnum skilyrðum í umboði voru, og geti hvorugt ríkið sagt upp umboðsmensk- 
unni á stjórn þeirra mála, nema báðura komi saman um það.

Vér skulum nú nokkuð líta á hvoru þennan máistað um sig.
Meirihlutinn kveðst ekkert málasamband vilja hafa við Danmörku, en að 

eisn persónusamband, það er: sameiginlegan konung i báðum ríkjum. Kostnaðinn
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tíl þessa konungs og ættmenna hans og hirðhalds vill meirihlutinn að ísland greiði 
að tiltölu réttri við Danmörku.

Vér skulum nú fyrst og fremst taka það fram, að á því sem meirihlutinn 
fer hér fram á, er, og verður sjálfsagt aldrei, nokkur kostur, þar sem Danir eru 
með öllu ófáaniegir til að leyfa konungi sínum að vera konungur eða þjóðhöfð- 
ingi í nokkru öðru ríki, sem ekki vill hafa nokkurt eitt sameiginlegt mál með Dan- 
mörku (sbr. yfirlýsingu forsætisráðherra og dönsku nefndarmannanna bls. XVI—XVH 
í »athugasemdunum< að uppkastinu, og yfirlýsing núver. forsætisráðherra i aa.tnta.ji 
við vorn nýja ráðherra nú nýverið). Slíkt persónusamband hefir aldrei til verið, er 
ekki til og getur eftir eðli sinu aldrei staðist, milli nokkurra tveggja eða fleiri 
ríkja, sem hafa fyllUega þingbundna honungsstjóm. Þar sem slíkt samband 
hefir átt sér stað, eða getur átt sér stað, þar hefir konungurinn verið, og hlýtur 
að vera, einvaldur í báðum löndunum, eða öðru að minsta kosti, i stjóm hermála 
og utanríkismála. Sé konungurinn það ekki, hljóta bæði ríkin að hafa sameigin- 
lega stjórn i þessum málum, hvemig sem henni svo er fyrir komið.

En vér skulum eitt augnablik hugsa oss, að þetta fyrirkomulag væri ekki 
tómur loftkastali, og að það stæði oss til boða. Hvaða hag hefði þá ísland, 
samkvæmt skoðun meirihlutans, ef það annars væri fært um að taka sliku fyrir- 
komulagi, af því að hafa konung í öðru landi og greiða honum árlega ærið fé 
fyrir það eitt, að lána nafn sitt til þess að heita konungur? Ef meirihl. álítur 
088 geta staðið staðið straum af því að vera einstætt riki, er þá ekki eftir þeirra 
skoðun innlend konungsstjórn betri og sjálfstæðishugmyndum þeirra samboðnari? 
Með þvi móti rynni þó konungsmatan ekki út úr landinu.

Hreint persónusamband væri ekkert annað en fullur aðskilnaður rikjanna, 
þar sem þau hefði ekki nokkurt eitt mál sameiginlegt.

Persónusamband er ekkert annað en grímuklæddur aðskiln- 
aður, og krafan urn hann ekkert annað en grimuklædd aðskilnaðarkrafa.

Annaðhvort hlýtur meirihlutinn að vilja fullan aðskilnað ríkjanna, ellegar 
vilja hann ekki. Sé svo í raun og veru, að þeir vilji hann, þá er það ekkert 
annað en einurðarleysi eða óhreinskilni að segja ekki svo með berum orðum og 
nefna hlutinn réttu nafni.

En vér viljum gjarnan trúa því, að meiríhluti stjómarflokksins á þingi nú 
sé samdóma því sem núverandi ráðherra íslands hefir nýlega í ljósi látið, að 
aðskilnaðarhugmyndin sé ekki annað en loftkastali. Hvort meirihluti meirihlut- 
ans í nefnd þessari sé sömu skoðunar, er oss ekki fullljóst. En sé svo, að meiri- 
hluti meirihlutans í þessari nefnd séu skilnaðarmenn, en hafi að eins ekki fulla 
einurð á eða einlægni til að halda skilnaðinum fram nú þegar, þykist ekki við þvi 
búnir eða landið þvi vaxið að svo stöddu, þd, og þá fyrst, verður þessi persónu- 
sambandskrafa þeirra fullskiljanleg.

En í hverjum tilgangi eru þeir að reyna að hylja aðskilnaðarkröfu sina 
undir grimu persónusambandsins? Hvern geta þeir blekt með þeirri grimu?

Danir eru eru ekki svo einfaldir og óþroskaðir, ekki þau stjómmálaleg 
reifaböm, að þeir sjái ekki gegnum grímuna, sjái, hvar fiskur liggur undir steini. 
Þetta hefir hver einasti danskur stjórnmálamaður sýnt, sem nokkuð hefir fjallað 
um þetta mál.

Það er þvi vitanlega ekki til neins að ætla sér að hverfa þeim sýn i 
119
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þessu máli. Og að vera að láta í ljósi nokkra minstu von um, að það muni 
nokkru sinni takast að sannfæra Dani um, að persónusamband eintómt sé nokkuð 
annað i raun og veru, en algerður aðskilnaður, það hljóta að vera tóm látalseti, 
ekki gerð í þeim tilgangi, að nokkur danskur maður festi trúnað á þau, heldur að 
eins til að segja eitthvað, sem ekki láti eins illa í eyrum eins og hreinn að- 
skilnaður nefndur sínu rétta nafni.

En hverjum á þá að hverfa sýn, hvern á að blekkja með grimunni? 
Er það islenzk alþýða, íslenzkir kjósendur, sem menn treysta að séu svo óglöggir 
á stjómarfarslegar hugmyndir, að þeir skilji ekki, að persónusambandið eintómt 
er hreinn og beinn skilnaður, nema hvað það gerir oss skattskylda konungi í 
öðru landi?

Vér skiljum satt að segja ekki að öðrum kosti, hvað háttvirtur meirihluti 
er að fara eða hvert hann stefnir i þessu máli.

Meirihlutinn kveðst að vísu vilja fela Danastjórn fyrst um sinn, þ. e. a. s. 
um tiltekið árabil, að fara með landhelgisvarnir vorar og utanríkismál vor fyrir 
vora hönd, og fyrir þetta vilja þeir greiða borgun.

Þeir sem í alvöru halda þessu fram, að hreint perónusamband (=alger 
málaaðskilnaður) sé oss fyrir beztu, þeir hljóta að vera þess fullvissir og byggja 
á því, að ísland sé sjálffært um að standa straum af þessum málum, en hvi vilja 
þeir þá ekki heldur fela islenzkum mönnum þessi störf og borga þeim fyrir, held- 
ur en að láta borgun fyrir þau renna út úr landinu til Dana? Hvaða líkur hafa 
þeir annars til þess, að Danir sé fáanlegir til að taka að sér um stund að fara 
með þessi mál í umboði voru, vel vitandi, að vér ætlum oss innan skamms að 
taka það umboð aftur? Og getum vér verið þektar að því sóma vors vegna, jafn- 
framt því sem vér réttum þeim skilnaðar-snoppunginn, sem felst í kröfunni um 
persónusamband eitt, að koma biðjandi til þeirra um að gera oss þenna greiða?

Skoðun minnihlutans er aftur á móti sú, að oss væri aðskilnaður, hvort 
heldur í persónusambandi eða án þess, beinn og sýnn háski. Vér lítum svo 
á, að vér höfum hvorki efni né mannafla til þess að slíta öllu málefnasambandi 
við Dani. Þjóð vor hefir nú þegar allþungar álögur að bera í samanburði við 
efnahag sinn. Og væri það gerlegt að íþyngja henni að nokkrum mun með ný- 
jum útgjöldum, þá eru svo margar þarfir á verklegum fyrirtækjum, er til fram- 
fara horfa, og fyrst og fremst mundu þarfnast allra þeirra framlaga, sem vér, 
jatn-fdmennir, með nokkru móti getum risið undir. Ætti ofan á þetta alt að bæta 
stórútgjöldum til utanríkismála og hermála (og hjá öllum hermálakostnaði, getum 
vér þá þó aldrei komist, ef vér ætlum að skiija öll málefui vor frá sambandi 
við annað riki), þá er enginn vafi á því i vorum augum, að álögur, þær sem 
þannig leggjast á þjóðina til gersamlega arðlausra fyrirtækja, hlytu að verða 
henni algerlega um megn. Útgjöldin ykjust svo mikið, að fólk mundi flýja land- 
ið undan þeirri þungbæru byrði. Og hins vegar mættum vér þá búast við að 
verða innan örfárra ára öðrum þjóðum að bráð.

Ef vér förum svo að ráði voru, að ofþyngja þjóðinni með nýjum og gif- 
urlegum álögum, sem varið yrði i tómt arðlaust stjórnartildur, þá mundi það al- 
gerlega draga úr mætti vorum, sern enn er þó helzt til lítill, til að hagnýta oss 
atvinnuvegi og auðsuppsprettur landsins, sem annars eru svo miklar og arðvænlegar 
fynr hvern, þann sem efnakraft hefir til að nota þær, að þær mundu enn meira
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en áður draga að sér aðrar þjóðir, sem fljótt mundu gera sig hér heimakomnar, 
þegar landið stæði opið og varnarlaust fvrir öllum yfirgangsseggjum.

Þó að Danmörk sé ekkert stórveldi, þá er hún þó elzta konungsríkið í 
Norðurálfunni. Hún lifir í friði og góðu samlyndi við önnur lönd, og stjórnmála- 
stefna hennar er, og hlýtur framvegis að verða, sú, að halda góðu samkomulagi 
við aðrar þjóðir. Hún nýtur virðingar og viðurkenningar alls ins mentaða heims, 
og vér njótum þar góðs af. Aðrar þjóðir skirrast við að níðast á oss eða brjóta 
á oss þjóðarétt meðan vér erum í sambandi við Danmörk. En vér vitum ekk- 
ert, hversu öðrum þjóðum mundi við oss fara, er vér værum lausir úr vernd 
Dana, og ef litið er til meðferðar á öðrum einstæðings-smáþjóðum (Transvaal, 
Orania, Bosnia, Herzegowina), þá er meir en tvísýnt að ekki skifti um til ins 
verra, og það þótt vér fengjum viðurkenningu annara þjóða.

Það gleður oss að hafa nýlega séð í mörgum dönskum blöðum, að núver- 
andi ráðherra íslands hefir látið alveg sömu skoðun í ljósi um þetta efni, sem 
þá er vér höldum hér fram. í frumvarpi því um sambandsmálið, er nú liggur 
fyrir, eru ákvæði um hermál og utanríkismál svo hagkvæm oss, sem vér, eins 
á stendur, frekast getum kosið. Þau mál eiga að vera sameiginleg raál beggja 
rikjanna, — in einu sameiginlegu mál til langframa, sem hvorugur samningsaðili 
geti upp sagt án samkomulags við hinn. Hinsvegar er beint gert ráð fyrir þvi 
í 6. gr, að vér getum tekið þátt í stjórn þessara vorra einu sameiginlegu mála, 
þá er vér þykjumst hafa efni og þroska tíl þess, og verða þá löggjafarþing beggja 
rikjanna að gera samning um þá hluttöku, alveg eins og nú er til ætlast að gert 
sé um alt samband landanna.

Hitt er beint tekið fram, að vér berum engan kostnað af þessum tveim 
málum meðan vér tökum eigi þátt í stjórn þeirra, og aldrei nein »»a»»a-framlög 
til herþjónustu, oer jafnframt er oss áskilið, að engir samningar við út- 
lönd, sem á nokkurn hátt snerta önnur mál vor, skuli gildi fá, að . því er oss 
snertir, án samþykkis vors. — Vér munum síðar geta þess, að sú breyting áorða- 
lagi frumvarpsins, sem tæki af allan efa í þessu efni, mundi engri fyrirstöðu 
mæta frá hálfu Dana, ef fram á það væri farið nú og málið annars gengi fram 
á þessu þingi í þeirri mynd, sem vér förum fram á.

í vorum augum er það stór kostur, að ákvæði um hluttöku vora í með- 
ferð þessara mála verða eigi gerð nema með samkomulagi beggja aðila. ttæti 
annar aðilinn að eins heimtað breytingu á fyrirkomulagi, því sem frumvarpið 
ákveður, án hins samþykkis, þá hlytu Danir að hafa sama rétt eins og vér tíl 
að heimta, að sú breyting kæmist á, að þeir hættu að fara einir með þessi mál 
(o: fara með þau einnig fyrir vora hönd); þeir gætu þá heiratað, hvenær sem 
þeir vildu, án vors samþykkis, að vér færum að taka þátt í meðferð þessara 
mála, og jafnframt þá líka að vér fœrurn að leggja á oss kostnað til þeirra að til- 
tölu réttri. Þetta gæti komið oss mjög illa, ef þess væri krafist áður en oss væri 
vaxinn svo fiskur um hrygg, að vér væruu fullfærir til þessa að efnum.

Hinsvegar er engin ástæða til að ætla, að Danir muni hafa nokkuð á 
móti tiltölulegri hluttöku vorri i stjórn þessara mála, undir eins og vér þættumst 
færir um að bera vorn hlut af kostnaðinum á móti þeim, enda hafa þeir lika 
lýst yfir þvi.
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« Þessi er þá munurinn á grundvallarskoðunum meiri hlutans og minnihlut- 
ans, að meirihlutinn vill i alls engu sambandi standa við konungsrikið I)an- 
mörku: þvi að þótt bæði rikín hefðu að eins einn og sama konung, þástæðuþau 
annars ekki i neinu minsta sambandi hvort við annað.

En minnihlutinn vill aftur, að auk þess sem vér höfum sama konung 
sem Danir, þá séu konungsrikin bæði. Island og Danmörk, í því málasambandi, 
að vér höfum hermdl og utanríkismdl sameiginleg með Danmörku. Fyrst um sinn 
viljum vér að Danir fari með stjórn þessara tveggja mála einnig fyrir vora hönd “ 
oss að kostnaðarlausu, með þeirri takmörkun, sem frumvarpið sjálft áskilur uin 
samninga við önnur lönd. En hins vegar áskiljum vér oss rétt til að fá tiltölu- 
legan þátt í stjórn þessara mála, þá er vér þykjumst því efnalega vaxnir, með 
þeirri tilhögun, sem rikjunum þá kemur saman um. Auk þessa viljum vér fela 
þeim um stundar sakir nokkur önnur mál, er vér þó getum sagt upp eftir tilskil- 
inn frest.

Af þvi sem að framan er sagt, leiðir það, að þótt oss stæði aðskilnaður 
til boða, eða persónusamband, sem er ekkert annað en fullkominn skilnaður á 
öflu málefnasambandi milli íslands og Danmerkur, þá álítum vér, að þvi boði 
veeri með engu móti takandi, með því að sjálfstœði voru og þjóðemi hlyti að verða 
að þvi stórtjón og hdski búinn.

Hinsvegar erum vér engan veginn eins ánægðir eins og inn virðulegi 
meirihluti virðist vera með þá stjórnréttarstöðu, sem iand vort á nú við að búa 
samkvæmt stöðulögunum. JEn staða vor samkvæmt stöðulögunum er, hvort heldur 
með réttu eða röngu, sú eina réttarstaða lands vors, sem nokkurþjóð viðurkennir 
önnur en vér sjdlfir.

En hver er nú réttarstaða íslands samkv stöðulögunum? 
Og hver yrði hún samkv. sambaudslagafrumvarpinu, er nú liggur 
hér fyrir þingi?

Á það 8kulum vér nú stuttlega lita og bera það saman.
Fyrsta grein stöðulaganna hljóðar svo: »ísland er óaöskiljanlegur hluti 

Danaveldis með sérstökum landsréttindum«.|
Eftir sambandslagafrumvarpinu yrði ísland frjálst og sjálfstætt konungs- 

riki, i málefnasambandi við Danmörku um hervarnir og utanrikismál, en engin 
mdl önnur, nema konungserfðir og konungsmötu, þá er uppsagnarákvæðum 9. gr. 
verður beitt að fullu. í öllum öðrum málum eru konungsríkin bæði, Danmörk 
og ísland, algerlega fullvalda (sbr. 6. gr.); en í sameiginlegu mdlunum framkvœma 
þau fullveldi sitt i sameiningu að eins. Með þetta sameigiriiega fullveldi beggja 
rikjanna færu dönsk stjórnarvöld eúmig fyrir vora hönd fyrst um sinn, þar til 
er vér færum að leggja fé til þeirra tveggja sameiginlegu mála og taka þátt í 
stjóm þeirra.

Að lögum yrðu rikm bœði þannig jafnrétthá.
Og þessi staða íslands sem sjálfstæðs konungsríkis væri þá viðurkend, 

þar sem hún hvíldi á frjálsum samningi beggja ríkjanna samkvæmt þessum sam- 
bandslögum, og henni væri eigi auðið að raska framvegis án vors samþykkis,*
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Eftir stöðulögunum erum vér ekki annað en hjálenda með sjálfstjórn- 
arrétti i einum 9 tegundum mála, og þó tæplega það isbr. hæstarétt að því er 
dómsmál snertir). Og þessa sjálfstjórnarréttar njótum vér að eins í krafti danska 
rikisþingslaga (stöðulaganna 2. Janúar 1871). Og þó að vér að vísu búumst tæp- 
lega við, að þeim verði breytt oss í óhag að oss fornspurðum, þá höfum vér þó 
enga /m/a-tryggingu eða samnings-tryggingu fyrir því, að svo geti eigi orðið.

Á þessum lausa, ótrygða grundvelli hvílir öll vor stjórnarskipun, því að, 
eins og í stjórnarskránni stendur, er hún gefin út »samkvæmt lögum um ina 
stjórnarlegu stöðu íslands í rikinu, 2. Janúar 1871«.

Samkvæmt þessu eru málefni, þau sem vér nú höfum umráð yfir, (in 
svokölluðu sérmál vor) þessi:.

1. In borgaralegu lög, hegningarlögin og dómgæzlan (hæstiréttur þó sameiginlegur).
2. Lögreglumálefni.
3. Kirkjumálefni og kenslumálefni.
4. Læknamál og heilbrigðismál.
5. Sveitamál og fátækramál.
6. Vegir og póstgöngur á íslandi.
7. Landbúnaður, fiskiveiðar, verzlun, siglingar og aðrir atvinnuvegir.
8. Skattamál og tollmál.
9. Þjóðeignir, opinberar stofnanir og sjóðir.

Þessi mál eru in einu mál, sem vér nú höfum nókkurt vald eða umráð 
yfir að lögum.

Öll Onnur mál, en þessi, hafa haft þá nafnbót að vera nefnd »sameigin- 
leg«. En sá sameiginleiki hefir ekki verið í öðru fólginn en því, að Danir hafa 
einir ráðið þeim málum að öllu sem hverjum öðrum dönskum ríkismálum, án 
þess að vér ættum að lögum nokkurt tilkall til að taka þátt í stjórn þeirra.

Ýmsir af inum heiðruðu mótstöðumönnum frumvarpsins þjást af heilabrot- 
um um það, undir hverja fræðikerfislega hugmynd réttast sé að heimfæra réttar- 
stöðu Islands eins og hún verður eftir frumvarpinu. Þeir gæta þess ekki, að 
inar gömlu fræðikerfislegu hugmyndir í ríkisréttinum eru altaf að breyta inni- 
haldi. Þetta á til dæmis heima um hugmyndir eins og málefnasamband, per- 
sónusamband, rikjasamband, sambandsríki, ríkja-ríki o. fi.

Þeir gæta þess ekki, að það eru ekki fræðimennirnir, sem fyrst hafa búið 
til fræðiorðin og hugmynair þær sem þau eiga að tákna, og stjórnmálamennirnir, 
sem síðan hafa sniðið fyrirkomulagið eftir hugmyndunura. Heldur er þetta þvert 
ú móti: hitt og þetta fyrirkomulag hefir komist á, bæði i san:bandi rikja og i 
svo mörgu öðru, eftir því sem mönnum á hverjum tíma hefir hagkvæmt þótt og 
getað komið saman um í hverju einstöku tilfelli. Síðan hafa fræðimennirnir 
komið að eins og prestur til að skíra nýfætt barn, og hafa farið að gefa fyrir- 
komulaginu nafn og búa til utan um það citthvert fræðikerfi, til að reifa það í.

Þessi er inn eðlilegi gangur stjórnmálaviðburða og stjórnmálafyrirkomu- 
lags í heiminum, og þessi er inn eðlilegi uppruni, fæðing og þroski allra stjórn- 
málalegra fræðikerfahugmynda,
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En í augura aumra stjórnmálamanna vorra er það ekki 'aðalatriðið, hvað 
réttlátt sé, hagkvæmt og þörfum og þroska samsvarandi á hverjum tíma, heldur 
hitt, hvort nýtt fyrirkomulag, sem fram á er farið, eigi fremur heima undir þess- 
ari eða hinni fræðiskerflshugmynd eða hugmyndarheiti, sem þeir af einhverjum 
ástæðum hafa tekið ástfóstri við.

Af þessum rökum er meðal annars alt innlimunarhjal háttvirts meirihluta 
sprottið. Þeir hafa heyrt orðið »innlimun< og hent það á lofti, án þess að gera 
sér grein fyrir, hvað innlimun eiginlega er.

Réttilega skilið er það innlimun, er eitthvert land, sem hefir fult sjálf- 
stæði, er lagt undir yfirráð annars rikis, þann veg að það riki fær þau yfirráð 
yfir því, að það getur á sitt eindæmi takmarkað sjálfstæði þess og skamtað því 
á hverjum tíma frelsi úr hnefa. Það ríki, sem innlimað er, getur að vísu fengið 
úr hendi hins ríkisins meira eða minna sérmála sjálfstæði, en ríkið, sem hefir inn- 
limað það, hefir þó valdið til að breyta stjórnarafstöðu þess, víkka sjálfstæði þess 
eða þrengja, að því fornspurðu.

Ef vér nú lítum á sögu þessa lands, þá verður ekki á móti því borið, 
að hvervetna fyrir utan ísland er álitið, að ísland sjálft hafi glatað sjdlfstœði sínu 
með því að gera sig »skattland« Norvegskonungs, en einkum og sér i lagi með 
því að þola og liöa eða jafnvel samþykkja allar þær stjórnarráðstafanir og með- 
ferð á Islandi sem ósjálfstæðum ríkishluta, sem við það hefir verið beitt sífelt 
meir og meir eftir því sem aldir liðu. Það stendur hér á litlu, þó að þetta væri 
stundum með lögum gert, sem þjóðin hefði eigi verið skyld til að hlýða og 
beygja sig fyrir, og stundum án lagasetningar. Hitt er það sem mestu máli 
skiftir, að ísland var orðið svift öilu löggjafarvaldi og öllum umráðum sinna 
eiginna mála. Landið var í framkvæmdinni orðið svo innlimað konungsríkinu 
Danmörk, sem frekast mátti verða. Stöðulögin 2. Janúar 1871, sem gefin eru út 
af inu danska. löggjafarvaldi að oss fornspurðum, án vors samþykkis, skamta oss 
að vísu tiltekið sérmálasviö með talsverðu frelsi til umráða á því sviði. En jafn- 
framt eru þau tákn þess, að vér erum þá í framkvæmdinni taldir gersamlega 
innlimaðir inu danska ríki. Næsta (ráðgefandi) Alþingi, sem saman kom þar á 
eftir, mótmælir að vísu gildi þessara laga. En svo gefur konungur á sitt ein- 
dæmi, en eftir áskorun Alþingis og þannig með fullu samþykki þess, út stjórnar- 
skrá um in sérstöku málefni íslands, bygöa með beinni tilvitnun á stöðulögunum. 
Og henni höfum vér aldrei mótmælt; hana höfum vér þegið og undir henni lifað.

An þess að fara út í það, hvort þeir hafi mikið eða lítið til síns máls, 
sem segja, að vér á ýmsan hátt höfum viðurkent stöðulögin, og séum þannig inn- 
limaðir að lögum, þá er á hinu enginn vafi, að í verki og framkvœmd erum vér 
innlimaðir dansKa rikinu, hvort sem oss likar það betur eða ver.

Vér minnihlutamenn (frumvarpsmenn) liöfum jafnan unað og unum enn 
illa þessari innlimun, og viljum fá endurreist í verki og framkvæmd, og viður- 
kent að lögum, fult sjálfstæði Islands sem sérstaks ríkis jafnhliða Danmörku. Og 
þar sem vér vitum, að vér höfum ekki mátt til að berja þessa viðurkenningu 
fram með valdi, þá viljum vér leitast við að fá henni framgengt með frjálsum 
samningi, sem vér nú eigum kost á að fá.

011 vor viðleitni, alt vort starf miðar til þess eins, að losa oss úr þeirri 
jnnlimun, sem vér erum i.
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En að hverju er inn háttvirti meirihluti að vinna með allri framkomu 
sinni í máli þeæu? Hann er, með meira eða minna ljósri meðvitund, viljandi 
eða óviljandi, að vinna að því, að halda oss i iniilimuninni. Því að það 
atferli meirihlutans, að halda frara þeirri einu fjarstæðu kröfu, sem hann veit eins 
vel og vér, að aldrei getur framgang fengið, getur, eins og hann að nokkru leyti 
sjálfur játar, ekki til annare leitt en þess, að viðhalda núverandi innlimunar- 
ástandi.

Samband, það sem skapast mundi með frumvarpinu, er ekki persónu- 
samband, en það er heldur ekki ríkja ríki (forbundsstat); það er málefnasambánd 
(realunion) milli tveggja sjálfstæðra ríkja i einum tveimur málum. Bráðabirgða- 
ástandsins, sem lætur nokkur fleiri mál vera sameiginleg um stundar sakir, 
þurfum vér hér ekki að taka tillit til, þar sem það er að eins tiitölulega stutt 
millibilsástand, sem vér getum enda á gert á vort eindæmi að þeim stutta tíma 
liðnum.

Vér getum í þessu sambandi eigi bundist þess, að benda bér á það frum- 
varp til »Stjómarskrár íslands*, sem af stjómarinnar hálfu var lagt fyrir þetta 
þing. öll orðun hennar sýnir, að til er ætlast, að ísland verði eftir henni sjálf- 
stætt konungsríki. Og vér verðum að minna á það, að frumvarp þetta, ásamt 
athugasemundum við það, hefir verið borin upp fyrir konunginum i ríkisráðinu og 
þar samþykt af honum. Þar segir svo í athugasemdum við það frv.: »Þar sem 
stjómarskipun Islands hefir hingaðtil verið bygð á rdðstöfun (delegation) af hálfu 
ins danska rikisvalds á löggjöf og stjóm tiltekinna sérmála í óðaðskiljanlegum rik- 
ishluta, verður hún i skjóli sambandslaganna eftirleiðis bygð á ráðstöfun Islands 
sjálfs, er það gerir sem sérstakt ríki um alla hagi sinat.

Samkvæmt þessu breytir frv. og nafninu sjálfu, svo að þar er ekki fram- 
ar nefnd »Stjórnarskrá um in sérstaklegu málefni Islands«, eins og áður var, held- 
ur »Stjórnarskrá Islands*.

Hvað getur borið ótviræðara vitni en þetta um þá gersamlegu grundvall- 
or-breyting, sem sambandslaga-frumvarpið gerir á réttarstöðu lands vors?

Oæ virðist það alveg óskiljanlegt, að nokkrum manni, sem ber stöðulög- 
in saman við sambandslagafrumvarpið, skuli geta komið til hugar að neita því, 
að mi8munurinn oss í hag samkv. frumvarpinu er nærri þvi takmarkalaus. Og 
vér erum ekki einu sinni vissir um, að háttvirtur meirihluti, hvort heldur í 
nefndinni eða á þinginu, muni í rauninni leyfa sér að neita þessu.

En hvað getur þá valdið því, að tvær grímur skuli geta runnið á nokk- 
um mann um það, að þiggja hiklaust þá miklu réttarbót, sem frumvarpið 
býður oss?

Vér þykjumst mega fullyrða, að til þess liggi fleiri svör en eitt.
Foreprakkar háttvirts meiri hluta halda því fast fram, að allur meirihlut- 

inn i nefndinni og þinginu sé einhuga um það, að vilja ékkert annað fyrirkomu- 
lag á afstöðu landanna, heldur en eintómt persónusamband, það er: sameiginlegan 
konung, en alls engin sameiginleg málefni. Og þennan sama vilja segja þeir, 
að öll þau kjördæmi, er kusu ina núverandi meirihlutamenn á þing síðasta haust,
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hafi látið í Ijósi. En vér vitum að þetta er ekki svo. Vér ætíum óhætt að fuli- 
vrða, að í 9 eða 10 kjördæmum, sem kusu 12 eða 13 meirihlutamenn, hafi það 
eitt verið í ljósi látið á undan kosningunum í haust, að kjósendur vildu eigi, að 
frumvarpið væri samþykt óbreytt eins og það lá fyrir, og ætlum vér að þessir 
12 eða 13 þingmenn meirihlutans að minsta kosti, ef eigi fleiri þeirra, hafi frá 
kjósendum sínum alveg óbundnar hendur til að ganga að frumvarpinu með 
nokkrum breytingum, þó að eigi sé hafnað málefnasambandi milli rikjanna í 
þeim tveim málum, er að ofan eru nefnd (hermálum og utanríkismálum)

Það sem vér verðum að ætla, að aðallega hafi vakað fyrir meirihluta 
kjósenda, þeirra er andstæðir voru frumvarpinu, voru nokkur þau ummæli i 
frumvarpinu, er mönnum þóttu eigi nógu ljós eða ótvíræð, ekki sízt þar sem þvi 
var sterklega fram haldið af þeim er móti frumvarpinu börðust, að þessi um- 
mæli frumvarpsins hefðu aðra merkingu, en þá er nefndarmennimir islenzku 
lögðu i þau.

En til þess að taka af öll tvímæli i þessu efni, leyfum vér oss nú að 
bera fram þær breytingatillögur við frumvarpið, sem hér fara á eftir, og skulum 
vér geta þess, að vér þykjumst geta fullyrt, að þessar breytingar munu engri fyr- 
stöðu mœta af hálfu Danastjómar og meiri hluta rikisþings Dana, ef frumvarpið næði 
fram að ganga nú á þingi með þeim einum. Af hálfu þeirra manna, sem tor- 
trygðu skýringar inna íslenzku sambandsiaganefndarmanna á frumvarpinu og 
tortrygðu fult samræmi milli islenzka og danska texta frumvarpsins, munu ýms- 
ar af þessum breytingum verða álitnar verulegar efnisbreytingar. En komi það 
fram, að þær gætu nú náð samþykki ríkisþings Dana og stjórnar, þá er það 
næg sönnun þess, að inir íslenzku nefndarmenn hafa skilið rétt, hvað inir dönsku 
nefndarmenn lögðu í ummælin, og að allar ósamræmiskenningar Dr. Knud Ber- 
lins eru gersamlega tilhæfulausar.

Breytingar, þær sem vér viljum fuilyrða, að fáanlegar séu, og viljum 
leggja til að gera á frumvarpinu, eru þessar:

A isienzku:

Við 1. gr.
1. Upphaf greinarinnar orðist svo:

»ísland er frjálst og sjálfstætt 
riki. Það v." i sambandi< o. s. frv.

2. Annanhvort
falli alveg burt orðin: Danmörk og 
ísland . . . veldi Danakonungs<

eða:
standi sem nú í ísl. textanum.

A dönsku:

Til § 1.
1. Paragrafens Begyndelse skal have 

folgende Ordlyd:
»Island er et frit og sælvstæn- 

digt Rige, forbundet med« o. s. v.
2. Enten

bortfalder Ordene: »og danner saa- 
ledes . . . det samlede danske Rige«

éller:
Istedenfor Ordene: »det samlede 
danske Rige< sættes: »det danske 
Monarki*.
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Við 3. gr.
1. I staðinn i. (í 2. málslið) >er snertir 

Island sérstaklega, skal þó gilda, 
nema rétt stjórnarvöld íslenzk sam- 
þykki« komi: »er snertir islenzk 
mál, þau er ekki er með farið sem 
sameiginleg samkvæmt þessum lög- 
um, skal gildur vera án samþykkis 
réttra íslenzkra stjómarvalda«.

2. (í 4. lið): Aftan við »samkomulagi 
við Danmörku* komi: »um nánari 
tílhögun á þvi eftirliti«.

3. (í 4. lið): í st. f. »við ísland< 
komi: »á landhelgissvæði íslands*.

Við 4. gr.
Obreytt (í ísl. textanum) »svo sem<. 

Við 5. gr.
A eftir »jafnrétti« bætist við »að 
öðm jöfnu«.

Við 6. gr.
' Eftir »3. gr.« bætist »og 9. gr.«

Við 7. gr.
1. I st. f. »leggur ísland« komi: »legg- 

ur ríkissjóður íslands*.
2. í st. f. >landssjóði íslands< komi: 

»ríkissjóði íslands«.

Við 8. gr.
Á eftir »sé sameiginleg eða eigi« 
komi: »samkv. 3. gr.<

Við 9. gr.
Aftan við gr. bætist (jafnframt og 
punktur breytist í kommu): »alt 
samkvæmt þeirri tillögu, sem fram 
er komin, eða ef tillögur era fram 
komnar frá þingum beggja ríkjanna, 
þá samkvæmt þeirri er lengra fer«.

Til § 3.
1. Istedenfor (i 2. Stykke): »der særlig 

vedrorer Island, skal kunne gsres 
gældende for Island uden vedkom- 
mende islandske Myndigheds Med- 
virkning« sættes: »der vedrore is- 
landske Anliggender, som ikke be- 
handles som fælles i Henhold tíl 
denne Lov, skal være gældende udeti 
vedkommende islandske Myndig- 
heders Samtykke*.

2. (i 4. Stykke): Efter Ordene »efter 
Overenskomst med Danmark< tíl- 
fgjes: »angaaende den nærmere 
Ordning heraf«.

3. (i 4. Stykke): Istedenfor: »ved Is- 
land< sættes: »paa Islands Soterri- 
torium«.

Til § 4.
Istedenfor »deriblandt< sættes »som<. 

TU § 5.
Efter »lige Ret« tilfojes: »under lige 
Vilkaar«.

Til § 6.
Efter »§ 3« tilfojes »jævnfor § 9«. 

Til § 7.
Istedenfor: »Islands Landskasse«
(paa to Steder) sættes: »Islands Stats- 
kasse«.

Til § 8.
Efter Ordene: »ere fælles eller ikke« 
tilfojes: »i Henhold til § 3«.

Til § 9.
Efter Paragrafens Slutning tilfojes 
(samtidig med at Punktum forandres 
til Komma): »alt i Overensstemmelse 
med den fremkomne Indstilling, eller 
i Tilfælde af Indstillinger fra begge 
Repræsentationer, da i Overensstem- 
melse med den videstgaaende*.
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Sú er auðvitað tilætlun vor, ef frv. yrði samþykt með breytingum, þeim 
er vér leggjum til að gera á því, að þá yrði Danastjóm send in danska orðun 
framanritaðra greina eins og vér höfum frá henni gengið, og skýrt frá, að þannig 
yrði þessi atriði að vera orðuð á dönsku til þess að samsvara sem ótvíræðlegast 
íslenzka orðalaginu.

Háttvirtur meirihluti kveðst byggja persónusambands-kröfur sinar á Gamla 
sáttmála og öðmm sögulegum rétti. Um þann grundvöll skulum vér sem fæstum 
orðum fara hér, enda yrði það ókleift mál á þeim stutta tíma, sem vér höfum 
til samnings þessa nefndarálits, að fara langt út í það mál, enda höfum vér, eins 
og í upphafi var getið, engan kost á að sjá eða heyra nefndarálit meirihlutans. 
En þó að vér ætlum, að margt af því sem Dr. Knud Berlin hefir um Gamla 
sáttmála ritað, megi hrekja með gildum sögulegum rökum, þá er það skjal þó 
bvo vaxið, að þótt enginn ágreiningur væri nú um gildi þess á sinni tíð, þá 
mundi hann vera veikur grundvöllur til að byggja á réttarstöðu lands vors nú 
á timum.

En hér við bætist svo það, að gildi Gamla sáttmála, og sá skilningur, er 
háttvirtur meirihluti ieggur í ákvæði hans, er ekki viðurkent af hinum málsaðil- 
anum, sem vér þurfum við að semja.

Vér byggjum hinsvegar kröfur vorar aðallega á þeim náttúrurétti, sem 
vér höfum sem þjóð, er hefir algerlega sérstakt þjóðerni og byggir land, sem af 
náttúrunni er skýrt aðskilið frá öllum öðrum löndum. Og þennan náttúrlega rétt 
vom viðurkennir hinn samningsaðilinn berum orðum. flann er þess eðlis, að 
engar lagasetningar manna geta svift oss honum, en lög og samningar geta viður- 
kent hanu, og það er einmitt það sem gert er í frumvarpi því sem hér liggur 
fyrir. Þessi réttur vor er svo skýr og víðtækur, að á honum má byggja allar 
kröfur vorar um að vera frjálst og sjálfstætt ríki.

Þar sem þessi náttúrlegi réttur vor er þannig fult svo víðtækur eins og 
inn sögulegi og auk þess öruggari og ótvíræðari, og þar sem hann er enn fremur 
fyllilega viðurkendur af báðum málsaðilum, þá er hann svo miklu traustari og 
ábyggilegri, að oss þykir ekki áhorfsmál að byggja á þessum samningsgrund- 
velli, sem báðir aðilar em ásáttir um.

Og þegar til er samningsgrundvöllur, sem borið getur allar kröfur vorar 
og viðurkendur er af báðum aðilum, þá virðist oss það hégómamál, eins og að klifa 
á >klipt« og »skorið«, að vera að þrefa um annan grundvöll, sem í engu er oss 
haldkvæmari og samningsaðilar geta ekki orðið ásáttir um. Slíkar fræðimann- 
legar rökræður geta verið einkar-fróðlegar og sögulega hugðnæmar; en fyrir úr- 
slit þessa œáls í verki og framkvæmd sjáum vér ekki að þær standi á neinu.

Samkvæmt þessu, sem að framan er sagt, erum vér þess fullvissir, að 
allur inn mikli meginþorri þjóðar vorrar óski þess, að frumvarpið verði samþykt 
á þinginu, í öUu falli með þeim breytingum, sem vér höfum farið fram á hér að 
ofan. Og vér skorum alvarlega á hvern einstakan þingmann meirihlutans að 
hugleiða það vandlega, hvort þeir eru vissir um þakkir og samþykki kjósenda 
sinna, ef þeir hafna frumvarpinu með þessum breytingum.

Vér höfum nú lagt það til þessa máls, sem vér fyrir guði og samvizku 
vorri erum vissir um, að þjóð vorri sé fyrir beztu, og erum sannfærðir um, að 
allur meginþorri hennar muni oss samþykkur vera. Það verður nú á ábyrgð

9$i
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háttvirts meirihluta, hver afdrif þetta mál fær á þinginu. En sú ábyrgð hvflir 
ekki að eins á flokki þeirra sem flokki, heldur verður hver einstakur maður meðal 
þeirra að bera hana gagnvart samvizku sinni, þjóðinni og sögunni.

Tillaga vor til innar háttvirtu deildar er sú, að hún samþykki frumvarp 
stjórnarinnar með þeim breytingum, sem hér fara á eftir.

Alþingi, Sumardaginn fyrsta, 22. April 1909.

Jóhannes Jóhannesson. Jón Magnússon.
Jón Olafsson,

skrifari og framsögum. minnihl.

Breytinga-tillögur.

Við § 1.
1. Upphaf greinarinnar orðist svo: »ísland er frjálst og sjálfstætt riki«.
2. »Danmörk og ísland-------veldi Danakonungs* falli burt.

Við § 3.
r I

1. I st. f. (i 2. lið): »er snertir Island sérstaklega, skal þó gilda« komi: »er 
snertir íslenzk mál, þau er ekki er með farið sem sameiginleg samkvæmt 
þessum lögum, skal gildur vera«.

2. I st. f. »nema rétt stjómarvöld íslenzk samþykki« komi: »án samþykkis 
réttra islenzkra stjórnarvalda«.

3. (í 4. lið). Aftan við »samkomulagi við Danmörku« bætist: >um nánari til- 
högun á því eftirliti«.

4. (i 4. lið). I st. f. »við Island« komi: »á landhelgissvæði íslands*.

Við § 5.
Á eftir »jafnréttis« bætist við: »að öðra jöfnu«.

Við § 6.
Á eftir »3. gr.« bætist við: »(og 9. gr.)«.

Við § 7.
1. í st. f. »leggur ísland« komi: »leggur rikissjóður íslands*.
2. í st. f. »landssjóði« komi: »rikissjóði.

Við § 8.
Á eftir »sé sameiginleg eða eigi« bætist við: »samkv. § 3«.

Við § 9.
Aftan við gr. bætist (jafnframt og punktur breytist í kommu): »alt sam- 

kvæmt tillögu, þeirri sem fram er komin, eða ef tillögur eru fram komnar frá 
þingum beggja rikjanna, þá samkvæmt þeirri er lengra fer«.
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Nd. 597. Tillaga
til þingsályktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á Iandsstjórnina:
1. að leggja fyrir Alþingi, áður en væntanlegur háskóli hér á landi tekur til 

starfa, frumvarp til laga um það, að eigi hafi aðrir rétt til embætta á landi 
hér en þeir, er tekið hafa próf við háskóla landsins i þeim námsgreinum, 
sem þar eru kendar, að svo miklu leyti sem næg þekking í þeim greinum 
er skilyrði fyrir að fá slik embætti, þó svo
a, að eigi nái ákvæði þetta til þeirra manna, sem tekið hafa fullnaðarpróf í 

þessum námsgreinum við Kaupmannahafnarháskóla áður en 3 ár eru liðin 
frá því að háskóli hér á landi tekur til starfa, og

b, að undantekning hér frá megi þó veitingarvaldið gera með ráði háskóla- 
ráðs vors að þvi, er snertir kennaraembætti við háskóla landsins sjálfan;

2. að leita enn af nýju, samkvæmt þingsályktun frá 1905, samninga við yfir- 
stjóm Kaupmannahafnarháskóla um það, að nokkur hluti af námsstyrk þeim, 
sem islenzkum stúdentum er þar ætlaður, verði, jafnskjótt og háskólastofnun 
hér á landi tekur til Btarfa, feinginn háskóla vorum til umráða til styrktar 
islenzkum stúdentum og kandidötum við háskóla vorn og erlenda háskóla.

Ed. 598. Frumvarp
til laga um undanþágu frá lögum nr. 18, 8. júlí 1902 um breyting á lögum 

6. april 1898 um bann gegn botnvörpuveiðum.
(Eftír 3. umr. í Nd.).

Heimilt er landsstjórninni, þá er sérstakar ástæður mæla með að veita skipum, 
er skrásett eru sem eign hér á landi, undanþágu um eitt ár i senn — frá annari máls- 
grein í lögum nr. 18. frá 8. júlí 1902 um breyting á lögum 6. april 1898 um bann 
gegn botnvörpuveiðum. Skyld skulu skip þessi' að sýna sérstakt og glögt merki sam- 
kvæmt nánari fyrirmælum landsstjómarinnar.

Ed. 599- Framhaldsnefndarálit
í málinu: Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Háttvirt neðri deild hefir breytt frumvarpinu i nokkrum atriðum, er valda 
töluverðri gjaldahækkun, en þrátt fyrir það ræður þó meiri hluti nefndarinnar 
háttv. efri deild til að samþykkja frumvarpið óbreytt.

Alþingi 23. apríl 1909. •

Eirikur Briem, Sigurður Stefánsson, Steingrímur Jónsson.
formaður. skrifari og framsögum.

Sigurður Hjörleifsson. Gunnar Ólafsson.
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Ed. 600. Framlialdsnefndarálit
um frumvarp til laga um löggildingu verzlunarstaða.

Nefndin heflr athugað þetta frumvarp og ræður háttv. deild til að sam- 
þykkja það óbreytt.

Alþingi 23. apríl 1909.

Með atb. 
Aug. Flygenring.

Sigurður Stefánsson, 
formaður.

Gunnar Ólafsson, 
skrifari og framsögum.

Nd. 601. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907.

Eins og þaS var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1-
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum fyrir árin 1906 og 1907 og 

fjáraukalögum 16. nóv. 1907, fyrir árin 1906 og 1907 veitist 278,655 kr. 13 aur. til gjalda 
þeirra, sem tilfærð eru í 2.—11. gr. hér á eftir.

2. gr,
Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í 8. gr. fjárlaganna veitast:
Við tölulið 5. til aðstoðar og skrifstofukostnaðar ................................ kr. 1,345,39
Við tölulið 7. til viðhalds stjórnarráðshússins ........................................ — 1,917,99

Kr. 3,263,38

3. gr
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 10. gr. fjárlaganna veitast:

Við B. Ý misleg útgjöld :
Við tölulið 1 b. til pappírs og prentunar stjórnartíðindanna .................. kr. 5,658,66
Við tölulið 1 e. til pappírs og prentunar og aukavinnu við landshags-

skýrslur .....................................................     — 1,142,46
Við tölulið 1 d. flutningsgjald með póstum ..............................   — 872,45
Við tölulið 1 e. til að gefa út registur við stjórnartíðindin .................. — 799,20
Við tölulið 3 fyrir 3 kemjskar slökkvidælur ...   — 500,93

Kr. 8,973,70
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4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 12. gr. fjárlaganna til samgöngumála veitast:

Við Á. Til útgjalda við póststjómina:
Við tölulið 1 b. 1. handa póstafgreiðslumönnum utan Rvíkur kr. 368,00
—------1 c. handa bréfhirðingamönnum............................ — 603,00
—------2. Póstflutniugur ................................................ , — 9,013,25
—------4. d. fyrir prentun á ýmsu ....................................... . — 12,547,17

e. til áhalda .............. ... .................................. . — 4,063,50
f. til bréfburðar í Reykjavík .......................... . — 400,00
h. óviss útgjöld .................................................. . — 514,55
i. til viðhalds húsi og áhöldum ............... ...... . — 2,462,36 29,971,83

<
Við B. Til vegabóta:

Við tölulið 1 b. ferðakostnaður verkfræðings . ........................ kr. 616,19
— -------- 3 til flutningabrauta.................................... ........ — 30,305,72
— ------ 6 til áhaldakaupa og verkfæra ........................ — 9,758,22

Eftirstöðvar af kostnaði við Lagarfljótsbrú ... — 3,425,75
Kostnaður viðbrúargjörðá HvftáogTungufijót — 10,089,09

Við D. Til ritsíma og málþráða: 
Við tölulið 2—3. Til landsfmalagningar frá Seyðisfirði um Akureyri

til" Reykjavíkur ................................ ....................  kr. 67,527,57
------4. Til að mælaupp landsfmalfnnna og setja upp

kílómetramerki ... ...................................................  — 1,733,46
-----  5. Til starfreksturs landsímasambandsins ................ — 3,772,30

54,194,97

73,033,33

Við E. Til vita:
Við staflið d. 7. 
— ------ m.

Til að byggja varðklefa við vitann á Skagatá....... kr.
Til að byggja vita í Vestmannaeyjnm ...............  —

388,45 
363,25 751,70

Kr. 157,951,83

Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 13. gr. fjárlaganna til kirkju- og kenslu-
mála veitast:
Við B. III. c. 3. viðgjörð á húsi hins almenna mentaskóla ....................... ........ kr. 17,777,69
— - V. b. ýmisleg útgjöld stýrimannaskólans ............................................  — 149,59

Við sama lið sbr. fjánukalög fyrir árin 1906 og 1907,16. nóvbr. 1907, 
til stækkunar og endurbóta á kjallaranum undir stýrimannaskólanum.............. ■ — 366,07

Kr. 18,293,35

6. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru f 15. gr. fjárlaganna til verklegra fyrirtækja veitaat:

Við tölulið 2. ferðikostnaður verkfræðingsins ........................................................  kr. 178,95
—------6. til útrýmingar fjárkláðanum ................................................ .............. — 52,389, »

Leiga fyrir Gullfoss frá */»—Kflt 1907 — .................................... •• —____ 100, »
Kr. 52,667,95
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í viðbót við gjöld þau, er ræðir um í 18. gr. fjárlaganna veitast:
1. FyrirgullkransákistuCbristianskonungsIX.ogönnurútgjöldítilefniafandlátihans kr. 2,694,15
2. Kostnaður við milliþinganefnd í kirkjumálum .......................  — 778,79
3. Fyrir gullúr meðágreftri sem verðlaun fyrir að bjarga skipshöfn úr sjávarháska ... — 225, >
4. Styrkur til Sigiirðar Péturasonar til að kynna sér fangavarðarstórf erlendis .........  — 500,00
5. Fyrir eiukennisbúning handa fangaverði .................................................................  — 102,25
6. Andvirði fyrir Bmásjá handa dýralækni .....................................................................  — 300, >

Kr. 4,600,19

8. gr.
í viðbót við styrk þann, er síra Gísla Skúlasyni var veittur með fjáraukalögum 20. 

október 1905, fyrjr árin 1904 og 1905, til utanfarar til að læra að kenna heyrnar- og mál- 
lauHum veitaat 400 kr.

9- gr-
1 viðbót við upphæð þá,er veitt var í fjáraukalögum 16. nóvbr. 1907 fyrir áriu

1906 og 1907 veitaat:
1. Tillag til geðveikrahælisins á Kleppi ............................................................. kr. 2,800, >
2. Til að byggja hús undir áhöld landsjóðs ..................................................... — 639,72

Kr. 3,439,72

10- gr-
I viðbót við upphæð þá, er veitt er til að koma upp geðveikrahæli og útbúa það 

abr. lög nr. 33, 20. okt. 1905, veitast kr. 9,285,01.

11- gr-
Sem viðbót við útgjöld landssjóðs á árunum 1906 og 1907 veitast:

1. Andvirði 2 húsa á Þingvöllum, sem bygð voru í tilefni af komu konungs og ríkia-
dagsmannanua ........... ............................................................  ................................ kr. 15,000, >

2. Fyrir 2 vagna, er keyptir voru konungi til afnota............................................  — 4,780, >
Alls kr. 19,780, >

Stjórninni veitist heimild til þess að selja ofangreiud húa fyrir það verð, er 2 dóm- 
kvaddir menn meta.

Reikningsábyrgð á manntalsbókarreikningi Skaftafellssýslu árin 1906 og 1907 að 
upphæð kr. 460,98 falli niður
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Nd. 602. Frumvarp
til laga um girðingar.

Eins og það var samþykt við 3. umr. i Ed.

1. gr.
Girðingar þær, sem lán er veitt til úr landssjóði svo og aðrar girðingar, er njóta, 

styrks af almannafé, skulu vera að minsta kosti 42 þuml. á hæð.
Eigi er vírgirðing á jafnsléttu fullgild nema hún sé með 5 strengjum. — Garð 

má hlaða undir vírinn og skal hann vera 2—3 fet á hæð og 3 strengir ofan á honum 
ef hann er 2 fet, en 2 strengir ef garðurinn er 3 fet á hæð.

2. gr.
Stuðlar, sem vírinn er festur á, skulu vera með 2l/8 faðms millibili, hvort sem 

girðingin er á jafnsléttu eða garður hlaðinn undir vírinn samkvæmt 1. gr.
Girðing, sem lán er veitt til úr landssjóði, sé gerð að öðru leyti samkvæmt 

reglugjörð, er landsstjórnin semur.

?• gr-
Þegar einhver vill girða, hvort sem það er einstakur maður eða félag og leitar 

um lán úr landssjóði til þess, skal hann láta fylgja lánbeiðninni skýrslu um lengd og 
fyrirkomulag hinnar fyrirhuguðu girðingar og áætlun yfir kostnaðinn. — Nægi eigi fé 
það, sem ætlað er á ári hverju til girðinga til að fullnægja öllum, er um lán hafa beðið, 
skulu þeir, sem eigi komast að í það sinn, hafa forgangsrétt næsta ár að öðru jöfnu.

4- gr-
Girðing, sem lánað er til úr landssjóði, skal vera fullgei innan tveggja ára frá 

því að lánið var veitt. Skulu úttektarmenn hreppsins taka girðinguna út og senda 
Stjórnarráðinu vottorð um, að hún sé gerð samkvæmt fyrirmælum 1. og 2. gr. og 
reglugerðum þeim er getur um í 2. gr. Kostnað við úttekt greiðir lántakandi. — Ef 
girðingunni er eigi lokið þegar tvö ár eru liðin, fellur lánið í gjalddaga með 6°/„ vöxtum.

5- gr-
Skyit er sérhverjum, hvort heldur það eru einstakir menn eða félög, er fengið 

hafa lán úr landssjóði til girðinga, að viðhalda þeim og endurbæta þær og endumýja 
eftir þörfum.

Girðingar á einstökum jörðum, sem lán er veitt til úr landssjóði, skulu teknar 
út við ábúendaskifti og skilað í fullgildu standi eða með fullu álagi.

6. gr.
Nú fer jörð í eyði svo að eigi er lengur not að girðingunni, og getur þá jarð- 

eigandi eða ábúandi losað sig við þá skyldu að halda henni við. En borga verður hann 
þá að fullu það, sem eftir stendur af landssjóðsláninu.

7- gr.
Girðing má ekki setja nær alfaravegi en svo, að full 1 alin sé milli vegarjað*- 

arins og girðingarinnar. Gaddavírsgirðing má ekki setja nær alfaravegi en svo að 6'
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ánlir séu frá vegarjaðrinum til girðingarinnar. — Eigi má nota gaddavir í traðir eða 
meðfram beimilisvegum eða heimreiðum, nema 3 feta garður sé hlaðinn undir virinn.

8. gr.
A öllum girðingum yfir vegi skulu vera nauðsynleg hlið, og skal svo um búið, 

að þau verði opnuð og lokuð. — Fari ferðamaður um hlið á girðingu, er hann skyld- 
ur að loka því á eftir sér. — Brot móti þessu og visvitandi skemdir á girðingum og 
hliðum varða sektum og skaðabótum.

9- gr-
Heimilt er sýslunefnd að gera samþyktir fyrir stærri eða minni svæði innan sýslu, 

um notkun gaddavirs, um samgirðing til varnar gegn ágangi búfjár, um tilhögun þeirra 
og viðhald og um beit innan girðingarinnar.

10. gr.
Nú þykir sýslunefnd nauðsyn að gera samþykt samkvæmt 9. gr. og skal hún þá 

eða oddviti hennar kveðja til fundar á svæði þvi, er samþyktinni er ætlað að ná yfir. — 
Sýslunefnd ákveður fundarstað, en oddviti hennar eða sá, er nefndin kýs til þess, tiltekur 
fundardag og stjómar fundi.

11. gr.
A fundi þeim, er getur um í 10. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp til sam- 

þyktar,eráður hefir verið samþykt af sýslunefndinni. Fallist fundurinn á frumvarpið óbreytt að 
efni með l/8 hlutum atkvæða þeirra, er á fundi mæta og samþyktin nær til, sendir sýslumaður- 
inn það til Stjórnarráðsins til staðfestingar og löggildingar. Eins fer um frumvarpið þó 
fundurinn geri við það breytingar, ef þær era samþyktar með a/8 hlutum atkvæða og 
sýslunefnd felst á þæi. En vilji sýslunefnd ekki fallast á breytingartillögur, er samþyktar- 
fundur gerir, skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundurinn þá á frumvarpið óbreytt með 
a/8 hlutum atkvæða, fer um það svo sem fyr segir.

12. gr.
Heimilt er sveitarstjórn að gera samþyktir fyrir stærri eða minni svseði innan 

sveitar um hið sama efni og til er tekið i 9. gr. Er öll meðferð samþyktar þó hin sama 
og 10. og 11. gr. skipa fyrir um, nema að sveitarstjóm keraur þá hvarvetna í stað sýslu- 
nefndar og oddviti hreppsnefndar i stað oddvita sýslunefndar.

i?- gr-
Nú er samþykt gerð eins og fyrir er mælt og send Stjómarráðinu til staðfest- 

ingar og virðist Stjóraarráðinu hún koma í bága við grundvallarreglur laga eða réttindi 
manna, og er samþyktin þá endursend ásamt synjunarástæðum Stjóraarráðsins.

Að öðrum kosti staðfestir Stjómarráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar 
og tiltekur hvenær hún öðlist gildi. Upp frá því er hún skuldbindandi fyrir alla þá, 
sem búa á því svæði, er hún nær yfir.

14. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 5—100 kr., er renna í sýslusjóð. 

Sömuleiðis má ákveða fyrir brot mót samþykt, er gerð kann að verða samkvæmt þessum 
lögum, sektir frá 2—20 kr., er renni í sýslusjóð, ef um sýslusamþykt er að ræða, eða i 
sveitarsjóð, ef brotið er á móti hreppssamþykt.

T5- gr-
Með brot mót Iögum þessum og samþyktum, sem gerðar kunna að verða sam- 

kvæmt þeim, skal farið sem almenn lögreglumál.
íai
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1. gr.
Heimilt skal stjórnarráðinu að gefa allsherjar viðurkenningu skóla, sem 

stofnsettur er af einstökum mönnum og fylgir sérstakri reglugjörð, staðfestri af 
yfirstjóm fræðslumála.

2. gr.
Slikir skólar Iiggja undir aðalumsjá stjórnarráðsins, og skulu skóla- eða 

fræðslunefndir hafa eftirlit með hollustuháttum skóla þessara, og sjá um, að fræðslu- 
reglum þeirra verði framfylgt.

9ðÍ2

Nd. 603. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um fræðslu barna frá 22. nóv. 1907

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Ed.

3. gr.
Böm á skólaaldri, er slíka skóla sækja, þurfa ekki að sækja um leyfi til 

þess hjá skólanefnd eða fræðslunefnd. En skólastjóri slíks skóla skal við 
byrjun hvers skólaárs láta skólanefnd eða fræðsiunefnd í té skýrslu um það, 
hvaða böm munu sækja skólann á því skólaári. Eigi eiga slíkir skólar heimt- 
ing á styrk af almannafé.

4. gr.
Frestur sá, sem veittur er i 15. gr. laga um fræðslu barna 22. nóv. 1907, 

lengist um 2 ár, til 1. jan. 1912.

5. gr.
Þegar bamaskólahús er reist frá stofni, stækkað eða endurbygt til afnota, 

samkvæmt lögum um fræðslu barna 22. nóv. 1907, skulu bæjarstjórnir og hrepps- 
nefndir þær, er hlut eiga að máli, annast um bygginguna eftir uppdrætti og lýs- 
ingu, sem yfirstjóm fræðslumála hefir samþykt, og afhenda síðan skólanefnd 
húsið. Nú er skólahús ekki bygt samkvæmt uppdrætti og lýsingu yfirstjórnar 
fræðslumála og getur þá skólanefnd krafist þess, að úr því sé bætt áður en hún 
ekur við húsinu.
t

6. gr.
Lög þesri öðlast gildi 1. júni 1909.

Nd 604. Frumvarp
til laga um samþyktir um kornforðabúr til skepnufóðurs.

Eins og það var samþykt við 3. umr. i Ed.

. 1- gr-
Heimilt er sýslunefndum að gera samþyktir fyrir einn hrepp eða fleiri 

um kornforðabúr til skepnufóðurs.
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2. gr.
Þegar sýslunefnd þykir þörf á eða fær óskir um það frá einni sveitor- 

stjórn eða fleirum innan sýslu að gera samþykt fyrir sýsluna eða nokkum hluta 
hennar, skal hún með nægum fyrirvara kveðja til fundar á svæði, sem ætlast er 
til að samþyktin nái yflr. Eiga atkvæðisrétt á þeim fundi allir, er á þvi svæði 
búa og kosningarrétt hafa til alþingis. Sýslunefnd kveður á um fundarstað, en 
oddviti hennar eða sá, er nefndin hefir kjörið til þess, tiltekur fundardag og 
stjómar fundi. Skal hann hafa kjörskrá við hendina.

3. gr.
Á fundi þeim er getur um i 2. gr. leggur fundarstjóri fram fmmvarp til 

samþyktor, er áður heflr verið samþykt af sýslunefndinni. Fallist fundarmenn 
á frumvarpið óbreytt með 2/8 hlutum atkvæða, sendir sýslumaður það stjómar- 
ráðinu til stoðfestingar og löggildingar. Eins fer um frumvarpið, þótt fund- 
urinn geri við það breytingar, ef þær era samþyktor með 2/8 hlutum atkvæða, 
og sýslunefnd felst á þær. En vilji sýslunefndin ekki fallast á brevtingartillðgur, 
er fundurinn gerir, skal kveðja til fundar á ný. Fallist þá fundurinn á frum- 
varpið óbreytt með 2/8 hlutum atkvæða, fer um það svo sem fyr segir.

Framvarp tíl samþyktor, er eigi hefir náð 2/8 atkvæða á samþyktarfundi, 
er fallið og má eigi koma frara af nýju í sýslunefnd fyr en á næsto aðalfundí 
sýslunefndar.

4. gr.
Nú er samþykt gerð eins og fyrir er mælt og send stjórnarráðinu tíl stað- 

festingar. Virðist stjómarráðinu hún koma í bága við grundvallarreglur laga 
eða rétt manna, er samþyktin endursend án staðfestíngar. Fylgja henni þá 
synjunarástæður stjómarráðsins. Að öðrum kosti stoðfestir stjómarráðið samþykt- 
ina, skipar fyrir um birting hennar og tiltekur hvenær hún öðlist gildi. Gildir 
hún upp frá því fyrir alla þá, er á þvi svæði búa, er hún nær yfir.

Samþykt, er stjómarráðið hefir stoðfest, má eigi breyto á annan hátt e* 
þann, er hún var stofnuð.

5- gr.
í samþykt skal ávalt vera ákvæði um stjóm komforðabúrsins. Þar &kal 

og kveða á um tillög til forðabúrsins, útlán á korni og endurgreiðslu þess, endur- 
nýjun komsins og viðhald forðabúrsins. Enn fremur skulu þar vera ákvæðioto 
eftirlit það, er þarf tíl þess, að samþyktorinnar sé gætt, og hvemig kostnað við 
forðabúrið skuli greiða.

6. gr.
Árlega skal stjórn forðabúrsins senda sýslunefnd fyrir aðalfund skýrslu 

um útlán forðabúrsins og ársreikning þess.

7. gr.
öll gjöld til komforðabúrsins, svo og útistandandi skuldir þeea, má toka 

lögtaki samkvæmt lögum frá 16. des. 1885. ,
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8. gr.
Fyrir brot mót löggiitri samþykt má ákveða sektir 2—20, kr. er renna 

til kornforðabúrsins.
9. gr.

Með brot gegn samþyktura skai fara sem almenn lögreglumái.

Nd. 605. Frumvarp
til laga um styrktarsjóð handa bamakennurum.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Ed.

1- gr.
Styrktarsjóð skal stofna banda barnakennurum landsins. Stofnfé hans, 

5,000 krónur, leggur landssjóður til.

2. gr.
Hver sá kennari, sem ráðinn er til kenslustarfa samkvæmt lögum um 

fræðslu bama 22. nóvbr. 1907, greiðir í sjóðinn á ári hverju 1 °/0 af kennaralaun- 
um sinum séu þau ekki hærri en bOO kr., 1 */a % séu þau yflr 500 kr. og alt að 
1000 kr. og 2% ef þau era yfir 1000 kr.

5. gr.
Sjóðurinn fær 1,000 kr. styrk úr landssjóði á hverju ári.

4. gr.
Þriggja manna nefnd skal stjóma styrktarsjóð þessum undir yflmmsjón 

landstjómarinnar. í nefndinni eru umsjónarmaður fræðslumálanna, forstöðumaður 
kennaraskólans, og hinn þriðji maður, er stjórnarráðið til þess kýs.

5. gr.
Því að eins getur kennari fengið styrk úr sjóðnum, að hann sé styrk- 

þurfl; hann skal og hafa verið barnakennari að minsta kosti i 10 ár og hafa 
greitt tillag til sjóðsins að minsta kosti í 3 ár, nema hann hafí orðið að láta af 
kenslustörfum sakir heilsubilunar.

6. gr.
Eigi skal verja til styrkveitinga nema vöxtum sjóðsins, þangað til hann 

er orðinn 20,000 kr., en síðan ®/4 af öllum árstekjum hans; hitt bætist við höfuð- 
stólinn; við hann skal og leggja gjafír þær, er sjóðnum kunna að hlotnast, nema 
öðm visi sé ákveðið af gefanda.

7. gr.
Nánari reglur um starfserai sjóðsins, innheimtu, styrkveiting og reikn- 

ingsskil semur stjórnarráðið, eftir að hafa fengið tillögu þar um frá forstöðu- 
nefnd hans.
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til laga um sölu á þjóðjörðinni Kjarna í Hrafnagilshreppi í Eyjafjarðarsýslu. 
Eins og það var samþykt við eina umr. í Ed.

Ráðherra íslands veitist heimild til þess, að selja Akureyrarkaupstað þjóö- 
jðrðina Kjarna í Hrafnagilshreppi i Eyjafjarðarsýslu fyrir 10,000 krónur.

Nd. 606. Frumvarp

Ed. 607. Framhaldsnefndarálit
um frumvarp til laga um námsskeið verzlunarmanna.

Frumvarpið hefir tekið smávegis breytingum í háttv. Nd., sem nefndin 
getur samþykt og mælir því með að frumvarpið verði samþykt.

Ed. alþingis 23. apríl 1909.

J. Havsteen, Aug. Flygenring, Sigurður Stefánsson.
formaður. framsögum., skrifari.

Gunnar Ólafsson. Ari Jónsson.

Ed. 608. Framhaldsnefndarálit
um frumvarp til laga um verzlunarbækur.

Frumvarp þetta hefir tekið þeim breytingum í háttv. neðri deild, að síð- 
ari málsgrein annarar greinar hefir verið feld í burtu. Þessi málsgrein hafði 
það ákvæði inni að halda, að verzlun var gert að skyldu að láta viðskiftavin í 
té samrit af viðskiftunum, samkv. frumbókinni i hvert sinn, sem bókfærð viðskifti 
eiga sér stað. 1 þess stað hefir verið sett ákvæði um að löggilda ætíð frumbókina.

Þessu ákvæði er nefndin mótfallin sem fyr og það af sömu ástæðum og 
áður, og leggur því til að það verði felt og frumvarpið sett í sama form og það 
áður var í, er það fór hér út úr deildinni.

Breytingartillaga:
Við 2. gr.

a. 2. málsgrein, »Frumbók skal vera« o. s. frv. skal falla i burtu. I þess stað 
komi:

b. Samrit af viðskiftunum, eins og þau eru bókuð í frumbókina, skal ætið láta 
skiftavin í té í hvert sinn og einhver verzlunarviðskifti fara fram bóklega.

Efri d. alþingis 23. apríl 1909.
J. Havsteen, Aug. Flygenring. Sigurður Stefánsson.

formaður. skrifari og framsögum.
Gunnar Olafsson. Ari Jónsson.
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við frumvarp til laga um breyting á lögum 
um stofnun landsbanka 18. sept. 1885 m. m.

Frá meiri hluta Peningamálanefndarinnar.

1. 4. grein orðist þannig:
Ráðherra skipar bókara og féhirðir bankans og víkur þeim frá, hvort- 

tveggja eftir tillögum bankastjórnar. Aðra sýslunarmenn skipar bankastjórn- 
in og víkur þeim frá. Hún ræður starfstíma þeirra o. s. frv. — Banka- 
stjórar skulu undirskrifa, svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal út eða fram- 
sélja víxla, önnur verðbréf eða aðrar skriflegar skuldbindingar.

Kvittanir frá bankanum eru þvi að eins fullgildar, að féhirði hafl ritað 
undir þær og þeim fylgi áritun bókara um að þær séu athugaðar. Fé- 
hirðir bankans má eigi greica neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki 
bankastjórnar þarf til, nema með samþykki beggja bankastjóranna.

Nú er annarhvor bankastjóranna forfaliaður og undirskrifar þá ráðunaut- 
ur i hans stað. Verði ágreiningur milli bankastjóranna um eitthvert mál, er 
bankann varða, sker atkvæði ráðunauts úr.

2. við 5. gr. í staðinn fyrir a/5 komi V5.
Við 5. gr. í staðinn fyrir húsnæðissjóð, komi: byggingarsjóð opinberra 

bygginga.
Við 5. gr. Á eftir orðunum: »og 2% i varasjóð«, kom: Þó má upphæð sú 

eigi hærri vera en alt að kr. 2500.
Við 5. gr. Aftan við greinina bætist: Þó skal hinn núverandi bankastjóri 

fá í eitirlaun kr. 3000.

Nd. 609. Breytingatillögur

Ed. 610. Prumvarp
til laga um viðauka við lög nr. 8o, 22. nóvember 1907.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Nd.

Amtsbókasöfn Norðlendingafjórðungs, Austfirðingafjórðungs og Vesfirðingafjórð- 
ungs, svo og bókasafn ísafjarðarkaupstaðar, skulu fá eitt eintak hvert þeirra af þeim 
ritlingum, bókum og tímaritum (blöðum), sem 2 örkum eru stærri og prentuð eru í 
prentsmiðjum hér á landi, og skulu eintök þessi afhent ásamt skrá yfir þau, lögreglu- 
stjóra þess lögreglu-umdæmis, sem prentsmiðjan er i, undir árslok hvert ár, en hann 
annast sendinguna til safnanna þá er 1 ár er liðið frá útkomuárinu. Frá þessu er undan 
skilið alt það prentað mál, sem ekki er ætlað til sölu.
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til laga utn heimild fyrir landssjóð til að kaupa hlutabréf i íslands banka ug 
tii að gefa út landssjóðs-skuldabréf.

(Efdr 2. umr. i Nd.).

I- gr-
Stjórnarráði íslands veitist heimild til að kaupa hlutabréf í íslands banka, alt að 

2 miiljónum króna, og borga hlutabréfin með alt að ioi hundraðið. Hlutabréfunum 
íylgja arðmiðar frá i. júlí 1909, og séu kaupin gerð frá þeim tima.

2. gr.
Til greiðslu á hlutabréfum þessum skal hndssjóði heimilt að gefa út jafnháa 

upphæð í iand-sjóðs-skuldabréfum. Skulu greiðast 4^/2 °/o ársvextir af skuldabréfum 
þessum og greiðast þeir 2. janúar og 1. júlí ár hvert. Skuldabréf þessi kaupir íslands 
banki fyrír að minsta kosti 98 hundraðið. Mismun á verði hlutabréfa bankans og skulda- 
bréfa landssjóðs skal greiða í peningum.

3- gr-
Upphæð skuldabréfanna skal vera 500,1000 og 2000 krónur.

4- gr-
Landssjóður skal innleysa landssjóðs-skuldabréf þessi eftir hlutkesti, er fari fram í 

fyrsta sinn í desember 1910, og sé fyrsti innlausnargjalddagi 1. júli 1911. Skal innleysa 
i/n hluta skuldabréfanna á ári með 40,000 krónum, þannig, að landssjóður hafi leyst þau 
öll til sin á 50 ára fresti.

Landssjóði er þó heimilt að leysa bréfin til sín aítur að fullu eftir 1. júlí 1919
5- gr-

Þær 2 milljónir, sem landssjóður kaupir í hlutabréfum íslands banka, skal lands- 
sjóður skyldur að geyma sem tryggingu fyrir skuldabréfum þeim, er hann hefir keypt 
hlutaféð fyrir og sem eru í umferð. Þó lorna hlutabréfin úr þessari tryggingu jafnóðum 
og skuldabréfin eru innleyst.

6. gr.
Nú þykir stjórnarráði íslands hagkvæmara að taka útlent lán handa landssjóði 

til að kaupa hlutabréf þau, er um getur i 1. gr., og er þá ráðherra íslands veitt heimild 
til að taka siíkt lán, alt að 2 — tveim — miljónum króna, er endurborgast með jöfnum 
afborgunum á 30 árum, en þó mega vextir af slíku láni eigi fara fram úr 4í/i,/0 á ári 
og skal lánið óuppsegjanlegt frá hálfu lánveitanda.

7- gr-
Verði lán það tekið, sem nefnt er í 6. gr., veitist ráðherra Islands ennfremur 

heimild til að gefa út landssjóðsskuldabréf fyrir láninu, og skulu skuldabréfin útbúin 
með vaxtamiðum sem greiddir séu tvisvar á ári, 2. dag janúar og 2. dag júlímánaðar. 
Skuidabréfin skulu vera á íslenzku og máli þess lands sem lánið veitir, og mynt þess.

8. gr.
Landritari og dómendur i yfirréttinum skulu, fyrir landssjóðs hönd, farameð at- 

kvæði landssjóðs sem hlutabréfseiganda á aðalfuhdum Islands banka. Skulu þeir hver 
um sig hafa atkvæði fyrir l/t milljón hlutafjár. Fyrir starfa þennan fær hver þeirra 250 kr. 
þóknun á ári hverju.

Nú forfallast einhver þessara manna frá að mæta á aðalfundum og skipar þá 
stjórnarráðið mann i hans stað.

Nd. 611. Frumvarp
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Nd. 612. Sbýrsla
um starf sambandslaganefndarinnar.

Þar sem minni hluti sambandslaganefndarinnar í álitsskjali sínu (þingskjal 
596) ber meiri hluta nefndarinnar það á brýn, að hann hafi að ástæðulausu og 
Óþörfu dregið málið í nefndinni, sbl’. orðin: „allur hinn ástæðulausi og óþarfi drittur máls- 
ins í nefndinni hendir nn á það, að það sé tilgangur háttvirts meiri hluta á þinginu, að láta ekki 
sambandsmálið verða útrætt á þinginu“, þá finnur undirritaður sig, sem formann sam- 
band8laganefndarinnar, knúðan til þess, að lýsa þessa aðdróttun minni hlutans 
algjörlega tilhœfulausa, og málinu snúið alveg öfugt, svo sem eigi er ótítt að þeir 
bralli, sem sök bítur sjálfa.

Þegar á fyrsta fundi sambandslaganefndarinnar vakti undirritaður máls 
á því, svo sem nefndarmönnum má vera minnisstætt, að þar sem háð hefði verið 
hörð kosningabarátta milli tveggja pólitiskra flokka síðastl. sumar, er hvor um 
sig fylgdi fram sinni skoðun á sambandslaga-»uppkastinu«, sýndist mér sjálfsagt, 
að nefndarraenn, er væru fulltrúar nefndra tveggja þingflokka, ættu þá þegar að 
slíta 8amvinnu í nefndinni, að því er til sambandsmálsins kæmi, svo að meiri 
og minni hlutinn gætu þegar tekið til starfa, hvorir fyrir sig, með því að vist 
væri, að þeir ættu eigi samleið í málinu.

Þessari tillögu minni var þó eigi að neinu sint — og eg þá eigi formaður 
nefndarinnar, heldur núverandi ráðherra vor —, og voru það fagurmœli minni 
hlutans, er lýstu þráfaldlega samvinnuþýðleik sínum, með mörgum fögrum orð- 
um, og létust eigi trúa öðru, en að allir yrðu á eitt mál sáttir, sem ollu því, að 
nefndin var eigi þá þegar klofin, svo sem átt hefði að vera, enda var eg þá eigi 
í neinum vafa um það, að annað bjó eigi undir öllum fögru orðunum, en að 
þvæla fram og aftur um ýms þau atriði, er mest greindi á um i kosningahríð- 
inni, til að tefja fyrir málinu að föngum.

En þessu þófi sínu héldu nefndarmenn minni hlutans þó áfram á öllum 
þeim — að vísu fremur fáu — nefndarfundum, sem haldnir voru, unz forsetar 
alþingis fóru utan á konungs fund, og skorti aldrei fögur orð, né fuilyrðingar um 
það, að óvíst væri, hvort þeir yrðu eigi meiri hluta nefndarinnar samdóma í til- 
lögum um málið.

Aður en núverandi ráðherra, þáverandi formaður sambandslaganefndar- 
ínnar, fór utan, mæltist hann til þess, að sambandsmálinu yrði frestað í nefnd- 
ÍDni, unz hann kæmi aftur úr utanförinni, og þvi tók minni hlutinn fegins hendi; 
en með því að vér, nefndarmenn meiri hlutans, sáum fyrir, er vér athuguðum 
málið nokkru síðar, að frestun þess svo lengi gæti valdið alt of miklum drætti 
— enda eg vantrúaður á nokkurn árangur af forseta-utanförinni, hvað sambands- 
málið snertir —, þá gekst skrifari nefndarinnai' (dr. Jón Þorkelsson) fyrir þvi, 
eftir tillögu undirritaðs, að boðað var til nefndarfundar, og var eg þá kjörinn 
formaður hennar.

Gerði eg þá þegar þá ráðstöfun, að nefndarstörfn yrði öll að snúast nm sam- 
bandsmdlið, svo að nefndin lyki störfum sínum, hvað það snerti, sem allra brdðast; 
en hér bar enn að sama, sem fyr, að minni hlutinn vildi skrafa fram og aftur
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um ýms einstakleg atriði málsins, en þóttist þá ekkert ákveðið geta sagt um af- 
stöðu flokks síns til málsins, fyr en flokkurinn hefði rætt það á fundi, eða fund- 
um; bar og fyrir sig ummæli fyrverandi formanns, og vildi enn fyrir alla muni, 
að málið biði heimkomu hans.

Bak þá að því, að beita varð ráðriki, og segja minni hluta nefndarinnar 
skýrt og glögt, að hann yrði á næsta nefndarfundi að segja af eða á, um stefnu 
sína í málinu, og voru þá bornar fyrir minni hlutann þær spurningar, sem voru 
kjarni málsins, og svars hans krafist um það, hvort hann vildi samþykkja:

1. Að fyrstu grein frumvarpsins yrði breytt svo, að það kæmi þar sem Ijósast 
fram, að Island væri fullvalda ríki.

2. Að Dönum væru falin utanríkismál og strandvarnir til meðferðar, gegn 
endurgjaldi af Islands hálfu, og á þann hátt, að það kæmi skýrt fram í 
frumvarpinu, að þeir færu að eins með þau í nafni og í umboði íslendinga, 
og að mál þessi væru uppsegjanleg, sem og önnur mál, er þeim kynni á 
fyrgreindan hátt að verða falið að fara með, svo að Islendingar gætu tekið 
þau að sér, er þeir vildu, eftir því er nákvæmar yrði kveðið á um í frum- 
varpinu.

Þó ótrúlegt megi virðast, eftir allan tímann við nefndarstörfin, og eftir 
alt, sem gjörst hafði í sambandsmálinu á undan þingi, var 2. þm. Norð-Mýlinga 
(Jóh. Jóh.) eini maðurinn þeirra þriggja, sem við búinn var, að geta svarað 
spurningunum, en hinir tveir ( Jón Magnússon og Jón Olafsson), þurftu þá enn 
að fá frest, til að ræða málið við flokk sinn, til að vita, hvað hann vildi(l')

Mér, sem formanni nefndarinnar, þótti hér enn kenna hins sama, sem 
fyr, að málið ætti að tefja, en þó varð niðurstaðan sú, að þessi nýi frestur var 
veittur, en þó að mun skemri, en í fyrstu var farið fram á.

Af framansögðu er það væntanlega ljóst, að það er minni hluti 
nefndarinnar, sem rnálið heflr taflð, að það er hann, sem beitt hefir i 
þvi skyni fagurmœlum, og haft í frammi vafninga og endurtekningar, fund eftir 
fund, verið margorður, og óljós í orðum, í stað þess, að segja þegar skoðun sina 
hreinskilnislega, einarðlega og ákveðið, og með sem fœsturn orðum, svo sem öllum 
er skylt að gera i ræðu, sem í riti.

Af þegar rituðu er það og ljóst, að það er eigi rétt hermt, sem segir i 
oft greindu álitsskjali minni hlutans, að hann hafi ekkert fengið að vita um 
»þann grundvöll«, sem meiri hlutinn bygði á, nema hvað honum hafi verið 
»lesin upp orðun sú, sem meiri hlutinn vildi hafa á fyrstu grein« enda kannast 
minni hlutinn sjálfur í nefndaráliti sínu óbeinlínis við ósannindin, þar sem hann 
er þar að myndast við, að hrekja skoðun meiri hluta nefndarinnar á málinu í 
ýmsum greinum (sbr. 2. bls. nefndarálits hans).

Að eg hafi mótmælt þeirri kröfu minnihluta nefndarinnar, að ráðherra 
væri boðaður á nefndarfund, það er að vísu hverju orði sannara, og gerði eg það 
af því, að eg gat eigi skoðað það öðru vísi, en sem nýja tilraun af hálfu minni- 
hlutans til að reyna að tefja málið þar sem öllum þingmönnum var þá þegar 
orðið kunnugt um árangursleysi forseta-utanfararinnar, að því er til sambandsmáls- 
ins kom, alls engar efnisbreytingar á frumvarpinu fáanlegar.

Af sömu ástæðum var og þeim tilmælum minni hlutans synjað, að hann 
fengi að sjá nefndarálit meiri hluta nefndarinnar um sambandsmálið, er það væri
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full samið, svo að þeir gætu gagnrýnt það í nefndaráliti sínu, enda áttu þeir alls 
enga heimtingu á því, og gátu lýst sinni skoðun á málinu hvað sem nefndaráliti 
meiri hlutans leið. — Því fór og fjarri, að þeir byðu oss, meirihlutamönnum, að 
sýna oss álitsskjal sitt, og gátu því eigi vænzt þess, eins og allri breytni þeirra 
í nefndinni hafði verið háttað frá öndverðu, að vér færum að breyta öðru vísi 
við þá, en þeir við oss.

Eg heíi talið mér skylt, að láta þinginu í té þessa skýrslu um gang nefnd- 
arstarfanna, svo að ósannindi og aðdróttanir minni hluta nefndarinnar, til að 
hylja sínar eigin aðfarir, og banaráð við málið á þinginu, stæði eigi ómótmælt í 
skjalaparti þingtíðindanna, og það því síður, sem minnihlutinn, ofan á öll ósann- 
indin og getsakirnar, vitnar til »guðs og samvizkunnar«, sem reyndar virðist 
sofa svefni hins andvaralausa, að því er til ummælanna í álitsskjali hans kemur.

Þessa var og því fremur þörf, sem tilgangur minni hluta nefndarinnar 
leynir sér alls eigi. — Hann kemur til dyranna mjög sakleysislega, sem vand- 
andi um dráttinn á málinu, beitir því fyrir sig hinu góða til að geta því betur 
blekt þjóðina með ósanninda-aðdróttunum sinum.

Yfirleitt ætti að mega vænta þess af þingmönnum, að þeir leyfi sér ekki 
þá ósvinnu, að bera fram bláber ósannindi í þingskjölum. — Slíkt sómir sér 
alstaðar illa, og þó hvergi ver en þar.

Neðri deild alþingis 23. apríl 1909.
Skúli Thoroddsen

formaður sambandslaganefndarinnar.

Ed. 613. Prumvarp
til námulaga.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

1. kafli.
Um málmleit.

1- gr.
Sérhverjumskalheimilt samkvæmtákvæðum þeim,sem hér fara áeftiraðleita 

málma og málmblendinga í jörðu eðalandi, sem er óskift eign landssjóðs eða lénskirkju- 
jarða, svo og í almenningum, öræfum og afréttum, sem eigi liggja undir jarðeignir ein- 
stakra manna eða sveitarfélaga, sem metnar eru til dýrleika. Samagildirog umlands- 
sjóðs- og lénskirkjujarðir, sem seldar verða eftir að lög þessi ganga í gildi, og um 
jarðir, sem áður eru seldar samkvæmt lögum nr. 31, 20. október 1905 um'sölu 
þjóðjarða, og lögum nr. 50 16. nóv. 1907 um sölu kirkjujarða.

2. gr.
Sá, sem vill málmleit gera, skal hafa málmleitarbréf og sýna það jarðar- 

ábúanda áður en hann byrjar málmleit. Áður en hann tekur til málmleitar, skal 
hann setja þá trygging, er bréfið tiltekur, fyrir skaða þeim, er kann að hljótast, 
af málmleitinni. Tryggingu þessa getur málmleitarmaður þó komist hjá að setja, 
ef hann lýsir þvi yfir skriflega, að hann ætli sér ekki að gera neitt jarðrask á 
túnum eða í matjurtagörðum jarðanna, þar sem hann ætlar sér að leita, og skal
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það þá tekið fram í málmleitarbréfinu, að hann hafi ekki rétt til að leita að 
málmum, sem jarðrask fylgir í túnum eða matjurtagörðum, nema trygging sé sett. 
Eigi má þó krefjast hærri tryggingar en sem nemur 200 krónum.

Málmleitarbréf gefur lögreglustjóri, og veitir það þeim mönnum einum, 
sem honum eru persónulega kunnir, eða sanna það með vottorði tveggja 
skilríkra manna hverir þeir séu.

Málmleitarbréf gildir 2 ár frá dagsetningardegi, og að eins í lögsagnar- 
umdæmi útgefanda.

Leyfisbréf til málmleitar á almenningum og öðrum landssvæðum, sem eigi 
eru metin til dýrleika, gefur lögreglustjóri sá einnig út, sem næstur er, og skal 
leitarsvæðið til tekið.

Útlendingar og innlendir menn, sem dvelja langvistum erlendis, skulu um 
leið og þeir beiðast málmleitarbréfs og tilkynna málmfund, tilkynna lögreglustjóra 
skriflega, hver sé umboðsmaður þeirra hérlendis; að öðrum kosti má eigi veita 
þeim málmleitarbréf né taka málmfundartilkynningu þeirra til greina.

Fyrir málmleitarbréf skal greiða 2 krónur í landssjóð.
3. gr.

A túni eða öðru ræktuðu landi, eða á stöðum, sem liggja nær íbúðar- 
húsum, útihúsura eða öðrum mannvirkjum, svo sem brúm, en 130 metra, má 
málmleit eigi gera, án leyfis jarðarábúanda. A alfaravegum má ofanjarðar málmleit 
eigi fara fram, og alls enginn málmgröftur í kirkjugörðum eða grafreitum.

Ef málmleit fer fram með öðrum áhöldum en hökum og skóflum, eða 
áþekkum áhöldum, í minni fjarlægð en 200 metra frá íbúðarhúsi annars manns 
eða alfaravegi, skal málmleitarmaður, að viðlagðri hæfilegri sekt, alt að 50 krón- 
um, gera íbúum hússins viðvart, þegar hann ætlar að sprengja grjót, og setja vörð 
á veginn til að viðvara vegfarendur. Nú vanrækir hann þetta, og skal hann þá, 
auk sektarinnar, bæta þann skaða, er af vanrækslu þessari kann að hljótast.

4. gr.
Nú er gerð gryfja til að leita að málmi, og skal þá sá, er gerði, hvort 

sem er á eigin landi eða annarra, halda uppi gripheldri girðingu um hana, svo 
framarlega sem hún er orðin svo djúp, að alidýr geti farið sér að voða. Ef 
hætt er grefti, skal sá er gerði annaðhvort fylla gryfjuua, eða girða hana tryggi- 
lega. Vanræki hann þetta, sæti hann alt að 50 króna sekt og bæti skaða þann, 
sem af kann að hljótast.

5. gr
Sá sem hindrar nokkurn í lögmætri málmleit sæti sektum 5—50 króna, 

og bæti þar að auki málmleitarmanni allan skaða, sem hann sannar, að hann 
hafi beðið við það.

6. gr.
Nú finnur málmleitarmaður vott þess að fyrir sé málmur, og skal hann þá, 

svo framarlega sem hann vill njóta fundar síns framar öðrum, senda skriflega 
tilkynningu í tveim eintökum um fund sinn til lögreglustjóra. í tilkynningunni 
skal nákvæmlega tilgreina fundarstaðinn, málmtegundina og tilnefnda 2 votta, er á 
hann geti vísað. Lögreglustjóri skal rita á tilkynningarnar ár og dag og klukkustund, 
er þær bárust honum, og hafi annar maður síðustu 2 árin þar á undan sent á lög-
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mætan hátt tilkynningu um málmfund á sama svæði, skal lögreglustjóri rita athuga- 
semd um það á tilkynningarnar. Annað eintakið af tilkynningunni afhendist þegar 
tilkynnanda gegn 1 kr. gjaldi í landssjóð, en lögreglustjóri ritar hitt eintakið 
orðrétt með athugasemdum sínum í námubréfabókina.

Finnandi skal því næst annast um, að þeim, sem landið hefir til nytja, 
sé birt innan 8 vikna að viðstöddum 2 vottum, að tilkynning um málmfund hafi 
fram farið.

Tilkynning um málmfund skal tekin fullgild, þótt finnandi hafi eigi feng- 
ið málmleitarbréf áður en hann tilkynti málmfundinn, svo framarlega sem hann 
hefir eftir lögum þessum rétt til að fá greint bréf.

