
Alþingi 1918
(29. löggjaf arþing).

Þingsetning.
A.

í sameinuðu þingi.

Á» 1918, miðvikudaginn 10. apríl, 
var tuttugasta og níiyida löggefandi Al- 
þingi, sem er sjöunda aukaþing i röð- 
inni, en fertugasta og fjórða samkoma 
frá því er Alþingi var endurreist, sett 
i Reykjavík.

Þingmenn komu saman i Alþingishús- 
inu kl. 2 miðdegis og gengu þaðan til 
guðsþjónustu i dómkirkjunni. Eggert 
Pálsson, prestur og alþingismaður að 
Breiðabólsstað, steig í stólinn og lagði 
út af Lúk. 17, 5.-6.

Úr kirkjunni gengu þingmenn aftur 
til Alþingishússins, fundarsals neðri 
deildar.

Þesair þingmenn voru til þings komnir:

A.
Landgkjömir þingmenn.

1.
2.
3.
4

Sigurður Eggerz, 
Sigurður Jónsson, 
Hjörtur Snorrason, 
Guðmundur Björnson,

2. landsk. þm
3. — —
5. — —
6. — —

B.
Kjðrdœmakjörnir þingmenn.

1. Benedikt Sveinsson, þm. N.-Þ.
2. Bjarni Jónsson, þm. Dala.
3. Björn Kristjánsson, 1. þm. G.-K.
4. Björn Stefánsson, 2. þm. S.-M.
5. Eggert Pálsson, 1. þm. Rang.
6. Einar Arnórsson, 2. þm. Árn.
7. Einar Árnason, 2. þm. Eyf.
8. Einar Jónsson, 2. þm. Rang.
9. Gísli Sveinsson, þm. V.-Sk.

10. Guðmundur Ólafsson, 2. þm. Húnv.
11. Jóhannes Jóhannesson, þm. Seyðf.
12. Jón Jónsson, 1. þm. N.-M.
13. Jón Magnússon, 2. þm Reykv.
14. Jörundur Brynjólfsson, 1. þm. Reykv.
15. Karl Einarsson, þm. Vestm.
16. Kristinn Danielsson, 2. þm. G.-K.
17. Magnús Guðmundsson, 1. þm. Skagf.
18. Magnús Kristjánsson, þm. Ak.
19. Magnús Pjetursson, þm. Stranda.
20. Ólafur Briem, 2. þm. Skagf.
21. Pjetur Jónsson, þm. S.-Þ.
22. Pjetur Ottesen, þm. Borgf.
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23. Pjetur Þórðarson, þm. Mýra.
24. Sigurður Sigurðsson, 1. þm. Árn.
25. Stefán Stefánsson, 1. þm. Eyf.
26. Sveinn Ólafsson, 1. þm. S.-M.
27. Þorleifur Jónssou, þm. A-Sk.
28. Þorsteinn Jónsson, 2. þm. N. M.
29. Þórarinn Jónsson, 1. þm. Húnv. .

Auk þeirra, er taldir hafa verið, var
staddur meðal þingmanna og tók sæti 
á fundinum

Sigurjón Friðjónsson,
1. varamaður af A-lista við landskosn- 
ingarnar 1916.

Þessir þingmenn voru ókomnir til 
þings:

A.
Landskjömir þingmenn.

1. Hannes Hafstein, 1. landsk. þm, 
sem var veikur.

2. öuðjón Guðlaugsson, 4. landsk. þm.

B.
Kjördœmakjömir þingmenn.

1. Halldór Steinsson, þm. Snæf.
2. Hákon Kristófersson, þm. Barð.
3. Magnús Torfason, þm. ísaf.
4. Mattbias Ólafsson, þm. V.-ísf.
5. Sigurður Stefánsson, þm. N.-ísf.

Þá er þingmenn höfðu skipað sjer til 
sætis, stóð upp forsætisráðherra, Jón 
Magnússon, og las upp opið brjef, er 
stefnir saman Alþingi til aukafundar á 
árinu 1918, svo látandi:

Vjer Christian hinn Tíundi, 
ai Guðs náð Danmerkur kon- 
ungnr, Vinda og Gauta, her- 
togi í Sljesvík, Holtsetalandi, 
Stórmæri, Þjettmerski, Báen- 
horg og Aldinborg,

Gjðrnm kunnugt: Vjer höfum 
allramildilegaat ákveðið að Idta Alþingi 
koma saman til aukafundar d árinu

— Konungaboðskapur.

1918, þegar stjóminni þykir nauðsyn 
bera til.

Um leið og Vjer birtum þetta Vorum 
kœru og trúu þegnum d Islandi, skipum 
Vjer öllum þeim, er setu eiga að hafa á 

þinginu, að koma dag þann, er stjórnin 
ákveður, til Reykjavíkurkaupstaðar, og 
verður þar þd sett Alþirtgi eftir að guðs- 
þjónustugerð hefir farið fram í dómkirkj- 
unni.

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur 
sjer að hegða.

Gefið á Ámalíuborg 24. nóvember 1917. 
Undir vorri konunglegu hendi og innsigli.

Christian R.
(L. S.)

Jón Magnús8on.

Opið brjef,
er stefnir saman Alþingi til auka- 

fundar á árinu 1918, þegar stjórninni 
þykir nauðsyn befa til.

Á brjefið var rituð svo látandi aug- 
lýsing:

Samkvœmt heimild i ofanskráðu opnu 
brjefi er ákveðið, að Alþingi skuli koma 
saman miðvikudaginn 10. april 1918.

1 stjómarráði Islands, 6. mars 1918.

Jón Magnússon.

G. Sveinbjörnsson.

Þá las forsætisráðherra upp konungs 
umboð sjer til handa til þess að setja 
Alþingi og slíta því, svo hljóðandi:

Christian hinn Tíundi, af
Guðs náð Danmerknr konnng- 
nr, Vinda og Gauta, hertogi 
i Sljesvík, Holtsetaiandi, Stór- 
mæri, Þjettmerski, Láenborg 
og Aldinborg.
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Vjer viljum hjer með veita yður gem 
forgeta Vorg rdðuneytig fyrir Vort land 
ígland umboð til þegg i Voru nafni að 
setja Alþingi það, er koma á saman til 
aukafundar d drinu 1918,

og enn fremur umboð til þesg i Voru 
nafni að segja þinginu slitið, þegar eigi 
er lengur þörf á að það eigi setu.

Ritað d Amaliuborg, 24. növember 1917. 
Undir vorri konunglegu hendiog innsigli.

Ohristian B.
(L. S.)

Jón Magnússon.

Konunggbrjef
um setning Alþingis og þingsuppsögn.

lil
herra Jóns Magnússonar, riddara af 

Dannebrog og Dannebrogsmanns, forseta 
Vors ráðuneytis fyrir Island.

Síðan mælti
forsætisráðherrai Samkvæmt þvi 

valdi, sem mjer er þannig gefið, lýsi 
jeg því bjer með, í nafni hans hátignar 
konungsins,

að Alþingi lslendinga er sett.

Stóð þá upp Ólafur Briem, 2. þm. 
Skagf., og mælti:

Lengi lifi konungur vor, Kristjdn hinn 
tiundi t

og tóku þingmenn undir það með ni- 
földu húrra.

Fors»tisráðherra(J.M.): Einsog 
hv. þm. er kunnugt, eru ekki allir þing- 
menn komnir til bæjarins, og þykir því 
rjett að fresta fundi þar til föstudaginn 
12. þ. m., kl. 1 miðdegis.

^undi frestað.

Mánudaginn 15. april, kl. 1 miðdegis, 
var fundinum fram baldið.

Nú voru til þings komnir þeir 
Guðjón Guðlaugssoc, 4. landsk. þm., 
Hákon Kristófersson, þm. Barð.,
Magnús Torfason, þm. ísaf., og 
Sigurður Stefánsson, þm. N.-ísf.

Eu ókomnir voru enn 
Halldór Steinsson, þm. Snæf, og 
Matthías Olafsson, þm V.-ísf.

Forsætisráðherra skýrði frá, að fund- 
inum hefði verið frestað þar til nú sak- 
ir þess, hve margir þingmenn hefðu 
verið ókomnir til þings fram að þessum 
tima.

t»ví næst kvaddi hann Ólaf Briem,
2. þm. Skagf., er elstur var þingmanna, 
til þess að taka forsetasæti og stýra 
prófun kjörbrjefs og kosningu forseta.

Miost Tryggva Gunuarssonar.
Aldursforseti gekk þá til forsetastóls 

og mælti á þessa leið:
Áður en byrjað er á störfum þings- 

ins að þessu sinni, vildi jeg leyfa mjer 
að minnast eins manns, er látist hefir 
eftir að siðasta þingi var slitið. Sá mað* 
ur er Tryggvi Gunnarsson. Hann var 
fæddur 18. október 1835, dáinn 21. okt. 
1917. Kosinn á þing af Norður-Þingey- 
iugum 1869, þingmaður Sunnmýlinga 
1875—1885, Ámesinga 1894—1899 og 
Reykvikinga 1901—1907. Sat sanrtals 
17 þing.

Tryggvi Gunnarsson er svo þjóðkunn* 
ur maður, að það er óþarft og yrði of 
langt mál að telja upp hin mikta og 
margvislegu störf, sem hann leysti af 
hendi með sæmd. En aðaleinkenni hans 
voru óbilandi starfsþrek og einlægur 
áhugi á að vinna öðrum gagn, frábœr 
ósjerplægni og innileg samúð með öllu 
þvi, sem lifsanda dregur, jafnt mönnum 
sem dýrum og jurtum. Fyrir þeö»a(ía
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mannkosta sakir mun minning hans 
lifa lengi í heiðri hjá íslenskri þjóð.

Þingmenn tóku undir ummæli forseta 
með því að standa upp.

Þessu næst kvaddi aldursforseti sjer 
til aðstoðar sem skrifara þá

Sigurð Stefánsson, þm. N.-ísf., og
Þorleif Jónsson, þm. A.-Sk.

Bannsókn kjörbrjefs.
Forsætisráðh. (J. M.): Skömmu 

áður en hið háa þing var kallað saman, 
barst mjer svo hljóðandi brjef frá hv.
1. landsk. þm. (H. H.):

Samkvœmt fyrirmœlum húslœknis 
mins, herra landlœknis Guðm, Bjöms- 
sonar, og með skirskotun til meðfylgj- 
andi vottorðs hans, dags, 21. f.m, leyfi 
jeg mjer hjer með að beiðast þess, að 
hinu hda stjómarráði mœtti þóknast að 
kveðja varamann minn til þingsetu d 
komandi auk aþ in g i í minn 
stað,

Rsykjavik, 31. mars 1918. 
Virðingarfylst

H. Hafstein*
Til

stjórnarráðs Islands,

en i vottorðinu er það tekið fram, að 
háttv. 1. landsk. þm. (H. H.) geti ekki, 
eins og heilsu hans er nú háttað, setið 
á þingi.

Þegar er jeg fjekk brjef þetta skýrði 
jeg háttv. 1. varaþm. af A-lista við 
landskosningarnar 1916, hr. Sigurjóni 
Friðjónssyni, frá brjefi þessu og beindi 
því til hans, hvort hann vildi eigi koma 
til Alþingis, og er hann mættur bjer.

Jeg finn ekki að sinni ástæðu til að 
fara fleiri orðum um þetta, en mun gef* 
ast færi til þess ef til vill, þegar kjör- 
deild sú, er rannsakað hefir kjörbrjof 
haus, helir lokið starfi síuu, þvi að sjálf-

sögðu verður skift i kjördeildir, svo sem 
venja er til er nýir þingmenn taka sæti.

Skiftust þingmenn nú í kjördeildir, og 
urðu í

1. deild:
Benedikt Sveinsson,
Björn Kri8tjánsson,
Einar Árnason,
Einar Jónsson,
Guðmundur Olafsson,
Jón Jónsson,
Jörundur Brynjólfsson,
Magnús Torfason,
Pjetur Ottesen,
Pjetur Þórðarson,
Sigurður Jónsson,
Sigurjón Friðjónsson.

2. deild:
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórsson,
Guðmundur Björnson, 
llákon Kristófersson,
Hjörtur Snorrason,
Kristinn Danielsson,
Magnús Guðmundsson,
Magnús Pjetursson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sveinn Olafsson,
Þorleifur Jónsson.

3. deild:
Björn Stefánsson,
Gísli Sveinsson,
Guðjón Guðlaugsson,
Jóhannes Jóhannesson,
Jón Magnússon,
Karl Einarsson,
Magnús Kristjánsson,
Sigurður Sigurðsson,
Sigurður StefánBson,
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Stefán Stefánsson,
Þorsteinn Jónsson,
Þórarinn Jónsson.

Undir 2. kjördeild lá það að prófa 
kjörvottorð 1. landsk. varaþm. af A-lista 
(S. F.), en hinar kjördeildirnar höfðu 
ekki nein kjörbrjef til rannsóknar.

Qekk nú 2. kjördeild út úr salnum 
til þesa að gegna staifi sinu, og varð 
því fundarhlje.

Að nokkrum tíma liðnum hafði kjör- 
deiidin lokið atarfi sinu og gekk til 
fundarsals.

Frsm. meiri hl. (Bjarni Jóns- 
son): Það hefír farið svo, að þessi 
nefnd, eða deild, rjettara sagt, hefir 
klofnað í tvent um þetta mál; þó ekki 
í rauninni að öllu, því að þetta kjör- 
brjef, sem hjer kemur, er talið fullgilt, 
og enginn vafí á þvi, að þessi maður, 
sem hjer ræðir um, hefír rjett til að 
koma sem 1. landsk. varaþm. á A-lista, 
þegar svo stendur á, að varamaður, 
lögum samkvæmt, á að koma.

Um þetta hefir nefndin ekki klofnað; 
en hún hefir klofnað um hitt, hvort 
hjer sje svo ástatt, að varamaður eigi 
að koma.

Meiri hluti kjörbrjefadeildarinnar hefír 
kosið mig til frsm. Jeg veit ekki, hvern 
minni hl. hefir kosið sjer frsm., en hann 
mun segja til sin á sínum tima.

Jeg vil fyrst geta þess, af því að 
margir voru sammála um það, að okk- 
ur þótti sanngjarnt og rjett, að til væru 
varamenn fyrir alla þingmenn, að lög- 
gjöfínni væri svo háttað. Það er svo i 
Noregi, Sviþjóð og víða um lönd, og því 
hafa ýms fjelög og nefndir, sem menn 
þekkja, haft það svo, að það er ekki 
nema sanngjarnt og gott.