2. k a f 1 i.
Um málmgraftarbréf.

1. gr.
Heimill er málmgröftur til allra málma og málmblendinga á landssvæð- 

um þeim, sem getur um í 1. grein.
8. gr.

Nú vill sá, sem fundið hefir vott um að málmur sé fyrir, grafa þar til 
málms, og skal hann þá innan 2 ára frá tilkynningu um fundinn, sbr. 6. gr., 
senda skriflega beiðni um graftarleyfi til lögreglustjóra. I umsókninni skal til- 
greint til hvaða málms eða málma umsækjandi ætli að grafa.

Frá þeim tima er tilkynningin um fundinn fór fram, samkvæmt 6. gr., og 
til loka þessara 2 ára getur síðari málmfundur ekki svift fyrri finnanda rétti til 
útmælingar þeirrar, er 3. kafli laga þessara heimilar honum.

Sé aftur á móti vanrækt að senda nefnda umsókn innan þessara 2 ára, 
er hverjum heimilt að hagnýta sér málmfundinn, sem finnandi væri.

Lögreglustjóri ritar þegar á málmgraftarbeiðnina dag og klukkustund, er 
hún barst honum, og gefur síðan út málmgraftarbréf. Skal þar tilgreint nafn, 
heimili og staða málmgraftarmannsins, og í hvaða jörð eða hvar málmfundar- 
staðurinn sé. •

Eigi má neita neinum um málmgraftarbréf, sem tilkynt hefir málmfund, 
en fari svo, að fleiri en eitt bréf verði veitt fyrir sama málmfundarstað, skal 
fyrsti finnandi hafa forgangsrétt, hafi hann gætt ákvæða laga þessara.

Málmgraftarbréf skal innfæra orðrétt í námubréfabók.

9. gr.
Nú vill einhver taka upp vinnu á málmleitarstöðum eða í námugryfjum, 

sem öllum er orðinn heimill finnandaréttur að, eða gera tilraun til að vinna 
málm úr uppgrefti eða öðru úrkasti úr námum og við námur, sem hætt hefir verið við, 
og skal þá tilkynning um það fram fara á sama hátt og fyrirskipað er um til- 
kynningar um nýja málmfundi. Innan 12 mánaða frá því tilkynningin var gerð, 
skal tilkynnandi, að viðlögðum réttarmissi, fá málmgraftarbréf hjá lögreglustjóra.

10- gr.
Fyrir málmgraftarbréf skal greiða 25 kr. í landssjóð. Fái sá, er málm- 

graftarbréf hefir fengið, fleiri útmælingar en eina á því svæði, greiði hann fyrir 
hina siðari námuteiga aðeins leigugjaldið til landssjóðs samkværat 17. gr. fyrir 
hvern námuteig.
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3. k a f 1 i.
Um útmœling undir námu og um námubrunna.
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11- gr.
Hver sá, sem fengið hefir málmgraftarbréf fyrir málmfundarstað (8. gr.) 

á heimtingu á að fá útmælt námusvæði, og næga lóð undir hús fyrir námuverka- 
fólk, námuafurðir, vélar og uppgröft, annaðhvort á sjálfu námusvæðinu eða utan 
við það.

Sá, sem fengið hefir útmælt námusvæði, samkvæmt ákvæðum þessa kafla 
á einn rétt til málmnáms á þvi.

Hver sá, sem fyrst hefir tilkynt málmfund, og rétt hefir samkvæmt lög- 
um þessum til að fá útmælingu, getur krafist að fá 2 útmælingar, sem nefnast 
námuteigar, á sama námusvæði (í æð eða lagii, fyrir utan lóð undir hús fyrir 
verkafólk, námuafurðir, vélar og fyrir uppgröft. Sá sem síðar tilkynnir málm- 
fund á sama stað, og rétt hefir til að fá útmælingu, skal eig ifá meira en 1 námuteig.

12. gr.
Utmælingar skal beiðast af lögreglustjóra; framkvæmir hann útmælingarn- 

ar og færir gerðina í námubréfabókina og afhendir beiðanda staðfesta útskrift 
úr henni. Utmælingarbeiðandi lætur lögreglustjóra í té nauðsvnleg áhöld og aðstoð.

13. gr.
Námuteigur skal vera rétthyrndur ferhyrningur, 100,000 ferhyrnings 

metrar að flatarmáli, ef málmurinn liggur í lagi, en liggi hann í æð eða 
æðum, skal sá, er útmælingar beiðist, sjálfur tiltaka lengd, breidd og stefnu 
námuteigsins, er þó aldrei má vera minna en 100 metrar á breidd.

Takmörk útmælingar skulu vera lóðrétt í jörð niður.

14. gr.
Málmfundarstaðurinn skal vera innan rakmarka útmælingarinnar, en 

mæla má í hverja þá stefnu er sá óskar, er utmælingar beiðist, svo framarlega 
sem það ekki kemur í bága við réttindi annara eftir lögum þessum.

15- gr.
Innan 6 mánaða í síðasta lagi frá því útmælingar hefir verið krafist, skal 

lögreglustjóri láta hana fram fara, ef óviðráðanlegar tálmanir hindra ekki.

16. gr.
Lögreglustjóri ákveður hvaða dag útmælingin skuli fara fram, og tilkynn- 

ir það beiðanda í tækan tíma, svo hann geti verið viðstaddur eða umboðsmaður 
fyrir hann; svo skal lögreglustjóri og tilkynna það með ábyrgðarbréfi þeim, sem 
hefir umráðarétt yfir landinu, og þeim, sem rétt hafa til inálmgraftar, eða lýst hafa 
málmfundi á sama stað, svo og umboðsmönnum þeirra manna, sem eiga að hafa 
umboð8menn á hérlendis (2. gr.i

17. gr.
Fyrir útinæling hvers námuteigs, 10J.000 ferhyrnings metra, skal greiða
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lögreglustjóra 40 krónur og að auki ferðakostnað og dagpeninga sarakvæmt lögum 
nr. 2, 2. febrúar 1894, 4. og 6. gr.

Enn fremur greiði námuhafi til jarðareiganda, (landssjóðs eða kirkju) ár- 
legt leigugjald, 50 krónur fyrir hvern námuteig, og til jarðarábúanda 10 krónu. 
Auk þess greiði námuhafi jarðarábúanda lóðargjald fyrir hús og byggingar á 
námustaðnum, 5 aura fyrir hvern ferhyrningsmeter, sem hús standa á.

18. gr.
Innan 2 ára frá því útmæling fór fram skal námuhafi byrja á regluleg- 

um námugrefti, ef náman liggur ekki lengra frá sjó en 10 kílómetra, þar sem 
þilskip geti tekið málminn, innan 3 ára, ef náman liggur fulla 20 kílómetra frá 
slikum hafnastað, og svo einu ári síðar fyrir hverja 10 kílómetra úr því, sem 
vegalengdin eykst, þó eigi lengur en 8 ár. Eftir þann tíma missir námuhafi rétt 
sinn nema hann vinni árlega í námunni fyrir að minsta kosti 150 krónur til 
rannsóknar henni, eða greiði árlega 100 krónur í landssjóð auk gjalda þeirra, 
sem ákveðin eru í 2. málslið 17. gr.

Nú er ekki byrjað á reglulegum námurekstri 8 árura eftir að námurekst- 
ur skyldi byrja, eða að námurekstur legst niður 8 ár samfleytt eftir að reglu- 
legur námurekstur var byrjaður og hefir námuhafi þá að fullu fyrirgert námu- 
rétti sínum.

Vegalengdin skal talin eftir því sem almennir vegir liggja að hafnarstaðn- 
um frá námunni, séu þar nokkurir vegir, en annars beinustu leið, þar sem tor- 
færur eru minstar að hafnastaðnum.

Verði ágreiningur um vegalengdina, getur lögreglustjóri látið mæla hana 
á kostnað námuhafa

19. gr.
Nú ganga menn í félag, er útmæiingar hafa fengið, og er þá eigi skylt 

fyrir námugraftarins sakir, að hafa nema einn námubrunn á félagssvæðinu.

4. k a f 1 i.
Um vegi, vatnsafnot og bryggjugerð.

20. gr.
Sérhver sá, er fengið hefir útmælt námusvæði, á rétt á að leggja vegi 

yfir land jarðarinnar fyrir flutning að og frá námunni, hvert sem haun þarfnast, 
svo og að gera fyrirhleðslu fyrir vatn. Vegir þessir og fyrirhleðslur mega þó 
ekki liggja yfir tún eða matjurtagarða, nema ábúandi samþykki; og verði að 
leggja veg eða fyrirhleðslu yfir engjar jarðar, getur lögreglustjóri heimtað að 
hæfileg trygging sé sett fyrir því að jarðspell, sem af vegalagningu eða fyrir- 
hleðslu stafar, verði bætt að fullu.

21. gr.
Heimilt er námuhafa að nota vatn eftir þörfum við námureksturinn, en 

eigi má hann að neinu leyti rýra vatnsból né áveituvatn ábúanda, ef náman ligg- 
ur á ábúðarjörð, nema með hans samþykki.
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Ennfremur er námuhafa heimilt að nota vatn og vatnsafl til reksturs 
véla og til málmþvottar við námuna, að svo miklu leyti sem það ekki þegar er 
notað til reksturs annars iðnaðar.

Nú er skortur á vatni á námustaðnum eða í nánd við hann, og á sá, er 
fyrstur tilkynti málmfund forgangsrétt að afnotum vatns og vatnsafls eftir þörfum.

22. gr.
Ef jörð, sem náma flnst í, liggur að sjó, á námuhafi rétt á að byggja 

bryggju eða hafnarkví við sjóinn, til þess að greiða fyrir fermingu og affermingu 
skipa, þó svo, að eigi sé spilt æðarvarpi eða laxveiði jarðar.

23. gr.
Nú spillist náma, án þess námurekanda verði gefið að sök, af vatni 

úr annari námu, og er þeim námurekanda þá skylt að ausa námu sina, en geri 
hann það ekki, hefir hann fyrirgert námurétti sínum; þó nær þetta ekki til þess, 
er fyrst hefir tilkynt málmfund á þessu svæði.

24. gr.
Reksturs frestur sá, sem um getur í síðasta málslið 18. greinar fellur 

burt. ef náma veldur vatnsrensli í nágranna námur, nema námurekandi sá, sem 
fyrir vatnsaðsókninni verður, láti það óátalið eða úr sé bætt. Akvæði þessi gilda 
þó ekki fyrir þann, sem fyrstur tilkynti málmfund á þeim stað.

5. k a f 1 i.
Um rekstur námu og eftirlit.

25. gr.
Stjórnarráði Islands veitist heimild til að setja reglugjörð um rekstur 

námu, skal þar meðal annars sett ákvæði er miða að þvi, að vernda líf og heilsu 
verkafólks í námunum, að námur séu tryggilega grafnar, að greinileg mörk séu 
sett í kringum útmæld námusvæði og um afrensli vatns frá námu; svo skulu og 
vera ákvæði um eftirlit með þeim af hendi stjórnarvalda.

Fyrir brot á móti reglugerð má ákveða sektir alt að 1000 kr., nema 
þyngri hegning liggi við eftir öðrum lögum.

26. gr.
Við hverja námu skal vera bók, og skal i hana rita yfirlit yfir námu- 

reksturinn um hvern mánuð. Þar skal og rita skýrslu um það, sem við hefir 
borið, eða tekið hefir verið eftir og snertir námuna eða málmæðarnar, og sérstak- 
legt þykir eða athugavert. Skal útdráttur úr bók þessari um hvert ár sendur 
til stjórnarráðsíns.

Stjórnarráðinu skal heimilt að krefjast þess, að námurekandi láti gera 
nákvæman uppdrátt af námu sinni, ef dýpri er en 10 metra, og síðar verði bætt 
við uppdráttinn er náman stækkar.
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6. kafli.
Um niðurlagning ndmu.

27. gr.
Þegar náma er lögð niður, skal námurekanda þeim, er hættir við nám- 

una, heimilt að nota uppgröftinn úr henni, þótt annar bvrji að reka námuna, ef 
hann byrjar eigi síðar að nota uppgröftinn en 12 mánuðum eftir að náman 
lagðist niður.

28. gr.
Nú ætlar námurekandi að hætta við námu sína, og skal hann þá, að 

viðlagðri 30 kr. sekt, tilkynna það lögreglustjóra 2 mánuðum áður, svo og hvort 
hann ætli að nota uppgröftinn. Jafnframt skal hann senda uppdrátt þann, sem 
gerður kann að hafa verið af námunni. Tilkynningar þessar skulu innfærðar í 
námubrjefabókina.

29. gr.
Nú er námurekstri hætt, eða rétturinn til að halda honum áfram er 

fallinn burt, og má þá fráfarandi ekki spilla neinu af því, eða flytja neitt burt 
af því, sem gert hefir verið til að halda námunni og göngum hennar tryggum. 
En loka skal hann námunni tryggilega, svo að menn eða alidýr geti ekki farið 
sér að voða.

Brot á móti ákvæðum þessarar greinar varða sekt alt að 1000 kr.
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7. k a f 1 i.
Almenn ákvœði.

30. gr.
Fyrir jarðspell, er málmleit og námurekstur kann að hafa i för með sér, 

skal, ef hlutaðeigendur verða eigi á annað sáttir, greiða fullar bætur eftir mati 
þriggja óvilhallra dómkvaddra manna. Bæturnar greiði málmleitandi eða námu- 
eigandi, og renna þær til jarðeiganda, og bæti hann ábúanda halla þann, er hann 
kann að verða fyrir.

31. gr.
Auk námubréfabókar þeirrar, er gert er ráð fyrii i lögum þessum, skal 

lögreglustjóri hafa námuregistur, þar sem hver námustaður heflr sinn sérstaka 
dálk, og skal alt það, sem að einhverju levti leggur námuréttarbönd innfært á 
dálk staðarins og jafnframt vísað til gerðarinnar í námubréfabókínni.

Samkvæmt þessum bókum skal lögreglustjóri gefa hverjum, sem þess 
æskir, námubréfabókarvottorð gegn 1 kr. gjaldi í landssjóð.

32. gr.
Stjórnarráðið löggildir námubækur lögreglustjóra.

33. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum þeim, er getur um 

í 25. gr., skulu rekin sem almenn lögreglumál. Sektir renna i landssjóð.
34. gr.

Lög þessi öðlast gildi þann dag, er þau eru birt í Stjórnartiðindunum og 
frá sama tíma eru námulög nr. 61, 22. nóv. 1907 úr gildi fallin.
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Nd. 614. Framhaldsnefndaralit 1

um frumvarp til laga um girðingar. t

Frumvarp þetta hefir tekið nokkurum breytingum í háttv. efri deild, sem aðal- 
lega eru orðabreytingar og flestar eða allar til bóta. Ráðum vér því háttv. neðri deild 
til að samþykkja frumvarpið óbreytt.

Alþingi 24. april 1909. j

Hálfdán Guðjónsson, Sigurður Sigurðsson, Pétur Jónsson.
formaður. ritari og framsögum.

Stefán Stefánsson, Eyf. Jón Jónsson, N.-M.

Ed. 615. Nefndarálit
um frumvarp til laga um aðflutningsbann á áfengi.

Vér, sem háttvirt deild fal að íhuga mál þetta, ráðum henni til þess að sam- 
þykkja frumvarpið með þeim breytingum, er prentaðar eru á sérstöku skjali. Að því 
er einn nefndarmanninn (Stefán Stefánsson) snertir, er það þó bundið því skilyrði, að 
tillaga hans, um að málinu sé af nýju skotið til nýrrar atkvæðagreiðslu, nái fram að 
ganga.

Tveir nefndarmennirnir (Jósef Björnsson og Sigurður Hjörleifsson) eru þó 
fremur mótfallnir því, að vínsölubannið gangi ekki í gildi fyr en 1915 og greiða at- 
kvæði sín eftir því.

Alþingi 24. apríl 1909.

Jósef Björnsson, 
form.

Sigurður Hjörleifsson, 
skrifari og framsögum.

Lárus H. Bjarnason.

Stefán Stefánsson. Ari Jónsson.

Ed. 616. Breytingartillaga
við frutnvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Frá Áug. Flygering.

Við ó. gr.
1. í staðinn t'yrir: »Til við viðskiftaráðunauta erlendis 10,000«, komi: Til við- 

skiftaráðunauts erlendis 5,000,00.
2. »Til að mæla innsigling á Gilsfjörð alt að 10,000,00« falli burtu.

123
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Nd. 617. Nef'ndarálit
um húsmæðrafræðslu.

Frá Landbúnaðarnefndinni.

Landbúnaðarnefnd n. d. alþingis hefir tekið til íhugunar málið um stofn- 
un húsmæðraskóla samkvæmt umræðum þeim, er fóru fram þá er nefndin var 
skipuð.

Hugsun sú, að koma upp húsmæðra- eða hússtjórnarskólum hér á landi 
er að minsta kosti eins gömul og liinn svonefndi hússtjórnarskóli í Reykjavík. 
Skömmu eftir að hann var stofnaður tók Búnaðarfélag Islands við honum, þá 
nýstofnað, og hefir haldið honum uppi síðan, þó það hafi nú losað sig við veg 
og vanda af honum framvegis. Málefnið hefir því einlægt verið á dagskrá Bf. 
ísl. síðan. Varð sú skoðun allsnemma ofan á í búnaðarþinginu, að skóli þessi 
í Reykjavík væri eigi og gæti eigi orðið annað en matreiðsluskóli, og vildi Bf. 
ísl. því eigi auka hann né halda uppi til lengdar. Reglulegur hússtjórnarskóli 
þyrfti þar á móti að kenna konum búskap og heimilisstjórn í sveit, og standa 
jafnfætis góðum bændaskólum. Slíkir skólar væri þvi búnaðarfélaginu of vaxnir 
og utan við þess verksvið. En Búnaðarfélagið hefir styrkt til umferðarkenslu í 
húsmóðurstörfum bæði norðan lands og sunnan, og með því sýnt, að það metur 
þá kenslu mikils.

Á alþingi 19U3 og 1905 bólaði á þeirri skoðun, að liinir sérstöku kvenna- 
skólar, eða sérskólar fyrir konur, væri eigi nauðsynlegir, nema þeir snerust fyrir 
alvöru að verklegum efnum, og einkum að þvi, að búa konur undir liúsmóður- 
stöðuna. Af þessum ástæðum var næstelzta kvennaskóla landsins, eyfirska kvenna- 
skólanum, synjað um framhaldsstyrk. Má því með sanni segja, að hann hafi 
látið lífið fyrir húsmæðraskólaliugmyndina, þvi nú er hann lagður niður um sinn. 
Eins og eðlilegt er, þótti Eyfirðingum leitt að leggja niður skóla sinn, einmitt þá 
er þeir ætluðu að fara að beina honum í áttina til þessa verða húsmæðraskóli. 
Enda átti skólinn sjóð nokkurn, sem enn er óeyddur og bíður þess að skóli verði 
stofnaður. En til þess að halda honuin uppi, þurfti að byggja skólahús m. m., 
og þá reis upp ágreiningur nokkur um það, hvar skólinn ætti að vera, eins og síðar 
mun getið nánar. Hins vegar voru menn snúnir að einu máli um, að hann skyldi 
vera búnaðarskóli fyrir konur, þ. e. húsmæðraskóli.

Litlu fyr og á meðan þessu fór fram vaknaði upp sjálfstæð og sterk 
hreyfing með konum i Suður-Þingeyjarsýslu um húsmæðrafræðslu, ekki einungis 
umferðarkenslu, eins og þá fór fram í héraðinu, heldur fasta skóla, með verk- 
legri og bóklegri kenslu. Félag kvenna þar i héraðinu gekst fyrir þessu máli 
og hefir haldið því vakandi síðan með miklum áhuga. Sá áhugi hefir og haft 
áhrif í Eyjafirði, því konur þar hafa tekið eins í málið, og þar sló því, eins og 
eðlilegt var, saman við kvennaskólamál Eyfirðinga. Fyrir áskorun kvenna í 
Suður-Þingevjarsýslu tók sýslunefndin þar mál þetta til rækilegrar meðferðar 
1906 á aðalfundi sínum. Voru þar gerðar ákveðnar tillögur í málinu, sem skorð- 
uðu hreyfingar þær, sem komnar voru fram í ákveðnara formi en áður. Þær
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voru þess efnis, að skóla skyldi reisa handa konura, er jafngiltu bændaskólunum 
fyrir karlmenn og þeira búnaðarstofnunum, ef hefði verklega kenslu á hendi 
fyrir þá. Þessir húsmæðraskólar skyldu vera 2 á landinu eins og bændaskól- 
arnir og gerðir út af landssjóði. Var þar raiðað við reynslu búnaðarskólanna. 
Þeir voru sem sé héraðsskólar, sinn í hverjum fjórðungi, og sveltir upp. Þótti 
þá ráðlegra að fækka þeim, gera þá að landsskólum og gera betur úr garði, en 
landssjóði væri kleyft, ef þeir væri fjórir eða þaðan af fleiri. Þannig hafði þá 
þessi húsmæðraskólahugmynd fengið ákveðna stefnu. Um sömu mundir var mál 
þetta til meðferðar í sýslunefnd Evflrðinga og bæjarstjórn Akureyrar. Varð það 
að samkomulagi á milli þessara stjórnarvalda og sýslunefnd Suður-Þingeyinga, 
að halda sameiginlegan fund um málið á Akureyri sumarið 1906. Á fundi þess- 
um kom í ljós, að þessi stjórnarvöld voru mjög sammála um þá stefnu í málinu, 
sem að ofan er getið. En þar kom aftur á rnóti fram ágreiningur út af þvi, að 
Akureyringar vildu hafa skólann á Akureyri eða svo nærri bænum, að nemend- 
ur þaðan og kennarar gætu gengið á skólann; en Þingeyingar héldu þvi fram 
sem skilyrði, að hann væri í sveit, svo langt frá kaupstað, að hann yrði eigi 
heimangönguskóli þaðan, en þó að öðru leyti vel settur fyrir aðflutninga, svo og 
að aðsóknin úr þeim Iandshelmingi er undir hann lyti.

Þannig var þá aðdragandinn að því, að þingmaður Suður-Þingeyinga og 
2. þm. Eyfirðinga fluttu frumvarp um stofnun tveggja húsmæðraskóla á þinginu 
1907. Er þar leitast við, að leggja grundvöll fyrir sérfræðslu kvenna, með því 
að byrja á skólum fyrir þær námsgreinar, sem hver einasta húsmóðir þarfnast, 
en jafnframt svo til hagað, að engri stúlku, sem fengið hefði góða barnafræðslu, 
væri of vaxíð kostnaðar vegna að ganga á, ef hún annars geti gengið á nokkum 
skóla. Ofan á þessa undirstöðu mætti svo byggja með því bæði að auka þessa 
skóla eftir því sem ástæður leyfðu og reynslan benti á, og með þvi ennfremur, 
að koma upp skólastofnunum er tæki við af þeim vegna þeirra kvenna, er hefði 
nauðsyn til og ráð á að leita sér fullkomnari sérmentunar.

Um flutning máls þessa í neðri deild alþingis 1907 og meðferð í deildinni 
vísum vér til Alþingistíðindanna (A. þingskj. 99, 416, 512. B. 2714—2750 dálkur).

Eins og áður er getið, hefir farið fram umferðarkensla í húsmóðurstörfum, 
fyrst norðanlands 2 eða 3 vetur, af hendi ungfrú Jónínu Sigurðardóttur og nú 
næstliðinn vetur hér sunnardands af hendi ungfrú Ragnhildar Pétursdóttur. Þessi 
kensla varð til talsverðra nota norðanlands og mikillar vakningar, og þaðan 
er að miklu leyti runnin breyting sú i húsmæðraskólamálinu, sem að framan er 
getið, einkum í Þingeyjarsýslu. Þá varð sú skoðun ljós að þáverandi kvenna- 
skólar fullnægðu alls eigi því, sem sérskólar fyrir konur þyrftu að gera fyrst og 
fremst, og þeir yrðu að víkja fyrir nýjum skólum, með öðru fyrirkomulagi frá 
grundvelli. Kona sú, Jónína Sigurðardóttir, sem einkum hefir leitt hreyfingu þessa 
hefir nú komið á fót og haldið uppi 2 næstliðna vetur, fastri kenslu í hinum 
helztu greinum, sem hún telui' nauðsvnlegar í húsmæðraskóla, í húsi gróðrarstöðv- 
arinnar við Akureyri. Nemendur hafa verið 21—27. Þetta er auðvitað ófull- 
komin byrjun, sem einskis styrks hefir notið úr landssjóði og lítils annarsstaðar 
að, og skóla þessum er ekki markaður staður enn, nema til bráðabirgða, enda 
alveg privatskóli. En í þessari byrjun er fólgin vísii' til reglulegs hússtjórnar- 
skóla fremur en nokkurri annari stofnun, sem nú er til hér á landi.
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Nú er að víkja að hreyfingum í sömu átt og þessa í Austfirðingafjórð- 
ungi. Fyrir allmörgum árum var farið að safna þar fé til stofnunar kvennaskóla á 
Austurlandi. Fé þetta var sett á vöxtu og er sjóðurinn geymdur óhreyfður til 
þessa. Hugsunin mun upphaflega hafa verið sú, að koma upp samskonar kvenna- 
skóla og þá voru i Norðurlandi og í Reykjavík. En málið hefir samt legið alveg 
niðri í mörg ár, þangað til nú fyrir 2 árum að hreyfingin um húsmæðraskólana 
kom i ljós opinberlega, þá er farið að vekja upp kvennaskólamálið á ný. Sýslu- 
nefndir Múlasýslnanna kusu sameiginlega 3 menn í nefnd til að koma fram með 
tillögur til stofnunar kvennaskóla á Austurlandi og styðja framgang þess máls. 
Tillögur sinar lagði nefnd þessi fyrir sýslunefndirnar og voru þær í öllum aðal- 
atriðum sniðnar eftir frumvarpi því til stofnunar húsmæðraskóla, sem lá fyrir 
neðri deild 190". Þessar tillögur féllust sýslunefndirnar á; lofuðu þær að leggja 
árlega fé í kvennaskólasjóðin, og hvöttu sveitarfélögin til slíks hins sama.

Ennfremur má geta þess, að skólanefnd Eiðaskólans hefir farið fram á 
1000 kr. árlegan styrk, til þess að koma á húsmæðrafræðslu á Eiðum. Fylgir 
beiðninai reglugerð fyrir þá kenslu, og er hún í fullu samræmi við frumvarp það, 
sem lagt var fyrir sýslunefndirnar, eins og áður er getið.

Þannig er þá Norðurland og Austurland á einu máli um það, að sérskólar 
fyrir konur eigi að vera reglulegir búnaðarskólar, eða réttnefndir húsmæðraskól- 
ar, og að frumvarpið í neðri deild 1907 hafi markað stefnu þeirra og fyrirkomu- 
lag í aðalatriðum. Ennfremur er það ljóst, að mikill áhugi er á því um þetta 
svæði alt, að slíkir skólar komi upp sem fyrst, enda eigi þeir engu síður rétt á 
aðstoð landssjóðs en bændaskólarnir og aðrar búnaðarkenslustofnanir.

A Vesturlandi hefir eigi slíkur áhugi komið í ljós opinberlega. Sá fjórð- 
ungur er vel settur, að því leyti, að hann hefir svo stóran sjóð til kvennaskóla 
(gjöf frú Benediktsen) að hann er því nær einfær um, að halda uppi allgóðum 
kvennaskóla.

A Suðurlandi hefir heldur eigi opinberlega borið á óskum um húsmæðra- 
skóla ag öðru leyti en því, að kvennaskólanefndin í Reykjavík hefir nú hin síð- 
ustu ár snúist meira en áður að sérmentun kvenna í verklegum efnum, svo sem 
matreiðlsu.

Ungfrú Ragnhildur Pétursdóttir, sem hafði á hendi umferðarkensluna i 
vetur, sem að framan er getið, hér austanfjalls, frá Mýrdal suður í ölves, hefir 
skýrt svo frá, að kenslan hafi verið allvel sótt, orðið til mikillar vakningar og 
vakna muni sterk löngun á þessu svæði til meiri húsmæðrafræðslu, einkum til 
þess að fá húsmæðraskóla i sveit.

Skoðun nefndarinnar er sú viðvíkjandi kvennafræðslunni hér á landi, að 
hin almenna fræðsla, sem hverjum manni er talin nauðsynleg, eigi fram að fara 
í samskólum fyrir karla og konur. Þótt það kynní að hafa ýmsa kosti, að geta 
látið konum í té bæði hina almennu fræðslu og sérfræðslu í sérstökum skólum, 
þá mun þó samskólafyrirkomulagið nú álitið að hafa ýmsa verulega yfirburði. 
En auk þess hefir það þann höfuð kost, að það er mikiu framkvæmanlegra með 
veikum efnum, fyrir oss íslendinga, og kemur vel heim við vora þjóðháttu, þar 
sem karlar ðg konur hafa alist upp við svo náið samlíf. Vér höldum þvi þess- 
vegna fram, að sérskólar fyrir konur eigi að hafa það hlutverk eitt, að búa kon- 
urnar undir hin sérstöku störf þeirra og köllun. Jafnframt lítur nefndin svo á.



Þingskjal 617 981

j
f1(I

að mentun og fræðsla kvenna, bæði í andlegum og verklegum efnum, sé engu 
síður áríðandi en karla, og að það sé því bæði nauðsyn og rétttætiskrafa, að 
hugsað sé eigi síður fyrir fræðslumeðulum kvenna en karla; þetta mun vera svo 
alment viðurkent, að nefndin þarf eigi að telja upp sérstök rök fyrir því. En 
þegar um sérfræðslu þeirra er að tala. hvað á þá að sitja í fyrirrúmi ? Á hverju 
á að byrja?

Nefndin er eigi í vafa um, að byrja verður á þeirri sérfræðslunni sem 
flestar konur þurfa á að halda vegna stöðu sinnar og köllunar, og það verður 
fræðsla í húsmóðurstörfum. Eins og betur fer, verður mikill meiri hluti af konum 
mæður oghúsmæður, og sú staða kvenna er þýðingarmest, svo hún verðuraðsitjafyrir; 
og allar húsmæður að kalla þurfa á sömu undirstöðuatriðum að halda til sér- 
mentunar. Eigi verður heldur taliö, að húsmóðurstörfin sé arðsamari í peninga- 
legu tilliti, að sama skapi og þau eru þýðingarmeiri, en önnur störf kvenna, 
heldur þvert á móti. Móðirin og húsmóðirin off'rar kröftum sínum að jafnaði 
fyrir störf sín án tillits til peningalegs gróða, og það oftast því meir, sem starfið 
er mikilsverðara. Þess vegna er það þeim mun brynni skylda þjóðfélagsins að 
láta einmitt hennur undirbúningsmentun sitja í fyrirrúmi, eða með öðrum orðum; 
Það er eitt hið fyrsta skylduverk þjóðfélagsins, að annast um þá frœðslu, sem hverri 
húsmóður er nauðsynleg, að því leyti sem heimilin ekki geta veitt hana eins góða.

Nú er vert að athuga, hve umfangsmikið þetta hlutverk er, þegar frá er 
tekin sú fræðsla, sem veitt er sameiginlega konum og körlum. — Af öllum mey- 
börnum, sem fæðast á iandinu, munu árlega komast yfir 20. árið hartnær 900. 
Ef skólar ættu að vera til, sem tæki á móti öllum tvítugum konum, þyrftu þeir 
að geta tekið á móti þessari tölu. Af þessari árlegu viðkomu giftast fyr eða 
siðar 500—600. Þessar konur, allar að kalla, má telja að gangi í húsmóðurstöð- 
una. Ennfremur hlýtur svo að verða, að allmargar af þeim konum, sem deyja 
ógiftar eftir tvítugs aldur, búist við húsmóðurstöðunni, þegar þær eru á skóla- 
aldrinum. Jafnframt má búast við að nokkuð af konum, sem aldrei giftast, hafi 
húsmóðurstörf á hendi. Þar á móti eru nokkrar konur, sem alast upp á heimil- 
um, þar sem þær læra húsmóðurstörf svo vel, að þeim þyki eigi tilvinnandi að 
fara á fátæklega húsniæðraskóla, og mætti máske jafna þeim á móti þeim hús- 
mæðraefnum, sem deyja ógift. En af þessu verður dregin sú ályktun, að meira 
en tveir þriðjungar allra þeirra kvenna, sem komast yfir skóla-aldur, eða yfir 600 
konur þyrftu árlega að ná til einhverskonar húsmæðrafræðslu utan heimilis, ef 
hlutverkinu ætti að verða fullnægt. Af þessum konum er líklegt, að alt að þriðj- 
ungi búi í kauptúnum og kaupstöðum.

Nú er svo fyrirsett í lögum hjá oss, að hver unglingur 14 ára skuli full- 
nægja ákveðnum fræðsluskilyrðum, eigi mjög litlum, og jafnframt er svo um búið, 
að hverju barni á aldrinum 10—14 ára skuli séð fyrir kenslu, eigi minna en 2 
mánuði ári. Að því leyti sem heimilin ekki vilja annast þetta sjálf og geta það, 
annast sveitarfélagið og þjóðfélagið um kensluna.

Markmiðið ætti nú að vera, að annast væri að sama skapi urn undir- 
stöðuatriði húsmæðrafræðslunnar. En til þess að nálgast það markmið sem fyrst, 
með þeim efnum sem kleift er að leggja fram, verður eigi ráðist í að veita yfir- 
gripsmikla fræðslu öllum fjöldanum. Það verður eftir sem áður hlutverk heim-



ilanna, allra hinna betri, að búa dæturnar og vinnukonurnar undir húsmóður- 
starfið að nokkru leyti.

Fræðslustofnunum og tilraunum af hálfu þjóðfélagsins verður því að haga 
svo annars vegar, að þetta sé til vakningar, einkannlega, að það komi rekspöln- 
um á alls staðar og styðji heimilin í þeirra hlutverki. Hins vegar þarf og að 
haga svo til, að þær konur, sem minst hafa efni og naumastan tíma til náms, 
þurfi eigi að fara allrar þessarar fræðslu á mis. Loks þarf að annast um, að 
góðir kenslukraftar verði til.
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Nefndin hefir eigi átt kost á þvi, að kynna sér tilhögun á húsmæðra- 
kenslu erlendis, nema í Noregi, og svo lauslegt yfirlit yfir það mál i Danmörku, 
Svíþjóð og Þýzkalandi.

I Noregi var byrjað að stofna sérstaka húsmæðraskóla fyrir 44 árum 
og hefir máli þvi sífelt þokað áfram síðan, þótt hægt hafi farið. Á síðasta stór. 
þingi (1908) var gerð gangskör að því, að koma alls herjar skipulagi á það mál. 
Var það rækilega undirbúið bæði fyrir meðferð stórþingsnefndar áður og svo 
milliþinganefndar, sem sett var 1907 til að íhuga kenslustofnun fyrir kenslukonur 
í húsmóðurstörfum. Ennfremur lágu fyrir þinginu athugasemdir um mál þetta 
frá formanni landbúnaðarmálanna í Noregi. Loks hafði stjórnardeild landbún- 
aðarmálanna samið itarlegt álitsskjal um málið og gert tillögur, er lagðar voru 
fyrir stórþingið 1908. Um úrslit málsins er nefndinni eigi fullkunnugt, en ný- 
nefndar tillögur stjórnarinnar lætur hún fylgja hér með (fylgiskj. 1).

Alls voru í fyrra 14 fastir liúsmæðraskólar í Noregi auk þeirra skóla, 
sem höfðu húsmæðrakenslu meðfram. Flestir skólarnir hafa 12—20 nemendur 
og 9—12 mánaða námsskeið, en sumir 5—7 mánaða. Skóiar þessir eru amts- 
skólar, kenslan ókeypis og ríflegur námsstyrkur að auki til fátækra námsmeyja. 
Rikið leggur til alt að 3/4 kostnaðar, en amtið hitt. Skólarnir eru með svipuðu 
fyrirkomulagi og »Den praktiske jenteskole i Smaalenenesamt«, sem skýrt var 
frá á alþingi 1907 (Alþingist. 1907. A. bls. 478).

Þá hafa á síðari árum verið stofnaðir í Noregi færanlegir skólar, þ. e. 
skólar með 3 mánaða námsskeiði hver á ári. Kennir sama kenslukona á þrem 
slíkum skólum ári. Er þar mest áherzla lögð á verklega kenslu. Skólar þessir 
eru kendir víð sveitarfélögin, en ríkið leggur til 3/4 og amtið l/4 af kennaralaun- 
um við þá. Skólar þessir virðast eiga mikla fraintíð.

Ennfremur hefir á síðari árum verið framkvæmd umferðarkensla í hús- 
móðurstörfum allvíða til sveita. Mun henní haldið uppi af sveitum og búnaðar- 
félögum. Fyrirkomulagið mun svipað og hér hefir verið reynt í nokkrum sveit- 
um hin síðari ár samkvæmt framansögðu.

í Danmörku hafa risið upp allmargir húsmæðraskólar á síðari árum. 
Hinn fyisti þeirra 1895. Á flestuin hinum föstu skólum eru 2 námsskeið á ári, 
5 mánnða hvort. Nokkrir eru með styttri námsskeiðum. Þessir skólar eru allir 
prívatskólar og einungis 1 eða 2 af þeim fá styrk úr ríkissjóði. Þeir eru miklu 
dýrari nemendum en norsku skólarnir. Nemenda tala er frá 20 upp i 50 á skóla.

Þá hefir og í Danmörku komist á fót síðan um aldamótin farandkensla



í húsmóðurstörfum og fengið ákaflega mikla útbreiðslu. Skýrsla um það er í 
stuttu máli á þessa leið:

Fyrsta veturinn (1900—01) voru þar
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15 skólar, 632 nemendur
1901—02 33 — 1532 —
1902—03 102 — 5000 —
1903-04 170 — 7900 —
1904—05 190 — 7827 —
1906—07 hér um bil 8000 —

Samtals er þetta um 33000 konur, og skjótt af að segja, konur á öllum aldri og 
af öllum stéttum. Kenslan stendur frá nóvember til apríl. Hver kenslukona 
kennir í 6 námshverfum, sitt kvöld vikunnar i hverju. Kenslunni er haldið uppi 
af búnaðarfélögunum og á þeirra ábyrgð, en nemendur greiða kr. 3,25 hver fyrir 
hvert kensluskeið. Kenslan fer fram eftir enskri fyrirmynd, þannig, að nemend- 
um er sýnd hagkvæm matgerð, en jafnframt skýrt fyrir þeim verð fæðutegund- 
anna, fæðugildi og meltanleiki o. s. frv.

í Noregi er húsmæðrafræðslan mest sniðin eftír þörfum sveitakvenna. I 
Danmörku er þáð síður, nema umferðarkenslan er það því nær eingöngu.

í Noregi hefir verið örðugt um skóla fyrir kennaraefni í húsmóðurstörfum. 
Þar hafa engar sérstakar stofnanir verið til þess, nema einn privatskóli, heldur kenslu- 
skeið við aðra skóla, þangað til nú næstliðið ár, að ríkið tókst á hendur að koma á fót 
slikri stofnun í Kristjaníu og tók hún til starfa 1. janúar síðastl. Hefir skortur á 
góðum kenslukonum staðið húsmæðrafræðslunni þar —einkum umferðarkenslunni — 
fyrir þrifum.

Yfirlit þetta um húsmæðrafræðsluna í Noregi og Danmörku sýnir það 
fyrst og fremst, að farið er að veita því máli verðskuldað athygli og alúð, og 
það er á þeim vegi, að verða eitt af undirstöðuatriðum alþýðufræðslunnar. Jafnframt 
er það eftirtektarvert að kensluskeiðin eru höfð stutt, og einmitt við reynzluna, 
hneygst meira og meira í þá átt. Þetta er auðvitað gert til þess, að fræðslan 
geti náð til sem fiestra. Fræðslan er miðuð við það, sem nauðsyrilegast er hverri 
húsmóður, og ætluð meira til vakningar og leiðbeiningar í sambandi við þá æf- 
ingu, sem fæst á heimilunum sjálfum, heldur en til fullkomnunar í fáum ein- 
stökum greinum.

Hinir einu sérskólar fyrir konur, sem nú eru til hér á landi, og haldið 
er uppi af almanna fé, eru kvennaskólarnir í Reykjavík og á Blönduósi. Fyrir- 
komulag þeirra og stefna samþýðist eigi því sem nú hefir verið lýst um hús- 
mæðrafræðslu erlendis. Þeir eiga að vera 3—4 ára skólar eða miða ætlunar- 
verk sitt við 3 vetra samfleytt nám að minsta kosti. Ef mikill þorri islenzkra 
kvenna ætti að geta gengið í gegnum þá kostaði það margföld framlög af al- 
mannafé við það sem nú er, og telja má jafnframt víst, að meginþorri íslenzkra 
alþýðukvenna hefði eigi ráð á tíma og fé til þess að ganga á þá og lúka þar 
námi. Hlutverk þeirra er að hálfu leyti hið sama og samskóla þeirra, sem nú 
eru: gagnfræðaskóla og unglingaskóla, og kenslan í þeim greinum eigi fullkomn- 
ari en á unglingaskólunum til jafnaðar. Nauðsynin á þessu hlutverki þeirra 
hverfur því eftir því sem unglingaskólum fjölgar. Að hinum helmingnum er 
verkleg kensla. En hún hefir alt að þessu eigi þótt miða sig nema að litlu leyti
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við hin hversdagslegu skylduverk kvenna, og að því leyti farið ólíka leið og 
húsmæðraskólarnir í Noregi og Danmörku gera. A síðustu árum mun þó votta 
fyrir þvi, að þeir séu að hneygjast að praktiskari verkefnum, en þó helzt sem 
aukaatriði. Þeir hafa því í verklegum efnum ekki snúist að því fyrir alvöru, 
sem mest lá á. sízt fyrir sveitakonur. Sveitamönnum hafa því þótt áhrif þessara 
skóla hvorki mikil né verulega heppileg, og þó er alkunnugt, að af forstöðukon- 
um þessara skóla hefir verið lögð hin mesta alúð við þá.

Það er alkunnugt, að konur úr sveitum hafa oft farið í kaupstaði til þess 
að læra þar matgjörð og önnur innanhússtörf, og oft hefir þetta orðið að góðu. 
Hitt er varla til, að farið hafi verið á góð sveitaheimili í þessu skyni, og er þar 
þó meira hægt að læra af því sem við kemur hag allrar alþýðu. Þetta mun 
koma af því, að matgjörð og innanliúsvinna til sveita er síður í föstum sniðum 
og erfiðara að kenna, og fáar húsmæður í sveit, sem ætla sér þá dul að kenna 
slíkt. I Reykjavik eru privatskólar fvrir matreiðslu, og eru þeir vafalaust sér- 
staklega gagnlegir fyrir kaupstaðakonur, en miklu síður fyrir sveitakonur. Hér 
er því skorturinn á almennri undirstöðufræðslu sýnilega tilfinnanlegastur, enda 
eru húsmæður í sveit meira en helmingi fieiri.

Vér höfum nú lýst áhuga þeim sem vaknaður er hér á landi á reglulegri 
húsmæðra fræðslu og skýrt frá hreyfingu þeirri, sem komin er á það mál. Vér 
höfum ennfremur lýst skoðun vorri á þörfinni til slíKrar fræðslu, og bent á, 
hversu því máli er sint í Noregi og Damnörku. Loks höfum vér bent á ástandið 
með sérfræðslu kvenna hér nú. Að öllu þessu athuguðu er það eindregin skoðun 
nefndarinnar, að þing og stjórn verði að sinna þessu máli með fuliri alvöru sem 
fyrst, og koma á það góðri skipan. Viljum vér skora á stjórnina að taka þetta 
mál til rækilegrar íhugunar og rannsóknar, og leggja fyrir næsta þing tillögur 
sínar um framkvæmdir á því af hálfu löggjafar- og fjárveitingarvaldsins. Mun- 
um vér í framsögunni lauslega benda á það, hvernig nefndinni fyrir sitt leyti 
sýnist að framkvæmdum mætti haga. Vér leggjum því til, að deildin samþykki 
þannig hljóðandi

T i 11 ö g u 
til þingsályktunar.

Neðri deild alþingis skorar á landsstiórnina, að taka húsmæðraskólamálið 
til rækilegrar íhugunar og rannsóknar, og leggja fyrir næsta þing tillögur um 
stofnun húsmæðraskóla.

Neðri deild alþingis, 27. april 1909.

Hálfdán Guðjónsson, Pétur Jónsson, Sigurður Sigurðsson.
formaður. framsögumaður.
Stefán Stefánsson, Eyf. Jón Jónsson (1. þ.m. N.-M.)
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Fylgiskjal.
Vér Hákon, konnngur Noregs, 

gjörum kunnugt:
Jafnframt því sem hér með fylgir afrit af tillögum landbúnaðar-stjórnardeildarinnar um málið, 

leggur Hans Hátign fyrir stórþingi Noregs rikis til samþyktar eftirfarandi 
ályktnn:

1. Að afskiftnm rikisins af húsmæðraskólnm, sem ríkisstyrks njóta, verði í öllnm vernleg- 
nm atriðnm komið i það horf, er samkvæmt sé hjálögðu uppkasti að reglnm og

2. Að fyrir fjárhagstimahilin 1. apríl 1908—30. júní 1909 verði veittar kr. 13,500 til stofn- 
nnar og rekstnrs kenslnkvennaskóla rikisins til hússtjórnar, sem viðhót við þær fjárhæðir, sem veittar 
ern í VIH aðalgr. 1. kap. til styrktar landbúnaði og alidýrarækt, samkvæmt hjálagðri fjárveitingar- 
tillögn.

Uppkast
að reglum fyrir húsmæðraskóla, sem njóta styrks af ríkissjóði.

1.
Til þess að húsmæðraskólar geti fengið styrk af rikissjóði, verður þeim að vera svo fyrir 

komið, að þeir geti veitt bóklega og verklega kenslu í hússtjórn með þeim hætti, sem landhúnaðar- 
stjórnardeildin hefir fallist á.

2.
Húsmæðraskólum amtanna með venjulegum kenslutímabilum, sem sén að minsta kosti 5 mán- 

uðir, má veita styrk af ríkissjóði, sem nemi alt að s/4 af reksturkostnaði skólans — þar með talinn 
fæðisstyrknr til fátækra nemenda, og má sá styrkur að meðaltali ekki nema meirn en kr. 15,00 handa 
hverjum nemanda um mánnðinn hvert kenslutimabil — gegn '/_, frá amtinn. Amtið leggur til nanð- 
synleg hús og mannvirki, þar með talin hentng svína og fuglahús og jurtagarð.

3
Húsmæðraskólum hreppanna, með alt að 3 mánaða kenslutímabilum, má veita styrk af rikis- 

sjóði, alt að ’/4 útgjaldanna til kenslukaups og fæðisstyras til fátækra nemenda — og má sá styrkur 
að meðaltali ekki nema meiru en kr. 15,00 handa hverjum nemanda um mánuðinn hvert kenslntima- 
hil — gegn ’/4 frá amtinu eða hreppnum. Önnur útgjöld, þar með talið nauðsynlegt húsnæði og 
skólaáhöld, leggur hlutaðeigandi hreppur til

4.
I yfirstjórn húsmæðaskóla amtanna er hin almenna amtsskólastjórn ésamt 2 konnm, sem 

amtsþingið kýs. Um kosning þeirra og starfstima gilda þan ákvæði, sem á hverjum tima eru til 
um amtsskólastjórnina, að svo miklu leyti, sem unt er að beita þeim ákvæðum.

Við hvern húsmæðraskóla skal skipa umsjónarnefnd, og séu í henni 2 konur, semyfirstjórn- 
in kýs til þriggja ára.

5
Yfirstjórnin semnr tillögur nm fyrirkomulag húsmæðaskólaamtanna, skipar kennara og send- 

ir amtmanni á hverju ári fjárhagsáætlun. Hún skal láta i ljós álit sitt um fyrirkomulag og fjár. 
hagsáætlanir húsmæðraskóla hreppanna.

6.
Þessum reglum verður fyrst um sinn ekki heitt við þá hússtjórnar- og húsmæðraskóla, sem 

þegar hafa verið stofnaðir.

Í24
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Nd. 618. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um bygging, ábúð og úttekt jarða 

frá 12. janúar 1884.
(Eftir 2. umr. í Nd.).

i- gr-
Nú vill leiguliði gera jarðarbætur, sem ekki eru áskildar í byggingarbréfi og 

tilkynnir hann það landsdrotni og leitar samkomulags við hann um, hvernig kostnaðinn 
við verkið skuli greiða. Vilji landsdrottinn ekki kosta jarðarbótina, gjörir leiguliði hana 
á sinn kostnað. Heimilt er þó landsdrotni að líta eftir því, að jarðarbótin sé vel unnin. 
Við úttekt jarðarinnar, er leiguliði fer frá henni eða hætiir ábúð, skal meta jarðarbótina til 
dagsverka samkvæmt gildandi reglum um það efni. Gjalda skal landsdrottinn leiguliða alt 
að 1 kr. fyrir hvert dagsverk þeirra jarðarbóta, sem ekki eru áskildar í byggingarskil- 
málum og styrkhæfar þykja. Arður sá, er leiguliði hefir haft af jarðarbótunum, skal 
dreginn frá til lækkunar endurgjaldinu. Njóti hann ávaxta verka sinna í 10 ár eða 
lengur, þarf landsdrottinn ekkert að gjalda. Gjaldið lækkar að ^/^ hluta fyrir hvert á- 
búðarár, að undanteknu fyrsta árinu, frá því jarðarbótin var unnin.

2. gr.
Ef leiguliði vill breyta bæjarhúsum þeim, er fylgja ábýlisjörðu hans, eða umbæta 

þau að miklum mun, eða byggja ný jarðarhús, enda sé húsin og umbót þeirra nauðsynleg 
vegna ábúðar á jörðunni og við hæfi hennar eftir staðháttum, á hann rétt á þvi, að 
landsdrottinn leggi fram þrjá fjórðu hluta húsakostnaðarins. Eigi verður með byggingar- 
kostnaði talið efni það, er jörðin sjálf leggur til né flutningur á því.

Meta skulu úttektarmenn hin gömlu jarðarhús, er niður leggjast eða breytast, til 
verðs og álags áður en breytingin byrjar; kemur verð þeirra og álag upp í tillag lands- 
drottins til hinna nýju húsa.

Af tillagi því, er landsdrottinn leggur fram umfram verð hinna niðurlögðu jarð- 
arhúsa, skal leiguliði gjalda 4 af hundraði í ársleigu, auk leigumála þess, er fyr var samn- 
ingur um, og fer um það gjald að öilu sem önnur jarðargjöld.

3- gr.
Nú leggur landsdróttinn fram húsabótakostnað, samkvæmt 2. gr., og ræður hann 

þá skipun húsanna og gerð, þó svo, að húsin fullnægi þörfum jarðarinnar. Hann á og 
rétt á að láta framkvæma húsabæturnar eða byggingarnar að sama skapi og hann leggur 
fram kostnað.

Komi leiguliða og landsdrotni eigi saman um það, hvað sé nauðsynleg jarðar- 
hús eftir hæfi jarðar og staðháttum, eða hvort hús fullnægi þörfum jarðar, skal kveðja 
úttektarmenn til gerðar um það mál. Greiðir leiguliði úttektarkostnað. Vilji málsaðilar 
eigi hlíta gjörð úttektarmanna getur hvor þeirra um sig skotið henni til yfirúttektar, 
samkv. 34. gr. laga um bygging, ábúð og úttekt jarða 12. janúar 1884. Um kostnað 
við yfirúttekt þá fer eftir sömu grein.

Að lokinni húsabyggingu samkvæmt framansögðu, skal gera úttekt á hinum nýju 
húsum, og fylgja þau jörðinni upp frá því samkvæmt þeirri úttektargjörð.
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Ef leiguliði vill byggja heyhlöðu og gera að jarðarhúsi, enda sé þörl á hlöðunni 
fyrir hey, er á leigujörð hans fellur, fer um það að öllu leyti svo sem að framan erfyr- 
ir mælt um bæjarhús.

4- gr'
Leiguliðum, er hafa innstæðukúgildi á ábýlisjörðum sínum, er frá þvi lög þessi 

koma í gildi, heimilt að leysa til sín kúgildin gegn því, að leggja jörðinni til aðra eign 
jafngóða:
a. í húsum, er leiguliði á og eru óhjákvæmileg fyrir hæfilega ábúð á jörðinni, þó ekki 

meir en að þrem fjórðu verðs.
b. í jarðabótum, er auka framleiðslu jarðarinnar og verð og eru full eign leiguliða eða 

þeim hluta jarðabótanna, sem er lögmæt eign hans, samkv. i. gr. hér að framan.
Tveir dómkvaddir menn og óvilhallir meta til verðs kúgildin, svo og eignir þær, 

er á móti eru látnar, og skulu þær eigi nema minna verði en kúgildin.
Kúgildaleigan telst upp frá því með landskuld jarðarinnar.

5- gr-
Nú kýs landsdrottinn heldur að taka kúgildi af jörðu til sín en að taka eignir 

á móti og er honum það heimilt, hvenær er hann vill. Fellur þá kúgildaleigan niður, 
en landskuldin hækkar um mismun þann, er metinn verður á kúgildaleigunni og almennri 
peningarentu af verði kúgildanna. Þessa landskuldarhækkun meta tveir dómkvaddir 
menn og óvilhallir, neraa hlutaðeigendur komi sér saman.

Þau ákvæði í 6. gr. í lögum 12. jan. 1894, um bygging, ábúð og úttekt jarða, 
er koma í bága við lög þessi eru, úr gildi numin.

Ed. 619. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um aðfiutningsbann á áfengi. 

Frá nefndinni.

1. Við 1. gr.
2. — 2. —

í stað orðsins »telja« komi: fara með sem.
a. Orðið »eða« á síðari stað 1. línu falli burtu.
b. Eftir orðið »efnarannsóknarstofu« bætist inn í: náttúrugripa- 

safna.
c. Fyrir »annars þvílíks fyrirtækis« komi: annara þvílikra 

stofnana.
d. í stað orðsins »Loks« komi: Enn.
e. I 7.—8. línu falli burtu orðin: »vínanda — og«.
f. Orðin »er katólskum prestum« falli burtu, en í þeirra stað 

komi: skal próföstum og forstöðumönnum annara kirkjudeilda.
g. Orðin »i kirkjum þeirra« falli burtu.
a. I 3. línu að neðan, eftir orðið »beðið« komi: Nú reynist 

áfengið annað eða meira en um var beðið og skal umsjónar- 
maður þá endursenda sendanda það tafarlaust, ef annað er 
en um var beðið, eða það sem umfram reynist, enda er skip- 
stjóra, sem flutti, eða útgerðarmanni skips, skylt að taka við 
þvi án borgunar á farmgjaldi.
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4. Við 5. gr.

5. — 6. —

6. — 7. —

7. — 9. —

8.

9.

10. — 11. —

b. Orðin »rétt að« í 2. málsgr. 8. línu falli burtu.
c. í stað orðanna: »sé gert . . . landssjóð«, í 2. málsgr., komi: eign 

landssjóðs.
Aftan við greinina bætist: enda gangi lögreglustjóri úr skugga 
um það, áður en skip lætar úr síðustu höfn, að innsigli séu heil 
og ekkert hafi verið tekið úr ílátunum.
a. í stað »6« í næst síðustu linu 1. málsgreinar komi: 12.
b. í stað orðanna »en sé upptækt ella« í niðurlagi 1. málsgreinar 

komi: Ella sé það eign landsjóðs.
c. Orðin »og skal það áfengi gert upptækt« falli burtu.
d. í stað »8« í 2. málsgrein komi: 12.
e. í stað orðanna í 3. málsgrein: »gera áfengið upptækt« komi: 

áfengið eign landssjóðs.
Aftan við greinina bætist: nema læknislyf sé úr lyfjabúð eða 
frá lækni.
a. 1 stað »1912« komi: 1915.
b. í stað »tafarlaust gert upptækt« komi: vera eign landssjóðs. 
Eftir 9. gr. bætist ný grein, sem verður 10. grein, svolátandi:

Um leið og ákvæði 1. greinar um bann gegn aðflutningi 
áfengis hingað til lands ganga í gildi, skulu lögreglustjórar rann- 
saka áfengisbirgðir þeirra manna, sem vínsöluleyfi eða vínveit- 
ingaleyfi hafa. Jafnframt skulu þeir semja nákvæma skýrslu 
yfir áfengisbirgðirnar og merkja öll áfengisilát glöggu heimildar- 
merki á þann hátt, er stjórnarráðið skipar fyrir um.

Þessi rannsókn áfengisbirgða skal endurtekin á 6 mánaða 
fresti meðan vínsölumenn og vínveitingamenn halda söluheimild 
innanlands og skulu þá jafnframt ónýtt heimildarmerkin á þeim 
ilátum, sem tæmd eru.
10. gr. verður 11. gr. og orðist svo:

Þær áfengisbirgðir, sem einstakir menn kunna að hafa í 
vörzlum sínum 1. jan. 1915, er ekki skylt að fiytja burtu úr 
landinu, en eigendur þeirra skulu skyldir að gefa lögreglustjóra 
vottorð, að viðlögðum drengskap, um hverjar og hve miklar 
birgðir þeir hafi. Slík vottorð skal síðan gefa, um hver áramót, 
um hverjar og hve miklar birgðir séu óeyddar, unz birgðirnar 
eru þrotnar.

Áfengi það er hér ræðir um, má aldrei flytja burtu af 
heimili eiganda, nema hann flytji sjálfur búferlum, eða það sé 
áður gert óhæft til drykkjar.
sem verður 12. gr.:
a. I stað orðanna »og skal þá gera heimilisrannsókn hjá honum« 

komi: og má þá gera heimilisrannsókn hjá honum eftir dóms- 
úrskurði.

b. Orðin »Skal — hlut á« falli burtu.
c. I 2. málsgr. komi í stað orðanna »sýna sönnunargögn þess« 

orðin: skýra frá því.



Þingskjal 619—621 989

11. Við 12. gr. Greinin falli burtu.
12. — 13. — Greinin falli burtu.
13. — 14. — sem verði 13. gr.

a. Orðin »sé það af áfengi« falli burtu.
b. Fyrir orðið »það« í 3. línu komi: áfengið.
c. Orðin »Ohlýðníst«, til endu greinarinnar, falli burtu.

14. — 15. — sem verði 14. gr. I stað orðanna »gert upptækt« komi: verða
eign landssjóðs.

15. — 16. — sem verði 15. gr.
a. Fyrir »fjárnám í« komi: fjárnám fyrir.
b. Fyrir »50—1000« komi: 50—500«.
c. Fyrir »200—1000« komi: 100—1000.

16'. — 17. — sem verði 16. gr. Fyrir »gert upptækt« komi: verða eign landssjóðs.
17. — 18. — Greinin verði 17. gr.
18. — 19. — Greinin verði 18. gr.
19. — 20. — sem verði 19. gr. Orðin »að öðru leyti« falli burtu.
20. — 21. — Greinin verði 20. gr.
21. — 22. — Greinin verði 21. gr.
22. — 23. — I stað hennar komi tvær nýjar greinar svo hljóðandi:

22. gr. Með lögum þessum eru numin úr gildi þau ákvæði 
laga nr. 26, 11. nóv. 1899 og önnur lagaákvæði, er koma í bága 
við lög þessi.

23. gr. Að svo miklu leyti sem ekki er öðru vísi ákveðið 
í lögum þessum, koma þau til framkvæmdar 1. jan. 1912.

Gd. 620. Viðaukatillaga
við breytingartillögu nefndarinnar í aðflutninsbannsmáiinu á þingskjali 619.

Frá Stefáni Stefánssyni.
Aftan við 23. gr. bætist:

Lög þessi koma ekki til framkvæmdar fyr en 1. jan. 1912. Framkvæmd þeirra 
er enn fremur því skilyrði bundin, að áður hafi fram farið um þau almenn atkvæða- 
greiðsla þeirra manna, er kosningarrétt eiga til alþingis, og hafi fullir fjórir fimtungar 
þeirra, er atkvæði greiddu, verið með lögunum. Þessi atkvæðagreiðsla fari fram síðari 
hluta ársins 1910, á sama degi um land alt, og sé hún leynileg og undir nákvæmu 
eftirliti, er landsstjórnin fyrirskipar um, og sé kostnaður við það greiddur úr landssjóði.

Ed. 621. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

Frá Kristni Daníelssyni.
Við 8. gr.

Aftan við greinina bætist ný málsgrein svo hljóðandi:
Fjárhæðinni á fjárlögunum fyrir árin 1908 og 1909, 13. gr. B. VII, til sýslu- 

vegar frá Hafnarfirði að Vogastapa er heimiit að verja til vegarins frá Hafnarfirði til 
Keflavíkur, eftir ráðstöfun sýslunefndar Gullbringusýslu, með áskyldu skilyrði fjárlaganna.
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Nd. 622. Breytingartillaga
við frv. til laga um sóknargjöld.

í stað orðanna: »eru í einhverju kirkjufélagi................ konunglega staðfestingu*
komi: >ekki eru í þjóðkirkjunni*.

Jón Sigurðsson.
Jón Ólafsson.

Nd. 623. Frumvarp
til laga um breyting á lögum 

um stofnun landsbanka 18. sept. 1885 m. m.
(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
1 stjórn landsbankans eru 2 bankastjórar, er ráðherra skipar, og einn ráðunaut- 

ur, sem skal vera lögfræðingur, kosinn af sameinuðu alþingi til 4 ára í senn.
Ráðherra getur vikið bankastjórum frá um stundarsakir, öðrum eða báðum, þeg- 

ar honum þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, ef miklar eru sakir, en 
gera skal hann þeim grein fyrir skriflega, hvað veldur.

Ráðherra setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir, ef banka- 
stjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað að sinni.

2. gr.
Aðsetur bankans er í Reykjavík og þar skulu bankastjórar eiga heima.

3- gr.
Bankastjórar annast dagleg störf bankans, og stýra þeim með aðstoð ráðunauts.
Nákvæmari fyrirmæli um sambandið milli bankastjóra sín i milli og bankastjóra 

og ráðunauts, verða ákveðin i reglugjörð, er ráðherra setur.

4- gr-
Ráðherra skipar bókara og féhirði bankans og víkur þeim frá, hvorttveggja eft- 

ir tillögum bankastjórnar. Aðra sýslunarmenn skipar bankastjórnin og víkur þeim frá. 
Hún ræður starfstima þeirra o. s. frv. — Bankastjórar skulu undirskrifa svo að skuld- 
bindi bankann, ej geja skal út eða jramselja vixla, önnur verðbréj eða aðrar skrijiegar 
skuldbindingar.

Kvittanir frá bankanum eru því að eins fullgildar, að féhirðir hafi ritað undir 
þær og þeim fylgi áritun bókara um að þær séu athugaðar. Féhirðir bankans má eigi 
greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki bankastjómar þarf til, nema með sam- 
þykki beggja bankastjóranna.

Nú er annarhvor bankastjóranna forfallaður og undirskrifar þá ráðunautur í hans 
stað. Verði ágreiningur milli bankastjóranna um eitthvert mál, er bankann varða, sker 
atkvæðj ráðunauts úr.
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5- gr-
Bankastjórar hafa í árslaun kr.: 4000,00 hvor og ráðunaulur kr.: 1500,00. 

Bókari hefir að launum kr: 3000,00 og féhirðir kr.: 2400 auk 1/5°/00 af öllum greidd- 
um peningum og bankaseðlum í féhirslu bankans eða úr, alt að kr.: 2600,00. Féhirði 
ber að setja hæfilegt veð, er ráðherra tiltekur. — Bankastjórar mega ekki hafa embættis- 
störf á hendi né aðra atvinnu. — Auk framangreindra launa fá bankastjórar og ráðu- 
nautur í gróðrahlutdeild io#/0 af því, er afgangs verður að greiddum i°/0 af seðlaskuld 
bankans i landssjóð, 1% í byggingarsjóð opinberra bygginga og 2% í varasjóð. Þó má 
upphæð sú eigi hærri vera en alt að kr. 2500.

6. gr.
Stjóm bankans er ávalt skylt að veita ráðherra alla þá vitneskju um hag bank- 

ans, sem honum þurfa þykir. — Ráðherra getur og hvenær sem er látið rannsaka all- 
an hag bankans.

7- gr.
Eigi mega bankastjórar né sýslunarmenn bankans vera skuldskeyttir bankanum, 

hvorki skuldunautar né ábyrgðarmenn annara.

8. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. jan. 1910 og er úr gildi numinn IV. kafli í lögum 

18. sept. 1885 um stofnun landsbanka svo og lög nr. 24, 2. okt. 1891, breyting á lög- 
um um stofnun landsbanka og lög nr. 37, 23. okt. 1903 um breyting á 1. gr. í lögum 
nr. 24, frá 2. okt. 1891.

Ed. 624. Viðaukatillaga
við framvarp til laga um löggildingu verzlunarstaða (þingskj. 583). 

Frá Aug. Flygenring.

Við 1. gr.
Aftan við greinina bætist: og á eystri enda Viðeyjar í Kjósarsýslu.

Nd. 625. Framhaldsnefndarálit
um frumvarp til laga um samþykt á landsreikningnum fyrir árin 1906 og 1907.

í háttvirtri Ed. hefir sú ein breyting orðið á frumvarpi þessu, að orðin »þar 
af« í 3. línu að neðan í frumvarpinu hafa verið feld burtu. Nefndin leggur til, að 
frumvarpið verði samþykt óbreytt, eins og það nú liggur fyrir.

Alþingi 24. apríl 1909.

Hálfdán Guðjónsson, Olafur Briem, Stefán Stefánsson, Eyf.
form. og framsögum. skrifari.
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Nd. 626. Framtaaldsnefndarálit
nm frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907.

Þingskjal 626—627

í háttvirtri Ed. hafa þessar breytingar verið gerðar á írumvarpinu:
1. í 7. gr. 1. Iið er orðinu >konungs« breytt í: Christians konungs IX.
2. í síðustu málsgrein frumvarpsins er eftirgjöf á reikningsábyrgð á manntals- 

bókarreikningi Skaftafellssýslu hækkuð um kr. 148,33.
Fyrri breytingin er til bóta en siðari breytinguna getur nefndin ekki aðhylst.
Við 2. umr. málsins í Nd. kom fram tillaga frá umboðsmanni ráðherra um, að 

Björgvin Vigfússyni sýslumanni í Rangárvallasýslu yrði veitt uppgjöf á ábyrgð, samkvæmt 
úrskurði stjórnarráðsins um manntalsreikning Skaftafellssýslu fyrir árið 1906, að upphæð 
kr. 312,65, er stafaði af því, að ábúða- og lausafjárskattur var reiknaður eftir skakkri 
verðlagsskrá (er gilti fyrir árið 1905—1906 í staðinn fyrir 1906— 1907), og var sú 
tillaga samþykt með sérstöku tilliti lil þess, að athugasemd endurskoðanda við manntals- 
reikninginn 1905, þar sem sama skekkja átti sér stað, var ekki komin reikningshaldara í hend- 
ur, þegar hann reiknaði út þinggjöldin 1906. Nú hfir Ed. samþykt, að reikningsábyrgð 
í manntalsreikningi sömu sýslu árið 1907, að upphæð kr. 148,33, verði einnig látin falla 
niður. En með þvi að reikningshaldari hafði, áðnr en hann undirbjó menntalsbókina 
fyrir árið 1907, fengið vísbendingu frá stjórnarráðinu um eftir hvaða verðlagsskrá þing- 
gjöldin ættu að reiknast, mátti hann sjálfum sér umkenna, að hann tók ekki þá bend- 
ingu til greina, og virðist því ekki ástæða til að veita eftirgjöf á reikningsábyrgðinni 
fyrir það ár.

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykt með þeirri breytingu, að 
fyrir orðin í síðustu málsgrein »árin 1909 og 1907 að upphæð kr. 460,98« komi: árið 
1906 að upphæð kr. 312,65.

Alþingi 24. apríl 1909.
Hálfdan Guðjónsson Olafur Briem
form. og framsögum. skrifari.

Stefán Stefánsson Eyf.

Nd. 627. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um farmgjald af aðfluttum vörum.

Frá meiri hluta Tollmálanefndarinnar.

Við 1. gr. Síðari málsgreinin orðist svo:
Af kornvörum skal þó að eins greiða 10 aura af hverjum 100 pundum, 
af steinolíu og rúðugleri 5 aura af hverjum 100 pundum og timbri 
eyrir fyrir hvert teningsfet. Af salti, kolum, tígulsteinum, sementi, kalki 
og prentuðum bókum skal þó ekkert gjald greiða.
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Nd. 628. Framhaldsskýrsla
um starf nefndarinnar í sambandsmálinu. 

Frá minnihluta nefndarinnar.

Háttv. formaður sambandslaganefndarinnar, þm. N.ísf., hefur fundið sjer tilefni i 
innganginum að nefndaráliti voru til þess að skrá skýrslu um starf nefndarinnar (þing- 
skjal 612) og vill þar reyna að telja mönnum trú um: »að það er minni hluti nefndar- 
innar, sem málið hefur tafið< og að vjer höfum snúið málinu alveg öfugt í frásögn vorri 
þar um aðgjörðir nefndarinnar og aðfarir hins háttv. meiri hluta. Þessi skýrsla er svo 
einkennileg, að vér teljum nauðsynlegt að taka hana nokkuð til athugunar.

Skal þá fyrst bent á, hvilík fjarstæða það er, að minni hluti nefndar — og þá 
ekki sízt eins lítill minni hluti og hjer er um að ræða (3 af 9) — geti tafið störf meiri 
hlutans svo nokkru nemi. Meiri hlutinn ræður öllu í nefndinni, velur formann og skrif- 
ara, lætur prenta og útbýta áliti sinu og tillögum þegar það er búið, án þess að minni 
hlutinn geti, þótt hann vilji, hindrað það að nokkru leyti.

Þá skal bent á hina fjarstæðuna, en hún er sú, að vjer skyldum hafa viljað eða 
reynt að gjöra tilraun til þess að hindra eða tefja fyrir framgangi þessa máls á þinginu. 
Hvað átti oss að ganga til sliks? Það vita þó allir að vjer teljum núverandi sambands- 
fyrirkomulag íslands og Danmerkur mein-gallað og sambandslagafrv. stjórnarinnar stór- 
kostlega réttarbót. Hví skyldum vjer þá vilja tefja framgang þess?

Loks skal það sýnt og sannað, að skýrsla hins háttv. formanns hrekur ekki eitt 
einasta atriði í innganginum að minnihluta áliti voru, þvert á móti staðfestir hún þau öll:

1) Vjer lýsum yfir því að vjer höfum gengið að starfi voru í nefndinni með 
þeim einlæga ásetningi að reyna teygja oss sem lengst til samkomulags til þess að málið 
næði framgangi á þinginu í því formi, er nokkur von gæti verið um að næði samþykki 
beggja samningsaðila (íslendinga og Dana).

Um þetta atriði segir í skýrslunni: »lýstu þráfaldlega samvinnuþýðleik sínum, 
með fögrum orðum, og ljetust ekki trúa öðru, en að allir yrðu á eitt mál sáttir< og enn: 
»skorti aldrei fögur orð né fullyrðingar um það, að óvíst væri hvort þeir yrðu eigi 
meiri hluta nefndarinnar samdóma í tillögum um málið<.

2) Þá skýrum vér frá því, að oss á fyrsta fundi hafi verið gefið í skyn að 
vjer ættum ekkert erindi í nefndina og bezt væri að losna við oss sem fyrst.

í skýrslunni stendur: »Þegar á fyrsta fundi sambandslaganefndarinnar vakti 
undirritaður máls á því, svo sem nefndarmönnum má vera minnisstætt, að . . . sýndist 
mjer sjálfsagt að nefndarmenn .... ættu þá þegar að slíta samvinnu í nefndinni að 
þvi er til sambandsmálsins kæmi<. . .

3) Þá staðfestir og skýrslan það, að vjer höfum reynt að fá málið rætt bæði í 
heild sinni og einstökum atriðum, að fundir hafi verið fáir haldnir (sbr. orðin »— að 
visu fremur fáum<, að núverandi ráðherra hafi óskað þess að stjórnarskrármálið en ekki 
sambandsmálið væri rætt í nefndinni, meðan stóð á utanför forsetanna (alt með berum 
orðum), að háttv. þm. N.-ísf., er hann var kosinn formaður í nefndinni, gjörði þá ráð- 
stöfun »að nefndarstörfin yrðu öll að snúast um sambandsmálið . . <.

4) Um frásögn vora um að ráðherrann hafi eigi fengist boðaður á nefndarfund 
segir í skýrslunni: »Að eg hafi mótmælt þeirri kröfu minnihluta nefndarinnar, að ráð- 
herra væri boðaður á nefndarfund er að visu hverju orði sannara . . .<

5) Um þá staðhæfingu vora, að vér höfum ekki fengið að sjá nefndarálit meiri 
hlutans fyrri en því var útbýtt á þinginu, segir svo i skýrslunni: »Af sömu ástæðum

12ö
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var og þeim tilmælum minnihlutans synjað, að hann fengi að sjá nefndarálit meirihluta 
nefndarinnar um sambandsmálið . .<

6) Loks er því þegjandi játað í skýrslunni, að vjer minnihlutamenn höfum eigi 
enn verið boðaðir á nefndarfund til þess að ræða stjórnarskrárfrv. stjórnarinnar.

Þar sem þm. N.ísf. loks gefur í skyn, að tveir af oss (J. M. og J. Ól.) hafi 
lengst dregið að láta uppi afstöðu sína í málinu, má geta þess, að einn af oss (J. Ól.) 
lét i Ijós þegar á 2. fundi nefndariunar, að hann gengi aldrei að tómu persónusambandi 
sem grundvelli.

Alþingi 25. april 1909.

Jóh. Jóhannesson. Jón Magnússon. Jón Olafsson.

Nd. 629. Framhaldsnefndarálit
um frumvarp til laga um samþyktir um kornforðabúr til skepnufóðurs.

Háttvirt efri deild hefir gjört eina smávægilega breytingu við 3. gr. 
frumvarpsins og höfum vér ekkert að athuga við það. Ráðum vér því háttv. 
neðri deild til að samþykkja frumvarpið óbreytt.

Alþingi 26. apríl 1909.

Hálfdan Guðjónsson, 
form. og framsögum.

Pétur Jónsson.

Sigurður Sigurðsson, 
skrifari.

Jón Jón8son 
(1. þm. N. M.).

Stefán Stefánsson (Eyf.).

Nd. 630. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um laun háskólakennara (þingskj. 406).

Frá Sigurði Sigurðssyni.

Við l.gr. í stað annarar og þriðju málsgreinar og fyrstu línu fjórðumálsgreinar 
komi:

t

I guðfræðisdeildinni eru 1 prófessor og 1 dósent.
I lagadeildinni eru 1 prófessor, 1 dósent og 1 aukakennari

með 1600 kr. launum.
I læknadeildinni eru 1 prófessor, 1 dósent og 6 aukakennarar. 

Aukukennarar eru:
Við 2. gr. I stað fyrstu og annarar málsgreinar komi:

Prófessorar hafa 3000 kr. árslaun að byrjunarlaunum, en
launin hækka á hverjum tveggja ára fresti um 200 kr. upp í 4000 kr. 

Dósentar hafa 2400 kr. árslaun að byrjunarlaunum, en launin
hækka á hverjum þriggja ára fresti um 200 kr. upp í 3000 kr.
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Nd. 631. Breytingartillögiir
við frumvarp til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 

18. sept. 1885 m. m.
Frá meiri hluta Peningamálanefndarinnar.

Við 5. grein:
1. í stað kr. 1500,00 komi: kr. 1200,00.
2. I stað orðanna: Auk framangreindra launa fá bankastjórar og ráðunautur í 

gróðahlutdeild 10% o. s- frv. komi: Auk framangreindra launa fá banka- 
stjórar í gróðahlutdeild 10% o. s. frv.

3. Á eftir orðunum: »eigi hærri vera en alt að kr. 2500« komi: til hvors þeirra.

Nd. 632. Breytingartillögur
við frv. á þingskj. 546.

Frá meiri hluta Samgöngumálanefndarinnar.

1. Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo:
Frv. til laga um heimild fyrir stjórnina til þess að stofna hlutafélag til 

að annast eimskipaferðir landsins og taka til þess lán alt að 500 þús. kr.
2. 1. gr. orðist svo:

Landstjórninni veitist heimild til að setja á stofn hlutafélag til að ann- 
ast eimskipaferðir landsins og verja til þess alt að 500 þús. kr., með þeim 
skilyrðum, sem hér fara á eftir:
a. Hlutafé félagsins sé minst 800 þús. kr., en fari eigi fram úr 900 þús. kr.
b. Hlutir landssjóðs skulu vera forgönguhlutir, sem gefa 4% á undan öðrum 

og eigi má skerða fyr en þorrið er annað fé félagsins.
c. Núverandi hluthöfum »Thore«-félagsins gefst forkaupsréttur að almennu 

hlutunum, 300 þús. kr.
d. Félagið skal að minsta kosti hafa fjögur hentug skip til að fara milli 

landa og tvo strandferðabáta. Kælirúm skulu vera í ekki færri en tveimur 
hinna fyrnefndu skipa.

e. Landssjóður á rétt til að kaupa almennu hlutina fyrir ákvæðisverð, hve- 
nær sem er.

f. I lögum félagsins skulu vera öll þau ákvæði, sem nauðsynleg eru til þess, 
að tryggja rétt landssjóð3 um forgönguhlutina.

3. Hér bætist við ný grein, sem verður 2. gr.
2. gr. Félagið heitir Eimskipafélag íslands og á heimilisfang og vamar- 

þing í Reykjavík.
4. Hér komi ný grein, er verður 3. gr.

3. gr. Alþingi kýs stjóm félagsins að hálfu, þrjá menn með hlutfalls- 
kosningu, og ráðherra Islands sé auk þess sjálfkjörinn formaður stjómar- 
innar. Aðrir hluthafar kjósa þrjá menn í stjórnina til móts viö fulltrúa 
alþingis. Ráðherra starfar launalaust að stjóm þessa félags. Stjómin kýs
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framkvæmdar8tjóra og sér um skipakaup félagsins og önnur störf, eftir þvi, 
sem nánar verður ákveðið í félagslögunum.

5. Hér komi ný grein er verður 4 gr.
4. gr. Alþingi kýs þrjá menn til þess að fara með atkvæði landssjóðs 

á aðalfundi og skulu þeir kosnir með hlutfallskosning.
6. Enn komi ný grein svohljóðandi, er verður 5. gr.

5. gr. Aðalfundur kýs menn til þess, að endurskoða reikninga félagsins.
7. 2. gr. frumvarpsins verður 6. gr. og hljóðar svo:

6. gr. Landsstjórninni veitist heimild til að taka lán alt að 500 þús. 
krónur, sem afborgist með jöfnum afborgunum á 20 árum, og mega vextir 
eigi fara fram úr 41/2°/o eða sem því svarar, og má verja þessari upphæð, 
til stofnunar hlutafélagsins, samkvæmt 1. gr.

Heimildin til að stofna hlutafélagið er því skilyrði bundin, að lán þetta 
fáist með eigi lakari kjörum.

Ed. 633. Breytingartillaga
við frv. til námalaga.

Frá nefndinni.

Við 13. gr. Fyrri liður orðist svo:
Námuteigur skal vera 100,000 ferhyrningsmetrar að iiatarmáli. 
Liggi málmurinn í lagi skal teigurinn vera jafnhliða rétthyrndur 
ferhyrningur, en liggi hann i æð eða æðum, skal sá, er útmælingar 
beiðist, sjálfur tiltaka stefnu námuteigsins og hlutfall milli lengdar 
og breiddar, en breiddin má þó ekki vera minni en 100 metrar.

Nd. 634. Viðaukatillaga
við frumvarp til laga um breyting á lögum um stofnun laudsbanka 

18. sept. 1885 m. m.
Frá meiri hluta Peningamálanefndarinnar.

Aftan við 5. gr bætist:
Fari hinn núverandi bankastjóri frá bankanum í lifanda lífi, skal hann 

fá í eftirlaun 4000 kr. árlega.

Nd. 635. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911.

Frá Einari Jónssyni og Jóni Þorkelssyni.

Við 18. gr. Á eftir »til allra þeirra hvort árið« komi: til fyrv. alþingism. Þor- 
valds Björnssonar í viðurkenningarskyni 1000 kr. fyrra árið.
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Nd. 636. Breytingartillaga
við írumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911 

Frá Jóni Þorkelssyni og Pétri Jónssyni.

Við 15. gr.*"s3. Fyrir 960—960 korni: 1500—1500.

Nd. 637. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá fjárlaganefndinni

Við 12. gr. 5. Liðurinn falli burt.
— 13. —B II. Eftir orðin: Til flutningabrauta, komi nýr liður:

1. Borgarfjarðarbraut 30,000 fyrra árið.
Liðatalan breytist eftir því.

— » — B. Aftan við XI lið komi nýr liður svo hljóðandi:
Til vegagerðar í Fljótshlíð 2000 kr. fyrra árið gegn 3000 kr. tillagi frá 
Fljótshliðarhreppi og þvi sem til vantar annars staðar frá. Liðirnir 
breytast eftir því.

— » — C 1. Fyrir 40,000—40,000 komi 60,000—60,000.
— » — C 2. Athugasemdin falli burt.
— » — D2. Fyrir 10,000—10,000 komi 5000—5000.
— » — D V Orðin »og til utanfarar forstjóra f. á.« falli burt.
— * — VI Fyrir 12,000 kr. siðara árið komi: 10,000.
— 14. — VI 5 Aftan við þennan lið komi nýr liður svo hljóðandi:

Til æfingabekkjar 1000—1000.
Liðatalan breytist eftir því.

— 14. — VIII a 1. Aftan við athugasemdina bætist: og að minst 25 heimavistir séu
í skólanum fyrir sveitastúlkur.

— * — VIII a 5. Fyrir 3000—3000 komi 3500—3500.
— » — Vm b. 5 c. Fyrir 300—300 komi 200—200.

Orðin: »og skrifstofukostnaður* falli burt.
— 15. —3. d. Á eftir liðnum d komi nýr stafliður e svohljóðandi:

Til skápa og húsgagna .... 1000 fyrra árið.
— » — 16. Liðurinn falli burt.
— » — 17. Aftan við liðinn bætist:

Styrkurinn borgist með því skilyrði, að hann gefi árlega skýrslu um 
hvað starfinu líður.

— » — 23. Fyrir 600—600 komi 400—400.
— » — 24. — 600— 600 — 400—400.
— » — 40. Liðurinn falli burt.
— » — 43. Liðurinn falli burt.
— 16.— 24. Fyrir orðin »Dagpeningar og ferðakostnaður« komi: Til sama.
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Við 16. gr. 30.

- 18.—

— 22. —

A eftir orðinu »iðnsýningar« komi: alt að
Athugasemdin orðist svo:
Með því skilyrði að jafnmiklu fé sé varið til sýningarinnar annars 
staðar frá.
Á eftir 33. lið komi nýr liður svohljóðandi:
Til lendingarsjóðs í Bolungarvíkurverzlunarstað 1000 kr. fyrra árið.
Á eftir orðunum : Torfhildur Holm 360 kr. komi: til Marie Kathrine 
Jónsson 300 kr.
Orðin : *til fyrverandi fangavarðar Sigurðar Jónssonar 800 kr.« falli burt. 
8. liður falli burt.

>

Nd. 638. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Flutningsmaður Þorl. Jónsson.
1. Við 13. gr. B. III.

Á eftir 3 a. komi nýr liður:
b. Til vegagjörðar á þjóðveginum frá Laxá inneftir Nesjum kr. 3000,00

2. Við 16. gr. 32. í stað 200—200 komi 300—300.

Nd. 639. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá meiri hluta sambandslaganefndarinnar.

Við 15. gr. 14.
Fyrir »2500« komi: 5000.

Nd. 640. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Pétri Jónssyni og Jóni Jónssyni, þm. S.-M.

1. Við 13. gr. B. in. 8. Fyrir »15000« (f. á.) komi: 12000.
2. — 13. — B. VII. Liðurinn falli burt (dragferja á Lagarfljót).
3. — 13. — B. VIII. Sömuleiðis (Hvammstangav.).
4. — 13. — B. IX. Sömuleiðis (Svarfaðardalsv.).
5. — 13. — B.X. Sömuleiðis (Breiðdalsv.).
6. — 13. — B.XI. Sömuleiðis (Keflavíkurv.).
7. — 13. — B. XH. Sömuleiðis (brú á Sandá).
8. — 13. — B. XHI. Sömuleiðis (mótorvagn).
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9.

10.

13. — d. n. 1.

14. — B. VHL a.

11.
12.
13.
14.
15.

14. — B. vm. c.
15. — 28.
15. — 29.
16. — 5.
16. — 10.

Liðurinn falli burt og þar komi nýr liður svo hljóðandi: 
Til þess að strengja talsíma milli Reykjavíkur og Borð- 
eyrar f. á. 48,000 kr.
I stað liðanna 1., 2. og 3. komi:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík, þar af 300 kr. á ári 

til ferðastyrks námsmeyjum úr fjarlægum héruðum 
3600—3600.

2. Sama skóla 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem er 
alt skólaárið, alt að 2400—2400.

Fyrir »750«, innan striks, komi: 1000.
Fjárveitingin falli burt síðara árið.
Fjárveitingin falli burt síðara árið.
Fyrir »500—500« komi: 1000—1000.
Fyrir »1500—1500« komi: 1000—1000.

Ed. 641. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um bygging, ábúð og úttekt jarða 

frá 12. janúar 1884.
(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr-
Nú vill leiguliði gera jarðarbætur, sem ekki eru áskildar í byggingarbréfi og 

tilkynnir hann það landsdrotni og leitar samkomulags við hann um, hvernig kostnaðinn 
við verkið skuli greiða. Vilji landsdrottinn ekki kosta jarðarbótina, gjörir leiguliði hana 
á sinn kostnað. Heimilt er þó landsdrotni að líta eftir því, að jarðarbótin sé vel unnin. 
Við úttekt jarðarinnar, er leiguliði fer frá henni eða hættir ábúð, skal meta jarðarbótina til 
dagsverka samkvæmt gildandi reglum um það efni. Gjalda skal landsdrottinn leiguliða alt 
að 1 kr. fyrir hvert dagsverk þeirra jarðarbóta, sem ekki eru áskildar í byggingarskil- 
málum og styrkhæfar þykja. Arður sá, er leiguliði hefir haft af jarðarbótunum, skal 
dreginn frá til lækkunar endurgjaldinu. Njóti hann ávaxta verka sinna í 10 ár eða 
lengur, þarf landsdrottinn ekkert að gjalda. Gjaldið lækkar að J/lo hluta fyrir hvert á- 
búðarár, að undanteknu fyrsta árinu, frá því jarðarbótin var unnin.

2. gr.
Ef leiguliði vill breyta bæjarhúsum þeim, er fylgja ábýlisjörðu hans, eða umbæta 

þau að miklum mun, eða byggja ný jarðarhús, enda sé húsin og umbót þeirra nauðsynleg 
vegna ábúðar á jörðunni og við hæfi hennar eftir staðháttum, á hann rétt á því, að 
landsdrottinn leggi fram þrjá fjórðu hluta húsakostnaðarins. Eigi verður með byggingar- 
kostnaði talið efni það, er jörðin sjálf leggur til né flutningur á því.
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Meta skulu úttektarmenn hin gömlu jarðarhús, er niður leggjast eða breytast, til 
verðs og álags áður en breytingin byrjar; kemur verð þeirra og álag upp í tillag lands- 
drottins til hinna nýju húsa.

Af tillagi því, er landsdrottinn leggur fram umfram verð hinna niðurlögðu jarð- 
arhúsa, skal leiguliði gjalda 4 af hundraði í ársleigu, auk leigumála þess, er fyr var samn- 
ingur um, og fer um það gjald að öllu sem önnur jarðargjöld.

3- gr-
Nú leggur landsdrottinn fram húsabótakostnað, samkvæmt 2. gr., og ræður hann 

þá skipun húsanna og gerð, þó svo, að húsin fullnægi þörfum jarðarinnar. Hann á og 
rétt á að láta framkvæma húsabæturnar eða byggingarnar að sama skapi og hann leggur 
fram kostnað.

Komi leiguliða og landsdrotni eigi saman um það, hvað sé nauðsynleg jarðar- 
hús eftir hæfi jarðar og staðháttum, eða hvort hús fullnægi þörfum jarðar, skal kveðja 
úttektarmenn til gerðar um það mál. Greiðir leiguliði úttektarkostnað. Vilji málsaðilar 
eigi hlíta gjörð úttektarmanna getur hvor þeirra um sig skotið henni til yfirúttektar, 
samkv. 34. gr. laga um bygging, ábúð og úttekt jarða 12. janúar 1864. Um kostnað 
við yfirúttekt þá fer eftir sömu grein.

Að lokinni húsabyggingu samkvæmt franiansögðu, skal gera úttekt á hinum nýju 
húsum, og fylgja þau jörðinni upp frá því samkvæmt þeirri úttektargjörð.

Ef leiguliði vill byggja heyhlöðu og gera að jarðarhúsi, cnda sé þörí á hlöðunni 
fyrir hey, er á leigujörð hans fellur, fer um það að öllu leyti svo sem að framan erfyr- 
ir mælt um bæjarhús.

4- gr.
Leiguliðum, er hafa innstæðukúgildi á ábýlisjörðum sínum, er frá þvi lög þessi 

koma í gildi, heimilt að leysa til sín kúgildin gegn því, að leggja jörðinni til aðra eign 
jafngóða:
a. í húsum, er leiguliði á og eru óhjákvæmileg fyrir hæfilega ábúð á jörðinni, þó ekki 

meir en að þrem fjórðu verðs.
b. í jarðabótum, er auka framleiðslu jarðarinnar og verð og eru full eign leiguliða eða 

þeim hluta jarðabótanna, sem er lögmæt eign hans, samkv. 1. gr. hér að framan.
Tveir dómkvaddir menn og óvilhallir meta til verðs kúgildin, svo og eignir þær, 

er á móti eru látnar, og skulu þær eigi nema minna verði en kúgildin.
Kúgildaleigan telst upp frá því með landskuld jarðarinnar.

5- gr-
Nú kýs landsdrottinn heldur að taka kúgildi af jörðu til sín en að taka eignir 

á móti og er honum það heimilt, hvenær er hann vill. Fellur þá kúgildaleigan niður, 
en landskuldin hækkar um mismun þann, er metinn verður á kúgildaleigunni og almennri 
peningarentu af verði kúgildanna. Þessa landskuldarhækkun meta tveir dómkvaddir 
menn og óvilhallir, nema hlutaðeigendur komi sér saman.

Þau ákvæði í 6. gr. í lögum 12. jan. 1884, um bygging, ábúð og úttekt jarða, 
er koma í bága við lög þessi eru, úr gildi numin.
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Ed. 642. Frumvarp
til laga um heimild fyrir landssjóð til að kaupa hlutabréf í íslands banka og 

til að gefa út landssjóðs-skuldabréf.
(Eftir 3. umr. í Nd.).

i- gr-
Stjórnarráði íslands veitist heimild til að kaupa hlutabréf í íslands banka, alt að 

2 milljónum króna, og borga hlutabréfin með alt að 101 hundraðið. Hlutabréfunum 
fylgja arðmiðar frá 1. júlí 1909, og séu kaupin gerð frá þeim tíma.

2. gr.
Til greiðslu á hlutabréfum þessum skal landssjóði heimilt að gefa út jafnháa 

upphæð í land^sjóðs-skuldabréfum. Skulu greiðast 4V2 °/0 ársvextir af skuldabréfum 
þessum og greiðast þeir 2. janúar og 1. júli ár hvert. Skuldabréí þessi kaupir íslands 
banki fyrir að minsta kosti 98 hundraðið. Mismun á verði hlutabréfa bankans og skulda- 
bréfa landssjóðs skal greiða í peningum.

3- gr-
Upphæð skuldabréfanna skal vera 500,1000 og 2000 krónur.

4- gr-
Landssjóður skal innleysa landssjóðs-skuldabréf þessi eftir hlutkesti, er fari fram í 

fyrsta sinn í desember 1910, og sé fyrsti innlausnargjalddagi 1. júlí 1911. Skal innleysa 
x/so hluta skuldabréfanna á ári með 40,000 krónum, þannig, að landssjóður hafi leyst þau 
ðll til sín á 50 ára fresti.

Landssjóði er þó heimilt að leysa bréfin til sín aftur að fullu eftir 1. júlí 1919
5- gr-

Þær 2 milljónir, sem landssjóður kaupir í hlutabréfum íslands banka, skal lands- 
sjóður skyldur að geyma sem tryggingu fyrir skuldabréfum þeim, er hann hefir keypt 
hlutaféð fyrir og sem eru í umferð. Þó lorna hlutabréfin úr þessari tryggingu jafnóðum 
og skuldabréfin eru innleyst.

6. gr.
Nú þykir stjórnarráði íslands hagkvæmara að taka útlent lán handa landssjóði 

til að kaupa hlutabréf þau, er um getur i 1. gr., og er þá ráðherra íslands veitt heimild 
til að taka slíkt lán, alt að 2 — tveim — miljónum króna, er endurborgast með jöfnum 
afborgunum á 30 árum, en þó mega vextir af slíku láni eigi fara fram úr ^l^lo á ári 
og skal lánið óuppsegjanlegt frá hálfu lánveitanda.

7- gr-
Verði lán það tekið, sem nefnt er í 6. gr., veitist ráðherra íslands ennfremur 

heimild til að gefa út landssjóðsskuldabréf fyrir láninu, og skulu skuldabréfin útbúin 
með vaxtamiðum sem greiddir séu tvisvar á ári, 2. dag janúar og 2. dag júlímánaðar. 
Skuldabréfin skulu vera á íslenzku og máli þess lands sem lánið veitir, og mynt þess.

8- gr-
Landritari og dómendur í yfirréttinum skulu, fyrir landssjóðs hönd, farameð at- 

kvæði landssjóðs sem hlutabréfseiganda á aðalfundum íslands banka. Skulu þeir hver 
um sig hafa atkvæði fyrir r/2 milljón hlutafjár. Fyrir starfa þennan fær hver þeirra 250 kr. 
þóknun á ári hverju.

Nú forfallast einhver þessara manna frá að mæta á aðalfundum og skipar þá 
stjómarráðið mann í hans stað.

126
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Nd. 643. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um innheimtu og meðferð á kirknafé 22. maí 1890. 

(Eftir 2. umr. í Nd.).

Söfnuði Möðruvallaklausturssóknar veitist undanþága frá lögum um innheimtu 
og meðferð á kirknafé 22. maí 1890, að þvi er snertir afhending kirkjusjóðsins í hinn 
almenna kirkjusjóð.

Nd. 644. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911.

Frá Einari Jónssyni og Eggert Pálssyni.

Við 13. gr. B II. 3. komi nýr liður svo hljóðandi:
Til brúargjörðar á Ytri-Rangá fyrra árið . . . 47,000 kr.
Hér af væntist frá viðkomandi sýslufélagi . . 5,000 — .1 ----------------------42,000 kr,

Nd. 645 Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Bjama Jónssyni frá Vogi.

1. Við 15. gr. 32. Fyrir »1000« komi: 200.
2. — 15. — Aftan við greinina bætist nýr liður: Til Jóns Ofeigssonar

til að semja þýzk-íslenzka orðabók 1000 krónur.

Nd 646. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Bjama Jónssyni frá Vogi og H. Hafstein.

1. Við 15. gr. 19. Fyrir »1200—1200« komi: 1500—1500.
2. — 15. — 20. Fyrir »1000—1000« komi: 1500—1500.
3. — 15. — 33. Fyrir »960—960« komi: 1500—1500.
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Ed. 647« Frumvarp
til laga um vátrygging fyrir sjómenn.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Ed.

1- gr-
Það skal eftirleiðis vera skylt að vátryggja líf hérlendra sjómanna, er 

lögskráðir eru á íslenzk skip, hvort sem þeir stunda fiskiveiðar, eru i förum með 
fram ströndum landsins eða landa á milli.

Ennfremur er skylt að vátryggja líf hérlendra sjómanna, er reka fiskiveið- 
ar á vélarbátum eða róðrarbátum, sexæringum eða stærri minst eina vertíð á ári.

2. gr.
Þegar lögskráð er til skiprúms á þilskipum, skal skráningarstjóri á sér- 

staka skrá rita nöfn, heimili, aldur og stöðu skipverja þeirra, er 1. gr. nær til, 
hvort heldur þeir eru ráðnir hásetar, stýrimenn eða skipstjórar.

Þegar formaður á vélarbát eða róðrarbát (sbr. 1. gr.) hefir ráðið háseta 
sína, skal hann jafnskjótt senda hreppstjóra eða bæjarfógeta skýrslu um nöfn 
þeirra, heimili og aldur ásamt gjaldi því, er greiða ber eftir 3. gr., en hrepp- 
stjóri sendir skýrsluna og gjaldið til sýslumanns sem skráningarstjóra og skal 
hann senda skrá þessa og þá, sem nefnd er í fyrri málsgrein greinar þessarar 
vátryggingarstjóm þeirri, sem nefnd er í 4. gr. laga þessara.

3. gr.
Hver sá sjómaður, sem vátrygður er eftir lögum þessum, er skyldur að 

greiða í vátryggingarsjóð þann, er síðar getur um, gjald er nemur 18 aurum fyr- 
ir hverja viku, sem hann ér lögskráður fyrir eða ráðinn í skiprúm og reiknast 
gjaldið frá lögskráningardegi eða þeim degi, er hann kom í skiprúm. Þriðjung 
á móts við gjald skipverjanna allra greiöir útgerðarmaður.

Útgerðarmaður þilskips greiðir skráningsstjóra gjald þetta fyrir sig og 
fyrir skipverja sína gegn endurgjaldi af kaupi þeirra eða hlut, og innheimtir 
skráningarstjóri það gjald. Gjald þetta greiðist þegar lögskráningin fer fram og 
má taka það lögtaki. — Formaður vélarbáts eða róðrarbáts greiðir gjaldið fyrir 
útgerðarmann og skipverja til hreppstjóra eða bæjarfógeta (sbr. 2. gr.) gegn end- 
urgjaldi af afla bátsins eða hlutum hásetanna. Gjald þetta má og taka lögtaki. Skrán- 
ingaretjóri skilar gjaldinu í vátryggingarejóð fyrir lok desembermánaðar ár hvert 
að frádregnum 2 % innheimtulaunum af þilskipum og 4 % af vélarbátum og 
róðrarbátum, og gengur helmingurinn af hinu siðarnefnda gjaldi til hreppstjóra, 
þar sem hann hefir innheimtuna á hendi.

4. gr.
Vátryggingarsjóðnum skal stjórnað af 3 mönnum undir yfirumsjón lands- 

stjómarinnar. Landsstjórnin útnefnir einn mann í stjóm félagsins; fjölmennasta 
útgerðarmannafélag landsins kýs annan, en fjölmennasta hásetafélagið hinn þriðja.
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A ári hverju fer einn nefndarmanna frá, í fyrsta skifti eftir hlutkesti, og er þá 
kosinn eða skipaður maður í hans stað, en endurkjósa eða skipa má þó hinn 
sama. Deyi stjórnarnefndarmaður eða fari frá af öðrum ástæðum milli kosninga, 
skipar landsstjórnin til bráðabirgða í nefndina í hans stað, þangað til nýr nefnd- 
armaður getur orðið löglega skipaður. Landsstjórnin getur og vikið nefndarmanni 
frá, en gerir þá jafnframt ráðstafanir til, að nýr maður komi í hans stað. I 
ómakslaun og til kostnaðar má með samþykki landsstjórnarinnar verja alt að 
400 kr. á ári úr vátryggingarsjóðnum.

5- gr.
Nú druknar sjómaður eða deyr af slysförum á skipi á þvi tímabili, er 

hann greiðir vátryggingargjald fyrir samkvæmt 3. gr., og skal þá vátryggingar- 
sjóður greiðatil eftirlátinna vandamanna hans, ekkju, barna, foreldra eða systkina 
100 kr. á ári í næstu 4 ár.

Séu engir slíkir vandamenn til, eignast vátryggingarsjóður upphæðina, 
nema öðru visi sé ákveðið í lögmætri erfðaskrá.

6. gr.
Enginn skuldheimtumaður í dánarbúí eða þrotabúi hefir leyfi til að skerða 

nokkuð af styrk þeim, er lög þessi heimila.

7. gr.
Nú kemur það fyrir, að vátryggingarsjóður hrekkur ekki til að greiða 

árgjöld þau, er á hann falla eftir 5. gr., og leggur landssjóður þá til það er á 
vantar, en það skal endurgoldið síðar, er hagur sjóðsins batnar. Tillag landssjóðs 
má þó aldrei nema meira en 15000 krónum.

8. gr.
Sjóður sá, er stofnaður er með lögum þessum, tekur við eignum og skuld- 

bindingum vátryggingarsjóðs þess, er stofnaður var með lögum nr. 40, 10. nóv. 
1903. Að öðru leyti eru þau lög úr gildi numin.

9. gr.
Landsstjórnin ákveður nánari reglur um framkvæmd laga þessara, að 

feingnum tillögum nefndar þeirrar, sem um getur í 4. gr.

10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 5—100 kr. sektum, sem renna að hálfu 

í vátryggingarsjóð og að hálfu í sveitarsjóð, þar sem brotið er framið.
Með mál út af brotum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

11- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1910-
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Nd. 648. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Flutningsmenn: Stefán Stefánsson Eyf., H. Hafstein.

Við 13. gr. B. II. Á eftir 2. lið komi nýr liður, sem verður 3. liður, þannig 
orðaður:

Eyjafjarðarbraut 10,000 kr. (fyrra árið).
Liðatalan breytist samkvæmt því.

Nd. 649. Frumvarp
til laga um farmgjald af aðfluttum vörum.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Af hverjum ioo pundum eða minni þunga af vörum með umbúðum, sem flutt- 

ar eru til landsins, og ekki eru sendar í pósti, skal greiða 25 aura farmgjald í landssjóð. 
Þegar vara, samkvæmt farmskrá eða hleðsluskírteini er talin eftir rúmmáli, skal greiða 
15 aura gjald fyrir hvert teningsfet. Af kornvörum skal þó að eins greiða 10 aura af 
hverjum 100 pundum, af steinolíu og rúðugleri 5 aura af hverjum 100 pundum og timbri 
i1/^ eyri fyrir hvert teningsfet. Af salti, kolum, tígulsteinum, sementi, kalki og prent- 
uðum bókum skal þó ekkert gjald greiða.

2. gr.
Farmgjaldið skal greiða lögreglustjóra í því lögsagnarumdæmi, þar sem varan er flutt 

úr skipi, eða að því er lausakaupmenn snertir þar sem skipið á fyrst að sýna skipsskjöl 
sín, eftir gildandi lögum. Gjaldið skal greitt í peningum eða með ávísun, stílaðri upp á 
borgun við sýningu, á banka eða peningastofnanir í Reykjavík eða á áreiðanlegt verzl- 
unarhús í Kaupmannahöfn, ef nægileg skilríki, sem innheimtumaður tekur gild, eru fyrir 
því, að ávísunin verði greidd. Til þess að ákveða gjaldið skal farið eftir farmskrá 
skipsins, hleðsluskírteinum eða tilvísunarbréfum, er snerta hinar gjaldskildu vörur.

3- gr-
Hinar gjaldskildu vörur má eigi byrja að flytja úr skipi fyr en skipstjóri eða af- 

greiðslumaður hefir skilað lögreglustjóra öllum skjölum, er skipsfarminn srierta, og látið 
fylgja skriflegt vottorð frá skipstjóra upp á æru og samvizku um það, að eigi séu í skip- 
inu aðrar eða meiri gjaldskildar vörur til þess staðar en þær, er tilfærðar eru á farmskránni 
eða hleðsluskírteinum, og þær, sem hann þá samstundis skýrir frá að ætlaðar séu skipinu 
sjálfu, skipverjum eða faiþegum á skipinu til neyzlu í því. Sé uppskipun byrjuð áður 
en fullnægt er fyrirmælum greinar þessarar, verður skipstjóri sekur alt að 100 kr.

4- gr-
Eigi má án samþykkts innheimtumanns afhenda viðtakendum gjaldskildar vörur, 

fyr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæh varða sektum, alt að 200 krón- 
um, á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins, ef hann er þar á staðnum. 
— Hafi vörurnar verið afhentar viðtakanda, án samþykkis innheimtumanns, eða áður
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en hann hefir fengið kvittun innheimlumanns fyrir því, að gjaldið sé þegar greitt, þá er 
viðtakandi skyldur til að skýra lögreglustjóra frá þessu þegar í stað, í síðasta lagi innan 
3 daga frá þvi, er hann tók við vörunum, og greiði gjaldið um leið, ef það er eigi þegar 
gjört. Farmgjaldið fellur í gjalddaga, þegar skip það, er vörurnar flytur, hefir hafnað sig 
þar, er gjaldið á að greiða.

5- gr-
Lögreglustjóri hefir vald til þess, hvenær sem vera skal, að heimta af hverjum 

manni í umdæmi sínu, er ástæða þykir til að ætla, að fái gjaldskyldar vörur frá útlönd- 
um, æru- og samvizkuvottorð skriflsgt um það, hvort hann hafi fengið þesskonar vörur, 
og ef svo er, hverjar og hve mikið af þeim.

Tregðist nokkur við að gefa vottorð þau, sem um ræðir i þessari grein má 
þvinga hann til þess með dagsektum alt að 20 kr. á dag, og getur lögreglustjóri til- 
tekið sektirnar í bréfi til viðtakanda.

6. gr.
Þyngd vara eða rúmmál skal tilgreint á farmskrá eða hleðsluskírteinum skipanna. 

Sé ógreinilega sagt frá um gjaldskildar vörur á farmskránni eða hleðsluskírteinum, eða ef 
skýrslurnar þar að lútandi eru eigi fullnægjandi, eða sé ástæða til að rengja, að rétt sé 
skýrt frá, má lögreglustjóri eða umboðsmaður hans láta rannsaka farminn og hafa eftir- 
lit með uppskipun, svo sem með þarf. Kostnað þann, er af þessu leiðir, skal landssjóð- 
ur greiða, ef skýrslurnar reynast nákvæmar, en ef þær reynast ónákvæmar, fellur kostnað- 
ur á skipstjóra, eða ef nauðsyn krefur, á þá, er við vörum taka.

7- gr-
Nú verður maður uppvís að þvi, að hafa sagt rangt til um gjaldskyldar vörur, 

sem hann hefir innflutt eða veitt móttöku, eða gefið ranga yfirlýsing þar að lútandi, eða 
eigi skeytt því, að skýra lcgreglustjóra frá gjaldskildum vörum, er hann hefir innflutt eða 
tekið við, innan þess tíma, er segir í 4. gr., og skal hann þá sæta sektum alt að 1000 
krónum, og gjaldi auk þess þrefalda þá upphæð gjaldsins, er hann hefir reynt að draga 
undan.

Við ákvörðun sektanna skal taka sérstakt tillit þess, hvort viðtakandi hefir haf 
ástæðu til að álíta, að lögreglustjóri hefði af farmskrá eða öðrum slíkum skilríkjum feng 
ið vitneskju um vöru þá, sem um er að ræða.

8. gr.
Hinar aðfluttu gjaldskylau vörur skulu vera að veði fyrir gjaldinu og sektunum, 

og hefir eigandi ekki rétt til að ráða yfir þeim, fyr en búið er að greiða gjöld þessi. 
Veðrétturinn helst eins, þótt vörurnar hafi verið afhentar viðtakanda. Séu ekki skil 
gjörð, samkv. 4. gr., hefir lögreglustjóri vald til að selja vörumar, án undangengins lögtaks 
eða fjárnán.s, til lúkningar gjaldi og sektum. Það skal gjöra á uppboði, er boðað sé með 
viku fyrirvara, og má lögreglustjóri krcfjast borgunar við hamarshögg. Nú Dæst eigi til 
vöru þeirrar, er gjaídið átti af að greiða, og má þá án undanfarandi birtingar gjöra lög- 
tak fyrir farmgjaldi og sektum í öðrum eigum viðtakanda, og selja hið lögtekna á sama 
hátt og að framan greinir um hina gjaldskyldu vöm.

9- g1--
Verði sú raun á, þegar gjaldskyldar vörur eiu fluttar til íslands, að nokkuð af
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þeim hafi ónýzt eða rýrnað, eða vörumar hafi með einhverju móti farið forgörðum á 
leiðinni eða við uppskipun, skal ekkert gjald greiða af því, sem farist hefir, ef eigandi eða 
umboðsmaður hans sannar með vottorði lögreglustjóra eða umboðsmanns hans, að farm- 
skráin eða hleðsluskirteinin telji meira en viðtakandi fær. Þegar sjóskemdar vörur 
eru seldar á uppboði, skal gjaldið greiðast fyrirfram af uppboðsverðinu, og fáist eig 
svo hátt boð, sem gjaldinu nemur, þá greiðist í farmgjald það, sem uppboðsandvirðið 
nemur, að kostnaði frádregnum.

10. gr.
Mál, sem rísa af brotum gegn lögum þessum, skal farið með sem almenn lög

reglumál.
11. gr.

Sektir allar eftir 3. og 4. gr. renna i landssjóð. Hið sama er um sektir eftir
5. og 7. gr., nema einhver hafi komið þvi til leiðar með frásögu sinni, að svik 
komist upp, og fær hann þá helming sekta.

12. gr.
Fyrir gjaldheimtum og sektum eftir lögum þessum skal lögreglustjóri gjöra reikn- 

nga samkvæmt reglum þeim, sem settar eru eða settar verða um opinber reikningsskil.
Af upphæð gjaldsins samkvæmt 1. gr., svo og af sektum, fær lögreglustjóri 2 af 

hundraði í innheimtulaun.
13- gr-

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1910.

Nd. 650. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Sigurði Sigurðssyni.
1. Við 13. gr. B. H. Á eftir »Holtavegur« komi nýr liður, er verður 4 liður:

Grímsnesbraut 10,000 kr. fyrra árið (1910).
2. — 14. — B. VHI. staflið 0.:

Liðurinn falli burtu (bæði árin).
3. — 15. — 1. d.:

í staðinn fyrir »6000—6000« komi: 5000—5000.
4. — 15. — 3. c.:

í staðinn fyrir »1000—1000« komi: 500—500.
5. — 15. — 3. d.:

í staðinn fyrir »1000—1000« komi: 500—500
6. — 15. — 13.:

í staðinn fyrir »750—750« komi: 500—500.
7. — 16. — 7. b.:

4000 kr. siðara árið (1911) falli burtu.
8. — 16. — 11.:

1 staðinn fyrir »4000—4000« komi: 3500—3500.
9. — 16. — 22.:

í staðinn fyrir »5000—5000« komi: 4000—4000.
10. — 22. — 5.:

í staðinn fyrir »60,000 kr.« komi: 50,000 kr.
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gc[. 651. Frumvarp
til laga um verzlunarbækur.

Eins og það var samþykt við eina umræðu í Ed.

1- gr-
»Kaupmenn« táknar í lögum þessum þá menn, sem reka verzlun sér til 

atvinnu, hvort heldur eftir borgarabréfi, sveitaverzlunarleyfi, einkaleyfi eða öðru 
leyfi til verzlunarreksturs, sem nú tíðkast að lögum eða síðar kann að tíðkast. 
Þar til' teljast þeir er reka verksmiðju-iðnað sér til atvinnu. Það á jafnt við fé- 
lög sem einstaklinga, alla þá sem eru persóna að lögum og hafa verzlunar-við- 
skifti að atvinnu eða viðskifta-framleiðslu, þó á þetta eigi við þá menn, er stunda 
landbúnað eða sjávarútveg til framleiðslu atvinnu, og eigi við þá einstaklinga, er 
að eins selja handvinnu sjálfra sín.

Þingskjal 651

2. gr.
Kaupmenn og aðrir þeir menn, er reka viðskifta-atvinnu samkvæmt 1. 

gr., skulu skyldir að skrá öll verzlunarviðskifti önnur en þau, er hönd selur 
hendi, í frumbók daglega jafnsnart sem þau fara fram. í bók þessa skal rita 
nöfn þeirra er hafa afhent og móttekið vöruna er hún var seld (= lánuð) eða 
keypt (= lögð inn) og sömuleiðis fyrir hvers reikning hún er úttekin eða inn 
lögð og ennfremur verð hennar.

Samrit af viðskiftunum, eins og þau eru bókuð í frumbókina, skal ætíð 
láta skiftavin í té í hvert sinn og einhver verzlunarviðskifti fara fram bóklega.

3. gr.
Auk þess skulu þeir menn, er um getur i 2. gr., halda Sjóðbók, Höfuðbók 

(Konto Kurant, Ledger) og Bréfabók. I Sjóðbók skal rita allar sjóðsgreiðslur til 
verzlunarinnar og frá henni. I Höfuðbók skal rita samanlagðar upphæðir þær í 
krónum og aurum, er úti látnar eða innlagðar vörur nema í hvert sinn samkvæmt 
frumbókinni. I Bréfabók skal vera samrit bréfa, er snerta viðskifta-atvinnuna, 
þeirra er rituð eru mönnum erlendis eða kaupmönnum hérlendis eða öðrum, er 
viðskiftaatvinnu reka.

4. gr.
Það varðar sektum eða fangelsi eftir atvikum, að skafa út eða gera á 

annan hátt með ásetningi ólæsilegt það sem eitt sinn hefir skráð verið í verzlun 
arbók, eða að rita ofan i skriftina, svo að ólæsilegt verði það er áður stóð, enda 
þótt fyrst hafi misritast af vangá. Þurfi breyting að gera á því sem eitt sinn er 
ritað, skal leiðrétta það, annaðhvort með annari innfærslu, er dragi það frá ann- 
ars vegar, er ofritað var hins vegar, eða bæti því við er vanritast hafði, eða þá 
á þann hátt, að stryka út það sem rangt varð, án þess að ólæsilegt verði það er 
út var strykað, en rita leiðréttinguna milli lína eða á spázzíu eftir því sem bezt 
hentar.

5- gr-
Þeir sem skyldir eru til að halda lögskipaðar bækur skulu gera yfirlit yfir 

efnahag sinn, einu sinni á ári hverju, í sama mund hver, og færa það inn í sér 
staka löggilta bók, eða í höfuðbók sína, ef hún er löggilt.
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6. gr.
Sjálfráðir eru menn þess, hverjar fleiri bækur þeir færa eða hversu þeir 

skifta bókhaldi sínu niður í fleiri bækur. En skyldur er hver maður, sem lög 
þessi ná til samkv. 2. gr., að halda þær bækur og svo skýrar, að af þeim megi 
sjá, hversu verzlunin eða iðnaðurinn gengur, og hversu efnum fyrirtækisins er 
varið, og hversu hagur atvinnurekandans stendur.

7. gr.
Að falsa verzlunarbækur varðar fangelsi við vatn og brauð eða betrunar- 

hússvist alt að tveimur árum.

8. gr.
Nú er skuldar krafist innan árs frá þvi er hún varð til og skal þá það 

sem skráð er í lögskipaða frumbók, hafa það sönnunargildi, ef bókin er vel og 
skipulega rituð (sbr. 2.gr.) og engin atvik liggja til, þau er geri bókunina grunsama, 
að álita skal það rétt, er í henni stendur, ef aðili, sá er í hlut á, vill eigi synja 
fyrir með eiði, að rétt sé bókað. Nú er hann dauður eða hann getur ekki eiðinn 
unnið eða treystist ekki til þess fyrir sakir minnisbrests eða þviuml., og má þá, 
ef engin atvik liggja svo til, að þau geri það ísjárvert, dæma eiganda eða um- 
ráðamanni verzlunarinnar heimilt að sanna sitt mál m?ð eiði sínum eða eiði þess 
manns, er í bókina hafði ritað það, er um var þrætt.

Að þeim fresti liðnum, sem að ofan er nefndur, missir löggilt bók það 
sérstaka sönnunargildi, er henni er veitt í þessum lögum, þó að eins gagnvart 
skiftavinum, sem sjálflr eru ekki kaupmenn, er skylt er að halda verzlunarbæk- 
ur; en í viðskiftum milli verzlana eða kaupmanna halda bækurnar gildi sínu án 
tillits til frests, þess er að framan var nefndur.

Nú eru báðir málsaðilar kaupmenn og stendur sin innfærsla um sama efnið 
I bók hvora um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug innfæralan séretakt sönn- 
unargildi.

9. gr.
Nú vill kaupmaður hagnýta sér sönnunar-gildi bókarsinnar, ogskalhann 

þá leggja hana fram til sýnis fyrir dómaranum, eða þá endurrit af henni (eða 
því úr henni, sem máli skiftir), er staðfest sé af notarius publicus. Sé endurrit 
notað, verður þvi að fylgja vottorð notarius um, að bókin sé, að því er af útliti 
verður séð, löglega rituð og skipulega.

10. gr.
Tilskipun frá 13. júni 1787 II. kapítuli 17. og 18. gr. um viðskiftabækur 

er úr gildi feld.

11- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1910.
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652. Frumvarp
til laga um breyting á lögum 

um stofnun landsbanka 18. sept. 1885 m. m.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

i- gr-
I stjóm landsbankans eru 2 bankastjórar, er ráðherra skipar, og einn ráðunaut- 

ur, sem skal vera lögfræðingur, kosinn af sameinuðu alþingi til 4 ára í senn.
Ráðherra getur vikið bankastjórum frá um stundarsakir, öðram eða báðum, þeg- 

ar honum þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, ef miklar eru sakir, en 
gera skal hann þeim grein fyrir skriflega, hvað veldur.

Ráðherra setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir, ef banka- 
stjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað að sinni.

2. gr.
Aðsetur bankans er í Reykjavík og þar skulu bankastjórar eiga heima.

3- gr-
Bankastjórar annast dagleg störf bankans, og stýra þeim með aðstoð ráðunauts.
Nákvæmari fyrirmæli um sambandið milli bankastjóra sín í milli og bankastjóra 

og ráðunauts, verða ákveðin í reglugjörð, er ráðherra setur.

4- gr-
Ráðherra skipar bókara og féhirði bankans og víkur þeim írá, hvorttveggja eft- 

ir tillögum bankastjómar. Aðra sýslunarmenn skipar bankastjórnin og víkur þeim frá. 
Hún ræður starfstíma þeirra o. s. frv. — Bankastjórar skulu undirskrifa svo að skuld- 
bindi bankann, ef gefa skal út eða framselja víxia, önnur verðbréf eða aðrar skriflegar 
skuldbindingar.

Kvittanir frá bankanum eru því að eins fullgildar, að féhirðir hafi ritað undir 
þær og þeim fylgi áritun bókara um að þær séu athugaðar. Féhirðir bankans má eigi 
greiða neini fjárhæð úr bankanum, sem samþykki bankastjómar þarf til, nema með sam- 
þykki beggja bankastjóranna.

Nú er annarhvor bankastjóranna forfallaður og undirskrifar þá ráðunautur í hans 
stað. Verði ágreiningur milli bankastjóranna um eitthvert mál, er bankann varða, sker 
atkvæði ráðunauts úr.

S- gr-
Bankastjórar hafa í árslaun kr. 4000,00 hvor og ráðunautur kr. 1200,00. 

Bókari hefir að launum kr. 3000,00 og féhirðir kr. 2400,00 auk Voð/oo ðUum greidd- 
um peningum og bankaseðlum í féhirslu bankans eða úr, alt að kr. 2600,00. Féhirði 
ber að setja hæfilegt veð, er ráðherra tiltekur. — Bankastjórar mega ekki hafa embættis- 
störf á hendi né aðra atvinnu. — Auk framangreindra launa fá bankastjórar í gróða- 
hlutdeild 10% af því, er afgangs verður að greiddum 1% af seðlaskuld bankans í lands-
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sjóð, i% í byggingarsjóð opinberra bygginga og 2% í varasjóð. Þó má upphæð sú eigi 
hærri vera en alt að kr. 2500,00 til hvors þeirra.

Fari hinn núverandi bankastjóri frá bankanum i lifanda lífi, skal hann fá í eftir- 
laun 4000 kr. árlega.

6. gr.
Stjóm bankans er ávalt skylt að veita ráðherra alla þá vitneskju um hag bank- 

ans, sem honum þurfa þykir. — Ráðherra getur og hvenær sem er látið rannsaka alÞ 
an hag bankans.

7- gr-
Eigi mega bankastjórar né sýslunarmenn bankans vera skuldskeyttir bankanum, 

hvorki skuldunautar né ábyrgðarmenn annara.

8. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. jan. 1910 og er úr gildi numinn IV. kafli í lðgum 

18. sept. 1885 um stofnun landsbanka svo og lög nr. 24 , 2. okt. 1891, breyting á lög- 
um um stofnun landsbanka og lög nr. 37, 23. okt. 1903 um breyting á 1. gr. i lögum 
nr. 24, frá 2. okt. 1891.

Ed. 653. Breytingartillögur
við frumvarp til laga um aðflutningsbann á áfengi.

Frá nefndinni.

1. Á eftir orðinu »próföstum« í 2. gr. bætist inn í: þjóðkirkjunnar.
2. í stað orðanna »merktur er« í niðurlagi 7. gr. komi: farið er með.
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Ed. 654. Frumvarp
til laga um aðflutningsbann á áfengi.

(Eftir 2. urar. í Ed.).

1- gr-
Engan áfengan drykk má flytja til íslands til annara nota en þeirra, 

sem getið er um í 2. grein, og farið sé með eftir reglum þeim, sem settar 
eru í lögum þessum. En það er áfengur drykkur eftir lögum þessum, sem í 
er meira en 21/4°/o vínanda (alkóhóli) að rúmmáli. Duft, kökur og annað, er 
þau efni eru í, sem sundur má leysa í vökva, og í sér hafa fólgið slíkt áfengi, 
skal fara með sem áfengan drykk.

2. gr.
Heimilt skal stjórnanda eða eiganda iðnaðarfyrirtækis, efnarannsóknarstofu, 

náttúrugripasafna eða annara þvílíkra stofnana að flytja frá útlöndum vínanda eða 
annað áfengi til iðnþarfa og verklegra nota í stofnuninni. Svo skal og heimilt að 
flytja til landsins vínanda, sem ætlaður er til eldsneytis. Lyfsölum og héraðslækn- 
um skal og heimilt að flytja til landsins vínanda þann og annað áfengi, sem 
þeim er skylt að hafa til læknisdóma samkvæmt hinni almennu lyfjaskrá. Enn 
skal smáskamtalæknum heimilt að flytja frá útlöndum smáskamtalyf með vín- 
anda í, ef pöntun þeirra fylgja meðmæli hlutaðeigandi lögreglustjóra og sókn- 
arprests Að lokum skal próföstum og forstöðumönnum annara kirkjudeilda heim- 
ilt að láta flytja frá útlöndum messuvín, er nauðsynlegt sé til altarisgöngu þó í því 
sé meira af vínanda en 21/*0/,,.

3. gr.
Alt áfengi, sem flutt er tu landsins frá útlöndum samkvæmt lögum þess- 

um, skal fyrst flytja á land í Reykjavík. Þar skal landsstjórnin skipa sérstakan 
umsjónarmann áfengiskaupa, og hefir hann á höndum umsjón og eftirlit með 
áfengiskaupum, svo sem nánar er fyrir mælt í lögum þessum.

Umsjónarmaður heflr að launum 600 kr. á ári, er greiðast úr landssjóði. 
Svo fær hann og borgun fyrir húsrúm undir áfengisbirgðir, vinnulaun handa 
verkamönnum til aðstoðar og burðargjald bréfa. Ennfremur fær hann endur- 
gjald fyrir efni þau, er með þarf til þess að gera áfengi óhæft til drykkjar.

4. gr.
Nú hefir maður heimild til áfengisflutnings frá útlöndum eftir lögum þess- 

um, og vill hann neyta þessarar heimildar sinnar, og skal hann þá í tæka 'tíð 
segja umsjónarmanni áfengiskaupa til um það, hvers konar áfengi og hve mikið 
hann vill fá og frá hverju verzlunarhúsi, svo og með hverri ferð frá útlönd- 
um. Hann skal og skýra honum frá um leið, til hvers hann ætli að nota áfengið. 
Svo skal og fylgja beiðninni borgun fyrir flutning til Reykjavikur og uppskipun 
þar. Umsjónarmaður sendir þá pöntunina því verzlunarhúsi eða þeim vínsölumanm 
sem hún er stiiuð til, og beiðist þess, að áfengið sé sent til sín. Skal umsjónar- 
maður, þegar er áfengið kemur til hans frá útlöndum, tryggja sér með rann- 
sókn, að áfengissendingin sé eigi önnur eða meiri en um var beðið. Nú reynist
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áfengið annað eða meira en um var beðið og skal umsjónarmaður þá endursenda 
sendanda það tafarlaust, ef annað er en um var beðið, eða það sem umfram 
reynist, enda er skipstjóra, sem flutti, eða útgerðarmanni skips, skylt að taka við 
því án borgunar á farmgjaldi. Að því búnu skal hann, eftir fyrirsögn efnafræð- 
ings landsins, sem skyldur er að láta honum aðstoð sína í té, blanda það áfengi, 
er til iðnaðarfyrirtækja eða eldsneytis er ætlað, þeim efnum, er gera það óhæft 
til drykkjar, án þess það þó missi notagildi sitt til þess sem það er ætlað. Því 
næst skal umsjónarmaður merkja áfengið með embættisinnsigli sínu og segja eig- 
anda til. Eiganda skal þá heimilt að vitja þess, en gjalda skal hann þá um leið 
kostnað þann, er af blönduninni hefir leitt.

Nú líða svo 12 mánuðir frá tilkynningu umsjónarmanns áfengiskaupa um 
aðtiutning áfengis, að sá hirðir ekki áfengið, er pantað heflr, né iýsir helduryfir 
þeirri ósk, að áfengið sé á hans kostnað endursent seljanda, og er þá áfengið með 
umbúðum eign landssjóðs. Allan ógreiddan kostnað, er leitt heflr af aðflutningn- 
um, má þá taka lögtaki hjá þeim, er áfengið hefir pantað, samkvæmt lögum 16. 
desember 1885.

Umsjónarmaður ber enga ábyrgð á greiðslu andvirðis fyrir það áfengi 
sem aðflutt er.

5- gr.
Skylt er hverjum skipstjóra, er frá útlöndum kemur, að tilkynna lög- 

reglustjóra um leið og hann sýnir skipsskjölin, hvort hann haíi nokkurt áfengi 
til flutnings fyrir aðra menn, og þá hve mikið. Hann skal og skýra frá, hvort 
og hve mikið áfengi hann hafi meðferðis sem skipsforða, en óheimilt skal hon- 
um, meðan hann er í höfnum inni eða í landhelgi við ísland, að veita eða selja 
eða á annan hátt láta af hendi eða leyfa öðrum skipverjum að láta af hendi nokkuð af 
þvi áfengi, er til skipsforða er ætlað, til annarra manna en þeirra, sem eru lög- 
skráðir skipverjar.

Skipstjóri er sekur við lög þessi, ef hann brýtur það, er nú var mælt.
Nú hefir skipstjóri meðferðis áfengi, frá útlöndum, sem ekki er ætlað til 

skipsforða og ekki á að fara til umsjónarmanns áfengiskaupa, og skal lögreglu- 
stjóri þá á hinni fyrstu höfn, er skipið kemur til, setja embættisinnsigli sitt á hin 
aðfluttu áfengisilát og ábyrgist skipstjóri, að innsiglin séu ekki brotin eða úr 
ilátunum tekið fyr en skipið er farið alfarið burt frá landinu, enda gangi lög- 
reglustjóri úr skugga um það, áður en skip lætur úr síðustu höfn, að innsigli 
séu heil og ekkert hafi verið tekið úr ílátunum.

6. gr.
Nú strandar skip hér við land og hefir meðferðis áfengi til umsjónar- 

manns áfengiskaupa eða frá honum, og skal hreppstjóri í forföllum löreglu- 
stjóra þá þegar taka áfengisílátin til varðveizlu og gæta þess, að ekki sé í þau 
farið. Hann skýrir þegar í stað lögreglustjóra frá, en lögreglustjóri setur em- 
bættisinnsigli sitt fyrir ílátin og kemur þeim til geymslu á óhultum stað. Á- 
fengi þetta má lögreglustjóri ekki selja eða á annan hátt láta af hendi til 
annarra manna, en skýra skal hann með fyrstu ferð réttum eiganda frá björg- 
un áfengisins. Kjósi hann innan 12 mánaða að það sé sent sér á sinn kostnað, 
skal það gert; ella sé það eign landssjóðs.
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Sé um skipsforða að ræða, fer um meðferð áfengisins og tilkynning til 
skipseiganda svo sem fvrir er mælt í grein þessari hér að framan, nema það 
hafi verið gert óhæft til drykkjar undir umsjón lögreglustjóra, eða eigandi hafi 
látið flytja það úr landi innan 12 mánaða.

Nú er ókunnugt um eiganda strandgóss og skal þá áfengið eign lands- 
sjóðs ef eigandi hefir ekki sagt til sín áður en hinn lögskipaði auglýsingafrest- 
ur er útrunninn.

7. gr.
Engan áfengan drykk má flytja um landið annan en þann, sem annað- 

hvort er merktur embættisinnsigli umsjónarmanns áfengiskaupa, svo sem fyrir 
er mælt í 4. grein laga þessara, eða. þá þann drykk, sem um getur í 6. og 10. 
grein og merktur er eftir fyrirmælum þeirra greina, nema læknislyf sé úr lyfja- 
búð eða frá lækni.

8. gr.
öllum, sem samkvæmt lögum þessum hafa heimild til innflutnings á áfengi, 

er óheimilt að veita það, gefa, selja eða láta af hendi til annara manna, nema 
það sé áður gert óhæft til drykkjar.

Þó mega lyfsalar og héraðslæknar selja mönnum áfenga drykki eftir lyfseðli 
löggiltra lækna, en þó ekki oftar en einu sinni eftir sama lyfseðli. Um sölu lyfja 
þeirra, er áfengi er í, setur landlæknir reglur þvi til tryggingar að áfeng lyf 
verði eigi höfð til neyzlu, heldur eingöngu til lækninga.

9. gr.
Veitingamenn og vínsölumenn, þeir sem leyfi hafa til vínsölu hér á landi, 

samkv. lögum nr. 26, 11. nóv. 1899, um verzlun og veitingar áfengra drykkja, 
mega, eftir 1. jan. 1915, ekkert selja hér á landi af áfengisbirgðum þeim, er þeir 
þá hafa, gefa, veita eða láta af hendi til annarra manna. Skulu lögreglustjórar 
hver í sínu umdæmi þá þegar skyldir til að rannsaka áfengisbirgðirnar, og inn- 
sigla þær. Aður en 12 mánuðir eru liðnir, skulu eigenduráfengisins skyldir til að 
flytja birgðirnar eða láta flytja þær burt af landi, og skulu lögreglustjórar hafa 
nákvæmt eftirlit með að það sé gert. En alt það áfengi, sem þá er ekki útflutt, 
skal vera eign landssjóðs.

Frá þeim degi er lög þessi verða staðfest, má ekkert leyfl til vínsölu né 
vínveitinga veita hér á landi, né endurnýja eldri leyfi.

10. gr.
Um leið og ákvæði 1. greinar um bann gegn aðflutningi áfengis hingað 

til lands ganga í gildi, skulu lögreglustjórar rannsaka áfengisbirgðir þeirra manna, 
sem vínsöluleyfi eða vínveitingaleyfi hafa. Jafnframt skulu þeir semja nákvæma 
skýrslu yfir áfengisbirgðirnar og merkja öll áfengisílát glöggu heimildarmerki á 
þann hátt, er stjórnarráðið skipar fyrir um.

Þessi rannsókn áfengisbirgða skal endurtekin á 6 mánaða fresti meðan 
vínsölumenn og vínveitingamenn halda söluheimild innanlands og skulu þá jafn- 
fram ónýtt heimildarmerkin á þeim ílátum, sem tæmd eru.
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11. gr.
Þær áfengi8birgðir, sem einstakir menn kunna að hafa í vörzlum sínum

1. janúar 1915 er ekki skylt að flytja burtu úr landinu, en eigendur þeirra skulu 
skyldir að gefa lögreglustjóra vottorð, að viðlögðum drengskap, um hverjar og 
hve miklar birgðir þeir hafl. Slík vottorð skal síðan gefa, um hver áramót, um 
hverjar og hve miklar birgðir séu óeyddar, unz birgðirnar eru þrotnar.

Afengi það er hér ræðir um, má aldrei flytja burt af heimili eiganda, 
nema hann flytji sjálfur búferlum, eða það sé áður gert óhæft til drykkjar.

12. gr.
Nú er maður grunaður um óleyfilegan aðflutning eða óleyfilega sölu eða 

veitingu áfengis, og má þá gera heimilisrannsókn hjá honum eftir dómsúrskurði, 
ef það er talið nauðsynlegt til þess að komast fyrir málið.

Komi það í ijós við heimilisrannsóknina, að áfengi sé í vörzlum þess manns, er 
rannsókn fer fram hjá, skal hann skyldur til að skýra frá því, hvernig standi á 
birgðunum. Geri hann það ekki, skal hann teljast sekur um brot gegn 1. gr.

13. gr.
Nú sést maður ölvaður, og skal þá heimilt að leiða hann fyrir dómara.

Skal hann skyldur til að skýra frá, á hvern hátt hann hafl ölvaður orðið, og 
þá hvemig og hjá hverjum hann hafl fengið áfengið.

14- gr.
Brot gegn 1. gr. laga þessara varða i fyrsta sinn sektum frá 200—1000 kr.
Brot í annað sinn varðar sektum frá 500—2000 kr. í
Brjóti nokkur oftar gegn ákvæðum þessarar greinar varðar það sektum [ 

frá 1000—5000 kr. [
Fjámám fyrir sekt á hendur skipstjóra má gera í skipi hans. f
Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfengi verða eign landssjóðs. |

íI
15. gr. |

Nú sannast það á skipstjóra, að hann skýrir lögreglustjóra rangt frá f
um áfengi það, er hann hefir meðferðis, og skal hann þá sekur um 200—1000 f
kr., ef ekki liggur þyngri hegning við samkvæmt lögum og má gera fjárnám j
fyrir sektunum í skipi hans. [

Brot gegn þeim ákvæðum i lögum þessum, er óheimila að veita, gefa,
selja eða á annan hátt láta af hendi áfengi til annara manna, varða sektum 
50—500 kr., ef ekki liggur þyngri hegning við að lögum. Ef brot er ítrekað, 
varðar það sektum frá 100—1000 kr.

Sama hegning liggur og við þvi, ef lyfsali lætur áfengi af hendi án skrif- 
legrar læknisforskriftar eða oftar en einu sinni eftir sama læknisseðli.

16. gr.
Brot gegn 7. gr. laga þessara varða sektum 50—1000 kr. og skal hið 

flutta áfengi ásamt ilátum verða eign landssjóðs.
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17. gr.
Nú verður læknir sannur að sök um að hafa látið af hendi læknisseðil 

um áfengi í þeim tilgangi að það verði notað öðruvísi en sem læknislyf, og skal 
hann þá i fyrsta sinn sekur um 100—1000 kr., og skal sektin tvöfaldast, sé brotið 
endurtekið. Verði læknir sannur að sök um slíkt oftar en tvisvar, má svifta hann 
læknisleyfi um stundarsakir, eða að öllu, ef miklar sakir eru.

18. gr.
Allar sektir eftir lögum þessum renna í landssjóð.

19. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal fara sem almenn lögreglumál.

20. gr.
Sveitarstjórnum og lögreglustjórum er sérstaklega skylt að sjá um að lög- 

um þessum sé hlýtt.
21. gr.

Lög þessi skal prenta á íslenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku og 
svo mörg eintök að nægi til að senda dönskum verzlunarfulltrúum í öðrum löndum.

22. gr.
Með lögum þessum eru numin úr gildi þau ákvæði laga nr. 26, 11. nóv. 

1899 og önnur lagaákvæði, er koma í bága við lög þessi.

23. gr.
Að svo miklu leyti sem ekki er öðru vísi ákveðið í lögum þessum, koma 

þau til framkvæmdar 1. jan. 1912.

Nd. 655. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911.

Flutningsmaður Þorleifur Jónsson.
Við 13. gr. C. 2. Aftan við liðinn komi:

Af þessari upphæð veitist til gufubátaferða frá Reykjavík til 
Hornafjarðar og Papóss í A.-Skaftafellssýslu alt að 15,000 kr. 
hvort árið.

Nd. 656. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Sigurði Sigurðssyni.
Við 22. gr. Á eftir 5. lið komi nýr liður:

Heimilt er að framlengja um 3 ár frest á afborgun af láni
Erlendar Þórðarsonar, Guðmundar Jónssonar og Guðna Jónssonar 
til tóvinnuverk8miðju að Reykjafossi í ölfusi, sem veitt er á fjár- 
lögunum fyrir árin 1904 og 1905, að upphæð 20,000 kr.



Við 22. gr. 15. lið: í staðinn fyrir 10,000 kr. komi: 20,000 kr.

ÞJngskjal 657—660 lOlT

Nd. 657. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911.

Frá Sigurði Sigurðssyni.

Nd. 658. Varabreytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911 (586).

Frá Eggert Pálssyni.

Við 22. gr. 8. í 8taðinn fyrir »með 4%% — 25 árum« komi: með 6% í vöxtu 
og afborgun á 28 árum.

Nd. 659. Viðaukatillaga
við breytingartillögu fjárlaganefhdarinnar á þingskjali 674 

við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911.
Flutningsm. Bjöm Kristjánsson.

Við 13 gr. C. 2.
Aftan við athugasemdina komi svohljóðandi málsgrein:
Svo veitist stjórninni og heimild til að gera samning um gufuskipaferðirnar 
um alt að 10 ára tímabil með sama árlegum styrk, ef mun betri ferðir fást 
með þvi móti, ef kælirúm fást í minst tveimur skipunum, er fara milli landá, 
og ef minst eitt skip fari nokkrar ferðir á ári milli Hamborgar, Leith og 
íslands.

Nd. 660. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir 1910 og 1911.

Frá H. Hafstein, 1. þm. Eyf.

Við 13. gr. A. 2. í stað »8000« komi 15000. Aðalupphæð liðsins verði i stað 
»50,000— 50,000« 57,000—57,000.
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Við 1. gr. Á eftir orðinu »tígulsteinum« bætist inn i: tómum tunnum.

Nd. 661- BreytingartiUögur
við frumvarp til laga um farmgjald af aöfluttum vörum.

Frá meiri hluta Tollmálanefndarinnar.

Nd. 662. BreytingartiUaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Flutningsmaður: Skúli Thoroddsen.

Á eftir 15. gr. 34. komi nýr liður svo hljóðandi:
Til Sighvats Gr. Borgfirðings, til að kynna sér skjöl á söfnum í Beykja- 
vík . . . 200 kr. f. á.
Töluliðir í frumvarpinu breytist þessu samkvæmt.

Nd. 663. Breytingartillögur
við frumv. til fjárlaga árin 1910—1911. 

Frá Jóni Sigurðssyni.

1. Við 15. gr. 20.
Fyrir 1000—1000 komi 1200—1200.

2. Við 15. gr. 22.
Fyrir 800—800 komi 1000—1000.

Nd. 664- Frumvarp
til laga um löggildingu Dalvikur.

Flutnm.: Stefán Stefánsson Eyf. og Hannes Hafstein.

1- gr.
Dalvik við Eyjafjörð skal vera löggiltur verzlunarstaður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið heflr ákveðið takmörk verzl- 

unarlóðarinnar samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild 
stjómartíðindanna.
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1. Við 2. gr. A eftir orðinu »bæjarfógeta« komi: þar sem báturinn gengur.
2. — 2. — A eftir skráningarstjóra í 3. línu að neðan komi i stað orðanna

»og skal hann« komi: »Skráningarstjóri skal.<

Nd. 666. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga 1910 og 1911.

Flutningsmenn. Bjöm Þorláksson. Sigurður Gunnarsson.
Hálfdán Guðjónsson. Magnús Blöndahl.

Við 15. gr. 22.
Fyrir »800—800« komi 600—600.

Við 15. gr. 23.
Fyrir »600—600« komi 300—300.

Við 15. gr. 24.
Fyrir »600—600« komi 300—300.

Nd. 667- Nefndarálit
um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 31, 20. okt. 1905 um sölu þjóðjarða.

Nefndin hefir ekki orðið sammála öll, en meiri hJutinn leggur til að samþykkja 
frumvarpið óbreytt.

Alþingi 27. april 1909.
Jón Ólafsson, Benedikt Sveinsson.

framsögum.
Sigurður Sigurðsson. Eggert Pálsson.

Eg gat ekki orðið meðnefndarmönnum mínum samdóma um frumvarp þetta. Eg 
tel lögin frá 20. okt. 1905 um sölu þjóðjarða góð og gagnleg. Enginn efi er á því, að 
flestum dugandi bændum er það mjög að skapi að eignast ábýlisjarðir sínar. Og þó að 
mörgum veitist erfitt að borga, verður starfshvötin altaf mest hjá þeim, sem búa á 
sjálfs sín eign. Annað ráð betra verður ekki fundið til að tryggja góða ábdð á jörðum 
i þessu landi, og knýja það bezta fram í mönnunum sjálfum, en hlynna að þvi sem 
bezt, að ábúendur geti fengið keyptar jarðirnar. Lögin um sölu þjóðjarða, kirkjujarða, 
og ennfremur lögin um forkaupsrétt leiguliða, stefna öll að þvi sama: að efla sjálfsábúð 
í landinu. Og hér hefir löggjafarvaldið bygt á hugsunarhætti og vilja bændanna, þeim, 
að vera frjálsir menn öðrum óháðir, vitandi að þeir séu að vinna fyrir sjálfa sig og 
niðja sína í hvert sinn, er þeir gera einhverja gagnlega jarðabót.

Eg sé þvi enga ástæðu til, að löggjafarvaldið fari nú að taka aftur með annari 
hendinni það sem það hefir gefið með hinni. Auk þess gæti það fælt margan góðan 
mann frá þvi að fala til kaups jörð annars manns, ef hann þyrfti svo mánuðum skifti 
að biða eftir svari landsstjórnarinnar um það mál (2. gr.), enda mundi það verða báðum 
málspörtum, kaupanda og seljanda, mikill óleikur. Þá er ekki lítið vafstur við að meta 
jörðina af nýju með gögnum og gæðum, ef landsstjórninni þóknaðist að kaupa. Eg held 
bagalaust sé að lofa stjórninni að vera áhyggjulausri um þessar sakir, en lofa sveitarfé- 
lögunum heldur, ef þeim svo sýnist, að nota forkaupsrétt sinn eftir gildandi lögum.

Eg ræð því hinni háttv. deild til að fella frumvarp þetta.
Jón Jónsson, þm. N.*M.

Ed. 665. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um vátrygging fyrir sjómenn.

Frá nefndinni.
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Nd. 668. Frumvarp

til námulaga.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1. kafli.

Um málmleit.

1. gr.
Sérhverjum skal heimilt samkvæmt ákvæðum þeim, sem hér fara á eftir 

að leita málma og málmblendinga í jörðu eða landi, sem er óskift eign landssjóðs 
eða lénskirkjujarða, svo og í almenningum, öræfum og afréttum, sem eigi liggja 
undir jarðeignir einstakra manna eða sveitarfélaga, sem metnar eru til dýrleika. 
Sama gildir og um landssjóðs- og lénskirkjujarðir, sem seldar verða eftir að lög 
þessi ganga í gildi, og um jarðir, sem áður eru seldar samkvæmt lögum nr. 31, 
20. október 1905 um sölu þjóðjarða, og lögum nr. 50 16. nóv. 1907 um sölu kirkju- 
jarða.

2. gr.
Sá, sem vill málmleit gera, skal hafa málmleitarbréf og sýna það jarðar- 

ábúanda áður en hann byrjar málraleit. Aður en hann tekur til málmleitar, skal 
hann setja þá trygging, er bréfið tiltekur, fyrir skaða þeim, er kann að hljótast, 
af málmleitinni. Tryggingu þessa getur málmleitarmaður þó komist hjá að setja, 
ef hann lýsir því yfir skriflega, að hann ætli sér ekki að gera neitt jarðrask á 
túnum eða í matjurtagörðum jarðanna, þar sem hann ætlar sér að leita, og skal 
það þá tekið fram í málmleitarbréfinu, að hann hafi ekki rétt til að leita að 
málmum, sem jarðrask fylgir í túnum eða matjurtagörðum, nema trygging sé sett. 
Eigi má þó krefjast hærri tryggingar en sem nemur 200 krónum.

Málmleitarbréf gefur lögreglustjóri, og veitir það þeim mönnum einum, 
sem honum eru persónulega kunnir, eða sanna það með vottorði tveggja 
skilrikra manna hverir þeir séu.

Málmleitarbréf gildir 2 ár frá dagsetningardegi, og að eins í lögsagnar- 
umdæmi útgefanda.

Leyfisbréf til málmleitar á almenningum og öðrum landssvæðum, sem eigi 
eru metin til dýrleika, gefur lögreglustjóri sá einnig út, sem næstur er, og skal 
leitarsvæðið til tekið.

Útlendingar og innlendir menn, sem dvelja langvistum erlendis, skulu um 
leið og þeir beiðast málmleitarbréfs og tilkynna málmfund, tilkynna lögreglustjóra 
skriflega, hver sé umboðsmaður þeirra hérlendis; að öðrum kosti má eigi veita 
þeim málmleitarbréf né taka málmfundartilkynningu þeirra til greina.

Fyrir málmleitarbréf skal greiða 2 krónur í landssjóð.
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3- gr.
A túni eða öðru ræktuðu landi, eða á stöðum, sem liggja nær íbúðar- 

húsum, útihúsum eða öðrum mannvirkjum, svo sem brúrn, en 130 metra, má 
málmleit eigi gera, án leyfis jarðarábúanda. A alfaravegum má ofanjarðar málmleit 
eigi fara fram, og alls enginn málmgröftur í kirkjugörðum eða grafreitum.

Ef málmleit fer fram með öðrum áhöldum en hökum og skóflum, eða 
áþekkum áhöldum, í minni fjarlægð en 200 metra frá íbúðarhúsi annars manns 
eða alfaravegi, skal málmleitarmaður, að viðlagðri hæfilegri sekt, alt að 50 krón- 
um, gerá íbúum hússins viðvart, þegar hann ætlar að sprengja grjót, og setja vörð 
á veginn til að viðvara vegfarendur. Nú vanrækir hann þetta, og skal hann þá, 
auk sektarinnar, bæta þann skaða, er af vanrækslu þessari kann að hljótast.

4. gr.
Nú er gerð gryfja til að leita að málmi, og skal þá sá, er gerði, hvort 

sem er á eigin landi eða annarra, halda uppi gripheldri girðingu um hana, svo 
framarlega sem hún er orðin svo djúp, að alidýr geti farið sér að voða. Ef 
hætt er grefti, skal sá er gerði annaðhvort fylla gryfjuna, eða girða hana tryggi- 
lega. Vanræki hann þetta, sæti hann alt að 50 króna sekt og bæti skaða þann, 
sem af kann að hljótast.

5. gr
Sá sem hindrar nokkurn í lögmætri málmleit sæti sektum 5—50 króna, 

og bæti þar að auki málmleitarmanni allan skaða, sem hann sannar, að hann 
hafi beðið við það.

6- gr-
Nú finnur málmleitarmaður vott þess að fyrir sé málmur, og skal hann þá, 

svo framarlega sem hann vill njóta fundar síns framar öðrum, senda skriflega 
tilkynningu í tveim eintökum um fund sinn til lögreglustjóra. í tilkynningunni 
skal nákvæmlega tilgreina fundarstaðinn, málmtegundina og tilnefnda 2 votta, er á 
hann geti visað. Lögreglustjóri skal rita á tilkynningarnar ár og dag og klukkustund, 
er þær bárust honum, og hafi annar maður síðustu 2 árin þar á undan sent á lög- 
mætan hátt tilkynningu um málmfund á sama svæði, skal lögreglustjóri rita athuga- 
semd um það á tilkynningarnar. Annað eintakið af tilkynningunni afhendist þegar 
tilkynnanda gegn 1 kr. gjaldi í landssjóð, en lögreglustjóri ritar hitt eintakið 
orðrétt með athugasemdum sínum í námubréfabókina.

Finnandi skal því næst annast um, að þeim, sem landið hefir til nytja, 
sé birt innan 8 vikna að viðstöddum 2 vottum, að tilkynning um málmfund hafi 
fram farið.

Tilkynning um málmfund skal tekin fullgild, þótt finnandi hafi eigi feng- 
ið málmleitarbréf áður en hann tilkynti málmfundinn, svo framarlega sem hann 
hefir eftir lögum þessum rétt til að fá greint bréf.



2. kafli.
Um mdlmgraftarbréf.

1. gr.
Heimill er málmgröftur til allra málma og málmblendinga á landssvæð- 

um þeim, sem getur um í 1. grein.
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8. gr.
Nú vill sá, sem fundið hefir vott um að málmur sé fyrir, grafa þar til 

málms, og skal hann þá innan 2 ára frá tilkynningu um fundinn, sbr. 6. gr., 
senda skriflega beiðni um graftarleyfi til lögreglustjóra. I umsókninni skal til- 
greint til hvaða málms eða málma umsækjandi ætli að grafa.

Frá þeim tíma er tilkynningin um fundinn fór fram, samkværat 6. gr., og 
til loka þessara 2 ára getur síðari málmfundur ekki svift fyrri finnanda rétti til 
útmælingar þeirrar, er 3. kafli iaga þessara heimilar honum.

Sé aftur á móti vanrækt að senda nefnda umsókn innan þessara 2 ára, 
er hverjum heimilt að hagnýta sér málmfundinn, sem finnandi væri.

Lögreglustjóri ritar þegar á málmgraftarbeiðnina dag og klukkustund, er 
hún barst honum, og gefur síðan út málragraftarbréf. Skal þar tilgreint nafn, 
heimili og staða málmgraftarmannsins, og í hvaða jörð eða hvar málmfundar- 
staðurinn sé.

Eigi má ueita neinum um málmgraftarbréf, sem tilkynt hefir málmfund, 
en fari svo, að fleiri en eitt bréf verði veitt fyrir sama málmfundarstað, skal 
fyrsti finnandi hafa forgangsrétt, hafi hann gætt ákvæða laga þessara.

Málmgraftarbréf skal innfæra orðrétt í námubréfabók.

9- gr.
Nú vill einhver taka upp vinnu á málmleitarstöðum eða í námugryfjum, 

sem öllum er orðinn heimill finnandaréttur að, eða gera tilraun til að vinna 
málm úr uppgrefti eða öðru úrkasti úr námum og við námur, sem hætt hefir verið við, 
og skal þá tilkynning um það fram fara á sama hátt og fyrirskipað er um til- 
kynningar um nýja málmfundi. Innan 12 mánaða frá því tilkynningin var gerð, 
skal tilkynnandi, að viðlögðum réttarmissi, fá málmgraftarbréf hjá lögreglustjóra.

10. gr.
Fyrir málmgraftarbréf skal greiða 25 kr. í landssjóð. Fái sá, er málm- 

graftarbréf hefir fengið, fleiri útmælingar en eina á þvi svæði, greiði hann fyrir 
hina síðari námuteiga aðeins leigugjaldið til landssjóðs samkvæmt 17. gr. fyrir 
hvern námuteig.



Þingakjal 668 1023

3. kafli.
Um útmœling undir ndmu og um ndmubrunna.

11- gr-
Hver sá, sem fengið hefir málmgraftarbréf fyrir málmfundarstað (8. gr.) 

á heimtingu á að fá útmælt námusvæði, og næga lóð undir hús fyrir námuverka- 
fólk, námuafurðir, vélar og uppgröft, annaðhvort á sjálfu námusvæðinu eða utan 
við það.

Sá, sem fengið hefir útmælt námusvæði, samkvæmt ákvæðum þessa kafla 
á einn rétt til málmnáms á þvi.

Hver sá, sem fyrst hefir tilkynt málmfund, og rétt hefir samkvæmt lög- 
um þessum til að fá útmælingu, getur krafist að fá 2 útmælingar, sem nefnast 
námuteigar, á sama námusvæði (í æð eða lagi), fyrir utan lóð undir hús fyrir 
verkafólk, námuafurðir, vélar og fyrir uppgröft. Sá sem síðar tilkynnir málra- 
fund á sama stað, og rétt hefir til að fá útmælingu, skal eig ifá meira en 1 námuteig.

12. gr.
Utmælingar skal beiðast af lögreglustjóra; framkvæmir hann útmælingarn- 

ar og færir gerðina i námubréfabókina og afhendir beiðanda staðfesta útskrift 
úr henni. Utmælingarbeiðandi lætur lögreglustjóra í té nauðsynleg áhöld og aðstoð.

13. gr.
Námuteigur skal vera 100,000 ferhyrningsmetrar að fiatarmáli. Liggi 

málmurinn í lagi skal teigurinn vera jafnhliða rétthyrndur ferhyrningur, en liggi 
hann í æð eða æðum, skal sá, er útmælingar beiðist, sjálfur tiltaka stefnu námu- 
teigsins og hlutfall milli lengdar og breiddar, en breiddin má þó ekki vera minni 
en 100 metrar.

Takmörk útmælingar skulu vera lóðrétt í jörð niður.

14- gr.
Málmfundarstaðurinn skal vera innan takmarka útmælingarinnar, en 

mæla má í hverja þá stefnu er sá óskar, er útmælingar beiðist, svo framarlega 
sem það ekki kemur i bága við réttindi annara eftir lögum þessum.

15. gr.
Innan 6 mánaða í síðasta lagi frá því útmælingar hefir verið krafist, skal 

lögreglustjóri láta hana fram fara, ef óviðráðanlegar tálmanir hindra ekki.

16. gr.
Lögreglustjóri ákveður hvaða dag útmælingin skuli fara fram, og tilkynn- 

ir það beiðanda í tækan tíma, svo hann geti verið viðstaddur eða umboðsmaður 
fyrir hann; svo skal lögreglustjóri og tilkynna það með ábyrgðarbréfi þeim, sem 
hefir umráðarétt yfir landinu, og þeim, sem rétt hafa til málmgraftar, eða lýst hafa 
málmfundi á sama stað, svo og umboðsmönnum þeirra manna, sem eiga að hafa 
umboðsmenn á hérlendiB (2. gr.)
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17. gr.
Fyrir útmæling hvers námuteigs, ÍOJ.OOO ferhyrnings metra, skal greiða 

lögreglustjóra 40 krónur og að auki ferðakostnað og dagpeninga samkvæmt lögum 
nr. 2, 2. febrúar 1894, 4. og 6. gr.

Enn fremur greiði námuhafi til jarðareiganda, (landssjóðs eða kirkju) ár- 
legt leigugjald, 50 krónur fyrir hvern námuteig, og til jarðarábúanda 10 krónu. 
Auk þess greiði námuhafi jarðarábúanda lóðargjald fyrir hús og byggingar á 
námustaðnum, 5 aura fyrir hvem ferhyrningsmeter, sem hús standa á.

18. gr.
Innan 2 ára frá því útmæling fór fram skal námuhafi byrja á regluleg- 

um námugrefti, ef náman liggur ekki lengra frá sjó en 10 kílómetra, þar sem 
þilskip geti tekið málminn, innan 3 ára, ef náman liggur fulla 20 kílómetra frá 
slíkum hafnastað, og svo einu ári síðar fyrir hverja 10 kílómetra úr því, sem 
vegalengdin eykst, þó eigi lengur en 8 ár. Eftir þann tíma missir námuhafi rétt 
sinn nema hann vinni árlega í námunni fyrir að minsta kosti 150 krónur til 
rannsóknar henni, eða greiði árlega 100 krónur í landssjóð auk gjalda þeirra, 
sem ákveðin eru í 2. málslið 17. gr.

Nú er ekki byrjað á reglulegum námurekstri 8 árum eftir að námurekst- 
ur skyldi byrja, eða að námurekstur legst niður 8 ár samfleytt eftir að reglu- 
legur námurekstur var byrjaður og hefir námuhafi þá að fullu fyrirgert námu- 
rétti sínum.

Vegalengdin skal talin eftir því sem almennir vegir liggja að hafnarstaðn- 
um frá námunni, séu þar nokkurir vegir, en annars beinustu leið, þar sem tor- 
færur eru minstar að hafnastaðnum.

Verði ágreiningur um vegalengdina, getur lögreglustjóri látið mæla hana 
á kostnað námuhafa

19. gr.
Nú ganga menn í félag, er útmælingar hafa fengið, og er þá eigi skylt 

fyrir námugraftarins sakir, að hafa nema einn námubrunn á félagssvæðinu.

4. k a f 1 i.
Um vegi, vatnsafnot og bryggjugerð.

20. gr.
Sérhver sá, er fengið hefir útmælt námusvæði, á rétt á að leggja vegi 

yfir land jarðarinnar fyrir flutning að og frá námunni, hvert sem haun þarfnast, 
svo og að gera fyrirhleðslu fyrir vatn. Vegir þessir og fyrirhleðslur mega þó 
ekki liggja yfir tún eða matjurtagarða, nema ábúandi samþykki; og verði að 
leggja veg eða fyrirhleðslu yfir engjar jarðar, getur lögreglustjóri heimtað að 
hæfileg trygging sé sett fyrir því að jarðspell, sem af vegalagningu eða fyrir- 
hleðslu stafar, verði bætt að fullu.
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21. gr.
fíeimilt er námuhafa að nota vatn eftir þörfum við námureksturinn, en 

eigi má hanu að neinu leyti rýra vatnsból né áveituvatn ábúanda, ef náman ligg* 
ur á ábúðarjörð, nema með hans samþykki.

Ennfremur er námuhafa heimilt að nota vatn og vatnsafl til reksturs 
véla og til málmþvottar við námuna, að svo miklu leyti sem það ekki þegar er 
notað til reksturs annars iðnaðar.

Nú er skortur á vatni á námustaðnum eða í nánd við hann, og á sá, er 
fyratur tilkynti málmfund forgangsrétt að afnotum vatns og vatnsafls eftir þörfum.

22. gr.
Ef jörð, sem náma finst í, liggur að sjó, á námuhafi rétt á að byggja 

hryggju eða hafnarkví við sjóinn, til þess að greiða fyrir fermingu og affermingu 
skipa, þó svo, að eigi sé spilt æðarvarpi eða laxveiði jarðar.

23. gr.
Nú spillist náma, án þess námurekanda1 verði geflð að sök, af vatni 

úr annari námu, og er þeim námurekanda þá skylt að ausa námu sína, en geri 
hann það ekki, hefir hann fyrirgert námurétti sínum; þó nær þetta ekki til þess, 
er fyrst hefir tilkynt málmfund á þessu svæði.

24. gr.
Reksturs frestur sá, sem um getur í síðasta málslið 18. greinar fellur 

burt. ef náma veldur vatnsrensli í nágranna námu, nema námurekandi sá, sem 
fyrir vatnsaðsókninni verður, láti það óátalið eða úr sé bætt. Akvæði þessi gilda 
þó ekki fyrir þann, sem fyrstur tilkynti málmfund á þeim stað.

5. kaflí.
Um rékstur námu og eftirlit.

25. gr.
Stjórnarráði Islands veitist heimild til að setja reglugjörð um rekstur 

námu, skal þar meðal annars sett ákvæði er miða að því, að vernda líf og heilsu 
verkafólks í námunum, að námur séu tryggilega grafnar, að greinileg mörk séu 
sett i kringum útmæld námusvæði og um afrensli vatns frá námu; svo skulu og 
vera ákvæði um eftirlit með þeim af hendi stjórnarvalda.

Fyrir brot á móti reglugerð má ákveða sektir alt að 1000 kr., nema 
þyngri hegning liggi við eftir öðrum lögum.

129
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26. gr.
Við hverja námu skal vera bók, og skal í hana rita yflrlit yflr námu- 

reksturinn um hvern mánuð. Þar skal og rita skýrslu um það, sem við hefir 
borið, eða tekið hefir verið eftir og snertir námuna eða málmæðamar, og sérstak- 
legt þykir eða athugavert. Skal útdráttur úr bók þessari um hvert ár sendur 
til stjómarráðsíns.

Stjóroarráðinu skal heimilt að krefjast þess, að námurekandi láti gera 
nákvæman uppdrátt af námu sinni, ef dýpri er en 10 metra, og síðar verði bætt 
við uppdráttinn er náman stækkar.

6. kafli.
Um niðurlagning námu.

27. gr.
Þegar náma er lögð niður, skal námurekanda þeim, er hættir við nám- 

una, heimilt að nota uppgröftinn úr henni, þótt annar byrji að reka námuna, ef 
hann byrjar eigi síðar að nota uppgröftinn en 12 mánuðum eftir að náman 
lagðist niður.

28. gr.
Nú ætlar námurekandi að hætta við námu sína, og skal hann þá, að 

viðlagðri 30 kr. sekt, tilkynna það lögreglustjóra 2 mánuðum áður, svo og hvort 
hann ætli að nota uppgröftinn. Jafnframt skal hann senda uppdrátt þann, sem 
gerður kann að hafa verið af námunni. Tilkynningar þessar skulu innfærðar í 
námubrjefabókina.

29. gr.
Nú er námurekstri hætt, eða rétturinn til að halda honum áfram er 

fallinn burt, og má þá fráfarandi ekki spilla neinu af því, eða flytja neitt burt 
af þvi, sem gert hefir verið til að halda námunni og göngum hennar tryggum. 
En loka skal hann námunni tryggilega, svo að menn eða alidýr geti ekki farið 
sér að voða.

Brot á móti ákvæðum þessarar greinar varða sekt alt að 1000 kr.

7. kafli.
Almenn ákvœði.

30. gr.
Fyrir jarðspell, er málmleit og námurekstur kann að hafa í för með sér, 

skal, ef hlutaðeigendur verða eigi á annað sáttir, greiða fullar bætur eftir mati 
þriggja óvilhallra dómkvaddra 'manna. Bætumar greiði málmleitandi eða námu- 
eigandi, og renna þær til jarðeiganda, og bæti hann ábúanda haila þann, er hann 
kann að verða fyrir.
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31. gr.
Auk námubréfabókar þeirrar, er gert er ráð fyrir í lögum þessum, skal 

lögreglustjóri hafa námuregistur, þar sem hver námustaður hefir sinn sérstaka 
dálk, og skal alt það, sem að einhverju leyti leggur námuréttarbönd innfært á 
dálk staðarins og jafnframt vísað til gerðarinnar í námubréfabókínni.

Sarakvæmt þessum bókum skal ljgreglustjóri gefa hverjum, sem þess 
æskir, námubréfabókarvottorð gegn 1 kr. gjaldi í landssjóð.

32. gr.
Stjómarráðið löggildir námubækur lögreglustjóra.

33. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum þeim, er getur um 

í 25. gr., skulu rekin sem almenn lögreglumál. Sektir renna í landssjóð.

34. gr.
Lög þessi öðlast gildi þann dag, er þau eru birt í Stjórnartíðindunum og 

frá sama tíma eru námulög nr. 61, 22. nóv. 1907 úr gildi fallin.

Nd. 669- Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911 (Þingskj. 586). 

Flutningsmaður: Sigurður Gunnarsson.
Við 22. gr. 2. í staðinn fyrir orðin: »Lánið ávaxtast ... á 25 árum« komi:

Lánið endurborgast með 6 % í afborganir og vexti á 28 árum.

Nd. 670. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Magnúsi Blöndahl.

Við 16. grein 4. a. í staðinn fyrir 20,000 komi: 10,000.

Nd. 671. Viðaukatillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1911.

Flutningsmaður Björn Kristjánsson.
Við 13. gr. C. 2.

Aftan við liðinn komi svo hljóðandi athugasemd:
Stjórninni veitist heimild til að gera samning um gufuskipaferðir þær sem gert 

er ráð fyrir í fyrsta lið um alt að 10 ára timabil, með sama árlegum styrk, þó þannig, 
að ef alþingi á þessu tímabili ákveður, að landssjóður taki sjálfur að sér gufuskipaferð- 
iraar að nokkra eða öllu leyti, þá falli samningur sá úr gildi.
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Nd. 672- Breytingartillögur
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

(Eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.).
Frá ráðherra.

1. Við 13. gr. B. II. Eftir Reykjadalsbraut (II. 2.) komi: 3. Fagradalsbraut 3000
kr. hvort árið, — liðatalan breytist eftir því.

2. — — — B. III. Eftir 3. tl. komi: Lagarfljótsbrúarvegur 4000 kr. f. á.
3. — 16. — 23. lið. Fyrir »Styrkur . . . 800 kr.« komi: Til byggingafróðs

manns til þess að leiðbeina við kirkju- og bamaskólabyggingar 
1600—1600 kr.

4. — 18. — Fyrir «Til fyrv. fangavarðar . . . 800 kr.« komi: Til ekkju fyrv.
fangavarðar Sigurðar Jónssonar 300 kr.

Nd. 673. Breytingartillaga
við breytingartillögu við frumvarp til fjárlaga 1910—1911 á þingskjali 656. 

Frá fjárlaganefndinni.
Á eftir upphafsorðunum »Heimilt er« komi: með samþykki sýslunefndar 

ámessýslu.

Nd. 674. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir 1910—1911,

Frá fjárlaganefndinni.

Við 13. gr. A. 2. Fyrir »50,000—50,000« komi: 54,000—54,000.
Fyrir »8,000 kr.« í athugasemdinni komi: 12,000.

ViS 13. gr. C. Aftan viS C 2 komi evohljóSandi athugasemdir:
Stjórninni veitist heimild til aS gera samninga um 

gufuskipaferSirnar er gildi næstu tvö ár, aS því til- 
skildu:

AS straudferðum og millilandaferSum verði hagað svo, 
að þær verSi eigi minni nó lakari en ferSir þær, er hiS 
sameinaða gufuskipafólag nú býður, og eru áætlanir um 
þær ferðir á þingskjali 659.

AS skipin verði eigi lakari en þau, sem þar eru 
nefnd, og só eitt skipið með kælirúmi vel hæfu til fisk- 
og kjötgeymslu milli landa, og fari 9 ferðir um líkt 
leyti og þar er gert ráð fyrir.

Að viðkomur i Færeyjum séu ekki fleiri en í gild- 
andi áætlun hins sameinaða gufuskipafélags.

AS farmgjöld verði eigi hærri en nú eru, og fargjöld 
eigi heldur, nema milli landa á hraðskreiðasta skipinu.

Að alt að 25 stúdentum og alt að 50 efnalitlum 
iSnaðarmönnum og alþýðumönnum árlega veitist sú 
fvilnun með fargjald á milli íslands og Kaupmanna- 
hafnar, að þeir geti ferðast á öSru farrými báðar leiðir 
fyrir sama fargjald og venjulegt er fyrir aðra leið, enda 
sýni þeir vottorð frá forstjóra íslenzku stjóruarráða-
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skrifstofunnar í Kaupmannahöfn eða frá sýslumanni eða 
bæjarfógeta í hlutaðeigandi syslu eða kaupstað, og enn- 
fremur að því tilskildu, að fluttir séu innflytjendur 
(immigrantar) til Islands fyrir samsvarandi gjald því, 
sera hið sameinaða gufuskipafélag hingað til hefir tekið 
fyrir útflytjendur (emigranta) frá Islandi milli íslands 
og Skotlands.

Við 16. gr. A eftir 22. lið komi nyr iiður svohljóðandi :
Til viðskiftaráðunauta alt að 12,000—12,000.

Ed. 675. Fyrirspurn
til ráðherra út af setning nefndar til að rannsaka hag Landsbankans og 

gerðir bankastjórnarinnar.

Frá Lárusi H. Bjarnason og Aug. Flygenring.

Hvað kemur til, að landsstjórnin hefir sett 3 manna nefnd til þess að 
rannsaka hag Landsbankans og gerðir bankastjórnarinnar að fornu og nýju.

Ed. 676- Frumvarp
til laga um breyting á Iðgum um innheimtu og meðferð i kirknafé 22. maí 1890. 

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Söfnuði Möðruvallaklausturssóknar veitist undanþága frá lögum um innheimtu 
og meðferð á kirknafé 22. maí 1890, að því er snertir afhending kirkjusjóðsins í hinn 
almenna kirkjusjóð.
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Nd. 677- Frumvarp
til laga um vátrygging fyrir sjómenn.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Ed.

1- gr.
Það skal eftirleiðis vera skylt að vátryggja líf hérlendra sjómanna, er 

lögskráðir eru á íslenzk skip, hvort sem þeir stunda fiskiveiðar, eru í förum með 
fram ströndum landsins eða landa á milli.

Ennfremur er skylt að vátryggja líf hérlendra sjómanna, er reka fiskiveið- 
ar á vélarbátum eða róðrarbátum, sexæringum eða stærri minst eina vertið á ári.

2. gr.
Þegar lögskráð er til skiprúms á þilskipum, skal skráningarstjóri á sér- 

staka skrá rita nöfn, heimili, aldur og stöðu skipverja þeirra, er 1. gr. nær til, 
hvort heldur þeir eru ráðnir hásetar, stýrimenn eða skipstjórar.

Þegar formaður á vélarbát eða róðrarbát (sbr. 1. gr.) hefir ráðið háseta 
sína, skal hann jafnskjótt senda hreppstjóra eða bæjarfógeta, þar sem báturinn 
gengur, skýrslu um nöfn þeirra, heimili og aldur ásamt gjaldi því, er greiða ber 
eftir 3. gr., en hreppstjóri sendir skýrsluna og gjaldið til sýslumanns sem skrán- 
ingarstjóra. Skráningarstjóri skal senda skrá þessa og þá, sem nefnd er i fyrri 
málsgrein greinar þessarar vátryggingarstjórn þeirri, sem nefnd er í 4. gr. laga 
þessara.

3. gr.
Hver sá sjómaður, sem vátrygður er eftir lögum þessum, er skyldur að 

greiða í vátryggingarsjóð þann, er síðar getur um, gjald er nemur 18 aurum fyr- 
ir hverja viku, sem hann er lögskráður fyrir eða ráðinn í skiprúm og reiknast 
gjaldið frá lögskráningardegi eða þeim degi, er hann kom I skiprúm. Þriðjung 
á móts við gjald skipverjanna allra greiðir útgerðarmaður.

Utgerðarmaður þilskips greiðir skráningsstjóra gjald þetta fyrir sig og 
fyrir skipverja sína gegn endurgjaldi af kaupi þeirra eða hlut, og innheimtir 
skráningarstjóri það gjald. Gjald þetta greiðist þegar lögskráningin fer fram og 
má taka það lögtaki. — Formaður vélarbáts eða róðrarbáts greiðir gjaldið fyrir 
útgerðarmann og skipverja til hreppstjóra eða bæjarfógeta (sbr. 2. gr.) gegn end- 
urgjaldi af afla bátsins eða hlutum hásetanna. Gjald þetta má og taka lögtaki. Skrán- 
ingarstjóri skilar gjaldinu í vátryggingarsjóð fyrir lok desembermánaðar ár hvert 
að frádregnum 2 °/0 innheimtulaunum af þilskipum og 4 °/o af vélarbátum og 
róðrarbátum, og gengur helmingurinn af hinu siðarnefnda gjaldi til hreppstjóra, 
þar sem hann hefir innheimtuna á hendi.

4. gr.
Vátryggingarsjóðnum skal stjórnað af 3 mönnum undir yfirumsjón lands- 

stjórnarinnar. Landsstjórnin útnefnir einn mann í stjóm félagsins; fjölmennasta 
útgerðarmannafélag landsins kýs annan, en fjölmennasta hásetafélagið hinn þriðja.
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A ári hverju fer einn nefndarmanna frá, í fyrsta skifti eftir hlutkesti, og er þá 
kosinn eða skipaður maður i hans stað, en endurkjósa eða skipa má þó hinn 
sama. Devi stjórnamefndarmaður eða fari frá af öðrum ástæðum milli kosninga, 
skipar landsstjórain til bráðabirgða í nefndina í hans stað, þangað til nýr nefnd- 
armaður getur orðið löglega skipaður. Landsstjórnin getur og vikið nefndarmanni 
frá, en gerir 'þá jafnframt ráðstafanir til, að nýr maður komi í hans stað. í 
ómakslaun og til kostnaðar má með samþykki landsstjórnarinnar verja alt að 
400 kr. á ári úr vátryggingarsjóðnum.

5. gr.
Nú druknar sjómaður eða deyr af slysförum á skipi á þvi tímabili, er 

hann greiðir vátryggingargjald fyrir samkvæmt 3. gr., og skal þá vátryggingar- 
sjóður greiðatil eftirlátinna vandamanna hans, ekkju, baraa, foreldra eða systkina 
100 kr. á ári í næstu 4 ár.

Séu engir slíkir vandamenn til, eignast vátryggingarsjóður upphæðina, 
nema öðru visi sé ákveðið í lögmætri erfðaskrá.

6. gr.
Enginn skuldheimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi heflr leyfi til að skerða 

nokkuð af Btyrk þeim, er lög þessi heimila.

7. gr.
Nú kemur það fyrir, að vátryggingarsjóður hrekkur ekki til að greiða 

árgjöld þau, er á hann falla eftir 5. gr., og leggur landssjóður þá til það er á 
vantar, en það skal endurgoldið síðar, er hagur sjóðsins batnar. Tillag landssjóðs 
má þó aidrei nema meira en 15000 krónum.

8. gr.
Sjóður sá, er stofnaður er með lögum þessum, tekur við eignum og skuld- 

bindingum vátryggingarsjóðs þess, er stofnaður var með lögum nr. 40, 10. nóv. 
1903. Að öðru leyti eru þau lög úr gildi numin.

9. gr.
Landsstjórnin ákveður nánari reglur um framkvæmd laga þessara, að 

feingnum tillögum nefndar þeirrar, sem um getur í 4. gr.

10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 5—100 kr. sektum, sem renna að hálfu 

í vátryggingarsjóð og að hálfu i sveitarsjóð, þar sem brotið er framið.
Með mál út af brotum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

11- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1910.
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Nd. 678. Frumvarp
til laga iim aðflutningsbann á áfengí.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1- gr.
Engan áfengan drykk má flytja til Islands til annara nota en þeirra, 

sem getið er um í 2. grein, og farið sé með eftir reglum þeim, sem settar 
eru í lögum þessum. En það er áfengur drykkur eftir lögum þessum, sem I 
er meira en 2*/4 % af vínanda (alkóhóli) að rúmmáli. Duft, kökur og annað, er 
þau efni eru í, sem sundur má leysa í vökva, og í sér hafa fólgið slíkt áfengi, 
skal fara með sem áfengan drykk.

2. gr.
Heimilt skal stjórnanda eða eiganda iðnaðarfyrirtækis, efnarannsóknarstofu, 

náttúrugripasafna eða annara þvílíkra stofnana að flytja frá útlöndum vínanda eða 
annað áfengi til iðnþarfa og verklegra nota i stofnuninni. Svo skal og heimilt að 
flytja til landsins vínanda, sem ætlaður er til eldsneytis. Lyfsölum og héraðslækn- 
um 8kal og heimilt að flytja til landsins vínanda þann og annað áfengi, sem 
þeim er skylt að hafa til læknisdóma samkvæmt hinni almennu lyfjaskrá. Enn 
skal smáskamtalæknum heimilt að flytja frá útlöndum smáskamtalyf með vín- 
anda i, ef pöntun þeirra fylgja meðmæli hlutaðeigandi lögreglustjóra og sókn- 
arprests Að lokum skal próföstum þióðkirkjunnar og forstöðumönnum annara 
kirkjudeilda heimilt að láta flytja frá útlöndum messuvín, er nauðsynlegt sé til 
altarisgöngu þó í því sé meira af vínanda en 21/40/0-

3. gr.
Alt áfengi, sem flutt er tu landsins frá útlöndum samkvæmt lögum þess- 

um, skal fyrst flytja á land í Reykjavík. Þar skal landsstjórnin skipa sérstakan 
um8jónarmann áfengiskaupa, og hefir hann á höndum umsjón og eftirlit með 
áfengiskaupum, svo sem nánar er fyrir mælt í lögum þessum.

Umsjónarmaður hefir að launum 600 kr. á ári, er greiðast úr landssjóði. 
Svo fær hann og borgun fyrir húsrúm undir áfengisbirgðir, vinnulaun handa 
verkamönnum til aðstoðar og burðargjald bréfa. Ennfremur fær hann endur- 
gjald fyrir efni þau, er með þarf til þess að gera áfengi óhæft til drykkjar.