Þar sem hjer er um skýlaus ákvæði 
að ræða, og það í stjórnarskránni, verð-

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

kjörbrjefs.

ur ekki unt, eftir okkar skoðun, að fara 
eftir þvi, sem betur ætti við. Svo er 
um varamann á þessu þingi; stjórnar- 
skráin hefír þar um mjög ákveðin orð. 
Það stendur á bls. 12 í kveri þvi, sem 
hjer hefir verið útbýtt meðai þm. og 
stjórnarskráin og þingsköpin eru í. Þar 
stendur: »Deyi þingmaður, kosinn óhlut- 
bundinni kosningu, meðan á kjörtiman- 
um stendur, eða fari frá, þá skal kjósa 
þingmann í stað hans fyrir það, sem 
eftir er kjörtimans. Verði á sama hátt 
autt sæti þingmanns, kosins hlutbund- 
inni kosningu, tekur sæti hans vara- 
maður sá, er i hlut á . . . .<

Hjer er skýrt ákveðið ura það, að 
kosning getur ekki farið fram, sam- 
kvæmt stjórnarskrá Islands, i neinu kjör- 
dæmi, nema sætið sje autt, að þm. fari 
frá, glati kjörgengi sinu eða hafi sagt 
af sjer. Það þýðir þá að fara frá, eftir 
þessari gr. stjórnarskrárinnar. Þá er 
hitt, sem hjer er um að tala: »Verði á 
sama hátt autt sæti þingmanns, kosins 
hlutbundinni kosningu . . .«—Þá kem- 
ur til þess, að varamaður komi, en þá 
verður fyrst og fremst sætið að vera 
autt. Og það á að vera á sama hátt 
sem sæti kjördæmakosinna manna, nefni- 
lega þannig, að kjósa megi nýjan mann 
í staðinn, að þm. deyi, glati kjörgengi 
8ínu, eða hafi sagt af sjer, — þá á vara- 
maður að taka sæti allan þann tíma, 
sem eftir er af kjörtimabilinu. Þetta 
hygg jeg sje alveg skýrt, þurfi ekki að 
hafa langa ræðu um það eða deila. 
Stjórnarskráin tekur af öll tvímæli.

Nú stendur svo á, að hjer er ekkert 
einasta sæti autt, enginn dauður, enginn 
glatað kjörgengi sínu, enginn sagt af 
sjer. Ef á að taka þennan háttv. mann 
(S F.) inn, þá er það 41. þm. Því setj- 
um svo, að háttv. 1. landsk. þm. (H. H.) 
vildi koma á þing við og við; það er 
honum heimilt. Þvi að þótt hann hafi

2
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skrifað brjef um, að bann sje heilsulaus, 
eða geti ekki erfiðað á þessu þingi, þá 
hefir hann alls ekki þar með afsalað 
sjer þeim rjetti, er hann fjekk þegar 
hann var kosinn. Hann getur komið á 
hvaða stundu sem er og sest i sitt sæti, 
og haldið þvi fram, að þar sem það sje 
hvergi bannað í stjórnarskránni, að hjer 
sje 41 þm., þá sje kann ske >praktiskt« 
að koma á þessari venju.

Jeg hefði ekkert um þetta sagt, ef 
hjer hefði verið um lög að ræða, sem 
þetta þing gæti breytt, og veit jeg ekki, 
hve langt jeg hefði teygt mig, ef svo 
stæði á, því að mjer þætti svo miklu 
betra, ef lögin leyfðu, að þessi þm. 
(S. F.) kæmist að, en mjer er ekki hægt 
að brjóta stjómarskrá landsins. Jeg 
hefi ekki umboð til þess frá kjósendum 
minum.

Það er kunnugt, að til eru tveir lög- 
gjafaraðiljar hjer á landi, eða venjan er 
sú, að i framkvæmdinni eru þeir tveir. 
Menn gætu nú hugsað sjer, þegar ann- 
ar aðilinn leyfir sjer að skýra stjórnar- 
skrána svo sem minni hl. vill, þá myndi 
ef til vill hinn aðilinn, konungurinn, 
leyfa sjer að skýra eitthvað öðruvísi 
aðrár greinar hennar en holt væri; en 
jeg hygg, að það sje heppilegast að 
koma ekki þeirri reglu á að skilja 
stjómarskrána öðmvisi en ætlað var, 
þvi að það veit jeg,að þm. ætluðu sjer 
ekkert annað með varaþm. en að koma 
í veg fyrir það, að landið þyrfti að fara 
að kjóaa aftur, þótt einn þm. dæi, enda 
eigi unt að kjósa einn mann hlutbund- 
inni kosningu. Þess vegna þótti sjálf- 
sagt að hafa varamann, sem kæmi i 
þeirra stað, þegar sætið væri orðið autt; 
ekkert annað var átt við með þvi; þvi 
að þar unnu eigi svo ógreindir menn, 
að þeir mundu þá eigi hafa kveðið 
skýrt á um það, að varamenn kæmu 
þá fyrir alla þm. i forföllum þeirra. 
Þessum sætuip var ekki vandara um

en öðrum þingsætum, og á þvi sjest, að 
tilætlun þingsins var aldrei sú, að vara- 
maður kæmi i forföllum þm., heldur að 
eins þegar sætið væri autt. Þar sem 
nú ekki eitt einasta sæti er autt á Ál- 
þingi, getur ekki 41. þra. komist hjer að.

Frsm. minni bl. (Pjetiir Jóns- 
son): Jeg ætla að eins að færa ör- 
stutta skýringu á þeim ástæðum, sem 
við leikmenn höfum til að hallast að 
þvi að greiða atkvæði með því, að Sig- 
urjón Friðjónsson taki varamannssæti á 
þesBU þingi.

Það er auðvitað, aö þegar á að fara 
að skýra orð stjórnarskrárinnar, koma 
lögfræðingarnir til, og þeir skýra lögin, 
en æði oft sinn á hvern veg.

Háttv. frsm. meiri hl. (B. J.) tók það 
fram, eða mjer skildist það svo, að hann 
gengi út frá þvi, að orðin, sem hjer 
standa i 18. gr., þessi: >Deyi þingmað- 
ur, kosinn óhlutbundinni kosningu, með- 
an á kjörtímanum stendur, eða f iri frá, 
. . .« — að þessi orð eigi við alveg 
á nákvæmlega sama hátt um þm. kosna 
hlutbundnum kosningum, með öðrum 
orðum. (B. J.: Það stendur: >á sama 
hátt«). Nei, jeg segi, að ef orðin: >eða 
fari frá«, ná ekki til samskonar forfalla 
fyrir landsk. þm. og hjer er um að 
ræða, þá er það vöntun i stjórnar- 
skránni. Það er vöntun, ef ekki er 
gert ráð fyrir öðrum tilfellum en þeim, 
að þm. deyi eða segi af sjer, til þess 
að varamaður komi til.

Jeg held, að við sjeum báðir jafn- 
fróðir um það, hver hugsun þeirra 
manna hafi verið, sem sömdu stjórnar- 
skrána. (B. J.: Má jeg benda á, að 
jeg var í nefndinni). Jeg var það líka. 
(B. J.: Jeg er minnisgóður). Það er 
jeg lika. Jæja, jeg skal ekki fara út í 
það, en jeg get þess til, að það muni 
hafa gleymst. Mjer finst nefnilega, að 
þessari setningu, i enda 9. gr. (sjá stjórn-
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skipunarlög 1915), sem snertir hina 
hlutfallskosnu þm., vera skeytt við í 
nokkurskonar flýti. Ákvæði um vara- 
menn er ekki til fyr en þar, og eigi 
heldur siðar, og er það furðu lauslegt. 
Finst mjer þetta alt benda til þess, að 
ekki hafi verið nógu rækilega um þetta 
hugsað, og sje hjer þvi um vöntun að 
ræða. Nú er það min skoðun, að úr 
henni eigi’að bæta á sanngjarnan hátt, 
samkvæmt anda laganna.

Jeg held, að andi stjórnarskrárínnar 
og kosningalaganna sje sá, þegar um 
hlutfallskosna menn er að ræða, að þeir 
mæti sem fulltrúar fyrir flokka i land- 
inu eftír hlutfallstölu. Nú þegar þessir 
menn eru eins fáir og hjer á sjer stað, 
truflast hlutfallið svo geysilega, ef ein- 
hvem þeirra vantar á þing.

Mjer skildist líka á háttv. frsm. meiri 
hl. (B. J.), þótt hann vilji ekki sam- 
þykkja tíll., að hann telji þó þetta ásig- 
komulag ekki gott eða heppilegt i sjálfu 
sjer.

Að þvi er snertir þetta tilfelli háttv. 
1. landsk. þm. (H. H.), þá er það að 
segja, að hann er alls ófær til að sitja 
á þessu þingi og mætir alls ekki hjer. 
En þetta er ekki hið eina tilfelli, sem 
komið getur fyrir um landsk. þm, sem 
kosinn er til langs tima, eins og 12 ára; 
jeg vil benda á, að það getur komið 
fyrir, að einhver mesti trúnaðarmaður 
landsins, sem á sæti á Alþingi sem 
landsk. þm., sje sendur í önnur lönd 
sem fulltrúi landsins, sem sendiberra 
eða eitthvað annað. (B. J.: Hann get- 
ur sagt af sjer). Það er ekki heppilegt, 
að hann þurfí að segja af sjer kann ske 
þegar í byrjun kjörtiraabils, og geti svo 
alls ekki átt kost á að fá neitt sæti á 
þingi sem landsk. þm. í 12 ár.

Þess vegna finst mjer að allar >ana- 
logier* við kjördæmakosna menn sjeu

kjðrbrjefi.

til að færa þetta mál á verra veg. Þvi 
að þegar kjördæmakosinn maður for- 
fallast, t. d. heilt þing, þá er hægt að 
sjá um, að hann segi af sjer og annar 
þingmaður sama flokka komi i staðinn. 
Þetta getur flokkurinn átt algerlega á 
valdi sinu. En á hinu á hann ekki 
vald, að fá sæti, sem autt er sökum 
slíkra forfalla, sem hjer eru, og annars, er 
jeg hefí bent á, nema bætt sje úr vöntun 
stjórnarskrárínnar með þeirrí skýríngu, 
sem Alþingi á vald á.

Það, sem háttv. frsm. meirí hlutans 
(B. J.) var að tala um autt sæti, flnst 
mjer vera hártogun, því að það verður 
að teljast autt sæti, sem þm. kemur ekki 
i á þinginu og getur alls ekki greitt at- 
kvæði frá. (B. J.: Það ermálvenjastjórn- 
arskrárinnar, en ekki almenn málvenja, 
sem hjer er að tala um). Jeg á bara við 
sætí i þingsalnum, og við vitum það allir 
fyrir vist, að þetta sæti, HannesarHafsteins 
verður autt i sumar, ef ekki er varamaður. 
Ef hann værí ’neyddur tíl að leita sætis 
sins, til þess að greiða þaðan atkvæði 
sitt, þá geta orðið meirí afleiðingar af 
því en svo, að menn óski eftir þvi, hvort 
sem værí hans samflokksmenn eða mót- 
flokksmenn.

Það er þýðingarlaust að fara i nokkra 
orðasennu út af þessu. Jeg og fleirí 
skoðum þetta sem vöntun i lögunum, 
og svo framarlega sem svo er litið á 
það, þá er sjálfsagt að fá bætt úr þeirrí 
vöntun með úrskurði Alþingis.

Sigurjón Friðjónsson: Jeg vil 
gera grein fyrir því með nokkrum orð- 
um, hvaða ástæður hafa ráðið mestu um 
það, að jeg er kominn á þennan stað.

Það var á þríðjudagskveld 2. þ. m., 
að jeg fjekk skeyti um það frá forsæt- 
isráðherra að koma suður og ef til 
vildi taka sæti Hannesar Hafsteins á

8*
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þessu þingi, sem vegna sjúkleika væri 
ekki fær um að annast þingstörf, en 
vildi þó ekki sleppa sætinu með öllu.

Þá stóð svo á, að jeg var staddur úti 
á Húsavík; bafði farið að heiman sann- 
færður um, að þetta gæti ekki komið 
fyrir. Til þess að geta skroppið heim 
og náð svo í Lagarfoss varð jeg að hraða 
mjer sem mest, og þurfti þvi að svara 
strax og umhugunarlítið.

En þótt jeg hefði haft lengri umhugs- 
unartima, mundi jeg að líkindum samt 
sem áður vera kominn hjer. Jeg leit 
svo á, og lít svo á, að ef jeg tregðaðist 
við að koma suður, þá setti jeg Hannesi 
Hafstein þá kosti, að hann yrði að sitja 
á þessu þingi, sjúkur maður, eða að 
segja af sjer þingmensku að öðrum ko3ti, 
eða í þriðja lagi að þingsætið yrði autt.

En jeg vildi ekki verða til þess að 
setja þá kosti þeim manni, sem jeg álit 
að þjóðin eigi stærsta þakkarskuld að 
gjalda allra þeirra Islendinga, sem nú 
eru á lífl.

Jeg veit það, að orð stjórnarskrárinn- 
ar um það atriði, sem hjer er um að 
tala, eru tvíræð; en að þau sjeu einræð( 
eins og háttv. þm. Dala. (B. J.) heldur 
fram, þvi neita jeg. Jeg veit, að bók- 
stafurinn er engu síður á móti því, að 
varamaður taki sæti aðalþingmanns í 
svona tilfelli; en það má lika, og engu 
siður, segja, að bókstafur stjómarskrár- 
innar sje i öllum tilfellum á móti því, 
að varamaður taki sæti aðalmanns, þar 
sem ákveðið er, að varamenn skuli vera 
jafnmargir og aðalmenn, en það getur 
ekki átt sjer stað þegar aðalmaður fell- 
ur frá, nema varamaður falli frá um 
leið eða annar sje kosinn í staðinn. Bók- 
stafsskilningurinn stefnir því í ófærar 
ógöngur.

En á hinn bóginn hlýtur andi stjórn-

arskrárinnar að vera sá, að nota alla 
þá krafta, sem þingið á ráð á, án þess 
þó að raisbjóða heilsu manna.

Jeg ætla svo ekki að segja fleira um 
þetta. Jeg er við því búinn að taka 
rólega hverri niðurstöðu sem er í þessu 
máli. Jeg lít svo á, að jeg hafi gert 
skyldu mina, og það læt jeg mig skifta 
mestu.

Einar Arnórsson: Jeg vil leyfa 
mjer að gera stutta athugasemd um 
þetta mál, og þá einkum út af ræðu 
háttv. þm. Dala. (B J.). Hann virðist 
telja spurningu þeirri, sem hjer liggur 
fyrir, algerlega svarað með ákvæðum 
9. gr. stjskpl. 19. júní 1915, eða 18. gr. 
í ikverinu*, er hann nefndi og hefir að 
geyma samsteypu af stjórnskipunariög- 
ura landsins þremur.

Jeg get ekki talið, að tilfelli það, sem 
hjer þarf umræðu og úrlausnar, sje lög- 
ákveðið með orðura stjórnskipunarlag- 
anna.

I stjórnskipunarlögunum 1915, 9. gr. 
(18. gr. í »kverinu<) 2. málsgr, segir: 
»Deyi þingmaður, kosinn óhlutbundinni 
kosningu, meðan á kjörtímanum stend- 
ur, eða fari frá, þá skal kjósa þingmann 
í stað hans, fyrir það, sem eftir er kjör- 
tíman8«. Þetta á að eins við um kjör- 
dæmakosna þingmenn, en eigi svo kall- 
aða »landskjörna«, eins og líka orðin 
sýna glögt.

En svo kernur á eftir í sömu máls- 
grein: »Verði á sama hátt autt sæti 
þingmanns, kosins hlutbundinni kosn- 
ingu, tekur sæti hans varamaður sá, er 
i blut á«.