4. gr.
Nú hefir maður heimild til áfengisflutnings frá útlöndum eftir lögum þess- 

um, og vill hann neyta þessarar heimildar sinnar, og skal hann þá í tæka tíð 
segja umsjónarmanni áfengiskaupa til um það, hvers konar áfengi og hve mikið 
hann vill fá og frá hverju verzlunarhúsi, svo og með hverri ferð frá útlönd- 
um. Hann skal og skýra honum frá um leið, til hvers hann ætli að nota áfengið. 
Svo skal og fylgja beiðninni borgun fyrir flutning til Reykjavikur og uppskipun 
þar. Umsjónarmaður sendir þá pöntunina því verzlunarhúsi eða þeim vínsölumanni, 
sem hún er stiiuð til, og beiðist þess, að áfengið sé sent til sín. Skal umsjónar- 
maður, þegar er áfengið kemur til hans frá útlöndum, tryggja sér með rann- 
sókn, að áfengissendingin sé eigi önnur eða meiri en um var beðið. Nú reynist
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áfengið annað eða meira en um var beðið og skal umsjónarmaður þá endursenda 
sendanda það tafarlaust, ef annað er en um var beðið, eða það sem umfram 
reynist, enda er skipstjóra, sem flutti, eða útgerðarmanni skips, skylt að taka við 
því án borgunar á farmgjaldi. Að því búnu skal hann, eftir fyrirsögn efnafræð- 
ings landsins, sem skyldur er að láta honum aðstoð sína í té, blanda það áfengi, 
er til iðnaðarfyrirtækja eða eldsneytis er ætlað, þeim efnum, er gera það óhæft 
til drykkjar, án þess það þó missi notagildi sitt til þess sem það er ætlað. Þvi 
næst skal umsjónarmaður merkja áfengið með embættisinnsigli sínu og segja eig- 
anda til. Eiganda skal þá heimilt að vitja þess, en gjalda skal hann þá um leið 
kostnað þann, er af blönduninni hefir leitt.

Nú líða svo 12 mánuðir frá tilkynningu umsjónarmanns áfengiskaupa um 
aðttutning áfengis, að sá hirðir ekki áfengið, er pantað hefir, né lýsir heldur yfir 
þeirri ósk, að áfengið sé á hans kostnað endursent seljanda, og er þá áfengið með 
umbúðum eign landssjóðs. Allan ógreiddan kostnað, er leitt hefir af aðflutningn- 
um, má þá taka lögtaki hjá þeim, er áfengið hefir pantað, samkvæmt lögum 16. 
desember 1885.

Umsjónarmaður ber enga ábyrgð á greiðslu andvirðis fyrir það áfengi 
sem aðflutt er.

5. gr.
Skylt er hverjum skipstjóra, er frá útlöndum kemur, að tilkynna lög- 

reglustjóra um leið og hann sýnir skipsskjölin, hvort hann hafi nokkurt áfengi 
til flutnings fyrir aðra menn, og þá hve mikið. Hann skal og skýra frá, hvort 
og hve mikið áfengi hann hafi meðferðis sem skipsforða, en óheimilt skal hon- 
um, meðan hann er í höfnum inni eða í landhelgi við ísland, að veita eða selja 
eða á annan hátt láta af hendi eða leyfa öðrum skipverjum að láta af hendi nokkuð af 
þvi áfengi, er til skipsforða er ætlað, til annarra manna en þeirra, sem eru lög- 
skráðir skipverjar.

Skipstjóri er sekur við lög þessi, ef hann brýtur það, er nú var mælt.
Nú hefir skipstjóri meðferðis áfengi, frá útlöndum, sem ekki er ætlað til 

skipsforða og ekki á að fara til umsjónarmanns áfengiskaupa, og skal lögreglu- 
stjóri þá á hinni fyrstu höfn, er skipið kemur til, setja embættisinnsigli sitt á hin 
aðfiuttu áfengisilát og ábyrgist skipstjóri, að innsiglin séu ekki brotin eða úr 
ilátunum tekið fyr en skipið er farið alfarið burt frá landinu, enda gangi lög- 
reglustjóri úr skugga um það, áður en skip lætur úr síðustu höfn, að innsigli 
séu heil og ekkert hafi verið tekið úr ílátunum.

6. gr.
Nú strandar skip hér við land og hefir meðferðis áfengi til umsjónar- 

manns áfengiskaupa eða frá honum, og skal hreppstjóri í forföllum löreglu- 
stjóra þá þegar taka áfengisílátin til varðveizlu og gætaþess, að ekki sé i þau 
farið. Hann skýrir þegar í stað lögreglustjóra frá, en lögreglustjóri setur em- 
bættisinnsigli sitt fyrir ílátin og kemur þeim til geymslu á óhultum stað.

130



1034 Þingskj&l 678

Áfengi þetta má lögreglustjóri ekki selja eða á annan hátt láta af hendi til 
annarra manna, en skýra skal hann með fyrstu ferð réttum eiganda frá björg- 
un áfengisins. Kjósi hann innan 12 mánaða að það sé sent sér á sinn kostnað, 
skal það gert; ella sé það eign landssjóðs.

Sé um skipsforða að ræða, fer um meðferð áfengisins og tilkynning til 
skipseiganda svo sem fyrir er mælt í grein þessari hér að framan, nema það 
hafi verið gert óhæft til drykkjar undir umsjón lögreglustjóra, eða eigandi hafi 
látið flytja það úr landi innan 12 mánaða.

Nú er ókunnugt um eiganda strandgóss og skal þá áfengið eign lands- 
sjóðs ef eigandi hefir ekki sagt til sín áður en hinn lögskipaði auglýsingafrest- 
ur er útrunninn.

7. gr.
Engan áfengan drykk má flytja um landið annan en þann, sem annað- 

hvort er merktur embættisinnsigli umsjónarmanns áfengiskaupa, svo sem fyrir 
er mælt í 4. grein laga þessara, eða þá þann drykk, sem um getur í 6. og 11. 
grein og farið er með eftir fyrirmælum þeirra greina, nema læknislyf sé úr lyfja- 
búð eða frá lækni.

8. gr.
Öllum, sem samkvæmt lögum þessum hafa heimild til innflutnings á áfengi, 

er óheimilt að veita það, gefa, selja eða láta af hendi til annara manna, nema 
það sé áður gert óhæft til drykkjar.

Þó mega lyfsalar og héraðslæknar selja mönnum áfenga drykki eftir lyfseðli 
löggiltra lækna, en þó ekki oftar en einu sinni eftir sama lyfseðli. Um sölu lyfja 
þeirra, er áfengi er í, setur landlæknir reglur því til tryggingar að áfeng lyf 
verði eigi höfð til neyzlu, heldur eingöngu til lækninga.

9. gr.
Veitingamenn og vínsölumenn, þeir sem leyfi hafa til vínsöluj hér á landi, 

samkv. lögum nr. 26, 11. nóv. 1899, um verzlun og veitingar áfengra drykkja, 
mega, eftir 1. jan. 1915, ekkert selja hér á landi af áfengisbirgðum þeim, er þeir 
þá hafa, gefa, veita eða láta af hendi til annarra manna. Skulu lögreglustjórar 
hver í sínu umdæmi þá þegar skyldir til að rannsaka áfengisbirgðirnar, og inn- 
sigla þær. Áður en 12 mánuðir eru liðnir, skulu eigenduráfengisinsskyldirtilað 
flytja birgðirnar eða láta flytja þær burt af landi, og skuiu Iögreglustjórar hafa 
nákvæmt eftirlit með að það sé gert. En alt það áfengi, sem þá er ekki útflutt, 
skal vera eign landssjóðs.

Frá þeim degi er lög þessi verða staðfest, má ekkert leyfi til vinsölu né 
vínveitinga veita hér á landi, né endurnýja eldri leyfi.
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10. gr.
Um leið og ákvæði 1. greinar um bann gegn aðflutningi áfengis hingað 

til lands ganga í gildi, skulu lögreglustjórar rannsaka áfengisbirgðir þeirra manna, 
sem vínsöluleyfi eða vínveitingaleyfi hafa. Jafnframt skulu þeir semja nákvæma 
skýrslu yfir áfengisbirgðirnar og merkja öll áfengisílát glöggu heimildarmerki "á 
þann hátt, er stjórnarráðið skipar fyrir um.

Þessi rannsókn áfengisbirgða skal endurtekin á 6 mánaða fresti meðan 
vínsölumenn og vinveitingamenn halda söluheimild innanlands og skulu þá jafn- 
fram ónýtt heimildarmerkin á þeim ílátum, sem tæmd eru.

11. gr.
Þær áfengisbirgðir, sem einstakir menn kunna að hafa í vörzlum sinum 

1. janúar 1915 er ekki skylt að flytja burtu úr landinu, en eigendur þeirra skulu 
skyldir að gefa lögreglustjóra vottorð, að viðlögðum drengskap, um hverjar og 
hve miklar birgðir þeir hafi. Slík vottorð skal síðan gefa, um hver áramót, um 
hverjar og hve miklar birgðir séu óeyddar, unz birgðirnar eru þrotnar.

Áfengi það er hér ræðir um, má aldrei flytja burt af heimili eiganda, 
nema hann flytji sjálfur búferlum, eða það sé áður gert óhæft til drykkjar.

12. gr.
Nú er maður grunaður um óleyfilegan aðflutning eða óleyfllega sölu eða 

veitingu áfengis, og má þá gera heimilisrannsókn hjá honum eftir dómsúrskurði, 
ef það er talið nauðsynlegt til þess að komast fyrir rnálið.

Komi það í 1 jós við heimilisrannsóknina, að áfengi sé í vörzlum þess manns, er 
rannsókn fer fram hjá, skal hann skyldur til að skýra frá því, hvemig standi á 
birgðunum. Geri hann það ekki, skal hann teljast sekur um brot gegn 1. gr.

13. gr.
Nú sést maður ölvaður, og skal þá heimilt að leiða hann fyrir dómara. 

Skal hann skyldur til að skýra frá, á hvern hátt hann hafl ölvaður orðið, og 
þá hvemig og hjá hverjum hann hafi fengið áfengið.

14- gr.
Brot gegn 1. gr. laga þessara varða í fyrsta sinn sektum frá 200—1000 kr. 
Brot í annað sinn varðar sektum frá 500—2000 kr.
Brjóti nokkur oftar gegn ákvæðum þessarar greinar varðar það sektum 

frá 1000—5000 kr.
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Fjarnám fyrir sekt á hendur skipstjóra má gera i skipi hans. 
Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfengi verða eign landssjóðs.

15. gr.
Nú sannast það á skipstjóra, að hann skýrir lögreglustjóra rangt frá 

um áfengi það, er hann hefir meðferðis, og skal hann þá sekur um 200—1000 
kr., ef ekki liggur þyngri hegning við samkvæmt lögum og má gera fjárnám 
fyrir sektunum í skipi hans.

Brot gegn þeim ákvæðum í lögum þessum, er óheimila að veita, gefa, 
selja eða á annan hátt láta af hendi áfengi til annara manna, varða sektum 
50—500 kr., ef ekki liggur þyngri hegning við að lögum. Ef brot er itrekað, 
varðar það sektum frá 100—1000 kr.

Sama hegning liggur og við þvi, ef lyfsali lætur áfengi af hendi án skrif- 
legrar læknisforskriftar eða oftar en einu sinni eftir sama læknisseðli.

16. gr.
Brot gegn 7. gr. laga þessara varða sektum 50—1000 kr. og skal hið 

flutta áfengi ásamt ílátum verða eign landssjóðs.

17. gr.
Nú verður læknir sannur að sök um að hafa látið af hendi læknisseðil 

um áfengi í þeim tilgangi að það verði notað öðruvísi en sem læknislyf, og skal 
hann þá í fyrsta sinn sekur um 100—1000 kr., og skal sektin tvöfaldast, sé brotið 
endurtekið. Verði læknir sannur að sök um slíkt oftar en tvisvar, má svifta hann 
læknisleyfi um stundarsakir, eða að öllu, ef miklar sakir eru.

18. gr.
Allar sektir eftir lögum þessum renna í landssjóð.

19. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal fara sem almenn lögreglumál.

20. gr.
Sveitarstjórnum og lögreglustjórum er sérstaklega skylt að sjá um aðlög- 

um þessum sé hlýtt.

21. gr.
Lög þessi skal prenta á islenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku og 

svo mörg eintök að nægi tll að senda dönskum verzlunarfulltrúum í öðrum löndum.
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22. gr.
Með lögura þessum eru numin úr gildi þau ákvæði laga nr. 26, 11. nóv. 

1899 og önnur lagaákvæði, er koma í bága við lög þessi.

23. gr.
Að svo miklu leyti sem ekki er öðru vísi ákveðið í lögum þessum, koma 

þau til framkvæmdar 1. jan. 1912.
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Nd. 679. Tilboð sam.
um millilandaferðir og

Frá Kaupmanna-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ceres Vesta Botnia Ceres Vesta Botnia Ceres Vesta Botnia Ceres Botnia

Frá Kaupmannahöfn . 
— Tjfiith...................

9 jan. 
13 —

23 jan. 
27 —

6 febr. 
10 —

20febr. 
24 —

27febr.
3marz

13marz 
17 —

27mars 
31 —

lOapríl 
14 —

24apríl 
28 —

8 maí 
12 —

22 maí 
26 —

— Trangisvaag . . .
— Thorshavn ....
— Klaksvig.............

16 — 
16 —

— Berufirði.............
— Fáskrúðsfirði . . .
— Eskifirði............. 31 —

— 7 —

— Norðfirði.............
— SeyðisfirSi ....
— Vopnafirði ....
— Hiisavík.............

1 febr.

2 —

8 —
9 — 

10 —

16 —

— Akureyri............. 3 — 12 — 17 —
— Siglufirði.............
— Sauðárkrók ....
— Skagaströnd . . .
— Blönduós.............

3 — 12 — 
13 — 
13 —

— Hvammstanga . .
— BorSeyri.............

14 — 
16 —

— Steingrímsfirði . ,
— Reykjafirði . . . ,
— IsafirSi................ 5 —

16 — 
17 — 
19 — 19 —

— Önundarfirði . . . 
Uýrafirði.............

— ArnarfirSi ....
— Patreksfirði. . . .
— Flatey................
— Stykkishólmi. . .
— Ólafsvík.............

i Reykjavík .... 19 jan. 7 febr. löfebr. 2marz 20marz 22marz 6apríl 20apríl 2 maí 21 maí 31 maí

Til Vesturlands.
Frá Reykjavík ....
— Ólafsvík.............
— Stykkishólmi. . .
— Flatey................
— Patreksfirði. . . ,
— Arnarfirði ....
— Dýrafirði.............
— ÖnundarfirSi . . .
á fsafirði................

23 jan.

24 —

25 —
25 —
26 —

27 jan.

5 marz

6 —

7 —

8 marz

lOapríl

11 —

12 — 
12 — 
13 — 
13 — 
14apríl

3 júní
4 —
4 —
5 —
5 —
6 —
6 —

7 júní

Athugas. 1. Félagið áskilur sér að mega skifta um skip.
Athugas. 2. Burtfarartími frá Kaupmannahöfn og Reykjavfk er fastákveSinn, og fara skipin frá Kaup- 

mannahöfn kl. 9 árdegis, en frá Reykjavík kl. 6 síðd. Að því er millistöðvarnar snert- 
ir, er sá tími til tekinn, er skipin mega fara i fyrsta lagi, en faiþegar mega vera viS 
því búnir, að það kunni aS verða síðar. ViSstaðan á millistöðvunum er höfð sem allra 
styzt, verði þangað annars komist fyrir veSurs sakir eSa íss.
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gufuskipafélagsins
ítrandferðir 1910—1911.

íöfn til íslands.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25

Vesta Ceres Botuia Ceres Vesta Botnia Ceres Botnia Vesta Ceres Botnia Ceres Vesta Botnia

5 júní 19 júnf 3 júlí 17 júlí 31 júlí 7 ág. 28 ág. llsept. 2 okt. 16 okt. 6 nóv. 20 nóv. 27 nóv.
9 — 23 — 7 — 21 — 4ág. 11 — lsept. 15 — 29 — 6 — 20 — 10 — 24 — 1 des.

11 — 
11 — 25 —

...

12 —
13 —
14 — 
14 -

25 —

11 - 15 —
3 okt.

5 —
14 — • •• ...
16 — 12 — 16 — 5 - 11 — 6 —
16 — 12 — 16 — • • • 5 —
17 — 13 — 17 — 6 —
18 — 
18 —

14 — 18 — 8 —

19 — 14 — 18 — 8 —
19 — 15 — 19 — 9 —
20 — 15 — 19 — 9 —
20 — 
21 — 
21 — 
22 —

...

19 —
...

84 — 17 — 20 — 11 —
24 —
24 —
25 —
25 —
26 — 
26 — 
26 — 
27 júní 28 júní 18 júlí 27 júlí 10 ág. 21 ág. 7sept. 20sept. 12 okt. 13 okt. 25 okt. 16 nóv. 30 nóv. 8 des.

30 júlí • • • • • • lOsept. 23sept. 27 okt. 3 des.

... ... 24 — 28 —

... 25 — 
25 — 
25 —

...

31 júlí ... 1 lsept, 26sept. 4 des.

Athugas. 3. ÍVe8tmannaeyjum er komið við í hverri ferð sunnan um land, út on utan, ef 
kringumstæður leyfa. Eftir komu skipanna (frá Kaupmannahöfn) til Reykjavíkur, verður 
auk þesa farið til Hafnarfjarðar (nema í 12. ferð), ef skipið hefir nægan flutning 
þángað. í sömu ferðum og með sömu skilyrðum fer skipið til Akraness (nema í 12. 
ferð), ef kringumstæður leyfa og næg ástæða þykir.
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Frá Island

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ceres Vesta Botnia Ceres Vesta Botnia Ceres Vesta Botnia Ceres Botnf

9marz lðapríl
Frá Vesturlandi. 

Frá IsafirSi . . .
— D/rafirSi . .
— ArnarfirSi 
— PatreksfirSi
— Flatey . . .
— Stykkishólmi
— Ólafsvik . . 
í Reykjavík .

29 jan.

30 jan. lOmarz löapríl

8 jú 
8 -

10 jú,

Frá Reykjavík .
—- Ólafsvík . .
— StykkÍ8hólmi
— Flatey . . .
— Patreksfirði.
— ArnarfirSi. .
— DýrafirSi . .
— Önundarfirði
— ísafirði . . .
— ReykjarfirSi
— SteingrimsfirSi
— BorSeyri .
— Blönduós .
— Skagaströnd
— Sauðárkrók
— Siglufirði .
— EyjafirSi .
— Húsavík .
— Vopnafirði
— SeySisfirði
— NorSfirði .
— Eskifirði .
— FáskrúSsfirSi
— Berufirði .
— Klaksvig .
— Thorehavn
— Trangisvaag
— Leith ....
— Christianssand
í Kaupmannahöfn

2febr,

8 —

12febi

lOfebr.

17 —

20 febr.

20febr. 12marz 23marz 26marz 18apríl 24apríl 
25 —
25 —

26 — 
26 — 
27 —

29 —

6 maí 24 maf 12 jú

28

25 —

lmarz

18 —

21marz

29 - 

2apríl

1 apríl 

4 apríl

24 —

28apríl

30 —

30 —

1 maí 
1 —

3 —

3 —

8 —

12 maí

11 —

14 maí

30 

2 júní

14

18 

21 jú

Athugas. 4. Með skipunum, sem fara norður um land, verður því að eins tekið við flutningi •
Reykjavíkur, ef rúmið verður eigi fylt flutningi til annara hafna á íslandi.

Athugas. 5. Fyrirmuni ís eða veðrátta skipunum að komast inn á hina tilteknu viðkomustaði, verð 
farþegum hleypt á land á næstu höfn, sem komist verður inn á; vilji þeir heldur ver-
með skipinu til annarar hafnar, mega þeir það. Fargjaldi verður engum skilað aftu
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1 Kaupmannahafnar.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

esta Ceres Botnia Ceres Vesta Botnia Ceres Botnia Vesta Ceres Botnia Ceres Vesta Botnia

1 ág. 12sept. 27sept. 5des.
... 1 — ... 12 — ... 5 —

2 — 13 — 6 —

3 — 29 okt. 7 —
... 3 — • • • ...
... 4 ág. 14sept. 28sept. ... 30 okt. 8 des.

júní 2 júlí 22 júli 7 ág. 14 ág. 24 ág. 16sept. 30sept. 15 okt. 17 okt. 1 nóv. 20 nóv. 11 des. 12des.
... 15 — • •• • ••
júlí 15 — 

15 —
— 16 — ... ... ... • • •
— 16 — ... ...
__ 17 — ... .. •

•. • 17 — . •• ... ... • ••
—- 19 — ... 16 — 22 —

• • • 19 — 17 — .. •
— ... 19 —

20 —
__ 20 — 20 — 23 —

21 — ... 21 — •..
_ 21 — 22 — 24 — • ••

... 21 — ... 22 —
__ 23 — 25 — ».. 26 —

23 — 25 — ...
_ 24 — 26 —
—

• ••
26 — 2 okt. 28 — 28 — 14 —

—
26 —

...
28 — ...

...
28 — 30 —

... 28 — 30 — •..
• • • 29 — ...

— 8 — 27 — 13 — lsept. 29 — 22 — 6 — 2 nóv. 23 — 6 —
9 — 

11 nóv.

3 des. 17 — 18 —

'júli ll’júli 30 júlí 17‘ág. 48ept. lsept. 25sept. 9 okt. 7 nóv. 27 okt. 7 des. 21 des. 21 des.

þegar slíkt kemur fyrir, og fæðispeninga verða farþegar að greiða, meðan þeir eru með 
skipinu. Þegar þannig tekst til, verður farið eins með flutning, og ráða skipstjórar 
hvort þeir skipa honum á land á næstu höfn, sem komist verður inn á, eða flytja hann 
með sér lengra í því skyni, að skila honum í bakaleiðinni.

1&
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Aætlun um strandferðir

Vestur um 
»Skál-

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Frá Reykjavík .... 15 apríl 15 maí 12 júní 15 júlí 17 ág. 20 sept.
— Akranesi .... 12 — 15 — 17 —
— Hafnarfirði.... 15 — • ■ . 15 —
— Búðum..................... 15 — 15 — 12 — 20 —
— Sandi..................... 15 — • • . ... 17 —
— Ólatsvík..................... 16 — 16 — 12 — 16 — 18 — 21 —
— Grundarfirði . . . 13 — 16 —
— Stykkishólmi . . . 16 - 16 — 13 — 16 — 18 — 21 —
— Hvammsfirði . . . 17 — 14 — 17 — 19 --
— Skarðsstöð .... 14 — 17 —
—- Flatey..................... 16 — 17 — 15 — 18 — 19 — 22 —
— Breiðavík .... 15 — 20 —
— Patreksfirði . . . 17 — 18 — 15 — 18 - 20 — 22 —
— Tálknafirði .... 17 — 15 _ 18 — • . .
— Bfldudal (Arnarfirði). 18 — 18 — 16 — 18 — 20 — 23 —
— Dýrafirði .... 18 — 19 — 16 — 19 — 21 — 23 —
— Haukadal .... • . . 19 — 19 — • • •
— Onundarfirði . 18 — 19 — 16 — 19 — 21 — 24 —
— Súgandafirði (Suður- 

eyri)..................... 16 — 19 —
— Bolungarvík . . . 18 — 16 —
— ísafirði..................... 20 — 20 — 18 — 21 — 23 — 26 —
— Álftafirði .... • • » 18 — 23 —

• Aðalvík..................... 20 — 18 — 21 —
— Höfn.......................... . . . 23 —
— Norðurfirði.... • • • 20 — 18 — 21 — . . . 26 —
— Reykjarfirði . . . 20 — . . • 19 — 24 —
— Steingrímsfirði . . 21 - 21 — 19 — 22 — 24 — 27 —
— Bitrufirði .... 21 — 21 — 19 — 22 — 24 — 27 —
— Borðeyri .... 23 — 23 — 20 — 23 — 26 — 29 —
— Hvammstanga. 23 — 23 — 20 — 23 — 26 — 29 —
— Blönduós .... 24 — 23 — 20 — 23 — 26 — 29 —
— Skagaströnd . . . 24 — 24 — 20 — 24 — 26 — 30 —
— Kálfshamarsvík . . 21 — . . . 27 — ■
— Selvík..................... • • • • • • 21 — . . .
— Sauðárkrók . . . 25 — 24 — 21 — 24 — 27 — 30 —
— Kolkuós..................... • • • 22 — 24 —
— Hofsós..................... 25 — 24 — 22 — 24 — 27 — 30 —
— Haganesvfk . . . 25 — . . . . . . 25 — 27 — ...
— Siglufirði .... 25 — 25 — 22 — 25 — 27 — 1 okt.
— Ólafsfirði .... • • • 25 — 22 — 28 —
— Dalvík..................... 26 — • • . 22 — 25 — 28 — 1 —
— Hrisey..................... 25 — . . . 25 — 28 — . •
— Hjalteyri .... 26 — 25 — 22 — 25 — 28 — 1 —
Á Akureyri .... 27 apríl 26 maí 23 júní 26 ág. 29 ág. 2 okt.
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við feland 1910.

land.
holt«.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Frá Aureyri .... 1 maí 29 maí 27 júní 30 júlí 2 sept. 8 okt.
— Hjalteyri .... 1 — 29 — 27 — 30 — 2 — 8 —
— Hrísey..................... 29 — 30 — 2 —
— Dalvík..................... 1 — 27 — 30 — 2 — 8 —
— Ólafsfiröi .... 29 — 27 — 2 — ...
— Siglufiröi .... 1 — 29 — 27 — 30 — 3 — 9 —
— Haganesvík . . 1 — 30 — 28 — 3 — ...
— Hofsós..................... 2 — 30 — 28 — 31 — 3 — 9 —
— Kolkuós .... • • ■ 28 — 31 — ■ . •
— Sauðárkrók . . . 2 — 31 — 28 — 31 — 3 — 10 —
— Selvík..................... 31 — . . . . . .
— Kálfsharaarsvík . . • • • 28 — 4 —
— Skagaströnd . . . 2 — 31 — 29 — 1 ág. 4 — 11 —
— Blönduós .... 3 — 1 júní 29 — 1 — 5 — 13 —
— Hvammstanga. . . 3 — 1 — 29 — 1 - 5 — 14 —
— Borðeyri..................... 5 — 2 — 1 júlí 3 — 7 — 17 —
— Bitrufirði .... 5 — 1 — 3 — . . .
— Steingrímsfirði . . 5 — 2 — 1 — 3 — 7 — 19 —
— Reykjarfirði . . . 5 — 1 — 7 —
— Norðurfirði.... 2 — 4 — . . . 20 —
— Höfn.......................... . . . 7 — . • .
— Aðalvík..................... 2 — 2 — 4 — • • •
— Álftafirði .... • . • 2 —
— Isafirði..................... 7 — 4 — 4 — 6 — 9 — 22 —
— Bolungarvík . . . . . . 4 — 6 — . . .
— Súgandafirði (Suður-

.. eyri)..................... 4 — 6 — . . .
— Onundarfirði . . . 7 — 4 — 4 — 6 — 9 — 22 —
— Haukadal .... _____ 7 — . . .
— Dýrafirði .... 7 — 4 — 4 — 7 — 9 — 23 —
— Bíldudal (Arnarfirði . 8 — 5 — 5 — 7 — 10 — 23 —
— Tálkuafirði.... . . . 5 — 8 — 10 —
— Patreksfirði . . . 8 — 5 — 5 — 8 — 10 — 24 —
— Breiðavík .... • . • . . . 5 — 8 — . . .
— Flatey..................... 9 — 5 — 6 — 9 — 11 — 24 —
— Skarðstöð .... 6 — 9 — . . . . . .
— Hvammsfirði . . . 7 — 10 — . . . . . .
— Stykkishólmi . 9 — 6 — 8 — 11 — 11 — 26 —
— Grundarfirði . . . 8 — 11 — . . .
— Ólafsvík..................... 10 — 6 — 8 — 11 — 12 — . . .
— Sandi..................... 10 — . . . 12 — . . .
— Búðum..................... . • • 8 — 12 — 26 —
— Hafnarfirði.... • • . 6 — . . . 13 — . . .
— Akranesi .... • • ■ ■ • • 9 — 12 — 13 —
1 Reykjavík .... 11 m&i 7 júní 10 júlí 13 ág. 14 sept. 28 okt.
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Austur um
»Hól-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Frá Reykjavík .... 15 apríl 10 maí 10 júuí 5 júlí 3ág. 4 sept. 3 okt.
— Djúpavogi .... 16 — 11 — 4 —
— Fáskrúðsfirði . . . 17 — 11 — 11 — 6 — 4 — 5 — 4 —
— Reyðarfirði.... 17 — 12 — 12 — 6 — 4 — 5 — 5 —
— Eskifirði .... 17 — 12 — 12 — 6 — 5 — 6 — 5 —
— Norðfirði .... 18 — 12 — 12 — 7 — 5 — 6 — 5 —
— Mjóafirði .... 18 — 12 — 12 — 7 — 5 — 6 — 5 —
— Seyðisfirði .... 20 — 14 — 14 — 8 — 7 — 8 — 7 —
— Loðmundarfirði . . 14 — 14 —
— Borgarfirði .... 20 — 14 — 14 — 8 — 7 — 8 — 7 —
— Unaósi..................... 14 — 8 — . • •
— Vopnafirði .... 20 — 15 — 15 — 9 — 7 — 8 — 8 —

- Bakkafirði .... 21 — 15 — 15 — 8 — 8 —
— Gunnólfsvík . . . 15 — 8 —
— Þórshöfn .... 2Í — 16 — 15 — 9 — 9 — . . .
— Raufarhöfn . . . 16 — 16 — 9 — 8 — 9 —
— Kópaskeri .... 16 — 16 — 9 — 9 — . . .
— Fjallahöfn .... 16 — . . .
— Húsavík .... 22 — 17 — 16 — 10 — 9 — 10 — 9 —
— Flatey..................... 17 — 17 — 10 — 9 -
— Grímsey .... 17 — 10 —
— Grenivík .... 17 — 17 — 11 — 10 — 10 — 9 —
— Svalbarðseyri . . . 18 — 11 — 10 — 10 —
á Akureyri .... 28 apríl 19 maí 19 júní 12 júlí 11 ág. 11 sept. 11 okt.

Athugas. 1. Burtfarart/mi skipanna frá Reykjavi'k og Akureyri er kl. 9 árd. Frá hinum við- 
komustöðunum mega skipin eigi fara fyrir hinn ákveðna tíma, en farþegar mega 
búast við að burtför þeirra tefjist; þó ber félagið enga ábyrgð á slíkum töfum. 
A þessum viðkomustöðum verður viðstaðan svo stutt sem unt er, geti skipin á 
annað borð komið þar við veðurs vegna, og skal það tekið fram, að til þess að 
þau geti komið við á slíkum stöðum eins og t. a. m. Unaósi, Hornafirði, Vík, 
Stokkseyri, Sandi, Breiðuvík, Grimsey og Fjallahöfn, þarf að vera gott veður.
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land.
ar«.

[
1, 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Frá Akureyri .... 27 apríl 22 maf 24 júní 15 júlí 14 ág. 14 sept. 14 okt.
— Svalbarðseyri . . 24 — 15 — 14 — 14 — 14 —
— Grenivik .... 22 — 24 — 15 — 14 — 14 —
— Grímsey .... 24 — 14 —
— Flatey..................... 24 — 15 — 14 —
— Húsavfk .... 27 — 22 — 25 — 16 — 15 — 15 — 15 —
— Fjallahöfn .... 25 —
— Kópaskeri .... 28 — 23 — 25 — 16 — 15 — 15 —
— Raufarhöfn . . . 23 — 25 — 16 — 16 —
— Þórshöfn .... 28 — 23 — 25 — 16 — 15 — 16 —
— Gunnólfsvík . 24 — 16 —
— Bakkafirði .... 24 — 26 — 17 — 16 — 17 —
— Vopnafirði .... 29 — 24 — 26 — 17 — 17 — 16 — 17 —
— Unaósi..................... • . • 26 — 17 —
— Borgarfirði .... 29 — 24 — 26 — 17 — 17 — 16 — 18 —
— Loðmundarfirði . . 26 — 17 —
— SeyðÍRfirði .... 1 maí 26 — 28 — 19 — 19 — 18 — 20 —
— Mjóafirði .... 1 — 26 — 28 — 19 — 19 — 18 — 20 —
— Norðfirði .... 1 — 26 — 28 — 19 — 19 — 18 — 20 —
— Eskifirði .... 2 — 26 — 28 — 19 — 19 — 18 — 21 —
— Reyðarfirði . . . 2 — 27 — 29 — 20 - 20 — 19 — 21 —
— Fáskrúðsfirði . . . 3 - 27 — 29 — 20 — 20 — 19 — 22 —
— Djúpavogi .... . » . 30 — 21 — 22 —

i Reykjavfk .... 5 maí 28 maf 1 júlí 22 júíf 22 ág. 20 sept. 24 okt.

Athugas. 2. Komi þær hindranir fyrir, að skipunum sé eigi unt að fylgja áætlun, verða far- 
þegar fluttir á land á næstu höfn, sem aðgengileg er. Þó geta þeir fengið að 
vera með skipinu til annarar hafnar, ef þeir vilja svo heldur. Fargjald endur- 
borgar félagið engum, þótt svo vilji til. Eins verður farið með flutning við lík 
tækifæri, og hafa skipstjórar rétt til að ákveða, hvort honum skuli skipað upp 
á næstu höfn eða haldið á skipinu og eigi skilað fyr en á leið þess til baka, ef 
það þá er hægt.
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Uppkast að áætlun um strand-

1. ferð 2. ferð 3. ferð

1 Reykjavík ........................ 17 maí 10 júní 27 júní
frá Reykjavik ...................... 1 maí ... 21 maí • •• 14 júni
— Hafnarfirði........................ 1 — 15 — 21 — 8 — 14 — 26 —
— Keflavík ....... .................. 1 — 15 — 21 — 8 — 14 — 26 —

Grindavík ...................... 1 — 14 — 22 — 7 — 14 — 26 —
— *Evrarbakka........... ............ 2 — 14 — 22 — 7 — 15 — 25 —
— *Stokkseyri ........................ 2 — 14 — 22 — 7 — 15 — 25 —
— Vestmanneyjum ............... 2 — 13 — 23 — 6 — 15 — 25 —
-- **Vík.................................... 3 — 13 — 23 — 6 — 16 — 24 —
— Skinneyjarhöfða ... .. ... 3 — 12 — 23 — 5 — 16 — 24 —
— Hornafirði ............ ........... 4 — 12 — 24 — 5 — 16 — 24 —
— Papós ...................  .......... 4 — 11 — 24 — 4 — 17 — 23 —
— Djúpavogi ....................... 5 — 11 — 25 — 4 — 17 — 23 —
— Breiðdalsvík ................... 5 — 10 — 25 — 3 — 18 — 22 —
— Stöðvarfirði........... . ....... 6 — 10 — 26 — 3 — 18 — 22 —
á Fáskrúðsfirði ........... 8 maí 26 maí 20 júní

frá Fáskrúðsfirði ................... • •. 10 mai 26 — 3 júní 22 júní
— Reiðarfirði ....... ....... .,, .. • 27 — 2 —
— Esk’firði ............... ....... ... 27 — 2 —
— Norðfirði .................. ....... ... 28 — 1 —
— Mjóafirði ....... . ....... 28 — 1 —
á Seyðisfirði ........................ .. • 30 mai

frá SeyðÍ8firði ....................... ... l júnf

*) Þegar ekki verður komist á Stokkseyri eða Eyrarbakka eða brim hindrar

**) Þegar ekki verður komist í Vík eða brim hindrar samgfingur við skipið,
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ferðir við Suðurland 1910.

4. ferS 5. ferS 6. ferS 7. ferS 8. ferð

17 júlí 3 ág. 20 ág- 12aept. 5 okt.
2 júlí 21 júlí 7 ág- 24 ág. 16sept.
2 — 15 — 21 — 2 — 7 19 — 24 ... 10 — 16 — 4 —
2 — 15 — 21 — 2 — 7 — 19 — 24 — 10 — 16 — 3 —
2 — 14 — 21 — 2 — 7 — 19 — 24 _ 10 — 17 — 3 —
3 — 14 — 22 — 1 — 8 — 18 — 25 — 9 — 17 — 1 —
3 — 14 — 22 — 1 — 8 — 18 — 25 — 9 — 18 — 30sept.
4 — 13 — 22 — 31 júlí 8 — 17 — 26 — 8 — 18 — 28 —
4 — 13 — 23 — 31 — 9 — 17 — 26 — 8 — 18 — 28 —
4 — 13 — 23 — 31 — 9 — 17 — 26 — 8 — 19 — 27 —
5 — 12 — 24 — 30 — 10 — 16 — 27 — 7 — 19 — 27 —
5 — 12 — 24 — 30 — 10 — 16 — 27 — 7 — 19 — 26 —
6 — 12 — 25 — 30 — 10 — 16 — 28 — 7 — 20 — 26 —
6 — 11 — 25 — 29 — 11 — 15 — 28 _ 6 — 20 — 25 —
7 — 11 — 25 — 29 — 11 — 15 — 28 — 6 — 21 — 25 —
9 júlí

ll’júlí
27 júlí

29 júlí
13 ág- lö’ ág- 29 ág. 6aept.

23sept.
25sept.

29 — 5 -
30 — 5 —

... 30 — 4 — • • •
,, 31 — 4 —

...
2sept.

4sept ... ...

samband við skipið, kemur það við í Þorlákshöfn ef ástæður leyfa.

kemur það að Dyrhólum ef ástæSur leyfa.

í

í
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Ferðáætlun
e/s »Hólar« kringum land 1910.

1.
Hólar

2.
Hólar

3.
Hólar

4.
Hólar

í Reykjavlk úr strandferð............................... 28 maí 22 júlí 22 ágúst 20 sept.
frá Reykjavík..................................................... 31 — 24 — 25 — 23 —
— Seyðisfirði..................................................... 2 júní 27 —
— Akureyri ..................................................... 3 — 28 —
— ísafirði........................................................... 5 — 25 júlí 30 — 24 sept.
— Akureyri........................................................ 27 — 26 —
— SeyðÍ8firði..................................................... 28 — 27 —
í Reykjavík..................................................... 6 júní 30 júlí 31 ágúst 29 sept.
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Nd. 680. Breytingartillaga
Við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910—1921. 

Frá Fjáriaganefndinni.

Við 13. E. I. a Fyrir 500—500 komi: 1000—1000.
— — - - b Liðurinn orðist svo:

Til ferðakostnaðar eftir reikningi alt að

Nd. 681. Framhaldsneftidarálit
um frumvarp til námulaga.

Þar sem vér teljum þær 4 smábreytingar á frumvarpi þessu, sem hattv. 
efri deild hefir gert, og -gerð verður grein fyrir í umræðunum, til bóta, ráðum 
vér hinni háttv. deild til þess að sainþykkja það óbreytt.

Alþingi 29. april 1909.

Jóh. Jóhannesson, Björn Kristjánsson
formaður. skrifari og framsögum.

Sigurður Gunnarsson. Benidikt Sveinsson.
Jón Olafsson.

Ed. 682. Nefndarálit.
um frumvarp til laga um að landssjóður kaupi hið foma biskupssetur

jörðina Skálholt i Biskupstungum.

Nefndin leggur til að háttv. deild samþykki frv. óbreytt.

Alþingi 29. apríl 1909.
Jens Pálsson. Ari Jónsson,

skrifari og framsögum.
Stefán Stefánsson.

132
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Nd. 683. Frumvarp
til laga um samband Danmerkur og Islands. 

Eins og það var samþykt við 2. umr. í Nd.

1- gr.
ísland er frjálst og fullvalda ríki í sambandi við Danmörku um einn og 

sama konung og þau mál, er dönsk stjórnarvöld fara með í umboði Islands sam- 
kvæmt sáttmála þessum.

I heiti konungs komi eftir orðið: »Danmerkur«, orðin: »og Islands«.

2. gr.
Skipun sú, er nú gildir í Danmörku um ríkiserfðir, trúarbrögð konungs, 

myndugleika hans og um rikisstjórn er konungur er sjúkur eða fjarstaddur, skal 
einnig gilda að því er til íslands kemur. Sé konungur ófullveðja, gilda einnig 
hin sömu ákvæði og nú í Danmörku, þangað til löggjafarvald Islands gerir þar 
um aðra skipan.

3- gr.
Þessi eru sambandsmál Danmerkur og íslands:

1. Konungsmata, borðfé ættmenna konungs og önnur gjöld til konungsættar- 
innar.

2. Utanríkismálefni. Enginn þjóðasamningur, er snertir íslenzk mál, skal gilda 
fyrirísland, nema rétt stjórnarvöld íslenzk eigi þátt í og leggi samþykki til.

3. Gæzla flskiveiða í landhelgi Islands, að óskertum rétti Islands til að auka 
hana. Meðan Danir annast strandvarnirnar njóta þeir jafnréttis við Islend- 
inga að því er til flskveiða i landhelgi íslands kemur, nema um annað end- 
urgjald semji.

4. Peningaslátta.
5. Hæstiréttur, þangað til löggjafarvald Islands setur á stofn æðsta dóm í land- 

inu sjálfu. Meðan sú breyting er eigi gjörð, skal þess gætt, er sæti losnar 
i hæstarétti, að skipaður sé þar maður, er hafi sérþekkingu á íslenzkri lög- 
gjöf og kunnugur sé íslenzkum högum.

4. gr.
Danir, heimilisfastir á Islandi, skulu njóta fulls jafnréttis við Islendinga, 

og Islendingar heimilisfastir í Danmörku jafnréttis við Dani.
Þó skulu forréttindi íslenzkra námsmanna til hlunninda við Kaupmanna- 

hafnar-háskóla óbreytt.
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5. gr.
I umboði l8lands fara dönsk stjórnarvöld með mál þau, er talin eru í 3. 

gr., unz uppsögn fer fram af annari hvorri hálfu, samkvæmt fyrirmælum 7. gr. 
Að öðru leyti ræður hvort landið að fullu öllum sínum málum.

6- gr.
Meðan Island tekur ekki frekari þátt í meðferð sambandsmálanna en um 

getur í 3. gr., tekur það heldur ekki þátt í kostnaði við þau, nema hvað ísland 
leggur fé á konungsborð og til borðfjár konungsættmenna hlutfallslega eftir tekj- 
um Danmerkur og íslands. Framlög þessi skulu ákveðin fyrirfram um 10 ár í 
senn með konungsúrskurði, er forsætisráðherra Dana og ráðherra íslands undir- 
skrifa.

Rikissjóður Danmerkur greiðir landssjóði Islands eitt skifti fyrir öll 
1,500,000 kr., og eru þá jafnframt öll skuldaskifti, sem verið hafa að undanfömu 
milli Danmerkur og íslands, fullkomlega á enda kljáð.

7- gr.
Með eins árs fyrirvara getur Ríkisþing Dana og Alþingi hvort um sig 

sagt upp sáttmála þessum að nokkru leyti eða öllu, þá er 25 ár eru liðin frá þvi, 
er hann gekk í gildi. Ákvæði sáttmálans um konungssamband, sem og um borð- 
fé til konungs og konungsættmenna, verður þó eigi sagt upp.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 684. Breytingarlilaga
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911 

Frá Fjárlaganefndinni.

Við 22. gr. 10 lið. Fyrir 4000 kr. komi: 6000 kr.
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Ed. 685. Frumvarp
til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907.

Eins og það var samþykt við eina umræðii í Nd.

1- gr-
Sem viðbót viS gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum fyrir árin 1906 og 1907 og 

fjáraukalögum 16. nóv. 1907, fyrir árin 1906 og 1907 veitist 278,655 kr. 13 aur. til gj&lda 
þeirra, sem tilfærð eru í 2.—11. gr. hér á eftir.

2. gr.
Sem viSbót viS gjöld þau, er talin eru í 8. gr. fjárlaganna veitast:
ViS töluliS 5. til að8toðar og skrifstofukostnaðar .......................... kr. 1,345,39
ViS tölulið 7. til viðhalds stjórnarráðshússins ....................................... — 1,917,99

Kr. 3,263,38

3. gr
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 10. gr. fjárlaganna veitast:

Við B. Ýmisleg útgjöld :
ViS tölulið 1 b. til pappírs og prentunar stjórnartíðindanna .............. kr. 5,658,66
Við tölulið 1 e. til pappírs og prentunar og aukavinnu við landshags-

skýrslur ........................     — 1,142,46
Við tölulið 1 d. flutningsgjald með póstum .............................. — 872,45
Við tölulið 1 e. til að gefa út registur við stjórnartíðindin ................. — 799,20
Við töluliS 3 fyrir 3 kemiskar slökkvidælur ......................... — 500,93

Kr. 8,973,70

4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 12. gr. fjárlaganna til samgöngnmála veitast:

ViS tölulið 1 b.
— ------1 c.

— ------4. d.
e.
f.
h.
i.

ViS töluliS 1 b.

ViS A. Til útgjalda við póststjórniua :
1. handa póstafgreiðslumönnum utan Rvíkur kr.

handa bréfhirðingamönnum............................ —
Póstflutniugur ................................................  —
fyrir prentun á ýmsu .. ................................ —
til áhalda ................................................... —
til bréfburðar í Reykjavfk ............................ —
ÓVÍS8 útgjöld ................................................... —
til viðhalds húsi og áhöldum ........................ —

368,00
603,00

9,013,25
12,547,17
4,063,50

400,00
514,55

2.462.36 29,971,83
Við B. Til vegabóta:

ferðakostnaður verkfræðings .. ........................ kr. 616,19
til flutningabrauta............................................ — 30,305,72
til áhaldakaupa og verkfæra ....................... — 9,758,22
Eftirstöðvar af kostnaði viS Lagarfljótsbrú ... — 3,425,75
Kostnaður viðbrúargjöiðá HvítáogTungufljót — 10,089,09 _.

Flyt kr.
54,194,97
84,166,80
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Flutt kr.
Við D. Til ritsíma og málþráða :

Við tolulið 2—3. Til landsímalagningar frá Seyðisfi r<5. um Akureyri

84,166,80

til Reykjavíkur ................................................... kr. 67,527,57
------4. Til að mæla upp landsímalínuna og setja upp

kílómetramerki......................................................... — 1,733,46
----- 5. Til starfreksturs landsímasambandsins .................. — 3,772,30 kr 73,033,33

Við E. Til vita:
Við staflið d. 7 
—------m.

Til að byggja varðklefa við vitann á Skagatá ....... kr.
Til að byggja vita í Vestmannaeyjnm .......... —

388,45
363,25 751,70

Kr. 157,951,83

5. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 13. gr. fjárlaganna til kirkju- og kenslu-

mála veitast:
Við B. III. c. 3. viðgjörð á húsi hins almenna mentaskóla ............................... kr. 17,777,69
— - V. b. ýmisleg útgjöld stýrimannaskólans ...............  — 149,59

Við sama lið sbr. fjár mkalög fyrir árin 1906 og 1907,16. nóvbr. 1907, 
til stækkunar og endurbóta á kjallaranum undir stýrirnannaskólannm.............. — 366,07

Kr. 18,293,35

6. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, er talin eru í 15. gr. fjárlaganna til verklegra fyrirtækja veitaat:

Við tolulið 2. ferðikostnaður verkfræðingsins .......................................................  kr. 178,95
—------6. til útrýmingar fjárkláðannm  ............................................................ — 52,389, »

Leiga fyrir Gullfoss frá '/9—sl/12 1907 — .................................... — 100, »
Kr. 52,667,95

'. gr.
I viðbót við gjöld þau, er ræðir um í 18. gr. fjárlaganna veitast:

1. FyrirgullkransákistuChristians konungsIX.ogönnur útgjöld í tilefni af andláti hans kr. 2,694,15
2. Kostnaður við milliþinganefnd í kirkjumálum ..........................   — 778,79
3. Fyrir gullúr með ágreftri sem verðlaun fyrir að bjarga skipshöfn úr sjávarháska ... — 225, »
4. Styrkur til Sigurðar Póturssonar til að kytina sór fangavarðarstörf erlendis ........  — 500,00
5. Fyrir einkennisbúning handa fangaverði ................................................................. — 102,25
6. Andvirði fyrir smásjá hattda dýralækni ...................................................  — 300, »

Kr. 4,600,19

8. gr.
í viðbót við styrk þann, er síra Gísla Skúlasyui var veittur með fjáraukalögum 20. 

október 1905, fyrir árin 1904 og 1905, til utanfarar til að læra að kenna heyrnar- og mál- 
lausum veitast 400 kr.

9- gr.
í viðbót við upphæð þá, er veitt var í fjáraukalögum 16. ttóvbr. 1907 fyrir árin

1906 og 1907 veitast:
1. Tillag til geðveikrahælisins á Kleppi ............................................................. kr. 2,800, »
2. Til að byggja hús uudir áhöld landsjóðs ...  ............................. ............. — 639,72

Kr. 3,439,72
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10. gr.
I viðbót við upphæð þá, er veitt er til að knma upp geðveikrahæli og útbúa það 

sbr. lóg nr. 33, 20. okt. 1905, veitast kr. 9,285,01.

11. gr.
Sem viðbót við útgjöld landssjóðs á árunum 1906 og 1907 veitast:

1. Andvirði 2 húsa á Þingvöllum, sem bygð voru í tilefni af komu konungs og ríkis-
dagsmannanna ......................................................................................................  kr. 15,000, >

2. Fyrir 2 vagna, er keyptir voru konungi til afnota............................................  — 4,780, »
Alls kr. 19,780, »

Stjórninni veitist heimild til þess að selj i ofangreind hús fyrir það verð, er 2 dóm- 
kvaddir menn meta.

Reikningsábyrgð á manntalsbókarreikningi Skaftafellssvslu árið 1906 að upphæð 
kr. 312,65 falli niðnr.

Nd. 686. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um heimild fyrir landsstjórnina til að kaupa banka- 

skuldabréf Landsbankans.
Frá meiri hluta Peningamálanefndariunar.

1. Við 1. gr. Á eftir »22. nóv. 1907« komi: eða þriðja flokks bankavaxtabréf.
2. — 1. — Á eftir orðinu »bankaskuldabréfanna« komi: eða bankavaxta-

bréfanna.
3. 2. grein orðist þannig:

Ennfremur er landsstjórninni heimilt að taka lán fyrir landssjóðs hönd alt 
að 2 miljónum króna og fari vextir eigi fram úr 4l/jc/o en afborgist á 30 
árum. Og skal láninu varið til að kaupa bankaskuldabréf eða bankavaxta- 
bréf samkvæmt 1. gr.

4. Við fyrirsögn frumvarpsins:
Á eftir orðinu »bankaskuldabréf« komi: eða þriðja flokks bankavaxtabréf.

Nd. 687. Viðaukatillaga
við frv. til laga um samband Danmerkur og Islands.

Frá meiri hluta sambandslaganefndarinnar.
Aftan við síðari málsgrein 4. gr. bætist (um leið og lestrarmerki breytast 

úr punkt í kommu): »nema réttum stjórnarvöldum beggja ríkjanna semji um 
aðra skipan á því efni«.

Sþ. 688. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um verzlunarbækur.

Frá meiri hluta nefndarinnar um verzlunarmál og atvinnumál.
Við 2. gr. I stað síðasta málsliðs »Samrit af viðskiftunum* — enda komi:

Frumbók skal vera gegnumdregin og innsigluð að notarius publicus.
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Ed. 689. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Eins og það var samþykt við eina umræðu í Nd.

I. kafli.

Tekjur.

1. gr.
A árunum 1910 og 1911 telst svo til, að tekjur íslands verði 2,654,530 kr.. og er 

það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.

2. gr.

Af eftirfylgjaudi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 2,362,000 kr.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
1. Ábúðar- og lausafjárskattur .................................... 50,000 50,000 100,000
2. Húsaskattur................................................................. 12,000 12,000 24,000
3. Tekjuskattur................................................................. 23,000 23,000 46,000
4. Aukatekjur ................................................................. 50,000 50,000 100,000
5. Erfðafjárskattur ................................ ...................... 3,000 3,000 6,000
6. Vitagjald .. ........... ......................... ......................  ... 20,000 20,000 40,000
7. Leyfisbréfagjöld ......................................................... 5,000 5,000 10,000
8. Utflutningsgjald ........................................ ........... 120,000 120,000 240,000
9. Áfengistollur ............................................... ........... 190,000 190,000 380,000

10. Tóbakstollur................................................................. 140,000 140,000 280,000
11. Kaffi- og sykurtollur ................................................ 350,000 350,000 700,000
12. Ánnað aðflutningsgjald ............................................ 17,000 17,000 34,000
13. Gjald af innlendri vindlagjörð og bittergjörð
14. Leyfisbréfagjöld og árgjöld af verzlun og veiting

» » » » » »

áfengra drykkja ......................................................... 12,500 12,500 25,000
15. Pósttekjur............................................................... ... 80,000 80,000 160,000
16. Símatekjur ................................................................. 75,000 80,000 155,000
17. Tekjur af íslandsbanka ............................................ 13,000 13,000 26,000
18. Ovissar tekjur ........... ..................................... ....... 18,000 18,000 36,000

Samtals...

Upphæðirnar í 8.—13. töluiið eru áætlaðar að 
frádregnum 2} innheimtulaunum.

1,178,500 1,183,500 2,362,000
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3. gr.
Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 45,330 kr.:

1910. 1911. AUs.

kr. kr. kr.
1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 

að frádregnum umboðslaunum, prests-
35,000 kr.

mötu, húsabótastyrk o. fi., alls ....... 14,000 —
21,000 21,000 42.000

2. Tftkjnr af kirkjum ................................ 65 65 130
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli... 1,600 1,600 3,200

Samtals .. 22,665 22,665 45,330

4. gr.

Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 118,000 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðsins ......................
kr.

44,000
kr.

43,000
kr.

87,000
Upp í lán verður borgað:

á árinu 1910 30,025 kr. 05 a.
- — 1911 32,187 — 55 -

62,212 kr. 60 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til Landsbankans........... 7,500 7,500 15,000
3. Leiga af innstæðufé í bönkum og af bankavaxta- 

bréfum .................................... ..... ................ ....... 8,000 8,000 16,000
Samtals... 59,500 58,500 118,000

5. gr.

Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Það, sem greitt er frá prestaköllum samkvæmt
kr. kr. kr.

lögum 27. febr. 1880 ....... .................................... 2,000 2,000 4,000
2. Endurgjald skyndilána til embættismanua ........... 600 600 1,200
3. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum........... 2,000 2,000 4,000

Samtals. .

Heimilt er prestiuum í Staðastaðarprestakalli að verja 
árgjaldinu at því, 300 kr. hvort árið, til viðreisnar kirkju- 
jörðum prestakallsins eftir nánari ákvæðum stjórnarinnar.

4,600 4,600 9,200
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• 6- gr-

- 1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Úr rikissjóði greiðist ........... ....................................... 60,000 60,000 120,000

2. kafli.
Útgjöld.

7. gr.

A árunum 1910 og 1911 veitast til útgjalda samkvæmt þeim gjaldagreinum, sem 
nákvæmar er skýrt frá í 8.—19. gr. 2,967,040,33.

8. gr.

Til greiðslu vaxta og afborgana af láui landssjóðs úr ríkissjóði Daumerkur kr. 53,333,33 
fyrra árið, kr. 52,000,00 síðara árið, kr. 105,333,33.

9- gr.
Til útgjalda við hina æðstu stjórn laudsins veitast 100,000 kr.:

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
1. Til ráðherrans:

a. Laun......  .................. ........ ............... 8,000 kr.
b, Til risnu........................................... 2,000 —
c. Uppbót fyrir embættisbústað ...... 2,000 —

12,000 12,000 24,000
2. Til ufanffirfia ráfthfirrans................... 2,000 2,000 4,000
3. Laun landritara ........................ 6,000 6,000 12,000
4. Laun þriggja skrifstofustjóra............... 10,500 10,500 21,000
5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar ... 16,000 16,000 32,000
6. Til Landsbankans fyrir að gegna landfógeta-

8törfum .................................................... 2,500 2,500 5,000
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu

alt að . .................................................... 1,000 1,000 2,000

Samtals... 50,000 50,000 100,000

133
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10 gr.

Til kostnaðar við alþingi veitast 60,000 kr. Til kostnaðar við yfirskoðun lands 
reikninganna 1,600 kr. alls 61,600 kr.

11- gr.
Til útgjalda við dómgæzluna og lögreglustjórnina o. fl. veitast 217,930 kr.:

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn:

1

2.
3,

Laun:
a. Til dómara og s/slumanna................................
b. Til hreppstjóra....................................................
Ritfé handa bæjarfógetanum í Reykjavík ...........
Til hegningarhússins í Reykjavík:

a. Laun fangavarðar .......
b. Þóknun handa dóm

kirkjuprestinum ...........
c. Þóknun handa lækni ...
d. Ýmislegur kostnaður ...

1910. 1911.
1,230 kr. 1,230 kr.

100 — 100 — 
60 — 60 — 

2,825 — 2,825 —

4.
5.

Kostnaður við viðhaid fangelsanna ........................
Onnur útgjöld :
a. Þóknun handa tveimur settum 

málaflutningsmönnum við yfirrótt-
inn .................................................... 1,600 kr.

b. Laun sendiboðans við yfirrétt-
inn ............... .. ................................ 50 —

c. Til eldiviðar á yfirróttarstofunum 50 —
d. Til viðhalds á yfirróttarstofunum

o. fl....................... .............................. 50 -
e. Kostnaður við sakamál og lögreglu-

mál ....................................................  3,000 —
f. Kostnaður við gjafsóknarmál ......... 300 —
g. Útgjöld við sáttamál.........   50 —

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

67,300 67,300
8,000 8,000
1,400 1,400

4,215 4,215
300 300

5,100 5,100

86,315 86,315
172,630

172,630Flyt...
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1910. 1911.

kr. kr.
Fluttar...

B.
Ýmisleg útgjöld:

1. Til þess að gefa út stjórnartíðindi og landshags- 
skýrelur:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m.fl. 450 kr.
b. Til pappfrs og prentunar stjórnar- 

tíðandanna (50 arkir), alt að 32
kr. örkin ................................ 2,600 —

c. til pappírs, prentunar og aukavinnu
við Iandshagsskýrelur alt að ....... 3,600 —

d. Til kostnaðar við sending með póst-
um alt að ... ...................... ............ 1,000 —

2. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-
eyri undir embættisbréf svo og embættissímskeyti 
og samtöl................................ .....................................

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald fyrir nokkrar opin-
berar byggingar ........................................................

4. Til embættiseftirlitsferða.............. ............................
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-

skoðun á skipamælingum .................................... ..
6. Til útgjalda við eftirlit úr landi með fiskiveiðum

útlendinga...................  ......................  ......................
7. Til aðstoðar löggæzlu um Bi'ldveiðatímann ...........
8. Utgjöld til yfirskattanefnda og fyrir húsaskatts-

virðingar .....................................................................
9. Utgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10.

nóvbr. 1905 ............................................

7,650

8,000

1,000
1,000

300

500
1,000

200

3,000

22,650

7,650

8,000

1,000
1,000

300

500
1,000

200

3.000

22,650

Samtals.....................................................

12 gr.

Til útgjalda við læknaskipunina veitast kr. 298,050.

1910. 1911.

1. Laun ....................... .............................................  ......
2. Styrkur til Oræfinga til að vitja læknis...............

Styrkurinn útborgist hreppsnefnd Hofshrepps.

kr.
75,200

150

kr.
75,200

150

Flyt... 75,350 75,350

Alls.

kr.
150,400

300

150,700

Álls.

kr.
172,630

45,300

217,930
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Flnttar...

3. a. Styrkur til augnalæknis Bjö’ns Ólafssonar í
Reykjavík með skyldu til að veita stúdentum 
á læknaskólanum tilsögn í augnlækningum, 
svo og til að halda ókeypis »klinik« handa 
fátækum mönnum, að minsta kosti einu sinni 
á mánuði ......................................................... • •

b. Styrkur til hir.s sama manns til lækningaferð- 
ar kringum landið á helztu viðkoraustaði strand- 
skipa með því skilyrði, að hann á hverri hring- 
ferð hafi að minsta kosti hálfs mánaðar dvöl 
á einum hinum fjölmennasta viðkomustað, 
eftir samráði við stjórnarráðið, eftir reikningi 
hvort árið alt að 300 kr................................

4. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft í Reykjavík
með skyldu til að veita stúdentum á læknaskól- 
anum tilsögn í tannlækningum, svo og til að halda 
ókeypis »klinik« handa fátækum mönnnm, að 
minsta kosti einu sinni á mánuði .......................

5. Holdsveikisspítalinn....................................................
6. Geðveikishælið á Kleppi...........................................
7. Til reksturskostnaðar heilsuhælisins síð. á.............
8. Útgjöld við hólusetningar ........................................
9. Onnur útgjöld:

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkra-
skýla ................................................ 3,000 kr.
Þar af til sjúkrahússins á Patreks- 
firði kr. 300 hvort árið.

b. Sjúkrahúsið á Akureyri, til aðgerð-
ar á húsinu f. á..................... ......... 2,000 —

Með því skilyrði, að Akureyrar-
kaupstaður og Eyjafjarðarsýsla 
taki að sór að fullu viðhald spí- 
talans framvegis.

c. Til náms yfirsetukvenna ............... 2,000 —
d. Til verkfæra handa yfirsetukonum 400 —
e. Gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum

31. janúar 1896 um varnir gegn 
útbreiðslu næmra sjúkdóma ....... 4,000 —

f. Gjöld samkvæmt 25. gr. í lögum
6. nóvbr. 1902 um varnir gegn 
því að næmir sjúkdómar berist til
Islands ......................... ................. 1,000 —

g. Til kaupa á sótthreinsunarofni í
sóttvarnarhúsið á Akureyri f. á.... 600 —

h. Styrkur til sjúkrahúsa til að halda 
lærðar hjúkrunarkonur, alt að 200
kr. til hvere .................................... 600 —

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
75,350 75,350 150,700

2,000 2,000

300 300 4,600

1,000 1,000 2,000

30,875 30,875 61,750
17,600 17,600 36,200

10,000 10,000
1,000 1,000 2,000

128,125 138,125 266,25Q
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Fluttar...
i. Styrkur til þess að koma upp 

sjúkraskýlum á föstum læknissetr- 
um, alt að þriðjungi byggingar 
kostnaðar, þó aldrei meira en nemi 
1000 kr. á hverja þúsund héraðs 
búa og með því skilyrði, að stjórnar- 
ráðið ssamþykki teikningu af hús- 
inu eftir að hafa fangið álit land- 
læknis, og að sýslufélag það, er 
sjúkraskylið heyrir til, taki það að 
sér til eignar og reksturs ........... 3,000 kr.

j. Styrkurtilhéraðslækna til utanferða 
í því skyni, að afla sér nýrrar læknis 
þekkingar. Stjórnarráðiðveitirþenn 
an styrk eftir tillögum landlæknis 
og má ekki verða meira en 120 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl utanlands 600 kr.

Samtals... 

13. gr.
Til samgöngumála veitast kr.

A.
Til útgjalda við póststjórnina:

1. Laun:
a. Handa póstmeistaranum ............... 4,000 kr.
b. 1. Handa þrem póstafgreiðslu

mönnum í Reykjavík............... 4.900 —
Þaraf öOOkr.sem launaviðbót hauda

núverandi 1. póstafgreiðslumanui.
2. Handa póstafgreiðslumönnum

utan Reykjavíkur .................. 19,000 —
c. Handa bréfhirðingamönnum .......... 8,000 —

2. Póstflutningur .............................................................
Þar af alt að 12000 kr. hvort árið fyrir að flytja 

alls konar póstsendingar (þar með taldar böger .il- 
sendingar, peninga- og ábyrgðarbréf) með skipum, 
sem ekki njóta fasts tillags, milli Islands og út- 
landa og milli hafna á íslandi, vátryggja þær og 
annast skil á þeim á höfnum, að því tilskildu, að 
skipin sigli með fastri ferðaáætlun sem auglýst sé 
fyrir fram.

3. Onnur útgjöld:
a. endurgjald fyrir skrifstofukostnað 

póstmeistara eftir reikningi alt að 5,000 kr.
Pósthúsið sé opið 9 stundir hvern 

virkan dag, og 1 stund hvern helg- 
an dag.

b. Önnur útgjöld ............................. 7,300 —

1910. 1911.

kr.
128,125

kr.
138,125

17,200 14,600

145,325 152,725

958,827.
1910. 1911.

kr. kr.

35,900
54,000

35,900
54,000

12,300 12,300
102,200 102,200

Alls.

kr.
266,250

31,800

298,050

Alls.

204,400
204,400

kr.

Flyt...
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1910. 1911: Álls.

kr. kr.
Fluttar

kr.
204,400

B.

Til vegabóta.

Til kostnaðar við stjórn og undirbúning vega-
gjörða: 1910 1911
1. Til verkfræðings landsins: kr. kr.

a. laun ........................... 3,000 3,000
b. ferðakostnaður og fæð-

ispeningar............... 500 500
2. Til aðstoðarmanns :

a. laun ....... ................ 2,000 2,000
b. viðbót við laun núver-

andi aðstoðarmanns... 700 700
3. Skrifstofukostnaður ....... 500 500
4. Til vegamælinga og verk-

fróðra aðstoðarmanna ... 1,500 1,500
5. Til eftirlits með vegavið-

haldi .............................. » 200

Til flutuingabranta:
1. Borgarfjarðarbraut ....... 30,000
2. Húnvetnmgabraut ....... 4,500
3. Reykjadalsbraut ....... 10,000
4. Fagradalsbraut............... 3,000 3,000
5. Holtavegur ................... 5,000
6. Grímsnesbraut ............ 10,000
7. Til viðhalds flutninga-

brauta ............................ 7,000 7,000

Til þjóðvega:
1. Mosfellssveitarvegur___ 6,000 6,000
2. Stykkishólmsvegur ... 6,000 6,000
3. Holtavörðuheiðarvegur

(brýr á hanaj ............... » 16,000
4. Lagarfljótsbrúarvegur ... 4,000
5. Skaftárhraunsvegur....... 6,000 6,000
6. a. Til brúar á Laxá í

Hornafirði ............... 10,000 »
Flyt ... 32,000 34,000

8,200 8,400

69,500

77,700

10,000

18,400 204,400
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1910 1911
kr. kr.

Fluttar ... 32,000 34,000
6. Frá Ljárskógum til

Svínadals ....................... 1,000
7. Til viðgerðar og framhalds á 

þjóSveginum úr HrútafjarS- 
arbotni í Gilsfjarðarbotn... 3,000

8. ASrar vegabætur og viS-
hald ................................ 15,000 10,000

IV. Til fjallvega ........... ...............................................
V. Til áhalda.................................................................

VI. Til dragferjuhalds á HóraSsvötnum ...................
VII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti............................

VIII. Hvammstanga- kaupstaSarvegur (fyrir Múlann)
IX. Til akvegar frá Dalvík inn SvarfaSardal, gegn 

4000 kr. tillagi aS minsta kosti annarsstaðar 
frá ................... .....................................................

X. BreiSdalsvegur ............................ ..........................
XI. Til sýsluvegar frá HafnarfirSi til Keflavíkur ... 

Fjárveitingarnar undir töluliðum VIII, X, og XI 
veitast meS því skilyrSi, aS jafnmiklu fé sé aS 
minsta kosti varið til veganna aunarsstaSar frá.

XII. Til vegagerSar í Fljótshlíð.......................  ..........
Gegn 3,000 króna tillagi frá FljótshlíSarhreppi 

og því sem til vantar annarsstaSai frá.
XIII. Til brúar á Sandá í Þistilfirði................................
XIV. Til GarSars Gfslasonar til mótorvagnskaupa, til

þess aS halda uppi reglubundnum mótorvagns- 
ferðum á akvegunum út frá Reykjavík, sórstak- 
lega flutningabrautinni austur .........................

Fjárveitingin er bundin því skilyrSi, aS fjár- 
hæðin endurborgist, sé þeim skilmálum eigi full- 
nægt, sem ákveðnir verða í samningi, er stjórn- 
arráðiS gerir um ferðirnar.

C.
1. Til gufuskipaferða alt að ........................ ................

Stjórninni veitist heimild til að gera samninga um 
gufuskipaferSirnar er gildi næstu tvö ár, aS því til- 
skildu:
Að strandferðum og millilandaferðum verSi hagað 
svo, aS þær verði eigi minni né lakari en ferðir 
þær, er hið sameinaða gufuskipafélag nú býður, og 
eru áætlanir um þær ferðir á þingskjali 679.
Að skipin verði eigi lakari en þau, sem þar eru

1910. 1911. Alls

kr. kr. kr.

77,700 18,400 204,400

47,000
5,000
2,000

300
300

5,000

44,000
5,000
2,000

300
300

2,000
2,000
7,500 7,500

2,000

10,000

4,000

168,800 77,500
246,300

60,000 40,000

60,000 60,000 450,700
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Fluttar ...
nefnd, og sé eitt skipið með kælirúnii vel hæfu til 
fisk- og kjötgeymslu milli landa, og fari 9 ferðir 
um líkt leyti og þar er gert ráð fyrir.
Að viðkomur í Færeyjum séu ekki fleiri en í gild- 
andi áætlun hins sameinaða gufuskipafélags.
Að farmgjöld verði eigi hærri en nú eru, og fargiöld 
eigi heldur, nema milli landa á hraðskreiðasta skipinu. 
Að alt að 25 atúdentum og alt að 50 efnalitlum 
iðnaðarmönnum og alþýðumönnum árlega veitist sú 
ívilnun með fargjald á milli Islands og Kaupmanna- 
hafnar, að þeir geti ferðast á öðru farrými báðar leiðír 
fyrirsamafargjaldog venjulegterfyrir aðra leið, enda 
sýni þeir vottorð frá forstjóra íslenzku stjórnarráðs- 
skrifstofunnar í Kaupmannahöfn eða frá sýslumanni 
eða bæjarfógeta í hlutaðeigandi sýslu eða kaupstað, 
og ennfremur að því tilskildu, að fluttir séu inn- 
flytjeudur (immigrantar) til Islands fyrir samsvar- 
andi gjald því, sem hið sameinaða gufuskipafélag 
hingað til hefir tekið fyrir útflytjendur (emigranta) 
frá Islandi milli Islands og Skotlands.

Svo veitist stjórninni og heimild til að gera samn- 
ing um gufuskipaferðirnar um alt að 10 ára tíma- 
bil með sama árlegum styrk, ef mun betri ferðir 
fást með því móti, ef kælirúm fást í minst tveim- 
ur skipunum, er fara milli landa, og ef minst eitt 
skip fer nokkrar ferðir á ári milli Hamborgar, 
Leith og Islands.

2. Til gufu- og mótorbátaferða ....................................
D.

Til ritsíma og talsíma.
I. Ritsímafélagið mikla norræna umsamdar ársgreiðsl- 

ur um 20 ár frá 25. ágúst 1906 að telja .......
II. Til nýrra landsímalaguiuga o. fl.

1. Siglufjarðartalsími
frá Vatnsleysu ... 35,000 
Hér af væntist frá 
hlutaðeigandi hér- 
uðum ...................  10,000 25,000

2. Til rannsóknar símaleiða, 
nauðsytilegrar útfærslu og 
umbóta, þar á meðal til 
þess að fjölga notenda lín- 
um á Akureyri, Seyðisfirði 
og Isafirði og til stofnunar
nýrra stöðva m. fl............ 5,000 5,000
Það skal jafnan vera skilyrði fyrir því, að stofn 
settar séu talsímastöðvar til almennings nota á 
framangreindum símaleiðum. að hreppurinn 
ábyrgist og kosti að síuum hluta starfræksluna 
eftir þeim reglum, sem nú gilda um stofuun 
venjulegra landsítnastöðva og stjórnin nánara 
ákveður.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
60,000 60,000 450,700

45,000 45,000
105,000 105,000

210,000

35,000 35,000

30,000 5,000

65,000 40,000 660,700Fluttar ...
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III. Til starfrækslu landsímanna:
1. laun foratjóra landsímanna 5,000 5,000
2. ritsímastöðin í Reykjavík 

ásamt aðalskrifstofu land- 
símanna............... ................ 10,000 10,000

3. ritsímastöðin á Akureyri, 
ásamt bæjaraímkerfinu ... 6,700 6,700

4. ritsímastöðin á Seyðisfirði, 
ásamt bæjaraímkerfinu 8,150 8,150

5. ritsímastöð á Isafirði, ásamt 
bæjaraímkerfi ................... 5,450 5,450

6. símastöð á Borðeyri ........... 2,550 2,550
7. útgjöld við eftirlitsstöðvar 

og aðrar talsímastöðvar ... 1,400 1,400

IV.

V.

VI.

VII.

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m..............

Kostnaður við ferðalög starfrækslunnar vegna ...

Viðhald landsímanna .............. ..................... ...

Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ...............

I.

E.

Til vita.

Til eftirlits með vitum :
a. laun .............................. ....... ........ 1000 1000
b. tilferðakostnaðareftirreikningialtað 500 500

II.
III.
IV.

Skipaskagaviti ............................................
Elliðaeyjarviti . ... .......... .........................
Arnarnesviti;
1. til vitavarðar ........... ............................
2. fyrir olíu ... ... ....................................
3. — steinkol ....... ............................
4. ýmisleg útgjöld ___  ____________

kr.
500
2C0
100
260

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
65,000 40,000 660,700

39,250 39,250

4,000 4,000
1,500 1,500

10.000 10,000
400 400

120,150 95,150
215,300

1,500 1,500
300 300
400 400

1,060 1,060

3,260 3,260 876,000Flyt ...
134
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V. Siglunessviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu .......
3. — steinkol
4. ýmisleg útgjöld

Fluttar ... 
kr.

........ 600

........ 250

........  50

........  150

VI.

VII.

VIII.

Til þess að reisa Rifstaugavita, ásamt bústað 
handa vitaverði og til þess að kaupa lóð undir 
vitahúsin ................... ....................... ................

Til þess að setja sjálf-hreifandi vitaljósker á 
Langanesi ...................... ........................................

Dalatangaviti: kr.
1. til vitavarðar ......................  400
2. fyrir olíu ...................................  250
3. — steinkol .................................  100
4. ýmisleg gjöld ........................................... 250

IX. a. Til þess að reisa Dyrhólaeyjarvita, ásamt
bústað handa vitaverði og til þess að kaupa 
lóð undir vitahúsin ........................................

b. Til kostnaðar við vitann síð. á.

X. Vestmannaeyjaviti: kr.
............  7001. til vitAvarftar .......................  .

2. fyrir olíu ................................ ............  200
3.
4.

— steinkol ..........................
ýmisleg útgjöld ....... .......
hús handa vitaverði f. á..........

............ 100
........... 175

5. ........... 2,000

Reykjanesviti: kr.
1. til launa vitavarðar ... .........................1,500
2. fyrir olíu ...   500
3. — steinkol ........................................ 100
4. ýmisleg útgjöld ... ...   875
5. til að endurbæta lending við Kistur f. á. 2,000

1910. 1911. Alls.

kr.
3,260

kr.
3,260

kr.
876,000

1,050 1,050

25,000

3,500

1.000 1,000

25,000

1.000

3,175

í

1,175

4,975

í

2,975

41,960 35,460 876,000

XI.

Flyt ...
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XII. Garðskagaviti: kr.

1. til vitavarðar ..............................   600
2. fyrir olíu ................................................... 200
3. til viðhalds á húsi, áhöldum o. fl. ... 300
4. fyrir steinkol ...............................   100
5. ymisleg útgjöld ........................   116

XIII.

XIV.

Gerðatangarviti .........................................................

Hafnarfjarðarvitar: kr.
1. til vitavarðar ........................................ 400
2. fyrir olíu ........................   125
3. — steinkol ................................. 50
4. ýmisleg gjöld ....................................... 100

XV. Gróttuviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu ....
3. — steinkol
4. ýmisleg gjöld

kr.
500
150
60

240

Samtals ...

1910. 1911. Alls.

kr.
41,960

kr.
35,460

kr.
876,000

1,316 1,316

100 100

675

950 950

45,001 37,826 82,827

958,827

14. gr.
Til kirkju- og kenBlumála veitast kr. 502,040.

a. 1. 
2,

A.
í þarfir andlegu atéttarinnar: kr.

laun biskupsins..............................................5,000
skrifstofukostnaður ......................................1,000

1910. 1911. Alls.

kr. kr.

6,000 6,000

6,000 6,000Flyt ...
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b. önriur útgjöld:

1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- gr. .....................................................................

2. Til bráöabirgðaruppbótar brauðum ...................
RáSherrann úthlutar styrknum eftir tillögum 
biskups.

3. til nokkurra brauSa í fyrverandi Hólastifti ...
4. viSbót viS eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 

prestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum ..
5. framlag til prestlaunasjóös ................................

B.

Til kenslumála.

I. Til prestaskólans:
a. laun .......................................

önnur útgjöld : 1910. 1911.
1. húsaleigustyrkur handa læri- kr. kr.

sveinura, alt aS 80 kr. til 
hvers .................................... 960 960

2. námsstyrkur ....................... 1,000 1,000
Styrkurinn til hvers nem- 

anda má eigi fara fram úr 
250 kr. fyrir skólaárið.

Húsaleigustyrk og náms- 
styrk má að eins veita efni- 
legum, reglusömum og efna- 
litlum nemendum, og gangi 
að öðru jöfnu utanbæjar- 
nemendur fyrir bæjamem 
endum.

3. til tímakenslu ... .............. 100 100
4. til bókakaupa................... 300 300
5. til eldiviðar og ljósa ........... 150 150
6. til umsjónar ........................ 100 100
7. ýmisleg útgjöld ................... 250 250
8. til þess að gefa út kenslu- 

Flyt ... 2,860 2,860

1910.

kr.
6,000

6,500
5,000

600

4,000
24,000

46,100

9,200

9,200

1911.

kr.
6,000

6,500
5,000

600

4,000
24,000

46,100

9,200

9,200

Alls.

kr

92,200

93,200
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1910. 1911.
kr. kr.

Fluttar 2,860 2,860 
bækur handa prestaskólan 
um, 25 kr. fyrir örkina, alt 
aS............................................ 250 250

II. Til læknaskólans:
a. laun ... ....................................... ..........................

b. önnur gjöld: kr.
1. húsaleigustyrkur handa nemend-

um, alt að 80 kr. til hvers... 1,200
2. námsstyrkur .................................... 1,600

Styrkur til hvers nemanda má 
eigi fara fram úr 250 kr. fyrir 
skólaárið.

Húsaleigustyrkur og námsstyrkur 
veitist eftir sömu reglum og við

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
9,200 9,200 92,200

3,110 3,110

12,310 12,310
24,620

3,200 3,200

prestaskólann.
3. eldiviður, ljós og ræsting ........... 550
4. til bókakaupa, verkfæra og kenslu-

áhalda ................................................ 700
5. ferðaBtyrkur handa læknaefnum 300
6. þóknun fyrir tímakenslu í efna-

fræði ...................  . ........................ 400
7. þóknun til Þórðar geðveikralæknis

Sveinssonar fyrir kenslu í lagalegri 
læknisfræði ........................................ 300

8. til umbúða og annars kostnaðar við
ókeypis >klinik« alt að ................ 200

9. ymisleg útgjöld ............................... 200
5,450 5,450

c. til þess að leigja hús handa læknaskólanum 1,000 1,000

9,650 9,650
19,300

Flyt ... ............... 136,120
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1910. 1911.

kr. kr.

Alls.

kr
136,120

III.
Fluttar ...

Til lagaskólans: 1910.
kr.

6,800

1911.
kr.

6,800a. laun............................................
b. til aukakenslu .................. 1600 1600
c. önnur útgjöld:

1. húsaleigustyrkur handanem-
endum, alt að 80 kr. til 
hvers ....................................

2. námsstyrkur .......................
960

1,200
960

1,200
Húsaleigustyrkur og náms- 

styrkur veitist eftir sömu 
reglum og við prestaskól- 
ann.

3. eldiviður, Ijós og ræsting 250 250
4. til bókakaupa ................... 500 500
5. húsaleiga ................... ........ 500 500
6. önnur útgjöld ............... 200 200
7. til útgáfu kenslubóka ....... 500 500

IV. Til hins almenna mentaskóla:
a. lann ............
b. aðstoðarfé: kr.

handa söngkennaranum ...................... 600
— fimleikakennaranum ............... 700

til dyravarðar ....................................... 1000
fyrir yfirumsjón með húsum og áhöld- 
um skólans ............................................ 200

önnur útgjöld: 1910.
kr.

1911.
kr.

1. til bókasatns skólans .. 400 400
2. til eldiviðar og ljósa .... 1.400 1,400
3. til skólahússins utan °g

innan ...................  .. 1,400 1,400
4. til fasts aukakennara .. .... 1,600 1,600
5. til annarar tímakenslu °g

prófdómenda .................. .... 1,200 1,200
6. húsaleigustyrkur handa 36

lærisveinum, 20 kr. handa
hverjum .................... 720 720

7. námsstyrkur ........... .......... 2,000 2,000

Flyt ... 8,720 8,720

12,510 12,510
25,020

19,200

2,500

21,700

19,200

2,500

21,700 161,140
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1910.
kr.

Fluttar... 8,720 8,7 20
Styrkur til hvers nemanda 

má eigi fara fram úr 200 
kr. fyrir skólaárið

Húsaleigustyrk og náms 
styrk má að eins veita efni- 
legura, reglusömum og efna- 
litlum nemendum og gangi 
aS öðru jöfnu utanbæjarnem- 
endur fyrir bæjarnemendum. 

8. Þóknun handa lækni ........... 100 100
9. Ýmisleg útgjöld ................... 1,000 1,000

10. Til vísindalegra áhalda við 
kenslu .................................... 450 450

11. Til þess að gefa út kenslu- 
bækur handa hinum almenna 
mentaskóla alt að i5 kr. 
fyrir örkina............................ 1,000 1,000

12. Til áhalda við fimleika 
kenslu ................................... 100 100

13. Til verðlaunabóka ....... ........ 300 300

Til gagnfræðaskólans á Ákuteyri: 
a. Laun ...........................................
b. Onnur útgjöld: 1910. 1911.

1. Til bóka- og áhalda- 
kaupa við kensluna .......

kr.

600

kr.

600
2. Til eldiviðar og ljósa....... 600 600
3. Til tímakenslu og auka- 

kenslu................................ 2,500 2,500
4. Til styrkveitinga náms- 

piltum............................. 800 800
5. Ýmisleg útgjöld, þar með 

talin dyravarzla............... 1,400 1,400

Til kennaraskólans:
a. Laun .......... ............................ 6,600 6,600
b. Önnur útgjöld •

Flyt .. 6,600 6,600

1911.
kr.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
21,700 21,700 161,140

11,670 11,670

33,370 33,370
66,740

6,600 6,600

5,900 5,900

12,500 12,500
25 000

..... .. 252,880
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VII.

VIII.

1910. 1911. 
kr. kr.

Fluttar... 6,600 6,600
I. Tímakeusla............... ... 1,000 1,000
2. Eldiviður og ljós .... 800 800
3. Bókakaup og áhöld 300 300
4. Námsstyrkur ............ . . 1,500 1,500
5. Ýmisleg útgjöld ..... 1,000 1,000
6. Til æfingabekkjar ... . 1,000 1,000

st/rimannaskólans :Til
a.
b.

Laun .................................................................
Onnur útgjöld :
1. Til tímakenslu....... .. 1,000 1,000
2. Til áhaldakaupa o. fl. . 400 400
3. Til eldiviðar og ljósa . 400 400
4. Ýmisleg útgjöld ........ 600 600

Til
a.

annarar kenslu :
Til kvennaskóla:
1. Til kvennaskólans í

Reykjavík................... 4,500 4,500
Að því til skildu, að

2.

3.

4,

Reykjavíkurbær veiti 
skólanum að minsta kosti 
500 kr. hvort árið og að 
minst 25 heimavistir séu í 
skólanum fyrir sveita- 
stúlkur.
Til sama skóla 40 kr. 
fyrir hverja námsmey, 
sem er alt skólaárið,
alt að................................
Námsstyrkur til sveita- 
stúlkna við sama skóla 
Til sama skóla til kaupa 
á húsbúnaði, rúmfötum 
og matreiðsluáhöldum f. 
á. alt að...................

2,000 2,000

300 300

2,000 »
5. Til kveunaskólans á

6,
Blönduósi .......................
Til sama skóla 50 kr. fyr- 
ir ’nverja námsmey, sem 
er alt skólaárið, alt að...

3,500 3,500

2,000 2,000

b. 1. Til barnaskóla ........................................
Þar af til barnaskóla í kaupstöðum 
7,000 kr.

Styrkur þessi veitist einkurn eftir 
lengd kenslutíma og nemendafjölda,

Flyt...

1910. 1911 AUs.

kr. kr. kr.
252,880

12,200 12,200
24,400

3,200 3,200

2,400 2,400

5,600 5,600
11,200

14,300 12,300
24,000 24,000

38,300 36,300 288,480
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 38,300 ( 36,300 288,480

og með því skilyrði, að skólarnir 
njóti, mót8 við styrkinn lír landssjóði, 
jafnmikils styrks annarsstaðar frá og að 
þeir hafi nauðsynlegustu kensluáhöld.

2. Til farskóla, alt að 200 kr. til hvers, 
og farkennara, þar sem ekki eru lög 
skipaðir farskólar, alt að 100 kr. til 
hvers .. ......................................... 15,000 15,000

Styrkur þessi veitist gegn því, að 
skólarnir fái úr sveitarsjóði eða annars 
staðar að, að minsta kosti jafnmikið 
landssjóðsstyrknum, og að þeir hafi 
uauðsynlegustu kensluáhöld.

3. Styrkur til að byggja barnaskóla utan 
kaupstaða alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, með því skilyrði, að stjórnar- 
ráðið samþykki teikningu að húsinu ... 20,000 20,000

4. Til framhaldskeuslu handa keunurum 2,500 2,500
5. a. Laun uuisjónarmauns fræðslumál- 

anna............... .............. ............... 3,000 3,000
b. Til eftirlitsferða eftir reikningi....... 600 600
c. Til aðstoðar við samning skýrslna 

eftir reikn.............. ....................... 200 200
Til unglingaskóla, utan kaupstaða, þó eigi 
yfir 100 kr. til hvers, alt að....... .......... 5,000 5,000

Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að til 
keuslunnar sé varið úr sveitarsjóði eða annars- 
staðarað eigi minnaenheimingiþess.erstyrkn- 
um nemur. Nánari skilyrði fyrir styrk- 
veitingum þessum semur stjórnarráðið.
Til unglingaskóla í sarnbandi við barnaskól- 
ann á ísafirði ................................................ 2,500 2,500

Styrkurinn veitist með sömu skilyrðum 
og undir næsta lið á undan.
Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flens- 
borg ................................................................. 7,000 7,000
Til viðgerðar á gamla skólahúsinu í Flens- 
borg f. á. ... ................................................... 500 »
Til organleikarans við dómkirkjuna í Reykja- 
vík ..................................................................... 100 100

Til kennara í organslætti og söngiist í 
Reykjavík ......................................................... 400 400

Styrkur til þess að semja og gefa út al- 
þýðukeuslubækur ............................................ 800 800
Til kenslu heyruar- og málleysingja........... 6,500 6,500
Til kenslu 2 blindra barua í Danmörku ... 600 600

Flyt... 103,000 100,500 288,480
136
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IX.

X.

Fluttar...
m. Til Erlendar Páls Jónssonar .......................
n. Til lýðskólans á Hvítárbakka í kr.

Borgarfirði....... .............................. 1,500
Til sama skóla: 30 kr. fyrir hvern 
nemanda, sem er á skólanum að 
minsta kosti 6 mánuði, alt að .. 600

o. Styrkur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur 
leikfimiskennara til að veita ókeypis tilsögn 
munnlega og verklega utanbæjarstálkum, 
8vo að þær verði færar um að kenna leikfimi

Til sundkenslu :
*. í Reykjavík.......... .... ...................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kenslan fari frara að rainsta kosti 2 mánuði 
að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar latfnuskólans og stýrimannaskól- 
ans njóti kenslunnar ókeypis.

b. Til sundkenslu annarsstaðar............................
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjóruum og 
sýslunefndum með því skilyrði, að annars- 
staðar frá sé lagt til sundkenslunnar eigi 
minna en landssjóðsstyrfcnum nemur.

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi 
kenslu í tróskurði í Reykjavík ............................

Samtals...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
103,000

300
100,500 288,480

2,100 2,100

480 480

105,880 103,080
208,960

300 300

1,000 1,000

1,300 1,300
2,600

1,000 1,000 2,000

502,040

15. gr.