Mig og háttv. þm. Dala. (B. J.) grein- 
ir á um skilning þessa ákvæðis, og 
ágreiningur sá liggur í þvi, hvort þetta 
ákvæði stjórnarskrárinnar sje tæmandi.
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Hjer er ekkert sagt annað en það, að 
þegar aðalþingmaður deyr eða fer frá, 
þá skal varaþingmaður taka við.

Um slikt tilfelli, sem bjer er um að 
ræða, sem sje það, ef aðalþingmaður 
sannanlega forfallast svo, að hann get- 
ur ekki setið eitt þing, er ekkert sagt.

Jeg get ekkert um það sagt, hvað 
borið hefir á góma hjá þingnefndum 
þeim, er fjölluðu um stjórnarskrána 1913, 
en í nefndaráliti þeirra er ekkert á 
þetta atriði minst. En þar sem þetta 
er algerlega ólögákveðið, er frá mínu 
sjónarmiði ekki nema um tvent að ræða, 
annað hvort að ályktun »e contrario* 
(andstæðuályktun) eða »analogiu«-álykt- 
un (lögjöfnun).

Noti maður andstæðuályktun, verður 
að lita svo á, sem ákvæði þetta sje tæm- 
andi, og á þá varaþingmaður ekki að 
taka sæti. Vill háttv. framsm. meiri 
hlutans (B. J.) hafa þá aðferð. En nú 
er hún aldrei notuð við lagaskýringar, 
nema knýjandi nauðsyn sje til. Hjer 
yrði því að sanna, að tilgangurinn með 
samningi þessa ákvæðis hafi verið sá, 
en til þess brestur öll gögn, þvi að gögn 
get jeg ekki talið fullyrðingar háttv. 
nefndarmanna, allra sist þegar þær fara 
i andstæðar áttir.

Jeg býst við, að það verði erfitt að 
dæma um, hvor þeirra fer með rjett 
mál; að minsta kosti hefi jeg enga vog 
til að mæla á vit manna og minni.

Að vísu er það virðingarvert af háttv. 
þm. Dala. (B. J.) að vilja gæta þess 
sem best, að fyrírmæli stjórnarskrárinn- 
ar sjeu haldin. En það má lika brjóta 
anda þeirra og tilgang raeð einstreng- 
ingslegrí bókstafsskýringu.

Jeg ætla að benda á nokkur atriði i 
stjórnskipunarlögunum, sem vafi getur 
leikið á hvernig skilja béri, líkt og hjer, 
hvort lögjafna skuli eða álykta >e con- 
trario«, og þar sem velja verður þvi

þá skýringuna, sem skynsamlegri er og 
betur fullnægir tilgangi löggjafarinnar 

í 1. gr. stjórnskipunarlaga frá 1915
2. gr. í kveri þessu, segir svo:

»Nú deyr ráðherra eða lætur af
embætti, og gegnir landrítarí þá ráð- 
herrastörfum á eigin ábyrgð, þangað til 
skipaður hefir verið nýr ráðherra«? 
Akvæði þetta er skýrt og glögt og

að þyí leyti eins um það og ákvæðið í 
9. gr. stjórnskipunarlaga 1915 (18. gr. í 
kverinu).

Nú getur ekki orkað tvimælis, að 
óumflýjanlegt hefði verið, að landrítarí 
gegndi einnig ráðherrastörfum á eigin 
ábyrgð, enda þótt ráðherra hvorki dæi 
nje ljeti af embætti, ef hann yrði t. d. 
vegna geðveiki eða af öðrum slikum 
ástæðum ófær til að bera nokkra ábyrgð 
gerða sinna. En slíkur skilningur er 
þó ekki eftir orðum ákvæðisins, heldur 
anda þess. Enda þótt orðin í nefndri 
grein sjeu engu síður fortakslaus en i 
9. gr. stjórnskipunariaga 1915 (18. gr. i 
»kverinu<), er það alveg fráleitt að 
álykta af þeim »e contrario*. Hitt er 
samkvæmt anda og tilgangi ákvæðisins 
að lögjafna.

Það verður því öllum ljóst, að við 
skýringu þessa ákvæðis verður að nota 
»analogi< eða lögjöfnun, en eigi and- 
stæðuályktun.

En svo að jeg haldi mjer við sömu grein- 
ina, 2. gr. í kverinu, þá er þar annað 
atriði, sem ekki er heldur hægt að leggja 
bókstafsskilninginn í. Þar stendur svo, 
að landssjóður greiði laun ráðherra, svo 
og kostnað hans við ferðir á konungs- 
fund. Eftir bókstafnum ber landssjóði 
ekki að greiða kostnað við utanferðir 
hans i öðrum erindum. Jafneinstreng- 
ingsleg bókstafsskýring og sú, er háttv. 
þm. Dala. (B. J.) fylgir, mundi hjer leiða 
til þessa.

En þann veg hefir þingið þó ekki lit-
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ið á, þvi að með lögum frá 2. jan. 1917 
er það ákveðið, að landssjóður greiði 
utanfararkostnað ráðherra, þótt ekki sje 
á konungsfund.

Þann veg mætti til tina mörg fleiri 
dæmi úr sjálfum stjórnskipunarlögum 
vorum, þar sem álitamál er, hvortnota 
skuli andstæðuályktun eða lögjöfnun við 
akýríngu lagaákvæða. Verður þá jafnan 
að taka það, sem skynsamlegast þykir 
og næst tilgangi þeim, er löggjafinn ætl- 
ar að ná, eða virðist ætla að ná, með 
ákvæðum sínum.

Tilgangurinn með varaþingmönnum 
er fyrat og fremst sá, að aldrei þurfi 
að vera óskipað sæti aðalþingmanns, 
enda játar háttv. þm. Dala. (B J.), að 
sanngirni mæli með þvi, að varaþing- 
maður (S. F.) komi nú i sæti 1. landsk. 
þm. (H. H.). Eftir Alþ.tilskipun frá 
1843 var þetta og svo, að varamaður 
tók sæti, ef aðalmaður var forfallaður, 
enda þótt hann væri hvorki dáinn nje 
farinn til fulls frá. Svo er það og enn 
um sýslunefndarmenn. Það yrði þvi að 
sanna, að stjórnskipunarlögin hefðu bein- 
linis átt að útiloka hjer gamla viður- 
kenda reglu, bæði frá ráðgjafarþinginu 
og sýslunefndum. En sú sönnun er eigi 
fram komin.

Jeg get þvi ekki sjeð, að hjer sje um 
brot á stjórnarskránni að ræða, þótt 
varaþm. taki sæti forfallaðs aðalmanns, 
frekar en i dæmum þeim, sem jeg til- 
nefndi, og fleirum, þar sem ákvæðið er 
ekki tæmandi og tekur ekkert fram um 
slikt tilfelli, sem útkljá þarf. Hjer er 
að eins tekin liking af svipuðum ákvæð- 
um.

Samkvæmt þvi, er jeg nú hefi sagt, 
virðist mjer varaþingmaður (S. F.) geta 
tekið sætið með fullum rjetti og án þess 
að stjórnskipunarlögin sjeu á nokkurn 
hátt brotin.

Þá kem jeg að gaaoanyrði háttv. þm.

(B. J.) um 41. þm. Þá hefði eins mátt 
segja, eftir tilskipun frá 1843, að þm. 
væru 21, 22, eða jafnvel 40, þar sem 
svo var tilskipað, að varaþm. tæki sæti 
hvert sinn, er aðalþm. var hindraður, 
likt og nú á sjer stað i sýslunefndunum.

Það mætti telja i allan dag samskon- 
ar dæmi úr stjórnskipunarlögunum, þar 
sem vafamál er og skiftar skoðanir um, 
hvernig skilja beri.

En jeg vildi að eins með þessum orð- 
um mótmæla þvi, að hjer sje framið 
brot á stjórnarskránni, þótt varaþm. fái 
sæti á þinginu.

Frsm. meiri hl. (Bjarni Jóns- 
son): Jeg get verið stuttorður. Háttv. 
fram. minni hl. (P. J.) gat þess, að hjer 
væri um vöntun að ræða í stjórnar- 
skránni. Það kann vel að vera. Jeg 
benti lika á það i framsögu minni, að 
betur færi, ef varamaður væri fyrir 
hvern þm.

En hjer getur ekki verið að ræða um 
vöntun af gleymsku hjá löggjöfunum, 
því að slikt er ekki fátítt, að þm. vanti. 
En verði þetta talin vöntun, þá tel 
jeg auðgert að breyta stjórnarskránni 
og bæta úr göllum hennar, en ekki get 
jeg fallist á, að bæta úr þeim á þenn- 
an hátt.

Aftur á móti mun jeg á sinum tima 
verða þeirri breytingu fylgjandi, að 
varamenn komi fyrír alla þm.

Háttv. 2. þm. Ám. (E. A.) tók að sjer 
það verk að sýna fram á, að þetta værí 
ekki brot á stjórnarakránni. Hefir það 
verið ilt verk, þar eð jafnverkfærum 
manni reyndist það ofurefli.

Hann byrjar á þvi, að við sjeum sam- 
mála, en bætir svo við, að ekkert 
ákvæði sje til yfir tilfelli það, sem hjer 
er um að ræða. Þar virðist hann tala 
af annarlegum anda, þar sem það er 
nákvsMBlega tíltekið, að varamaður skuli
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ekki setjast, nema sæti þm. sje autt, & 
sama bátt og þegar kjósa þarf þjóð- 
kjörinn þm.

Þá telur hann það engin gögn, sem 
við, nefndarmennirair, segjum um mál- 
ið & fyrri þingum. (E. A.: Jú, ef 
ykkur bæri saman). Það má hann þó 
vita, að jeg man þetta betur, þar sem 
honum er kunnugt um minni mitt. Enda 
man jeg það glögt, að jeg bjelt þvi 
fram þá, að varlegra væri að orða síð- 
ari hluta greinarinnar eins skýrt og 
hinn fyrri, til að taka af skarið um það, 
að sömu ákvæði giltu um landak. og 
kjördæmakjörna þm. En einn af nefndar- 
mönnum, Lárus H. Bjarnason, mótmælti 
því og taldi þess ekki þörf.

Vona jeg, að háttv. 2. þm. Árn. (E. 
A.) meti orð samkennara sins um það, 
að þetta sje rjett skilið hjá mjer. En 
hann lagði þann skilning i ákvæðið, að 
það væri tæmandi, eins og það er nú 
orðað. En vilji menn vefengja orð min 
nú, get jeg skírskotað til flokksfunda, 
sem um málið hafa rætt. Skýrði jeg 
þar frá þvi og sýndi fram á, að ákvæði 
þetta um varaþm. kom fram af þeim 
ástæðum, að kostnaður og erfíðleikar 
allmiklir mundu fylgja þvi að stofna 
til landskosninga i hvert skifti sem sæti 
yrði autt. Skyldi þvi varaþm. setjast i 
autt sæti. En nú er hjer ekkert sætí 
autt, þvi að hver af hv. þm. hefir dáið, 
hver heflr sagt af sjer þingstörfum? 
Jeg vil leyfa mjer að beina þeirri spurn* 
ingu að hæstv. forsætisráðh., hvort hjer 
sje nokkurt þingsæti autt. Þvi hefír 
ekki verið lýst yfir, og engin skjöl hafa 
verið lögð fram þvi til sönnunar.

Háttv. 1. landsk. þm. (H. H.) situr 
þvi enn þá i sinu sæti, þvi að með 
þingsæti meina jeg ekki stól þann, sem 
þm. situr á, því að ef svo væri, mætti 
senda veika manninum stólinn heim. 
(P. J.t Þipgsæti er stóllinn, sem at-

kvæði eru greidd frá). Jeg vil enn þá 
fullyrða, að hjer er ekkert þingsæti autt.

Háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) talaði Um 
fjárveitingu til ferðakoetnaðar ráðherra. 
En það er ekki nýtt, þótt með fjárlög- 
um sje' ákveðin útgjaldahækkun eða 
lækkun. Til þess heflr heldur aldrei 
verið ætlast, að stjórnarskráin yrði not- 
uð fyrir fjárlög, og ákvæði hennar um 
útgjöld landssjóðs eru engan veginn 
tæmandi. Það kemur þvi ekki til mála 
að taka það ákvæði tíl samanburðar. 
En hins má geta, að eins stendur á um 
tölu þm. Það er hliðstætt dæmi. Þar 
stendur, að þm. akuli vera 40, en er 
hvergi bannað, að fleiri sjeu. Hjer 
stendur, að varaþm. skuli setjaat i autt 
sætí, en er ekki bannað, að tveir skipl 
sama sætið.

En hvorttveggja virðist jafnfráleitt, 
meðan hvorki er til lagaheimild nje 
fyrirskipun um það.

Forssetiaráöherra (J. M.): Jeg
býst ekki við, að langar tölur þurfi í 
máli þessu. Háttv. þm. eru vist þegar 
búnir að ráða við sig, hvern veg þeir 
ætla að fara.

Jeg stóð þvi að eins upp til að avara 
spurningu þeirri, sem að mjer var beiut, 
hvort jeg teldi nokkurt þingsæti autt. 
Jeg tel þá spurningu ekki heppflega, 
þvi að aðalvandinn, sem hjer er um að 
ræða, er sá, hvort skýra eigi ákvædi 
stjómarskrárinnar með lögjöfnun eða 
ályktun »e contrario*. Og jeg tel það 
sönnu næst að viðhafa hjer lögjöfuun, 
enda hefir háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) 
skýrt það svo ljóslega, að skiljanlegt 
mun vera fiestum, þótt ólöglærðir Bjeu.

En hitt er öflum kunnugt, að lög- 
lærðir menn deila um márgt, og eitt 
þykir rjett i dag og annað á morgun. 
Jeg veit það, að háttv. þm. Dala. (B. 
J.) er vel að sjer í lögum, en i skýr-
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ingum sinum er hann talsvert gamal- 
dags og miklu ófrjálslyndari en ná 
tíðkast meðal lögfræðinga.

Jeg minnist þess ekki, heldur en háttv. 
frsm. minni hl. (P. J.), að skýring háttv. 
frsm. meiri hl. (B. J.) á ákvæði þessu 
hafi komið fram í stjórnarskrárnefnd- 
inni, er um þetta fjaliaði á, sínum tíma. 
Jeg var einnig í þeirri nefnd og get 
borið um það, að þetta atriði kom aldr- 
ei til umræðu á þann hátt, að stutt 
gæti skýring hvors hluta kjördeildar- 
innar sem er, en það er ekki heldur 
neitt aðalatriði.

Frauism. minni hl. (Pjetur 
Jónsson): Jeg ætlaði ekki að fara 
út í það, hver meining löggjafanna hafi 
verið með þessari grein, hefði ekki hv. 
þm. Dala (B. J.) haldið því fram, að 
hún hafi verið hin sama og hans nú.

Jeg minnist þess ekki, að þetta kæmi 
til orða í nefndinni, eða að hún hefði 
til umræðu, hve nær varamaður skyldi 
mæta fyrir þingmann.

En mjer finst greinin bera það með 
sjer, að hjer hafi verið farið fljótt yfir 
sögu. Til að sýna fram á það nægir 
að lesa upp bæði fyrri og síðari hluta 
greinarinnar (með leyfi hæstv. forseta). 
Hún hljóðar svo:

»Deyi þingmaður, kosinn óhlut- 
bundinni kosningu, á meðan á kjör- 
timanura stendur, eða fari frá, þá 
skal kjósa þingmann i stað hans fyrir 
það sem eftir er kjörtimans. Verði 
á sama hátt autt sæti þingmanns, 
kosins óhlutbundinni kosningu, tekur 
sæti varamaður sá, er hlut á<.
Þegar hjer er komið, lítur út 

fyrir, að oss nefndarmönnum hafi alt í 
einu hugkvæmst, að hvergi er búið að 
minnaat á, að varamenn skuli sitja á 
þingi i forföllum þingmanna, kosinna

kjörbrjefi.

hlutbundinni kosningu, og að oss hafi 
þótt viðkunnanlegra að minnast á þetta 
dálitið meira og geta þess, að varamenn 
skuli vera jafnmargir. En það er auð- 
sjeð, að við höfum verið fullmikið að flýta 
okkur, því að viðbótin er á þessa leið:

» . . . ea varamenn skulu vera jafn- 
margir og þingmenn, kosnir hlut- 
bundnum kosningum, enda kosnir á 
sama hátt og samtimis«.
Á þessari viðbót, sem eru hin einu 

ákvæði um varamennina, er furðu mik- 
ill flausturssvipur.

Stjórnarskráin er auðvitað vor merk- 
ustu lög, en samt er hún ekki gallalaus, 
fremur en öunur mannaverk, og miður 
frá mörgu gengið en mátt hefði og átt 
að vera. Það hefir ekki veriö lögð 
áhersla á, að hjer stæði beinlínis »posi- 
tiv< ákvæði um varamennina, eða ná- 
kvæmari og fyllri ákvæði um það, hve 
nær þeir mæti. En um þetta hefðu átt 
að vera sjerstök ákvæði. Nú er reynsl- 
an að sýna oss það.

Ætla jeg svo ekki, að þörf sje á 
lengri umr., því að jeg vona, að ræður 
háttv 2. þm. Árn. (E. A.) og hæstv. 
forsætisráðherra hafi skýrt nægilega 
þetta mál frá sjónarmiði okkar, sem 
viljum, að 1. landsk. varaþm. (S. F.) 
taki sæti á þessu þingi í stað háttv. 1. 
landsk. þm. (H. H.)

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
vil að eins leyfa mjer að gera grein 
fyrir atkvæði mínu í fám orðum.

öllum háttv. þm. er það vitanlega 
ljóst, að hjer sitja þingmenn í raun og 
veru í dómarasæti, er þeir eiga að úr- 
skurða mál eins og þessi, og á það þvi alls 
ekki að koma til greina, úr hvaða flokki 
sá maður er, sem úrskurða á um. Eftir 
lögunum einum verður hver og einn að 
sjálfsögðu að fara i þessu efni.
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Jeg minnist þess, að jeg hefl áður 
hjer á þingi greitt atkv. um líkt mál. 
Þá var spurningin um það, hvort roað- 
ur úr andstæðingaflokki mínum, Heima- 
stjórnarflokkinum, skyldi taka sæti á 
þinginu. Mjer fundust lögin mjög ákveð- 
ið mæla með þvi og greiddi þvi atkv. 
með. Það var vitanlega sjálfsagt og 
auðvitað, að aliir fari svo að.

Satt að segja er langt frá þvi, aðjeg 
hafl nokkurn áhuga á að útiloka þetta 
háttv. þingmannsefni frá þingsæti. Hins 
vegar er mjer það ljóst, að i þessu máli 
getur það ekki komið til greina, hvort 
jeg vil pereónulega veita leyfið, heldur 
að eins hitt, hversu skilja beri stjórnar- 
skrána. Skal jeg lýsa yfir þvi, að í 
ákvæði hennar hjer að lútandi get jeg 
ekki lagt annan skilning en háttv. 
framsm. meiri hluta 2. kjörbrjefadeildar 
(B.J.).

Ákvæði stjórnarskrárinnar eru nefni- 
lega mjög ljós i þessu efni. Um þing- 
menn, kosna óhlutbundnum kosningum, 
er tekið fram, að i stað þeirra skuli 
að eins kosið, ef þeir deyi eða fari frá. 
Hjer er það ljóst, að i þessu sambandi 
getur >fari frá< ekki þýtt annað en að 
þeir hætti að vera þingmenn, þvi að 
vitanlega fer kosning ekki annars frara. 
En síðar i greininni segir, að varamað- 
ur taki sæti landskjörins þingmanns, ef 
sæti verði autt á sama hátt. Þar sem 
skilningurinn á »fer frá< er ótvíræður, 
þá er enginn vafi á því, sbr. tilvteun- 
ina, að varamaður á engan rjett á að 
taka sæti nema aðalmaður sje ekki leng- 
ur þingmaður, sbr. og að sæti sje >autt«, 
sem getur ekki þýtt annað en að þing- 
mann vanti i sætið.

Mjer virðist ifka, þegar litið er á all- 
ar ástæður, að úr því að ekki eru til 
varamenn þjóðkjörinna þingmanna, að 
þá sje ekki full ástæða til, að varamenn 
landskjörnir skuli taka sætið, þótt þing-

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing).

maður sje veikur um hríð. Þessir lands- 
kjörnu varaþingmenn eru settir til þess, 
að ekki þurfi að setja kosninga-»apparat- 
ið« á stað, þótt einn landskjörinn þing- 
maður deyi eða fari frá. Skilningur sá, 
sem hjer hefir verið haldið fram, felst 
þvi ekki að eins beint í orðunum, en 
er einnig í fullu samræmi yið anda lag- 
anna.

Jeg vildi að eins gera stuttlega grein 
fyrir atkvæði minu. Mjer virðist þessi 
stjórnarskrárgrein úttæmandium það, hve 
nær varamaður hafi rjett til að taka 
sæti aðalmanns, en það er að eins þeg- 
ar aðalmaðurinn er hættur að vera 
þingmaður, hvort sem það er dauðinn 
eða aðrar orsakir sem valda því.

Frsni. meiri hl. (Bjarni Jóns* 
son): Stutt athugasemd. Tveir háttv. 
þingm., hæstv. forsætisráðherra og 
háttv. þm. S. Þ. (P. J.) hafa farið rangt 
með það, sem jeg sagði i stjórnarskrár- 
nefndinni. Jeg sagði ekki, að þar hefði 
komið til orða likt tilfelli og þetta, held- 
ur hitt, hvort orðin >deyi« eða >fari 
frá« skyldu endurtekin i Biðari hlutan- 
um eða eigi. Um það átti jeg orðastað við 
Lárus H. Bjarnason, með þeirri niður- 
stöðu, er jeg sagði áður. Þetta er satt 
og rjett, enda hafa þessir háttv. þing- 
menn ekki neitað þvi, að jeg hafi sagt 
þetta, heldur hafa þeir fyrst gert mjer 
upp orð og siðan neitað þeim.

ATKVGR.
Svo látandi tillaga frá minni hluta 2. 

kjördeildar: •
Beiðni 1. landskjðrins þingmamu

(H. H.) um, að varamaður hatu, Sigur- 
jón Friðjón8son, fdi sceti i etað hans á 
þessu þingi, fái samþykki þingsins

samþ. með 20:16 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu

3
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já: B. St., E. P., E. A, E. Árna., E. J., 
G. Sv, G. G, G. B, Jóh. Jóh., J. 
J., J. M, M. G, M. K, M. P., P. 
J., S. S., S. St., S. F., St. St., Þór. J. 

nei: B. Sv., B. J., G. Ó., H. K., H. Sn., 
J. B, K. D, K. E, M. T, P. 0, P. 
Þ, S. E, Sv. Ó, Þorl. J, Þorst. J,
Ó. B.

B. K. og S. J. greiddu ekki atkv. 
Tveir þm. (H. St. og M. Ó.) ókomnir

til þings.

Eiður nnninn.
Að þessu loknu vann Sigurjón Frið- 

jÓDsaon lögboðinn eið að stjórnarskránni.

Kosning forseta.
Þá ljet aldursforseti fram fara kosn- 

ingu forseta sameinaðs Alþingis, og fjell 
kosningin svo, að
Jóhannes Jóhannesson hlaut 18 atkv. og 
Kristinn Danielsson 18 — ,
en 2 seðlar voru auðir.

Var þvi kosningin endurtekin, og fór 
svo, að
Jóhannes Jóhannesson hlaut 19 atkv. og 
Kristinn Danielsson 18 — ,
en 1 seðill var auður.

Lýsti aldursforaeti þá yfir því, að 
kjörinn væri forseti sameinaðs Alþingis

Jóhannes Jóhannesson, þm. Seyðf, 
með 19 atkv.

Hinn nýkjörni forseti tók forsetasæti 
og Ijet siðan kjósa varaforseta samein- 
aðs Alþingis.

Fór kosningin á þessa leið:
Við fyrstu kosningu hlaut
Einar Arnórsson 17 atkv.
Magnús Torfason 17 —
Kristinn Daníelsson 1 —
Magnús Guðmundsson 1 — ,

en 2 seðlar voru auðir.
Var þá kosningin endurtekin, og fór 

þá svo, að
Einar Arnórsson hlaut 18 atkv. og

Magnús Torfason 18 atkv, 
en 2 seðlar voru auðir.

Fór þá fram bundin kosning milli 
Einars Arnórssonar og Magnúsar Torfa- 
sonar, og urðu úrslitin söm sem við 2. 
kosningu.

Ljet forseti þá varpa hlutkesti milli 
þeirra á þann hátt, að skrifarinn til 
hægri handar forseta, Sigurður Stefáns- 
son, skyldi taka úr hlutkestiskassanum 
tölu fyrir Einar Arnórssoo, en skrifar- 
inn vinstra megin, Þorleifur Jónsson, 
tölu fyrir Magnús Torfason, en sá, er 
hærri töiu hlyti, skyldi talinn kosinn.

Hlutkestið fór svo, að fyrir Magnús 
Torfason kom upp talan 14, en fyrir 
Einar Arnórsson talan 7.

Lýsti þá forseti yfir því, að kosinn 
væri varaforseti sameinaðs Alþiugis

Magnús Torfason, þm. ísaf, 
með 18 atkv.

Kosning skrifara.
Því næst var gengið til kosninga á 

skrifurum sameinaðs þings.
Samkvæmt beiðni nokkurra þing- 

manna var hlutfallskosning viðhöfð.
Fram komu tveir listar, og var ekki 

nema einn maður á hvorum, Þorleifur 
Jónsson á A-lista og Sigurður Stefáns- 
á B-lista.

Lýsti forseti því kjörna skrifara sam- 
einaðs þings þá

'Þorleif Jónsson, þm. A.-Sk, og 
Sigwrð Stefánsson, þm. N.-ísf.

Kjörbrjetanefud.
Að því loknu ljet forseti kjósa kjör- 

brjefanefnd, að viðhafðri hlutfallskosn- 
ingu, samkvæmt ósk nokkurra þing- 
manna.

Tveir listar voru bornir fram. Voru 
á þeim, er merktur var A: Ólafur 
Briem, Magnús Torfason og Bjarni Jóns- 
son, en á hinum, B-listanum, voru: Pjet-
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ur Jónsson, Sigurður Stefánsson og Egg- 
ert Páls8on.

Kosningin fjell svo, að
A-listinn hlaut 18 atkv. og 
B- — 16 — ,

en 4 seðlar voru auðir.

Lýsti forseti þá kosna i kjörbrjefanefnd 
Olaf Briem,
Pjetur Jónsson,
Magnús Torfason,
Sigurð Stefánsson og 
Bjarna Jónsson.

B.
í efri deild.

Að loknum 1. fundi sameinaðs þings 
var fyreti fundur Ed. settur.

Deildina skipuðu þessir þingmenn:

Á. LandgTcjömir:
1. Sigurður Eggerz, 2. landsk. þm.
2. Sigurður Jónsson, 3. landsk. þm.
3. Guðjón Guðlaugsson, 4. landsk. þm.
4. Hjörtur Snorrason, 5. landsk. þm.
5. Guðmundur Björnson, 6. landsk. þm.
6. Sigurjón Friðjónss., 1. landsk. varaþm.

B. Kjördœmákjðrnir:
1. Eggert Pálsson, 1. þm. Rang.
2. Guðinundur Ólafsson, 2. þm. Húnv.
3. Halldór Steinsson, þm. Snæf.
4. Jóhannes Jóhannesson, þm. Seyðf.
5. Karl Einarsson, þm. Vestm.
6. Kristinn Daníelsson, 2. þm. G.-K
7. Magnús Kristjánsson, þm. Ak.
8. Magnús Torfason, þm. ísaf.

Voru allir deildarmenn á fundi nema 
Halldór Steinsson, þm. Snæf., en hann 
var ekki enn til þings kominn.

Elsti þingmaður deildarinnar, Sigurð- 
ur Jónsson, 3. landsk. þm., tók foreeta-

sæti og kvaddi sjer til aðstoðar sem 
fundarekrifara þá Magnús Torfason, þm. 
ísaf., og Eggert Pálsson, 1. þm. Rang.

Kosning forseta og skrifara.
Aldureforseti ljet þvi næst ganga til 

kosninga um forseta deildarinnar.
Kosningu hlaut
Guðmundur Bjömgon, 6 landsk. þm. 

með 7 atkv. 6 seðlar voru auðir.
Hinn nýkjörni forseti gekk þá til for- 

setastóls og þakkaði deildinni traust 
það, er hún hefði sýnt sjer með því að 
fela sjer enn á hendur þennan starfa.

Þá Ijet foraeti ganga til kosninga um 
fyrri varaforseta.

Kosningu hlaut
Guðmundur Ólafsgon, 2. þm. Húnv., 

með 7 atkv. Guðjón Guðlaugsson hlaut 
6 atkv.

Þvi næst ljet forseti fram fara kosn- 
ingu annars varaforseta. Fór kosningin 
á þá leið, að

Karl Einarsson hlaut 6 atkv.,
Magnús Kristjánsson 4 — ,
Guðjón Guðlaugsson 2 — ,

en 1 seðill vav auðuv.
8*
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Var kosningin því endurtekin, og fjell 
þá svo, að

Karl Einarsson hlaut 7 atkv.,
Magnús Kristjánsson 5 — ,

en 1 seðill var auður.
Lýsti forseti þá yfir því, að kosinn 

væri annar varaforseti
Karl Einarsson, þm. Vestm., 

með 7 atkv.
Þessu næst voru kosnir Bkrifarar deild- 

arinnar, að viðhafðri hlutfallskosningu.
Tveir listar komu fram.
Á öðrum, er forseti merkti A, var 

Hjörtur Snorrason, en á hinum, er auð- 
kendur var B, stóð Eggert Pálsson.

Forseti lýsti þvi kosna skrifara deild- 
arinnar þá

Hjört Snorrason, 5. landsk. þm. og
Eggert Pálsson, 1. þm. Rang.

Sætaskipun.
Að tillögu forseta voru samþykt án 

atkvgr. þau afbrigði frá þingsköpum, að 
hluta nú eigi af nýju um sæti deildar- 
manna, en láta sætaskipun frá tveim 
siðustu þingum haldast óbreytta — með 
þvi að forseti og skrifarar eru hinir 
sömu sem þá — að öðru leyti en þvi, 
að sæti 1. landsk. þm. (H. H.) skyldi 
taka 1. landsk. varaþm. (S. F.).