Til vísinda og bókmenta veitast kr. 146,820.

1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

1. Landsbókasafnið: kr. kr. kr. kr. kr.
a. Laun bókavarðar....................... 3,000 3,000
b. — 1. aðstoðarmanns........... 1,500 1,500
c. — 2. aðstoðarmanns........... 1,000 1,000

Flyt... 5,500 5,500
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1910. 1911.
1910. 1911. AIU.

kr. kr. kr. kr. kr.
fluttar... 5,500 5,500

d. til að kaupa bækur og handrit 6,000 6,000
e. til bókbands ....... ....................... 1,400 1,400
f. til samningar spjaldskrár (eftir

reikningi) .................................... 1,500 1,500
g. fyrir afskriftir (eftir reikningi) 800 800
h. til að prenta ritaukaskrár ....... 200 200
i. brunaábyrgðargjald fyrir safnið 360 360

15,760 15,760
2. til Landsskjalasafnsins :

a. laun skjalavarðar ....................... 1,800 1,800
b. til að binda inn og búa um skjöl

og til aðstoðar............................ 1,600 1,600
c. til að útvega og afrita merk skjöl

og bækur handa skjalasafninu... 600 600
d. til að gefa út skrá yfir skjala-

safnið............................................ 250 250
4,250 4,250

3. til Forngripasafnsins :
a. laun fornmenjavarðar ............... 1,800 1,800
b. til aðstoðar eftir reikningi alt að 800 800
c. til að útvega forngripi og til

áhalda alt að...................... ...... 1,000 1,000
Safnið sé opið frá 15. júní til

15. sept., 2 tíma á dag, en hinn
tíma ársins 6 stundir á viku eft-
ir nánari ákvæðumstjórnarráðsins.

d. til rannsókna og undirbúnings á
skrásetning fornmenja alt að ... 1,000 1,000

e. til skápa og húsgagna............... 1,000
5 600 4 600

4. til Náttúiufræðisfólagsins ............... 800 800
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 200

kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að náttúru-

gripasafnið sé eign landsins, og til sýnis fyrir al-
menning á ákveðnum tíma að minsta kosti einu
sinni í viku.

5. til safnahússins : 1910. 1911.
kr. kr.

a. til eldiviðar, áhalda o. fl............ 2,200 2,200
b. til dyravarðar ........................... 1,400 1,400

3,600 3,600
6. til kaupstaðarbókasafna ....... ........... 2,000 2,000

Fó þetta veitist með því skilyrði, að bæjar og
sýslufélög veiti að minsta kosti jafnmikla u pphæð.

Flyt... 32,010 31,010
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7.
8. 
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.

Fluttar..
Til bókasafnsins á Isafirði til bókakaupa f. á........
Til bókasafnsins á Akureyri til bókakaupa f. á. .. 
Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum 
gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða bæjar- 
sjóði alt að....................................................................

Landstjórninni sé sendar skýrslur um fyrirkomu- 
lag, efnahag og bókakaup þessara stofnana.
Til deildar hins íslenzka bókmentafélags í Reykjavík

500 kr. af styrk þessum veitast með því skil- 
yrði, að Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af 
íslenzku fornbrófasafni, eða sem því svarar af 
registri.
Til Þjóðvinafélagsins...........  ............... ................
Til Fornleifafólagsins ................................................

Útborgist því að eins, að árbók Fornleifafélags- 
ins komi út hvort árið.
Til Sogufélagsins, til að gefa út heimildarrit að
sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk, alt að .......
Til þess að rita og gefa út ítarlegt rit um þjóð-
réttarstöðu landsins, alt að............................
Til að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbrófa 
safni, með því skilyrði, að gefið verði út sams 
konar registur sem við fyrstu bindi við sérhvert 
bindi, svo fljótt sem auðið er, eftir að það er
komið út............ .............................. ..........................
Utanfararatyrkur til Lárusar kennara Bjarnasonar 
til þess um 1 ár að stunda nám við kennarahá-
skólann í Káupmannahöfn .....................................
Til cand. mag. Sigfúsar Blöndals til þess að vinna 
að íslenzk-danskri orðabók .......................................

Styrkurinn borgist með því skilyrði, að hann gefi 
árlega skýrslu um hvað starfinu líður.
Til Bryujúlfs Jónssonar til undirbúnings fornleifa-
skrár .............................................................................
Til Einars skálds Hjörleifssonar................................
Til Þorsteins Erlingssonar skálds ...........................
Til síra Valdimars Briem’s ........................................
Styrkur til Guðmundar skálds Magnússonar .......
Til Guðm. skálds Guðmundssonar ...........................
Til Guðmundar Friðjónssonar skálds........................
Til Magnúsar Einarssonar til að halda uppi söng-
kenslu á Akureyri ................................................  ..
Til Sigfúsar Einarssonar til eflingar og útbreiðslu 
sönglistar og söngþekkingar hér á landi ...............

Flyt...

1910. 1911.

kr. kr.
32,010 31,010

2,000
1,000

1,500 1,500

2,000 2,000

750 750
400 400

750 750

5,000

800 600

500

300 300

400 400
1,200 1,200
1,200 1,200

800 800
800 800
400 400
400 400

300 300

1,200 1,200

53,710 44,210

Alls.

kr.

26.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

1910 1911 Alls.

kr. kr. kr.

Fluttar... 53,710 44,210
Til alþjðufræðslu Stúdentafélagsins ................. 500 500

Til »BindindÍ8sameiningarNorSurlands«til útbreiðslu 
og eflingar bindindi............................................... 300 300

Til stórstúku Goodtemplara á Islandi til eflingar
bindindi .................................................................... . 2,000 2,000

Þessi þrjú síðastnefndu félög gjöri stjórninni 
reikning fyrir, hversu fénu er varið.

Til að gefa út dómasafn landsyfirréttarins, alt að 
15 kr. fyrir hverja örk ....................... .................... 150 150

Til leikfélags Reykjavíkur, alt að .................... ......
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að bæjar- 

sjóður Rcykjavíkur veiti félaginu að minsta kosti
helming á móts við styrkinn úr landssjóði.

1,000 1,000

Til cand. mag. Boga Melsteðs til að semja sögu 
íslands ......................................................................... 1,000

Styrkur til Jóns ritstjóra Olafssonar til að semja 
og búa undir prentun íslenzka orðabók með ís 
lenzkum þýðingum, 60 kr. fyrir það sem svarar 
prentaðri örk, alt að ............................................... 1,5001,500

Styrkur til Jóns Jónssonar sagufræðings til að rann
saka og rita um sögu Islands ................................ 1,000 1,000

Til Sighvats Gr. Borgfirðings til að kynna sór skjöl
á söfnum í Reykjavík ................................................
Til mag. art. Águsts Bjarnasonar til þiss að gefa 
út heimspekilega fyrirlestra, 50 kr. fyrir örkina, 
alt að............................................................................

200

600 600

Styrkur til að gefa út lagasafn handa alþýðu
(áframhald), 20 kr. fyrirörkina, gegn því að áfram- 
hald þetta verði eigi selt tiltölulega dýrara en þau 
bindin (4), sem út eru komiu áður, f. á. alt að .. 800

Til skólakennara Bjarna Sæmund-ssonar til fiski- 
rannsókna ........................'............................................. 600 600

Til landmælinga á Islandi ........................................ 5,000
2,000

5,000
1,000Til dr. Helga Pjeturss til jarSfræðisrannsókna

Til kand. fil. Olafs Þorsteinssonar til þess að Ijúka
námi á fjöllistaskólanum í Kaupmannahöfn .......
Til Helga Jócssonar til mýra og grasfræðisrann- 
sókna ........................... .................................................

500

1,500

500

1,500

Flyt... 72,360 59,860
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43.

44.

45.

46.

Fluttar...

Til jarSskjálftarannsókna............................................

Til veðursíraskeyta innanlands ................................

Til Einare Jónssonar myndasmiðs ............................

Til Jóns Ofeig8sonar til að semja þýzk íslenzka 
orðabók ................................................ ...............

Samtals

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
72,360 59,860

300 300

4,800 4,800

1,200 1,200

1,000 1,000

79,660 67,160

146,820

16. gr.

Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 438,520.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Til bændaskólans á Hólnm :
Laun ........................................... 2,700 2,700

b. Til aðstoðarkennara ................ 1,000 1,000
c. Onnur útgjöld : 1910. 1911.

kr. kr.
1. Til verklegrar kenslu ....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ............... 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa .......
4. Til styrkveitinga nemend-

600 600

um........................................ 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ............... 600 600
6. Til byggingar skólahúss . . 18,500

21,600 3,100

Til bændaskólans á Hvanneyri : 2 700 2,700
a. Laun ...........................................
b. Til aðstoðarkennara .................. 1,000 1,000
c. Onnur litgjöld :

1. Til verklegrar kenslu....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ............... 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa ....... 400 400

Flyt... 1,900 1,900 29,000 10,500
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5.
6. 
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

3.
4.

1910. 1911.
kr. kr.

fluttar... 1,900 1,900
4. Til styrkveitinga nernendum ... 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ........................ 600 600
6. Til byggingar skólahúss úr stein-

steypu............... .......................... 46,000

Til Torfa Bjarnasonar til verklegrar búnaðarkenslu
Til Eiðaskólans: 1910. 1911.

kr. kr.
a. Byggingarstyrkur ..................... 20,000
b. Til verklegrar búnaðarkenslu 1,500 1,500

Til Jónínu Sigurðardóttur til matreiðsluakólahalds 
Til búnaðarfélaga...................... .......................... ...
a. Til Búnaðarfélags íslands. Þar af til kenslu í

mjólkurmeSferS 3,000 kr. hvort árið ...............
b. Til nánari undirbúningsrannsókna og mælinga

viðvíkjandi áveitu úr Þjórsá og Hvítá á Skeið 
og Flóa ................... ........................................

Laun skógræktarstjóra .... ........................................
Til 8kóggræðslu...i......................................................
Handa Ungmennafélagi Islands til eflingar líkam
legra íþrótta og til skóggræðslu................................
Til sandgræðslu.............................................................
Styrkur til samvinnusmjörbúa. Styrkurinn veitist 
eftir þeim reglum, sem settar voru í lögum nr. 49,
10. nóv. 1905 ..............  ...........................................
Til verkfræðings, er sé til aSstoðar landsstjórn og 
héraðsstjórnum 1910. 1911.

kr. kr.
a. Laun ............................................ 3,000 3,000
b. Ferðakostnaður eftir reikningi... 500 500

14.

15.

16.
17.

18.

a. Laun handa 2 dýralæknum ................................
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í

Reykjavík.................................................................
Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu ........................ . ..
Styrkur til manns til að nema dýralækningar.......
Til Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík til þess 
undir yfirumsjón landsstjórnarinnar að reka iðn-
skóla í Reykjavík... . ................................................
Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri til þess að 
reka iðnaðarmannaskóla þar ............ ............... ......

1910. 1911. Alls.

kr. kr, kr.
29,000 10,500

48,900 2,900
1,500 1,500

21,500 1,500

1000 1000
22,000 22,000

54,000 54,000

4,000
3,000 3,000

10,500 10,500

1,000 1,000
3,500 3,500

14,000 12,000

3,500 3,500
2,400 2,400

400 400

300 300
600 600

5,000 5,000

1,000 1,000

227,100 136,600Flyt...
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19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

Fluttar
Til IðnaðarmannafélagsinsálsafirSitilkvöldskólahalds 
Til Iðnaðarmaunaíélagsins á Seyðisfirði til kvöld-
skólahalds .................. ................................................
Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn til náms
erlendis .........................................................................
Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélags 
ins í Reykjavík til þess að halda uppi skóla fyrir
verzlunarmenn í Reyajavík........................................
Til viðskiftaráðunauta alt að .................................
Til byggingarfróðs manns til þess að leiðbeina við
kirkju- og barnaskólabyggingar ..............................
Til sama eftir reikuiugi fyrir skoðanir húsa á prest- 
setrum alt að .......................  ...................... ..........

Laun handa 2 yfirmatsmönnum 1910. 1911.
á gæðum fiskfarma, öðrum í kr. kr.
Reykjavík, hinum á Isafirði .. 2,000 2,000
Til Þorsteins Guðmutidssonar,
launaviðbót ........................... 400 400

Laun tveggja yfirmatsmanna á gæðum síldar, ann-
ars á Akureyri, hins á Siglufirði ............................
Þóknun til vörumerkjaskráritara . . ..............
Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík :
a. Laun forstöðumanns, auk 25°/0 af brutto

tekjum 8tofnunarinnar ........................................
b. Til húsaleigu ............... ................................
c. Td ljósa, eldsneytis og ræstingar.......................
Til fiskiveiðasjóðs Islands ........................................

Ef stofnað verður útgerðarmannafólag, er nái til 
allra eða flestra innlendra síldarútvegsmanna, þá skal 
jafnau leita álits þess félags um úthlutun á því fé í 
Fiskiveiðasjóði, sem ætlað er til eflingar síldarútvegi. 
Iðnaðarmannafólagið í Reykjavík til iðnsýningar alt að

Með því skilyrði að jafnmiklu fé sé varið ann-
ars staðar frá til sýningarinnar ..............................
Leiga eftir Gullfoss ... ...............................................
Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur- 
sandi til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnunt húsaskjól, beina og fylgd ..............
Styrkur til Hólasókuar-mauna til að standast kostn- 
að við kirkjugarðsbyggingu úr steinsteypu um
Hólakirkju f. á.................... .........................................
Til lendiugarsjóðs í Bolungarvíkurverzlunarstað ...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
227,100 136,600

600 600

300 300

2,000 2,000

5,000 5,000
12,000 12,000

1,600 1,600

400 400

2,400 2,400

1,200 1,200
360 360

2,000 2,000
700 700
500 500 1

6,000 6,000

2,000

300 300

300 300

500
1,000

264,260 174,260 438,520

438,520Samtals ...

35.
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17. gr.
Til skyndiláua handa embættismöunum og lögboðinna framgreiðslna veitast 5,200 kr.

18. gr.
Til eftiriauna og styrktarfjaro.fi. veitast 126,720 kr. ; þar af til ekkjufrúar Jakobínu 

Tliomsen 300 kr. ; til ekkjufrúar Onnu Johnsen 150 kr.; til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur 
sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmanneyjaprestakalli 105 kr. 40 a. ; til ekkjufrúarTorfhildar 
Holm 360 kr.; til Marie Kathrine Jónssou 300 kr.; til prof. dr. phil. Þ. Thoroddsen 2,000 kr.; til 
síra Matthíasar Jochumssonar 2,000 kr.; til síra Hjörieifs Einarssonar 500 kr.; tii síra Einars 
Þórðarsonar 500 kr.; til Bjargar Jónsdóttur, ekkju stýrimannaskólastjóra M. Bjarnasonar, 300 kr.; 
til ekkjufrúar Valgerðar Þorsteinsdóttur 250 kr.; til ekkjunnar Solveigar Þorkelsdóttur (meðan 
börn hennar eru í ómegð) 200 kr.; til læknisekkju Magneu Asgeirsson 200 kr.; til Elinborgar 
Friðriksdóttur 600 kr. ; til frú Sigríðar Þorkelsdóttur 200 kr.; tii Ragnhildar Björnsdóttur, 
ekkju Páls Olafssonar skálds, 300 kr.; til Sumarliða pósts 200 kr. ; til Hannesar pósts 200 
kr.; til Gísla pósts Eiríkssonar 200 kr.; til Jóhanns pósts Jónssonar 200 kr.; til Egils 
pósts Gunnlaugssonar 100 kr.; til Böðvars pósts Jónssonar 100 kr.; til barnakennara Tómasar 
Davíðssonar 200 kr. — til allra þeirra hvort árið.

19- gr-
Til óvissra útgjaida veitast 6,000 kr.
Eigi má af þessum gjaidlið greiða ferðakostnað embættismanna eða embættismanna- 

efna frá útlöudum til að taka við embættum hór á landi.

20. gr.
Tekjuhallinn, sem fyrst um sinn er áætlað að verði kr. 312,510,33, er ætlast til að 

jafnist með tollauka samkvæmt frumvarpi því, sem lagt er fyrir þingið um bráðabirgðahækk- 
un á ýmsnm tollum.

21- gr.
Ef iög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1909 og hafa í för með 

sér tekjur eða útgjöld fyrir landssjóð, breytast upphæðirnar tekju- og gjaldamegin samkvæmt 
þeim lögum.

Aliar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskip- 
unum, konungsúrskurðura eður öðrum gildaudi ákvörðuuum, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrár- 
innar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.

22. gr.
1. Úr viðlagasjóði má verja alt að 10,000 kr. til lánveitinga til stofnuuar mjólkurbúum. 

Lán þessi veitast eftir raeðmælum frá Búnaðarfélagi íslands og gegn ábyrgð sveitafólaga, sýslu- 
fólaga eða amtsfélaga. Þau ávaxtist með 4°/0 árlega, sóu afborgunarlaus fyrstu 3 árin, og 
greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

2. Neshreppi utan Ennis má veita úr viðlagasjóði 8500 kr. lán gegn ábyrgð hrepps- 
nefndarinnar og sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, til þess að gera Krossavík á 
Hjallasandi að mótorbátakví. Lánið ávaxtast með 4 J/2 % og endurborgist með jöfnum afborg- 
unum á 25 árum.

3. Sláturfólagi Suðuriands má lána úr viðlagasjóði 45,000 kr. gegn jafnmiklu stofnfó 
(hlutafé) og ábyrgð sýslunefndanna í V.-Skaftafells, Rangárvalla, Árness, Kjósar, Borgarfjarðar 
og Mýra sýslna, og i1///^ vóxtum og jöfnum afborgunum á 15 árum. Sýslufólögiu taki trygg- 
ingu fyrir ábyrgðinni í fasteignum og öðrum eignum félagsins.

4. Öðrum sláturfólögum má lána úr viðlagasjóði 25,000 kr. gegn ábyrgð hlutaðeigandi 
sýslunefuda og öðrum kjörum hinum sömu.
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5. Ullarverksmiðjunni á Akureyri má lána úr viðlagasjóði alt að 60,000 kr. með ábyrgð 
bæjarstjórnar og sýslunefndar Eyfnðinga gegn 4V2% vöxtum og afborgunarlaust 5 ár hin 
næstu, en greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

6. Heimilt er með samþykki sýslunefndar Arnessýslu að framlengja um 3 ár frest á 
afborgun af láni Erlendar Þórðarsonar, Guðmundar Jónssonar og Guðna Jónssonar til tóvinnu- 
verksmiðju að Reykjafossi í Ölfusi, sem veitt er á fjárlögunum fyrir árin 1904 og 1905, að 
upphæð 20,000 kr.

7. íshúsfélagi Vestmannaeyja má lána úr viðlagasjóði alt að 20,000 krónur á ábyrgð 
sýslufélags Vestmannaeyja gegn 4 £ ársvöxtum, en greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 
15 árum.

8. Handa Heilsuhælisfélaginu má ábyrgjast 150 þús. kr. lántöku til að koma upp heilsu- 
hæli á Vífilsstöðum yfir 50 sjúklinga.

9. Alt að 6000 kr. má lána úr viðlagasjóði kirkjusjóði Islands, ef á þarf að halda, til 
að hlaupa undir bagga til að endurreisa 2 kirkjur í Árnessýslu. er fuku í vetur.

10. Ur viðlagasjóði má lána Björgvin Vigfússyni sýslumanni í Rangárvallasýslu alt að
6,000 kr. til að koma sér upp embættisbústað gegn fasteignarveði eða annari þeirri trygg- 
ingu, er landsstjórnin tekur gilda. Lánið ávaxtast með 4 V2 °/0 og endurborgist með jöfuum 
afborgunum á 25 árum. •

Lánið er bundið því skilyrði, að bústaðurinn só á heppilegum stað fyrir sýsluna, og 
að alt lánið falli í gjalddaga, ef ekki um semur með honum eða búi hans um kaup á húsi 
og jörð við eftirmann hans í embættinu á sínum tíma.

11. Hafnarfjarðarkaupstað má lána úr viðlagasjóði alt að 30,000 kr. til vatnsveitu í 
kaupstaðnum, er ávaxtist með 4 J/2 °/0 °g endurborgist með jöfnum afborgunum á 30 árum.

12. Ur viðlagasjóði er heimilt að verja alt að 20,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa 
bændum og samgirðingafélögum til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum gegn ábyrgð sýslu- 
nefnda. Lán þessi ávaxtast með 4°/0 og eru, að því er snertir samgirðingar og ábúendur á 
jörðum einstakra manna, afborgunarlaus fyrstu 2 árin, en afborgist síðan á 20 árum með 
jafnri afborgun á ári. Abúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum fá lán þessi gegn 6°/0 ár- 
gjaldi í vöxtum og afborgunum í 28 ár. Lán þessi veitast eftir tillögum Búnaðarfélags Islands.

13. Ur viðlagasjóði má verja alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa þurrabúð- 
armönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta — Lánið veitist að eins gegn ábyrgð 
sýslufélaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi hærri upphæð en 400 kr. fyrir þurrabúðar- 
mann hvern. — Lán þetta ávaxtist með 4 °/0 , só afborgnnarlaust 4 fyrstu árin, og endur- 
borgist síðan með jöfnum afborgunum á 20 árum.

14. Sýslufólögum, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar ma veita láu 
úr viðlagasjóði í því skyni, er ávaxtist með 4% árlega, og endurborgist á 18 árum. Til láua 
þessara má verja alt að 40,000 kr.

15. Sýslufólögum má lána úr viðlagasjóði alt að 10,000 kr. hvort árið til þess að koma 
upp kornforðabúrum til skepnufóðurs, þar sem hætt er við að sigling geti tepst af ísum. Lán 
þe8si ávaxtist með 4% árlega og endurborgist á 15 árum.

16. Hreppsnefndum má veita lán úr viðlagasjóði gegn ábyrgð sýslunefnda alt að 
30,000 kr. hvort árið til að byggja barnaskóla, sem samkvæmt fræðslulögunum verður ekki 
komist hjá að byggja.

17. Ur viðlagasjóði er heimilt að lána Jóhannesi J. Reykdal verksmiðjueiganda í 
Hafnarfirði alt að 5000 kr. til að endurbyggja trósmíðaverksmiðju sína að gólfi og veggjum 
úr steinsteypu. Lánið veitist eftir á gegn fasteignarveði eða annari þeirri tryggingu, er lands- 
stjórnin tekur gilda; ávaxtast með 4 J/2 °/0 og endurborgast með jöfnum afborgunum á 15 árum.
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Nd. 690. Franihaldsnefndarálit
í málinu: frv. til laga um aðflutningsbann á áfengi (þskj. 678).

Frá meiri hluta nefndarinnar.

Háttvirt efri deild hefir gert allmargar breytingar á frumvarpinu, lang- 
flestar þó að eins orðabreytingar, sem margar eru fremur til bóta. Aðalefnis- 
breytingin er fólgin í því (sbr. 9. gr.), að veitingamönnum og vinsölumönnum, 
þeim er leyfl hafa til vínsölu hér á landi, er heimilað, að halda þessu leyfi til
1. jan. 1915, þar sem þetta leyfi, samkvæmt frv. neðri deildar, átti að falla nið- 
ur 1. jan. 1912, um leið og aðflutningsbann á áfengi kæmi til framkvæmdar. 
Nefndin lítur að vísu svo á, að þessi breyting spilli að nokkru tiigangi frumvarps- 
ins, en vill þó ekki gera hana að deiluatriði, og ræður háttv. deild til að sam- 
þykkja frv. óbreytt.

Að öðru leyti verður gerð frekari grein fyrir breytingunum við framsögu
málsins.

Nd. 691. Breytingartillaga
við frv. til laga um sölu á þjóðjörðinni Kjama í Hraínagilshreppi í Eyjafarðarsýslu. 

Flutningsmenn: Stefán Stefánsson Eyf. og Hannes Hafstein.

í stað: »10,000 krónur«, komi: 12,000 krónur.

Ed. 692. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1906 og 1907.

Neðri deild hefir að eins gjört þá breyting við frumvarp þetta, að hún 
hefir felt burt þá hækkun á reikningsábyrgð á manntalsbókarreikningi úr Skafta- 
fellssýslu, sem samþykt var hér í deildinni að skyldi niður falla, og vill nefndin 
ráða háttv. efri deild til að samþykkja frumvarpið óbreytt.

Alþingi 30. apríl 1909.

Eirikur Briem, Sigurður Stefánsson, Sigurður Hjörleifsson.
formaður. skrifari og framsögum.

Gunnar Ólafsson. Steingrímur Jónsson.
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Ed. 693. Frumvarp
til laga um samband Danmerkur og Islands.

Eins og það var samþykt við 3. umr. i Nd.

1. gr.
ísland er frjálst og fullvalda ríki í sambandi við Danmörku um einn og 

sama konung og þau mál, er dönsk stjórnarvöld fara með í umboði Islands sam- 
kvæmt sáttmála þessum.

í heiti konungs komi eftir orðið: »Danmerkur«, orðin: »og Islands«.

2. gr.
Skipun sú, er nú gildir í Danmörku um ríkiserfðir, trúarbrögð konungs, 

myndugleika hans og um ríkisstjórn er konungur er sjúkur eða fjarstaddur, skal 
einnig gilda að því er til íslands kemur. Sé konuugur ófullveðja, gilda einnig 
hin sömu ákvæði og nú í Danmörku, þangað til löggjafarvald Islands gerir þar 
um aðra skipan.

3. gr.
Þessi eru sambandsmál Danmerkur og Islands:

1. Konungsmata, borðfé ættmenna konungs og önnur gjöld til konungsættar- 
innar.

2. Utanríkismálefni. Enginn þjóðasamningur, er snertir íslenzk mál, skal gilda 
fyrir ísland, nema rétt stjórnarvöld íslenzk eigi þátt í og leggi samþykki til.

3. Gæzla fiskiveiða i landhelgi íslands, að óskertum rétti íslands til að auka 
hana. Meðan Danir annast strandvarnirnar njóta þeir jafnréttis við Islend- 
inga að þvi er til fiskveiða í landhelgi íslands kemur, nema um annað end- 
urgjald semji.

4. Peningaslátta.
5. Hæstiréttur, þangað til löggjafarvald íslands setur á stofn æðsta dóm í land- 

inu sjálfu. Meðan sú breyting er eigi gjörð, skal þess gætt, er sæti losnar 
í hæstarétti, að skipaður sé þar maður, er hafi sérþekkingu á íslenzkri lög- 
gjöf og kunnugur sé íslenzkum högum.

4. gr.
Danir, heimilisfastir á Islandi, skulu njóta fulls jafnréttis við Islendinga, 

og Islendingar heimilisfastir í Damnörku jafnréttis við Dani.
Þó skulu forréttindi íslenzkra námsraanna til hlunninda við Kaupmanna-



hafnar-háskóla óbreytt, nema réttum stjórnarvöldum beggja ríkjanna semji um 
aðra skipan á því efni.
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o. gr.
I umboði Islands fara dönsk stjórnarvöld með mál þau, er talin eru í 3. 

gr., unz uppsögn fer fram af annari hvorri hálfu, samkvæmt fyrirmælum 7. gr. 
Að öðru leyti ræður hvort landið að fullu öllum sínum málum.

6. gr.
Meðan Island tekur ekki frekari þátt í meðferð sambandsmálanna en um 

getur i 3. gr., tekur það heldur ekki þátt í kostnaði við þau, nema hvað ísland 
leggur fé á konungsborð og til borðfjár konungsættmenna hlutfallslega eftir tekj- 
um Danmerkur og Islands. Framlög þessi skulu ákveðin fyrirfram um 10 ár í 
senn með konungsúrskurði, er forsætisráðherra Dana og ráðherra íslands undir- 
skrifa.

Ríkissjóður Danmerkur greiðir ríkissjóði íslands eitt skifti fyrir öll 
1,500,000 kr., og eru þá jafnframt öll skuldaskifti, sem verið hafa að undanförnu 
milli Danmerkur og Islands, fullkomlega á enda kljáð.

7. gr.
Með eins árs fyrirvara getur Rikisþing Dana og Alþingi hvort um sig 

sagt upp sáttmála þessum að nokkru leyti eða öllu, þá er 25 ár eru liðin frá þvi, 
er hann gekk í gildi. Akvæði sáttmálans um konungssamband, sem og um borð- 
fé til konungs og konungsættmenna, verður þó eigi sagt upp.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 694. Prumvarp
til laga um sóknargjöld.

Eins og það var samþykt við 2. umræðu í Nd.

I. Um prestsgjald.

1- gr.
Preststíund af fasteign og lausafé, offur, lausamannsgjald, lambsfóður og 

dagsverk skal af numið frá fardögum 1909.

2. gr.
Hver maður 15 ára eða eldri, hvort heldur er karl eða kona, og í hvaða 

stöðu sem er, skal greiða gjald í prestslaunasjóð 1 kr. 50 aura á ári.
Undanþegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru í einhverju kirkjufélagi 

utan þjóðkirkjunnar, því er prest hefir eða forstöðumann, er fengið hefirkonung- 
lega staðfestingu.

3. gr.
Eindagi gjalds þessa er 31. desember ár hvert fyrir það fardagaár, sem er 

að líða, og skal það greitt í peningum. Sóknarnefndir innheimta gjaldið í fyrsta 
skifti árið 1909, og fá þær 6 % af upphæðinni í innheimtulaun.

4. gr.
Sóknarnefnd skal gera árleg reikningsskil fyrir prestsgjaldinu eftir fyrir- 

mynd, er stjórnarráðið semur með ráði biskups. Reikninginn með fylgiskjölum 
skal oddviti sóknarnefndar síðan senda prófasti fyrir lok febrúarmánaðar ásamt 
upphæð þeirri í peningum, er borið hefir að innheimta, eða kvittun sóknarprests- 
ins fyrir því fé, er sóknarnefndin hefir greitt honum samkvæmt ávísun prófasts.

Prófastur getur haldið sóknarnefnd með alt að 1 kr. dagsektum fyrir hvern 
nefndarmann til að gera skil á tilteknum tíma.

II. Um kirkjugjald.

5- gr.
Kirkjutíund af fasteign og lausafé, kirkjugjald af húsum, ljóstollur, lausa- 

mannsgjald, legkaup og skilduvinna sóknarmanna við kirkjubyggingu skal af 
numið frá fardögum 1909.

6. gr.
í sóknum, þar sem söfnuður hefir tekið að sér umsjón og fjárhald kirkju, 

skal frá sama tíma af numin niðurjöfnun kostnaðar við kirkjusöng samkvæmt lög- 
um 22. ínaí 1890 um stjórn safnaðarmála, niðurjöfnun kostnaðar til kirkjugarða 
samkvæmt lögum 8. nóvbr. 1901 um kirkjugarða og viðhald þeirra, niðurjöfnun 
kostnaðar við prestskosningu samkvæmt lögum 16. nóvbr. 1907 um veitingu presta-
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kalla, og niðurjöfnun á borgun til safnaðarfulltrúa samkvæmt lögum 16. nóvbr. 
1907 um skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda.

Allan þann kostnað, er hér ræðir um, skal greiða úr sjóði sóknarkirk- 
junnar. Ef kostnaðurinn hvilir á fleiri kirkjum eða sóknum í sameiningu, skal 
honum skift niður á þær eftir tölu safnaðarlima í hverri kirkjusókn, þeirra sem 
gjaldskyldir eru.

í þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir eigi á hendi umsjón og fjárhald 
kirkju, skal öllum þeim kostnaði, sem um er rætt í þessari grein, jafnað niður á 
þann hátt, að sama gjald komi á hvern safnaðarlim, sem gjaldskyldur er til kirkju.

7. gr.
Hver maður, sem er 15 ára eða eldri, hvort heldur er karl eða kona 

og í hvaða stöðu sem er, skal greiða gjald til kirkju þeirrar, er hann á sókn 
að, 75 aura á ári.

Undan þegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru i einhverju kirkjufélagi 
utan þjóðkirkjunnar, því er prest heflr eða forstöðumann, er fengið hefir konung- 
lega staðfestingu.

Nú hefir söfnuður á hendi umsjón og fjárhald kirkju, og má sóknarnefnd 
þá með jákvæði lögmæts safnaðarfundar og samþykki héraðsfundar hækka og 
lækka kirkjugjald fyrir eitt ár i senn eða um tiltekið árabil.

Ef hið lögskipaða kirkjugjald með hækkun þeirri, er sóknarnefnd hefir 
ákveðið og safnaðarfundur og héraðsfundur samþykt, nægir ekki fyrir nauðsyn- 
legum útgjöldum kirkjunnar, er sóknarnefnd heimilt að jafna niður þvi, sem á 
vantar, á alla gjaldskylda safnaðarlimi eftir efnum og ástæðum.

8. gr.
I þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir ekki tekið að sér umsjón og fjár- 

hald kirkju, er landstjórninni veitt heimild til að ákveða kirkjugjald þannig, að 
það, miðað við tölu allra safnaðarlima, er náð hafa 15 ára aldri 1. janúar 1909, 
nemi jafn mikilli upphæð og allar sóknartekjur kirkjunnar hafa numið að meðal- 
tali um 10 ár, 1899—1909.

Akvörðun þessi skal þó því aðeins gilda, að kirkjuforráðandi eða söfnuður 
hafi beiðst þess, enda hafi hin nýja skipun rýrt eða aukið tekjur kirkjunnar til muna. 
Auglýsing um h ð ákveðna kirkjugjald í hverri sókn skal birt í A-deild Stjórnar- 
táðindanna.

9. gr.
Eindagi á kirkjugjaldi er 31. desember ár hvert fvrir það fardagaár, sem 

er að líða. Skal það greitt í peningum, og innheimt í fyrsta sinn árið 1909. í 
þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir á hendi umsjón og fjárhald kirkju, skulu 
8Óknarnefndir innheimta gjaldið, og fá þær 6°/0 af upphæðinni í innheimtulaun. 
Aukaniðurjöfnun þá, er ræðir um í síðustu málsgrein 7. greinar, má sóknarnefnd 
gera á hverjum tíma árs sem er, og er gjalddagi þess gjalds sex vikum eftir að 
niðurjöfnunin er auglýst. í öðrum sóknum greiðist gjald þetta forráðamanni 
kirkjunnar. Þómáhannfela sóknarnefnd innheimtuna gegn 6% innheimtulaunum.
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III. Almenn ákvæði.

10. gr.
Sóknargjald til prests og kirkju og niðurjöfnunargjald i safnaðarþarfii, 

skal hver heimilisráðandi leggja fram fyrir þá, sem lögheimili eiga hjá honum, 
en hann á rétt til endurgjalds hjá öðrum en þeim, sem hann á fram að færa að 
lögum. Nú er heimilisráðandi öreigi að áliti sóknarnefndar og hefir hún þá rétt 
til að ganga að gjaldanda sjálfum. Fyrir þá, sem eru á sveitarframfæri, getur 
húsráðandi krafist endurgjalds úr sveitarsjóði.

11- gr.
Presti eða öðrum þeim, er manntal skal taka, er skylt að láta sóknar- 

nefnd ókeypis í té skýrslur um manntal, er hún þarf að nota við útreikning og 
innheimtu sóknargjalda. Aldurstakmark gjaldskyldra manna samkvæmt lögum 
þessum skal miðað við næsta nýár á undan gjalddaga.

12. gr.
Prestar þeir, sem taka laun eftir eldri ákvæðum, en lögum 16. nóvbr. 

1907 um laun sóknarpresta, skulu fá uppbót úr prestlaunasjóði, svo að jafngildi 
sóknartekjunum eftir meðaltali þeirra síðustu 5 ár frá 1904—1909, að frádregn- 
um innheimtulaunum 6°/0.

13- gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin:
Reglugjörð 17. júlí 1782 um tekjur presta og kirkna.
Lög 27. febr. 1878 um kirkjutíund i Reykjavikurlögsagnarumdæmi.
Lög 19. septbr. 1879 um kirkjugjald af húsum, og lög 2. oktbr. 1891 um

breyting á téðum lögum.
Lög 3. apríl 1900 um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausa- 

mannsgjalds til prests og ljóstolls og lausamannsgjalds til kirkju.
12.—17. gr. laga 16. nóv. 1907 um laun sóknarpresta.
5. gr. laga 16. nóvbr. 1907 um umsjón og fjárhald kirkna.
Ennfremur eru af numin öll ákvæði eldri laga, er koma i bága við

lög þessi.

Nd. 695. Breytingartillaga
um frv. til laga um samband Danmerkur og íslands.

Frá sambandslaganefndinni.

Við 6. gr. Fyrir »landssjóði íslands< komi »ríkissjóði íslands«.
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Ed. 696. Nefndarálit
i málinu: Frumvarp til laga um eiða og drengskaparorð.

Vér, sem háttv. efri deild hefir falið að íhuga frumvarp þetta, höfum 
orðið ásáttir um, að ráða háttv. deild frá þvi, að samþykkja það.

Annars vegar lítum vér svo á, að það orðalag, sem verður á eiðstafnum 
eftir frumvarpinu, sé ekki breyting til bóta frá því sem nú er og sé tæpast eftir 
nútíðar málvenju lagað til að varðveita þá alvöru sem eiðsathöfnin með engu 
móti má án vera.

Og þó að hins vegar mætti færa orðalag frumvarpsins til betri vegar, þá 
höfum vér þó ekki ráðist í það, með því að vér lítum svo á, að engin nauðsyn 
knýi til breytinga á eiðnum.

Yflr höfuð verðum vér að telja, að tilefnislítil nýbreytni í þessu efni sé 
ekki æskileg.

Alþingi 30. apríl 1909.

Lárus H. Bjamason, Kristinn Danielsson,
formaður. skrifari.

Gunnar Olafsson.

Nd. 697. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um vátrygging fyrir sjómenn.

Frá Lífsábyrgðamefndinni.

1. Við 1. gr. í staðinn fyrir: »sexæringum« komi: fjórrónum.
2. — 3. — Orðin: »af þilskipum« og til enda greinarinnar falli burtu.

Nd. 698. Tillaga
til þingsályktunar um sjómensku á íslenzkum þilskipum. 

Frá Fiskiveiðanefndinni.

Neðri deild alþingis skorar á landsstjórnina að semja og leggja fyrir 
næsta alþingi frumvarp til laga um sjómensku á islenzkum þilskipum er stunda 
fiskiveiðar eða flutninga með ströndum fram.

137
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Nd. 699. Skrá
yfir erindi til alþingis 1909, lögð fram á lestrarsal frá 12. marz til 4. maí. 

(Framh. af þskj. 146).

A. Erindi um Qárveitingar.
106. Hreppsnefnd Grindavíkurhrepps biður um 1500 kr. styrk til skólahúss- 

byggingar; 1 fylgiskj. (216).
107. Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík sækir ura 2000 kr. styrk til iðnsýningar 

árið 1911 (218).
108. Oddur Oddsson og Helgi Magnússon á Eyrarbakka sækja um 500 kr. styrk 

á ári um næstu 2 ár til að afborga verkfæri til aðgerðar á mjólkurskil- 
vindum (219).

109. Sýslumaðurinn í Rangárþingi skorar á alþingi, fyrir hönd sýslunefndar- 
innar, að veita alt að 2000 kr. um næstu 2 ár til gufubáts eða mótorbáts- 
ferða milli Vestmannaeyja og Rangársands (221).

110. Sýslumaðurinn í Rangárþingi sækir, vegna bænda í Fljótshlíð, um 5000 
kr. lán úr landssjóði til vegagerðar inn eftir Hlíðinni (223).

111. Páll Bergsson sækir um 6000 króna styrk til þess að fara til Ameríku og 
koma á innflutningi Vestur-íslendinga til íslands (227).

112. Jón H. ísleifsson sækir um 1200 kr. styrk til þess að geta lokið námi á 
verkfræðingaskóla í Þrándheimi; 4 fylgiskj. (228).

113. Jón H. Þorbergsson fer fram á að alþingi veiti sér 400 kr., til þess á kom- 
anda sumri, að flytja inn til íslands hirti og hvíta héra (230).

114. Hlutafélagið Reykjafoss sækir um 20,000 króna lán, til þess að auka og full- 
komna klæðaverksmiðjuna (231).

115. Einar M. Jónasson málfærslumaður fer fram á, að þingið veiti á »yfirstand- 
andi fjárlögum« 15,000 kr. lán til kaupa á gufubát, er gangi um Breiða- 
fjörð (234).

116. Þorsteinn Sveinsson sækir um 3000 kr. styrk, til þess að fullkomna sig í 
»borunariðn« og kynnast námugrefti í Ameríku; 1 fylgiskj. (238).

117. Beiðni frá Guðm. Hávarðarsyni um 2,500 kr. uppbót á símastauraflutningi 
1906, með vottorðum (240).

118. Ingvar Eymundsson ísdal sækir um 12,000 kr. styrk til endurreisnar tré- 
smíðaverksmiðju á Seyðisfirði; 1 fylgiskj. (241).

119. Eigendur gufuskipsins »Hrólfur« á Seyðisfirði sækja um 4000 kr. aukastyrk 
til strandferða frá Hornafirði til Þórshafnar; 4 fylgiskj. (242).

120. Einar Páll Jónsson sækir um 1500 króna styrk til utanfarar, til þess að afla 
sér fullkomnunar í hljóðfæraslætti og tónfræði; 1 fylgiskj. (243).

121. 65 nemendur Flensborgarskólans skora á alþingi að veita skólanum riflegan 
styrk á þessu ári (244).

122. Helgi Pétursson dr. phil. sækir um 3500 kr. styrk á ári um næstu 2 ár, til að 
sækja allsherjar jarðfræðingafund í Stokl hólmi og halda fyrirlestra um 
jarðfræði Islands og til jarðfræðislegra rann ;ókna; 3 fylgiskj. (246).
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123. Pétur Lárusaon á Hofi í Reykjavík, sækir ura 1000 kr. styrk til að fullkomn- 
ast í hraðritun (247).

124. Páll póstafgreiðslumaður Steingrímsson sækir um 600 kr. launahækkun (248).
125. Guðni póstafgreiðslumaður Eyjólfsson sækir um 600 kr. launahækkun (249).
126. Hjörleifur Einarsson uppgjafaprestur sækir um 200 kr. viðbótarstyrk (250).
127. Þingmaður Isafjarðarkaupstaðar sækir ura sem ríflegastan styrk til bama- 

skólabyggingar á ísafirði (252).
128. Sigurður frá Vigur Sigurðsson sækir um 600 kr. styrk um næstu 2 ár til 

dýralækninga (253).
129. Jónas frá Hriflu Jónsson sækir um 400 kr. styrk til að afijúka kennaranámi 

erlendis; 1 fylgiskj. (254).
130. Erindi frá þingmanni ísafjarðarkaupstaðar um 170,000 króna styrk og 80,000 

kr. lán til byggingar skipa og bátakvíar á ísafirði; 2 fylgiskj. og 1 mappa 
með teikningum og bréfum (255).

131. »Erindisbréf til alþingis« frá Framfarafélagi Reykjavíkur um styrk, til þess 
að taka á móti og leiðbeina íslendingum frá" Ameríku, sem ætla að setjast 
hér að, og handa hæfum manni til að ferðast um landið með ameriskum 
agentum, til að aftra mönnum frá Ameríkuferðum (256).

132. Runólfur prestur Runólfsson sækir um 200 kr. styrk á ári þangað til að 
honum auðnist, að fá veiting fyrir kalli hér á landi (257).

133. Pétur bóndi í Hafnardal Pétursson sækir um 400 kr. ellistyrk (276).
134. Til þess að rétta við hag sinn sækir konunglegur ökumaður Guðm. Há- 

varðarson ura 2500 kr. lán úr landssjóði (292).
135. Þórður geðveikralæknir Sveinsson sækir um 1800 kr. styrk, til þess að 

reisa fjós og hlöðu handa geðveikrahælinu á Kleppi (297).
136. Stjórn Námufélags íslands sækir um 5000 kr. fjárveiting á ári um næstu 2 

ár handa yfirumsjónarmanni með námunum og stöðum, þar sem málmefni 
eða önnur þvílík efni finnast í jörðu hér á landi (313).

137. Guðm T. HaUgrímsson sækir um 1200 kr. styrk á ári um næstu 2 ár, til 
þess að veita fátækum konum ókeypis læknishjálp og leiðbeina nemendum 
læknaskólans i kvensjúkdómum (E. d. 90.).

138. Garðar Gíslason sækir um 4000 kr. styrk til að kaupa mótorvagn (315).
139. Ole J. Haldorsen sækir um 1000 kr. utanfararstyrk, til að útvega góðan og 

ósvikinn efnivið í vagnhjól. Þar með fylgir og frumvarp til laga fyrir 
»gullforðasjóð íslands* o. fl.; 3 fylgiskj. (288).

B. Ýms önnur erindi.
51. Erindi frá sóknarnefnd Strandarsóknar um Selvogsþing verði aftur tekin upp 

sem sérstakt prestakall, 1 fylgiskj. (139).
52. Stjórnarráð sendir álit verkfræðings Tli. Krabbe um járnbrautarlagning 

austur Ámessýslu ásamt 2 teikningum, 3 fylgiskjöl (206).
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53. Erindi frá þingmanni Borgfirðinga, þar sem hann tjáir, að sýslunefnd Borgar- 
fjarðarsýslu virðist brýn nauðsyn til að frestað sé framkvæmd frærðslulag- 
anna frá 22. nóv. 1907 (214).

54. Áskorun frá hreppsbúum Hrafnagilshrepps um að selja ekki utanhreppsbúum 
jörðina Kjarna, en lofa hreppnum að sitja fyrir kaupunum (215).

55. 27 íslenzkir kaupmenn i Reykjavík skora á alþingi, að fella frumvarpið um 
útsölustaði kaupmanna, er nemur úr lögum opið bréf 7. apríl 1841 (217).

56. Sýslumaðurinn í Rangárþingi skorar á alþingi, fyrir hönd sýslunefndar- 
innar, að skipaðir verði ullarmatsmenn í öllum aðalkauptúnum landsins, 
launaðir af landssjóði (220).

57. Sýslumaðurinn í Rangárþingi skorar á alþingi, fyrir hönd sýslunefndar- 
innar, að breyta vegalögunum frá 22. nóv. 1907, þannig, að landssjóður taki 
að sér allan kostnað af viðhaldi á flutningabrautinni um sýsluna, og enn- 
fremur þann hluta af aðalpóstleiðinni, sem liggur í Árnessýslu (222).

58. Erindi fi á Lárusi smáskamtalækni Pálssyni um einokun lyfjasala á landi hér 
og áskorun til þingmanna um, að slík sala verði frjáls öllum prófreyndum 
lyfjamönnum (224).

59. Leonh. Tang, fyrir hönd hinnar íslenzku kaupmannasamkundu í Kaupmanna- 
höfn, fer fram á, að tekjuskattur sé lækkaður og aukaútsvörum breytt (229).

60. Tvö erindi frá landssimastjóranum til fjárlaganefndarinnar, hvar í felast til- 
lögur hans um ýmsar símalagningar (239).

61. Ungmennafélag Reykjavikur leggur fram »nefndarálit í skógræktarmálinu* 
(251).

62. Erindi frá Björgvin Vigfússyni fyrverandi valdsmanni Skaftfellinga um að 
ábyrgð, samkvæmt úrskurði stjórnarráðsins á manntalsreikningi Skaftafells- 
þings 1906, verði látin niður falla, 2 fylgiskj. (258).

63. Guðmundur héraðslæknir Hannesson sækir um að fá sér á leigu seldan lóðar- 
blett undir hús á Arnarhólstúni, sunnan Hverfisgötu (259).

64. Framfarafélag Reykjavikur skorar á þingmenn Reykjavíkurkaupstaðar, að 
greiða atkvæði á móti frumvarpi því til laga, er nú liggur fyrir alþingi og 
miðar til þess, að hætt verði að prenta þingtíðindin (260).

65. Erindi frá þingmönnum Kjósarsýslu og Gullbringu um ýmsar fjárveitingar 
og önnur gæði handa kjördæmi sínu (264).

66. Stúdentafélagið í Reykjavík skorar á alþingi, að láta ekki aðflutningsbannlög 
ná fram að ganga í hvaða formi sem er (275).

67. Áskorun um aðflutningsbann á áfengi frá 264 konum; 11 skjöl (277).
68. Erindi til alþingis frá P. M. Bjarnarson & Co. verksmiðjueigendum á ísa- 

firði (280).
69. Áskorun frá oddvita Húsavíkurhrepps, í umboði hreppsnefndarinnar þar, um 

að alþingi heimili með lögum sölu á heimalandi Húsavíkurprestsseturs til 
kauptúnsins á Húsavík (287).

70. Tilboð frá »Hinu sameinaða gufuskipafélagi« um milliríkjaferðir og strand- 
ferðir fyrir árin 1910—1911 (305).

71. Beiðni um löggilding verzlunarstaðar að Dalvík, frá hreppsnefnd Svarfaðar- 
dalshrepps; 1 fylgiskj. (309).
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72. Verzlunarmannafélag Sevðisfjarðarkaupstaðar skorar á efri deild að fella 
frumvarp um aðflutningsbann á áfengi ^Ed. 78).

73. Skýrsla um teikniskóla Stefáns Eiríkssonar 1908—1909 (316).
74. 36 kaupmenn i Reykjavík fyrir sína hönd og stéttarbræðra sinna um land 

alt, skora á alþingi, að láta aldrei ná fram að ganga frumvarp til laga um 
farmgjald af aðfluttum vörum; 6 fylgiskj. (314).

75. Ágúst Flygenring býður til sölu, samkvæmt umboði, húseign Thor Jensen 
víð Fríkirkjustíg fyrir 140 þúsund kr., til ibúðar fyrir ráðherra íslauds; 5 
fylgiskj. (199).

76. Kaupsamningur þeirra Sveins málaflm. Björnssonar og O. Ellingsen »í Slippn- 
um« um vélarbát til ferða um Norðurá og Hvítá, og þar með fylgir bát- 
líki (278).

Ed. 700. Breytingartillaga
við frumvarp 61 laga um breytingu á lögum um innheimtu og meðferó á kirknafé 

22. maí 1890.
Frá Stefáni Stefánssyni.

Aftan við frumvarpið bætist (punkturinn breytist í kommu):
Þangað til Möðruvallaklausturskirkja verður reist af nýju.

Nd. 701. Breytin gartillaga
við frumvarp til laga um sóknargjöld.

Frá nefndinni.

Aftan við síðari lið 2. gr. og annan lið 7. gr. bætist: enda nemi fraralög 
þau, er söfnuðurinn greiðir til prests og kirkju, eigi minna en sem svarar 2 kr. 
fyrir hvem safnaðarlim 15 ára eða eldri.

Nd. 702. Frumvarp
til laga um heimild fyrir landsstjórnina til að kaupa bankaskuldabréf eða þriðja 

flokks baDkavaxtabréf Landsbankans.
(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Heimilt skal landsstjórninni að kaupa fyrir landssjóðs hönd bankaskulda- 

bréf, sem Landsbankinn gefur út samkvæmt lögum nr. 82, 22. nóv. 1907 eða
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þriðja flokks bankavaxtabréf, fyrir alt að 2 miljónum króna eftir ákvæðisverði 
bankaskuldabréfanna eða bankavaxtabréfanna.

2. gr.
Ennfremur er landsstjórninni heimilt að taka lán fyrir landssjóðs hönd 

alt að 2 miljónum króna og fari vextir eigi fram úr 41/a°/o en afborgist á 30 
árum. Og skal láninu varið til að kaupa bankaskuldabréf eða bankavaxtabréf 
samkvæmt 1. gr.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þann dag, sem þau eru staðfest.

Ed 703. Prumvarp
til laga um farmgjald af aðfluttum vörum.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Af hverjum 100 pundum eða minni þunga af vörum með umbúðum, sem flutt- 

ar eru til landsins, og ekki eru sendar í pósti, skal greiða 25 aura farmgjald i landssjóð. 
Þegar vara, samkvæmt farmskrá eða hleðsluskírteini er talin eftir rúmmáli, skal greiða 
15 aura gjald fyrir hvert teningsfet. Af kornvörum skal þó að eins greiða 10 aura af 
hverjum 100 pundum, af steinolíu og rúðugleri j aura af hverjum 100 pundum og timbri 
il/a eyri fyrir hvert teningsfet. Af salti, kolum, tígulsteinum, tómum tunnum, sementi, 
kalki og prentuðum bókum skal þó ekkert gjald greiða.

2. gr.
Farmgjaldið skal greiða lögreglustjóra í því lögsagnarumdæmi, þar sem varan er flutt 

úr skipi, eða að því er lausakaupmenn snertir þar sem skipið á fyrst að sýna skipsskjöl 
sín, eftir gildandi lögum. Gjaldið skal greitt í peningum eða með ávísun, stílaðri upp á 
borgun við sýningu, á banka eða peningastofnanir í Reykjavík eða á áreiðanlegt verzl- 
unarhús í Kaupmannahöfn, ef nægileg skilríki, sem innheimtumaður tekur gild, eru fyrir 
því, að ávísunin verði greidd. Til þess að ákveða gjaldið skal farið eftir farmskrá 
skipsins, hleðsluskirteinum eða tilvísunarbréfum, er snerta hinar gjaldskildu vörur.

L gr-
Hinar gjaldskildu vörur má eigi byrja að flytja úr skipi fyr en skipstjóri eða af- 

greiðslumaður hefir skilað lögreglustjóra öllum skjölum, er skipsfarminn snerta, og látið 
fylgja skriflegt vottorð frá skipstjóra upp á æru og samvizku um það, að eigi séu í skip- 
inu aðrar eða meiri gjaldskildar vörur til þess staðar en þær, er tilfærðar eru á farmskránni 
eða hleðsluskírteinum, og þær, sem hann þá samstundis skýrir frá að ætlaðar séu skipinu 
sjálfu, skipverjum eða faiþegum á skipinu til neyzlu í því. Sé uppskipun byrjuð áður 
en fullnægt er fyrirmæluœ greinar þessarar, verður skipstjóri sekur alt að IQO kr.
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4- gr-
Eigi má án samþykkis innheimtumanns afhenda viðtakendum gjaldskildar vörur, 

fyr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæh varða sektum, alt að 200 krón- 
um, á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins, ef hann er þar á staðnum. 
— Hafi vörurnar verið afhentar viðtakanda, án samþykkis innheimtumanns, eða áður 
en hann hefir fengið kvittun innheimtumanns fyrir þvi, að gjaldið sé þegar greitt, þá er 
viðtakandi skyldur til að skýra lögreglustjóra frá þessu þegar í stað, í síðasta lagi innan 
3 daga frá því, er hann tók við vörunum, og greiði gjaldið um leið, ef það er eigi þegar 
gjört. Farmgjaldið fellur í gjalddaga, þegar skip það, er vörurnar flytur, hefir hafnað sig 
þar, er gjaldið á að greiða.

5- 8r-
Lögreglustjóri hefir vald til þess, hvenær sem vera skal, að heimta af hverjum 

manni ’ umdæmi sínu, er ástæða þykir til að ætla, að fái gjaldskyldar vörur frá útlönd- 
um, æru- og samvizkuvottorð skriflagt um það, hvort hann hafi fengið þesskonar vörur, 
og ef svo er, hverjar og hve mikið af þeim.

Tregðist nokkur við að gefa vottorð þau, sem um ræðir í þessari grein má 
þvinga hano til þess með dagsektum alt að 20 kr. á dag, og getur lögreglustjóri til- 
tekið seklimar í bréfi til viðtakanda.

6. gr.
Þyngd vara eða rúmmál skal tilgreint á farmskrá eða hleðsluskírteinum skipanna. 

Sé ógreinilega sagt frá um gjaldskildar vörur á farmskránni eða hleðsluskírteinum, eða ef 
skýrslurnar þar að lútandi eru eigi fullnægjandi, eða sé ástæða til að rengja, að rétt sé 
skýrt frá, má iögreglustjóri eða umboðsmaður hans láta rannsaka farminn og hafa eftir- 
lit með uppskipun, svo sem með þarf. Kostnað þann, er af þessu leiðir, skal landssjóð- 
ur greiða, ef skýrslurnar reynast nákvæmar, en ef þær reynast ónákvæmar, fellur kostnað- 
ur á skipstjóra, eða ef nauðsyn krefur, á þá, er við vörum taka.

7- gr-
Nú verður maður uppvís að því, að hafa sagt rangt til um gjaldskyldar vörur, 

sem hann hefir innflutt eða veitt móttöku, eða gefið ranga yfirlýsing þar að lútandi, eða 
eigi skeytt því, að skýra lcgreglustjóra frá gjaldskildum vörum, er hann hefir innflutt eða 
tekið við, innan þess tíma, er segir í 4. gr., og skal hann þá sæta sektum alt að 1000 
krónum, og gjaldi auk þess þrefalda þá upphæð gjaldsins, er hann hefir reynt að draga 
undan.

Við ákvörðun sektanna skal taka sérstakt tillit þess, hvort viðtakandi hefir haf' 
ástæðu til að álíta, að lögreglustjóri hefði af farmskrá eða öðrum slíkum skiiríkjum feng 
ið vitneskju um vöru þá, sem um er að ræða.

8. gr.
Hinar aðfluttu gjaldskylau vörur skulu vera að veði fyrir gjaldinu og sektunum, 

og hefir eigandi ekki rétt til að ráða yfir þeim, fyr en búið er að greiða gjöld þessi. 
Veðrétturinn helst eins, þótt vörumar hafi verið afhentar viðtakanda. Séu ekki skil
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gjörð, samkv. 4. gr., hefir lögreglustjóri vald til að selja vörurnar, án undangengins íögtaks 
eða fjárnáms, til lúkningar gjaldi og sektum. Það skal gjöra á uppboði, er boðað sé með 
viku fyrirvara, og má lögregiustjóri krcfjast borgunar við hamarshögg. Nd næst eigi til 
vöru þeirrar, er gjaldið átti af að greiða, og má þá án undanfarandi birtingar gjöra lög- 
tak fyrir farmgjaldi og sektum í öðrum eigum viðtakanda, og selja hið lögtekna á sama 
hátt og að framan greinir um hina gjaldskyldu vöru.

9- gr-
Verði sú raun á, þegar gjaldskyldar vörur eiu fluttar til Islands, að nokkuð af 

þeim hafi ónýzt eða rýrnað, eða vörurnar hafi með einhverju móti farið forgörðum á 
leiðinni eða við uppskipun, skal ekkert gjald greiða af því, sem farist hefir, ef eigandi eða 
umboðsmaður hans sannar með vottorði lögreglustjóra eða umboðsmanns hans, að farm- 
skráin eða hleðsluskirteinin telji meira en viðtakandi fær. Þegar sjóskemdar vörur 
eru seldar á uppboði, skal gjaldið greiðast fyrirfram af uppboðsverðinu, og fáist eig 
svo hátt boð, sem gjaldinu nemur, þá greiðist í farmgjald það, sem uppboðsandvirðið 
nemur, að kostnaði frádregnum.

10. gr.
Mál, sem rísa af brotum gegn lögum þessum, skal farið með sem almenn lög

reglumál.

11. gr.
Sektir allar eftir 3. og 4. gr. renna í landssjóð. Hið sama er um sektir eftir 

°g 7- 8r-i nema einhver hafi komið því til leiðar með frásögu sinni, að svik
komist upp, og fær hann þá helming sekta.

12. gr.
Fyrir gjaldheimtum og sektum eftir lögum þessum skal lögreglustjóri gjöra reikn- 

nga samkvæmt reglum þeim, sem settar eru eða settar verða um opinber reikningsskil.
Af upphæð gjaldsins samkvæmt 1. gr., svo og af sektum, fær lögreglustjóri 2 af 

hundraði í innheimtulaun.

gr-
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1910.
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Ed. 704. Frumvarp
til laga um vátrygging fyrir sjómenn.

Eins og það var samþykt við eina umræðu i Nd.

1- gr
Það skal eftirleiðis vera skylt að vátryggja líf hérlendra sjómanna, er 

lögskráðij- eru á íslenzk skip, hvort sem þeir stunda fiskiveiðar, eru í förum með 
fram ströndum landsins eða landa á milli.

Ennfremur er skylt að vátryggja líf hérlendra sjómanna, er reka fiskiveið- 
ar á vélarbátum eða róðrarbátum fjórrónum eða stærri, minst eina vertíð á ári.

2. gr.
Þegar lögskráð er til skiprúms á þilskipum, skal skráningarstjóri á sór- 

staka skrá rita nöfn, heimili, aldur og stöðu skipverja þeirra, er 1. gr. nær til, 
hvort heldur þeir eru ráðnir hásetar, stýrimenn eða skipstjórar.

Þegar formaður á vélarbát eða róðrarbát (sbr. 1. gr.) hefir ráðið háseta 
sína, skal hann jafnskjótt senda hreppstjóra eða bæjarfógeta, þar sem báturinn 
gengur, skýrslu um nöfn þeirra, heimili og aldur ásamt gjaldi því, er greiða ber 
eftir 3. gr., en hreppstjóri sendii’ skýrsluna og gjaldið til sýslumanns sem skrán- 
ingarstjóra. Skráningarstjóri skal senda skrá þessa og þá, sem nefnd er í fyrri 
málsgrein greinar þessarar vátryggingarstjórn þeini, sem nefnd er í 4. gr. laga 
þessara.

3. gr.
Hver sá sjómaður, sem vátrygður er eftir lögum þessum, er skyldur að 

greiða i vátryggingarsjóð þann, er síðar getui’ um, gjald er nemur 18 aurum fyr- 
ir hverja viku, sem hann er lögskráður fyrir eða ráðinn í skiprúm og reiknast 
gjaldið frá lögskráningardegi eða þeim degi, er hann kom í skiprúm. Þriðjung 
á móts við gjald skipverjanna allra greiðir útgerðarmaður.

Útgerðarmaður þilskips greiðir skráningsstjóra gjald þetta fyrir sig og 
fyrir skipverja sína gegn endurgjaldi af kaupi þeirra eða hlut, og innheimtir 
skráningarstjóri það gjald. Gjald þetta greiðist þegar lögskráningin fer fram og 
má taka það lögtaki. — Formaður vélarbáts eða róðrarbáts greiðir gjaldið fyrir 
útgerðarmann og skipverja til hreppstjóra eða bæjarfógeta (sbr. 2. gr.) gegn endur- 
gjaldi af afla bátsins eða hlutum hásetanna. Gjald þetta má og taka lögtaki. Skrán- 
ingarstjóri skilar gjaldinu í vátryggingarajóð fyrir lok desembermánaðar ár hvert 
að frádregnum 2 °/0 innheimtulaunum af þilskipum og 4 % af vélarbátum og 
róðrarbátum, og gengur helmingurinn af hinu siðarnefnda gjaldi til hreppstjóra, 
þar sem hann hefir innheimtuna á hendi.

4. gr.
Vátryggingarsjóðnum skal stjórnað af 3 mönnum undir yfirumsjón lands- 

stjórnarinnar. Landsstjórnin útnefnir einn mann í stjórn félagsins; fjölmennasta 
útgerðarmannafélag landsins kýs annan, en fjölmennasta hásetafélagið hinn þriðja.

138
1
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A ári hverju fer einn nefndarmanna frá, í fyrsta skifti eftir hlutkesti, og er þá 
kosinn eða skipaður maður í hans stað, en endurkjósa eða skipa má þó hinn 
sama. Devi stjórnamefndarmaður eða fari frá af öðrum ástæðum milli kosninga, 
skipar iandsstjórnin til bráðabirgða í nefndina í hans stað, þangað til nýr nefnd- 
armaður getur orðið löglega skipaður. Landsstjórnin getur og vikið nefndarmanni 
frá, en gerir þá jafnframt ráðstafanir til, að nýr maður komi í hans stað. I 
ómakslaun og til kostnaðar má með samþykki landsstjórnarinnar verja alt að 
400 kr. á ári úr vátryggingarsjóðnum.

5. gr.
Nú dmknar sjómaður eða deyr af slysförum á skipi á því tímabili, er 

hann greiðir vátryggingargjald fyrir samkvæmt 3. gr., og skal þá vátryggingar- 
sjóður greiðatil eftirlátinna vandamanna hans, ekkju, bama, foreldra eða systkina 
100 kr. á ári í næstu 4 ár.

Séu engir slíkir vandamenn til, eignast vátryggingarsjóður upphæðina, 
nema öðra vísi sé ákveðið í lögmætri erfðaskrá.

6. gr.
Enginn skuldheimtumaður í dánarbúí eða þrotabúi hefir leyfi til að skerða 

nokkuð af styrk þeim, er lög þessi heimila.

7. gr.
Nú kemur það fyrir, að vátryggingarsjóður hrekkur ekki til að greiða 

árgjöld þau, er á hann falla eftir 5. gr., og leggur landssjóður þá til það er á 
vantar, en það skal endurgoldið síðar, er hagur sjóðsins batnar. Tillag landssjöðs 
má þó aldrei nema meira en 15000 krónum.

8. gr.
Sjóður sá, er stofnaður er með lögum þessum, tekur við eignum og skuld- 

bindingum vátryggingarsjóðs þess, er stofnaður var með lögum nr. 40, 10. nóv. 
1903. Að öðru leyti eru þau lög úr gildi numin.

9. gr.
Landsstjórnin ákveður nánari reglur um framkvæmd laga þessara, að 

feingnum tillögum nefndar þeirrar, sem um getur í 4. gr.

10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 5—100 kr. sektum, sem renna að hálfu 

i vátryggingarsjóð og að hálfu í sveitarsjóð, þar sem brotið er framið.
Með mál út af brotum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

11- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1910.
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Ed. 705. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 

18. sept. 1885 m. m.
Nefnd sú, er háttv. Ed. kaus til að íhuga mál þetta, heflr rætt það á 

nokkrum fundum.
Sökum þess, hve mjög störf bankans aukast ár frá ári, getur nefndin eftir 

atvikum fallist á það, að bætt sé við einum bankastjóra, svo að þeir verði fram- 
vegis tveir.

Að gjöra þá breytingu frá núverandi fyrirkomulagi, að skipa ráðunaut i 
stað gæzlustjóra þykir nefndinni eigi full ástæða til, og mælir með að engin 
breyting sé gjörð að þvi, er það atriði snertir. Að því er laun starfsmanna 
bankans snertir, þá ræður nefndin til, að bankastjórarnir hafi í föst laun 6000 kr. 
hvor; hún ræður og til þess, að laun bókara séu látin vera 3500 kr. eins og nú er.

Með eftirfylgjandi breytingartillögum leyfir nefndin sér að ráða háttvirtri 
deild til að samþykkja frumvarpið.

Við framsögu málsins mun gjörð frekari grein fyrir breytingartillögum 
nefndarinnar.

Efri deild alþingis, 1. maí 1909.
Jens Pálsson, Jósef Björnsson, Eirikur Briem.

formaður. skrifaii og framsögumaður.
Lárus H. Bjarnason Kristinn Daníelsson.

með fyrirvara.

Breytingartillögur:
1. Við 1. gr.

í stað orðanna »og einn ráðunautur . . . . í senn« komi: með sex mánaða 
uppsagnargnarfresti og tveir gæzlustjórar, er kosnir séu sinn af hvorri deild 
alþingis til 4 ára í senn eftir þeim reglum, er hingað til hafa gilt.

2. Við 3. gr.
Fyrir orðið »ráðunauts« komi á báðum stöðum orðið: gæzlustjóra.

3. Við 4. gr.
a) I stað orðsins »ráðunautur« komi: annarhvor gæzlustjórinn.
b) í stað orðanna »ráðunauts úr« komi: þess gæzlustjórans úr, er fyr var 

kosinn.
4. Við 5. gr.

a) Fyrir »4000,00« komi: 6000,00.
b) í stað »ráðunautur kr. 1200,00« komi: gæzlustjórar 1000 kr. hvor.
c) Fyrir »3000,00« komi: 3500,00.
d) Á eftir 2600,00 bætist inn í: Núverandi féhirðir heldur þó þeim launa- 

kjörum, er hann nú hefir.
e) »Auk framangreindra launa............til hvors þeirra« falli burt.
f) Síðari málsgrein orðist þannig:

Láti núverandi framkvæmdarstjóri af forstöðu bankans fær hann árlega
4000 kr. lifeyri.

5. Við 6. gr.
Fyrir orðið »rannsaka« komi: skoða.
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Nd. 706. Nefndarálit

um þingsályktunartillögu (þskj. 152) um aðskilnað ríkis og kirkju.

Nefndin er einhuga á því að ráða háttvirtri deild til að samþykkja þessa 
þingsályktunartillögu, að eins með lítilfjörlegri orðabreytingu, þar sem vér leggjum 
til að orðunum »undirbúa og« sé skotið inn á undan orðunum »leggja fyrir«, og 
að orðinu þar á eftir »næsta« sé slept, ekki af því að vér óskuðum eigi helzt, að 
frumvarp um þetta efni gæti orðið tilbúið fyrir næsta þing, heldur af því, að vér 
vildum orða áskorunina sem rýmst, ef stjórninni skvldi eigi geta unnist tími til 
að hafa málið fullundirbúið fyrir næsta þing.

Að því er vilja þjóðarinnar snertir i þessu máli, þá hefir það um mörg 
ár komið fram mjög alment á þingmálafundum víðsvegar um land, að þjóðin, 
eða meirihluti hennar talsverður, virðist vera þessu máli fylgjandi; og þar sem 
vér varla minnumst þess, að á þeim fundum hafi nokkrar verulegar raddir komið 
fram í gagnstæða átt, þá verðum vér að ætla að það sé ekki ofmælt, sem vér 
höfum sagt um fylgi þjóðarinnar við málið.

Þegar á eðli málsins er litið, verðum vér að játa það, að þjóðkirkja eða 
rikiskirkja sé í sjálfu sér óeðlilegt fyrirkomulag, jafn gagnstætt eðli kirkjunnar 
eins og eðli ríkisins. 1 landi með trúarbragðafrelsi, eins og hér, geta alþingismenn 
verið alt annarar trúar, heldur en þjóðkirkjutrúar; sumir geta jafnvel verið trú- 
litlir menn. Og af þeim þingmönnum, sem að nafninu til standa í þjóðkirkjunni, 
annaðhvort fúsir eða nauðugir, geta margir verið, sem alls ekki séu þeirri kirkju 
eða hennar trú neitt vinveittir. Af þessu er það auðsætt, að Alþingi, sem nú 
hefir alt löggjafarvald yfir kirkjunni og hennar málum, getur auðveldlega verið 
svo skipað, að þar ráði stundum úrslitum kirkjulegra mála þeir menn, sem kirk- 
junni eru í rauninni meira eða minna andstæðir, og þetta getur kirkjunni hvorki 
verið ljúft eða holt.

Vafamál er, hvort sá fjármunalegi stuðningur, sem kirkjan nýtur af rík- 
isins hendi, vegi upp á móti þvi óhagræði og andlega ófrelsi, sem kirkjan hlýtur 
við að búa undir alveg ókirkjulegu löggjafarvaldi. In almenna þvingunarskylda, 
sem á öllum liggur til að gjalda presti og kirkju, ýmist með beinum gjöldum 
eða með framlögum úr landssjóði, léttir af hverjum einstaklingi allri áhyggju fyrir 
því að sjá hag kirkju sinnar borgið, en dregur þar með líka úr öllum áhuga 
fyrir málefni hennar; enda er það viðurkent, að andlega lífið í þjóðkirkjunni sé 
mjög dauft og trúaráhuginn hjá meðlimum hennar yfirleitt sljór. Þessi andlegi 
svefn og deyfð í þjóðkirkjunni stafar að sumra manna dómi án efa mjög veru- 
lega af því, að kirkjan er ríkinu tengd, svo að einstaklingsáhuginn, einstaklings- 
ábyrgðartilfinningin og frumkvæðið til allra framfara hverfur. Það er jafnan svo, 
að sá sem vaninn er á að ganga jafnan við tvær hækjur og aldrei reyna að 
ganga óstuddur, hann verður þróttlaus og vanmegna; honum hverfur öll dáð og 
dugur til að standa á eigin fótum, og til allra sjálfstæðra hreyfinga.

Um hitt þarf ekki að tala, að þeir sem í ríkiskirkju hanga lögbundnir 
sem dauðir limir, eru í rauninni versta átumein í kirkjufélaginu.
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Þá viljum vér og benda á það, að meðan lútherska kirkjan er þjóðkirkja, 
getur rikið ekki slept umráðum mála hennar úr höndum sér.

En oss þykir óþarft að fara langt út í það að rökstyðja, að það sé rétt- 
látt og heillavænlegt bæði kirkjunni og ríkinu að aðskilja þau með öllu.

Hitt virðist oss fremur vert á að minnast, með hverjum hætti vér hugs- 
um oss, að aðskilnaðurinn verði réttast gerður. Það kveður jafnan við, að miklir 
torveldleikar séu á, að koma aðskilnaði pessum í framkvæmd, og eiga menn þar 
einkanlega við fjárhagshlið skilnaðarins. Eins og kunnagt er, þá á þjóðkirkjan, 
að kallað er, ýmsar eignir, aðallega hús og jarðeignir.

Það er nú sumra manna álit, að verði ríki og kirkja aðskilin, þá eigi in 
evangelisk-lútherska kirkja, sem nú er þjóðkirkja vor að lögum, rétt á að fá 
allar þessar eignir i sinar hendur. En þetta ætlum vér að með engu móti verði 
réttlætt. Vér verðum að athuga það, að mikið, ef eigi mestur hluti þessa fjár 
er gefið af kaþólskum mönnum, kaþólskri kirkju til eflingar og viðhalds, meðan 
sú kirkja var hér þjóðkirkja; og þó að lútherska kirkjan fengi að taka þessar 
eignir undir sig, þá er siðskiftí urðu hér á landi, þá er það auðsætt að engan 
lagalegan rétt eða tilkall gat hún átt til þeirra eigna Þegar lútherska kirkjan 
þannig eignaðist eigur kaþólsku kirkjunnar, þá hlaut sú hugsun, sera ein getur 
réttlætt það atferli, að vera sú, að inn æðri siðferðislegi skilningur á tilgangi 
gefendanna, sem upphaflega gáfu eignir þessar til kirkjunnar, hafi verið sá, að í 
eiginlegum skilningi séu eignir þessar gefnar til eflingar og viðhalds trúarbrögð- 
um í landinu, hver sem þau annars kunna að vera á hverjum tíma. Samkvæmt 
þessum skilningi einum verður eignarhald lúthersku kirkjunnar á núverandi 
eignum sínum siðferðislega réttlætt. En af þvi leiðir aftur, að hún hlýtur að 
vera skyld að láta þessar eignir aftur af hendi, að svo miklu leyti sem önnur 
trúarfélög eru eða verða til í landinu.

Strangt tekið virðist því réttast að líta svo á, að það sé ríkið, sem sé 
inn rétti umráðandi allra fjármuna þjóðkirkjunnar, og verði ríki og kirkja að- 
skilin, þá beri ríkinu að taka allar þessar eignir undir sig. En af því að þessar 
eignir eru kirkjunni gefnar eða í hennar eigu komnar í þeim tilgangi, að styðja 
trúarbrögð i landinu, þá hlýtur það og að vera skylda rikisins, að verja ársarði 
þessara eigna í þeim tilgangi.

Vér viljum þvi benda á, að réttlátast muni vera, þá er ríki og kirkja 
verða aðskilin, að ríkið láti virðingargerð fremfara á öllum eignum kirkjunnar, 
og haldi þeim sem sérstökum sjóði, en verji vöxtunum af því fé árlega til að 
skifta þvi milli allra trúarfélaga á landinu að tiltölu réttri eftir mannfjölda þeirra 
allra hvers um sig. Kirkjurnar yrði að selja, og væri sennilegt að gefa því fjöl- 
mennasta safnaðarfélagi er myndast kynni á hverjum stað í námunda við þær, 
eða því er hæst verð byði fyrir þær, forgangsrétt til að kaupa þær, ef eigi bjóða 
aðrir kaupendur hærra verð. Auðvitað verður landstjórnin að annast um, að fá 
árlega áreiðanlegar skýrslur um manntölu í hverju kirkjufélagi. Það leiðir að 
sjálfsögðu af aðskilnaðinum, að landssjóður hættir þá að borga nokkurn hlut til 
kirkjufélaga, annað en vöxtu áðurnefnds sjóðs. Byskupslaun, þau sem nú eru, 
ber að sjálfsögðu að skoða sem vöxtu af seldum fasteignum biskupsstólanna, og 
ættu þau þvi einnig að renna í sama sjóð.
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Það er og sjálfsagt, að jafnframt sem ríki og kirkja eru þannig aðskilin, þá 
verður að segja upp öllum embættismönnum kirkjunnar, enda hefir konungur sam- 
kvæmt stjórnarskránni leyfi til að leysa hvern þann mann frá embætti, sem hann 
hefir veitt það. Við því er að búast, að einhver eftirlaunabyrgði félli á landssjóð 
af því tilefni. En væntanlega ætti sá almenni sjóður, sem áður er nefndur, að 
bera hann, að minsta kosti að miklu leyti. Og að likindum yrði sjálfum lands- 
sjóði enginn útgjaldaauki að þessari breytingu, varla einu sinni í bráð, og alls 
ekki til langframa, þar sem hann losnaði við þau stórmiklu útgjöld, sem hann 
nú hefir á sig tekið í ýmsum myndum til stuðnings kirkjunni.

Þá er eftir að minnast lítillega á prestaskólann. Það er sjálfsagður hlut- 
ur, að þegar ríki og kirkja verða aðskilin, þá er það ekki að eins óskylt ríkinu 
heldur gersamlega gagnstætt tilgangi þess, að halda uppi kenslu í guðfræði fyrir 
nokkurt eitt sérstakt trúarbragðafélag i landinu. En hins vegar virðist það mjög 
sennilegt, að við inn fyrirhugaða háskóla landsins verði haldið uppi vísindalegri 
kenslu í inum almennu greinum guðfræðinnar. Þannig hugsum vér oss að í guð- 
fræðisdeild háskólans verði kend hebreska og gríska, og þar með lesið það sem 
við þykir eiga í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Einnig hugsum vér 
oss þa,r vísindalega kenslu í almennri kirkjusögu, og þar með yfirlit yfir trúarlær- 
dóma-sögu inna helztu kirkjufélaga; sömuleiðis kenslu í almennri prédikunarfræði 
og almennri helgisiðafræði. I kirkjurétti yrði kenslan væntanlega aðallega fólgin 
í því að fræða um réttarafstöðu rikis og kirkju. Kensla í almennri siðfræði hugs- 
um vér oss að myndi heyra til heimspekisdeildinni.

Sakir stuttleika tímans verðum vér að láta oss nægja þessar almennu 
bendingar um aðaldrætti málsins, eins og vér ætlum að því verði réttvíslega fyrir- 
komið. Að lokum skulum vér geta þess, að vér ætlumst til, að þegar slík lög 
koma út, þá verði einhver hæfilegur, ákveðinn árafrestur settur, þar til er lögin 
kæmu í gildi. Þá er það og tillaga vor, að landsstjórnin legði mál þetta undir 
álit allra héraðsfunda og safnaðarfunda i landinu áður en frumvarp yrði lagt 
fyrir Alþingi.

Vér leggjum því til, að háttvirt deild samþykki þingsályktunartillöguna 
þannig orðaða:

«Neðri deild Alþingis skorar á landsstjórnina að undirbúa og leggja fyrir 
Alþingi frumvarp til laga urn aðskilnað ríkis og kirkju.*

Alþingi, 1. Maí 1909.

Jóh. Jóhannesson 
formaður

Jón Jónsson 
þm N. M.

Jón Ólafsson 
skrifari og framsögum. 

Sigurður Sigurðsson

Með fyrirvara um einstök atriði: 
Hálfdán Guðjónsson.
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Nd. 707. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um sóknargjöld (þskj. 694).

Þlngskjal 707—709

Aftan við 2. gr. og 2. málslið 7. gr. bætist:
Unþanþegnir þessu gjaldi eru og aðrir utanþjóðkirkjumenn, ef hér á landi 

er sjóður til efiingar og stuðnings trú þeirra með fastri skipulagsskrá, er ráðherra 
staðfestir, og undir stjórn þeirra manna, er ráðherra tekur gilda, og þeir gjaldi 
til hans eigi minna en 2 kr. árgjald hver maður 15 ára að aldri. — Sömuleiðis 
er þessu gjaldi undanþeginn hver sá utanþjóðkirkju-maður, er greiðir eigi minna 
en 2 kr. árgjald til sérstaks fræðslusjóðs fátækra barna i sínum hreppi, enda 
hafi sá sjóður stjórn og skipulagsskrá staðfesta af ráðherra.

Jón Olafsson. Björn Sigfússon. Sigurður Sigurðsson.
Stefán Stefánsson, Eyf. Jón Sigurðsson.

Nd. 708. Viðaukatillaga
við breytingartillögu á þingskj. 701. 

Frá nefndinni.

A eftir orðunum »söfnuðurinn greiðir« komi: árlega.

Ed. 709. Framhaldsnefndaralit
í málinu: Frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Neðri deild hefir gjört allmiklar breytingar á frumvarpinu og hækka flestar þeirra 
útgjöldin allmikið og meira en svo, að nefndin geti ráði Ed. til að samþykkja frum- 
varpið óbreytt. Samkvæmt breytingum neðri deildar hækka útgjöldin um kr. 138,980,00
en hækkanir hennar nema................................................................................ — 24,000,00

mismunur kr. 114,980,00,
sem hekjuhallinn hefir því aukist um í meðferð málsins í neðri deild. Mestu nema hækk- 
animar á útgjöldunum til póstflutning, gufuskipaferðar og flutningabrautanna, auk nýrra 
fjárveitinga til viðskifta-ráðunauta erlendis.

Hækkun póstflutninganna stafar af því, að gufuskipafélögin »Thore« og »Watnes 
erfingjar« hafa neitað að flytja póstflutning með skipum sínum fyrir sömu borgun og 
hingað til og þykir nefndinni því nauður reka til þessarar hækkunar, sem nemur 4000 
kr. á ári.

Hækkun gufuskipa ferðastyrksins um 20,000 kr. hvort árið stafar af því, að í 
ráði er að bæta við sérstökum gufubát, er taki að sér strandferðirnar milli Reykjavíkur 
og Fáskrúðsfjarðar samkvæmt tilboði því, er liggur fyrir þinginu frá »Hinu sameinaða gufu- 
skipafélagi«. Bátur þessi tekur að sér mikið af þeim ferðum, sem ætlast er til að Aust- 
fjarðabáturinn hafi með 12,000 kr. styrk á ári. Þessvegna telur nefndin rétt, að styrkur
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þessi megi alveg niður falla. En í sambandi við þá tillögu sína leggur hún til, að helm- 
ing þessarar upphæðar sé varið til gufubátsferða á Norðurlandi, sem gangi frá Akureyri 
með endastöðvum á Seyðisfirði og öðru hvoru megin við Skaga, og verði því styrkur- 
inn til þess báts 12,000 kr. á ári eða helmingi hærri en hann var áætlaður. Sparast 
þannig 12,000 kr. á fjárhagstímabilinu. En jafnframt tekur nefndin það fram, að hún 
telur réttast og hagkvæniast, að stjórnarráðið samþykki ferðaáætlun þessa báts að fengn- 
um tillögum hlutaðeigandi syslunefndar eða fulltrúa þeirra.

Að því er kemur til flutningabrautanna getur nefndin eða meiri hluti htnnar 
vísað til álits síns í fjárlagamálinu við fyrri meðferð frumvarpsins hér í deildinni.

Viðskiftaráðunauta erlendis telur nefndin geta orðið til mikils gagns fyrir verzlun 
og viðskifti landsins, takist stjórninni að velja vel hæfa menn til þess starfa og býst hún 
við, að þessi fjárveiting verði því að eins notuð, að því skilyrði sé fullnægt svo sem 
auðið er.

Þá hefir neðri deild fært niður um helming 10,000 kr. fjárveitinguna í 13. gr. 
D. II. 2. til rannsóknar og útfærslu símleiða o. s. frv. Þessa niðurfærslu telur nefndin 
vel mikla og byggir það á ummælum símastjórans. Hún leggur því til að þessi liður 
sé aftur hækkaður um 2000 kr. hvort árið, en vill aftur lækka tölulið IV í sömu grein 
um þessa upphæð hvort árið. Styður hún þessa tillögu sína við það, að viðhaldskostn- 
aður landsimanna muni verða minni á næsta íjárhagstímabili en áætlað er, þar sem nýj- 
um simalagningum verður að mestu leyti frestað. Reynist samt sem áður þessi við- 
haldsfjárveiting ónóg, þá verður nefndin að telja vítalaust að grípa til aukafjárveitingar, 
sem ekki er heimil, þegar um nýjar símalagningar eða útfærslu síma er að ræða, en 
getur verið sjálfsögð, er um viðhald símanna er að ræða.

Fyrir öðrum breytingartillögum nefndarinnar verður gerð grein í framsögunni, 
en þess skal þó getið, að nefndin hefir í hyggju að koma meðtillögu til breytingar á 2. 
og 20. gr. frumvarpsins, þar eð tollaukafrumvarpið nú er orðið að lögum.

Alþingi 3. mai 1909.
Eirikur Briem, Sigurður Stefánsson, Steingrímur Jónsson.

formaður. skrifari og framsögum.
Sigurður Hjörleifsson. Gunnar Olafsson.

Ed. 710. Breytingartillögur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá nefndinni.
1. Við 13. gr. B. II. 1. Liðurinn falli burtu.
2. — 6. Sömuleiðis.
3- — ------------ III. 4. Sömuleiðis.
4- — ------- C. 2. Fyrir »45,000—45,000« komi: »39,000—39,000
5- — ------- D. II. 2. Fyrir »5,000—5,000« komi: »7,000—7,000«.
6. — ------------ VI. Fyrir »10,000—10,000« komi: »8,000—8,000«.
7- — ------- E. I. a. Fyrir »1,000—1,000« komi »700—700«.
8. — 15- gr- 14- Fyrir »5,000« komi: »2,500«.
9- — --------33- Fyrir »1,500—1,500« komi: »960—960«.

10. — --------46. Liðurinn falii burtu.
11. — 16. gr. 5. Fyrir »1000—1000« komi: »500—500«.
12. — --------11. Fyrii »3,500—3,500« komi: »4,000—4000«.
13- — 22. gr. 10. Fyrir »6000« komi: »4000«.
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Nd. 711. Rðkstudd dagskrá
feld í Nd. alþingis 4. maí (Þingsál. um húsmæðraskóla 617).

í því trausd að Alþingi verði fúst á að styðja á hæfilegan hátt húsmæðrafræðslu, 
sem upp kynni að koma, ef henni er hagkvæmlega fyrir komið, tekur deildin fyrir næsta 
mál á dagskrá.

Ed. 712. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um að landssjóður kaupi hið forna biskupssetur, 

jörðina Skálholt i Biskupstungum. (Þingskj. 498).
Frá nefndinni.

Aftanvið 1. gr. bætist: »Þó má eigi kaupverðið fara fram úr 12000 
krónum.«

Nd. 713. Breytingartillaga
við frumvarp til laga um sóknargjöld.

Flutningsm.: Björn Kristjánsson.

Við 11. gr. Fyrir orðin: »manntal er hún þarf að nota« komi: manntal 
safnaðarins til afnota.

Ed. 714. Frumvarp
til laga um heimild fyrir landsstjórnina til að kaupa bankaskuldabréf eða þriðja 

flokks baDkavaxtabréf Landsbankans.
(Eftir 3. umr. i Nd.).

1- gr.
Heimilt skal landsstjórninni að kaupa fyrir landssjóðs hönd bankaskulda- 

bréf, sem Landsbankinn gefur út samkvæmt lögum nr. 82, 22. nóv. 1907 eða 
þriðja flokks bankavaxtabréf, fyrir alt að 2 miljónum króna eftir ákvæðisverði 
bankaskuldabréfanna eða bankavaxtabréfanna.

2. gr.
Ennfremur er landsstjórninni heimilt að taka lán fyrir landssjóðs hönd 

alt að 2 miljónum króna og fari vextir eigi fram úr 4l/a°/0 en afborgist á 30 
árum. Og skal láninu varið til að kaupa bankaskuldabréf eða bankavaxtabréf 
samkvæmt 1. gr.

3- gr.
Lög þessi öðlast gildi þann dag, sem þau eru staðfest.

139
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Ed. 715. Frumvarp
til laga um sóknargjöld.

Eins og það var samþykt við 3. umræðu í Nd.

I. Um prestsgjald.

1- gr-
Preststíund af fasteign og lausafé, offur, lausamannsgjald, lambsfóður og 

dagsverk skal af numið frá fardögum 1909.