(Sjá Alþt. 1916 —19 17, B. 11. 
bls. 10).

Stjórnarfrumvörp lögð tram.
Á 2. fundi deildarinnar, þriðjudaginn

16. april, skýrði forseti frá, að atvinnu- 
málaráðherra legði fyrir deildina af hálfu 
stjómarinnar þesai lagafrumvörp:

1. Frv. til laga um viðauka við lög 1.
febr. 1917, um heimild fyrir 
landsstjórnina til ýmsra ráð- 
stafana út af Norðurálfuófriðn- 
um (1).

2. — til laga um viðauka við lög 1.
febr. 1917, um heimild fyrir 
landsstjórnina til ýmsra ráð-

stafana út af Norðurálfuófriðn- 
um (2).

3. Frv. til laga um heimild hauda 
landsstjórninni til að fyrirskipa 
fráfærur ásauðar (3).

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg vil leyfa mjer að leggja fram fyrir 
háttv. Ed. tvö frumvörp til laga um 
viðauka við lög 1. febrúar 1917, um 
beimild fyrir landsstjórnina til ýmsra 
ráðstafana út af Norðurálfuófriðnum, og 
frumvarp til laga ura heimild handa 
landsstjórninni til að fyrirskipa fráfær- 
ur ásauðar. Jeg vænti þess, að frv. 
þessi nái samþykki hins háa Alþingis.

Kosning fastaneinda.
Á 3. fundi deildarinnar, miðvikudag- 

inn 17. april, var látin fram fara kosn- 
ing fastanefnda samkvæmt 16. gr. þing- 
skapanna, að viðhafðri hlutfallskosningu.

Við kosningu hverrar nefndar var 
ekki borinn fram nema einn listi, og 
voru á listanum jafnmargir menn og 
kjósa skyldi í hverja nefnd. Kosning 
í allar nefndirnar fór því fram án 
atkvgr.

í nefndirnar voiu kjörnir:

1. Fjdrhagsnefnd.
Magnús Torfason,
Halldór Steinsson og 
Gnðmundur Olafsson.

2. Fjdiveitinganefnd.
Jóhannes Jóhannesson,
Hjörtur Snorrason,
Eggert Pálsson,
Karl Einarsson og 
Magnús Kristjánsson.

3. Samgðngumálanefnd.
Guðjón Guðlaugsson,
II;" tn: Snorrason,
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Halldór Steinsson, 
Kristinn Danielsson og 
Sigurjón Friðjónsson.

4. Landbúnaðarnefnd.
Sigurjón Friðjónsson 
Guðmundur Ólafsson og 
Hjörtur Snorrason.

6. Sjdvarútvegenefnd.
Magnús Kristjánsson,

Kristinn Danielsson og 
Karl Einarsson.

6. Mentamálanefnd. 
Eggert Pálsson, 
Kristinn Danielsson og 
Guðmundur Ólafsson.

7. Atteherjarnefnd. 
Guðjón Guðlaugsson, 
Magnús Torfason og 
Jóhannes Jóhannesson.

c.
I neðri deild.

Fyrsti fundur neðri deildar var settur 
þá er saraeinað Aiþingi hafði lokið störf- 
uro á 1. fundi, og þeir þingraenn voru 
til efri deildar gengnir, er þar áttu 
sœti.

Sátu þessir þingmenn neðri deild:
1. Benedikt Sveinsson, þm. N.-Þ.
2. Bjami Jónsson, þm. Dala.
3. Björa Kristjánsson, 1. þm. G.-K.
4. Björa Stefánsson, 2. þm. S.-M.
5. Einar Arnórsson, 2. þm. Árn.
6. Eiuar Árnason, 2. þm. Eyf.
7. Einar Jónsson, 2. þm. Rang.
8. Gisli Sveinsson, þm. V.-Sk.
9. Hákon Kristófersson, þm. Barð.

10. Jón Jónsson, 1. þm. N.-M.
11. Jón Magnússon, 2. þm. Reykv.
12. Jörundur Brynjólfsson, 1. þm Reykv.
13. Magnús Guðmundsson, 1. þm. Skagf.
14. Magnúa Pjetursson, þm. Stranda.
15. Matthias Ólafsson, þm. V.-ísf.

16. Ólafur Briem, 2. þm. Skagf.
17 Pjetur Jónsson, þm. S.-Þ.
18. Pjetur Ottesen, þm. Borgf.
19. Pjetur Þórðarson, þm. Mýra
20. Sigurður Sigurðsson, 1. þm. Árn.
21. Sigurður Stefánsson, þm. N.-ísf.
22. Stefán Stefánsson, 1. þm. Eyf.
23. Sveinn Ólafsson, 1. þm. S. M.
24. Þorleifur Jónsson, þm. A -Sk.
25. Þorsteinn Jónsson, 2. þm. N. M.
26. Þórarinn Jónsson, 1. þra. Húnv. 
og voru allir á fundinum nema Matthi 
as Ólafsson, þm. V.-ísf, er ókominn var 
vestan um haf.

Forsætisráðberra kvaddi elsta þing- 
mann deildarinnar, Ólaf Briem, 2. þm. 
Skagf., tii að stýra fundi.

Aldursforseti tók við fundarstjórn og 
kvaddi sjer til aðstoðar sem fundarskrif-
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ara, Gísla Sveinsson, þm. V.-Sk., og 
Þorstein Jónsson, 2. þm. N.-M.

Kosning forseta og skrifara.
Því næst ljet aldursforeeti ganga til 

kosninga um forseta deildarinnar.
Kosningu hlaut

Olafur Briem, 2. þm. Skagf.
með 19. atkv. 6 seðlar voru auðir.

Forseti: Jeg vil leyfa mjer að 
þakka fyrir traust það og heiður, sem 
mjer er sýnt með kosningu þessari.

Þá var látin fram fara kosning fyrri 
varaforseta.

Kosningin fór svo, að 
Benedikt Sveinsson hlaut 12 atkv. og 
Magnús Guðmundsson 12 — ,
en 1 seðill var auður.

Var þá kosið á ný, og fór að öllu 
leyti á sörou leið.

Þá ljet forseti varpa hlutkesti, og 
kom upp hlutur Magnúsar Guðmunds- 
sonar.

Forseti lýsti þá kjörinn fyrri vara- 
forseta deildarinnar

Magnús Guðmundsson, 1. þm. Skagf, 
með 12 atkv.

Þá var kosinn 2. varaforseti deildar- 
arinnar, og hlaut kosningu

Bjarni Jónsson, þm. Dala., 
með 7 atkv. Benedikt Sveinsson hlaut 
1 atkv., Pjetur Þórðarson 1 atkv., Sig- 
urður Stefánsson 1 atkv , Stefán Stef- 
ánsson 1 atkv. og Þórarinn Jónsson 1 
atkv., en 13 seðlar voru auðir.

Þessu næst var gengið til kosninga á 
akrifurum deildarinnar og hlutfalls- 
kosning viðhöfð.

Tveir listar komu fram. Á öðrum, 
er merktur var A, stóð Þorsteinn Jóns- 
son, en á hinura, B-listanum, var Gísli 
Sveinsson.

Lýsti forseti þá rjett kjörna skrifara 
deildarinuar

Þorstein Jónsson, 2. þm. N.-M., og 
Gisla Sveinsson, þm. V.-Sk.

Sætaskipun.
Forseti ljet í ljós, að sætaskipun í 

deildinni mundi geta haldist óbreytt, og 
yrðu þau afbrigði frá þingsköpum talin 
samþ. án atkvgr., ef enginn mælti í 
móti.

Mótmæli komu fram, og var þá til 
atkvæða gengið um, hvort þessi afbrigði 
skyldu leyfð.

Afbrigðin feld, með því að eigi fekst 
fyrir þeim lögmæltur meiri hluti.

Var þá hlutað um sæti deildarrnanna, 
og fór á þessa leið:

5. sæti hlaut Bjarni Jónsson.
6. — — Sigurður Stefánsson.
7. — — Björn Stefánsson.
8. — — Sigurður Sigurðsson.
9. — — Einar Arnóreson.

11. — — Þórarinn Jónsson.
12. — — Pjetur Jón8son.
13. — — Hákon Kristóferason.
14. — — Benedikt Sveinsson.
15. — — Magnús Guðmundsson.
16. — — Pjetur Þórðarson.
17. — — Sveinn Olafsson.
18. — — Einar Jónsson.
19. — — Jörundur Brynjólfsson.
20. — — Þorleifur Jónsson.
21. — — Jón Jónsson.
22. — — Björn Kristjánsson.
23. — — Einar Árnason.
24. — — Stefán Stefánsson.
25. — — Magnús Pjeturason.
26. — — Pjetur Ottesen.

Eftir varð þá 10. sæti, ætlað Matthí- 
asi Ólafssyni, er eigi var til þings kom- 
inn.

Stjórnarfrumvörp lögð fram.
Forsætisráðherra (J. M.): Jeg

vil leyfa mjer að leggja fyrir þessa 
háttv, deild;
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1. Frv. til laga um breyting á lögum
15. okt. 1875, um laun islenskra 
embættismanna, lögum 3. okt. 
1903, um skipun á æðstu um- 
boðsstjórn Islands, og lögum 
20. okt. 1913, um stofnun bag- 
stofu íslands (5)v

2. Frv. til laga um skipun barnakenn-
ara og laun þeirra (6j.

Jeg fínn enga ástæðu til að orðlengja 
um þessi frv. nii. Jeg býst við, að 
hæstv. fjármálaráðherra muni leggja 
fram frumvarp til laga um almenna 
hjálp vegna dýrtíðarinnar og jafnframt 
skýra þessari háttv. deild frá fjárhag 
landsins.

Pjármálaráðhcrra (S. E.): Um 
leið og jeg get þess, að jeg legg fyrir 
háttv. deild frv. til laga um almenna

Tekjurnar 1916 voru samkv. fjárlögum áætlaðar....................kr.
en reyndust........................................................................................—

Tekjur fram yfir áætlun voru því á þessu ári........................ —
Þessi hækkun er aðallega fólgin i verðhækkunartollinum, sem

ekki var tekinn á áætlun.................... .................................. —
Og auk þess var hækkun á þessum liðum:

1. Símatekjum................................. —
2. Kaffi- og sykurtolli........................................................................ —
3. Aðfiutningsgjaldi............................................................................. —
4. Tóbakstolli....................................................................................... —
5. Útflutningsgjaldi............................................................................. —
6. Leyfisbrjefagjaldi............................................................................. —
7. Tekjuskatti....................................................................................... —
8. Tekjum af Landsbankanum og íslandsbanka........................—

og nokkrum fleiri liðum, en nálega enginn liður var undir 
áætlun.

Tekjur 1917 voru áætlaðar...............................................................—
en reyndust............................................................................................—

Tekjur fram yfir áætlun voru þvi...............................................—
Þessi hækkun er fólgin í:

1. Sykurtolli......................................................................... .... . —
2. Símatekjum....................................................................................... —
3. Tekjuskatti.......................................................................................—
4. Abúðar- og lausafjárskatti...........................................    —
5. Tekjura af íslandsbanka og Landsbankanum. ..... —

hjálp vegna dýrtíðarinnar (4), vil jeg 
leyfa mjer að skýra i stórum dráttum 
frá fjárhag landsins. Jeg mun fyrst 
gera grein fyrir fjárhagstímabilinu 1916 
og 1917. En læt þess þó getið, að 
greinargerðin fyrir 1917 er að eins til 
bráðabirgða og getur breyst, bæði af 
þvi, að póstmeistari og símastjóri hafa 
að eins gert bráðabirgðaskil, og svo 
vegna þess, að reikningur var ókominn 
frá landsfjehirði, sem vonlegt var. Jeg 
mun þar næst gera bráðabirgðagrein- 
argerð fyrir landssjóðnum 1917, og í 
mjög stórum dráttum skýra frá breyt- 
ingum á sjóðnum til 8. þm. Þá mun 
jeg gefa yfírlit yfir öll lán lands^jóðs, 
bæði eldri og yngri. Og loks mun jeg 
vikja nokkrum orðum að framtiðai horf- 
unum.

Jeg vik þá fyrst að fjárhagstimabil- 
inu 1916-1917.

2,073,825,00
3.267.533.35
1.193.708.35

523,588,99

197,000,00 
55,000,00 
32,000,00 
90,000,00 
63,000,00 

5,000,00 
28,000,00 
9,000,00

2,134,375,00
3,115,528,63

981,153,63

300,000,00
280,000,00
100,000,00
50,000,00
75,000,00
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6. Verðhækkunartolli.................................................................... kr. 244,000,CX)
og nokkrum fleiri smáliðum, en 2 tekjugreinar aðallega voru 
undir áætlun og koma því til frádráttar framantöldum hækk- 
unum.

Útflutningsgjald.................................................................................. — 72,000,00
Vörutollur............................................................................................— 188,000,00
Tekjur fram yfir áætlun á fjárhagstimabilinu hafa þvi bæði

árin nuinið............................................................................................ — 2 174,861,98
Yfirleitt hafa tekjurnar ráðiat eftir vonum, og eiginlega fram

yfir vonir, en hins vegar verður þvi ekki neitað, að útgjalda-
hliðarnar eru mjög háar, og mun jeg nú vikja að þeim.

Gjöldin 1916 eru samkvæmt fjárlögunum gerð........................ kr, 2,234,756,53
en samkvæmt landsreikningnum eru þau........................................ — 3,124,511,93

Mismunur kr. 889,755,40
Af þessari upphæð er greitt sarakvæmt öðrum lögum en fjár- 

lögum og samkvæmt þingsályktunartillögum....................................— 658,339,59
Mismunur kr. 231,415,81

Framyfirgreiðslur á árinu 1916 eru þvi samkvæmt þessu:
1. Hækkanir á venjulegum fjárlagaliðum.................................— 231,415,81
2. Greiðslur samkvæmt þingsályktunartillögum og öðrura lög-

um en fjárlögum...................................................................... — 658,339,69
Samtals kr. 889,755,40

En niðurstaðan af árinu er í raun og veru verri en þetta, af 
því að ýmsar greiðslur, sem tilheyra árinu 1916, hafa farið fram 
á árinu 1917; þannig hefir dýrtíðaruppbót starfsmanna landsins
verið greidd á þvi ári.................................................................... — 422,344,01
og enn fremur hafa fallið á það ár — auk nálega alls alþingis- 
kostnaðarins — greiðslur samkvæmt fjáraukalögum, sem að rjettu 
lagi ættu að líku leyti að koma á bæði árin. Svo að óhætt er að
bæta við útgjöld ársins 1916 ...........................................................— 480,000,00
og yrðu þá útgjöldin fram yfir áætlun.......................................kr. 1,369,755,40

Að því er snertir sundurliðun á hækkun þessari, þá er hún, 
að því er snertir eiginlega fjárlaga-útgjaldaliði, fólgin i þess- 
um hækkunum:

1. Útgjöldum viðvikjaudi læknaskipuninni............................. — 48,719,43
2. ----- til samgöngumála........................................................— 86,980,00
3. Óvis8um útgjöldum.................................................................... — 15,000,00

og ýmsar smáhækkanir á fleirí liðum.
Aðalhækkuuin stafar, eins og áður er tekið fram, af greiðsl- 

um eftir öðrum heimildum eu beinum fjárlagaheimildum. Lands- 
reikningurinn sýnir þetta, og þykir því ekki ástæða að fara 
nákvæmlega inn á það; að eins þykir rjett að taka fram, að i 
þessum framyfirgreiðslum eru fólgnar:

1. Til Reykjavikurhafnar ............................................................... — 170,000,00
2. — hafnargerðar í Vestmannaeyjum............................................— 179,000,00
3. — Landsbankans.........................................................................— 100,000,00



4. Til land8verslunarinnar................................................................... kr.
en 8Ú upphæð er afturkræf, og má þvi draga hana frá útgjöld- 
unum, þannig, að sú eiginlega útgjaldaupphæð þá verður . . —

Að því er árið 1917 snertir, þá voru gjöldin á því ári gerð
í fjárlögum................................................................................................ —
en aamkvæmt bráðabirgða-uppgerð, sem farið hefir fram, hafa
gjöldin reynst....................................................................................... —
og er mismunurinn þá........................................................................ —
en af upphæð þeirri eru greiddar sarakvæmt öðrum lögum en 
fjárlögum.................................................................................................—

Mismunur kr.
sem eru hækkanir á eiginlegum fjárlagaútgjaldaliðum. ' Þessar 
hækkanir á sjálfum fjárlagaliðum eru aðallega fólgnar i:

1. Til æðstu stjórnar landsins..........................................................kr.
2. Þingkostnaður.................................................................................. —
3. Ýmisleg útgjöld samkv. 11. gr. B................................................. —
4. Til læknaskipunar.........................................................................—
5. Hraðskeyti og simskeytakostnaður........................................... —
6. Óviss útgjöld..................................................................................—
Um hækkanir þessar skal tekið fram:
Ad 1. Stafar aðallega af viðgerð á stjórnarráðshúsinu. Hefir 

verið bygður á það kvistur, og auk þess hefir það verið að 
mestu endurbygt að innanverðu. Kom í ljós, þegar húsið 
var rifið að innan,’ að það hefði verið hin mesta óhollusta að 
búa i húsinu lengur; voru rottuhreiður á milli þilja o. s. frv.

Ad 2. Sjálfsagður kostnaður.
Ad 3. Hjer i er falinn styrkur til sjúklinga sveitarfjelaga, 

er liggja i sjúkrahúsum, eftirlitsferðir o. fi.
Ad 4, Sú upphæð aðallega fólgin í hækkandi kolaverði.
Ad 5. 120 þÚ8und kr. af upphæð þessari þyrfti ekki að telja 

hjer, þar sem sú upphæð á eiginlega að greiðast af simaláni.
Ad 6. Með því að hjer er um svo háa upphæð að ræða, þyk- 

ir mjer rjett að láta fylgja sundurliðun á henni, og er hún á 
þessa leið:

1. Tjömesnáman..................................................................................kr.
2. Kostnaður og laun B. Sigurðssonar i London..........................—
3. Sjóðþurð Guðlaugs Guðmundssonar bæjarfógeta..........................—
4. Sendiför til Englands til samninga........................................... —
5. -För Ól. Johnsons til Ameriku.....................................................—
6. Kostnaður við verðlagsnefnd..................................................... —
7. Rán og Ingólfur: Bátaleit.......................................................... —
8. Endurgreiddir tollar....................................................................—
9. Vextir og afborgun af Landsbankarústunum.............................—

10. Prentun eyðublaða o. fl............................\............................ —
- Alþt 1918. B. (29. löggjafarþing).
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195,520,00

1,179,235,40

2,261,412,89

5,055,638,24
2,794,225,35

1,806,905,00
987,320,35

118,000,00
94,933,00
87,768,00

107,202,00
182,232,00
251,425,00

138,298,00
19,313,20
23,388,37
10,845,00
3,488,00
9,680,00
4,540,00
7,452,00
7,187,00

12,154,00
4



11. Málskostnaður.................................................................................. kr. 2,401,00
12. Kolanámurannsóknir....................................................................— 3,612,00
13. Auglýsingakostnaður....................................................................— 1,184,00
14. Ýrasar dýrtíðarráðstafanir (vörutalning, bakarasv. uppb. o. fl.) — 1,465,00
Ýmsar venjulegar greiðslur....................................................... — 6,418,00

$í Þingsetning i Nd. 52
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kr. 251,425,00
Er Tjörnesnáman aðalliðurinn i hækkuninni á óvissu út- 

gjöldunum. Mun atvinnumálaráðherrann, ef óskað yrði síðar á 
þinginu, geta gefið skýrslu um hag námunnar Vil jeg láta 
þess getið, að vegamálastjóra Geir Zoega hefir nú verið falin 
umsjón hennar, og er hann að rannsaka alla reikninga hennar.
Eins og kunnugt er, var námurekstri þessum haldið áfram, að 
beinni áskorun þingsins, enda eðlilegt, að þingið vildi einkis 
láta ófreistað til þess að útvega landinu innlendan eldivið.

Þá mintist jeg áðan á, að aðalhallinn stafaði af greiðslum 
samkvæmt þingsályktunnm og öðrum lögum en fjárlögum, og 
þar sem sú upphæð er svo há, eða 1,806,905 kr., þá þykir rjett 
að sundurliða þessa upphæð.

Aftur á móti má geta þess, að landssjóði voru eigi reikuaðir 
vextir, þegar reikningur landsverelanar síðast var gerður upp,
1. maí f. á., og þar sem sú upphæð, kr. 79,124,17, hefir verið 
greidd af tekjum þessa árs, þá hafa tekjurnar i raun rjettri 
verið þvi hærri þetta reikningsár.

Eins og yfirlit þetta sýnir, þá er hagurinn af versluninni kr.
1,073,381,92.

Jeg mun þá víkja að skýralunui um skipin í efnahagsyfir- 
litinu er skuld þeirra við landssjóð talin um áramót 3,553,417 
kr. 20 a., en bókfært verð þeirra er á þessa leið:

1. Sterling, með áhöldum...............................................................kr. 704,202,67
2. Villemoes, með áhöldum...............................................................— 1,177,046,04
3. Borg, með áhöldum........................................................................ — 1,140,719,8

Samtals kr. 3,021,967,89
Mismunurinn á hinu bókfærða verði og fje þvi, sem lagt 

hefir verið til skipanna, er þannig kr. 531,449,31.
Af upphæð þessari er fyrirfram greitt fyrir »Assurance< og 

kol fje, sem tilheyrir næsta ári, kr. 292,835,06, en kr. 238,614,25, 
eða mismunurinn, er tekjuhalli sá, sem orðið hefir á skipunum.
Mun jeg nú lesa upp aðalreikning yfir tekjur og gjöld skip- 
anna, og er hann á þessa leið:

Aðalreíkningur yfir tékjur og gjöld landssjóðsskipanna árið 1917.
G j ö 1 d :

1. Tap á rekstri e.s. Sterling til 31. des. 1917.........................kr. 17,186,75
2. Tap á rekstri e.s. Borg til 31. des. 1917 ............................. — 335,148,13

kr. 352,334,88
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T e k j u r:
Tekjur af rekstri e.8. Villemoes til 31. des. 1917 . . . . kr. 113,720,63 

kr. 113,720,63
Meiri gjöld en tekjur — 238,614,25

kr. 352,334,88
Keikning þennan hefir atjórn Eimskipafjelagsins samið. Eins 

og reikningarnir bera með sjer, er gróði á Villemoea, og í raun- 
og veru er einnig smágróði á Sterling, þegar landssjóðsatyrkur- 
inn, ca. 30 þús. kr., er bætt við, en aðaltapið er. á Borg. Jeg 
skal ekki fara inn á það hjer að skýra frá, hvernig á þvi tapi 
stendur, enda heyrir það ekki beinlinis undir mitt verksvið, en 
jeg hygg, að ein af aðalástæðunum til tapsins sje hin lang- 
dræga för til Englands, sem skipið fór, en um þetta mun gefin 
skýrsla á öðrum stað.

Hinu býst jeg við, og það segi jeg eftir viðtali við forstjóra 
Eimskipafjelagsins, að horfurnar um hag skipanna sjeu góðar 
næsta ár, enda er það vitanlegt, að af skipunum þarf líka að 
afskrifa, þótt hins vegar megi nú segja, að bæði vegna hins 
mikla skipatjóns, sem orðið hefir vegna striðsins, og vegna hinn- 
ar knýjandi flutningsnauðsynjar, þá muni skipin nú vera all- 
miklu meira virði en þegar þau voru keypt, og hygg jeg, að 
stefna sú, sem þingið 1916—1917, aukaþingið, þá tók í þá átt 
að kaupa skipin, hafi verið mjög holl. Því undir engu á þetta 
land meir framtíð sina en fiutningatækjunum.

Þegar hagur landsverslunarinnar og skipanna er gerður upp 
í einu, sem rjett virðist, þá verður gróðinn alls........................ kr. 1,073,381,92

H-----  238,614,25
eða samtals kr. 834,767,67

Og ef sá gróði er lagður saman við það, sem var í sjóði 1. 
janúar 1917, þá verður það samtals. kr. 1,884,955,59. Og ef sú 
upphæð er dregin frá tekjuhallanum 1917, þá verður afgangur- 
irin kr. 55,154,02, en það er sú upphæð, sem samkv. bráðabirgða- 
uppgerðinni ætti við áramót að vera orðin eyðslufje af lánum 
landssjóðs hinum nýju. Ef svo fer, sem gert er ráð fyrir í at- 
hugasemd endurskoðenda við landsreikninginn, bætast hjer við 
kr. 95,000,00, og yrði þá upphæðin, sem í eyðslu væri farin, 
kr. 150,154,02.

Eins og bráðabirgðayfirlitið hjer að framan sýnir, var æði- 
mikið fje til umráða við áramót, bæði í bönkum og hjá lands- 
fjehirði. Með því að allmikið af fje þessu, er nú er orðið bundið, 
og hins vegar hafa bæst við ný lán, þá þykir rjett að skýra 
lauslega frá sjóðbreytingunni. En þessi skýrsla er aðallega 
til að sýna aðalsveiflurnar í sjóðnura, en hins vegar vantar 
gögn bæði frá Danmörku og annarsstaðar frá, til þess að hægt 
sje að gera þá skýrslu nákvæma.
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Um tekjur landssjóðs á þessu tímabili qr ekki hægt að segja 
neitt, en vitanlega eru þær sáralitlar. Peningar í bönkum og 
hjá landsfjehirði voru í ársbyrjun 1918........................ . . . kr.

Lán tekin á árinu..............................................................................—
Samtals kr.

G j ö 1 d :
Greiddir vixlar landsverslunarinnar............................................kr.
Greitt vegna sömu erlendis...............................................................—
Greiddir skipakaupavíxlar...............................................................—
Skuld til rikissjóðs Dana............................................................... —
Bráðabirgðalán vegna dýrtíðarinnar........................................... —
Keypt sildarmjöl............................................................................. —
Til Hafnarfjarðarvegarins...............................................................—
Vinnulaun fyrir grjótvinnu...............................................................—
Innieign norræna ritsímafjelagsins (hjer um bil)........................—
Til símalagninga............................................................................. —
Tjörnesnáman (hjer um bil).......................................................... —
Samkvæmt fjáraukalögum...............................................................—
í bönkum og hjá landsfjehirði..................................................... —

Samtals kr.
Auk þess er enn óvíst um greiðslur í Kaupmannahöfn, og 

ýmsar venjulegar greiðslur hafa ekki verið gerðar upp enn.
Auk fjár þess, sem til umráða er 8. apríl, hefir landsstjórnin 

samið svo við íslandsbanka og Landsbankann, að hún getur, ef 
á þarf að halda, tekið alt að 1 milj. i þeim fyrnefnda og alt 
að */a niilj. í þeim siðarnefnda.

Lánin, sem tekin eru eftir nýár, eru aðallega 2 milj. til lands- 
verslunarinnar, en þá upphæð hafði landssjóður útvegað lands- 
versluninni með víxlum, sem verslunin annaðist um. Eftir nýár 
borgaði landssjóður vixlana, og hefir hann nú veitt landsversl- 
uninni ca. 8 milj. kr. lán alls, sem landsverslunin borgar venju- 
lega vexti af.

Til skýringar mun jeg nú leyfa mjer að telja upp öll lán lands- 
sjóðs, bæði gömlu og nýju lánin, og skýra frá kjörum þeim, sem 
þau eru tekin með.

Skýrsla sú er á þessa leið:

Skýrgla um lán og sleuldir landssjóðs 31. desember 1917:
1. Lán úr ríkissjóði Danmerkur, tekið 1908,

til 15 ára, til simalagninga, með 4% 
vöxtum, upphaflega 500,000 kr. Eftir- 
stöðvar......................................................kr. 233,333,31

2- Lán tekið 1909 hjá dönskum bönkum, til
Flyt kr. 233,333,31

Þingsetning i Nd.
Stjórnarfnimvörp lögð fram.

7.375.492.46 
2,585,000,00
9.960.492.46

2,000,000,00
500,000,00

2,360,000.00
755,000,00
160,000,00
56,900,00
89,000,00
61,250,00

100,000,00
85,500,00
30,000,00
20,000,00

3.387.991.16
9.605.641.16
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3.

4.

5.

6.

i.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Flutt kr. 233,333,31
30 ára, til kaupa á 3. 6. bankavaxtabrjef- 
um Landsbankans, með 41/í% vöxtum, 
upprunalega milj. Eftiretöðvar . . 1,075,000,00
Lán hjá Lifsábyrgðaretofnuninni i Kaup- 
mannahöfn, tekið 1912, til 30 ára, til 
kaupa á 3. fl. bankavaxtabrjefum Lands- 
bankans, með 4%% vöxtum. Uppruna- 
lega kr. 250,000. Eftirstöðvar .... 212,499,98
Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1912, 
til 15 ára, vegna sjeretakra útgjalda 
(Reykjavikurhöfn o. fl.), með 4%% vöxt- 
um, upprunalega 500,000 kr. Eftiratöðvar 333,333,33
Ritsímalánið 1913, tekið til 30 ára, með 
4%% vöxtum, hjá Stóra norræna ritsíma- 
fjelaginu, upprunalega 500,000 kr. Eft- 
iratöðvar..................................................... 465.210,33
Ritsímalán hjá Landsbankanum, til 25 
ára, með 6% vöxtum, upprunalega 100 
þús. kr. Eftiratöðvar............................. 96 000,00

Ritsimalán hjá Stóra norræna ritsimafje- 
laginu, 28. mara 1917, til 30 ára, með 5% 
vöxtum, innborgað með 99%, uppruna- 
lega 500,000 kr. Eftiretöðvar .... 496,323,33
Lán hjá b.f. >Hauk«, með 5% vöxtum 
eftir á árlega, tekið 1. október 1917 . . 514,000,00
Lán hjá h.f »Bragi«, tekið 1. okt. 1917, 
með 5% vöxtum árlega eftir á . . . . 626,666,67
Lán hjá h.f. »ísland< með sömu kjörum — 626,666,67
Lán hjá eigendum »Þórs« með sömu 
kjörum . :............................. 263,200,00
Lán hjá h.f. »Eggert Olafason« með sömu 
kjörum...................................................... 501,333,34
Lán hjá h.f. »Hákon jarl« með sömu 
kjörum..................................................... _ 250,666,67
Lán hjá Handelsbanken, til 10 ára 1 
lengsta lagi, með veði i skipum lands- 
sjóðs »Willemoes«, »Sterling« og »Borg«, 
tekið 21. ágúst 1917, vextir greiðast eftir 
á tvisvar á ári, %% hærri en forvextir 
danska þjóðbankans............................. 2 000,000,00
Lán hjá dönskum bönkum, tekið 23. 
nóvember 1917, til 2 ára, innborgað

Flyt kr. 5,278,856,68

kr. 2.415,376,95

kr. 2,415,376,95

15.
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með 98%, vextir 5%, greiðist fyrir hvert
Flutt kr. 5,278,856,68 kr. 2,415,376,95

16

17.