2. gr.
Hver maður 15 ára eða eldri, hvort heldur er karl eða kona, og í hvaða 

stöðu sem er, skal greiða gjald í prestslaunasjóð 1 kr. 50 aura á ári.
Undanþegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru í einhverju kirkjufélagi 

utan þjóðkirkjunnar, því er prest hefir eða forstöðumann, er fengið hefir konung- 
lega staðfestingu.

Undanþegnir þessu gjaldi eru og aðrir utanþjóðkirkjumenn, ef hér á landi 
er sjóður til eflingar og stuðnings trú þeirra með fastri skipulagsskrá, er ráðherra 
staðfestir, og undir stjórn þeirra manna, er ráðherra tekur gilda, og þeir gjaldi 
til hans eigi minna en 2 kr. árgjald hver maður 15 ára að aldri. — Sömuleiðis 
er þessu gjaldi undanþeginn hver sá utanþjóðkirkju-maður, er greiðir eigi minna 
en 2 kr. árgjald til sérstaks fræðslusjóðs fátækra barna í sínum hreppi, enda 
hafi sá sjóður stjórn og skipulagsskrá staðfesta af ráðherra.

3. gr.
Eindagi gjalds þessa er 31. desember ár hvert fyrir það fardagaár, sem er 

að líða, og skal það greitt í peningum. Sóknarnefndir innheimta gjaldið í fyrsta 
skifti árið 1909, og fá þær 6 °/0 af upphæðinni í innheimtulaun.

4. gr.
Sóknarnefnd skal gera árleg reikningsskil fyrir prestsgjaldinu eftir fyrir- 

mynd, er stjórnarráðið semur með ráði biskups. Reikninginn með fylgiskjölum 
skal oddviti sóknarnefndar síðan senda prófasti fyrir lok febrúarmánaðar ásamt 
upphæð þeirri í peningum, er borið hefir að innheimta, eða kvittun sóknarprests- 
ins fyrir þvi fé, er sóknarnefndin hefir greitt honum samkvæmt ávísun prófasts.

Prófastur getur haldið sóknarnefnd með alt að 1 kr. dagsektum fyrir hvem 
nefndarmann til að gera skil á tilteknum tíma.

H. Um kirkjugjald.

5. gr.
Kirkjutíund af fasteign og lausafé, kirkjugjald af húsum, ljóstollur, lausa- 

mannsgjald, legkaup og skilduvinna sóknarmanna við kirkjubyggingu skal af 
numið frá fardögum 1909.
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6- gr.
I sóknum, þar sem söfnuður hefir tekið að sér umsjón og fjárhald kirkju, 

skal frá sama tíma af numin niðurjöfnun kostnaðar við kirkjusöng samkvæmt lög- 
um 22. maí 1890 um stjórn safnaðarmála, niðurjöfnun kostnaðar til kirkjugarða 
samkvæmt lögum 8. nóvbr. 1901 um kirkjugarða og viðhald þeirra, niðurjöfnun 
kostnaðar við prestskosningu samkvæmt lögum 16. nóvbr. 1907 um veitingu presta- 
kalla, og niðurjöfnun á borgun til safnaðarfulltrúa samkvæmt lögum 16. nóvbr. 
1907 um skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda.

Allan þann kostnað, er hér ræðir um, skal greiða úr sjóði sóknarkirk- 
junnar. Ef kostnaðurinn hvílii’ á fleiri kirkjum eða sóknum í sameiningu, skal 
honum skift niður á þær eftir tölu safnaðarlima í hverri kirkjusókn, þeirra sem 
gjaldskyldir eru.

I þeim sóknum, þar sem söfnuður heflr eigi á hendi umsjón og fjárhald 
kirkju, skal öllum þeim kostnaði, sem um er rætt í þessari grein, jafnað niður á 
þann hátt, að sama gjald komi á hvern safnaðarlim, sem gjaldskyldur er til kirkju.

7. gr.
Hver maður, sem er 15 ára eða eldri, hvort heldur er karl eða kona 

og í hvaða stöðu sem er, skal greiða gjald til kirkju þeirrar, er hann á sókn 
að, 75 aura á ári.

Undan þegnir þessu gjaidi eru allir þeir, sem eru i einhverju kirkjufélagi 
utan þjóðkirkjunnar, því er prest heíir eða forstöðumann, er fengið heflr konung- 
lega staðfestingu.

Nú hefir söfnuður á hendi umsjón og fjárhald kirkju, og má sóknarnefnd 
þá með jákvæði lögmæts safnaðarfundar og samþykki héraðsfundar hækka og 
lækka kirkjugjald fyrir eitt ár i senn eða um tiltekið árabil.

Ef hið lögskipaða kirkjugjald með hækkun þeirri, er sóknarnefnd hefir 
ákveðið og safnaðarfundur og héraðsfundur samþykt, nægir ekki fyrir nauðsyn- 
legum útgjöldum kirkjunnar, er sóknarnefnd heimilt að jafna niður því, sem á 
vantar, á alla gjaldskylda safnaðarlimi eftir efnum og ástæðum.

Undanþegnir þessu gjaldi eru og aðrir utanþjóðkirkjumenn, ef hér á landi 
er sjóður til eflingar og stuðnings trú þeirra með fastri skipulagsskrá, er ráðherra 
staðfe8tir, og undir stjórn þeirra manna, er ráðherra tekur gilda, og þeir gjaldi 
til hans eigi minna en 2 kr. árgjald hver maður 15 ára að aldri. — Sömuleiðis 
er þessu gjaldi undanþeginn hver sá utanþjóðkirkju-maður, er greiðir eigi minna 
en 2 kr. árgjald til sérstaks fræðslusjóðs fátækra barna í sínum hreppi, enda 
hafi sá sjóður stjórn og skipulagsskrá staðfesta af ráðherra.

8. gJ.
í þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir ekki tekið að sér umsjón og fjár- 

hald kirkju, er landstjórninni veitt heimild til aö ákveða kirkjugjald þannig, að 
það, miðað við tölu allra safnaðarlima, er náð hafa 15 ára aldri 1. janúar 1909, 
nemi jafn mikilli upphæð og allar sóknartekjur kirkjunnar hafa numið að meðal- 
tali um 10 ár, 1899—1909.

Ákvörðun þessi skal þó því aðeins gilda, að kirkjuforráðandi eða söfnuður
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hafi beiðst þess, enda hafi hin nýja skipun rýrt eða aukið tekjur kirkjunnar til muna. 
Auglýsing um h ð ákveðna kirkjugjald í hverri sókn skal birt í A-deild Stjórnar- 
tiðindanna.

9- gr.
Eindagi á kirkjugjaldi er 31. desember ár hvert fyrir það fardagaár, sem 

er að líða. Skal það greitt í peningum, og innheimt í fyrsta sinn árið 1909. I 
þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir á hendi umsjón og fjárhald kirkju, skulu 
8Óknarnefndir innheimta gjaldið, og fá þær 6°/0 af upphæðinni í innheimtulaun. 
Aukaniðurjöfnun þá, er ræðir um í síðustu málsgrein 7. greinar, má sóknamefnd 
gera á hverjum tíma árs sem er, og er gjalddagi þess gjalds sex vikum eftir að 
niðurjöfnunin er auglýst. I öðrum sóknum greiðist gjald þetta forráðamanni 
kirkjunnar. Þó má hann fela sóknarnefnd innheimtuna gegn 6°/0 innheimtulaunum.

m. Almenn ákvæði.

10. gr.
Sóknargjald til prests og kirkju og niðurjöfnunargjald í safnaðarþarfii, 

skal hver heimilisráðandi leggja fram fyrir þá, sem lögheimili eiga hjá honum, 
en hann á rétt til endurgjalds hjá öðrum en þeim, sem hann á fram að færa að 
lögum. Nú er heimilisráðandi öreigi að áliti sóknarnefndar og hefir hún þá rétt 
til að ganga að gjaldanda sjálfum. Fvrir þá, sem eru á sveitarframfæri, getur 
húsráðandi krafist endurgjalds úr sveitarsjóði.

11- gr-
Presti eða öðrum þeim, er manntal skal taka, er skylt að láta sóknar- 

nefnd ókeypis í té skýrslur um manntal safnaðarins til afnota við útreikning og 
innheimtu sóknargjalda. Aldurstakmark gjaldskyldra manna samkvæmt lögum 
þessum skal miðað við næsta nýár á undan gjalddaga.

12. gr.
Prestar þeir, sem taka laun eftir eldri ákvæðum, en lögum 16. nóvbr. 

1907 um laun sóknarpresta, skulu fá uppbót úr prestlaunasjóði, svo að jafngildi 
sóknartekjunum eftir meðaltali þeirra síðustu 5 ár frá 1904—1909, að frádregn- 
um innheimtulaunum 6°/0.

13. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin:
Reglugjörð 17. júlí 1782 um tekjur presta og kirkna.
Lög 27. febr. 1878 um kirkjutíund í Reykjavíkurlögsagnarumdæmi.
Lög 19. septbr. 1879 um kirkjugjald af húsum, og lög 2. oktbr. 1891 um 

breyting á téðum lögum.
Lög 3. apríl 1900 um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausa- 

mannsgjalds til prests og ljóstolls og lausamannsgjalds til kirkju.
12.—17. gr. laga 16. nóv. 1907 um laun sóknarpresta.
5. gr. laga 16. nóvbr. 1907 um umsjón og fjárhald kirkna.
Ennfremur eru af numin öll ákvæði eldri laga, er koma í bága við 

lög þessi,
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Ed. 716. Frumvarp
til laga ura löggildingu Dalvíkur.

(Eftir 3. umr. í Nd.\

1. gr.
Dalvik við Eyjafjörð skal vera löggiltur verzlunarstaður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið heflr ákveðið takmörk verzl- 

unarlóðarinnar samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild 
stjórnartíðindanna.

Ed. 717. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Steingrími Jónssyni.

I. Við 13. gr. B. II. 3. Fyrir »10,000«, komi: 15,000.
2. — 13. — C. 1. Niðurlag aths.: »Svo veitist stjórninni og« til enda málsgrein- 

arinnar, falli burtu.
?• — 13. — D. II. 1. Nýr liður:

Til þess að strengja talsíma:
a. Milli Reykjavíkur og Borðeyrar 45,000
b. Milli Akureyrar og Valla 12,000.

Til vara við a: Milli Reykjavikur og Norðtungu 29,000. 
Til vara við b: Tölul. 1. falli niður.

Nd. 718. Frumvarp
til laga um að landssjóður kaupi hið forna biskupssetur 

jörðina Skálholt í Biskupstungum.

Eins og það var samþykt við 3. umr. í Ed.

1. gr.
Landstjórninni veitist heimild til að kaupa landssjóði til eignar hið forna 

biskupssetur Skálholt i Biskupstungum, jafnskjótt sem jörð sú fæst til kaups, fyr- 
ir það verð, er þá semur um, þó má eigi kaupverðið fara fram úr 12,000 kr.

2. gr.
Þegar kaup þessi eru fullgerð, setur landsstjórnin reglur um afnot og 

ábúð jarðarinnar.
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Ed. 719- Frumvarp
til laga um breyting á lögunt um innheimtu og meðferð á kirknafé 22. maí 1890. 

(Eftir 2. umr. í Ed.).

Söfnuði Möðruvallaklausturssóknar veitist undanþága frá Iögum um innheimtu 
og meðferð á kirknafé 22. maí 1890, að því er snertir afhending kirkjusjóðsins í hinn 
almenna kirkjusjóð, þangað til Möðruvallaklausturskirkja verður reist af nýju.

Ed. 720. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Stefáni Stefánssyni.

Við 15. gr. 40. lið. Aftan við liðinn komi nýr liður:
Til Guðm. G. Bárðarsonar til utanfarar til jarðfræðisnáms ioookr. f.á.

Nd. 721. Tillaga
til þingsályktunar.

Frá Jóni Þorkelssyni og Benidikt Sveinssyni.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að leggja fyrir næsta þing 
frumvarp til laga um eiðatökur hér á landi, er fari í svipaða stefnu og frumvarp það um 
þetta efni, er legið hefir nú hér fyrir þinginu í ár.

Sþ. 722. Skýrsla
frá verðlaunanefnd »Gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar*.

Undirskrifuð nefnd, sem kosin var á Alþingi 1907, samkvæmt 3. gr. í reglun- 
um um »Gjöf Jóns Sigurðssonar< 24. ág. 1881, gaf samkvæmt erindisbréfi sínu út aug- 
lising, sem birt var i Lögbirtingablaðinu, þar sem þeim, sem óskuðu eftir að vinna til 
verðlauna af tjeðum sjóði, var boðið að senda til vor firir árslok 1908 rit þau, er þeir 
óskuðu verðlauna firir.

Enn oss hafa engin slik rit borist, og ekki hefur nefndin heldur orðið sammála 
um að nota heimild þá, sem henni er gefin í erindisbrjefinu, að veita, þegar svo stend- 
ur á, nokkuð af verðlaunafjenu sem verðlaun fyrir ritgjörð, er komið hefur á prent, síð- 
an Alþingi síðast var haldið, þótt höfundurinn hafi ekki ætlast til verðlauna.

Verðlaunafjeð geimist því alt tjl næsta tímabils.
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Skírslu þessa um gjörðir vorar njótum vjer hjermeð þess heiðurs að leggja firir 
hið heiðraða Alþingi.

Reikjavík 3. maí 1909.

Bjöm M. Ólsen. Björn Jónsson. Eirikur Briem.

Til
Alþingis 1909.

Ed. 723. Breytingartillðgur
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin X910 og 1911. 

Frá fjárlaganefndinni.

I,

2

3

4

Við 2. gr. 9.

Við 2. gr. 10.

Við 2. gr. 12.

Við 20. gr.

Fyrir »190,000—190,000—380,000« komi:
280,000—280,000—560,000.

Fyrir »140,000—140,000—280,000« komi:
180,000— 180,000—3 6o,ooo.

Fyrir »17,000—17,000—34,000« komi:
25,000—25,000—50,000.

Samtölumar breytast eftir því.
Fyrir orðin: »er ætlast til að jafnist« iil enda greinarinnar komij 
greiðist úr viðiagasjóði.

Ed. 724. Framhaldsálit
frá nefndinni í málinu:

fmmvarp til laga um vátrygging fyrir sjómenn.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta, eins og það nú hefir verið samþykt við 
eina umr. í Nd. og komist að raun um að háttv. Nd. hefir að eins eina breytingu á 
því gert.

Breytingin er við síðari meginmálslið 1. greinar, og er í því fólgin, að skyid- 
an til að vátryggja líf hérlendra sjómanna, er reka fiskiveiðar á róðrarbátum er látin ná, 
ekki aðeins til þeirra, er veiðamar reka á sexrónum bátum og stærri, heldur og til þeirra 
er þær reka á fjórrónum bátum.

Nefndinni þykir engin frágangssök að aðhvllast breyting þessa, og ræður háttv. 
Ed. til að aðhyllast hana og saroþykkja frv. eins og það nú liggur fyrir.

Alþingi 3. maí 1909.

Jens Pálsson, Sigurður Stefánsson, Eirikur Briem. 
formaður. skrifari og framsögumaður.
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Ed. 725. Álit
meiri hluta nefndarinnar i málinu: Frumvarp til laga um samband Danmerkur 

og íslands.

Efri deild heflr fengið þetta mál svo seint frá neðri deild, að henni hefir 
verið ómögulegt að íhuga það og rökræða í nefnd svo sem skyldi.

Á fyrsta fundi nefndarinnar kom það þegar í ljós, að nefndin gat ekki 
orðið á eitt mál sátt um meginatriði máisins.

Meiri hlutinn tekur það þegar fram, að nefndarálit hans getur sakir tíma- 
skorts ekki orðið nema örstutt yfirlýsing um skoðun hans á stærstu meginatriðum 
frumvarpsins.

Sú skoðun hefir um langan aldur verið uppi hér á landi og komið fram 
bæði í ræðu og riti, að íslenzka þjóðin hafi aldrei að lögum afsalað nokkurri 
annari þjóð þvi fullveldi, sem hún hafði sem fullveðja ríki ómótmælt um margar 
aldir. Þessi skoðun hefir þó aldrei skýrst jafnmikið á jafnskömmum tíma, sem 
á þrem síðstliðnum árum, enda hefir sjálfstæðismál vort aldrei verið tekið til 
eins rækilegrar athugunar eins og á þessu tímabili. Þá vill meiri hlutinn 
og í þessu sambandi kveða skýrt á um það, að það er ekki að eins hinn sögulegi 
og lagalegi réttur, sem þjóðin byggir á kröfur sínar í þessu máli, heldur og engu 
gíður hinn þjóðernislegi og siðferðislegi réttur hennar til þess, að vera til og dafna 
í landi sínu sem sérstök þjóð, er ráði að öllu leyti öllum málum sinum, án íhlut- 
unar nokkurrar annarar þjóðar.

Af kosningunum 10. sept. f. á. og nær öllum þingmálafundum síðan er 
það augljóst orðið, að þjóðin telur sjálfstæðisrétti sínum ekki fullborgið með frum- 
varpi millilandanefndarinnar og vill því ekki ganga að frumvarpinu óbreyttu. 
Hinsvegar er það líka augljóst orðið af þessum undirtektum þjóðarinnar, hverjar 
aðalbreytingar hún vill fá á þessu frumvarpi. Eru þær einkum í því fólgnar að 
það ótvíræðlega sé tekið fram í væntanlegum sambandslögum eða sáttmála, að 
ísland sé sjálfstætt fullvalda ríki i sambandi við Danmörku um konung og þau 
mál, er báðir málsaðilar verða ásáttir um að Danir fari með í umboði íslands 
meðan um semur, en báðum málsaðilum sé heimilaður skýlaus uppsagnarréttur 
að þvi er öll þessi mál snertir, að konungssambandinu einu undanteknu. Þessi 
samningsatriði tóku islenzku nefndarmennirnir upp í fyrsta uppkast sitt í milli- 
landanefndinni og bygðu þau á þeirri sannfæringu að íslenzka þjóðin hafi aldrei 
að lögum afsalað sér fullveldi því, sem hún óefað hafði sem fullveðja ríki um 
margar, aldir nokkurri annari þjóð, eins og þeir komast að orði í samningsundir- 
stöðu þeirri, er þeir skrásettu 16. marz f. á.

Um þessi samningsatriði gat nú ekki náðst samkomulag í millilandanefnd- 
inni, eins og kunnugt er orðið. Uppkastið, sem millilándanefndin samþykti að 
lokum, þannig vaxið að efni og orðfæri, að það veitir enga tryggingu fyrir þvi, 
að ísland, að gerðum slíkum samningi, verði í reyndinni sjálfstætt ríki.

Meiri hluta nefndarinnar þykir gagnslaust að fara hér að rekja hinn 
sögulega rétt íslands í þessu efni og það því síður sem það hefir verið gert all-
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rækilega í nefndaráliti meiri hlutans í neðri deild í þessu máli. A hitt leggur hann 
mikla áherzlu, að þingið hlýtur að telja sig bundið við skýlausar yfirlýsingar 
meiri hluta þjéðarinnar, sem ganga í sömu átt og hið fyrsta uppkast íslenzku 
nefndarmannanna í millilandanefndinni.

Það má telja allar líkur fyrir því að hinn samningsaðilinn í þessu máli, 
lög'gjafarvald Dana, vilji ekki að svo stöddu ganga að neinum efnisbreytingum 
á uppkastinu og því sé ekki annað fyrir hendi en að samþykkja það óbreytt, 
eða þá að gera þær efnisbreytingar á því, er í samræmi eru við kröfur íslend- 
inga í máli þessu.

Með því að taka fyrri kostinn, hverfur þingið frá yfirlýstum óskum og 
kröfum þjóðarinnar, með hinum síðari fullnægir það þeim. Neðri deild hefir nú 
tekið þennau síðari kostinn og hefir því breytt frumvarpinu í ýmsum aðalatrið- 
um þess, beint að óskum meiri hluta þjóðarinnar.

Þótt þess sé að svo stöddu lítil von, að samþykki hins málsaðilans fáist 
á þessum breytingum, þá telur meiri hlutinn þó rétt að ganga að frumvarpinu 
óbreyttu. Hann telur rétt af þinginu að setja fram hinar fylstu kröfur þjóðar- 
innar eins og þær hafa komið fram við síðustu kosningar og skoðar því frum- 
varpið fremur sem stefnuskrá þjóðarinnar, er hún vilji halda fast við i aðal- 
atriðunum, en sem samþykt, er eigi megi víkja frá í einstökum atriðum, er 
minna máli þykja skifta, sé um nokkra samvinnu eða samningsfúsleik að ræða 
af hálfu hins málsaðilans. Því er og svo varið með frumvarp þetta, að þótt það 
sé nú samþykt af þinginu, getur ekki til þess komið að gera það að lögum, fyr 
en hinn samningsaðilinn, löggjafarvald Dana, hefir samþykt það, en þangað til 
mun að líkindum bæði þjóð og þingi vinnast tími til að athuga það nánar og 
koma fram með þær breytingar eða ganga að þeim breytingum, sem eftir at- 
vikum kunna að þykja heppilegar eða ekki óaðgengilegar.

Hins vegar treystir meiri hlutinn þvi, að þótt óvænlega horfi i svipinn 
um samkomulag í þessu máli, þá muni bræðraþjóð vorri óðum vaxa svo þekking 
og skilningur á sögulegum, siðferðislegum og eðlilegum rétti íslenzku þjóðarinnar 
til að njóta óskoraðs fullveldis yfir öllum málum sinum, að hún, er stundir líða, 
muni reynast fúsari til að verða við öllum réttmætum kröfum vorum, en hingað 
til hefir raun á orðið.

Vér ráðum þvi deildinni til að samþykkja frumvarpið óbreytt.

Alþingi 3. maí 1909.
Sigurður Stefánsson. Jens Pálsson.

skrifari og framsögum.
Ari Jónsson.

Álit minnihlutans.
Við minnihlutamenn getum ekki með nokkru móti ráðið háttv. deild til 

að samþykkja frumvarp meirihlutans.
Fyrst og fremst er »samband« það, sem meirihlutafrv. vill stofna til milli 

íslands og Danmerkur, Islandi óhentara og óhollara en samband það, sem frv. 
millilandanefndarinnar og stjórnarinnar fer fram á.

140
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Og í annan stað er það öllum fyrirfram vitanlegt, að engin"von er um 
framgang meirihlutafrumvarpsins. Því hafa fulltrúar allra danskra stjórnmála- 
flokka lýst yfir i einu hljóði. Og það hefir meirihlutinn kannast við bæði innan 
þing8 og utan.

Hins vegar er það víst, að stjórnarfrumvarpið á visa von samþyktar af 
hálfu danskra stjórnarvalda, ef íslendingar sjá nú sóma sinn og gagn, og sam- 
þykkja það.

Það frumvarp tryggir íslandi fult einrœði inn á við og lagalegt jafnrœði 
við Danmörku út á við.

Því lýsir frumvarpið eitt út af fyrir sig. Það staðfesta breytingartillögur 
þær, sem minnihlutinn í neðri deild bar fram og eru fáanlegar, en ekki komu 
þar til atkvæða. Og það áréttar loks stjórnarskrárfrumvarp stjórnarinnar, sem 
lagt var fyrir neðri deild i upphafi þings, en er þó ókomið enn úr nefnd.

Hins vegar er það víst, að málið er ónýtt að minsta kosti í bráðina. 
Meirihlutanum hefir lánast að gera það að flokksmáli innan þings sem utan. Og 
er því tilgangslaust að eyða mörgum orðum að því hér. Enda er efri deild 
skamtaður svo afarnaumur tími, einir 2 dagar, og minnihluta nefndarinnar ekki 
nema nokkrar stundir, að það getur þegar af þeirri ástæðu ekki komið til nokk- 
urra mála að semja hér í deildinni jafnítarlegt ágreiningsálit og hinn góði mál- 
staður hefði átt skilið.

Minnihlutinn lætur sér því nægja að bera fram breytingartillögur minní 
hlutans í neðri deild með nokkrum viðaukum, svo það sjáist svart á hvitu, hver 
dbyrgðina ber á falli frumvarpsins. Og getur minni hlutinn, að því er kemur til 
rökstuðningar á tillögunum og útlistunar málsins yfirleitt, að mestu leyti skírskotað 
til nefndarálits minnihlutans í neðri deild, en mun að öðru leyti gera ítarlegri 
grein fyrir málinu í framsögu þess og umræðunum um það í deildinni.

Alþingi 3. maí 1909.

Lárus H. Bjarnason, Stefán Stefánsson.
form., framsögum. minnihl.

Breytingartillögur.
1. I stað 1. gr. komi ný grein svo hljóðandi:

ísland er frjálst og sjálfstætt ríki. Það er i sambandi við Danmörku um 
einn og sama konung og þau mál, er báðir aðilar hafa orðið ásáttir um að 
telja sameiginleg í lögum þessum.

í heiti konungs komi eftir orðið »Danmerkur« orðin: og íslands.
2. I stað 2. gr. komi ný grein svo hljóðandi:

Skipun sú, er gildir í Danmörku um rikiserfðir, rétt konungs til að hafa 
stjórn á hendi i öðrum löndum, trúarbrögð konungs, myndugleika hans og 
um ríkisstjórn er konungur er ófullveðja, sjúkur eða fjarstaddur, svo og um 
það, er konungdómurinn er laus og enginn ríkisarfi til, skal einnig gilda að 
þvi er til íslands kemur.
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3. í stað 3. gr. komi ný grein svo hljóðandi:
Þessi eru sameiginleg mál Danmerkur og Islands:
1. Konungsmata, borðfé ættmenna konungs og önnur gjöld til konungs- 

ættarinnar.
2. Utanríkismálefni. Enginn þjóðasamningur, er snertir íslenzk mál, þau 

sem ekki er farið með sem sameiginleg samkvæmt lögum þessum skal gildur 
vera án samþykkis réttra íslenzkra stjórnarvalda.

3. Hervarnir á sjó og landi ásamt gunnfána, sbr. þó 57. gr. stjórnar- 
skrárinnar frá 5. jan. 1874.

4. Gæzla fiskiveiðaréttar þegnanna, að óskertum rétti íslands til að auka 
eftirlit með fiskiveiðum á landhelgissvæði íslands eftir samkomulagi við Dan- 
mörku um nánari tilhögun á því eftirliti.

5. Fæðingjaréttur. Löggjafarvald hvors ríkisins um sig getur þó veitt 
fæðingjarétt með lögum, og nær hann þá til beggja ríkjanna.

6. Peningaslátta.
7. Hæstiréttur. Þegar gerð verður breyting á dómaskipun íslands, getur 

löggjafarvald þess sett á stofn innanlands æðsta dóm í íslenzkum málum. 
Meðan sú breyting er eigi gerð, skal þess gætt, er sæti losnar í hæstarétti, 
að skipaður sé þar maður, er hafi sérþekkingu á íslenzkri löggjöf og kunn- 
ugur sé islenzkum högum.

8. Kaupfáninn út á við.
4. Aftan við 3. gr. komi ný grein, sem verður 4. gr., svo hljóðandi:

öðrum málefnum, sem taka bæði til Danmerkur og Islands, svo sem 
póstsambandið og ritsímasambandið milli landanna, ráða dönsk og islenzk 
stjórnarvöld í sameiningu. Sé um löggjafarmál að ræða, þá gera löggjafar- 
völd beggja rikja út um málið.

5. I stað 4. gr. komi ný grein, sem verður 5. gr., svo hljóðandi:
Danir og Islendingar á Islandi og Islendingai og Danir í Danmörku njóta 

fulls jafnréttis að öðru jöfnu.
Þó skulu forréttindi íslenzkra námsmanna til hlunninda við Kaupmanna- 

hafnar háskóla óbreytt. Svo skulu og heimilisfastir íslendingar á íslandi 
hér eftir sem hingað til vera undanþegnir herþjónustu á sjó og landi.

Um fiskiveiðar í landhelgi við Danmörku og ísland skulu Danir og Is- 
lendingar jafn réttháir meðan 4. atriði 3. gr. er í gildi.

6. I stað 5. gr. komi ný grein, sem verður 6. gr., svo hljóðandi:
Þangað til öðru vísi verður ákveðið með lögum, er ríkisþing og alþingi 

setja og konungur staðfestir, fara dönsk stjórnarvöld einnig fyrir hönd Is- 
lands með mál þau sem eru sameiginleg samkv. 3. gr. og 9. gr. Að öðru 
leyti ræður hvort rikið að fullu öllum sínum málum.

7. I stað 6. gr. komi ný grein, sem verður 7. gr., svo hljóðandi:
Meðan ísland tekur engan þátt i meðferð hinna sameiginlegu mála, tekur 

það heldur ekki þátt í kostnaði við þau. Þó leggur ríkissjóður íslands fé á 
konungsborð og til borðfjár konungsættmenna hlutfallslega eftir tekjum Dan- 
merkur og íslands. Framlög þessi skulu ákveðin fyrir fram um 10 ár í 
senn með konungsúrskurði, er forsætisráðherra Dana og ráðherra Islands 
undirskrifa.
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Ríkissjóður Danmerkur greiðir ríkissjóði íslands eitt skifti fyrir öll 
1,500,000 kr., og eru þá jafnframt öll skuldaskifti, sem verið liafa að undan- 
förnu milli Danmerkur og íslands, fullkomlega á enda kljáð.

8. Á eftir 6. gr., sem verður 7. gr., k- mi ný gr, sem verður 8. gr., svo 
hljóðandi:

Nú ris ágreiningur um það, hvort málefni séu sameiginleg eða eigi 
samkv. 3. gr., og skulu þá stjórnir beggja ríkjanna reyna að jafna hann ineð 
sér. Takist það eigi, skal leggja málið í gerð til fullnaðarúrslita. Gerðar- 
dóminn skipa 4 menn, er konungur kveður til, tvo eftir tillögu rikisþingsins 
(sinn eftir tillögu hvorrar þingdeildar) og tvo eftir tillögu alþingis. Gerðar- 
mennirnir velja sjálfir oddamann. Verði gerðarmenn ekki á eitt sáttir um 
kosningu oddamannsins, er dómsforseti hæstaréttar sjálfkjörinn oddamaður.

9. í stað 7. gr. komi ný grein, sem verður 9. gr., svo hljóðandi:
Ríkisþing og alþingi getur hvort um sig krafist endurskoðunar á lögum 

þessum, þegar liðin eru 25 ár frá þvi er lögin gengu í gildi. Leiði endur- 
skoðunin ekki til nýs sáttmála innan 3 ára frá því að endurskoðunar var 
krafist, má heimta endurskoðun af nýju á sama hátt og áður, að 5 árum 
liðnum frá því nefndur 3 ára frestur er á enda. Nú tekst ekki að koma á 
samkomulagi meðal löggjafarvalda beggja ríkja innan 2 ára frá því, er end- 
urskoðunar var krafist í annað sinn, og ákveður konungur þá með 2 ára 
fyrirvara, eftir tillögu um það frá ríkisþingi eða alþingi, að sambandinu um 
sameiginleg mál, þau er ræðir um í 4., 5., 6 , 7. og 8. tölulið 3. gr., skuli 
vera slitið að nokkru eða öllu leyti, alt samkvæmt tillögu þeirri, sem fram 
er komin, eða ef tillögur eru fram komnar frá þingum beggja ríkjanna, þá 
samkvæmt þeirri er lengra fer.

10. 8. gr. frv. verði 10. gr.

Nd. 726. Nefndarálit
um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá um hin sérstaklegu 

málefni íslands 5. Jan. 1874 og stjórnarskipunarlögum 3. Okt. 1903.

Frumvarp þetta, sem hin háttvirta deild hefir vísað til nefndarinnar i sambands- 
málinu, hefir oss því miður ekki unnist tími til að athuga til þrautar, enda teljum vér 
og, að eigi sé hægt að ganga frá stjórnarskrá landsins til hlítar á meðan óséð er, hver 
niðurstaða verður og afdrif sambandslaganna frá þessu þingi. Sér enn óglögt fyrir end- 
ann á því, hvenær þeim muni geta orðið ráðið til lykta. En hins vegar teljum vér, að 
æskilegt væri að geta þó sem fyrst fengið breytingar á ýmsum ákvæðum stjórnarskrár- 
innar, sem ekki eru að neinu leyti háðar sambandsmálinu, heldur snerta fyrirkomulag hér 
innanlands, sem og er farið fram á í ýmsum greinum frumvarps þess, er stjómin nú 
hefir lagt fyrir þingið. Það, sem vér einkum teljum æskilegt, að gerð mætti verða 
breyting á, er meðal annars, að heimila mætti að fjölga yrði ráðgjöfum, svo sem frumvarpið 
mælir fyrir um, og um leið gerð sú breyting á fyrirkomulagi landsstjórnarinnar, sem af 
þvi mætti leiða. Ennfremur teljum vér æskilegt, að konungskosning þingmanna yrði
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tekin úr lögum, eins og frumvarpið einnig gerir ráð fyrir. Einnig álítum vér heppilegt, 
að veita konum kosningarrétt og kjörgengi til alþingis. Sömuleiðis, að gera mætti að- 
skilnað ríkis og kirkju með lögum. Til greina gæti og komið, hvort ekki mætti virð- 
ast ástæða til að rýmka almennan kosningarrétt. Og svo gæti verið um sitt hvað fleira.

Um tillögu þá til þingsályktanar um afnám eftirlauna (þingskj. 52), sem vísað 
var til nefndar þessarar, höfum vér ekki tekið nein ákvæði, en könnumst þó við, að 
málefnið sé hins vegar í alla staði þess vert, að það bæði væri af stjórn og þingi tekið 
til gaumgæfilegrar athugunar.

Með skýrskotan til þess, sem að framan er sagt, höfum vér eigi séð oss fært 
að korna með ákveðnar breytingartillögur í einstökum atriðum við frumvarp það, er hér 
liggur fyrir. En sökum þess, að vér teljum æskilegt, að breytingar gæti sem fyrst 
komist á um það, er nú höfum vér að framan talið, hefir oss sýnst tiltækilegast, eins 
og nú stendur, að þingdeildin skoraði á stjórnina að leggja fyrir næsta þing frumvarp 
til stjórnarskipunarlaga meðal annars um þær breytingar á stjórnarskránni, sem nú höf- 
um vér bent til. Vér viijum því leyfa oss að ráða hinni háttvirtu deild til þess að 
samþykkja svo látandi

Tillögu til þingsályktunar.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að leggja fyrir næsta þing 
frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breytingar á stjórnarskrá um hin sérstaklegu mál- 
efni íslands 5. Jan. 1874 og stjórnarskipunarlögum 3. Okt. 1903, er meðal annars 
hnígi að því,

að heimilt sé að fjölga ráðgjöfum,
að afnema konungskosning á þingmönnum,
að veita konum kosningarrétt og kjörgengi til alþingis,
að rýmka kosningarrétt að öðru leyti, og
að skilja megi ríki og kirkju að með lögum.

Alþingi 4. Maí 1909.

Skúli Thoroddsen, 
formaður og framsögumaður.

Jóh. Jóhannesson.
Ólafur Briem.

Jón Þorkelsson, 
skrifari.

Jón Magnússon.

Benedikt Sveinsson.

Jón Olafsson.
Sigurður Gunnarsson.

Auk þess, sem hér er skráð, vil eg hafa það til skilið, að kosningarréttur og 
kjörgengi verði engum skilyrðum háður öðrum en lögaldri og andlegri heilbrigði og að 
eftirlaun embættismanna verði afnumin.

Bjarni Jónsson 
frá Vogi.
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Nd. 727. Nefndarálit.
Peningamálanefndin hefir leitast við að ráða fram úr peningavandræðum lands- 

manna með tillögum sinum um að auka starfsfé bankanna. Hefir hún lagt til:
1. að landssjóður kaupi skuldabréf Landsbankans fyrir alt að 2 miljónir króna;
2. að landssjóður megi kaupa þriðja flokks bankavaxtabréf af honum, ef hin 

eru seld,
3. að landssjóður megi kaupa hlutabréf íslands banka fyrir 2 milljónir króna.
Með þessum tillögum er fyrir því séð, ef þær ganga fram, að
1. að losa megi og koma á peningamarkað vorn 4 milliónum króna, ef þörf 

verður; auk þessa eru skuldabréf Landsbankans seld fyrir 2 milljónir króna; og
2. að landið fær yfirráð yfir íslands banka og að hér verða því eftirleiðis tveir 

innlendir bankar.
Er þá bankamálum vorum komið í vænlegt horf, en þó kann nauðsyn til að 

bera, að bæta skipulag þeirra að nokkru og kveða á um samvinnu bankanna og starfs- 
svið. — Fyrir því leggur nefndin til, að skipuð verði nefnd manna milli þinga til þess 
að gera tillögur um þessa hluti. Þykir henni vel fallið að í þeirri nefnd sé sinn maður 
frá hvorum banka og auk þess þrír aðrir, er stjórnin velur.

Alþingi 4. maí 1909.
Bjarni Jónsson Magnús Blöndahl

frá Vogi (form.) skrifari og framsögum.
Jón Magnússon. Jón Jónsson þm. S.-M. Þorleifur Jónsson.

Þingskjal 727—729

Nd. 728. Tillaga
tii þingsályktar um milliþinganefnd í bankamálum.

Frá peningamálanefndinni.
Framsögumaður Magnús Blöndahl.

Neðri deild alþingis ályktar að skora á stjórnina, að skipa 5 manna nefnd milli 
þinga til að íhuga bankamál landsins og koma skipulagi á þau, gera tillögur um sam- 
vinnu bankanna og starfsvið, og sé í nefnd þessari sinn maður úr hvorum bankanum og 
þrír aðrir.

Nd. 729. Nefndarálit
um till. til þingsál. um útgáfu hentugra skólabóka.

Kenslumálanefndin skiftist mjög í flokka um það, hvort ráðlegt væri að skipa 
nefnd þessa. Nokkur hluti hennar vildi hrinda málinu áleiðis og ráða deildinni til að 
samþykkja tillöguna, en hætti þó við af því að sýnt þótti, að eigi ynnist fylgi. Kaus 
þessi hluti nefndarinnar því að forðast tímatöf af umræðum, en bjarga þó aðalatriðinu, 
að deildin léti í ljósi að henni þætti mikils um vert, að gefnar yrði út hentugar skóla
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bækur á góðri islenzku. Til þess léði binn hluti nefndarinnar fúslega fylgi sitt, því að 
allir vorum vér sammála um að skólabækur á erlendum málum væri

1. þjóðarskömm,
2. lærisveinum erfiðisauki og töf,
3. átumein i móðurmálsþekkingu.
Urðum vér allir sammála um rökstudda dagskrá til áréttingar um framkvæmd á 

þessari bókaútgáfu.

Alþingi 4. mai 1909.

Bjarni Jónsson frá Vogi, Jón Magnússon, Hálfdán Guðjónsson.
formaður og framsögum. skrifari.

Jón Jónsson þm. N.-M. Eggert Pálsson. Stefán Stefánsson. Björn Þorláksson.

Nd. 730. Nefndarálit
um frumvarp til laga um að landssjóður kaupi hið forna biskupssetur 

jörðina Skálholt í Biskupstungum (þingskjal 718).

Vér, sem hin háttvirta deild kaus lil þess að athuga frumvarp um varabiskup 
hér á landi, er landsstjórnin hafði lagt fyrir þingið, leyfðum oss i öndvert þing að koma 
fram með frumvarp það, sem hér liggur fyrir og nú er endursent hingað í deildina frá 
hinni háttvirtu efri deild. Höfum vér nú athugað frumvarp þetta á nýjaleik með þeirri 
breyting, er á því varð i efri deild við síðustu umræðu málsins þar. En breytingin er 
sá auki aftan við 1. grein, að kaupverðið megi ekki fara fram úr 12,000 kr. Að vísu 
efumst vér ekki um, að þetta sé í sjálfu sér nóg verð fyrir jörðina eins og nú stendur, 
— hvert verð sé hæfilegt þegar frá líður er bágt að segja —. og ef til vill jafnvel altof 
hátt, og að því leyti er það óheppilega sett fyrir landssjóðs hönd, ef jörðin kynni að 
vera til kaups áður langt um líður, og gæti orðið til þess, að landssjóður komist að 
lakari kaupum en hann annars hefði þurft. En fyrst og fremst fellur setningin: »þó má 
eigi kaupverðið fara fram úr 12,000 krónumt ekki vel við það, sem á undan segir, að 
heimilt sé að kaupa jörðina, þá er hún »fæst til kaups fyrir það verð, er þá semur um«. 
Og svo álitum vér afaróheppilegt, að landsstjórnin hafi ekki nokkuð liðugar hendur til 
þessa kaups, og teljum að tilgangi frumvarpsins geti algerlega verið fyrirgert með ákvæði 
þvi, sem efri deild hefir sett inn í það. Vér verðum að líta svo á, að landsstjómin 
verði hér að vera óbundin og að menn verði að treysta því, að hún kaupi jörðina fyrir 
það verð eitt, sem skynsemi býður, hlaupi ekki í nein ginkaup, en geti þó ekið svo til 
um verðið, að Iítilsháttar verðmunur standi ekki fyrir kaupum, sem þó hlyti að geta 
komið fyrir, ef fastákveðin væri einhver upphæð, sem ekki mætti þoka þverfeti fram yfir.

Vér verðum þvi að leggja það til, að hin háttvirta deild felli burt orðin í 1 gr. 
frv. »þó má eigi kaupverðið fara fram úr 12,000 krónum«.

Alþingi 4. Mai 1909.
Sigurður Gunnarsson Jón Þorkelsson

formaður. skrifari.
Eggert Pálsson 

framsögum.
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Sþ, 731. Skýrsla

um »Gjöf Jóns Sigurðssonar< á tímabilinu frá 27. júlí 1907 til ársloka 1908.

T e k j u r:
1. Eign sjóðsins eftir skýrslu, dagsettri 17. ágúst 1907:

a. Bankavaxtabréf................................................................
b. Veðskuldabréf................................................................
c. í Landsbankanum...........................................................

2. Tekjur á ofannefndu tímabili:
a. Arsvextir af bankavaxtabréfum til 2/t og lí1 1908 .
b. Arsvextir af veðskuldabréfum til n/6 1908 . . .
c. Arsvextir af fé í Landsbankanum til 31/12 1907 og 1908

kr. 8,000.00 
—' 7,200.00 
— 618.83

— 360.00
— 308.51
— 69.68

Gjöld:

kr. 15,818.83

738.19

— Kr. 16,557.02

1.
2. 
L

Auglýsingar..................................................................................................... kr.
Vextir af keyptum bankavaxtabréfum................................
Eign sjóðsins í árslok 1908:
a. Bankavaxtabréf............................................................... kr.
b. Veðskuldabréf.....................................................................—
c. I Landsbankanum.......................................................... —
d. í sjóði................................................................................—

26.00
34.42

í stjórnarráði Islands 3. mai 1909.

F. h. r. 

Kl. Jónsson.

10,300.00
6,100.00

95.76
0.84

16,496.60

= Kr. 16,557.02

Eggert Briem.
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Sþ. 732. Krumvarp

til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Eins og það var samþykt við eina umræðu í Ed.

I. kafli.
Tekjur.

1- gr.
A árunum 1910 og 1911 telst svo til, að tekjur íslands verði 2,930,530 kr.. og er 

það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.

2. gr.

Af eftirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 2,638,000 kr.

1910. 1911. Alls.

1. Ábúðar- og lausafjárskattur ................................ ..
kr.

50,000
kr.

50,000
kr.

100,000
2. Húsaskattur ................................................................. 12,000 12,000 24,000
3. Tekjuskattur................................................................. 23,000 23,000 46,000
4. Aukatekjur ....................... ......................................... 50,000 50,000 100,000
5. Erfðafjárskattur ........... ................................ ............ 3,000 3,000 6,000
6. Vitagjald ............... ......................... .......................... 20,000 20,000 40,000
7. Leyfisbrófagjöld ......................................................... 5,000 5,000 10,000
8. Utflutningsgjald .......................... ............. ........... 120,000 120,000 240,000
9. Áfengistollur ..............................  .............. .............. 280,000 280,000 560,000

10. Tóbakstollur.............................................................. 180,000 180,000 360,000
11. Kaffi- og 8ykurtollur ....................... ......................... 350,000 350,000 700,000
12. Ánnað aðflutningsgjald ............................................ 25,000 25,000 50,000
13. Gjald af innlendri vindlagjörð og bittergjörð ....... » » » » » »
14. Leyfisbrófagjöld og árgjöld af verzlun og veiting 

áfengra drykkja ................................................ ... 12,500 12,500 25,000
15. Pósttekjur..................................................................... 80,000 80,000 160,000
16. Símatekjur ................................................................. 75,000 80,000 155,000
17. Tekjur af íslandsbanka ............................................ 13,000 13,000 26,000
18. Ovissar tekjur ............... ................................. ....... 18,000 18,000 36,000

Samtals...

Upphæðimar í 8.—13. tölulið eru áætlaðar að 
frádregnum ‘2fi innheimtulaunum.

1,316,500 1,321,500 2,638,000

141



112Í! Þingskjal 732

3. gr.
Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 45,330 kr.:

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 35,000 kr.
að frádregnum umboðslaunum, prests-
mötu, húsabótastyrk o. fl., alls ....... 14,000 —

21,000 21,000 42,000
2. Tekjur af kirkjum ........... ............... 65 65 130
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli... 1,600 1,600 3,200

Samtals... 22,665 22,665 45,330

4. gr.

Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 118,000 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Leigur af innstæðufó viðlagasjóðsius.......................
kr.

44,000
kr.

43,000
kr.

87,000
Upp í lán verður borgað:

á árinu 1910 30,025 kr. 05 a.
- — 1911 32,187 — 55 -

62,212 kr. 60 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til Landsbankans........... 7,500 7,500 , 15,000
3. Leiga af innstæðufé í bönkum og af bankavaxta- 

bréfum ......................................................................... 8,000 8,000 16,000
Samtals... 59,500 58,500 118,000

5. gr.

Ymislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Það, sera greitt er frá prestaköllum samkvæmt
kr. kr. kr.

lögum 27. febr. 1880 ........... ......................... ....... 2,000 2,000 4,000
2. Endurgjald skyndilána til embættismanna ........... 600 600 1,200
3. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum........... 2,000 2,000 4,000

Samtals...

Heimilt er prestinum í Staðastaðarprestakalii að verja 
árgjaldinu af því, 300 kr. hvort árið, til viðreisnar kirkju- 
jörðum prestakallsins eftir nánari ákvæðum stjórnarinnar.

4,600 4,600 9,200
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6. gr.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
60,000 60,000 120,000

2. kafli.
Útgjöld.

7. gr.

A áruniim 1910 og 1911 veitast til útgjalda samkvæmt þeim gjaldagreinum, sem 
nákvæmar er skyrt frá í 8.—19. gr. 2,945,660,33.

8. gr.

Til greiöslu vaxta og afborgana af láni landssjóðs úr ríkissjóSi Danmerkur kr. 53,333,33 
fyrra árið, kr. 52,000,00 síSara árið, kr. 105,333,33.

9- gr-
Til útgjalda við hina æðstu stjóm landsins veitast 100,000 kr.:

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
1. Til ráðherrans:

a. Laun.................................................. . 8,000 kr.
b. Til risnu........... ............................. . 2,000 —
c. Uppbót fyrir embættisbústaS ...... . 2,000 —

12,000 12,000 24,000
2. Til utanferða ráðherrans....................... 2,000 2,000 4,000
3 Tjtiin landritara ......................................... 6,000

10,500
6,000

10,500
12,000
21,0004. Laun þriggja skrifstofustjóra...............

5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar ... 
Til Landsbankans fyrir að gegna

16,000 16,000 32,000
6. landfógeta-

störfum .................................................... 2,500 2,500 5,000
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúskiu

alt, afi .............................................................. 1,000 1,000 2,000

Samtals... 50,000 50,000 100,000
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10 gr.
Til kostnaðar við alþingi veitast 60,000 kr. Til kostnaðar við yfirskoðun lands 

reikninganna 1,600 kr. alls 61,600 kr.

H. gr.
Til útgjalda við dómgæzluna og lögreglustjórnina o. fl. veitast 217,930 kr.:

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn:

1.

2.
3.

Laun :
a. Til dómara og sýslumanna................................
b. Til hreppstjóra ........ ................... ......................
Ritfé handa bæjarfógetanum í Reykjavík .......
Til hegningarhússins í Reykjavík:

1910. 1911.
a.
b.

Laun fangavarðar .......
Þóknun handa dóm

1,230 kr. 1,230 kr.

kirkjuprestinum ........... 100 — 100 —
c. Þóknun handa lækni ... 60 — 60 —
d. Ymislegur kostnaður ... 2,825 — 2,825 —

Kostnaður við viðhald fangelsanna ........................4.
5. Önnur útgjöld :

a. Þóknun handa tveimur settum 
málaflutningsmönnum við yfirrótt-
inn .................................................... 1,600 kr.

b. Laun seudiboðans við yfirrótt-
inn ...............   50 —

c. Til eldiviðar á yfirréttarstofunum 50 —
d. Til viðhalds á yfirréttarstofunum

o. fl..................................................... 50 —
e. Kostnaðnr við sakamal og Iögreglu-

mál ..................................................... 3,000 —
f. Kostnaður við gjafsóknarmál ....... 300 —
g. Utgjöld við sáttamál....................... 50 —

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

67,300 67,300
8,000 8,000
1,400 1,400

4,215 4,215
300 300

5,100 5,100

86,315 86,315
172,630

172,630



Þingskjal 732 1125

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 172,630

B.
Ýmisleg útgjöld:

Til þess að gefa út Btjórnartíðindi og landshags 
skýrslur:
a. Þóknun fyrir útgáfn tíðindanna m.fl. 450 kr.
b. Til pappfrs og prentunar stjórnar-

tíðandanna (50 arkir), alt að 32
kr. örkin ........................................ 2,600 —

c. til pappíra, prentunar og aukavinnu
við landshags8k/ralur alt að ....... 3,600 —

d. Til kostnaðar við sending með póst-
um alt að ........................................ 1,000 —

7,650 7,650
Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- 
eyri undir embættisbréf svo og embættissímskeyti 
og samtöl................................ .................................. 8,000 8,000
Brunaábyrgðar- og sótaragjald fyrir nokkrar opin- 
berar byggingar ......................................................... 1,000 1,000
Til embættiseftirlitsferða............... .............................
Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-

1,000 1,000

skoðun á skipamælingum .................................... .
Til útgjalda við eftirlit úr landi nteð fiskiveiðum

300 300

útlendinga..................................................................... 500 500
Til aðstoðar löggæzlu um síldveiðatímann ...........
Utgjöld til yfirekattanefnda og fyrir húsaskatts-

1,000 1,000

virðingar ............................................ ........................
Útgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10.

200 200

nóvbr. 1905 ......................................... ...... ............. 3,000 3.000

22,650 22,650
45,300

Samtals... 217,930

12 gr.

Til útgjalda við læknaskipunina veitast kr. 298,050.

1910. 1911. Alls.

1. Laun........................................................  ..................
2. Styrkur til Öræfinga til að vitja læknis...............

Styrkurinn útborgist hreppsnefnd Hofshrepps.

kr.
75,200

150

kr.
75,200

150

kr.
150,400

300

Flyt... 75,350 75,350 150,700
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Flnttar... 75,350 75,350 150,700

3. a. Styrkur til augnalæknis Bjö’ns Olafssonar í 
Reykjavík með skyldu til að veita stúdentum 
á læknaskólanum tilsögn í augnlækningum, 
svo og til að halda ókeypis »klinik« handa 
fátækum mönnum, að minsta kosti einu sinni 
á mánuði ............................................................. 2,000 2,000

b. Styrkur til hir.s sama manns til lækningaferð- 
ar kringum Iandið á helztu viðkomustaði strand- 
skipa með því skilyrði, að hann á hverri hring- 
ferð hafi að minsta kosti hálfs mánaðar dvöl 
á einum hinum fjölmennasta viðkomustað, 
eftir samráði við stjórnarráðið, eftir reikningi 
hvort árið alt að 300 kr.................................... 300 300 4,600

4. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft í Reykjavík 
með skyldu til að veita stúdentum á læknaskól- 
anum tilsögn í tannlækningum, svo og til að halda 
ókeypÍB »klinik« handa fátækum mönnum, að 
minsta kosti einu sinni á mánuði ....................... 1,000 1,000 2,000

5. Holdsveikisspítalini].................................................... 30,875 30,875 61,750
6. Geðveikishælið á Kleppi............................................ 17,600 17,600 35,200
7. Til reksturskostnaðar heilsuhælisins si'ð. á............. 10,000 10,000
8. Utgjöld við bólusetningar ............................ ....... 1,000 1,000 2,000
9. Önnur útgjóld:

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkra-
skýla ................................................  3,000 kr.
Þar af til sjúkrahússins á Patreks- 
firði kr. 300 hvort árið.

b. Sjúkrahúsiö á Akureyri, til aðgerð-
ar á húsinu f. á.............. ................ 2,000 —

Meö því skilyrði, að Akureyrar-
kaupstaður og Eyjafjarðarsýsla 
taki að sér að fullu viðhald spí- 
talans framvegis.

c. Til náms yfirsetukvenna ............... 2,000 —
d. Til verkfæra handa yfirsetukonum 400 —
e. Gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum

31. janúar 1896 um varnir gegn 
útbreiðslu næmra sjúkdóma ....... 4,000 —

f. Gjöld samkvæmt 25. gr. í lögum
6. nóvbr. 1902 um varnir gegn 
því að næmir sjúkdómar berist til
Islands ............................................ 1,000 —

g. Til kaupa á sótthreinsunarofni í
sóttvarnarhÚ8Íð á Akureyri f. á.... 600 —

h. Styrkur til sjúkrahúsa til að halda 
lærðar hjúkrunarkonur, alt að 200
kr. til hvers .................................... 600 —

Flyt... 128,125 138,125 266,250
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Fluttar...
Styrkur til þess að koma upp 
sjúkraskýlum á föstum læknissetr- 
um, alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, þó aldrei meira eu nemi 
1000 kr. á hverja þúsund héraðs 
búa og með því skilyrði, að stjórnar- 
ráðið ssamþykki teikningu af hús- 
inu eftir að hafa fengið álit land- 
læknis, og að sýslufélag það, er 
sjúkraskýlið heyrir til, taki það að
sór til eignar og reksturs ........... 3,000 kr.
Styrkurtilhéraðslækna til utanferða
í því skyni, að afla sér nýrrar læknis
þekkingar. Stjórnarráðiðveitirþenn
an styrk eftir tillögum landlæknis
og má ekki verða meira en 120 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl utaulands 600 kr.

Samtals...

13. gr.

A.
Til útgjalda við póststjóruina:

Lauu:
a. Handa póstmeistaranum ............... 4,000 kr.
b. 1. Handa þrem póstafgreiðslu-

mönnum í Reykjavík............... 4,900 —
Þaraf 500kr.sem launaviðbót handa 
núverandi 1. póstafgreiðslumanni.

2. Handa póstafgreiðslumönnum
utan Reykjav/kur  ............... 19,000 —

c. Handa bréfhirðingamönnura...........  8,000 —

PÓ8tflutningur .............................................................
Þar af alt að 12000 kr. hvort árið fyrir að flytja 

alls konar póstsendingar (þar með taldar böggal- 
sendingar, peninga- og ábyrgðarbréf) með skipum, 
sem ekki njóta fasts tillags, milli íslands og út- 
landa og milli hafna á íslandi, vátryggja þær og 
annast skil á þeim á höfnum, að því tilskildu, að 
skipin sigli með fastri ferðaáætlun sem auglýst sé
fyrir fram.
Onnur útgjöld:
a. endurgjald fyrir skrifstofukostnað 

póstmeistara eftir reikningi alt að 5,000 kr.
Pósthúsið 86 opið 9 stundrr hvern 

virkan dag, og 1 stund hvern helg- 
an dag.

b. Önnur útgjöld ...............  .............. 7,300 —

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
128,125 138,125 266,250

17,200 14,600 31,800
145,325 152,725 298,050

942,527.
1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

35,900 35,900
54,000 54,000

12,300 12,300
102,200 102,200

204,400
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1910. 1911: Álls.

kr. kr.
Fluttar

kr.
204,400

B.

Til vegabóta.

I. Til kostnaðar við stjórn og 
gjörða:
1. Til verkfræðings landsins:

a. Iaun ............................
b, ferðakostuaður og fæð-

ispeningar...............  ..
2. Til aðstoðarmauns :

a. laun ............................
b. viðbót við Iaun núver- 

andi aðstoðarmanns...
3. Skrifstofukostnaður .......
4. Til vegamælinga og verk- 

fróðra aðstoðarmanna ...
5. Til eftirlits með vegavið-

haldi ..............................

udirbúning vega-
1910 1911

kr. kr.
3,000 3,000

500 500

2,000 2,000

700 700
500 500

1,500 1,500

» 200
8,200 8,400

flutningabrauta:
Húnvetuíugabraut ....... 4,500
Reykjadalsbraut ........... 10,000
Fagradalsbraut...... ........ 3,000
Holtavegur ................... 5,000
Til viðhalds flutuinga- 
brauta ............................ 7,000

29,500 10,000

þjóðvega:
Mosfellssveitarvegur... 6,000 6,000
Stykkishólmsvegur ... .. 6,000 6,000
Holtavörðuheiðarvegur
(brýr á hana) ............ . » 16,000
Skaftárhraunsvegur....... 6,000 6,000
Til brúar á Laxá i Horna-

firði ............... 10,000 »

Flyt ... 28,000 34,000 37,700 18,400 204,400
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1910 1911
kr. kr.

Fluttar ... 28,000 34,000
6. Frá Ljárskógum til

Svínadals ........................ 1,000
7. Til viðgerðar og framhalds á 

þjóðveginum úr Hrútafjarð- 
arbotni í Gilsfjarðarbotn... 3,000

8. Aðrar vegabætur og við-
hald ................................ 15,000 10,000

IV.
V.

VI. 
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

S XII.

XIII. 
j XIV.

I
!
1

j
1

Til fjallvega .............................................................
Til áhalda ................................................ .....  ...
Til dragferjuhalds á Héraðsvötnum ...........
Til dragferjuhalds á Lagarfljóti.............. ...........
Hvammstanga- kaupstaðarvegur (fyrir Múlann) 
Til akvegar frá Dalvík inn Svarfaðardal, gegn 
4000 kr. tillagi að minsta kosti annarsstaðar
frá........... ................................................. ...........
Breiðdalsvegur ............................ ........................
Til sýsluvegar frá Hafnarfirði til Keflavíkur ...

Fjárveitingarnar undir töluliðum VIII, X, og XI 
veitast með því skilyrði, að jafnmiklu fé sé að 
minsta kosti varið til veganna annarsstaðar frá. 
Til vegagerðar í Fljótshlíð...................  .. ..........

Gegn 3,000 króna tillagi frá Fljótshlíðarhreppi 
og því sem til vantar annarsstaðar frá.
Til brúar á Sandá í Þistilfirði................................
Til Garðars Gíslasonar til mótorvagnskaupa, til 
þess að halda uppi reglubundnum mótorvagns- 
ferðum á akvegunum út frá Reykjavík, sérstak- 
lega flutningabrautinni austur .........................

Fjárveitingin er bundin því skilyrði, að fjár- 
hæðin endurborgist, sé þeim skilmálum eigi full- 
nægt, sem ákveðnir verða i samningi, er stjórn- 
arráðið gerir um ferðirnar.

C.
1. Til gufuskipaferða alt að ........................  ..............

Stjórninni veitist heimild til að gera samninga um 
gufuskipaferðirnar er gildi næstu tvö ár, að því til- 
skildu:
Að strandferðum og millilandaferðum verði hagað 
svo, að þær verði eigi minui né lakari en ferðir 
þær, er hið sameinaða gufuskipafélag nú býður, og 
eru áætlanir um þær ferðir á þingskjali 679.
Að skipin verði eigi lakari en þau, sem þar eru

1910. 1911. Alls

kr. kr. kr.

37,700 18,400 204,400

47,000 44,000
5,000 5,000
2,000 2,000

300 300
300 300

5,000

2,000
2,000
7,500 7,500

2,000

10,000
■

4,000

124,800 77,500
202,300

60,000 60,000

60,000 60,000 406,700
142

i
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Fluttar ...
nefnd, og só eitt skipið með kælirúmi vel hæfu til 
fisk- og kjötgeymslu milli landa, og fari 9 ferðir 
um líkt leyti og þar er gert ráð fyrir.
Að viðkomur í Færeyjum séu ekki fleiri en í gild- 
andi áætlun hins sameinaða gufuskipafélags.
Að farmgjöld verði eigi hærri en nú eru, og fargjöld 
eigi heldur, nema milli landa á hraðskreiðasta skipinu. 
Að alt að 25 stúdentum og alt að 50 efnalitlum 
iðnaðarmönnum og alþýðumönnum árlega veitist sú 
ívilnun með fargjald á milli Islands og Kaupmanna- 
hafnar, að þeir geti ferðast á öðru farrými báðar leiðir 
fyrir samafargjaldog venjulegterfyrir aðra leið, enda 
sýni þeir vottorð frá forstjóra íslenzku stjórnarráðs- 
skrifstofunnar í Kaupmannahöfn eða frá sýslumanni 
eða bæjarfógeta í hlutaðeigandi sýslu eða kaupstað, 
og ennfremur að því tilskildu, að fluttir séu inn- 
flytjendur (immigrantar) til Islands fyrir samsvar- 
andi gjald því, sem hið samemaða gufuskipafólag 
hingað til hefir tekið fyrir útflytjendur (emigranta) 
frá íslandi milli íslands og Skotlands.

Svo veitist stjórninni og heimild til að gera samn- 
ing um gufuskipaferðirnar um alt að 10 ára tíraa- 
bil með sama árlegum styrk, ef mun betri ferðir 
fást með þvi' móti, ef kælirúm fást í minst tveim- 
ur skipunum, er fara milli landa, og ef minst eitt 
skip fer nokkrar ferðir á ári milli Hamborgar, 
Leith og íslands.

2. Til gufu- og mótorbátaferða .................................. .
D.

Til ritsíma og talsíma.
I. Ritsímafólagið mikla norræna umsamdar ársgreiðsl- 

ur um 20 ár frá 25. ágúst 1906 að telja .......
II. Til nýrra landsímalagninga o. fl.

1. Siglufjarðartalsími
frá Vatnsleysu ... 35,000 
Hér af væntist frá 
hlutaðeigandi hér- 
uðum .................. . 10,000 25,000

2. Til þess að strengja talsíma:
a. Milli Reykjavíkur og

Norðtuugu ..... 29,000
b. Milli Akureyrar

og Valla ..... . 12,000 41,000
3. Til rannsóknar símaleiða, 

nauðsynlegrar útfærslu og 
umbóta, þar á meðal til 
þess að fjölga notenda lín- 
um á Akureyri, Seyðisfirði 
og Isafirði og til stofnunar
nýrra stöðva m. fl. ------- 7,000 7,000
Það skal jafnan vera skilyrði fyrir því, að stofn- 
settar sóu talsímastöðvar til almenniugs nota á

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
60,000 60,000 406,700

39,000 39,000
99,000 99,000

198,000

35,000 35,000

73,000 7,000

108,000 42,000 604,700Fluttar ...
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

I.

II.
III.
IV.

Fluttar

framangreindum símaleiðum, að hreppurinn 
ábyrgist og kosti að sínum hluta starfræksluna 
eftir peim reglum, sem nú gilda um stofnun 
venjulegra landsímastöðva og stjórnin nánara 
ákveður.

Til starfrækslu landsímanna:
laun forstjóra landsímanna 
ritsímastöðin í Reykjavík 
ásamt aðalskrifstofu land-

5,000 5,000

sfmanna................................
ritsímastöðin á Akureyri,

10,000 10,000

ásamt bæjareímkerfinu ... 6,700 6,700
ritsímastöðin á Seyðisfirði,
ásamt bæjaraímkerfinu ... 
ritsíinastöð á ísafirði, ásamt

8,150 8,150

bæjareímkerfi ................... 5,450 5,450
sfmastöð á Borðeyri ...........
útgjöld við eftirlitsstöðvar

2,550 2,550

og aðrar talsfmastöðvar ... 1,400 1,400

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m..............

Kostnaður við ferðalög starfrækslunnar vegna ...

Viðhald landsímanna .............. ..........................

Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ...............

E.

Til vita.

Til eftirlits með vitum :
a. laun ................................................ 700 700
b. tilferðakostnaðareftirreikningialtað 500 500

Skipaskagaviti ....................... ....................  • .......
Elliðaeyjarviti .. ............... .....................................
Arnarnesviti: kr.
1. til vitavarðar .................... .. ....... 500
2. fyrir olíu ...............................   2C0
3. — steinkol ..........................  100
4. ýmisleg útgjöld ____________    260

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
108,000 42,000 604,700

39,250 39,250

4,000 4,000

1,500 1,500

8 000 8,000

400 400

161,150 95,150
256,300

1,200 1,200
300 300
400 400

1,060 1,060

2,960 2,960 860,300Flyt ...
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V. Siglunessviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu .......
3. — steinkol
4. ýmisleg útgjöld

Fluttar ... 
kr.

........ 600

........ 250

........  50

........  150

1910.

kr.
2,960

1,050

1911.

kr.
2,960

1,050

Alls.

kr.
860,300

VI. Til þess að reisa Rifstangavita, ásamt bústaS 
handa vitaverSi og til þess aS kaupa lóð undir 
vitahúsin ................................................................. 25,000

VII. Til þess aS setja sjálf-hreifandi vitaljósker á
Langanesi ................... ........ . ................................

VIII. Dalatangaviti: kr.
1. til vitavarSar ..........................   400
2. fyrir olíu .................................  250
3. — steinkol ........... .... .............. 100
4. ýmisleg gjöld ......................................... 250

IX. a. Til þess aS reisa Dyrhólaeyjarvita, ásamt 
bústaS handa vitaverSi og til þess aS kaupa 
lóS undir vitahúsin ........................................

b. Til kostnaSar við vitann síð. á. ...................

X. Vestmannaeyjaviti: kr.
1. til vitavarSar ........................................ 700
2. fyrir olíu ................................................ 200
3. — steinkol ............................................. 100
4. ýmisleg útgjöld .................................... 175
5. hús handa vitaverði f. á. ... ........... 2,000

Reykjanesviti: kr.
1. til launa vitavarðar ............ 1,500
2. fyrir olíu ........  500
3. — steinkol ........................................ 100
4. ýmisleg útgjöld ............  875
5. til að endurbæta lending viS Kistur f. á. 2,000

3,500

1.000

25,000

3,175

1,000

1.000

1,175

4,975 2,975

41,660 35,160 860,300

XI.

Flyt ...
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar ... 41,660 35,160 860,300

Garðskagaviti: kr.
1. til vitavarðar .......................... ........... 600
2. fyrir olíu .................................... ........... 200
3. til viðhalds á húsi, áhöldum o. fl. ... 300
4. fyrir steinkol ............... ............ ........... 100
5. ýmisleg útgjöld ........................ ........... 116

1,316 1,316

Gerðatangarviti ................................. 100 100

Hafnarfjarðarvitar: kr.
1. til vitavarðar ...................  ..... .......... 400
2. fyrir olíu .................................... ........... 125
3. — steinkol ............................ ........... 50
4. ýmisleg gjöld .. ...................... ........... 100

675

Gróttuviti: kr.
1. til vitavarðar ........................... ........... 500
2. fyrir olíu .................. ................. ........... 150
3. — steinkol ............................ ........... 60
4. ýmisleg gjöld ............................ ........... 240

950 950

44,701 37,526 82,227

Samtals ... 942,527

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála veitast kr. 502,040.

a. 1. 
2.

A.

I þarfir andlegu stéttarinnar: kr.
laun biskupsins..............................................5,000
skrifstofukostnaður ....................... 1,000

1910. 1911. AIls.

kr. kr.

6,000 6,000

6,000 6,000Flyt ...

í
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Flnttar ...
b. önnur útgjöld:

1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,
1- gr..........................................................................

2. Til bráðabirgðaruppbótar brauðum ...................
Ráðherrann úthlutar styrknum eftir tillögum 
biskups.

3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti ...
4. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 

prestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum...
5. framlag til prestlaunasjóðs ................................

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr
' 6,000 6,000

6,500 6,500
5,000 5,000

600 600

4,000 4,000
24,000 24,000

46,100 46,100
92,200

B.

Til kenslumála.

I. Til prestaskólans:
a. laun ...........................  ......

önnur útgjöld :
1. húsaleigustyrkur handa læri-

1910.
kr.

960

1911.
kr.

960
sveinum, alt að 80 kr. til 
hvers ....................... ............

2. námsstyrkur ....................... 1,000 1,000

3.

Styrkurinn til hvers nem- 
anda má eigi fara fram úr 
250 kr. fyrir skólaárið.

Húsaleigustyrk og náras- 
styrk má að eins veita efni- 
legum, reglusömum og efna- 
litlum nemendum, og gangi 
að öðru jöfnu utanbæjar- 
nemendur fyrir bæjarnem 
endum.
til tímakenslu ...............  .. 100 100

4. til bókakaupa...................... 300 300
5. til eldiviðar og ljósa ........... 150 150
6. til umsjónar ...................... 100 100
7. ýmisleg útgjöld ................... 250 250
8. til þess að gefa út kenslu-

Flyt ... 2,860 2,860

9,200 9,200

9,200 9,200 92,200
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1910. 1911. 
kr. kr.

Fluttar ... 2,860 2,860
bækur handa prestaskólan- 
um, 25 kr. fyrir örkina, alt 
að............................................ 250 250

1910. 1911. Alls.

II. Til læknaskólans:
a. laun.........................................................................

b. önnur gjöld: kr.
1. húsaleigustyrkur handa uemend-

um, alt að 80 kr. til hvers...........  1,200
2. námsstyrkur ....................... ............ 1,600

Styrkur til hvers nemanda má 
eigi fara fram úr 250 kr. fyrir 
skólaárið.

Uúsaleigustyrkur og námsstyrkur 
veitist eftir sörau reglum og við

kr.
9,200

kr.
9,200

3,110 3,110

12,310 12,310

3,200

prestaskólann.
3. eldiviður, Ijós og ræsting ........... 550
4. til bókakaupa, verkfæra og kenslu-

áhalda ................................................ 700
5. ferðastyrkur handa læknaefnum ... 300
6. þóknun fyrir tímakenslu í efna-

fræði .......   400
7. þóknun til Þórðar geðveikralæknis

Sveinssonar fyrir kenslu i lagalegri 
læknisfræði ........................................ 300

8. til umbúða og annars kostnaðar við
ókeypis >klinik« alt að ............... 200

9. ýmisleg útgjöld ............................ .. 200
________5,450

c. til þess að leigja hús handa læknaskólauum ...

3,200

5,450

1,000 1,000

9,650 9,650

kr.
92,200

24,620

19,300

Flyt ... 136,120
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1910. 1911.

kr. kr.

Alls,

kr
136,120Pluttar ...

Til lagaskólans: 1910.
kr.

1911.
kr.

a. laun............................................ 6,800 6,800
b.
c.

til aukakeuslu .......................
önnur útgjöld:
1. húsaleigustyrkur handa nem- 

endum, alt að 80 kr. til

1600 1600

hvers ... .............................. 960 960
2. námsstyrkur ........................

Húsaleigustyrkur og náms- 
styrkur veitist eftir sömu 
reglum og við prestaskól-
ann.

1,200 1,200

3. eldiviður, ljós og ræsting ... 250 250
4. til bókakaupa ................... 500 500
5. húsaleiga ........... ........... 500 500
6. önnur útgjöld ................... 200 200
7. til útgáfu kenslubóka ....... 500 500

IV. Til hius almetttta metitaskóla:
a. laun ...................  ...............................................
b. aðstoðarfé: kr.

handa söngkennaranum ...................  .. 600
fimleikakennaranum ............... 700

til dyravarðar ....................................... 1000
fyrir yfirumsjón með húsum og áhöld- 
um skólans ........................   200

c. önnur útgjöld: 1910. 1911.
kr. kr.

1. til bókasatns skólans ....... 400 400
2. til eldiviðar og ljósa ....... 1.400 1,400
3. til skólahússins utan og

innan .......................  . ...... 1,400 1,400
4. til fasts aukakennara ....... 1,600 1,600
5. til annarar tímakenslu og

prófdómenda ....................... 1,200 1,200
6. húsaleigustyrkur handa 36 

lærisveinum, 20 kr. handa
hverjum .......   720 720

7. námsstyrkur .............  2,000 2,000

Flyt ... 8,720 8,720

12,510 12,510
25,020

19,200

2,500

21,700

19,200

2,500

21,700 j 161,140
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1910.
kr.

Fluttar... 8,720 8,120 
Styrkur til hvers nemauda

má eigi fara fram úr 200
kr. fyrir skólaárið

Húsaleigustyrk og náms-
styrk má að eins veita efni-
legum, reglusömum og efna-
litlum nemendum og gangi
að öðru jöfnu utanbæjarnem-
endur fyrir bæjarnemendum.

V.

8. Þóknun handa lækni ........... 100 100
9. Ymisleg útgjöld ................... 1,000 1,000

10. Til vísindalegra áhalda við
kenslu .................................... 450 450

11. Til þess að gefa út kenslu-
bækur handa hinum almenna
mentaskóla alt að 45 kr.
fyrir örkina............................ 1,000 1,000

12. Til áhalda við fimleika
kenslu ................... ........... 100 100

13. Til verðlaunabóka ....... . ... 300 300

Til gagufræðaskólans á Ákuteyri:
a. Lauu ...........................................
b. Önnur útgjöld: 1910. 1911.

kr. kr.
1. Til bóka- og áhalda-

kaupa við kensluna ....... 600 600
2. Til eldiviðar og ljósa....... 600 600
3. Til tímakenslu og auka-

kenslu................................ 2,500 2,500
4. Til styrkveitinga náms-

piltum..........................  ... 800 800
5. Ýmisleg útgjöld, þar með

talin dyravarzla............... 1,400 1,400

Til keuuaraskólans :
a. Laun ........................................ 6,600 6,600
b. Önnur útgjöld ■

1911.
kr.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
21,700 21,700 161,140

11,670 11,670

33,370 33,370
66,740

6,600 6,600

5,900 5,900

12,500 12,500
25,000

252,880

VI

Flyt .. 6,600 6,600
143
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VII.

VIII.

1.
Fluttar..

Tímakensla ................

1910.
kr.

. 6,600 

. 1,000

1911.
kr.

6,600
1,000

2. Eldiviður og ljós .......... 800 800
3. Bókakaup og áhöld ..... 300 300
4. Námsstyrkur ............... . 1,500 1,500
5. Ýmisieg útgjöid ...... 1,000 1,000
6. Til æfingabekkjar .......... . 1,000 1,000

Til stýrimannaskólans:
a. Laun .. ...............................................................
b. Onnur útgjöld:

1. Til tímakenslu....... . 1,000 1,000
2. Til áhaldakaupa o. fl. ... 400 400
3. Til eldiviðar og ljósa .. 400 400
4. Ýmisleg útgjöld .......... 600 600

Til anuarar kenslu : 
a. Til kvennaskóla:

2.

Reykjavík....... . .......
Að því til skildu, að 
Reykjavíkurbær veiti
skólanum að minsta kosti 
500 kr. hvort árið og að 
minst 25 heimavistir sóu í 
skólanum fyiir sveita 
stúlkur.
Til sama skóla 40 kr. 
fyrir hverja námsmey, 
sem er alt skólaárið,

4,500 4,500

3.
alt að................................
NámsBtyrkur til sveita-

2,000 2,000

4.
stúlkna við sama skóla 
Til sama skóla til kaupa 
á húsbúnaði, rúmfötum 
og matreiðsluáhöldum f.
á. alt að...........................
Til kvennaskólans á

300 300

5.
2,000 »

6.
Blönduósi .......................
Til sama skóla 50 kr. fyr- 
ir hverja námsmey, sem

3,500 3,500

er alt skólaárið, ait að... 2,000 2,000

b. 1. Til barnaskóla ................................ ......
Þar af tii barnaskóla i kaupstöðum 
7,000 kr.

Styrkur þessi veitist einkum eftir 
lengd kenslutíma og nemendafjölda,

1910. 1911 Alls.

kr. kr. kr.
252,880

12,200 12,200
24,400

3,200 3,200

2,400 2,400

5,600 5,600
11,200

14,300 12,300
24,000 24,000

38,300 36,300 288,480Flyt...
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c.

d.

f.

g-

h.

i.

k.
1

Fluttar...
og með því skilyrði, að skólarnir 
njóti, móts við styrkinn úr landssjóði, 
jafnmikils styrks annarsstaðar frá og að 
þeir hafi nauðsynlegustu kensluáhöld.

2. Til farskóla, alt að 200 kr. til hvers,
og farkennara, þar sem ekki eru lög-" 
skipaðir farskólar, alt að 100 kr. til 
hvers .......................................................

Styrkur þessi veitist gegn því, að 
skólarnir fái úr sveitarsjóði eða annars 
staðar að, að minsta kosti jafnmikið 
landssjóðsstyrknum, og að þeir hafi 
nauðsynlegustu kensluáhöld.

3. Styrkur til að hyggja barnaskóla utan 
kaupstaða alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, með því skilyrði, að stjórnar- 
ráðið samþykki teikningu að húsinu ...

4. Til framhaldskenslu handa kennurum ..
5. a. Laun umsjónarmanns fræðsiumál-

anna ................  . ............ . ................
b. Til eftirlitsferða eftir reikningi.......
c. Til aðstoðar við samning skýrslna

eftir reikn..............  ..........................
Til unglingaskóla, utan kaupstaða, þó eigi 
yfir 1000 kr. til hvers, alt að ....................

Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að til 
kensiunnar sé varið úr sveitarsjóði eða annars- 
staðarað eigi minnaenhelmingiþess,erstyrkn- 
um nemur. Nánari skilyrði fyrir styrk- 
veitingum þessum semur stjórnarráðið.
Til unglingaskóla i sambandi við barnaskól- 
ann á Isafirði ................................................

Styrkurinn veitist með sömu skilyrðum 
og undir næsta lið á undan.
Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flens-
borg .................................................................
Til viðgerðar á gamla skólahúsinu í Flens-
borg f. á. ... ..... .............................................
Til organleikarans við dómkirkjuna i' Reykja-
vík .................................... ..............................
Til kennara í organslætti og sönglist i
Reykjavík .................................... ...............
Styrkur til þess að semja og gefa út al-
þýðukenslubækur ................... ....... ..........
Til kenslu heyrnar og málleysingja........ .
Til kenslu 2 blindra barna í Danmörku ...

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr.
38,300

kr.
36,300

kr.
288,480

15,000 15,000

20,000
2,500

20,000
2,500

3,000
600

3,000
600

200 200

5,000 5,000

2,500 2,500

7,000 7,000

500 »

100 100

400 400

800
6,500

600

800
6,500

600

103,000 100,500 288,480

1
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IX.

X.

Fluttar...
m. Til Erlendar Páls Jónssonar ........................
n. Til lyðskólans á Hvítárbakka í kr.

Borgarfirði........................................ 1,500
Til sama skóla: 30 kr. fyrir hvern 
nemanda, sem er á skólanum að 
minsta kosti 6 mánuði, alt'að .. 600

o. Styikur til Ingibjargar GuSbrandsdóttur 
leikfimiskennara til að veita ókeypis tilsögn 
munnlega og verklega utanbæjarstúlkum, 
svo að þær verði færar um að kenna leikfimi

Til sundkenslu :
a. I Reykjavík.......... ............. ......... ...................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kenslan fari fram að minsta kosti 2 mánuði 
aS vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar latínuskólans og styrimannaskól- 
ans njóti kenslunnar ókeypis.

b. Til sundkenslu annarsstaðar............................
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjórnum og 
sýslunefndum með því skilyrði, að annars- 
staðar frá sé lagt til sundkenslunnar eigi 
minna en laudssjóðsstyrknum nemur.

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi 
kenslu í tréskurði í Reykjavík ...........................

Samtals...

1910. 1911. j Alls.

kr. kr. kr.
103,000

300
100,500 288,480

2,100 2,100

480 480

105,880 103,080
208,960

300 300

1,000 1,000

1,300 1,300
2,600

2,0001,000 1,000

502,040

15. gr.

Til vísinda og bókmenta veitast kr. 142,240.

1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

1. Landsbókasafnið: kr. kr. kr. kr. kr.
a. Laun bókavarðar....................... 3,000 3,000
b. — 1. aðstoðarmanns........... 1,500 1,500
c. — 2. aðstoðarmanns .. 1,000 1,000

Flyt... 5,500 5,500
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1910. 1911.
1910. 1911.

kr. kr. kr. kr.
fluttar... 5,500 5,500

d. til að kanpa bækur og handrit 6,000 6,000
e. til bókbands .............................. 1,400 1,400
f, til samningar spjaldskrár (eftir

reikningi) .................................... 1,500 1,500
g- fyrir afskriftir (eftir reikningi) 800 800
h. til að prenta ritaukaskrár ....... 200 200
i. brunaábyrgðargjald fyrir safnið 360 360

15,760 15,760
2. til Landsskjalasafnsins :

a. laun skjalavarðar ....................... 1,800 1,800
b. til að binda inn og búa nm skjöl 

og til aðstoðar ... .......... ....... 1,600 1,600
c. til að útvega og afrita merk skjöl 

og bækur handa skjalasafninu... 600 600
d. til að gefa út skrá yfir skjala- 

safnið ............................................ 250 250
4,250 4,250

3. til Forngripasafnsins :
a. laun fornmenjavarðar ............... 1,800 1,800
b. til aðstoðar eftir reikuingi alt að 800 800
c. til að útvega forngripi og til 

áhalda alt að................................
Safnið só opið frá 15. júní til 

15. sept., 2 tíma á dag, en hinn 
tíma ársins 6 stundir á viku eft- 
ir nánari ákvæðumstjórnarráðsins.

1,000 1,000

d. til rannsókna og undirbúnings á 
skrásetning fornmenja alt að ... 1,000 1,000

e. til skápa og húsgagna .............. 1,000
5,600 4,600

4. til
3
Náttúiufræðisfólae'sins.................. 800 800
>ar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 200

kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að náttúru-

gripasafnið sé eign landsins, og til sýnis fyrir al-
menning á ákveðnum tíma að minsta kosti einu
sinni í viku.

5. til safnahússins : 1910. 1911.
kr. kr.

a. til eldiviðar, áhalda o. fl............ 2,200 2,200
b. til dyravarðar ....... .................. 1,400 1,400

3,600 3,600
6. til kaup8taðarbókasafna ................... 2,000 2,000

Fé þetta veitist með því skilyrði, að bæj ar og
sýslufélög veiti að minsta kosti jafnmikla upphæð. 1

Flyt... 32,010 31,010 |

Alls.

kr.
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7.
8. 
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.

26.

Fluttar...
Til bókasafnsins á ísafirði til bókakaupa f. á........
Til bókasafnsins á Akureyri til bókakaupa f. á. .. 
Til syslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum 
gegn eigi minna tillagi úr syslusjóði eða bæjar- 
sjóði alt að ......................... ...............  ......................

Landstjórninni sé sendar skyrslur um fyrirkomu- 
lag, efnahag og bókakaup þessara stofnana.
Til deildar hins íslenzka bókmentafélags í Reykjavík

500 kr. af styrk þessum veitast með því sk.il- 
yrði, að Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af 
íslenzku fornbréfasafni, eða sem því svarar af 
registri.
Til Þjóðvinafélagsius........... .......... ..........................
Til Fornleifafélagsins .............. ............ ......................

Útborgist því að eins, að árbók Fornleifafélags- 
ins komi út hvort árið.
Til Sógufélagsins, til að gefa út heimildarrit að
sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk, alt að .......
Til þess að rita og gefa út ítarlegt rit um þjóð-
réttarstöðu landsins, alt að..................................  ...
Til að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbréfa 
safni, með því skilyrði, að gefið verði út sams 
konar registur sem við fyrstu bindi við sérhvert 
bindi, svo fljótt sem auðið er, eftir að það er
komið út ........................................................................
Utanfararstyrkur til Lárusar kennara Bjarnasonar 
til þess um 1 ár að stunda nám við kennarahá-
skólann í Káupmannahöfn .. ....................................
Til cand. mag. Sigfúsar Blöndals til þess að vinna 
að íslenzk danskri orðabók .............. ......................

Styrkurinn borgist með því skilyrði, að hann gefi 
árlega skyrslu um hvað starfinu Iíður.
Til Brynjúlfs Jónssonar til undirbúnings fornleifa-
skrár ........................................................................ ...
Til Einars skálds Hjörleifssonar............................
Til Þorsteins Erlingssonar skálds ..........................
Til síra Valdimars Briem’s................................
Styrkur til Guðmundar skálds Magnússonar ..'....
Til Guðm. skálds Guðmundssonar ...........................
Til Guðmundar Friðjónssonar skálds.......................
Til Magnúsar Einarssonar til að halda uppi söng-
kenslu á Akureyri ....................................................
Til Sigfúsar Einarssonar til eflingar og útbreiðslu 
sönglistar og söngþekkingar hér á landi ...............

Flyt...

1910. 1911.

kr. kr.
32,010 31,010

2,000
1,000

1,500 1,500

2,000 2,000

750 750
400 400

750 750

2,500

800 800

500

300 300

400 400
1,200 1,200
1,200 1,200

800 800
800 800
400 400
400 400

300 300

1,200 1,200

51,210 44,210

Alls.

kr.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

1910 1911 AIls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 51,210 44,210

Til alþyðufræðslu Stúdentafélagsins ...................... 500 500

Til »BindindissameiningarNorðurlands« til útbreiðslu 
og eflingar bindindi...................... ........................  ... 300 300

Til stórstúku Goodtemplara á Islandi til eflingar 
bindindi ....... .......................... .....................................

Þessi þrjú síðastnefndu félög gjöri stjórninni 
reikning fyrir, hversu fónu er varið.

2,000 2,000

Til að gefa út dómasafn landsyfirróttarins, alt að 
15 kr. fyrir hverja örk ............................................ 150 150

Til leikfélags Reykjavíkur, alt að ............................
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að bæjar- 

sjóður Rcykjavíkur veiti fólaginu að minsta kosti
helming á móts við styrkinn úr landssjóði.

1,000 1,000

Til cand. mag. Boga Melsteðs tii að semja sögu 
Islands .................................................... .................... 1,000

Styrkur til Jóns ritstjóra Olafssonar til að semja 
og búa undir prentun fslenzka orðabók með ís- 
lenzkum þýðingum, 60 kr. fyrir það sem svarar 
prentaðri örk, alt að ................................................ 960 960

Styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings til að rann- 
saka og rita um sögu íslands ....................... ........ 1,000 1,000

Til Sighvats Gr. Borgfirðings til að kynna sór skjöl
á söfnum í Reykjavík ........... .................. ................
Til mag. art. Águsts Ðjarnasonar til þðss að gefa 
út heimspekilega fyrirlestra, 50 kr. fyrir örkina,

200

alt að............................................ .............................. 600 600

Styrkur til að gefa út lagasafn handa alþýðu 
(áframhald), 20 kr. fyrir örkina, gegn því að áfram- 
hald þetta verði eigi selt tiltölulega dýrara en þau 
bindin (4), sem út eru komin áður, f. á. alt að .. 800

Til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til fiski- 
rannsókna .................................... ............ .................. 600 600

Til landmælinga á Islandi ........................................ 5,000 5,000
Til dr. Helga Pjeturss til jarðfræðisrannsókna ... 
Til Guðm. G. Bárðareonar til utanfarar til jarð-

2,000 1,000

fræðisnáms............................... .................... ................ 1,000
Til kand. fil. Olafs Þoreteinssonar til þess að ljúka 
námi á fjöllistaskólanum í Kaupmannahöfn ....... 500 500

Flyt... 70,320 59,320

42.
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1910. 1 1911. Alís.

kr. kr. kr.

Fluttar... 70,320 59,320

43. Til Helga Jócssonar til mýra og grasfræðisrann-
1,500 1,500

44. Til jarðskjálftarannsókna ........................................... 300 300

45. Til veðursímskeyta innanlands ................................ 4,800 4,800

46. Til Einars Jónssouar myndasmiðs ............................ 1,200 1,200

76,620 65,620

Samtals 142,240

16. gr.

Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 438,520.