18.

missiri eftir á............................................— 6,000,000,00
Víxlar í íslandsbanka til skipakaupa . — 2,360,000,00

Skuld við hinn danska ríkissjóð 31. desember 1917 . . .
Samtals 31. des. 1917

19.

20.

21

Lán hjá íslandsbanka, tekið 2. janúar 
1918, til 2 ára, innborgað með 98%. 
vextir 5%, greiðist fyrir hvert misairi
eftir á..................................................... — 1,000,000,00
Lán hjá íslandsbanka, tekið 18. mars
1918, með útlánsvöxtum til 9 ára . . — 1,000,000,00
Lán hjá Landsbankanum, tekið 17. jan-
úar 1918, til 2 ára, innborgað með 98%,
vextir 5%, greiðist fyrir hvert missiri
eftir á...........................................................— 500,000 00
Lán til ritsíma hjá Landsbankanum, tek- 
ið 20. jan. 1918, til 25 ára, vextir 6%, 
greiðist árlega eftir á............................. — 85,000,00

— 13,638,856,68
- 3,255,007,19 
kr. 19,309,240,82

— 2,585,000,00
Samtals kr. 21,894,240,82

Frá dregst:
Vixlar til skipakaupa í íslandsbanka 

greiddir............................................................... kr. 2,360.000,00
Enn fremur hefir skuld við hinn danska 

rikissjóð lækkað um hjer um bil....................— 500,000,00
------------------------ ------ 2,860,000,00

Samtals skuldir 8. apríl 1918 kr. 19,034,240,82

Af því, 8em fram hefir verið tekið hjer 
að framan, mun nú öllum ljóst, að milj- 
ónirnar nýju eru ekki orðnar eyðslufje. 
Þær standa í verslun landssjóðs, í skip- 
um landssjóðs og i peningum, og sam- 
kvæmt bráðabirgða-uppgerðinni ættu í’ 
mesta lagi 150 þúsund krónur að vera 
orðnar eyðslufje nú við áramót. Á raeð- 
an miljónirnar eru hafðar til þess að 
bera þau fyrírtæki, sem sjerstaklega eiga 
að bjarga landinu yfir örðugasta hjall- 
ann, þá er þeim vel varið, og ekki sist 
þar sem fyrirtækin eru arðberandi, þótt 
verðfallshættan að vísu svífi yfir versl- 
uninni þegar stríðið hættir. Landinu 
er þvi teflt i fjárhagsvoða með miljón- 
unum, en landinu var teflt í fjárhags-

voða, ef miljónirnar hefðu ekki verið 
teknar. Hvernig hefðum vjer verið farn- 
ir, ef alt hefði staðið kyrt, ef oss hefði 
vantað fje? Flestallar þjóðir munu nú 
hafa orðið að taka lán.

Fjárhag8örðugleikarnir eru aftur á 
öðru sviði. Ef vjer brúkum miljónirnar 
í eyðslufje, þá erum vjer á leiðinni niður 
á við. En hvernig eru horfurnar þá í 
framtíðinni, horfurnar á árinu, sem nú 
er að liða?
1. á því ári er hallinn i 

fjárlögunum áætlaður
kr.................................. ca. 400,000,00

2. Dýrtíðaruppbót . . . ca. 350,000,00
3. er samkvæmt dýrtíðar- 

frumvarpi þvi, sem nú
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er lagt fyrir, gert ráð 
fyrir útgjöldum, er 
nema........................ 450,000,00

Auk þess má fastlega gera ráð fyrir, 
að þetta ár bregðist að þvi er toll- og 
útflutningsgjald snertir, og að tekjurnar 
yfir höfuð verði magrar. En enn þá 
meiri vissa er fyrir því, að tekjuhallinn 
verði meiri en áætlað er, og það liklega 
langtum meiri, og auk þees eru ótal 
greiðslur samkvæmt sjerstökum lögum, 
sem hækka útgjaldahliðina. —

Að öllu þessu athuguðu er stjórninni 
ljóst, að brýn nauðsyn rekur til, að 
þingið samþykki tekjuaukafrumvarp. 
Það skal játað, að stjórnin var fyrst að 
hugsa um að reyna að hlífast við að 
koma með skattafrumvörp, enda var 
kunnugt um, hvað sum þeirra áttu þung- 
an gang í gegnum síðasta þing. En þvi 
glöggari mynd, sem vjer við rannsókn 
á fjárhagnum höfum fengið af honum, 
þess Ijósari varð oss nauðsynin á nýjum 
tekjum.

Þvi ver, þingið hefir látið stórgröðann 
fara fram hjá okkur án þess að skatt- 
leggja hann að nokkru ráði. Hinn afar- 
mikli kaupmannagróði þoldi þó mikia 
skatta.

Stjórnin mun nú mjög bráðlega leggja 
eitt tekjuaukafrumvarp fyrir þingið og 
væntanlega fleiri síðar. Verður bæði 
þing og stjórn að taka saman höndum 
um að sjá landinu fyrir meiri tekjum. 
Á þvi er nauðsyn. Miljónirnar hafa 
nóg að gera, þótt þær sjeu ekki brúkaðar 
til að fylla í skörðin.

Skipnn fastaueínda.
Á 2. fundi deildarinnar, þriðjudaginn 

16. april, áður en til dagskrár væri 
gengið, mælti

forseti: Jeg skal geta þess, að
samkvæmt 16. gr. þingskapanna á koBii- 
ing fastanefnda að fara fram á 2. þing-

fundi. En nú er talið hentugra, að 
þessar kosningar fari ekki fram fyr en 
á 3. fundi, og verður að leita um þetta 
atriði afbrigða frá þingsköpunum.

Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Á 3. fundi deildarinnar, miðvikudag- 
inn 17. apríi, var látin fram fara kosn- 
ing fastanefnda samkvæmt 16. gr. þing- 
skapanna.

Hlutfallskosning var viðhöfð, og komu 
frara 3 listar við kosningu hverrar 
nefndar, merktir A, B og C.

Fór kosningin á þessa leið:

1. Fjdrhagsnefnd.
Á A-lista 8tóð Hákon Kristófersson, 

á B-lista Gisli Sveinason, Þórarinn Jóns- 
son og Magnús Guðmundsson, en á C- 
li8ta Einar Árnason og Sveinn Óiafsson.

A-listi hlaut 5 atkv.
B- — — 13 —
C- — — 7 —
Kosnir voru því

4*) Hákon Kristófersson,
1. Gisli Sveinsson,
2. Einar Árnason,
3. Þórarinn Jónsson.
5. Magnús Guðmundsson.

2. Fjárveitinganefnd.
Kosnir voru:

Af A-lista: 4. Bjarni Jónsson.
Af B-lista: 1. Pjetur Jónsson,

3. Matthías Ólafason,
5. Magnús Pjetursson,
7. Sigurður Stefánsson.

Af C-lista: 2. Þorleifur Jónsson,
6. Jón Jónsson.

*) Kaðtölurnar fyrir framan nofnin sýna, i 
hverri röð menn voni í nefndirnar koanir »am- 
kvæint atkvæðamagni.
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3. Samgöngumdlanefnd. 
KoBnir voru:

Af A-lista: 4. Benedikt Sveinsson. 
Af B-lista: 1. Þórarínn Jónsson,

3. GUsli Sveinsson,
5. Björn Stefánsson.

Af C-lista: 2. Þorsteinn Jónsson.

4. Landbúnaðarnefnd. 
Kosnir voru:

Af A-lista: 4. Pjetur Þórðaraon.
Af B-lista: 1. Sigurður Sigurðsson,

3. Stefán Stefánsson,
5. Einar Jónsson.

Af C lista: 2. Einar Arnason.

5. Sjdvarútvegsnefnd. 
Koanir voru:

Af A-lista: 4. Pjetur Ottesen.
Af B-l^sta: 1. Björn Stefánsson,

3. Matthias Olafsson,
5. Björn Kristjánsson.

Af C-lista: 2. Sveinn Olafsson.

6. Mentamálanefnd.
Kosnir voru:

Af A-lista: 4. Bjarni Jónsson.
Af B-Ii8ta: 1. Magnús Pjetureson,

3. Stefán Stefánsson,
5. Pjetur Jónsson.

Af Clista: 2. Jörundur Brynjólfsson.

7. Allsherjamefnd,
Kosnir voru:

Af A-lista: 4. Pjetur Ottesen.
Af B-lista: 1. Einar Arnóreson,

3. Einar Jónsson,
5. Magnús Guðmundsson.

Af C-lista: 2. Þorleifur Jónsson.

Fastanefndir fyltar.
Hinn 1. mai gekk Bjarni Jónsson úr 

mentamálanefnd og Ijet i sinn stað koma, 
með jákvæði Sjálfstæðisílokksins,

Hdkon Kristófersson.



FrumvÖrp, 
sampykt sem lög.

I.
Stjórnarfrumvörp.

1. Almenn dýrtíOarhjáip.
Á 2. fuudi í Nd., þriðjudaginn 16. 

april, var útbýtt
Frv. til laga um almenna hjálp vegna 

dýrtiðarinnar (A. 4).
Á 4. fundi i Nd., fimtudaginn 18. april, 

var frv. tekið til 1. umr.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg 
raintist á það hjer, þegar jeg skýrði fjár- 
hag landsins fyrir háttv. deild, að frum- 
varp um almenna hjálp vegna dýrtíð- 
arinnar væri á leiðinni. Jeg skal nú 
fara örfáura orðum um framkvæmd máls- 
ins nú i dýrtiðinni. En hins vegar vil 
jeg strax taka það fram, að jeg er reiðu- 
búinn að gefa nefnd þeirri, sem vænt- 
anlega fjallar um þetta mál, allar þær 
upplýsingar, sem jeg get í tje látið, og 
sumar þeirra eru þannig lagaðar, að 
það er hægra að veita nefndinni þær. 
Eins og háttv. deild er kunnugt, var 
stjórninni heimilað með lögum i fyrsta 
lagi að veita lán, i öðru lagi að færa 
niður verð á kolum, og i þriðja lagi var

Alþt 1918 B. (29. löggj&farþing).

henni heimilað að veita vinnu, þ. e. að 
láta vinna að ýmsum fyrirtækjum.

Að því er snertir fyrsta atriðið, lán- 
veitinguna, var svo ráð fyrir gert, að 
veita mætti lán með mjög svo hag- 
kvæmum kjörum sveitar- og bæjarfjelög- 
um. Vil jeg láta þess getið, að mjög 
mörg sveitarfjelög báðu um þessi lán. 
Eins og kunnugt er, áttu sveitarfjelögin 
sjálf að dæma um, hvort um þörf væri 
að ræða. Þessar lánbeiðnir námu sam- 
tals um 2 milj. króna, og jeg er í eng- 
um vafa um, að beðið hefði verið um 
miklu meira, ef stjórnin hefði tekið þess- 
ar lánbeiðnir til greina, og fjárhagur 
landsins mundi nú hallari en hann er, 
ef stjórnarráðið hefði sjeð sjer fært að 
veita þessi lán. En það sá stjórnarráð- 
ið sjer ekki fært, enda gat landsstjórnin 
ekki útvegað lán til lengri tima með 
góðum kjörum. Það hefði því verið 
ómögulegt að veita þessi lán til lengri 
tima án mikils tjóns fyrir landssjóðinn. 
Og það hefði jafnvel verið sama, með 
hve góðum kjörum stjórnin hefði fengjð

5



67 Stjómarfrumvörp samþykt.
Almenn dýrtiðarhjálp.

68

lánið, það hefði altaf orðið mikið tjón 
fyrir landið. Niðurstaðan varð því sú, 
að stjórnin sá sjer ekki fært að veita 
þessi lán; en hins vegar var stjórninni 
það ljóst, að hún þyrfti að hafa opið 
auga fyrir þvi, hvar þörfin væri mest.

Þau bráðabirgðalán, sem stjórnin veitti, 
voru veitt með h1/í°/o vöxtum.

Þessi bráðabirgðalán voru veitt: 
Reykjavíkurkaup8taður
/°/11 1917...................
ísafjarðarkaupstaður

kr. 100,000,00

•’/i 1918.................... — 100,000,00
Vindhælishreppur,Húna- 
vatnssýslu, í0/8 1918 . 

Reykjavíkurkáupstaður
— 10,000,00

»°/8 1918................... — 50,000,00
Samtals kr. 260,000,00 

Enn fremur var heitið þessum lánum:
Grunnavíkurhreppur, ísa- 
fjarðarsýslu................... kr. 5,000,00

Svalbarðshreppur, Þing-
eyjareýslu....................... — 5,400,00

Stykkishólmur, Snæfells-
nessýslu........................ — 10,000,00

Álftaverehreppur, Skafta-
fellssýslu............................ — 5,000,00

Daiahreppur, Barðastr.-
sýslu................................. — 7,000,00

Tálknafjarðarhr., Barða- 
strandarsýslu .... — 4,000,00

Samtals kr. 36,400,00 
Skal jeg taka fram, að því er snertir 

Reykjavikurbæ, að borgaretjóri skýrði 
frá, að hann gæti ekki fengið lán i 
bönkunum, svo að stjórnin sá sjer ekki 
annað fært en að veita þessi lán. Enn 
fremur vil jeg geta þess, að lánin voru 
að eins veitt með því móti, að hlutað- 
eigandi hreppar eða sveitarfjelög tækju 
að sjer að ábyrgjast lánin, og var ekk- 
ert lán veitt til lengri tima en eins árs, 
en sum til styttri tíma, nefnilega til 
næstkomandi hausts. Jeg held, að jeg 
þurfi svo ekki að fara fleiri orðum um
þessi lán.

Enn fremur þykir mjer rjett að geta 
þess, að sumstaðar hefir komið fram all- 
mikil. óánægja um úthlutun kola og 
stjórninni kent um það; sjeretaklega 
hefir borið á þessu norður á Akureyri. 
Jeg tek þetta ekki fram vegna þess, að 
jeg viti ekki, að háttv. deild sje kunn- 
ugt um þetta, heldur til þess, að það 
sjáist i þingtíðindunum. Eins og kunn- 
ugt er, var leitað upplýsinga um kola- 
þörf bæja og sveita, og eftir þeim upp- 
lýsingum, sem fram komu, var farið með 
kolaúthlutunina. Bjargráðanefnd Ed. 
bað stjórnina um að útvega þessar upp- 
lýsingar hjá hlutaðeigandi bæjarfjelög- 
um og sýslunefndum, og veit jeg, að 
stjórnin hefir farið eftir þeim við útbýt- 
inguna, án þess að gera nokkrar breyt- 
ingar.