1. Til bændaskólans á Hólum :
a. Laun .....................................................................
h Til Afisfcnfíflrkpnnara. ..................................................
e. Önnur útgjöld: 1910. 1911.

kr. kr.
1. Til verklegrar kenslu ....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ........... .. 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa ....... 600 600
4. Til styrkveitinga nemend-

um ....................................... 400 400
5. Ymisleg útgjöld ............ 600 600
6. Til byggingar skólahúss . . 18,500

Til bændaskólans á Hvauueyri :
a. Laun ...........................................
b. Til aðstoðarkennara ..................
c. Önnur útgjöld :

1. Til verklegrar kenslu....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ............... 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa ....... 400 400

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

2,700 2,700
1,000 1,000

21,600 3,100

2700 2,700

1,000 1,000

29,000 10,500

2.

Flyt... 1,900 1,900
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3.
4.

5.
6. 
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

1910. 1911.
kr. kr.

fluttar... 1,900 1,900
Til styrkveitinga nemendum ... 400 400
Ýmisleg útgjöld ........................ 600 600
Til byggingar skólahúss úr stein-
steypu............... ........................... 46,000

Til Torfa Bjarnasonar til verklegrar búnaðarkenslu
Til Eiðaskólans: 1910.

kr.
1911.

kr.
a. Byggingarstyrkur ..................... 20,000
b. Til verklegrar búnaðarkenslu 1,500 1,500

Til Jónínu Sigurðardóttur til matreiðsluskólahalds 
Til búnaðarfélaga...................... ....................... ........
a. Til Búnaðarfélags Islands. Þar af til kenslu í

mjólkurmeðferð 3,000 kr. hvort árið ...............
b. Til nánari undirbúningsrannsókna og mælinga

viðvíkjandi áveitu úr Þjórsá og Hvítá á Skeið 
og Flóa ...................... ........................................

Laun skógræktaretjóra .. ........................................
Til skóggræðslu...........................................................
Handa Ungmennafélagi Islands til eflingar líkam-
legra íþrótta og til skóggræðslu....... ...................
Til sandgræðslu..................................................... ......
Styrkur til samvinnusmjörbúa. Styrkurinn veitist 
eftir þeim reglum, sem settar voru í lögum nr. 49,
10. nóv. 1905 .............................................................
Til verkfræðings, er sé til aðstoðar landsstjórn og 
héraðsstjórnum 1910. 1911.

kr. kr.
a. Laun ............................................ 3,000 3,000
b. Ferðakostnaður eftir reikningi... 500 500

a. Laun handa 2 dýralæknum ................................
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í

Reykjavík................................................ ................
Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda
dýralækningar í Vesturamtinu .......................... ..
Styrkur til manns til að nema dýralækningar.......
Til Iðnaðarmannafólagsins í Reykjavík til þess 
undir yfirumsjón landsstjórnarinnar að reka iðn-
skóla i Reykjavík............. ..........................................
Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri til þess að 
reka iðnaðarmannaskóla þar ............................ .....

1910. 1911. Alls. ;

kr. kr, kr.
29,000 10,500 1

48,900 2,900

!f
t
j

i
1,500 1,500

É

21,500 1,500

í
i

I
i

500 500 i

22,000 22,000 i

54,000 54,000

4,000
3,000 3,000 i

10,500 10,500

1,000 1,000
4,000 4,000

14,000 12,000

3,500 3,500
2,400 2,400

400 400

300 300
600 600

5,000 5,000

1,000 1,000

227,100 136,600Flyt...
144
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19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

Fluttar
Til Iðnaðarmannafélagsinsáísafirðitilkvöldskólahalds 
Til Iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til kvöld-
skólahalds ................... .................................................
Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn til náms
erlendis ............................................. ......... ............  ...
Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélags 
ins í Reykjavík til þess að halda uppi skóla fyrir
verzlunarmenn í Reykjavík........................................
Til viðskiftaráðunauta alt að ..................................
Til byggingarfróðs manns til þess að leiðbeina við
kirkju- og barnaskólabyggingar ................................
Til sama eftir reikningi fyrir skoðanir húsa á prest- 
setrum alt að .......................  ...................................

Laun handa 2 yfirmatsmönnum 1910. 1911.
á gæðum fiskfarma, öðrum í kr. kr.
Reykjavík, hinum á Isafirði .. 2,000 2,000
Til Þorsteins Guðmundssonar,
launaviðbót ............................... 400 400

Laun tveggja yfirmatsmanna á gæðum síldar, ann-
ars á Akureyri, hins á Siglufirði ............................
Þóknun til vörumerkjaskráritara . . ......................
Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:
a. Laun forstöðumanns, auk 25°/0 af brutto

tekjum stofnunarinnar ........................................
b. Til húsaleigu ....... ...............................................
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar.......................
Til fiskiveiðasjóðs Islands ........................................

Ef stofnað verður útgerðarmannafélag, er nái til 
allra eða flestra innlendra síldarútvegsmanna, þá skal 
jafnan leita álits þess félags um úthlutun á því fé í 
Fiskiveiðasjóði, sem ætlað er til eflingar síldarútvegi. 
Iðnaðarmannafélagið í Rey kjavík til iðnsýningar alt að

Með því skilyrði að jafnmiklu fé sé varið ann-
ars staðar frá til sýningarinnar................................
Leiga eftir Gullfoss ... ............................................
Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur- 
sandi til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd ...............
Styrkur til Hólasóknar-mauna til að standast kostn- 
að við kirkjugarðsbyggingu úr steinsteypu um
Hóiakirkju f. á..............................................................
Til lendingarsjóðs í Bolungarvíkurverzlunarstað ...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
227,100

600
136,600

600

300 300

2,000 2,000

5,000
12,000

5,000
12,000

1,600 1,600

400 400

2,400 2,400

1,200
360

1,200
360

2,000
700
500

2,000
700
500

6,000 6,000

2,000

300 300

300 300

500
1,000

264,260 174,260 438,520

438,520Samtals...
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17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna framgreiðslna veitast 5,200 kr. 

18- gr.
Til eftirlauna og styrktarfjaro.fi. veitast 126,220 kr. ; þar af til ekkjufrúar Jakobínu 

Thomsen 300 kr. ; til ekkjufrúar Önnu Johnsen 150 kr.; til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur 
sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmanneyjaprestakalli 105 kr. 40 a. ; til ekkjufrúarTorfhildar 
Holm 360 kr.; til Marie Kathrine Jónssou 300 kr.; til próf. dr. phil. Þ. Thoroddsen 2,000 kr.; til 
8Íra Matthíasar Jochumssonar 2,000 kr.; til síra Hjörleifs Einarssonar 500 kr.; til síra Einars 
Þórðarsonar 500 kr.; til Bjargar Jónsdóttur, ekkju stýrimannaskólastjóra M. Bjarnasonar, 300 kr.; 
til ekkjufrúar Valgerðar Þorsteinsdóttur 250 kr.; til ekkjunnar Solveigar Þorkelsdóttur (meðan 
börn hennar eru í ómegð) 200 kr.; til læknisekkju Magneu Ásgeirsson 200 kr.; til Elinborgar 
Friðriksdóttur 600 kr. ; til frú Sigríðar Þorkelsdóttur 200 kr.; til Ragnhildar Björnsdóttur, 
ekkju Páls Ólafssonar skálds, 300 kr.; til Sumarliða pósts 200 kr. ; til Hannesar pósts 200 
kr.; til Gikla pósts Eiríkssonar 200 kr.; til Jóhanns pósts Jónssonar 200 kr.; til Egils 
pósts Gunnlaugssonar 100 kr. ; til Böðvars pósts Jónsson ir 100 kr.; til barnakennara Tómasar 
Davíðssonar 200 kr. — til allra þeirra hvort árið.

19. gr.
Til óvissra útgjalda veitast 6,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða embættismanna- 

efna frá útlöndum til að taka við embættum hér á Iandi.

20. gr.
Tekjuhallinn, sem fyrst um sinn er áætlað að verði kr. 15,130,33, greiðist úr við-

lagasjóði.

21- gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1909 og hafa í för með 

sér tekjur eða útgjöld fyrir landssjóð, breytast upphæðirnar tekju- og gjaldamegin samkvæmt 
þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskip 
unum, konungsúrskurðura eður öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrár- 
innar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.

22. gr.
1. Úr viðlagasjóði má verja alt að 10,000 kr. til lánveitinga til stofnunar mjólkurbúum. 

Lán þessi veitast eftir meðmælum frá Búnaðarfélagi íslands og gegn ábyrgð sveitafélaga, sýslu- 
félaga eða amtsfólaga. Þau ávaxtist með 4°/0 árlega, sóu afborgunarlaus fyrstu 3 árin, og 
greiðist 8Íðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

2. Neshreppi utan Ennis má veita úr viðlagasjóði 8500 kr. lán gegn ábyrgð hrepps- 
nefndarinnar og sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, til þess að gera Krossavík á 
Hjallasandi að mótorbátakví. Lánið ávaxtast með 4 '/^ °/0 og endurborgist með jöfnum afborg- 
unum á 25 árum.

3. Sláturfélagi Suðurlands má lána úr viðlagasjóði 45,000 kr. gegn jafnmiklu stofnfó 
(hlutafó) og ábyrgð sýslunefndanna í V.-Skaftafells, Rangárvalla, Árness, Kjósar, Borgarfjarðar

i og Mýra sýslna, og á1/^0/,, vóxtum og jöfnum afborgunum á 15 árum. Sýslufélögin taki trygg-
i ingu fyrir ábyrgðinni í fasteignum og öðrum eignum fólagsins.
? 4. Öðrum sláturfélögum má lána úr viðlagasjóði 25,000 kr. gegn ábyrgð hlutaðeigandi
i sýslunefnda og öðrum kjörum hinum sömu.

styrktarfjaro.fi
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5. Ullarverksmiðjunni á Akureyri má lána úr viðlagasjóði alt að 60,000 kr. með ábyrgS 
bæjarstjórnar og sýslnnefndar Eyfirðinga gegn 41/,0/,, vöxtum og afborgunarlaust 5 ár hin 
næstu, en greiðist síðan með jöfnntn afborgunum á 15 árum.

6. Heimilt er með samþykki sýslunefndar Árnessýslu að framlengja um 3 ár frest á 
afborgun af láni Erlendar Þórðarsonar, Guðmundar Jónssonar og Guðna Jónssonar til tóvinnu- 
verksmiðju að Reykjafossi í Ölfusi, sem veitt er á fjárlögunum fyrir árin 1904 og 1905, að 
upphæð 20,000 kr.

7. íshúsfélagi Vestmannaeyja má lána úr viðlagasjóði alt að 20,000 krónur á ábyrgð 
sýslufélags Vestmannaeyja gegn 4 | / ársvöxtum, en greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 
15 árum.

8. Handa Heilsuhælisfélaginu má ábyrgjast 150 þús. kr. lántöku til að koma upp heilsu- 
hæli á Vífilsstöðum yfir 50 sjúklinga.

9. Alt að 6000 kr. má lána úr viðlagasjóði kirkjusjóði íslands, ef á þarf að halda, til
að hlaupa undir bagga til að endurreisa 2 kirkjur í Arnessýslu. er fuku í vetur. 9

10. Úr viðlagasjóði rná lána Björgvin Vigfússyni sýslumantii í Rangárvallasýslu alt að 
4,000 kr. til að koma sér upp embættisbústað gegn fasteignarveði eða anuari þeirri trygg- 
ingu, er landsstjórnin tekur gilda. Lánið ávaxtast með 4 J/, °/0 og endurborgist með jöfnum 
afborgunum á 25 árum.

Lánið er bundið því skilyrði, að bústaðurinn só á heppilegum stað fyrir sýsluna, og 
að alt lánið falli í gjalddaga, ef ekki um semur með honum eða búi lians um kaup á húsi 
og jörð við eftirmann hans í embættinu á sínum tíma.

11. Hafnarfjarðarkaupstað má lána úr viðlagasjóði alt að 30,000 kr. til vatnsveitu í 
kaupstaðnum, er ávaxtist roeð 4 y, °/0 og endurborgist ineð jöfnum afborgunum á 30 árum.

12. Úr viðlagasjóði er heimilt að verja alt að 20,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa 
bændum og samgirðingafélögum til að kaupa fyrir girðingaefui frá útlöndum gegn ábyrgð sýslu- 
nefnda. Lán þessi ávaxtast með 4°/0 og eru, að því er snertir samgirðingar og ábúendur á 
jörðum einstakra manna, afborgunarlaus fyrstu 2 árin, en afborgist síðan á 20 árum með 
jafnri afborgun á ári. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum fá lán þessi gegn 6°/0 ár- 
gjaldi í vöxtum og afborgunum í 28 ár. Lán þessi veitast eftir tillögum Búnaðarfélags Islands.

13. Úr viðlagasjóði má verja alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa þurrabúð- 
armönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta — Lánið veitist að eins gegn ábyrgð 
sýslufélaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi hærr' upphæð en 400 kr. fyrir þurrabúðar- 
mann hvern. — Lán þetta ávaxtist með 4 °/0 , só afborgunarlaust 4 fyrstu árin, og endur- 
borgist síðan með jöfnum afborgunum á 20 árum.

14. Sýslufólögum, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar má veita lán 
úr viðlagasjóði í því skyni, er ávaxtist með 4°/0 árlega, og endurborgist á 18 árum. Til lána 
þessara má verja alt að 40,000 kr.

15. Sýslufélögum má lána úr viðlagasjóði alt að 10,000 kr. hvort árið til þess að koma 
upp kornforðabúrum til skepnufóðurs, þar sem hætt er við að sigling geti tepst ísum. Lán 
þessi ávaxtist með 4°/0 árlega og endurborgist á 15 árum.

16. Hreppsnefndum má veita lán úr viðlagasjóði gegn ábyrgð sýslunefnda alt að 
30,000 kr. hvort árið til að byggja barnaskóla, sem samkvæmt fræðslulögunum verður ekki 
komist hjá að byggja.

17. Úr viðlagasjóði er heimilt að lána Jóhannesi J. Reykdal verksmiðjueiganda í 
Hafnarfirði alt að 5000 kr. til að endurbyggja trósmíðaverksmiðju sína að gólfi og veggjum 
úr steinsteypu. Lánið veitist eftir á gegn fasteignarveði eða annari þeirri tryggingu, er lands- 
stjórnin tekur gilda; ávaxtast með 4 ^/^ °/0 og endurborgast með jöfnum afborgunum á 15 árum.
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Ed. 733. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um heimild fyrir landssjóð til að kaupa hlutabréf 

í Islands banka og til að gefa út landssjóðs-skuldabréf.

Mál þetta, sem komið er til Ed. frá háttv. Nd. er svo mikilsvert og 
þannig vaxið, að ástæða er til að fara um það nokkrum orðum.

Þótt ekki séu liðin nema 3 þing síðan ísiands banki tók til starfa, þá á 
hann þó nokkra þingsögu á þessum árum, sem vert er aö athuga.

Þó bankinn nyti mikilsverðra réttinda og hlunninda frá upphafi, þar sem 
hann með lögunum 7. júní 1902 fekk einkaleyfi fvrir seðlaútgáfu um 30 ár og 
skattfrelsi, þá líður ekki á löngu, þar til þessi réttindi þykja ónóg og farið er 
fram á ný og meiri réttindi. Og árið 1905 er allmikið rýmkað um hag bankans.

Með lögum nr. 51, 10. nóv. 1905 er bankanum leyft að gefa út banka- 
vaxtabréf fyrir tvöfált hærri upphæð en alt hlutafé og varasjóður bankans nem- 
ur. Þá er honum og ennfremur með lögum nr. 65, 10. nóv. 1905 leyft að minka 
málmforðann úr 4/8 niður i 3/8, þó til málmforðans mætti telja innstæðu í þjóð- 
bönkum Dana, Norðmanna og Englendinga án frádráttar.

Þetta var töluverður hagnaður fvrir bankann. Með því spöruðust að mun 
vextir af málmforðanum, sem hann losnaði við að hafa fvrirliggjandi.

Arið 1907 er enn aukið við réttindi bankans.
Með lögum nr. 81, 22. nóv. 1907 er leyft að auka hlutafé bankans úr 3 

milj. kr. upp i 5 miljónir króna.
Við meðferð þess máls á þinginu 1907 var því haldið fram af stuðnings- 

mönnum málsins, að þessi aukning hlutafjárins væri nauðsynleg til þess að bæta 
úr peningakröggum landsmanna. En af öðrum var gagnið af þessu fyrir lands- 
menn dregið í nokkurn efa, þar eð ætla mætti, að féð gengi til að borga 
erlendar skuldir bankans.

Nú hefir svo farið, að hlutabréf fyrir þessum viðbættu 2 milj. króna í 
hlutafé hafa ekki selst.

Heimildin fyrir hlutafjárauka bankans hefir því ekki oiðið að notum enn 
sem komið er, og því er heldur engin revnsla fengin fyrir því, hvort hlutafjár- 
aukinn hefði bætt úr peningaþörf landsmanna eða verið notaður til skuldalúkn- 
inga erlendis.

Nú er landssjóði boðið að gjörast hluthafi i bankanum, með því að kaupa 
hlutabréf fyrir umræddum 2 milj. króna hlutafjárauka. Um það hljóðar frum- 
varp það, sem nefndin hefir fengið til athugunar.

Tilgangur frumv. er tvennur: hlutabréfakaupin eiga að greiða úr pen- 
ingaþörf landsmanna, og yfirráð bankans eiga að komast í vorar hendur jafn- 
framt því, sem landið verður eigandi að allmiklum hluta bankans.

Þennan góða tilgang virðir nefndin mjög mikils. En hún fær ekki séð, 
að full trygging sé fyrir því að tilgangurinn náist.

Að því er snertir það atriðið, að kaupin greiði úr peningaþörfinni hér 
innanlands, þá hefir nefndin nokkra ástæðu til að ætla, að féð myndi verða 
notað til greiðslu á skuldum bankans erlendis. En hvort þetta kynni að verða
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til þess, að bankinn drægi minna inn af lánum hér en ella, eða hann kynni að 
taka ný lán erlendis og færa þá peninga inn í landið, um það getur nefndin 
ekki dæmt. Nefndinni virðist því tvisýnt, hvort kaup þessi greiddu verulega úr 
peningaþörfinni.

Um hitt atriðið skal það eitt tekið fram, að þótt landssjóður yrði eig- 
andi að tveim miljónum króna hlutafjár, þá standa þó 3 miljónir sem eign ann- 
ara, og yfirráð landssjóðs eru því ekki fulltrygð að áliti nefndarinnar.

En þá er á það að líta, hve álitleg þau kjör eru að öðru leyti, sem 
landssjóði bjóðast sem kaupanda.

Bankinn vill selja hlutabréf sín með yfirverði. Hann heimtar alt að 101 
fyrir hundrað hvert. En gegn þessu verði vill hann ekki taka skuldabréf lands- 
sjóðs nema á 98 hundrað hvert. Til milligjafar í þessum bréfaskiftum á lands- 
sjóður því alls að borga 60 þús króna í peningum.

í sambandi við þetta vill nefndin geta þess, að nú í apríl var verðið á 
hlutabréfum bankans 99 hvert hundrað. I því verði er þó talinn meðfylgjandi 
arður fyrir síðasta ár (6^/2%'í og arður frá þessa árs byrjun. Sé arðurinn dreg- 
inn frá, þá er sannvirði hlutabréfanna auk arðs 91—92 fyrir hvert hundrað. 
Landssjóði er ekki ætlaður arður af bréfunum fyr en frá 1. júlí þ. á. og er því 
auðsætt, að landssjóður verður að borga miklu hærra verð fyrir hlutabréfin, en 
sem nemur núverandi gangverði þeirra.

Nefndin getur því eigi álitið að hér sá um nein kjarakaup að ræða, sem 
landssjóður hafi ástæðu til að keppa eftir.

Þá er það og athugandi, að með þessum kaupum tekur landssjóður á sig 
ábyrgð, sem vel má vera, að ekkert sé ískyggileg, en sem eigi að síður verður 
til þess að bæta víð þær miklu ábyrgðir, sem nú hvila á landssjóði.

Af þessum sökum öllum leyfir nefndin sér að leggja til að málið verði 
ekki afgreitt frá þessu þingi.

Alþingi 4. maí 1909.

Jens Pálsson, 
formaður.

Jósef Björnsson, 
skrifari og framsögum.

Lárus H. Bjarnason.

Eirikur Briem Kristinn Daníelsson.
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Ed. 734. Frumvarp
til laga um breyting á lögum 

um stofnun landsbanka 18. sept. 1885 m. m.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
I stjórn landsbankans eru 2 bankastjórar, er ráðherra skipar, og tveir gæzlu- 

stjórar, er kosnir séu sinn af hvorri deild alþingis til 4 ára í senn eftir þeim reglum, 
er hingað til hafa gilt.

Ráðherra getur vikið bankastjórum frá um stundarsakir, öðrum eða báðum, þeg- 
ar honum þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, ef miklar eru sakir, en 
gera skal hann þeim grein fyrir skriflega, hvað veldur.

Ráðherra setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir, ef banka- 
stjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað að sinni.

2. gr.
Aðsetur bankans er í Reykjavík og þar skulu bankastjórar eiga heima.

3- gr-
Bankastjórar annast dagleg störf bankans, og stýra þeim með aðstoð gæzlustjóra.
Nákvæmari fyrirmæli um sambandið milli bankastjóra sín í milli og bankastjóra 

og gæzlustjóra verða ákveðin í reglugjörð, er ráðherra setur.

4- gr-
Ráðherra skipar bókara og féhirði bankans og víkur þeim írá, hvorttveggja eft- 

ir tillögum bankastjómar. Aðra sýslunarmenn skipar bankastjórnin og víkur þeim frá. 
Hún ræður starfstíma þeirra o. s. frv. — Bankastjórar skulu undirskrifa svo að skuld- 
bindi bankann, ef gefa skal út eða framselja víxla, önnur verðbréf eða aðrar skriflegar 
skuldbindingar.

Kvittanir frá bankanum eru því að eins fullgildar, að féhirðir hafi ritað undir 
þær og þeim fylgi áritun bókara um að þær séu athugaðar. Féhirðir bankans má eigi 
greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki bankastjórnar þarf til, nema með sam- 
þykki beggja bankastjóranna.

Nú er annarhvor bankastjóranna forfallaður og undirskrifar þá annarhvor gæzlu- 
stjórinn í hans stað. Verði ágreiningur milli bankastjóranna um eitthvert mál, er bankann 
varða, sker atkvæði þess gæzlustjórans úr, er fyr var kosinn.

5- gr.
Bankastjórar hafa í árslaun kr. 6000,00 hvor og gæzlustjórar 1000 kr. hvor. 

Bókari hefir að launum kr. 3500,00 og féhirðir kr. 2400,00 auk af öllum greidd-
um peningum og bankaseðlum í féhirzlu bankans eða úr, alt að kr. 2600,00. Núver- 
andi féhirðir heldur þó þeim launakjörum, er hann nú hefir. Féhirði ber að setja hæfi- 
legt veð, er ráðherra tiltekur. — Bankastjórar mega ekki hafa embættisstörf á hendi né 
aðra atvinnu. —

Láti núverandi framkvæmdarstjóri af forstöðu bankans fær hann árlega 4000 
kr. lífeyri.
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6. gr.
Stjórn bankans er ávalt skylt að veita ráðherra alla þá vitneskju um hag bank- 

ans, sem honum þurfa þykir. — Ráðherra getur og hvenær sem er látið skoða all- 
an hag bankans.

7- gr-
Eigi mega bankastjórar né sýslunarmenn bankans vera skuldskeyttir bankanum, 

hvorki skuldunautar né ábyrgðarmenn annara.

8. gr.
Lög þessi ganga í gildi i. jan. 1910 og er úr gildi numinn IV. kafli í lögum

18. sept. 1885 um stofnun landsbanka svo og lög nr. 24., 2. okt. 1891 um breyting á lög- 
um um stofnun landsbanka og lög nr. 37, 23. okt. 1903 um breyting á 1. gr. i lögum 
nr. 24, frá 2. okt. 1891.

Sþ. 735. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga 1910 og 1911.

Frá Ara Jónssyni, Jóni Þorkelssyni, Bjarna Jónssyni frá Vogi, Hannesi Þorsteins- 
syni, Jóni Jónssyni þm. N. M., Benedikt Sveinssyni, Siðurði Gunnarssyni, Olafi Briem.

Við 15. gr. 14. Fyrii' »2500.; komi: 5000.

Nd. 736. Rökstudd dagskrá
samþykt í Nd. alþingis 15. Apríl (þingsál. um vitabygging, vegamæling o. fl., 100).

í fullu trausti þess, að stjórnin láti, sem íyrst að við verður komið, framkvæma 
rannsóknir þær, sem um er beðið í þingskjölum 100, 130, 160, 171, 202 og 357, að 
því leyti, sem það er ekki þegar gert, tekur deildin fvrir næsta mál á dagskrá.

Ed. 737. Breytingartillögur
við Frumvarp til laga um sóknargjöld.

Frá nefndinni.

1. Við 2. gr Aftan við annan lið 2. gr. bætist: enda nemi framlög þau, er
söfnuðurinn greiðir árlega til prests og kirkju eigi minna en sem 
svarar 2 kr. 25 au. fyrir hvern safnaðarlim 15 ára eða eldri.

2. — 2. — Síðasta málsgrein 2. gr.: »Sömuleiðis . . . af ráðherra« falli burtu.
3. — 7. — Aftan við 2. lið 7. gr. komi: samhljóða setning sem brtt. 1.
4. — 7. — Síöasta málsgrein 7. gr.: »Sömuleiðis . . . af ráðherra« falli burtu.
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Nd. 738. Rðkstndd dagsbrá
samþykt í Nd. alþingis 26. Apríl (Frumvarp til laga um heimild fyrir landsstjómina, til 
þess að kaupa hlutabréf í gufuskipafélaginu »Thore* og til að taka 500 þúsund króna 
lán til þess, 546).

í trausti þess, að landsstjómin afli sér glöggra skýrslna þekkingarfróðra manna 
um alt, er að eimskipaútgerð Iýtur, sem og um óskir landsmanna, að því er millilanda- 
og strandferðir snertir, og leggi fyrir næsta alþingi, ásamt tillögum sínum um málið, 
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Nd. 739. Bðkstudd dagskrá
feld í Nd. alþingis 28. April (Frumvarp til laga um stofnun háskóla, 3x4).

Með þvi að lögutn um stofnun háskóla er ekki ætlað að koma til framkvæmdar 
fyr en fé er veitt til hans í fjárlögunum, þykir óþarft og ekki ráðlegt, að afgreiða fmm- 
varpið sem lög frá þessu þingi, og í þvi trausti að stjórnin leggi málið betur undirbúið 
fyrir næsta þing, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Ed. 740. Bðkstudd dagskrá
feld í efri deild alþingis 3. Maí (þingskjal 675).

Deildin telur rétt, að landsstjórnin líti eftir peningastofnunum landsins, en væntir
þess, að það sé gert með varúð, og tekur i því trausti fyrir næsta mál á dagskrá.

Ed. 741. Bðkstudd dagskrá
samþykt í efri deild alþingis 3. Maí (Þingskjal 675).

Mað þvi að deildin lítur svo á, að hin umræddu afskifti landsstjórnarinnar af
hag Landsbankans séu bæði lögmæt og sjálfsögð, lýsir hún fullu trausti sínu á ráðherr- 
anum, og tekur fyrir næsta mál á dagskránni.

Ed. 742. Breytingartillaga
við framvarp til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka

18. sept. 1885 m. m.
Frá Gunnari Ólafssyni.

I stað siðustu málsgr. 5. greinar komi:
Núverandi bankastjóra Tryggva Gunnarssyni veitist réttur til eftirlauna af lands- 

bankanum 3000 kr.'á ári.
145
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Sþ. 743. Breytingartillaga
við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Pétri Jónssyni.

Við 16. gr. 5. (Jónína Sigurðard.):
Fyrir »500—500« komi: 1000—1000.

Þingskjal 743—745

Ed. 744. Frumvarp
til laga um að landssjóður kaupi hið forna biskupssetur 

jörðina Skálholt i Biskupstungum.

Eins og það var samþykt við eina umr. í Nd.

1- gr.
Landstjórninni veitist heimild til að kaupa landssjóði til eignar hið forna 

biskupssetur Skálholt í Biskupstungum, jafnskjótt sem jörð sú fæst til kaups, fyr- 
ir það verð, er þá semur um.

2. gr.
Þegar kaup þessi eru fullgerð, setur landsstjórnin reglur um afnot og 

ábúð jarðarinnar.

Nd. 745. Nefndarálit
frá Fiskiveiðanefndinni.

Alþingi það er nú situr hefir orðið við ýmsum þeim óskum, er fram hafa komið 
af hálfu sjómanna um löggjöf til eflingar sjávarútveginum. Er þar fyrst og fremst að 
nefna lög um fiskimat, er stjórnin hafði undirbúið og vænta má að komi þessum at- 
vinnuveg að miklu gagni. Þá hafa og verið samin lög um lífsábyrgð sjómanna, sam- 
kvæmt áskorun frá þingmálafundum, og ennfremur verið gerð breyting á botnvörpu- 
lögunum i samræmi við áskorun frá flestöllum botnvörpUútgerðarmönnum hérlendum. 
Enn hefir mjög mikið fé verið veitt í fjárlögunum til þess að reisa nýja vita og bæta 
hina eldri og allmikið fé ætlað til viðskiftaerindreka til þess að greiða fyrir sem beztri 
sölu íslenzkra afurða erlendis, sem að miklu leyti verður í þágu sjávarútvegarins, enda 
kom bein áskorun í þá átt til þingsins frá þingmálafundi Reykvíkinga 13. febr. þ. á. 
Loks má nefna frv. til laga um skoðun á slld, sem flutt var á þinginu, þótt það næði 
ekki fram að ganga að þessu sinni.

Enda þótt vér teljum ofangreind lög, sem alþingi hefir nú samþykt, mjög mikils 
varðandi, einkum lögin um fiskimat og lífsábyrgð sjómanna, svo og hinar miklu fjár-
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veitingar til vita o. fl., þá er hitt þó víst, að ýmislegt er enn ógert, sem nefndin hefði 
talið nauðsynlegt og æskilegt að koma í framkvæmd sem fyrst. En þar reyndist oss 
viðfangsmeira starf um að fjalla en svo, að vér höfum að þessu sinni getað borið fram 
ákveðnar tillögur í lagaformi.

Þrásinnis hefir verið vakið máls á því af hálfu sjómanna, að siglingalöggjöf vorri 
væri í ýmsum greinum mjög áfátt og þyrfti mörgu við að auka eða af nema eða annan 
veg setja en nú er. Kom þetta meðal annars skýrt fram í umræðum á síðasta þingmála- 
fundi í Reykjavík, og var þar skorað á þingið, að »endurskoða lög þau, sem til eru um 
atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum og gera þau svo úr garði, að þau verði skýr 
og auðskilin*. Ennfremur óskaði fundurinn, að samin yrði lög um rétt skipstjóra á is- 
lenzkum skipum gagnvart útgerðarmanni, o. fl. i þá átt.

Þar sem vér játum, að þessar kröfur sé fyllilega á rökum bygðar, en höfum 
ekki séð oss fært að bera fram frumvarp á þessu þingi um svo vandasamt efni litt 
undirbúið, þá höfum vér leyft oss að bera fram þingsályktunartillögu, þar sem skorað er 
á landsstjómina að semja og leggja fyrir næsta alþingi frumvarp til laga um sjómensku 
á íslenzkum þilskipum, er stunda fiskveiðar og flutninga með ströndum fram. Er það 
jafnframt tilætlan vor, að stjórnin taki farmannalögin til endurskoðunar, i samráði við 
þá menn, er þá atvinnu stunda og bezt skyn bera á það mál, og leggi fyrir næsta al- 
þingi breytingartillögur þær, er henni þykir nauðsynlegt að gera.

Jafnframt því, sem nauðsyn er á að setja ný lög um sjómensku og siglingar 
hér við land, þá er hitt þó ekki síður skylt og nauðsynlegt, að haldin sé þau lög, sem 
til eru í landinu og sjávarútveginn varða, en á því er og hefir verið allmikill misbrestur 
í sumum héruðnm landsins.

, Það er þjóðkunnugt, að miklar kvartanir hafa komið um það, hversu farið er í
kringum lögin af ýmsum útlendingum, er stunda hér síldveiðar tíma af árinu og hafa 
stuðning svonefndar leppmensku til þess að neyta sömu réttinda, sem landsmenn sjálfir. 
Útiendingar þessir koma til landsins í byrjun veiðitímans, fá einhverja hérlenda menn 
til þess að eigna sér skipin og láta svo lögskrá þau sem innlenda eign. — Af þessum 
lögbrotum leiðir það meðal annars, að miklu meiri skipagrúi sækir veiðina en eUa mundi, 
síldinni er mokað upp í hverri vík og hverjum firði svo þúsundum tunna skiftir; mark- 
aðurinn verður fullur á skömmu bragði og síldin hrapar í verði. Af þessu hafa íslenzkir 
útgerðarmenn beðið stórmikið tjón.

Vér teljum þvi með öllu sjálfsagt, að strangar gætur verði hafðar á þvf fram- 
vegis, að skip frá útlöndum sé því að eins lögskráð hér, að veðbókarvottorð sé lagt fram 
með afsali og færð sé full sönnun fyrir því, að skipið sé dregið út úr registri þess rikis, 
er það kemur frá, samstundis sem skrásetning fer fram hér. Ennfremur verður fuUkom- 
lega að gæta þess, að ekki sé útlendir skipstjórar á lögskráðum íslenzkum skipum, nema 
þeir hafi þau réttindi, sem skylt er að íslenzkum lögum.

Um framkvæmd laganna um botnvörpuveiðar er oss sagt, að ekki muni fuU- 
komið samræmi hjá öllum dómurum landsins. Telja sumir til upptækra veiðarfæra vir- 
streng þann, er hafður er til þess að draga vörpuna, en aðrir sleppa honum. Vér teljum 
engan vafa á því, að strenginn beri að skoða sem hluta af veiðarfærunum og sé þvi rétt 
og lögum samkvæmt, að hann sé ger upptækur ásamt öðrum veiðarfærum, og að allir 
dómarar landsins beiti lögunum á sama hátt.

Að endingu viljum vér drepa á það, að oss virðist það hið mesta nauðsynjamál 
sjávarútvegsins, að stofnað verði allsherjar-félag í landinu til þess að efla hag hans i hvi-
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vetna. á líka lund sem búnaðarfélag landsins starfar að því, er landbunaðinn varðar. Oss 
er kunnugt um, að áhugi er vaknaður á þessu máli i sumum héruðum landsins, þótt 
ekki hafi það til framkvæmda komist enn. Samtök þessi verða að stofnast af sjómönn- 
um og útgerðarmönnum sjálfum, löggjafarvaldið getur ekki skipað fyrir um slíkt, en 
þegar félagið væri stofnað, mundi það eiga vist fylgi alþingis að hverju því áhugamáli 
sinu, er orðið gæti þessum atvinnuveg til styrks og viðreisnar. A þetta höíum vér viljað 
drepa i því skyni, að hvetja sjómenn að stofna til svofeldra samtaka sem fyrst.

Alþingi 4. maí 1909.

Pétur Jónsson, Benedikt Sveinsson, Jón Þorkelsson.
formaður. skrifari.

Jón Sigurðsson. Stefán Stefánsson, Eyf.

Nd. 746. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um innheimtu og meðferð á kirknafé 22. mai 1890.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

Söfnuði Möðruvallaklausturssóknar veitist undanþága frá lögum um innheimtu *• 
og meðferð á kirknafé 22. maí 1890, að því er snertir afhending kirkjusjóðsins í hinn 
almenna kirkjusjóð, þangað til Möðruvallaklausturskirkja verður reist af nýju.

Sþ. 747. Breytingartillaga.
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911. 

Frá Sigurði Sigurðssyni.

Við 13. gr. B. H.
Á eftir »Holtavegur« komi nýr liður: 

Grímsnesbraut 10,000 kr. fyrra árið.
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Ed. 748. Framhaldsnefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um sóknargjöld.

Frumvarpið hefir tekið nokkrum breytingum í Nd., sem vér yflr höfuð 
ekki teljum til bóta. Vér höfum því gert nokkrar breytingartillögur við frum- 
varpið, en viljum eftir atvikum sætta oss við breytingar Nd. á öðrum atriðum 
frumvarpsins.

Alþingi 6. maí 1909.

Eirikur Briem, 
form.

Sigurður Stefánsson, Steingrímur Jónsson.
skrífari og framsögum.

Jósef Bjömsson. Jens Pálsson.

Ed. 749. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um heimild fyrir landsstjórnina til að kaupa bankaskuldabréf 

eða þriðja flokks bankavaxtabréf Landsbankans.

Nefndin, sem háttv. Ed. visaði máli þessu til, hefir athugað það, og leggur hún 
til, að það sé samþykt með breytingum þeim, er hér segir:

1. Við i. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt skal landsstjóminni að kaupa af Landsbankanum fyrir landssjóðs hönd banka- 
vaxtabréf fyrir alt að 2 miljónum króna.

2. Við 2. gr.
a. Fyrir orðið »en< komi: og.
b. Orðin *bankaskuldabréf eða« falli burt.
c. Aftan við greinina bætist: »og fer kaupverðið eftir lánskjörunum«.

3. Orðin í fyrirsögninni: »bankaskuldabréf eða þriðja flokks* falli burt.

Efri deild alþingis, 6. maí 1909.

Jens Pálsson, 
formaður.

Jósef Bjömsson, 
skrifari og framsögum.

Kristinn Danielsson.

Lárus H. Bjarnason.

Eirikur Briem.
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Sþ. 750. Breytingartillaga
við lrv. til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá Jóni Jónssyni þm. N.-M.

Við 13. gr. B. III. Eftir töiulið 3. komi: Lagarfljótsbrúarvegur 4000 kr. f. á.

Þingskjal 750—753

Sþ. 751. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga 1910 og 1911.

Frá: Bjarna Jónssyni frá Vogi, Jóni Þorkelssyni, Benedikt Sveinssyni,
H. Hafstein, Pétri Jónssyni.

Við 15. gr. 33. í stað »960—960« komi: 1500—1500. Eftir þann lið komi nýr 
liður:

Til Jóns Ófeigssonar til þess að gera þýzk-islenzka orðabók 
1000 kr. hvort árið.

Sþ. 752. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1910 og 1911, þingskj. 732.

Frá Eggert Pálssyni, Birni Kristjánssyni og Einari Jónssyni. 

Við 22. gr. 10. lið: í staðinn fyrir 4,000 kr. komi: 6,000 kr.

Sþ. 753. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga 1910—1911. 

Flutningsmenn: Jón Sigurðsson, Björn Kristjánsson, Jón Ólafsson.

Við 13. gr. B. II. Framan við kaflann komi nýr liður svo hljóðandi:
1. Borgarfjarðarbraut 30,000 fyrra árið.

Liðatalan breytist samkvæmt því.
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Nd. 754. Frumvarp
til laga um breyting á lögum 

um stofnun landsbanka 18. sept. 1885 m. m.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

i- gr-
I stjórn landsbankans eru 2 bankastjórar, er ráðherra skipar, og tveir gæzlu- 

stjórar, er kosnir séu sinn af hvorri deild alþingis til 4 ára í senn eftir þeim reglum, 
er hingað til hafa gilt.

Ráðherra getur vikið bankastjórum frá um stundarsakir, öðram eða báðum, þeg- 
ar honum þykir brýn nauðsyn tíl bera, og að fuilu og öllu, ef miklar eru sakir, en 
gera skal hann þeim grein fyrir skriflega, hvað veldur.

Ráðherra setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir, ef banka- 
stjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað að sinni.

2. gr.
Aðsetur bankans er i Reykjavík og þar skulu bankastjórar eiga heima.

3- gr-
Bankastjórar annast dagleg störf bankans, og stýra þeim með aðstoð gæzlustjóra.
Nákvæmari fyrirmæli um sambandið milli bankastjóra sín í milli og bankastjóra 

og gæzlustjóra verða ákveðin i reglugjörð, er ráðherra setur.

4- gr-
Ráðherra skipar bókara og féhirði bankans og víkur þeim frá, hvorttveggja eft- 

ir tillögum bankastjóraar. Aðra sýslunarmenn skipar bankastjórnin og vikur þeim frá. 
Hún ræður starfstima þeirra o. s. frv. — Bankastjórar skulu undirskrifa svo að skuld- 
bindi bankann, ef gefa skal út eða framselja víxla, önnur verðbréf eða aðrar skriflegar 
skuldbindingar.

Kvittanir frá bankanum eru þvi að eins fullgildar, að féhirðir hafi ritað undir 
þær og þeim fylgi áritun bókara um að þær séu athugaðar. Féhirðir bankans má eigi 
greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki bankastjórnar þarf til, uema með sam- 
þykki beggja bankastjóranna.

Nú er annarhvor bankastjóranna forfallaður og undirskrifar þá annarhvor gæzlu- 
stjórinn í hans stað. Verði ágreiningur milli bankastjóranna um eitthvert mál, er bankann 
varða, sker atkvæði þess gæzlustjórans úr, er fyr var kosinn.

5- gr-
Bankastjórar hafa í árslaun kr. 6000,00 hvor og gæzlustjórar 1000 kr. hvor. 

Bókari hefir að launum kr. 3500,00 og féhirðir kr. 2400,00 auk 1/5°/00 af öllum greidd- 
um peningum og bankaseðlum í féhirzlu bankans eða úr, alt að kr. 2600,00. Núver- 
ándi féhirðír heldur þó þeim launakjörum, er hann nú hefir. Féhirði ber að setja hæfi- 
legt veð, er ráðherra tiltekur. — Bankastjórar mega ekki hafa embættisstörf á hendi né 
aðra atvinnu. —

Láti núverandi framkvæmdarstjóri af forstöðu bankans fær hann árlega 4000 
kr. lífeyri.
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6. gr.
Stjórn bankans er ávalt skylt að veita ráðherra aila þá vitneskju um hag bank- 

ans, sem honum þurfa þykir. — Ráðherra getur og hvenær sem er látið skoða all- 
an hag bankans.

7- gr-
Eigi mega bankastjórar né sýslunarmenn bankans vera skuldskeyttir bankanum, 

hvorki skuldunautar né ábyrgðarmenn annara.

8. gr.
Lög þessi ganga í gildi i. jan. 1910 og er úr gildi numinn IV. kafli í lögum 

18. sept. 1885 um stofnun landsbanka svo og lög nr. 24., 2. okt. 1891 um breyting á lög- 
um um stofnun landsbanka og lög nr. 37, 23. okt. 1903 um breyting á 1. gr. í lögum 
nr. 24, frá 2. okt. 1891.

Ed. 755. Frumvarp
til laga um heimild fyrir landsstjórnina til að kaupa bankavaxtabréf Landsbankans. 

(Eftir 2. umr. í Ed.).

L gr-
Heimilt skal landsstjórninni að kaupa af Landsbankanum fyrir lands- 

sjóðs hönd bankavaxtabréf fyrir alt að 2 miljónum króna.

2. gr.
Ennfremur er landsstjórninni heimilt að taka lán fyrir landssjóðs hönd 

alt að 2 miljónum króna og fari vextir eigi fram úr 472% °S afborgist á 30 
árum Og skal láninu varið til að kaupa bankavaxtabréf samkvæmt 1. gr., og 
fer kaupverðið eftir lánskjörunum.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þann dag, sem þau eru staðfest.
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Nd. 756. Rökstudd dagskrá

Þingskjal 756—757

samþykt í Nd. alþingis 6. maí (Till. til þingsál. um skipun nefndar til þess að annast 

útgáfu hentugra skólabóka, 333, 729).

Deildin treystir því, að stjórnin kosti kapps um að hið bráðasta verði samdar 
og gefnar út hentugar kenslubækur á vandaðri íslenzku handa öllum undirbúningsskól- 
um i landinu, þar sem þær vantar, og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Nd. 757. Nefndarálit

um þingsályktunartillögu (þingskj. 36) um kjördæma-skifting.

Mál þetta er svo vaxið, að þar sem telja má víst, að á næsta þingi verði 
samþyktar breytingar á stjórnarskránni með afnámi konungskvaðningar á al- 
þingi8mönnum og þar af leiðandi breytingum á fjölda þingmanna og, ef til vill, 
sérstökum kosningum til efri deildar, þá virðist það vanhugsað mál, að fara nú 
að gera lagaákvæði um breyting kjördæma i landinu. Það væri væntanlega að 
tjalda til einnar nætur.

Ráðum vér því háttv. deild til að gera ekkert í þessu máli á þessu þingi.

Alþingi 6. maí 1909.

Sigurður Gunnarsson, Jón Ólafsson,
formaður. ritari, framsögumaður.

Sigurður Sigurðsson. Einar Jónsson. Jón Jónsson N.-M.

146
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Nd. 758. Nefndarálit

frá nefndinni um verzlunarlöggjöf og atvinnulöggjöf landsins.

Um nauðungarsamning milli skuldunauts og skuldheimtumanna.

Eitt af þeim verkefnum, sem nefndin hefir haft með höndum, var að undirbúa 
lög um nauðungar-samninga milli skuldunauts og skuldheimtumanna.

Nálega öll verzlunarlönd hafa löggjöf um þetta efni, og er ástæða til þess auð- 
sæ, því að slík löggjöf miðar ekki að eins til að vemda skuldheimtumann, sem fyrir 
ósjálfráð atvik eða fyrir slys, án vítaverðrar léttúðar, hefir ratað í gjaldþrot, heldur eins 
oft til að vernda hagsmuni skuldheimtumanna, sem oft getur orðið betur borgið með 
slíkum samningi, heldur en með gjaldþrotameðferð á búi skuldunauts. En án slíkra laga 
getur einn skuldunantur, þótt ekki sé meðal hinna stærstu, af eintómri þverúð eða ill- 
vilja eða öðru kappi spilt samningum og þar með skaðað alla skuldheimtumenn.

Vér höfum þýtt hin dönsku lög um þetta efni, og leyfum vér oss að leggja 
með þessu nefndaráliti fram þetta uppkast vort. — í því eru eyður, sem út þarf að fylla, 
þar sem þar er vísað til danskrar löggjafar, sem ekki er til hér á landi; en til þess hefir 
oss ekki unnist tími.

1 síðustu eyðuna verður t. d. að setja ákvæði, sem svara til 13. kap. í 1. nr. 51,
25. Marz 1872 fyrir Danmörku.

Þessi vinna vor ætti að geta orðið talsverður verkaléttir fyrir stjórnina, ef hún, 
sem vér vonum, leggur frv. um þetta efni fyrir næsta þing, og sömuleiðis getur það 
orðið þingmönnum umhugsunarefni á sama tíma, svo að málið einnig verði betur 
hugsað af þeirra hlið, er til kemur.

Alþingi, 7. Maí 1909.

Björn Kristjánsson, 
formaður.

Magnús Blöndahl. Jón Ólafsson,
framsögumaður.

Jón Jónsson, S.-Ms. Ólafur Briem.
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í!

Fruinvarp
til laga um nauðungarsamning milli skuldunauts og skuldheimtumanna (tvangaakkord). 

(Uppkast).

1- gr.
Skuldunautur, sem óskar að ná nauðungarsamningi við skuldheimtumenn sína án í

þess að selja bú sitt fram til gjaldþrotaskifta, verður að senda skiftadómi beiðni um það, og I
Bkal þeirri beiðni fylgja :

1. Yfirlitsreikningur um hag skuldunauts ásamt yfirlýsingu hans, að viðlögðum j
drengskap, sm, að hann hafi ráðvandlega skýrt frá öllum eignum sínum og skuldum. í

2. Skrá um alt, sem skuldunautur á, með sérstakri virðingu á hverju einu, og skal i
sú virðing gerð af trúnaðar-matsmönnum svo sem fyrir er mælt í 6. gr. Til samanburðar j
skal, eftir því sem auðið er, gefa sundurliðaða skýrslu um, hvaða verði eigandinn hafi roetið 
hverja eign sína við eldri virðingu á henni, sérstaklega við þann yfirlitsreikning um hag sinn,
sem hann hefir samið næst á undan, ef sá reikningur er til, elia skýra frá kaupverði.

3. Skrá um skuldheimtumenn skuldunauts, og skal sér í lagi skýrt frá nafni og 
heimili hvers þeirra um sig og upphæð þeirri, sem hann á hjá skuldunaut, sömuleiðis veði 
því eða trygging, er sett kann að vera fyrir skuld. Skuldkröfur, sem skuldunautur viður- 
kennir ekki, skulu fram taldar og athugasemd um það gerð. Einnig skal skuldunautur, eftir 
því sem honum hefir verið auðið, hafa útvegað, og láta skrá þessari fylgja, umsögn skuld- 
heimtumanna um upphæð krafna þeirra, og hversu á þeim standi; nú vantar slíka umsögn 
frá einhverjum skuldheimtumanni, og skal þá frá því skýra, hvort á hann hafi verið skorað 
um að skýra frá kröfu sinni.

4. Skrá um bækur, þær er skuldunautur hefir haldið um atvinnu sína. j
5. Tillaga skuldunauts um skuldgreiðslusamning ásamt skriflegri yfirlýsing frá ekki >

minna en tveim fimtungum þeirra skuldheimtumanna, sem kunnugt er um bæði að tölu og 
skuldaupphæð, um, að þeir greiði atkvæði fyrir tillögunni.

6. Skýrsla frá þeim tveimur trúnaðar-matsmönnum, þeim er skuldunautur hefir til 
kvatt og löggiltir eru (2. gr.), en af þeim skal annar vera löggiltur sem sérfróður maður í 
þeirri tegund viðskifta-atvinnu, sem skuldunautur rekur, og hinn löggiltur sem reikningafróður 
maður, og má hvorugur vera skuldunaut svo nákominn, að þeir séu systkinabörn að skyld- 
leika eða mægðum.

Skýrsla trúnaðar-matsmanna skal lýsa yfir því, að þeir hafi nákvæmlega yfirfarið alt 
bú skuldunauts, reikningshald hans og atvinnurekstur; að yfirlitsreikningurinn yfir hag búsins 
og aðrar þær skýrslur um það, sem nefndar eru hér að framan, sóu, eftir öllu því, sem fyrir 
þeim hefir legið, svo fullkoranar sem auðið hefir verið að útvega, og að í þeim sé ekkert 
rangt, svo að þeir til viti.

í skýrslu sinni skulu þeir ennfremur gefa fullkomið yfirlit um það, hversu búið 
standi, skýra frá, hversu skuldunautur hafi rekið atvinnu sína bæði áður en hann kvaddi 
þá til og eins eftir það, og enn fremur skýra frá, hversu bókhaldi skuldunauts hafi 
verið hagað og hversu það sé af hendi leyst, sömuleiðis gefa skýrslu um atvik þau sem 
því hafa valdið, að skuldunaut hefir eigi auðið orðið að fullnægja skuldakröfum, þeim sem á 
honum hvíla, og um það, hversu tekjuhalliun er fram kominn; enn fremur umsögn, er meta 
megi eftir, hvort skuldunautur hafi farið viðunanlega að, eða álíta meg að hann hafi rekið 
atvinnu sína á einhvern hátt með léttúð eða óreglu. Sérstaklega skal taka það fram, hvort 

j ráða þyki mega að skuldunautur hafi nokkuð það gert í viðskiftum sínum, er rifta mætti, ef
j hann yrði gjaldþrota; hvort nýlega hafi yfir staðið málssókn gegn skuldunaut, eða hann hafi
í gengið að sætt fyrir nokkrum dómstóii eða sáttanefnd; hvort nokkur atvik eru fyrir hendi,
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sem tilefni gætu gefiS til rannsóknar eða málshöfSunar af hendi almannavalds; enn fremur 
skulu þeir skýra frá því sem þeir aS öSru leyti kynnu aS hafa fundiS athugavert málinu til 
skýringar. Loks skulu trúnaSar-matsmennirnir láta í ljósi álit sitt um, hvort sennilegt sé aS 
fallast á tillögu skuldunauts um skuldgreiSslusamning, og um þaS, hver trygging sé fyrir þvf, 
ab skuldunautur muni efna þann samning, og enn fremur um þaS, hversu ætla megi aS búið 
muni standa, ef þaS verSi tekið til gjaldþrotameSferðar.

7. 20—100 króna fjárupphæð, eftir mati skiftaráðanda, og skal það vera fyrirfram-
greiSsla upp í kostnað, þann er stafar af því aS hs.fa beiSnina og samningsumleitanirnar til 
meðferSar.

Hver sá skuldunautur eða trúnaðar-matsmaður, sem gefur víssvitandi rangar skýrslur 
eSa gerir sig sekan í vítaverðu skeytingarleysi, þá er hann gefur yfirlýsingar þær og skýrslur, 
sem um er rætt í þessaii grein, skal sæta sektum eða einföldu fangelsi, nema hann hafi bakað 
sér þyngri refsingu eftir öðrum landslögum.

2. gr.
Ráðherrann skal löggilda um ákveðið tímabil trúnaSar-matsmenn í ýmsum atvinnu 

greinum, eftir því sem þörf þykir, og svo marga og svo víða, sem þörf þykir, og skal hann 
fyrst leita tillagna um það frá félögum ýmissa atvinnurekenda, hvort heldur í viðskifta- 
atvinnu, landbúnaSi eða annari atvinnu ; þessa menn er skuldunautum heimilt að kveðja til 
sem sérfróða trúnaðar-matsmenn við nauðungarsamninga um skuldgreiðslur samkvæmt lögum 
þessum. í sama skyni Iöggildir ráðherrann einnig reiknirigafróða trúnaðar-matsmenn svo 
roarga og bvo víða sem þörf þykir á.

Nú eru til kaupmannafélög í kaupstöSum, þeim er eigi hafa færri en 1500 íbúa, og 
er þeim þá rétt að senda ráðherra fyrir 1. maí ár hvert skrá um menn í umdæmi, því er 
félagið nær yfir, þá er félagið telur til þess fallna að verða löggiltir trúnaðar-matsmenn. 
Búnaðarfélög, sem taka yfir fleiri hreppa en einn, hafa sama tillögurétt.

Landbúnaðarfróða trúnaðar-matsmenn skal að eins löggilda fyrir þann landsfjórðung, 
sem þeir eiga heima í. Landsfjórðungur merkir hér það umdæmi, er eitt amtsráð tók yfir 
síðast, áður en þau voru niSur lögð. Aðra löggilta trúnaðar matsmenn er heimilt að nota 
hvar sem er á landinu.

Eftir áskoru.i skuldunauts getur skiftadómari veitt öðrum manni eða mönnum lög- 
gildingu til trúnaðar-matsmensku í því eina máli, sem þá liggur fyrir, ef tilefni er til þess.

Nú kveSur skuldunautur trúnaðar-matsmenn til, og geta þeir þá heimtað, aS hann 
leggi fram hæfilega upphæS til tryggingar fyrir ómakslaunum þeirra. Ef á þarf að halda, 
ákveður skiftadómari upphæð tryggingarinnar og hversu hún skuli sett.

3. gr.
Á beiðni skuldunauts, þá er um getur í 1. gr., skal skiftadómari rita dag og klukku- 

stund, þá er hún var afhent honum.
Ef auðið er, skal skiftadómari áður en þrjár sólir eru af lofti, eða sé það ekki auðið, 

þá svo fljótt sem framast má verða, kveða upp úrskurð um það, hvort hefja skuli umleituu 
um skuldgreiðslusamning. ÁSur en sá úrskurður er upp kveðinn, skal halda fund, sem skuld 
heimtumenn eiga kost á að sækja eða umboðsmenn þeirra, og á skuldunautur einnig að vera 
þar viðstaddur og sömuleiðis trúnaðar matsmennirnir, ef þurfa þykir, og skal skuldunautur 
og trúnaðar-matsmenn svara þar þeim spurningum, er upp eru bornar af skiftadómara eða 
öðrum.

Ef atvik liggja svo til, getur skiftadómari auk þess heimtað tryggingu fyrir kostn- 
*ði, þeim sem leiSir af samningaumlcituninni, að svo miklu leyti sem trygging, sú er ura 
getur í 1. gr., kynni eigi virðast nægileg.
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Nú fullnægir beiðni skuldunauts ekki fyrirmælum 1. gr., enda bætir skuldunautur 
ekki í tækan tínia úr því sem áfátt er, eða dómarinn sér það auðsrelega af skýrslum, þeim 
Bem fram eru komnar, að skiildgreiðslnsamningur getur ekki átt sér stað samkv. 4. gr., eða 
að fyrirmæli 25. gr. hljóti að verða því til tálmunar, að dómarinn geti staðfest samninginn, 
og skal hann þá vísa beiðninni frá og skiftadómari þá skýra öllum þeim skuldheimtumönnura, 
sem um er kunnugt, frá frávísuninni og ástæðunum fyrir henni undir eins og áfrýjunarfrestur 
er útrunninn (36. gr.).

Skiftadómari er einnig skyldur til, þótt síðar sé, að stöðva málaleitun um skuldgreiðslu- 
samning, undir eins og hinn fær vitneskju um einhver þau atvik, er tálma því að þessari 
málaleitun só áfram haldið eða að samningur verði staðfestur.

4. gr.
Málaleitunum um skuldgreiðslusamning samkv. lögum þessum má ekki sinna, og sé 

hún byrjuð skal við hana hætta:
a. ef skuldunautur hefir áður orðið að framselja bú sitt til gjaldþrotameðferðar eða hann 

hefir áður fengið nanðungarsamning samkvæmt þessum lögum, nema hann sanni, að 
hann hafi annað hvort við þá skiftameðferð eða þann samning, eða síðar, greitt skuld- 
heimtumönnum sínum að minsta kosti 75°/0 af upphæð, þeirri sem skuldkröfur þeirra 
námu, með áföllnum vöxtum við byrjun þeirra gjaldþrotaskifta eða málaleitunarinnar 
um þann nauðungarsamning:

b. ef skuldunautur er fjarverandi meðan á málaleituninni stendur, nema hann hafi fengið 
leyfi skiftadómara til brottferðar eða fjarvistar;

c. ef skuldunautur lætur hjá b'ða að gefa þær skýrslur, sem skiftadómara þykir nauð- 
syn til bera, eða hann á annan bátt lætur hjá líða að fullnægja því sem lög þessi 
leggja honum á herðar ;

d. ef það hefir reynst ógerlegt að fá áreiðaulegt yfirlit yfir hag búsins ;
e. ef skiftadómari samkvæmt rannsókn trúuaðar-matsmannanna eða af öðrum ástæðum 

verður að álíta, að skuldunautnr hafi haft óráðvendni í frammi eða sýnt í atvinnu- 
rekstri si'num léttúð eða óreglu.

5- gr-
Nú ályktar skiftadómari, að málaleitun megi eiga sér stað um skuldgreiðslusamning, 

eða skuldsamningadómur, sá er um getur í 35. gr., sker svo úr, og skal þa sv i álíta sem 
málaleitun þessi hafi hafist frá þeirri stundu, er beiðui skuldunauts um það efni kom i hend 
ur skiftadómara.

Upp frá þeirri stund, er málaleitun um skuldgreiðslusamning telst byrjuð, og þar til 
er henni er lokið, verður ekki að lögum kyrsett fé skuldunauts, fjárnám gert eða lögtak hjá 
honum, nema fyrir skuldkröfur sem greiðslusamningarnir ná ekki til.

Meðan skuldgreiðslusamningur er ekki fullgerður, getur hinsvegar sérhver skuldheimtu- 
maður, er eigi hefir trygt veð fyrir kröfu sinni, heimtað, að bú skuldunauts sé tekið til gjald- 
þrotameðferðar, hvort heldur sem krafa hans er fallin í gjalddaga eða eigi. Sé krafa þessi 
fram komiu af hendi skuldheitutumanna, sem samnings umleitanirnar ná til, má skiftadómari 
þó því að eins sinna henni, að minsta kosti tveir aðrir skuldheimtumenn, er eins stendur á 
með, geri sömu kröfu, eða eigi fyrri en tveir aðrir gera sömu kröfu, enda sé kröfurnar ekki 
þeim í hendur seldar eftir að samningamálaleitun byrjaði. Eigi verðnr kröfu skuldheimtu- 
mauna, þeirra er gjaldþrotameðferðar beiðast, heldur sint, nema kröfur þeirra samtals nemi að 
minsta kosti einum tíunda hlut af allri upphæð þeirra krafna gegn skuldunaut, sem um er 
kunnugt þá er þær komu fram.

Nú hefir samningur á komist um skuldgreiðslu, en skiftadómari hefir enn eigi staðfest 
hann með fullnaðar-úrskurði, og má þá ekki á þeim tíma taka bú skuldunauts til gjaldþrota- 
skifta eftir kröfu nokkurs þess skuldheimtumanm, sem samningurinn nær til. Nú endar á
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þessu tímabili einhver sá frestur, sem um ræðir í 4. kapítula laganna um gjaldþrotaskifti, en 
sá frestur hefir þau áhrif, aS stöðva róttinn til að lýsa skuldunaut gjaldþrota, eSa einhver 
þessi frestur mundi á enda verSa innan viku þar á eftir, og skal þá ekki telja frestinn útrunninn, 
ef skuldunautur verSur gjaldþrota innan viku eftir að þessi tími er á enda.

6. gr.
Nú er beiðni skuldunauts um samninga umleituu á skuldgreiðslu tekin til greina, og 

er það þá skyida skiftadómara:
1. að gefa tafarlaust út auglýsingu um, að málaleitun sé byrjuð um skuldgreiðslusamn- 

ing, og á hann jafnframt að ákveða fund til meðferðar þessa máls og til atkvæða- 
greiðslu um samningstillógu skuldunauts, og skal þann fund eigi fyrri halda, en 14 
dögum, og eigi síðar en 4 vikum, eftir að skiftadómari hafði úrskurðað að byrja 
skyldi málleitun þessa. Jafnframt skal skorað á skuldheimtumenn aS skýra skifta- 
dómara frá, hvaS þeir eiga hjá skuldunaut. Auglýsing þessa skal birta í lögbirtinga- 
blaðinu, og nemi búið nokkru talsverðu, ber að endunaka auglýsinguna nokkrum 
sinnum.

2. áður en vika er liSin frá því er skiftaróttur úrskurðaði, að leita mætti skuldgreiðslu- 
samnings, á dómarinn aS seuda hverjnm skuldheimtumanni, sem um er kunnugt hvort 
heldur hann á heima innan lands eða utan, eða umboðsmönnum þeirra, þeim sem 
um er kunnugt nærlendis, eintak af auglýsingu, þeirri er áður er um getið, samn- 
ingstillögu skuldunauts, yfirlitsreikning yfir hag hans og yfirlýsingu trúuaðarmats- 
manna, og skal þetta senda í ábyrgðarbréfi. Nú neitar skuldunautur eða einhver 
skuldheimtumaður einhverri kröfu að öllu leyti eða nokkru, eða krefst frekari sannana 
fyrir henni, og ber þá að tilkyuna þetta jafnframt þeira skuldheimtumanni, er þá 
kröfu á. Nú fær skiftadómari síðar að vita um fleiri skuldheimtumenn, og skal 
hann þá tafarlaust senda þeim sömu tilkynningu sem hinum var send. Nú eiga 
nokkrir skuldhein.tumenn heimili í mikilli fjarlægð, og má skiftadómari þá, eftir því 
sem honum þykir henta, senda þeim stutta skýrslu og fundarboð með ritsíma.
Nú hefir eitthvað fyrir farist að gera af því sem fyrir er mælt ( 2. lið þessarar 

greinar, og verða þó eigi á því bygð nein mótmæli gegn málaleitun um skuldgreiðslu- 
samning.

Beiðni skuldunauts og öll fylgiskjöl við hana skal leggja fram í dómi öllum til eftir- 
sjónar, og á sórhver skuldheimtumaður rétt á að heimta eftirrit af þessum skjölum gegn 
borgun.

7. gr.
Á fundi, þeim sem á að taka tiltöguna til skuldgreiðslusamnings til með- 

ferðar, á skuldheimtumaður að vera viðstaddur. Frá því afsakar hann ekkert, nema sjúkdóm- 
nr eða önnur sú tálmun, sem skiftadómari metur ósigrandi. Trúnaðarmatsmennirnir eiga einnig 
að vera þar viðstaddir, nema þeir hafi lögleg forföll. Þá er um smábú er að ræða, má skifta- 
dómari ákveða, að trúnarmatsmenn þurfi ekki að vera við á fundinum. Á þeim fundi á að 
koma fram tillaga skuldunauts ti! skuldgreiðsiusamnings og á þar að gera grein fyrir öllum 
ástæðum búsins alt fram að fundardegi. Þar skal og fram leggja skrá yfir skuldheimtumenn 
til afnota við atkvæðagreiðslu; hana skal yfirfara og á hún að taka yfir allar þær kröfur, er 
lýst hefir verið, og eins þær, er ekki liefir lýst verið, og skal athugasemd um það gerð, hvort 
skuldunautur eða aðrir hafa mótmælt nokkurri kröfu, og þá hverri og að hve miklu leyti.

Nú telur einhver sér ranglega slept af skrá þessari, eða telur kröfusína tilfærða með 
skakkri upphæð, og skal þá einnig athugasemd um það gera í skrána.
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Nú breytir skuldunautur tillögu ainni eða bætir einhveiju við hana, og sker þá skifta- 
dómari úr, er hann hefir gefið þeim færi á að láta álit sitt í ljós, sem við eru, hvort atkvæða- 
greiðsla megi fram fara á þeim fundi eða ekki um tillöguna með á orðinni breytingu. Álíti 
dómarinn að nyjan fund beri að halda, ákveður hann þann fund með stuttum fresti, venjulega 
ekki meira en vikufresti. Þennan nýja fund skal birta.....................................................................

Auk þess skal (6. gr.) senda sérstakt fundarboð í ábyrgðarbréfi þeim skuldheimtumönnum, 
sem kunnugt er um og ekki voru viðstaddir á fundinum og heyrðu þar, hvenær nýr fundur 
var ákveðinn. í þessu sérstaka fundarboði skal geta um þær breytingar er gerðar hafa verið 
á tillögunni.

Á þessum nýja fundi þurfa trúnaðarmats-menn ekkí að vera viðstaddir nema skifta- 
dómari telji það nauðsynlegt.

Á þessum fundi getur skuldunautur ekki breytt aftur tillögu sinni eða bætt 
neinu við hana.

8- gr.
Á fundum þeim, er um ræðir í 7. gr., má bæði skiftadómari, trúnaðar-matsmenn og 

sórhver skuldheimtumaður heimta svar skuldunauts upp á sérhverja spurningu, er stendur í 
sambandi við skuldgreiðslusamninginn. Skiftadómari skal bera svörin upp.

Á sama hátt má skýrslu heimta af sérhverjum skuldheimtumanni, sem viðstaddur er, 
eða við8töddum umboðsmanni skuldheimtumanns, um viðskiftasamband skuldheimtumanns við 
skuldunaut, og þyki skiftadómara það nauðsynlegt, getur hann með kvöldfresti kvatt þá skuld- 
heimtumenn til að mæta, sem heima eiga eða eru staddir svo nærri fundinum, að þess sé 
kostur. Nú þykir nauðsyn til bera að heimta skýrslu af skuldheimtumönnum, sem heimaeiga 
eða dvelja í öðru skiftaumdæmi, og getur skiftadómari þá beðið skiftadómarann í því umdæmi, 
er þeir eru í, að leggja spurningar fyrir þá, og er sá skiftadómari skyldur til að verða tafar- 
laust við þeim tilmælum.

Nú mætir eigi skuldheimtumaður, sem til er kvaddur, og tjáir ekki lögleg forföll, 
eða skuldheimtumaður eða umboðsmaður hans færist undan að svara spurningu, sem fyrir hann 
er lögð samkvæmt þessari grein, og getur skiftadómari þa ákveðið, ef sá skuldheimtumaður 
greiðir atkvæði með samningstillögunni, að það atkvæði skuli eigi þeim megin talið.

Nú reynist skýrsla ósönn, sú er gefin er samkvæmt þessari grein, og skal þá beita 
146. og 148. gr. hegningarlaganna.

9- gr.
Þá er atkvæði eru greidd um samningstillögu skuldunauts, getur skuldheimtumaður, 

sem ekki mætir, sent atkvæði sitt skriflega á fundinn. Nú hefir skuldheimtumaður lýst yfir 
því, þá er skuldunautur kom fram með samningstilögu sína, að hann sé samþykkur tillögunni 
og skal þá svo á líta, að hann hafi greitt atkvæði með henni skriflega, nema hann hafi aftur- 
kallað yfirlýsingu sína eða tillögunni hefir á einhvern hátt verið síðar breytt.

10. gr.
Þá er atkvæði eru greidd um tillöguna, hefir hver veðhafi atkvæðisiétt fyrir þeim 

hluta skuldkröfu sinnar, sem skiftadómari álítur að eigi sé trygður með veðiuu, eða falli skuld- 
heimtumaður frá veðrétti sínum fyrir meiri upphæð, þá hefir hann atkvæðisrétt um hana.

Nú hefir skuldheimtumaður forgangsrétt í búinu fyrir kröfu sinni, og hefir hann þá 
atkvæðisrétt fyrir þeim hluta kröfu sinnar, sem hann afsalar sér forgangsrétti fyrir.

Nú er skuldheimtumaður einnig í skuld nokkurri við skuldunaut, þann er samnings 
leitar, og hefir hann þá atkvæði fyrir þeim hluta kröfu sinnar að eins, sem eigi verður fulln- 
usta ger með skuldajöfnuði samkv. 22 gr.
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11- gr-
Þá er atkvæði skal greiða um samningstillöguna, hafa þessir skuldheimturaenn engan 

atkvæSisrétt: Eiginkona manns, eSa eiginmaSur konu, ættingjar í beinan íegg upp eöa niður, 
systkin, eða þeir er jafn nærri standa aS mægðum eða tengdum; sama er um þá skuldheimtu- 
menn, sem hafa fengið kröfur sínar sér i hendur seldar eftir að þeir fengu vitneskju um, að 
skuldunautur hefir ti'kvatt trúnaðar-matsmenn samkv. 1. gr. 6, eða hætt skuldagreiðslum.

12. gr.
Nú er krafa skuldheimtumanns véfengd. og tekur hani þó fyrst um sinn þátt í at- 

kvæðagreiðslu um samningstillöguna (16. gr.).

13. gr.
Nú eiga fleiri menn saman ema kröfu, og veitir hún þá eigi rétt til fleiri atkvæða, 

en þótt einn væri eigandi.
Nú á skuldheimtumaður króiu, þá er skilyrðum er bundin, og á hann þó atkvæði 

enda þótt skilyrðið fyrir tilurð kröfunnar sé enn ekki framkomið. Nú eiga fleiri menn slíka 
kröfu saman, og á þá að eins einn þeirra atkvæðisrétt, og þá sá helzt, er að t.ímanum til verð- 
ur að álíta að næstur standi.

Nú hefir skuldheimtumaður fleiri kröfur en eina, og hefir hann þó að eÍDs eitt
atkvæði.

14- gr.
Nú er samningstillaga svo vaxin, að skuldheimtumönnum, þeim er eigi eiga forgangs- 

rétt, eru boðuir 50% eða meira, eða tillagan fer að eins fram á greiðslufrest, og þarf þá, til 
þess að hún verði samþykt, að minsta kosti atkvæði tveggja þriðju hluta þeirra skuldheimtu- 
manna, er mættir eru, enda nemi kröfur þeirra að minsta kosti þrem fjórðu hlutum af upp- 
hæðinni á öllum þeim kröfum, er atkvæði eiga.

Nú býður tiilagan minna en 50%, en þó eigi minna en 25% og þarf þá þrjá fjórðu 
hluta bæði af atkvæðatölu og skuldaupphæð til samþykkis.

Nú býður tillagan miuua en 25% og þarf þá níu tíundu hluta bæði að atkvæðatölu 
og skuldaupphæð til samþykkis.

Þeir skuldheimtumenn, sem sent hafa skrifleg atkvæði (9. gr.), skulu, að því er ákvæð) 
þessarar greinar snertir, teljast með þeim skuldheimtumönnum, sem mættir eru á fundi.

Nú hefir skuldheimtumaður eigi tilkynt skuldkröfu sína, og skal hún þó talin með 
þeim skuldkröfum, er atkvæðisrétt eiga.

15. gr.
Nú fer svo á fundi, þar sem samningstillagan er borin undir atkvæði, að næg atkvæði 

fást að atkvæðatölu til, en eigi næg að upphæðum til, eða næg atkvæði fást að upphæðum til, 
en eigi að atkvæðatölu til, og stefnir þá skiftadómari til nýs fundar, er halda skal svo fljótt. 
sem auðið er, og eigi síðar en á viku-fresti. Fáist ekki á þeim fnndi næg atkvæði samkv. 14. 
gr., bæði að atkvæðatölu og upphæðum til, þá er tilboðinu hafnað.

Um fundarboðun og sérstakar tilkynningar til þessa fundar fer svo sem segir
í 7. gr.

Þeir skuldheimtumenn, er atkvæði greiddu á fundi, verður álitið að standi við at- 
kvæðagreiðslu sína á inum síðara fundi, ef eigí hefir skýrsla frá þeim komið um annað.
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16. gr.
Nú reynist það, að úrslit atkvæðagreiðslu verða önnur, ef með eru taldar þær kröfur, 

8em eigi eru viðurkendar, eða atkvæði þeirra kröfueiganda eru með talin (12. gr.), heldur en 
þau mundu verða, ef þessar kröfur eða þessi atkvæði væru ekki með talin, og er þá rétt að 
skiftadómari rannsaki þær kröfur nánara og kveði svo á um, hve margar af þessum kröfum, 
og fyrir hve miklum upphæðum, með skuli telja við atkvæðagreiðsluna. Þó þarf skiftadómari 
ekki lengra að fara í þessari rann3Ókn en svo, að til þess nægi, að atkvæðagreiðslan geti úrslit 
gefið um það, hvort tillagan verður samþyxt eða henni hafnað, hvort heldur sem aðrar vé- 
fengdar kröfur eru meðtaldar eða ekki. Nú kemst skiftadómari að þeirri niðurstöðu, að inar 
véfengdu kröfur séu svo vaxnar, að eigi verði þannig til bráðabirgða úr því skorið, hvort 
vófengdar kröfur skuli með telja eða ekki, og lysir hann þá yfir því, að tilboðinu só hafnað.

Verði það siðar lagt undir dómsúrslit, hvort kröfurnar só gildar eða eigi, þá hefir 
bráðabirgðaúrskurður skiftadómara engin áhrif á það mál.

17. gr.
Þeir skuldheimtumenn, er eiga kröfur með lögákveðnum forgangsrétti, ef um gjald- 

þrot væri að ræða, verða ekki með skuldgreiðslusamningi neyddir til að fella neitt af kröfum 
sínum eða gefa neinn greiðslufrest; þeirra kröfur verður að greiða að fullu þá er þær falla í 
gjalddaga, nema þeir afsali sér sjálfir þeirn rótti. Nú er svo ákveðið í lögum, að forgangs- 
réttur haldist því að eins, að gjaldþrot verði innan einhvers ákveðins tíma, og rennur sá 
frestur á enda meðan á skuldgreiðslusamningi stendur eða innan mánaðar þar á eftir, þá varð- 
veitist þó forgangsrótturinn, ef skuldunautur verður gjaldþrota eigi síðar en mánuði eftir að 
skuldgreiðslusamningi var lokið.

Með þá skuldheimtumenn, er jafnfætis standa í gjaldþrotaröðinni, verður að fara alla 
á sama hátt, nema einhver þeirra gangi sérstaklega að því að vera látinn standa verr að 
vígi en hinir.

18. gr.
Með þá skuldheimtumenn, er eiga kröfur sem véfengdar eru, verður í samuingnum 

fyrst um sinn að fara alveg á sama hátt og ef kröfur þeirra væru eigi véfengdar.
Nú er skuldgreiðslusamningur staðfestur, og er þá þeim skuldheimtumönnum, er 

hlut eiga að máli, rétt að krefjast þess, að skiftadómari ákveði, að greiðsla, sú er fellur á 
véfeugda kröfu, eða á þann hluta kröfu, sem véfengdur er, skuli lögð í banka eða sparisjóð 
eftir þeim nánari reglum, sem skiftadómari ákveður til tryggingar skuldheimtumanni. Nú 
verður svo ákveðið, að greiðslu skuli þannig leggja í banka eða sparisjóð, og ákveður skifta- 
dómari þá tiltekinn frest, svo að skuldeigandi hafi, áður en sá frestur er liðiun, fært skifta- 
dómi sönnur á það, að hann hafi byrjað málssókn. Nú fellur dómur, og skal greiðsla, sú er 
inn var lögð, kyr standa þar til er áfrýjunarfrestur er út liðinn. Nú eru sönnur eigi á það 
færðar áður en frestur er liðinn, að málssókn sé byrjuð, og hefir skiftadómari gefið vottorð 
um það, og má þá taka út aftur greiðslu, þá er inn var lögð.

19. gr-
Nú hefir skuldgreiðslusamningur gerður verið, og hefir hann þó engin áhrif á rótt 

skuldheimtumanna gagnvart ábyrgðarmönnum og öðrum, er til skuldar eiga að svara ásamt 
skuldunaut.

20. gr.
Nú hefir skuldheimtumaður veð fyrir skuld og hefir þá skuldgreiðslusamningur engin 

147
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áhrif á veðrétt hans. En psrsónuleg krafa hans á hendur skuldunaut lækkar um þá upphæð, sem 
veðið síðar kann að fullnægja. Um þá upphæð, sem umfram er, er veðhafi bundinn við samninginn.

21- gr.
Nú ber skuldkrafa vöxtu, og skal þá í skuldgreiðslusamningi eigi vöxtu telja lengur 

en þar til er umleitun hófst um skuldgreiðslusamning.
Nú hefir afslætti (raóaí) verið heitið á kröfuupphæð, og skal þá draga þann afslátt 

frá kröfunni, hvort sem skilyrði, þau er fyrir afslættinum voru sett, eru uppfylt eða ekki. 
Hafi afslætti verið heitið fyrir borgun út í hönd, skal þó af þeim afslætti það eitt frá draga, 
er umfram verður 10°/0 um árið.

Nú á skuldheimtumaður kröfu, er eigi var í gjalddaga fallin, og á hann þó samkv. 
samningnum rétt á borgun samtímis öðrum skuldheimtumönnum. ... ...........................................

22. gr.
Nú hefir maður náð skuldgreiðslusamningi, og getur þá hver sá maður, sem skuldar 

honum, dregið frá þeirri skuld það sem hann á hjá skuldunaut, án tillits til þess, hvernig á 
kröfunni eða gagnkröfunni stendur, svo framarlega sem hann sjálfur hefir fengið kröfuna í 
hendur, eða sá er hann hefir erft kröfuna eftir hefir fengið hana í hendur, áður en auglýsing 
var birt um að leitað væri skuldgreiðslusamnings, eða ef krafan stafar frá skuldbindingu, sem 
hann með jöfnum skilyrðum hefir tekist á hendur fyrir þenna tíma. Nú er það véfengt, 
hvenær hann hafi kröfuna í hendur fengið, og verði það eigi á annau hátt sannað, þá skal 
leyfa kröfueiganda að staðfesta framburð sinn um þetta með eiði, og getur skiftadómari tekið 
þann eið af honum.

Eftir að málaleitun er hafin um skuldgreiðslusamning, þá má samningsleitandi eigi 
afsala sér handskriftarkröfum sínum a þann hátt, að skuldunaut hans, þeim er í hlut á, verði 
við það meinað að halda fram gagnkröfu, nema hann setji skuldunaut sínum tryggingu fyrir 
því tjóni, er hann kann af því að bíð'a. Nú er skuldgreiðslusamningur staðfestur, þá á sá, 
er þannig á hlut að máli rétt á að krefjast þess, að skiftadómari riti á skuldaskjöl, þau er 
samningsleitanda tilheyra, að frjálst sé að krefjast gagnreiknings samkvæmt þessari grein, eða 
að þeim sé trygging sett, sem rétt á til gagnkröfureiknings, og skal þessa síðarnefndu aðferð 
jafnan hafa við vfxla.

Nú er gagnkrafan síðar sótt að lögum, og hafa þá úrskurðir skiftadómara samkvæmt 
þessari grein engin áhrif, er dæma skal um gagnkröfuna.

23. gr.
Nú er skuldgreiðslusamningur samþyktur með atkvæðagreiðslu skuldheimtumanna, og 

er hann þó eigi gildur fyrri en skiftadómari hefir staðfest hann.

24. gr.
Nú hafa skuldheimtumenn samþykt skuldgreiðslusamning með atkvæðum, og skal 

skiftadómari þá skora á þá er mótmæla vilja samningnum, að koma fram með mótmæli sín á 
fundinum; síðan getur skiftadómari a sama fundi felt úrskurð um, hvort samninginn beri að 
staðfesta. Nú beiðist einhver skuldheimtumaður frests til að koma fram með mótmæli, og 
skal 8kiftadómari þá fresta fundi stutta stund, þó eigi lengur en viku; slíkan frest getur 
skiftadómari einnig á gert af sjálfsdáðum. Nú er fundi frestað, og á þá sérhver skuldheimtu- 
maður rótt á að koma fram með skrifleg mótmæli innan fjögra daga gegn því að samningur- 
inn verði staðfestur.



Þingskjal 758 1171

25. gr.
Þó að engin mótmæli hafi fram komið, á skiftadómari þó að neita staðfestingu með 

rökstuddum úrskurði, þá er svo stendur á sem hór segir :
1. Þegar þau almennu skilyrði fyrir skuldgreiðslusamuingi, ssm 4. gr. áskilur, eru ekki 

fyrir hendi.
2. Þegar í einhverju verulegu hefir verið vikið frá þeim reglum, sem lög þessi leggja 

fyrir og til þess miða að skuldheimtumenn fái tullkomna vitneskju um hag og ástand 
búsins, eða frá þeim ákvörðunum, sem annars eru gefnar um það, hversu að skuli 
fara.

3. Þegar eitthvað er það í samningnum, sem gagnstætt er ákvörðunum 17.—22. og 32. 
greinar þessara laga, eða að öðru leyti lögum gagnstætt'.

4. Ef þeim ráðum hefir verið beitt til að koma samningnum á, eða eyða tálmunum 
fyrir því að hann kæmist , að veita nokkrum skuldheimtumanni beimullega eða 
augljóslega nokkur hlunnindi, eða lofa nokkrum skuldheimtumanni slíkum hlunnind- 
um, hvort heldur skuldunautur hefir gert þetta eða einhver þriðji maður.

5. Ef ekki er sennileg trygging fyrir því, að samniugurinn verði haldinn.

26. gr.
Ef nokkur sá skuldheimtumaður, sem samningurinn tekur til, krefst þess, þá skal 

skiftadómari enn fremur synja samningnum staðfestingar með rökstuddum úrskurði, ef fram á 
það er synt, að samningurinn sé ósamrýmilegur sameiginlegum hagsmunum skuldheimtu- 
manna, svo sem af því að sá hluti, sem boðið er að greiða af skuldunum, standi í töluvert 
skökku hlutfalli við efni greiðanda, eða — þar sem tilgangurinn er að skuldunautur haldi 
atvinnu sinni áfram — að gjalddagar, þeir sem ákveðnir eru, hafi lengri greiðsludrátt í för 
með sér, heldur en sennilegt tillit til áframhalds atvinnunnar gefur tilefni til.

27. gr.
Urskurð skiftadómara, er staðfestir skuldgreiðslusamninginn eða hafnar honum að 

fullu, skal auglýsa, og slíkt ið sama ef málaleitun um skuldgreiðslusamning fellur niður t. d. 
af því að skuldunautur deyr áður en skuldgreiðslusamningur hefir verið staðfestur af skifta- 
dómara, eða af öðrum ástæðum, og skal birta auglýsingar þessar á þann hátt, er 6. gr. mælir 
fyrir, og skal skiftadómari auk þess tilkynna þetta öllum þeim skuldheimtumönnum, sem um 
er kunnugt.

28. gr.
Nú hefir skiftadómari staðfest sknldgreiðslusamning, og ber þá að skoða hann sem 

sátt, er gerst hafi fyrit dómstól milli skuldunauts og þeirra skuldheimtumanna, er viðurkendir 
voru í samningnum, og hefir samningurinn sama réttargildi og sátt fyrir dómstól.

29. gr.
Samningur, sá sem skiftadómur hefir staðfest, skuldbindur einnig þá skuldheimtu 

menn, er ekki gáfu sig fram við umleitunina um samninginn, þó að því leyti að eins, sem 
þeir hafa ekki veð eða forgöngurétt fyrir kröfum sínum. Samningurinn fríar skuldunaut við 
þann hluta sérhverrar skuldar, er hann var í áður en samningsumleitanir hófust (5. gr.), sem 
hann hefir ekki tekið að sór við samninginn, bæði gagnvart skuldheimtumanni og eins gagn- 
vart ábyrgðarmönnum og öðrum, er ásamt honum bera ábyrgð á skuld. Frá þessu eru þó 
undanteknar þær skuldbindingar, er skuldunautur hefir á sig tekið með samþykki trúnaðar- 
mats-manna, til þess að halda atvinnu sinni áfram áður en samningar byrjuðu.
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30. gr.
Nú hefir skuldunautur eða þriðji maður, utan samningsins eða jafnhliða samningnum, 

gert einhvern þann samning, er veitir einhverjum skuldheimtunianni meiri hagsmuni eða 
betri kjör, heldur en honum var augljóslega veitt í skuldgreiðslusamningnum. og 3r þá slíkt 
með öllu ógilt.

31. gr.
Nú verður það uppvíst áður en 3 ár eru liðin frá því er skuldgreiðslusamningur var 

staðfestur, að skuldunautur hefir í einhverju, því er að samningnum laut, gert sig sekan í 
sviksamlegu atferli, eða að,skuldunautur sjálfur eða aðrir með hans vitund hafa, til þess að 
koma á nauðungarsamningi um skuldgreiðslu eða eyða tólmunum fyrir slíkum samningi, heim- 
ullega veitt einhverjum skuldheimtumanni hagsmuni eða heitið honum hagsmunum um fram 
aðra skuldheimtumenn, og er þá skuldunautur skyldur til að greiða öllum skuldunautum, 
þeim er eigi áttu þátt í þessu misferli, einnig þann hluta af kröfum þeirra, sem eftir var 
gefinn með samningnum, og missir skuldunautur gagnvart þeim skuldheimtumönnum allan 
þann gjaldfrest, sem honum var veittur með sarnningiium, án þess að áhyrgðarmenn við 
samninginn losni frá þeim skyldum er þeir hafa á sig tekið, og án þess að skuldheimtumenn 
missi við það nokkurn rétt, sem þeim var veittur með samnitignum.

32. gr.
Samningur, sá sem skuldheimtumaður hefir komist að samkvæmt lögum þessum, fellur 

ekki niður þó að hann verði vanhaldinn ; en verði skuldunautur gjaldþrota, þá eiga þeir 
skuldheimtumenn, sem eru bundnir við samninginn, jafnan rétt og aðrir skuldheimtumenn til 
að fá kröfur sínar greiddar að hlutfalli réttu við upphæð þeirra án tillits til þess afsláttar, 
er veittur var með skuldgreiðslusamningnum, en samt skal þar frá draga þær útborganir, er 
þeir höfðu þegar fengið samkvæmt samningnum, þó svo, að það sem þeir fá greitt af þrota- 
búinu, ásamt því er þeir höfðu áður fengið greitt eftir samningnum, fari ekki fram úr því 
sem þeim bar samkvæmt samningnum.

33. gr.
Nú reynist það, að einhver, sá er skuldgreiðslusamningi hefir náð samkvæmt þessum 

lögum, hefir meðan á samningsumleitun stóð eða með hana fyrir augum, aðhafst eitthvað, það 
sem um ræðir í 262. eða 263. gr. hegningarlaganna, og sætir hann þá refsingu eftir þeim greinum.

34. gr.
Nú er bú óvenjulega stórt og örðugt viðfangs, og er þá skiftadómara heimilt (en 

eigi skal það regla vera) að taka sér aðstoðarmann fyrir kaup til aðstoðar við bréfaskriftir og 
fleira. Kaup aðstoðarmanns skal búið greiða eins og annan kostnað, sem af samningaumleit- 
aninni leiðir. Eigi má taka til aðstoðarmanns fyrir kaup neinn þann mann, sem er í þjón- 
ustu skiftadómarans eða hefir nokkra stöðu við dóminn.

Skiftadómari ákveður kaup aðstoðarmanns. Verði ágreiningur um kaup trúnaðarmats- 
manna eða annara fyrir störf þeirra til undirbúnings samningsumleitaninni eða meðan á henni 
stendur (þar með talið kaup fyrir stjórn á atvinnu skuldunauts, ef annar maður hefir verið 
fenginn til að stýra henni), þá skal skiftadómari einnig ákveða upphæð kaupsins. Kaup þetta 
á ekki að ákveða með hundraðsgjaldi miðuðu hlutfallslega við stærð búsins, heldur í blutfalli 
við ómakið og eftir öllum málsatvikum. Urskurði skiftadómara má fullnægja eins og dómi.

Nú kveður skuldunautur trúnaðarmatsmenn til og notar aðstoð þeirra, en hættir svo 
við að leita skuldgreiðslusamnings, eða beiðni hans um það efni er synjað, og á skiftadómari 
þá, ef þess er óskað, að ákveða kaup þeirra eftir sömu reglum.
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Skrá yfir allan kostnað við samningsumleitun fyrir skiftadómi og við undirbúning 
hennar, og sömuleiðis áætlun yfir kostnað, þann er vænta má að á falli, skal fram leggja á 
fundi, þeim er um ræðir í 7. gr.

Nú kemst skuldgreiðslusamningur á og hefir hann þá, þrátt fyrir ákvarðanir 29. gr., 
engin áhrif á kröfur fyrir kaupi, því er nú var nefnt, eða kröfur um endurgjald á útgjöldum 
við málaleitunina fyrir skiftadómi og undirbúning til hennar, jafnvel þótt þær stafi af því er 
gerst hafði áður en málaleitunin hófst fyrir skiftadómi, svo framarlega sem samningsumleitun 
samkvæmt lögum þessum hefir byrjað á því að skiftarétturinn hefir tekið til greina beiðni 
skuldunauts um slíka málaleitun, og eiga þessar kröfur því fullnusturétt næst eftir kröfum,
þeim er nefndar eru í............... ........................................... .......................................................
............... ................................ ........ og ganga fyrir einföldum einkaskuldum í þrotabúi skuldu-
nauts, ef hann verður gjaldþrota á þrem mánuðum inum næstu eftir að samningsumleitun 
var lokið.

Með sama gildi, sem um er rætt í uæstu málsgrein hér á undan, getur skuldunautur 
því næst stofnað nýjar skuldir eftir að samningsumleitun er byrjuð fyrir skiftarétti, ef maður, 
sem skiftadómari hefir til þess skipað, gefur skriflegt samþykki til, að skuldunautur megi 
stofna sér í þá skuld. Skiftaréttur má þó því að eins skipa mann til þess, að tveir fimtungar, 
bæði að tölu og kröfuupphæð, þeirra skuldheimtumanna, er atkvæði eiga um samningana, 
séu þessu samþykkir og bendi á mann, sem skiftadómari álítur þessu starfi vaxinn eða til 
þess fallinn. Skuldir, sem þannig eru stofnaðar, mega þó ekki viðtækari vera en brýn nauð- 
syn er á, til þess að skuldunautur geti haldið áfram atvinnu sinni; en sama forgangsrétt 
hefir skuldin í þrotabúinu, hvort sem þessara takmarka hefir verið gætt eða ekki.

35. gr.
Stofna skal nýjan dómstól, er heita skal skuldsamningadómur, og má til þess dóms 

skjóta þeim úrskurðum, er skiftadómari kveður upp meðan á umleitunum um skuldgreiðdu- 
samning stendur samkvæmt lögum þessum, þó þeim einum úrskurðum, sem heimilað er að 
áfrýja. Dómar skuldsamningadóms eru fullnaðardómar og verður þeim eigi áfrýjað. Dómur 
þessi skal heima eiga í Reykjavík og skulu í honum vera einn lögfróður dómstjóri og fjórir 
menn aðrir, þeir er þekkingu hafa á viðskiftaatvinnu.

Konungur skipar lögfróðan dómstjóra t.il þriggja ára í senn, og skal það vera maður, 
sem er eða hefir verið dómari í æðsta dómstól hér á landi. Hann skal hafa lauu og skulu 
þau ákveðin í fjárlögunum ; hina dómendurna skipar ráðherrann. Þeir eru skipaðir til fjögra 
ára í senn ; þó skulu tveir úr ganga eftir hlutkesti að tveim árum liðnum, af þeim er fyrsta 
skifti verða skipaðir.

Nægilegt fé til skrifstofukostnaðar skuldsamningadóminum skal veita í fjárlögunum.
I hverju sórstöku máli situr dómstjóri réttinn ásamt tveimur af hinum dómurunum.
Nú kemur mál fyrir dóminn, þar sem á þarf að halda sérþekkingu, sem dómendur 

hafa eigi til að bera, og má dómurinn þá, ef einhver krefst þess, sá er hlut á að máli, kveðja 
mann, sem sérþekkingu hefir á málinu, til að sitja dóminn.

36. gr.
Nú vill maður skjóta úrskurði til sKuldsamningadóms, og skal hann þá senda skifta- 

dómara beiðni um það innan þriggja daga ; þó skal fresturinn vera fjórtán dagar, ef áfrýja 
skal úrskurði, þeim er staðfestir skuldgreiðslusamning. Skiftadómari sendir skuldsamninga- 
dómi tafarlaust beiðniua og skjöl málsins og afskrift af skiftadóma bókinni, og má dómarinn 
bæta þar við umsögn sinni um málið.

Sórhver maður, sá er úrsknrður skiftadómara hefir áhrif á hagsmuni hsns, á rétt á 
að senda skuldsamningadómi skrifleg ummæli sín.



1174 Þingskjal 758

Heimilt er aS koma fram meS ný nmmæli og skyrslur fyrir skuldsamningadómi, og 
sá dómur getur einnig af sjálfshvötnm leitað nýrra skýrslna eða umsagna, hvort heldur hjá 
skiftadómara eða skulduuaut eða öðrum, sem málið kemur við.

Fullnaðarúrslit skal gera svo fljótt sem verða má, og venjulega innan fjórtán daga frá 
þeim degi að telja, er málið kom til dómstólsins.

Að öðru leiti ákveður dómstóll þessi sjálfur starfatilhögun sína.

37. gr.
Nú kveður skiftadómari upp úrskurð, er syujar beiðni skuldunauts um samninga- 

umleitun eða stöðvar samkvæmt síðustu málsgrein 3. gr. málaleitun, sem þegar er byrjuð, eða 
skiftadómari synjar samningi staðfestingar með úrskurði, og á þá skuldunautur rétt á að 
áfrýja slíkum úrskurði til skuldsanmingadóms. Sé um tvö in síðarnefndu tilfelli að ræða, skal 
eigi telja samningsumleituu lokið fyrri eu út er runninn áfr/junarfrestur án þess að úrskurð- 
inum hafi verið áfrýjað, eða þá að skuldsamningadómstóll hefir staðfest úrskurðiun eða samn- 
inginn.

Nú er skuldgreiðslusamningur staðfestur af skiftadómi, og er þá sérhver skuldheimtu- 
maður, sem samningurinn tekur til, réttur aðili til áfrýjunar.

Enn fremur má áfrýja þeini úrskurðum skiftaréttar, sem um ræðir í 2. og 3. máls- 
grein 34.gr. l’rskurðir skuldsamningadóms hafa í þessu tilfelli sama fullnægjugildi sem hæsta- 
réttardómar.

I öðrum tilfellum, en þeim sem nefnd eru í þessari grein, verður úrskurði, er skifta- 
dórnari kveður upp samkvæmt þessum lögum, ekki áfrýjað.

38. gr.
Fyrir störf skiftadómara við skuldgreiðslusamnings-umleitanir fyrir þeim dómi skal 

greiða gjald, sem reiknað er eftii eignaupphæð skuldunauts, svo sem hann taldi hana vera í 
i skýrslu þeirri eða skrá yfir hag sinn, sem hann sendi skiftaróttinum jafnframt beiðni sinni 
um samningsumleitun, þannig :

^lilo fyrstu 20,000 krónum,
af næstu 80,000 krónum, og

^la’lo af Þvl'< 8BtM Þar er fram yf>r-
Þó skal aldrei lægra gjald greiða en 25 kr., og aldrei hæira en 500 kr.

Þá er reikna skal gjald þetta, skal jafna svo upphæð, þá sem gjald greiðist af, að 
standi á heilu eða hálfu hundraði, svo að lægri upphæð en 25 kr. skal ekki með telja, og 25 
kr. upp að 50 kr. skal telja sem 50 kr. væru.

Nú er beiðni um samningsumleitun synjað og skal þá fyrir það greiða 10 kr.
Gjöld þessi renna í landssjóð.
Nú verður skuldunautur gjaldþrota innan þriggja mánaða frá því að samningsum- 

Ieitun var neitað með úrskurði, eða innan þriggja mánaða eftir að samningsumleitun var lokið, 
og skal þá, jafnvel þótt samningur hafi á komist, draga samningsgjöldin frá skiftagjöldum við 
meðferð þrotabúsins.

Fyrir meðferð máls við skuldsamningadómstól skal ekkert gjald greiða. En álíti sá 
dómstóll að engin sennileg ástæða hafi til áfrýjunar verið, má hann dæma áfrýjanda sekt, alt 
að 500 kr., og rennur sú sekt í landssjóð.
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Sþ. 760. Viðaukatillaga
við breytingartillögu á þingskjali 751.

Frá: Sigurði Stefánssyni, Sigurði Hjörleifssyni, Jens Pálssyni, Gunnari Olafssyni, 
Steingr. Jónssyni, Kristinn Danielssyni.

Aftan við síðari lið breyt.till. bætist:
Styrkurinn útborgist með 50 krónum fyrir hverja prentaða örk eða þvi 

sem því svarar eftir mati tveggja manna, er landsstjórnin tilnefnir.

Nd. 761. Nefndarálit
í málinu: Frumvarp til laga um breyting á i. gr. laga nr. 45, 16. nóv. 1907 

um skipun prestakalla.
Frá meiri hlutanum.

Nefndin hefir ekki getað orðið á eitt sátt í þessu máli. Að vísu kannast meiri 
og minni hluti nefndarmanna við það, að um allmikla erfiðleika sé að ræða, meiri eða 
minni á þeim svæðum, þar sem farið er fram á í frumvarpinu að gera breyting á presta- 
kallaskipun þeirri, er alþingi 1907 leiddi í lög, þótt minni hluti nefndarinnar geri minna 
úr erfiðleikunum, en meiri hlutinn.

Meginreglan, er virðist hafa nær eingöngu vakað fyrir þinginu 1907 í þessu 
máli, er sú, að bæta kjör prestanna í landinu, án þess að landssjóður þyrfti að leggja 
af mörkum nokkuð er teljandi væri. I því skvni gekk greint þing svo langt í sam- 
steypu prestakalla, að það fækkaði þeim um sjö fram yfir það er kirkjumálanefndin hafði 
gert, og má þó víst óhætt telja að hún hafi gert fullmikið að í þessu efni. Þessar sam- 
steypur á samsteypur ofan hafa gerðar verið þvert ofan í óskir og kröfur hlutaðeigandi 
safnaða og héraðsfunda. Með söfnuðina hefir verið farið í þessu máli sem réttlausir 
væri. Þeim hefir verið bylt til alveg eftir geðþótta, verið sviftir réttinum til þess, að 
segja sjálfir til með atkvæði sínu, hvers prests þjónustu þeir vildu hlíta.

Og þegar litið er á kostnaðarhliðina, verður sama misréttið upp á teningnum. 
Söfnuðir þeir, er nú eru harðast leiknir, verða að greiða sama gjald fyrir helmingi eða 
2/j pörtum minni þjónustu en áður, auk þess kostnaðar, sem stafar af þvi, að ná til 
prestsins um miklu lengri veg en áður, þegar um aukaverk er að ræða.

Þessi ráðrikistilhögun af hálfu löggjafarvaldsins hefir haft og mun eftirleiðis hafa 
mjög óheppilegar afleiðingar. Söfnuðirnir fyllast, sem von er, óánægju og gremju, og 
samlíf þeirra við prestinn verður í mörgum tilfellum miklu minna og lakara en æskilegt 
væri. Hér koma því til greina hin illu áhrif, er þessi tilhögun hefir á innri hag kirkj- 
unnar og alt kristnihald í landinu. En þessa hlið málsins hefði löggjafarvaldið, sem 
æðsta vald einnig í kirkjumálum, átt að líta á, eigi síður en bætur á launakjörum prest- 
anna, þótt vér hins vegar fyllilega könnumst við, að þess hafi og þörf verið.
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Að áliti nefndarinnar, eða meiri hluta hennar að minsta kosti, væri því brýn á- 
stæða til að taka til greina, að meira eða minna leyti, breytingar þær á prestakallaskip- 
un, er frv. fer fram á. En með þvi jafnt meiri sem minni hluti nefndarinnar er hins 
vegar full-ljóst, að slíkar breytingar muni að þessu sinni ekki ná samþykki þingsins, 
hafa nefndarmenn litið svo á, sem það mundi verða að eins til að eyða tíma þingsins 
til ónýtis, að flyija frv. aftur inn í deildina.

Hins vegar lætur meiri hluti nefndarinnar þá von í ljósi, að stjórnin muni finna 
ástæðu til að taka til greina óskir og kröfur safnaðanna, þar sem þörfin er brýnust, á 
þann hátt, að leggja frumvarp urn breytingar á prestakallaskipuninni, þar sem svo stend- 
ur á, fvrir næsta þing. Vonast meiri hlutinn til að sú aðferð mundi afla málinu meira 
fylgis, en hin, að einstakir þingmenn komi eins og nú, sinn með hvert frumvarpið.

Ennfremur vill nefndin öll leggja áherzlu á það, að kirkjustjórnin, meðan lög- 
gjöfin bætir eigi úr skák, fari svo mjög sem unt er eftir vilja og óskum safnaðanna um 
það, hvernig bráðabirgðaprestsþjónustu verði fyrir komið.

Teljum vér það ósamrýmanlegt við nýaukinn kosningarrétt safnaðanna, að leyfa 
þeim ekkert atkvæði um slíkt, enda veldur þetta, meðal annars, miklu um það, hve 
óvinsælar margar prestakallasamsteypurnar eru.

Alþingi 6. maí 1909.

Sigurður Gunnarsson, 
formaður.

Björn Sigfússon, Sigurður Sigurðsson. 
skrifari.

Frá minni hlutanum.

Við höfum eigi getað orðið sammála meðnefndarmönnum okkar um ýms atriði 
þessa máls, né heldur um þá niðurstöðu, sem meiri hlutinn hefir komist að, sem sé að 
ætlast til, að stjórnin búi undir breytingar á prestakallalögunum fyrst um sinn. Skoðun 
okkar er í fám orðum sú, að prestakallaskipunin hljóti ætíð, sökum mismunandi stað- 
hátta, að verða svo löguð, að sumir söfnuðir sé miklu ver settir með prestþjónustu en 
aðrir, og prestakölliu ákaflega mismunandi að erfiðleikum. Af þessu fljóti ætíð mikil 
óánægja meðal landsmanna á meðan skipunin er valdboðin, en eigi eftir frjálsu sam- 
komulagi safnaðanna. Verði nú rótað við skipun þeirri, sem gerð er með núgildandi 
prestakallalögum, samkvæmt þeim tillögum sem fyrir liggja, þá fljóti þar af breyting 
víða annarsstaðar, sem setji prestakallaskipunina nokkurnveginn í samt lag og var áður. 
En þá er kipt burt þeim grundvelli, sem launabætur prestanna voru bygðar á fjárhags- 
lega, bæði af milliþinganefnd og þinginu 1907.

Þessu erum við mótfallnir, nema um miklu meiri breytingar væri að ræða á 
skipulagi kirkjunnar og afstöðu hennar gagnvart ríkinu.

Nú er samþykt hér í þinginu þingsályktun, sem skorar á stjórnina að taka til 
íhugunar og rannsóknar aðskilnað ríkis og kirkju. Verði framkvæmd á því, eru smá 
breytingar á prestakallaskipuninni nú eigi einungis óþarfar, heldur óheppilegar. Og meðal 
annars þess vegna teljum vér ráðlegast að láta prestakallaskipunina standa óhreyfða 
fyrst um sinn.

Pétur Jónsson. Jón Jónsson.
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Nd. 762. Breytingartillðgur
við frumvarp til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. 1885 

m. m. (eins og það var samþykt við 3. umr. í efri deild).
Flutningsm. Björn Þorláksson.

1. Við 5. gr. Fyrir: »Láti . . . lifeyri* komi: »Bankastjóri Tryggvi Gunnarsson
fær 3000 kr. í eftirlaun«.

2. — 6. — Fyrir: »skoða< komi: »rannsaka«.
3. -7. — Orðin: »né sýslunarmenn bankans« falli burt. j

Nd. 763. Frumvarp
til laga um heimild fyrir landsstjórnina til að kaupa bankavaxtabréf Landsbankans.

(Eftir 3. umr. í Ed.). ;
1- gr- í

Heimilt skal landsstjórninni að kaupa af Landsbankanum fyrir lands- j
sjóðs hönd bankavaxtabréf fyrir alt að 2 miljónum króna. ;

2. gr. i
Ennfremur er landsstjórninni heimilt að taka lán fyrir landssjóðs hönd j 

alt að 2 miljónum króna og fari vextir eigi fram úr 41/2°/o °g afborgist á 30 j
árum Og skal láninu varið til að kaupa bankavaxtabréf samkvæmt 1. gr., og j
fer kaupverðið eftir lánskjörunum. j

3- gr. !
Lög þessi öðlast gildi þann dag, sem þau eru staðfest. ;

Nd. 764. Frumvarp
til laga um sóknargjöld.

Eins og það var samþykt við eina umræðu í Ed.

I. Um prestsgjald.

1. gr.
Preststíund af fasteign og lausafé, offur, lausamannsgjald, lambsfóður og 

dagsverk skal af numið frá fardögum 1909.

2. gr.
Hver maður 15 ára eða eldri, hvort heldur er karl eða kona, og i hvaða 

stöðu sem er, skal greiða gjald í prestslaunasjóð 1 kr. 50 aura á ári. j
Undanþegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru í einhverju kirkjufélagi

utan þjóðkirkjunnar, þvi er prest hefir eða forstöðumann, er fengið heflr konung- 
lega staðfestingu, enda nemi framlög þau, er söfnuðurinn greiðir árlega til prests 
og kirkju eigi minna en seni svarar 2 kr. 25 a. fyrir hvern safnaðarlim 15 ára 
eða eldri.

3. gr.
Eindagi gjalds þessa er 31. desember ár hvert fyrir það fardagaár, sem er 

14«
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að líða, og skal það greitt í peningum. Sóknarnefndir innheimta gjaldið í fyrsta 
skifti árið 1909, og fá þær 6 % af upphæðinni í innheimtulaun.

4. gr.
Sóknarnefnd skal gera árleg reikningsskil fyrir prestsgjaldinu eftir fyrir- 

mynd, er stjórnarráðið semur með ráði biskups. Reikninginn með fylgiskjölum 
skal oddviti sóknarnefndar síðan senda prófasti fyrir lok febrúarmánaðar ásamt 
upphæð þeirri í peningum, er borið hefir að innheimta, eða kvittun sóknarprests- 
ins fyrir því fé, er sóknarnefndin hefir greitt honum samkvæmt ávísun prófasts.

Prófastur getur haldið sóknarnefnd með alt að 1 kr. dagsektum fyrir hvern 
nefndarmann til að gera skil á tilteknum tíma.

II. Um kirkjugjald.

5- gr.
Kirkjutíund af fasteign og lausafé, kirkjugjald af húsum, ljóstollur, lausa- 

mannsgjald, legkaup og skilduvinna sóknarmanna við kirkjubyggingu skal af 
numið frá fardögum 1909.

6- gr.
I sóknum, þar sem söfnuður hefir tekið að sér umsjón og fjárhald kirkju, 

skal frá sama tíma af numin niðurjöfnun kostnaðar við kirkjusöng samkvæmt lög- 
um 22. maí 1890 um stjórn safnaðarmála, niðurjöfnun kostnaðar til kirkjugarða 
samkvæmt lögum 8. nóvbr. 1901 um kirkjugarða og viðhald þeirra, niðurjöfnun 
kostnaðar við prestskosningu samkvæmt lögum 16. nóvbr. 1907 um veitingu presta- 
kalla, og niðurjöfnun á borgun til safnaðarfulltrúa samkvæmt lögum 16. nóvbr. 
1907 um skipun sóknarnefnda og héraðsnefnda.

Allan þann kostnað, er hér ræðir um, skal greiða úr sjóði sóknarkirk- 
junnar. Ef kostnaðurinn hvílir á fleiri kirkjum eða sóknum í sameiningu, skal 
honum skift niður á þær eftir tölu safnaðarlima í hverri kirkjusókn, þeirra sem 
gjaldskyldir eru.

I þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir eigi á hendi umsjón og fjárhald 
kirkju, skal öllum þeim kostnaði, sem um er rætt í þessari grein, jafnað niður á 
þann hátt, að sama gjald komi á hvern safnaðarlim, sem gjaldskyldur er til kirkju.

7. gr.
Hver maður, sem er 15 ára eða eldri, hvort heldur er karl eða kona 

og í hvaða stöðu sem er, skal greiða gjald til kirkju þeirrar, er hann á sókn 
að, 75 aura á ári.

Undan þegnir þessu gjaldi eru allir þeir, sem eru i einhverju kirkjufélagi 
utan þjóðkirkjunnar, því er prest hefir eða forstöðumann, er fengið hefir konung- 
lega staðfestingu, enda nemi framlög þau, er söfnuðurinn greiðir árlega til prests 
og kirkju eigi minna en sem svarar 2 kr. 25 a. fyrir hvern safnaðarlim 15 ára 
eða eldri.

Nú hefir söfnuður á hendi umsjón og fjárhald kirkju, og má sóknarnefnd 
þá með jákvæði lögmæts safnaðarfundar og samþykki héraðsfundar hækka og 
lækka kirkjugjald fyrir eitt ár í senn eða um tiltekið árabil.

Ef hið lögskipaða kirkjugjald með hækkun þeirri, er sóknarnefnd hefir 
ákveðið og safnaðarfundur og héraðsfundur samþykt, nægir ekki fyrir nauðsyn-
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legum útgjöldum kirkjunnar, er sóknarnefnd heimilt aö jafna niður því, sem á 
vantar, á alla gjaldskylda safnaðarlimi eftir cfnum og ástæðum.

8. gi.
I þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir ekki tekið að sér umsjón og fjár- 

hald kirkju, er landstjórninni veitt heimild til að ákveða kirkjugjald þannig, að 
það, miðað við tölu allra safnaðarlima, er náð hafa 15 ára aldri 1. janúar 1909, 
nemi jafn mikilli upphæð og allar sóknartekjur kirkjunnar hafa numið að meðal- 
tali um 10 ár, 1899—1909.

Akvörðun þessi skal þó því aðeins gilda, að kirkjuforráðandi eða söfnuður 
hafi beiðst þess, enda hafi hin nýja skipun rýrt eða aukið tekjur kirkjunnar til muna. 
Auglýsing um h ð ákveðna kirkjugjald i hverri sókn skal birt í A-deild Stjórnar- 
tíðindanna.

9. gr.
Eindagi á kirkjugjaldi er 31. desember ár hvert fyrir það fardagaár, sem 

er að líða. Skal það greitt í peningum, og innheimt í fyrsta sinn árið 1909. í 
þeim sóknum, þar sem söfnuður hefir á hendi umsjón og fjárhald kirkju, skulu 
8Óknarnefndir innheimta gjaldið, og fá þær 6% af upphæðinni í innheimtulaun. 
Aukaniðurjöfnun þá, er ræðir um í síðustu málsgrein 7. greinar, má sóknarnefnd 
gera á hverjum tíma árs sem er, og er gjalddagi þess gjalds sex vikum eftir að 
niðurjöfnunin er augiýst. í öðrum sóknum greiðist gjald þetta forráðamanni 
kirkjunnar. Þó má hann fela sóknarnefnd innheimtuna gegn 6°/0 innheimtulaunum.

III. Almenn ákvæði.

10. gr.
Sóknargjald til prests og kirkju og niðurjöfnunargjald í safnaðarþarfii, 

skal hver heimiiisráðandi leggja fram fyrir þá, sem lögheimili eiga hjá honum, 
en hann á rétt til endurgjalds hjá öðrum en þeim, sem hann á fram að færa að 
lögum. Nú er heimilisráðandi öreigi að áliti sóknarnefndar og hefir hún þá rétt 
til að ganga að gjaldanda sjálfum. Fyrir þá, sem eru á sveítarframfæri, getur 
húsráðandi krafist endurgjalds úr sveitarsjóði.

11- gr-
Presti eða öðrum þeim, er manntal skal taka, er skylt að láta sóknar- 

nefnd ókeypis i té skýrslur um manntal safnaðarins til afnota við útreikning og 
innheimtu sóknargjalda. Aldurstakmark gjaldskyldra manna samkvæmt lögum 
þessum skal miðað við næsta nýár á undan gjalddaga.

12. gr.
Prestar þeir, sem taka laun eftir eldri ákvæðum, en lögum 16. nóvbr. 

1907 um laun sóknarpresta, skulu fá uppbót úr prestlaunasjóði, svo að jafngildi 
sóknartekjunum eftir meðaltali þeirra síðustu 5 ár frá 1904—1909, að frádregn- 
um innheimtulaunum 6%.

13. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin:
Reglugjörð 17. júlí 1782 um tekjur presta og kirkna.
Lög 27. febr. 1878 um kirkjutíund í Reykjavíkurlögsagnarumdæmi.
Lög 19. septbr. 1879 um kirkjugjald af húsum, og lög 2. oktbr. 1891 um 

breyting á téðum lögum.
Lög 3 apríl 1900 um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausa- 

mannsgjalds til prests og Ijóstoils og lausamannsgjalds til kirkju.
12.—17. gr. laga 16. nóv. 1907 um laun sóknarpresta.
5. gr. laga 16. nóvbr. 1907 um umsjón og fjárhald kirkna.
Énnfremur eru af numin öll ákvæði eldri laga, er koma í bága við 

lög þessi.
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Ed. 765. Rökstudd dagskrá
samþykt í Ed. alþingis 7. maí (Frv. til laga um hcimild til að kaupa hlutabréf 

í Islands banka o. fl., 642).

í því trausti að landsstjórnin athugi bankamál Iandsins til n.-esta þings, þar á 
meðal hvort tiltækilegt sé, að landssjóður kaupi hluti i íslanus banka, tekur deildin fyrir 
næsta mál á dagskrá.

Ed. 766. Rökstudd dagskrá
feld í Ed. alþingis 7. maí (Frv. til laga um heimild til að kaupa 

bankavaxtabréf Landsbankans, 755).

í því trausti að landsstjórnin athugi bankamál landsins til næsta þings, þar á 
meðal hvort tiltækilegt sé að landssjóður kaupi bankavaxtabréf Landsbankans, tekur deildin 
fyrir næsta mál á dagskrá.

Sþ. 767. Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga 1910 og 1911 <þskj. 732).

Frá Lárusi Bjarnasyni, Hannesi Hafstein, Jóni Jónssvni, 1. þm. S.-M., 
Pétri Jónssyni og Steingrimi Jónssyni.

Við 15. gr. 14. Liðurinn falli burt.

Sþ. 768. Breytingartillaga
við breytingartillögu á þingskj. 735.

Flutningsm. L. H. Bjarnason.
Aftan við liðinn bætist:
Sem ritlaun útborgist alt að 50 1 r. fyrir hverja örk prentaða eftir mati 

dómendanna í hinum kgl. íslenzka landsyfirrétti og hinna föstu kennara við 
lagaskólann.

Nd. 769. Framhaldsuefndarálit
um frumvarp til laga um sóknargjöld 

(eftir eina umr. i Ed.)

Meiri hluti nefndarinnar leggur það til, að frumvarp þetta verði samþykt óbreytt 
eins og það nú liggur fyrir.

Alþingi 7. maí 1909.
Ólafur Briem Björn Kristjánsson

form. og fratnsögum. skrifari.

Jóh. Jóhannesson Einar Jónsson Magnús Blöndahl.
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770. Fjarlðg

fyrir árin 1910 og 1911.

I. kafli.
Tekjur.

1- gr-
A árunum 1910 og 1911 telst svo til, að tekjur Islands verði 2,930,530 kr.. og er 

það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er um í 2.—6. gr.

2. gr.

Af eftirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar 5,638,000 kr.

1910. 1911. Alls.

1. Ábúðar- og lausafjárskattur .. ..............................
kr.

50,000
kr.

50,000
kr.

100,000
2. Húsaskattur................................................................. 12,000 12.000 24,000
3. Tekjuskattur................................................................ 23,000 23,000 46,000
4. Aukatekjur ....:............................. ............... .......... 50,000 50,000 100,000
5. Erfðafjárskattur ................... ....... 3,000 3,000 6,000
6. Vitagjald . ............................................................ 20,000 20,000 40,000
7. Leyfisbréfagjöld ........................................................ 5,000 5,000 10,000
8. Útflutningsgjald ........... ........................................ 120,000 120,000 240,000
9. Áfengistollur ........... ................................................... 280,000 280,000 560,000

10. Tóbakstollur................... ............................................. 180,000 180,000 360,000
11. Kaffi- og sykurtollur ............ ................................... 350,000 350,000 700,000
12. Annað aðflutningsgjald ................... ........................ 25,000 25,000 50,000
13. Gjald af innlendri vindlagjörð og bittergjörð » » » » » »
14. Leyfisbréfagjöld og árgjöld af verzlun og veiting 

áfengra drykkja ........................................................ 12,500 12,500 25,000
15. Pósttekjur..................................................................... 80,000 80.000 160,000
16. Símatekjur ................................................................ 75,000 80,000 155,000
17. Tekjur af íslandsbanka ............................................ 13,000 13,000 26,000
18. Óvissar tekjur ........................................................... 18,000 18,000 36,000

Samtals...

Upphæðirnar í 8.—13. tölulið eru áætlaðar að 
frádreguum %•/• innheimtulauuum.

1,316,500 1,321,500 2,638.000
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3. gr.
Tekjnr af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 45,330 kr.:

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
1. Afgjald af jarðeignum landssjóðs, alls 35,000 kr.

að frádregnum umboðslaunum, prests-
mötu, húsabótastyrk o. fl., alls ....... 14,000 —

21,000 21,000 42,000
2. Tekjur af kirkjum ................................ 65 65 130
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli... 1,600 1,600 3,200

Samtals... 22,665 22,665 45,330

4. gr.

Tekjnr, er snerta viðlagasjóðinn, eru áætlaðar 118,000 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðsins....... ...........
kr.

44,000
kr.

43,000
kr.

87,000
Upp í lán verður borgað:

á árinu 1910 30,025 kr. 05 a.
- — 1911 32,187 — 55 -

62,212 kr. 60 a.
2. Leigur af láni landssjóðs til Landsbankans........... 7,500 7,500 15,000
3. Leiga af innstæðufé í bönkum og af bankavaxta- 

bréfum ....... .......................... ............... ....... 8,000 8.000 16,000
Samtals... 59,500 58,500 118,000

5. gr.

Ýmislegar innborganir og endurgjöld verða talin 9,200 kr.:

1910. 1911. Alls.

1. Það, sem greitt er frá prestaköllum samkvæmt
kr. kr. kr.

lögum 27. febr. 1880 ................................................ 2,000 2,000 4,000
2. Endurgjald skyndilána til embættismanna ........... 600 600 1,200
3. Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum........... 2,000 2,000 4,000

Samtals. .

Heimilt er prestinum í Staðastaðarprestakalli að verja 
árgjaldinu at því, 300 kr. hvort árið, til viðreisnar kirkju- 
jörðum prestakallsins eftir nánari ákvæðum stjórnarinnar.

4,600 4,600 9,200



1183Þingskjal 770

6- gr.

1910. 1911. Alls.

Úr ríkissjóði greiðist .........................................................
kr.

60,000
kr.

60,000
kr.

120,000

2. kafli.
Útgjöld.

7. gr.

A árunum 1910 og 1911 veitast til útgjalda samkvæmt þeim gjaldagreinum, sem 
nákvæmar er skýrt frá í 8.—19. gr. 2,994,440,33.

8. gr.

Til greiðslu vaxta og afborgaua af láui landssjóðs úr ríkissjóði Daumeikur kr. 53,333,33 
fyrra árið, kr. 52,000,00 síðara árið, kr. 105,333,33.

9- gr-
Til útgjalda við hina æðstu stjórn landsins veitast 100,000 kr.:

1910. 1911. AIls.

kr. kr. kr.
1. Til ráðherrans:

a. Laun.................................................. . 8,000 kr.
b. Til risnu........................................... 2,000 —
c. Uppbót fyrir embættisbústað ...... 2,000 —

12,000 12,000 24,000
2. Til utanfarftA ráfther-rans................... 2,000 2,000 4,000
3. Laun landritara ....................... 6,000 6,000 12,000
4. Laun þriggja skrifstofustjóra.........  ... 10,500 10,500 21,000
5 16,000 16,000 32,000
6. Til Landsbankans fyrir að gegna landfógeta

stnrfiim ................ ............................................ 2,500 2,500 5,000
7. Til umbóta og viðbalds á stjórnarráðshúsinu

alt að........................................................ 1,000 1,000 2,000

Samtals... 50,000 50,000 100,000
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10 gr.
Til kostnaðar við alþingi veitast 60,000 kr. Til kostnaðar við yfirskoðnn lands 

reikiiiiiganua 1,600 kr. alls 61,600 kr.

11- gr-
Til útgjalda við dómgæzluna og lögreglustjórnina o. fl. veitast 217,930 kr.:

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn:

1.

2.
3.

Laun :
a. Til dómara og sýslumanna ...............................
b. Til hreppstjóra....................................................
Ritfé handa bæjarfógetanum í Reykjavík ...........
Til hegningarhússins í Reykjavík:

1910. 1911.
a. Laun fangavarðar ....... 1,230 kr. 1,230 kr.
b. Þóknun handa dóm- 

kirkjuprestinum ........... 100 — 100 —
c. Þóknun handa lækni ... 60 — 60 —
d. Ymislegur kostnaður ... 2,825 — 2,825 —

4.
5.

Kostnaður við viðhald fangelsanna ........................
Onnur útgjöld :
a. Þóknun handa iveimur settum 

málaflutningsmönnum við yfirrétt- 
inn ......................................  ........... 1,600 kr.

b. Laun sendiboðans við yfirrétt-
50 —

c.
d.

Til eldiviðar á yfirréttarstofunum 
Til viðhalds á yfirréttarstofunum 
o. fl.....................................................

50 —

50 —
e. Kostnaður við sakamal og lögreglu-

mál .................................................... 3,000 —
f. Kostnaður við gjafsóknarmál ....... 300 —
g. Utgjöld við sáttamál ................... 50 —

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

67,300 67,300
8,000 8,000
1,400 1,400

4,215 4,215
300 300

5,100 5,100

86,315 86,315
172,630

172,630Flyt..



Þingskjal 770 1186

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 172,630

B. I

Ýmisleg útgjöld:

Til þess að gefa út stjórnartíðindi og landshags- 
skýralur:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m.fl. 450 kr.
b. Til pappírs og prentunar stjórnar-

tiðandanna (50 arkir), alt að 32
kr. örkin ........................................ 2,600 —

c. til pappírs, prentunar og aukavinnu
við landsbagsskyralur alt að ___ 3,600 —

d. Til kostnaðar við sending með póst-
um alt að ........... ............................ 1,000 —

7,650 7,650
Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- 
eyri undir embættisbréf svo og embættissímskeyti 
og samtöl.................................................................... 8,000 8,000
Brunaábyrgðar- og sótaragjald fyrir nokkrar opiu- 
berar byggingar ........................................................ 1,000 1,000
Til embættiseftirlitsferða............................................
Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-

1,000 1,000

skoðun á skipamælingum ........................... .......
Til útgjalda við eftirlit úr landi með fiskiveiðum

300 300

útlendinga....................... ............................................. 500 500
Til aðstoðar löggæzlu um sfldveiðatímaun ...........
Utgjöld til yfirakattanefnda og fyrir búsaskatts-

1,000 1,000

200 200
Útgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. 
nóvbr. 1905 ................................................................. 3,000 3.000

22,650 22,650
45,300

Samtals... 217,930

12 gr.
Til útgjalda við læknaskipuniua veitast kr. 298,050.

1910. 1911. Alls.

1. Laun .............................................................................
2. Styrkur til Öræfinga til að vitja læknis...............

Styrkurinn útborgist hreppsnefnd Hofshrepps.

kr.
75,200

150

kr.
75,200

150

kr.
150,400

300

Flyt... 75,350 75,350 150,700

149
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1910. 1911.

Fluttar...
kr. kr.

75,350 75,350

3. a. Styrkur til augnaiæknis Bjö-ns Ólafssonar í 
Reykjavík með skyldu til að veita stúdeutum 
á læknaskólanum tilsögn í augnlækningum, 
svo og til að halda ókeypis »klinik« handa 
fátæknm mönnum, að minsta kosti einu sinni 
á mánuði ............................................................ 2,000

b. Styrkur til hir.s sama manns til lækningaferð- 
ar kringum landið á helztu viðkomustaði strand- 
skipa með því skilyrði, að hann á hverri hring- 
ferð hafi að minsta kosti hálfs mánaðar dvöl 
á einum hinum fjölmennasta viðkomustað, 
eftir samráði við stjórnarráðið, eftir reikningi 
hvort árið alt að 300 kr. .............................. 300

4. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft í Reykjavík 
með skyldu til að veita stúdentum á læknaskól- 
anum tilsögn í tannlækningum, svo og til að halda 
ókeypis »klinik« handa fátækum mönnum, að 
minsta kosti einu sitmi á mánuði ... ...............

5. Holdsveikisspítalinn....................... ........................
6. Geðveikishælið á Kleppi...........................................
7. Til reksturskostnaðar heilsuhælisins sið. á.............
8. Útgjöld við bólusetningar .............................. .......
9. Önnur útgjöld:

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkra-
skýla ................................................ 3,000 kr.
Þar af til sjúkrahússins á Patreks- 
firði kr. 300 hvort árið.

b. Sjúkrahúsið á Akureyri, til aðgerð-
ar á húsinu f. á..........  ............... 2,000 —

Með því skilyrði, að Akureyrar-
kaupstaður og Eyjafjarðarsýsla 
taki að sér að fullu viðhald spí- 
talans framvegis.

c. Til náms yfirsetukvenna ............... 2,000 —
d. Til verkfæra handa yfirsetukonum 400 —
e. Gjöld samkvæmt 13. gr. í lögum

31. janúar 1896 um varnir gegn 
útbreiðslu næmra sjúkdóma ....... 4,000 —

f. Gjöld samkvæmt 25. gr. í lögum 
6. nóvbr. 1902 um varnir gegn 
því að næmir sjúkdómar berist til
Islands ............................................ 1,000 —

g. Til kaupa á sótthreinsunarofni í
sóttvarnarhúsið á Akureyri f. á.... 600 —

h. Styrkur til sjúkrahúsa til að halda 
lærðar hjúkrunarkonur, alt að 200
kr. til hvers .................................... 600 —

Flyt...

1,000

30,875
17,600

1,000

2,000

300

1,000

30,875
17,600
10,000

1,000

Alls.

kr.
150,700

4,600

2,000

61,750
35,200
10,000
2,000

128,125 138,125 266,250
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Fluttar...
i. Styrkur til þess að koma upp 

sjúkraskýlum á föstum læknissetr- 
um, alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, þó aldrei meira en nemi 
1000 kr. á hverja þúsund héraðs 
býa og með því skilyrði, að stjórnar- 
ráðið ssamþykki teikningu af hús- 
inu eftir að hafa fengið álit land- 
læknis, og að sýslufélag það, er 
sjúkraskýlið heyrir til, taki það að 
sér til eignar og reksturs ........... 3,000 kr.

j. Styrkurtilhéraðslækna til utanferða 
í því skyni, að afla sér nýrrar læknis- 
þekkingar. Stjórnarráðiðveitirþenn- 
an styrk eftir tillögum landlæknis 
og má ekki verða meira en 120 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl utanlands 600 kr.

Samtals... 

13. gr.
Til samgöngumála veitast kr.

1.

A.
Til útgjalda við póststjórnina:

Laun:
a. Handa póstmeistaranum ............... 4,000 kr.
b. 1. Handa þrem póstafgreiðslu-

mönnum í Reykjavík............... 4,900 —
Þaraf 500kr.8em launaviðbót handa

núveratidi 1. póstafgreiðslumanni.
2. Handa póstafgreiðslumönnum

utan Reykjavíkur .................. 19,000 —
c. Handa bréfhirðingamönnum...........  8,000 —

2.

1910. 1911. Alls.
kr. kr. kr.

128,125 138,125 266,250

17,200 14,600 31,800
145,325 152,725 298,050

987,227.
1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Póstflutningur ............... ...............................  ...........
Þar af alt að 12000 kr. hvort árið fyrir að flytja 

alls konar póstsendingar (þar með taldar böggal- 
sendingar, peninga- og ábyrgðarbréf) með skipum, 
sem ekki njóta fasts tillags, milli Islands og út- 
landa og milli hafna á íslandi, vátryggja þær og 
annast skil á þeim á höfnum, að því tilskildu, að 
skipin sigli með fastri ferðaáætlun sem auglýst sé
fyrir fram.
Onnur útgjöld:
a. endurgjald fyrir skrifstofukostnað 

póstmeistara eftir reikningi alt að 5,000 kr.
Pósthúsið sé opið 9 stundir hvern 

virkan dag, og 1 stund hvern helg- 
an dag.

b. Önnur útgjöld ...............................  7,300 —

35,900
54,000

35,900
54,000

12,300 12,300
102,200 102,200

204,400

3.

Flyt... 204,400
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B.

Fluttar

1910. 1911: Alls.

kr. kr. kr.
204,400

Til vegabóta.

T.

II.

Til kostnaðar við stjórn og undirbúning vega-
gjörða: 1910 1911
1. Til verkfræSings landsins: kr. kr.

a. laun ........................... 3,000 3,000
b. ferðakostuaður og fæð- 

ispeuingar............... . 500 500
2. Til aSstoðarmanns :

a. laun ........................... 2,000 2,000
b. viðbót við laun núver- 

andi aðstoðarmanns... 700 700
3. Skrifstofukostnaður ....... 500 500
4. Til vegamælinga og verk- 

fróðra aðstoðarmanna ... 1,500 1,500
5. Til eftirlits með vegavið- 

haldi ............................... » 200

Til flutningabrauta:
1. Borgarfjarðarbraut ....... 30,000
2. Húnvetnmgabraut ....... 4,500
3. Reykjadalsbraut ........... 10,000
4. Fagradalsbraxit............... 3,000 3,000
5. Holtavegur ................... 5,000
6. Grímsnesbraut ............... 10,000
7. Til viðhalds flutninga- 

brauta ........................... 7,000 7,000

Til þjóðvega:
1. Mosfel lssveitar vegur... 6,000 6,000
2. Stykkishólmsvegur ....... 6,000 6,000
3. Holtavörðuheiðarvegur 

(brýr á hana) ........... .. » 16,000
4. Lagarfljótsbrúarvegur ... 4,000
5. Skaftárhraunsvegur....... 6,000 6,000
6. Til brúar á Laxá í Horna- 

firði ............... 10,000 »
Flyt ... 32,000 34,000

8,200 8,400

69,500 10,000

77,700 18,400 204,400

III.
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1910 1911
kr. kr.

Fluttar ... 32,000 34,000
6. Frá Ljárskógum til

Svínadals ....................... 1,000
7. Til viðgeröar og framhaldsá 

þjóðveginum úr Hrútafjarð- 
arbotni í Gilsfjarðarbotn... 3,000

8. Aðrar vegabætur og við-
hald ...............................  15,000 10,000

IV. Til fjallvega .................  ........................................
V. Til áhalda................................................................

VI. Til dragferjuhalds á Héraðsvötnum ...................
VII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti.............................

VIII. Hvammstanga- kaupstaðarvegur (fyrir Múlann)
IX. Til akvegar frá Dalvík inn Svarfaðardal, gegn 

4000 kr. tillagi að minsta kosti annarsstaðar 
frá .. ...............  .......................................................

X. Breiðdalsvegur ........................................................
XI. Til s/sluvegar frá Hafnarfirði til Keflavíkur ...

Fjárveitingarnar undir toluliðum VIII, X, og XI 
veitast með því skilyrði, að jafnmiklu fé sé að 
minsta kosti varið til veganna annarsstaðar frá.

XII. Til vegagerðar í Fljótshlíð.......
Gegn 3,000 króna tillagi frá Fljótshlíðarhreppi 

og því sem til vantar anharsstaðai frá.
XIII. Til brúar á Sandá í Þistilfirði... ..........................
XIV. Til GarSars Gíslasonar til mótorvagnskaupa, til

þess að halda uppi reglubundnum motorvagns 
ferðum á akvegunum út frá Reykjavt'k, sérstak- 
lega flutningabrautinni austur .........................

Fjárveitingin er bundin því skilyrði, að fjár- 
hæðin endurborgist, sé þeim skilmálum eigi full- 
nægt, sem ákveðnir verða í samningi, er stjórn- 
arráðið gerir um ferðirnar.

C.
1. Til gufuskipaferða alt að .........................................

Stjórninni veitist heimild til að gera samninga um 
gufuskipaferðirnar er gildi næstutvöár, að því til 
skildu :
Að strandferðum og millilandafeiðum verði hagað 
8vo, að þær verði eigi minni né lakari en ferðir 
þær, er hið sameinaða gufuskipafélag nú byður, og 
eru áætlanir um þær ferðir á þingskjali 679.
Að skipin verði eigi lakari en þau, sem þar eru

1910. 1911.

kr. kr.

77,700 18,400

51,000 44,000
5,000 5,000
2,000 2,000

300 300
300 300

5,000

2,000
2,000
7,500 7,500

2,000

10,000

4,000

168,800 77,500

60,000 60,000

60,000 60,000

Alls

kr.

204,400

246,300

450,700
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Fluttar ...
nefnd, og sé eitt skipið meS kælirúmi vel hæfu til 
fisk- og kjötgeymslu milli landa, og fari 9 ferðir 
um líkt leyti og þar er gert ráð fyrir.
Að viðkomur í Færeyjum séu ekki fleiri en í gild- 
andi áætlun hins sameinaða gufuskipafélags.
Að farmgjöld verði eigi hærri en nú eru, og fargiöld 
eigi heldur, nema milli landa á hraðskreiðasta skipinu. 
Að alt að 25 stúdentum og alt að 50 efnalitlum 
iðnaðarmönnum og alþýðumönnum árlega veitist sú 
ívilnun með fargjald á milli íslands og Kaupmanna- 
hafnar, að þeir geti ferðast á öðru farrými báðar leiðir 
fyrirsamafargjaldog venjulegterfyrir aðra leið, enda 
sýni þeir vottorð frá forstjóra íslenzku stjórnarráðs- 
skrifstofunnar í Kaupmannahöfn eða frá sýslumanni 
eða bæjarfógeta í hlutaðeigandi sýslu eða kaupstað, 
og ennfremur að því tilskildu, að fluttir sóu inn- 
ðytjendur (immigrantar) til Islands fyrir samsvar- 
andi gjald því, sem hið samemaða gufuskipafélag 
hingað til hefir tekið fyrir útflytjendur (emigranta) 
frá íslandi milli íslands og Skotlands.

Svo veitist stjórninni og heimild til að gera samn- 
ing um gufuskipaferðirnar um alt að 10 ára tíma- 
bil með sama árlegum styrk, ef mun betri ferðir 
fást með því móti, ef kælirúm fást í minst tveim- 
ur skipunum, er fara milli landa, og ef minst eitt 
skip fer nokkrar ferðir á ári milli Hamborgar, 
Leith og Islands.

2 Til gufu- og mótorbátaferða ... ......... ....................
D.

I.

II.

Til ritsíma og talsíma.
Ritsímafélagið mikla norræna umsamdar ársgreiðsl-
ur um 20 ár frá 25. ágúst 1906 að telja .......

Til nýrra landsímalagninga o. fl.
1. Siglufjarðartalsími

frá Vatusleysu ... 35,000 
Hér af væntist frá 
hlutaðeigandi hér- 
uðum ................... 10.000 25,000

2. Til þess að strengja talsíma:
a. Milli Reykjavíkur og

Norðtungu 29,000
b. Milli Akureyrar

og Valla 12,000 41,000
3. Til rannsóknar símaleiða, 

nauðsynlegrar útfærslu og 
umbóta, þar á meðal til 
þess að fjölga notenda lfn- 
um á Akureyri, Seyðisfirði 
og Isafirði og til stofnunar
nýrra stöðva m. fl.............. 7,000 7,000
Það skal jafnan vera skilyrði fyrir því, að stofn 
settar séu talsímastöðvar til almennings nota á

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
60,000 60,000 450,700

39,000 39,000
99,000 99,000

198,000

35,000 35,000

73,000 7,000

108,000 42,000 648,700Fluttar ...
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

I.

II.
III.
IV.

Fluttar

framangreindum símaleiðum, að hreppurinn 
ábyrgist og kosti að sfnum hluta starfræksluna 
eftir peim reglum, sem nú gilda um stofnun 
venjulegra landsfinastöðva og stjórnin nánara 
ákveður.

sta.rfrækslu landsfmanna: 
laun foratjóra landsfmanna 5,000 5,000
ritsfmastöðin í Reykjavík 
ásamt aðalskrifstofu land- 
sfmanna............... ................ 10,000 10,000
ritsímastöðin á Akureyri, 
ásamt bæjaraímkerfinu ... 6,700 6,700
ritsfmastöðin á Seyðisfirði, 
ásamt bæjarafmkerfinu 8,150 8,150
ritsíinastöð á ísafirði, ásamt 
bæjarafmkerfi ................... 5,450 5,450
simastöð á Borðeyri ........... 2,550 2,550
útgjöld við eftirlitsstöðvar 
og aðrar talsfmastöðvar ... 1,400 1,400

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m..............

Kostnaður við ferðalög starfrækslunnar vegna ...

Viðhald landsfmanna ...............  ..........................

Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ...............

E.

Til vita.

Til eftirlits með vitum :
a. laun ..............................  ....... ........ 700 700
b. tilferðakostnaðareftirreikningialtað 500 500

Skipækagaviti ......
Elliðaeyjarviti __
Arnarnesviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu ____
3. — steinkol
4. ýmisleg útgjöld

kr.
500
2C0
100
260

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
108,000 42,000 648,700

39,250 39,250

4,000 4,000

1,500 1,500

8 000 8,000

400 400

161,150 95,150
256,300

1,200 1,200
300 300
400 400

1,060 1,060

2,960 2,960 905,000Flyt ...
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V. Siglunessviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu .......
3. — steinkol
4. ýmÍ8leg útgjöld

Fluttar ... 
kr.

........ 600

........  250

........  50

........  150

VI. Til þess að reisa Rifstangavita, ásamt bústað 
handa vitaverði og til þess að kaupa lóð undir 
vitahúsin ...................... ... ...................... .........

VII.

VIII.

Til þess að setja sjálf-hreifandi vitaljósker á 
Langanesi .............................. ................................

Dalatangaviti:
1. til vitavarðar
2. fyrir olíu ....
3. — steinkol
4. ýmisleg gjöld

kr.
400
250
100
250

IX. a. Til þess að reisa Dyrhólaeyjarvita, ásamt
bústað handa vitaverði og til þess að kaupa 
lóð undir vitahúsin ........................................

b. Til kostnaðar við vitann síð. á......................

X. Vestmannaeyjaviti: kr.
1. til vitavarðar ........................................ 700
2. fyrir olíu ................................................ 200
3. — steinkol .. ........................................ 100
4. ýmisleg útgjöld ....... ... .................. 175
5. hús handa vitaverði f. á......................... 2,000

Reykjanesviti: kr.
1. til launa vitavarðar.........  ..................... 1,500
2. fyrir olíu ................................................ 500
3. — steinkol ........................................ 100
4. ýmisleg útgjöld ...........   875
5. til að endurbæta lending við Kistur f. á. 2,000

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
2,960 2,960 905,000

1,050 1,050

25,000

3,500

1.000 1,000

25,000

1.000

i
1

3,175

1

1,175

4,975 2,975

41,660 35,160 905,000

XI.

Flyt ...
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Fluttar
XII. Garðskagaviti:

til vitavarðar .....  ....... ...............
fyrir olíu .........................................
til viðhalds á húsi, áhöldum o. fl. 
fyrir steinkol ................................

kr. 
600 
200 
300 
100

/misleg útgjöld ....... .......................... 116

XIII. Gerðatangarviti .....

XIV- Hafqarfjarðarvitar:
til vitavarðar

kr.
400

fyrir olíu ................................................ 125
.................................. 50— steinkol .......................................

ymisleg gjöld .. ............,..................... 100

XV. Gróttuviti: 
1.
2.
3.
4.

kr.
til vitavarðar .................   500
fyrir olíu .......... ... ............................ 150

—■ súiinkol ........................................ 60
ýmisleg gjöld ........................................ 240

Samtals ...

1910. 1911. AUs.

kr. kr. kr.
41,660 35,160 905,000

1,316 1,316

100 100

675

950 950

44,701 37,526 82,227

.,,,,........ .......... . 987,227

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála veitast kr. 502,040.

í þarfir andlegu stéttarinnar: kr.
a. 1. laun biskupsins............................................5,000

2. skrifstofukostnaður ....... . ........................1,000

1910. 1911. Alls.

kr. kr.

6,000 6,000

6,000 6,000Flyt ...
150
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1910. 1911.

kr

Alls.

b.
Fluttar ...

önnur útgjöld:
1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,

1- g*1.........................................................................
2. Til bráðabirgðaruppbótar brauðum ...................

Ráðherrann úthlutar styrknum eftir tillögum 
biskups.

3. til nokkurra brauða í fyrverandi Hólastifti ...
4. viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafa- 

prestar og prestsekkjur fá samkvæmt lögum...
5. framlag til prestlaunasjóðs ...... ........................

kr.
6,000

kr.
6,000

6,500 6,500
5,000 5,000

600 600

4,000 4,000
24,000 24,000

46,100 46,100
92,200

B.

Til kenslumála 

I. Til preataskólans:
a. laun ............................... .........................................

önnur útgjöld: 1910. 1911.
1. húsaleigustyrkur handa læri- 

sveinum, alt að 80 kr. til
kr. kr.

hvers .......... ........................ 960 960
2. námsstyrkur .......................

Styrkurinn til hvers nem- 
anda má eigi fara fram úr
250 kr. fyrir skólaárið. 

Húsaleigustyrk og náms-
styrk má að eins veita efni 
legum, reglusömum og efna- 
litlum nemendum, og gangi 
að öðru jöfnu utanbæjar- 
nemendur fyrir bæjarnem 
endum.

1,000 1,000

3. til tímakenslu ...............  .. 100 100
4. til bókakaupa...................... 300 300
5. til eldiviðar og ljósa........... 150 150
6. til umsjónar ...................  .. 100 100
7. ýmisleg útgjöld ...................
8. til þess að gefa út kenslu-

250 250

Flyt ... 2,860 2,860

9,200 9,200

9,200 9,200 92,200
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1911. Alls.
1910. 1911.
kr. kr.

Fluttar ... 2,860 2,860
bækur handa prestaskólan- 
um, 25 kr. fyrir örkina, alt 
að................ ;.......................... 250 250

II. Til læknaskólans:
a. laun..............................................

b. önnþr gjöld: kr.
1. : húsaleigustyrkur handa nemend-

, um, alt að 80 kr. til hvers...........  1,200
2. , námsstyrkur ...................  . ........... 1,600

' Styrkur til hvers nemanda má 
eigi fara fram úr 250 kr. fyrir 

: skólaárið.
Húsaleigustyrkur og námsstyrkur 

veitist eftir sörau reglum og við
prestaskólann.

3. eldiviður, Ijós og ræsting ........... 550
4. til bókakaupa, verkfæra og kenslu-

áhalda ................................................ 700
5. ferðastyrkur hauda læknaefnum 300
6. þóknun fyrir tímakenslu í efna-

fræði ................................................ 400
7. þóknun til Þórðar geðveikralæknis

Sveinssonar fyrir kenslu í lagalegri 
læknisfræði ........................................ 300

8. til umbúða og annars kostnaðar við
ókeypis >klinik« alt að ............ 200

9. ýmisleg útgjöld ........................... 200

c, til þess að leigja hús handa læknaskólanum

kr.
9,200

1910.

kr.
9,200

3,110 3,110

12,310 12,310

3,200

5,450

3,200

5,450

1,000 1,000

9,650 9,650

Flyt ..........................

kr.
92,200

24,620

19,300

136,120
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Til lagaskólans:
Fluttar ... 

1910. 1911.

a. laun............................................
kr.

6,800
kr.

6,800
b. til aukakenslu ....................... 1600 1600
c. önnur útgjöld:

1. húsaleigustyrkur handa nem- 
endum, alt að 80 kr. til 
hvers .................... . ........... 960 960

2. námsstyrkur ........... ............ 1,200 1,200
Húsaleigustyrkur og náms- 

styrkur veitist eftir sömu 
reglum og við prestaskól- 
ann.

3. eldiviður, 1 jós og ræsting . . 250 250
4. til bókakaupa ............... 500 500
5. húsaleiga ........... .............. 500 500
6. önnur útgjöld ............... 200 200
7. til útgáfu kenslubóka ....... 500 500

IV. Til hins almenna mentaskóla:
a. laun ................... ................................................
b. aðstoðarfé: kr.

handa söngkennaranum ...................... 600
— fimleikakennaranum ............... 700

til dyravarðar ... . ................................ 1000
fyrir yfirumsjón meS húsum og áhöld- 
um skólans ............................................ 200

c.

1910. 1911.

kr. kr.

12,510 12,510

19,200 19,200

2,500 2,500

kr
136,120

Alls.

25,020

önnur útgjöld: 1910. 1911.
kr. kr.

1. til bókasatns skólans ....... 400 400
2. til eldiviðar og ljósa ....... 1.400 1,400
3. til skólahússins utan og

innan ....................... ........ .. 1,400 1,400
4. til fasts aukakennara ....... 1,600 1,600
5. til annarar tímakenslu og

prófdómenda ....................... 1,200 1,200
6. húsaleigustyrkur handa 36 

lærisveinum, 20 kr. handa
hverjum .......   720 720

7. námsstyrkur . .................. 2,000 2,000

Flyt ... 8,720 8,720 21,700 21,700 161.140
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V.

1910. 1911.
kr. kr.

Fluttar... 8,720 8,120 
Styrkur til hvers nemanda

raá eigi fara fram úr 200
kr. fyrir skólaárið

Húsaleigustyrk og náms
styrk má að eins veita efni-
legum, reglusömum og efna-
litlum nemendum og gangi
að öðru jöfnu utanbæjarnem-
endur fyrir bæjarnemendum.

8. Þóknun handa lækni ........... 100 100
9. Ýmisleg útgjöld ................... 1,000 1,000

10. Til vísindalegra áhalda við
kenslu .................................... 450 450

11. Til þess að gefa út kenslu- 
bækur handa hinum almenna 
mentaskóla alt að 45 kr.
fyrir örkina...........................  1,000 1,000

12. Til áhalda við fimleika
kenslu ............  100 100

13. Til verðlaunabóka ............... 300 300

Til gagnfræðaskólans á Akuieyri :
a. Laun ...................................................................

Önnur útgjöld: 1910.
kr.

1911.
kr.

1. Til bóka- og áhalda- 
kaupa við kensluna ....... 600 600

2. Til eldiviðar og ljósa....... 600 600
3. Til tímakenslu og auka- 

kenslu............................... 2,500 2,500
4. Til styrkveitinga náms- 

piltum......................... ... 800 800
5. Ýmisleg útgjöld, þar með 

talin dyravarzla............... 1,400 1,400

Til kennaraskólans:
a. Laun .......................................  6,600 6,600
b. Önnur útgjöld •

Flyt .. 6,600 6,600

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
21,700 21,700 161,140

11,670 11,670

33,370 33,370
66,740

6,600 6,600

5,900 5,900

12,500 12,500
25,000

252,880

VI.
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VIII.

VII.

Fluttar...

1910.
kr.
6,600

1911.
kr.

6,600
1. Tímakensla....................... 1,000 1,000
2. Eldiviður og ljós ........... 800 800
3. Bókakaup og áhöld ....... 300 300
4. Námsstyrkur ................... 1,500 1,500
5. Ýmisleg útgjöld........... 1,000 1,000
6. Til æfingabekkjar .......... 1,000 1,000

Til stýrimannaskólans:
a. Laun ......................................
b. Önnur útgjöld :

1. Til tímakenslu............... 1,000 1,000
2. Til áhaldakaupa o. fl. ... 400 400
3. Til eldiviðar og ljósa ... 400 400
4. Ýmisleg útgjöld ........... 600 600

Til annarar kenslu :
a. Til kvennaskóla:

1. Til kvennaskólans í
Reykjavík....... ...... 4,500
AS því til skildu, að 
Reykjavíkurbær veiti 
skólanum að minsta kosti
500 kr. hvort árið og að 
minst 25 heimavistir séu í 
skólanum fyiir sveita 
stúlkur.

2. Til sama skóla 40 kr. 
fyrir hverja námsmey, 
sem er alt skólaárið,

4,500

alt að.......................... . 2,000
3. Námsstyrkur til sveita- 

stúlkna við sama skóla 300
4. Til sama skóla til kaupa 

á húsbúnaði, rúmfötum 
og matreiðsluáhöldum f.
á. altað... .............. . ... 2,000

5. Til kveunaskólans á
Blönduósi ....................... 3,500

6. Til sama skóla 50 kr. fyr- 
ir ’nverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að... 2,000

2,000

300

3,500

2,000

b. 1. Til barnaskóla ....................... .. ..
Þar af til barnaskóla í kaupstöðum 
7,000 kr.

Styrkur þessi veitist einkum eftir 
lengd kenslutima og nemendafjölda,

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
252,880

12,200 12,200
24,400

3,200 3,200

2,400 2,400

5,600 5,600
11,200

14,300 12,300
24,000 24,000

38,300 36,300 288,480
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f

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 38,300 36,300 288,480

og með því skilyrði, að skólarnir. 
njóti, roóts við styrkinn úr landssjóði, 
jafnmikils styrks annarsstaðar frá og að 
þeir hafi nauðsynlegustu kensluáhöld.

2. Til farskóla, alt að 200 kr. til hvers, 
og farkennara, þar sem ekki eru lög- 
skipaðir farskólar, alt að 100 kr. til 
hvers ............... ......................................... 15,000 15,000

Styrkur þessi veitist gegn því, að 
skólarnir fái úr sveitarsjóði eða annars 
staðar að, að minsta kosti jafnmikið 
landssjóðsstyrknum, og að þeir hafi 
nauðsynlegustu kensluáhöld.

3. Styrkur til að byggja barnaskóla utan 
kaupstaða alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, með því skilyrði, að stjórnar- 
ráðið samþykki teikningu að húsinu ... 20,000 20,000

4. Til framhaldskenslu handa kennurum 2,500 2,500
5. a. Laun utusjónarmanns fræðslumál-

anna ................ . ........... ............... 3,000 3,000
b. Til eftirlitsferða eftir reikningi....... 600 600
c. Til aðstoðar við samning skýrslna 

eftir reikn...................... .................... 200 200
Til unglingaskóla, utan kaupstaða, þó eigi 
yfir 1000 kr. til hvers, alt að ... .......... 5,000 5,000

Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að til 
kenslunnar sé varið úr sveitarsjóði eða annars- 
staðarað eigi minnaenhelmingiþess, erstyrkn- 
um nemur. Nánari skilyrði fyrir styrk- 
veitingum þessum semur stjórnarráðið.
Til unglingaskóla í sambandi við barnaskól- 
ann á ísafirði ................................................ 2,500 2,500

Styrkurinn veitist með sömu sk'lyrðum 
og undir næsta lið á undan.
Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flens- 
borg ................................................................ 7,000 7,000
Til viðgerðar á gamla skólahúsinu í Flens- 
borg f. á. ... ................................................... 500 »
Til organleikarans við dómkirkjuna í Reykja- 
vík ........... ........................... ................... ........ 100 100
Til kennara í organslætti og sönglist í 
Reykjavík ...........  ........................................... 400 400
Styrkur til þess að semja og gefa út al- 
þýðukenslubækur ...................  ...................... 800 800
Til kenslu heyruar- og málleysingja........... 6,500 6,500
Til kenslu 2 blindra barua í Danmórku ... 600 600

Flyt... 103,000 100,500 288,480
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IX.

X.

Fluttar...
m. Til Erlendar Páls Jóussonar .......................
n. Til lýðskólans á Hvítárbakka í kr.

Borgarfirði........................................ 1,500
Til saroa skóla: 30 kr. fyrir hvern 
nemanda, sem er á skólanum að 
minsta kosti 6 mánuði, alt að .. 600

o. Styikur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur 
leikfimiskennara til að veita ókeypis tilsögn 
munnlega og verklega utanbæjarstúlkum, 
svo að þær verði færar um að kenna leikfimi

Til sundkenslu :
a. I Reykjavík.......... ....... ........ ....................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kenslan fari fram að minsta kosti 2 mánuði 
að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar latínuskólans og stýrimannaskól- 
ans njóti kenslunnar ókeypis.

b. Til sundkenslu anparsstaðar...........................
Styrkurinn undir b. veitist bæjarstjórnum og 
sýslunefndum með því skilyrði, að annars- 
staðar frá sé lagt til sundkensluunar eigi 
minna en landssjóðsstyknum nemur.

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til að halda uppi 
kenslu í tréskurði í Reykjavík ...........................

Samtals...

1910. 1911. A1)b.

kr.
103,000

300

kr.
100,500

kr.
288,480

2,100 2,100

480 480

105,880 103,080
208,960

300 300

1,000 1,000

1,300 1,300
2,600

2,0001,000 1,000

502,040

15. gr.

Til vísinda og bókmgnta veitast kr. 145,320.

1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

1. Laudsbókasafnið: kr. kr. kr. kr. kr.
a. Laun bókaVarðar....................... 3,000 3,000
b. ■— 1. aðstoðarmanns............ 1,500 1,500
c. — 2. aðstoðarmanns........... 1,000 1,000

Flyt... 5,500 5,500
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2,

3.

4.

5.

1910. 1911.
1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr. kr. kr.
fluttar... 5,500

6,000
5,500
6,000d. til aS kaupa bækur og handrit

e. til bókbands ............................... 1,400 1,400
f. til samningar spjaldskrár (eftir 

reikningi) ................................... 1,500 1,500
g- fyrir afskriftir (eftir reikningi) 800 800
h. til aS prenta ritaukaskrár ....... 200 200

brunaábyrgSargjald fyrir safniS 360 360
15,760 15,760

til Landsskjalasafnsins :
a. laun skjalavarSar ....................... 1,800 1,800
b. til að binda inn og búa um skjöl 

og til aðstoðar ............................ 1,600 1,600
c. til að útvega og afrita merk skjöl 

og bækur handa skjalasafninu... 600 600
d. til að gefa út skrá yfir skjala- 

safnið ............................................ 250 250
4,250 4,250

til Forngripasafnsins :
a. laun fornmenjavarðar ............... 1,800 1,800
b. til aðstoðar eftir reikningi alt að 800 800
c. til að útvega forngripi og til 

áhalda alt að............................... 1,000 1,000
Safnið só opið frá 15. júní til 

15. sept., 2 tíma á dag, en hiun 
tíma ársins 6 stundir á viku eft- 
ir nánari ákvæðum stjórnarráðsins.

d. til rannsókna og undirbúnings á 
skrásetning fornmenja alt að ... 1,000 1,000

e. til skápa og húsgagna............... 1,000
5,600 4,600

til Náttúinfrjpfíisfelagsins................ 800 800
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 200

kr á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að náttúru-

gripasafnið sé eign landsins, og til sýnis fyrir al-
menning á ákveðnum tíma aS minsta kosti einu
BÍnni í viku.
til safnahússins : 1910. 1911.

kr. kr.
a. til eldiviðar, áhalda o. fl............ 2,200 2,200
b. til dyravarðar ....... .................. 1,400 1,400

3,600 3,600
til kaupstaðarbókasafna .................. 2,000 2,000

Fó þetta veitist með því skilyrði, að bæjar og
s/slufélög veiti aS minsta kosti jafnmikla u pphæð.

Flyt... 32,010 31,010

6,

151
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7.
8. 
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.

26.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar...

Til bókasafnsins á ísafirSi til bókakaupa f. á........
Til bókasafnsins á Akureyri til bókakaupa f. á. .. 
Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum 
gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða bæjar-

32,010
2,000
1,000

31,010

sjóði alt að...................................... . ......................
Landstjórninni sé sendar skýrslur um fyrirkomu-

lag, efnahag og bókakaup þessara stofnana.

1,500 1,500

Til deildar hins íslenzka bókmentafélags í Reykjavík 
500 kr. af styrk þessum veitast með því skil- 

yrði, að Bókmentafélagið gefi út 24 arkir á ári af 
íslenzku fornbrófasafni, eða sem því svarar af
registri.

2,000 2,000

Til Þjóðvinafélagsius........ ............................................ 750 750
Til Fornleifafélagsins ................................................

Útborgist því að eins, að árbók Fornleifafélags-
in8 komi út hvort árið.
Til SogufélagsinR, til að gefa út heimildarrit að

400 400

sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk, alt að .......
Til þess að rita og gefa út ítarlegt rit um þjóð-
róttarstöðu landsins, alt að..................................  ...
Til að vinna að texta-útgáfu á íslenzku fornbréfa- 
safni, með því skilyrði, að gefið verði út sams 
konar registur sem við fyrstu bindi við sérhvert 
bindi, svo fljótt sem auðið er, eftir að það er

750

2,500

750

koraið út .......................................................................
Utanfararstyrkur til Lárusar kennara Bjarnasonar 
til þess um 1 ár að stunda nám við kennarahá-
skólann í Káupmannahöfn ....... ............................ .
Til cand. mag. Sigfúsar Blöndals til þess að vinna

800

500

800

að íslenzk-danskri orðabók .......................................
Styrkurinn borgist með því skilyrði, að hann gefi

árlega skýrslu um hvað starfinu líður.
Til Brynjúlfs Jónssonar til undirbúnings fornleifa-

300 300

skrár ............................................................................. 400 400
Til Einars skálds Hjörleifssonar............................... 1,200 1,200
Til Þorsteins Erlingssonar skálds ........................... 1,200 1,200
Til síra Valdimars Briem’s........................................ 800 800
Styrkur til Guðmundar skálds Magnússonar ....... 800 800
Til Guðm. skálds Guðmundssonar ................ ........... 400 400
Til Guðmundar Friðjónssonar skálds.......................
Til Magnúsar Einarssonar til að halda uppi söng-

400 400

kenslu á Akureyri ....................................................
Til Sigfúsar Einarssonar til eflingar og útbreiðslu

300 300

sönglistar og §öngþekkingar hér á landi ............... 1,200 1,200

, Flyt... 51,210 44,210
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27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.
42.

43.

1910 1911 Alls.

kr. kr. kr.
Fluttar... 51.210 44,210

Til albýðufræðslu Stúdentafélagsins ...................... 500 500
Til »BindindissameiningarNorðurlands«til útbreiðslu
og eflingar bindindi....................................................
Til stórstúku Goodtemplara á Islandi til eflingar

300 300

bindindi ...................................  .............................. .
Þessi þrjú síðastnefndu félög gjöri stjórninni

reikning fyrir, hversu fénu er varið.

2,000 2,000

Til að gefa út dómasafn landsyfirréttarins, alt að 
15 kr. fyrir hverja örk ............................................ 150 150
Til leikfélags Reykjavíkur, alt að .................... ......

Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að bæjar- 
sjóður Reykjavíkur veiti félaginu að minsta kosti
helming á móts við styrkinn úr landssjóði.

1,000 1,000

Til cand. mag. Boga Melsteðs til að semja sögu 
íslands ...............................  ............... 1,000
Styrkur til Jóns ritstjóra Ólafssonar til að semja 
og búa undir prentnu íslenzka orðabók með ís- 
lenzkum þýðingum, 60 kr. fyrir það sem svarar
prentaðri örk, alt að ................................................
Til Jóns Ofeigssonar til þess að gera þýzk-íslenzka

1,5001,500

orðabók ....... ......................................  . ...........  .. 1,000 1,000
Styrkurinn útborgist með 50 krónum fyrir hverja 

prentaða örk eða þvi sem því svarar eftir mati 
tveggja manna, er landsstjórnin tilnefnir.
Styrkur til Jóns Jónssouar sagnfræðings til að rann-
saka og rita um sögu íslands ...............................
Til Sighvats Gr. Borgfirðings til að kynna sér skjöl
Á sofnum í Reykjavík ... ... ................................

1,000

200

1,000

Til mag. art. Ágústs Bjarnasonar til þsss að gefa 
út heimspekilega fyrirlestra, 50 kr. fyrir örkina,
alt að ............................................ . ........................ 600 600
Styrkur til að gefa út lagasafn handa alþýðu 
(áframhald), 20 kr. fyrir örkina, gegn því að áfram- 
hald þetta verði eigi selt tiltölulega dýrara en þau 
bindin (4), sem út eru komin áður, f. á. alt að .. 
Til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til fiski-

800

rannsókna ........... ....................................................... 600 600
Til landmælinga á fslandi ........................................ 5,000 5,000
Til dr. Helga Pjeturss til jarðfræðisrannsókna
Til Guðm. G. Bárðarsonar til utanfarar til jarð- 
fræðisnáms ...................................... .......................

2,000

1,000
1,000

Til kand. fil. Olafs Þorsteinssonar til þess að ljúka
námi á fjöllistaskólanum í Kaupmannahöfn ....... 500 500

Flyt... 70,360 59,360
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1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Fluttar... 70,360 59,360

44. Til Helga Jónssonar til mýra og grasfræðisrann
1,500 1,500

45. Til jarðskjálftarannsókna ........................................... 300 300

46. Til veðursímskeyta innanlands ............................... 4,800 4,800

47. Til Einars Jónssonar myndasmiðs........................... 1,200 1,200

78,160 67,160

Samtals... 145,320

16. gr.

Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 439,520.

1910. 1911. Alls.

kr. kr. kr.

Til bændaskólans á Hólurn :
TjAJW ........................................... 2,700 2,700

b Til -afistofiarkennara ................... 1,000 1,000
c. Önnur útgjöld : 1910. 1911.

kr. kr.
1. Til verklegrar kenslu ....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ........... .. 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa .......
4. Til styrkveitinga nemend-

600 600

um........................................ 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ............ 600 600
6. Til byggingar skólahúss . . 18,500

21,600 3,100

Til bændaskólans á Hvanneyri : 2700 2,700
a. Laun ..........................................
b. Til aðstoðarkennara ....... ......... 1,000 1,000
c. Önnur útgjöld :

1. Til verklegrar kenslu ....... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda ............... 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... .. 400 400

Flyt... 1,900 1,900 29,000 10,500
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1910. 1911.
kr. kr.

fluttar... 1,900 1,900
4. Til styrkveitinga nemendum ... 400 400
5. Ymisleg útgjöld ....................... 600 600
6. Til byggingar skólahúss úr stein-

steypu............................................ 46,000

3. Til Torfa Bjarnasonar til verklegrar búnaðarkenslu
4. Til Eiðaskólans : 1910.

kr.
1911.

kr.
a. Byggingarstyrkur .................... 20,000
b. Til verklegrar búnaðarkenslu 1,500 1,500

í

5. Til Jónínu Sigurðardóttur til matreiðsluskólahalds
6. Til búnaðarfélaga........................................................
7. a. Til Búnaðarfélags Islands. Þar af til kenslu i

mjólkurmeðferð 3,000 kr. hvort árið ...............
b. Til nánari undirbúningsrannsókna og mælinga 

viðvíkjandi áveitu úr Þjórsá og Hvítá á Skeið 
og Flóa ................................................................

8. Laun skógræktarstjóra ........................................
9. Til skóggræðslu...........................................................

10. Handa Ungmennafélagi Islands til eflingar likam
legra íþrótta og til skóggræðslu...............................

11. Til sandgræðslu............................................................
12. Styrkur til saniviiinusmjörbúa. Styikuriiin veitisr,

eftir þeiui reglum, sem settar vorn í lögiiin nr. 49. 
10. nóv. 1905 ............... ...............................

13. Til verkfræðings, er sé til aðstoðar landsstjórn og
héraðsstjórnum 1910. 1911.

kr. kr.
a. Laun ............................................ 3,000 3,000
b. Ferðakostnaður eftir reikningi... .500 500

14. a. Laun hauda 2 dýralæknum ...............................
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í

Keykjavík ...............................................................
15. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda

dýralækningar í Vesturamtinu ...............................
16. Styrkur til mamis til að nema dýialækningar.......
17. Til Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík til þess

undir yfirumsjón landsstjórnarinnar að reka iðn- 
skóla í Reykjavík........................................................

18. Til Iðnaðarmannafélagsiiis á Akureyri til þtss að
reka iðnaðarmauiiaskóla. þar .....................................

Flyt...

1910. 1911. Alls.

kr. kr, kr.
29,000 10,500

48,900 2,900
1,500 1,500

21,500 1,500

1,000 1,000
22,000 22,000

54,000 54,000

4,000
3,000 3,000

10,500 10 500

1,000 1,000
4,000 4,000

14.000 12,000

3,500 3,500
2,400 2,400

400 400 ■

300 300
600 600

■

5,000 5,000

1,000 1,000
i

227,600 137,100 í

1
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19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

Fluttar
Til Iðnaðarmannafélagsinsáísafirðitilkvöldskólahalds 
Til Iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til kvöld-
skólahalds ................  .................. ...........  ..............
Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn til náms
erlendis .................................................................... ■ • •
Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmannafélags 
in8 í Reykjavík til þess að halda uppi skóla fyrir
verzlunarmenn í Reykjavík........................................
Til viðskiftaráðunauta alt að ..................................
Til byggingarfróðs manns til þess að leiðbeina við
kirkju- og barnaskólabyggingar ....................... ........
Til sama eftir reikningi fyrir skoðanir húsa á prest- 
setrum alt að .......................  ..................................

Laun handa 2 yfirmatsmönnum 1910. 1911.
á gæðum fiskfarma, öðrum í kr. kr.
Reykjavík, hiuura á ísafirði .. 2,000 2,000
Til Þorsteins Guðmundssonar,
launaviðbót .............................. 400 400

Laun tveggja yfirmatsmanna á gæðum síldar, ann-
ars á Akureyri, hins á Siglufirði ...........................
Þóknun til vörumerkjaskráritara . . ......................
Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:
a. Laun forstöðumanns, auk 25°/0 af brutto

tekjum stofnunarinnar ........................................
b. Til húsaleigu ....... ... ................................
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar.......................
Til fiskiveiðasjóðs Islands ................... ....................

Ef stofnað verður útgerðarmannafélag, er nái til 
allra eða flestra innlendrasíldarútvegsmanna, þá skal 
jafnan leita álits þess félags um úthlutun á því fé í 
Fiskiveiðasjóði, sem ætlað er til eflingar síldarútvegi. 
Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík til iðnsýningar alt að

Með því skilyrði að jafnmiklu fé sé varið ann-
ars staðar frá til sýuingarinnar........ ...................
Leiga eftir Gullfoss ....................................................
Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur- 
sandi til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beiua og fylgd ...............
Styi kur til Hólasókuar-manna til að standast kostn 
að við kirkjugarðsbyggingu úr steinsteypu um
Hólakirkju f. á.............................................................
Til lendingarsjóðs í Bolungarvíkurverzlunarstað ...

1910. 1911. Alls.

kr.
227,600

600

kr.
137,100

600

kr.

300 300

2,000 2,000

5,000
12,000

5,000
12,000

1,600 1,600

400 400

2,400 2,400

1,200
360

1,200
360

2,000
700
500

6,000

2,000
700
500

6,000

2,000

300 300

300 300

500
1,000

264,760 174,760 439,520

439,520Samtals ..

35.
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17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna framgreiðslna veitast 5,200 kr.

18. gr.
Til eftirlauua og styrktarfjár o. fl. veitast 126,220 'kr. ; þar af til ekkjufrúar Jakobínu 

Thomsen 300 kr. ; til ekkjufrúar ÖnnuJohnsen 150 kr.; til prestsekkju Raguheiðar Jónsdóttur 
sem viðbót við eftirlaun hennar af Vestmanneyjaprestakalli 105 kr. 40 a. ; til ekkjufrúarTorfhildar 
Holm360kr.; til Marie Kathrine Jónsson 300 kr.; til próf. dr. phil. Þ. Thoroddsen 2,000 kr.; til 
síra Matthíasar Jochumssonar 2,000 kr.; til síra Hjörleifs Einarssonar 500 kr.; til síra Einars 
Þórðarsonar 500 kr.; til Bjargar Jónsdóttur, ekkju stýrimannaskólastjóra M. Bjaruasonar, 300 kr.; 
til ekkjufrúar Valgerðar Þorsteinsdóttur 250 kr.; til ekkjunnar Solveigar Þorkelsdóttur (meðan 
börn heuríar eru í ómegð) 200 kr.; til læknisekkju Magneu Ásgeirsson 200 kr.; til Elinborgar 
Friðriksdóttur 600 kr. ; til frú Sigríðar Þorkelsdóttur 200 kr.; til Ragnhildar Björnsdóttur, 
ekkju Páls Ólafssonar skálds, 300 kr.; til Sumarliða pósts 200 kr. ; til Hannesar pósts 200 
kr.; til Gísla pósts Eiríkssonar 200 kr.; til Jóhanns pósts Jónssonar 200 kr.; til Egils 
pósts Gunnlaugssonar 100 kr.; til Böðvars pósts Jónssonrr 100 kr.; til barnakennara Tómasar 
Davíðssonar 200 kr. — til allra þeirra hvort árið.

19- gr-
Til óvissra útgjalda veitast 6,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða embættismanna- 

efna frá útlöudum til að taka við embættum hér á landi.

20. gr.
Tekjuhallinn, sem fyrst urn sinu er áætlað að verði kr. 63,910,33, greiðist úr við-

lagasjóði.

21- gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1909 og hafa í för með 

sór tekjur eða útgjöld fyrir landssjóð, breytast upphæðirnar tekju og gjaldamegin samkvæmt 
þeim lögum.

AUar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, tilskip 
unum, konungsúrskurðum eður öðrum gildandi ákvörðunum, samkv emt 25. gr. stjórnarskrár- 
innar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.

22. gr.
1. Úr viðlagasjóði má verja alt að 10,000 kr. til lánveitinga til stofnunar mjólkurbúum. 

Lán þessi veitast eftir meðmælum frá Búuaðarfélagi Islands og gegn ábyrgð sveitafélaga, sýslu- 
félaga eða amtsfólaga. Þau ávaxtist með 4°/0 árlega, sóu afborgunarlaus fyrstu 3 árin, og 
greiðiat síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

2. Neshreppi utan Ennis má veita úr viðlagasjóði 8500 kr. lán gegn ábyrgð hrepps- 
nefndarinnar og sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, til þess að gera Krossavik á 
Hjallasandi að mótorbátakví. Lánið ávaxtast með 4 '/2 % og endurborgist með jöfnum afborg- 
unum á 25 árum.

3. Sláturfélagi Suðurlands má lána úr viðlagasjóði 45,000 kr. gegn jafnmiklu stofnfé 
(hlutafé) og ábyrgð sýslunefndanna í V.-Skaftafells, Rangárvalla, Arness, Kjósar, Borgarfjarðar 
og Mýra sýslna, og ^/^/q vöxtum og jöfnum afborgunum á 15 árum. Sýslufélögin taki trygg- 
ingu fyrir ábyrgðinni í fasteignum og öðrum eignum félagsins.

4. Öðrum sláturfélögum má lána úr viðlagasjóði 25,000 kr. gegn ábyrgð hlutaðeigandi 
sýslunefnda og öðrum kjörum hinum sömu.



1208 Þing8kjal 770

5. Ullarverksmiðjunni á Akureyii má lána úr viðlagasjóði alt að 60,000 kr. meS ábyrgð 
bæjarstjórnar og sýslunefndar Eyfiiðinga gegn U/2°/0 vóxtum og afborgunarlaust 5 ár hin 
næstu, en greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

6. Heimilt er með samþykki sýslunefndar Arnessýslu að framlengja um 3 ár frest á 
afborgun af láni Erlendar Þórðarsonar. Guðmundar Jónssouar og Guðna Jónssonar til tóvinnu- 
verksmiðju að Reykjafossi í Ölfusi, sem veitt er á fjárlögunum fyrir árin 1904 og 1905, að 
upphæð 20,000 kr.

7. Ishúsfélagi Vestmannaevja má lána úr viðlagasjóði alt að 20,000 krónur á ábyrgð 
sýslufélags Vestmannaeyja gegn 4 ýársvöxtum, en greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 
15 árum.

8. Handa Heilsuhælisfélaginu má ábyrgjast 150 þús. kr. lántöku til að koma upp heilsu- 
hæli á Vífilsstöðum yfir 50 sjúklinga.

9. Alt að 6000 kr. má lana úr viðlagasjóði kirkjusjóði Islands, ef á þart' að halda, til 
að hlaupa undir bagga til að endurreísa 2 kirkjnr í Arnessýslu. er fuku í vetur.

10. Ur viðlagasjóði má lána Bjórgvin Vigfússyni sýslumanni í Rangárvallasýslu alt að 
6,000 kr. til að koma sér upp embættisbústað gegn fasteignarveði eða antiari þeirri trygg- 
ingu, er lamlsstjórnin tekur gilda. Lánið ávaxtast með 4 */2 °/0 og endurborgist með jöfnum 
afborgunum á 25 árum.

Lánið er buudið því skilyrði, að bústaðurinn sé á heppilegum stað fyrir sýsluna, og 
að alt lánið falli í gjalddaga, ef ekki mn semur með honum eða búi lians um kaup á húsi 
og jörð við eftirmann hans í embættinu á sínum tíma.

11. Hafnarfjarðarkaupstað iná lána úr viðlagasjóði alt að 30,000 kr, til vatnsveitu í 
kaupstaðnum, er ávaxtist með 4 Ua °/o og endurborgist með jöfnum afborgunum á 30 árum.

12. Ur viðlagasjóði er heimilt að verja alt að 20,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa 
bæudum og samgirðingafélögum til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum gegn ábyrgð sýslu- 
nefnda. Lán þessi ávaxtnst með 4% og eru, að því er snertir samgirðingar og ábúendur á 
jörðum einstakra manna, afborgunarlaus fyrstu 2 árin, en afborgist síðan á 20 árum með 
jafnri afborgun á ári. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum fá lán þessi gegn 6°/0 ár- 
gjaldi í vöxtum og afborgunum í 28 ár. Lán þessi veitast eftir tillögum Búnaðarfélags Islands.

13. Ur viðlagasjóði má verja alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa þurrabúð- 
armönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta — Lánið veitist að eins gegn ábyrgð 
sýslufélaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi hærri upphæð en 400 kr. fyrir þurrabúðar- 
mann hvern. — Lán þetta ávaxtist með 4 °/0 , sé afborgunarlaust 4 fyrstu árin, og endur- 
borgist síðau með jöfnum afborgunum á 20 árum.

14. Sýslufólögum, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar ma veita lán 
úr viðlagasjóði í því skyni, er ávaxtist með 4°/0 árlega, og endurborgist á 18 árum. Til láua 
þessara má verja alt að 40,000 kr.

15. Sýslufélögum má lána úr viðlagasjóði alt að 10,000 kr. hvort árið til þess að koma 
upp kornforðabúrum til skepnufóðurs, þar sem hætt er við að sigling geti tepst af ísum. Lán 
þessi ávaxtist með 4°/0 árlega og endurborgist á 15 árum.

16. Hreppsnefndum má veita láu úr viðlagasjóði gegn ábyrgð sýslunefnda alt að 
30,000 kr. hvort árið til að byggja barnaskóla, sem samkvæmt fræðslulögunum verður ekki 
komist hjá að byggja.

17. Úr viðlagasjóði er heimilt að lána Jóhannesi J. Reykdal verksmiðjueiganda 
Hafnarfirði alt að 5000 kr. til að endurbyggja trésmíðaverksmiðju sína að gólfi og veggjum 
úr steinsteypu. Láuið veitist eftir á gegn fasteignarveði eða annari þeirri tryggingu, er lands- 
stjórnin tekur gilda; ávaxtast með 4 */2 °/0 og endurborgast með jöfnum afborgunum á 15 árum.

Þannig samþykt á sameinuðu alþingi 8. mai 1908.
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