Þá skal jeg víkja nokkuð að þriðja 
atriðinu, sem jeg mintist á að væri heim- 
ild fyrir í þeim lögum, sem nú gilda, þ. 
e. dýrtíðarhjálp með því að veita vinnu. 
Stjórnin hafði, í samráði við nefndina, 
athugað það, i hvaða fyrirtæki heppi- 
legast væri að leggja vinnu, og í sam- 
ráði við hana var byrjað veita vinnu 
tii undirbúnings væntanlegum landsspít- 
ala; skipaði stjórnarráðið nefnd til að 
athuga málið, og vann hún ókeypis. I 
þeirri nefnd voru:
Magnús Sigurðsson, bankastjóri, form, 
Guðmundur Magnússon, prófessor, 
Guðmundur Hannesson, prófessor, 
Guðmundur Björnson, landlæknir,
Geir Zoéga, landsverkfræðingur, 
Ingibjörg Bjarnason, skólastýra, og 
Jens Eyjólfsson, byggingameistari.

Þessir menn leituðu fyrir sjer, hvar 
haganlegastur staður væri fyrir vænt- 
anlegan landsspitala, og bentu á lóð, 
sem liggur fyrir austan Kennaraskólann, 
og var vinnan byrjuð í sambandi við 
þessa lóð. Vil jeg geta þess, að ekki er 
enn lokið samningum milli landsstjórn- 
arinnar og bæjarstjórnai' Reykjavikur
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um þessa lóð, en jeg vona, að það muni 
ekki standa fyrir, að þessi lóð fáist með 
sæmilegum kjörum, og þó að svo fari, 
að ekki komist á samningar um lóðina, 
þá hefir þó hið höggna grjót fult veið 
fyrir því. Jeg skal geta þess, að kostn- 
aður við grjóttökuna hefir numið kr. 
87,694,80, en til verkfærakaupa og skúra- 
bygginga hefir verið varið 26280 kr., en 
um verkfærin er það aö segja, að þau 
munu nú vera svo að segja í fullu verði. 
Auk þess hefir verið unnið að Hafnar- 
fjarðarveginum, og hefir sá kostnaður 
numið 65,000 kr. En sú vinna hefir 
bæði verið til góðs fyrir Reykjavík og 
Hafnarfjörð. Það verður ekki sagt með 
vissu, hve mikið tap hefir orðið á þess- 
ari vinnu, en hins vegar er því ekki 
að leyna, að þar. sem unnið hefir verið 
á mjög óheppilegum tíma, hlýtur tapið 
að verða nokkuð. Það er álit vega- 
málaBtjórans, að tapast muni alt að 
helmingur upphæðarinnar. Um hið til- 
höggna grjótið vil jeg geta þess, að Jón 
ísleifsson verkfræðingur telur, að verð- 
mæti þess muni vera 38000 kr. eða eitt- 
hvað nálægt þvi. Grjótið er vel til- 
höggið, og hafa þegar komið fyrirspurn- 
ir í stjórnariáðið um það, hvort hægt 
væri að fá grjótið keypt.

Jeg held, satt að segja, að þótt tapið 
á þessari vinnu verði milli 70 og 80 þús. 
kr., þá sje ekki hægt annað að segja 
en að mikil nauðsyn hafi verið á að 
veita þessa vinnu.

Um frumvarp það, er hjer liggur fyr- 
ir, vil jeg láta þess getið, að stjórnin 
hefir felt úr því heimild til að veita 
lán, og enn fremur heimild til að færa 
úiður verð á kolum. Aftur á móti stend- 
ur heimild í þvi til að veita atvinnu 
áfram. Auk þess er eitt nýmæli í frum- 
varpinu; þar stendur, að hvert sveitar- 
fjelag megi verja upphæð, er þó ekki 
nemi meiru en 15 kr. á hvern mann i

sveitarfjelaginu, til að afstýra verulegr1 
neyð af dýrtið og matmælaskorti, ogað 
það eigi rjett til endurkröfu á greiðslu 
á einum þriðja hluta, úr landssjóði.

Ef nú yrði gengið út frá því, að öll 
sveitarfjelög notuðu sjer þennan rjett, 
mundi endurgreiðslan nema sem næst 
400,000 kr. Stjórniu leit svo á, að með 
þvi að haga hjálpinni á þá leið, að 
sveitarfjelögin leggi fram 2/3 hluta, væri 
fengin trygging fyrir því, að ekki mundi 
beðið um styrk, nema því að eins, að 
full þörf væri á því.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að fara 
fleiri orðum um málið við þessa umr., 
en, eins og jeg tók fram við byrjun 
ræðu minnar, er jeg fús til að veita 
væntanlegri nefnd allar upplýsingar, 
sem jeg get.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e.hlj.

Á 6. fundi í Nd., laugardaginn 20. 
april, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 4).

Bjarni Jónsson: Jeg vil leyfa 
mjer að leggja til, að þessari 2. umr. 
sje frestað og málinu vísað til hinnar 
nýkjörnu nefndar, bjargráðanefndarinn- 
ar.

ATKVGR.
Frv. vísað til bjargráðanefndar (sjá 

A. bl8. 545) í e.hlj. og 2. umr. frestað.

Á 21. fundi í Nd., mánudaginn 13. 
maí, var fram haldið 2. umr. 
um frv. (A. 4, n. 87 og 92, 88, 89, 
94, 107).

5*
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Frsm. meiri hl. (Pjelur Jóus- 
son): Nefndarálitið befír verið gert 
svo ítarlegt, að meiri hl. hefir eiginlega 
ekki mikið fram að leggja umfram það, 
sem þar stendur, en þó álít jeg rjett- 
ara að vikja dálitið að hinum einstöku 
brtt, sem meiri hl. leyfir sjer að bera 
fram á þgskj. 88.

í 2. gr., sem við köllum, þ. e. í 2. 
lið brtt., er reynt að skilgreina orðin 
»veruleg neyð«, eða hvað meint sje 
með þeim i þessum lögum. Þessa fanst 
okkur full þörf, því að reynslan hefir 
sýnt, að þau hafa verið skilin á annan 
veg en Alþingi i fyrra ætlaðist til. 
Það ætlaðist ekki til, að dýrtiðarlánin 
yrðu lán til að »spekúlera< með, og 
það ætlaðist ekki til, að þau yrðu veitt 
nema þar, sein verulega krepti að sveitar- 
fjelögum sem heild. Jeg var þá í nefnd- 
inni, sem gerði frumtill. í þessu máli, 
og stilfærði greinina að því er þessi orð 
snertir.

í frv. stjórnarinnar er tekið fram, að 
dómur sveitarstjóma skuli gilda fyrir 
þvi, hvað »veruleg neyð« sje, en reynsl- 
an hefir sýnt, að »dómur sveitarstjórna< 
er ekki eins ábyggilegur og þingið ætl- 
aðist til, þar sem lánbeiðnir hafa komið, 
sem nema um 2 milj. kr., til stjórnar- 
innar, og þó hefir hún ekki orðið vör 
við, að »veruleg neyð« hafi neinsstaðar 
staðið fyrir dyrum. Og þess höfum við, 
nefndarmenn, ekki heldur orðið varir, 
þótt við höfum átt tal við merka menn 
úr ýmsum hjeruðum landsins. Þar sem 
nú eftirsóknin eftir lánunum var svona 
mikil, fanst okkur ástæða til að skýra 
þau svo, að þau kæmu heim við til- 
gang sinn og allan anda.

Til þess nú að hafa eitthvað nánara 
við að miða heldur en það, sem stjórn- 
in hefir haft, þar sem er »dómur sveitar- 
stjóma<, litur nefndin svo á, að þörf 
sje að hafa sjerstaka eftirlitsmenn fyrir 
þvern stað. Þess vegna er í 3. gr. brtt.

stungið upp á, að skipaðir skuli 2 hæfir 
menn utan sveitar til þess að rannsaka 
ástandið og ástæður allar i þvi sveitar- 
fjelagi, sem láns beiðist.

Það hefir nú sumum fundist, að störf 
þessara manna mundu verða nokkuð 
urasvifamikil til þess, að þeir gætu gefið 
nokkurn veginn ábyggilega skýrslu um 
ástandið, því að þá þyrftu þeir að kynn- 
ast sjálfir hag hvers einstaklings. En 
nefndin hefir ekki hugsað sjer, að þeir 
færu inn á hvert heimili, heldur áleit 
hún, að þessir menn gætu vel kynt sjer 
þau heimili, þar sem bágastar kringum- 
stæðurnar væru. T. d. gætu menn úr 
Hafnarfirði eða nágrannasveitunum rann- 
sakað ástandið hjer i Reykjavik, án 
þess að um mikið umstang væri að 
ræða. En þessir menn væru betur fallnir 
til að dæma um ástandið og um gjald- 
þol manna heldur en bæjar- og sveit- 
arstjórnir sjálfar, því að þeir eru þó 
altaf menn óhlutdrægir og hlutlausir.

Við Bkýrum þetta orðatiltæki »veru- 
leg neyð« þannig, að þegar um heil 
sveitarfjelög sje að ræða, þá geti þau 
ekki átt heima nema þar, sem svo sverfi 
að gjaldþoli manna, að yfir vofi fram 
undan burtflutningur úr bænum eða 
8veitinni. Þetta eru ekki einsdæmi, þvi 
að hjer við Faxaflóa og viðar þektust 
sveitir, þar sem svona var komið, og 
dundu þó ekki önnur eins fádæmi á og 
nú hefir gengið á um hríð.

Þá er 5. gr. í brtt. meiri hl. um það, 
hvernig verja skuli þessum lánum, sem 
veitt yrðu í stað styrksins. Er sú hugs- 
un meiri hl., að bæjar- og sveitarstjórn- 
ir skuli vera sem mest sjálfráðar um, 
hvernig þessum lánum verði varið inn- 
an bæjar- og sveitarfjelaga, en þó fanst 
oss rjettara, að stjórnin gæti sett nokk- 
uð nánari skorður um lánin, þegar hún 
hefir kynt sjer allar ástæður. Við höf- 
um nugsað okkur, að ekki yrði gefln 
út nein sjerstök almenn reglugerð um
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þett8, heldur væri rjett í hverju ein- 
stöku tilfelli að setja reglur eftir stað- 
háttum, og yrði þar, með öðrum orðum, 
nokkurskonar samvinna um viimu 
milli bæjar- og sveitarstjórna annars 
vegar og stjórnarinnar hins vegar.

I þesaari 5. gr. eru einnig ákvæði 
um, að atyrkurinn, hvort aem hann er 
nú lán eða beinn styrkur, skuli ekki 
skoðast aem sveitaratyrkur samkvæmt 
lögum þessum. Það gæti verið, að þetta 
ákvæði væri ekki sem nákvæmast og 
þyrfti því að gera það greinilegra. Það 
gæti sem sje verið álitamál, hvort það 
ætti ekki að vera svo ura hverskonar 
dýrtiðarstyrk, sem bæjarfjelagið eða 
sveitarfjelagið veitir á þessum harðæris- 
tíma, að hann ljeti ekki hlutaðeigandi 
þiggjanda missa neins rjettar sins, eða 
með öðrum orðum, að hann væri ckki 
skoðaður sem sveitarstyrkur. En jeg 
býst við, eins og áður er getið, að um 
þetta atriði þurfi að gera nánari ákvæði.

Það liggur fyrir viðaukatillaga frá 
minni hlutanum við þá brtt., er hann 
fiytur um þetta atriði, og gæti jeg hugs- 
að mjer, að samskonar tillaga ætti vel 
við aftan við þessa tillögu vora meiri 
hluta manua, því að hún er í samræmi 
við afstöðu vora til málsins.

Þá vil jeg minnast litiis háttar á þær 
brtt., sem meiri hlutinn gerir við 6. gr. 
stjórnarfrv. Sú breyting er í því fólg 
in, að i staðinn fyrir, að landsstjórnin 
veiti dýrtiðarvinnu, skuli henni heimilt 
að kaupa afurðir slikrar vinnu af bæj- 
ar- og sveitarfjelögum.

Skoðun nefndarinnar er sú, að heppi- 
legra sje, að bæjar- og sveitarfjelög 
standi sjálf fyrir og annist um þessa 
dýrtíðarvinnu, en að þau geti fengið 
stuðning frá landsstjórninni með þvi, að 
hún kaupi þessar afurðir svo háu verði, 
sem hún sæi sjer fært, þar sem hún á 
annað borð getur notað þær til opin- 
berra fyrirtækja. Á þennan hátt finst

nefndinni málinu betur fyrir komið 
heldur en að láta landsstjórnina standa 
fyrir þessum atvinnubótum, eins og varð 
í fyrra. Það hefir orkað mjög tvímæl- 
is, hvernig stjórnin hafi haldið á þessu 
leyfi, og án þess að nefndiu sje að sýna 
stjórninni nokkurt persónulegt vantraust, 
þá telur hún heppilegra að láta bæjar- 
og sveitarstjórnir eiga við þetta og hlífa 
iand8stjórninni við öllum tvímælum í 
því efni, því að það segir sig sjálft, að 
bæjar- og sveitarstjórnir geta betur haft 
auga með því og stjórnað því að öllu 
leyti, heldur en landsstjórnin, sem hlýt- 
ur að standa því allfjarri og sjá alt og 
meta með annara augum.

Þá ætla jeg að siðustu að koma að 
takmörkunum, er meiri hlutinn setur 
fyrir lánunum.

Takmörkin eru hjer 20 kr. á hvern 
íbúa sveitarfjelagsins eða bæjarfjelags- 
ins. Þessi upphæð er nokkuð hærri en 
sú upphæð, sem stjórnin í sínu frv. 
gerir ráð fyrir að útbýtt verði til dýr- 
tíðarhjálpar. Þar eru áætlaðar 15 kr. 
á hvern íbúa, og greiði landið ’/s ®f 
upphæðinni, en sveitarfjelagið 2/#. En 
hjálpin, sem till. meiri hlutans fer fram 
á að veitt verði, er þó enn þá meiri, 
þegar nánar er að gætt, því að svo er 
ætlast til, að þessi 20 kr. hjálp komi 
þá fyrst, er sveitar- eða bæjarfjelag 
hefir lagt sig alt i framkróka til að 
bjálpa af sínum eigin ramleik.

Þá lítur nefndin lika svo á, að þessl 
fúlga, sem landsstjórnin hefir ætlað að 
greiða úr landssjóði og nemur að eins 
5 kr., sje svo ó\ eruleg, að hún hrökkvi 
skamt, ef verulega neyð bæri að hönd- 
um.

Nú er það heldur enginn megin- 
munur í dýrtíðinni, hvort hjálpin er 
veitt sem styrkur, sem ekki sje aftur- 
kræfur, eða þá sem lán. Munurinn kem- 
ur fyrst fram, þegar kemur til þess að 
endurgreiða lánið. Jeg vil i þessu sam-



75 Stjórnarfrumvörp eamþykt. 76
Almenn dýrtiðarhjálp.

bandi benda á það, að ef landssjóður 
veitir til dýrtiðarhjálpar sem svarar 5 
kr. á mann, þá kemur t d í'Reykja- 
vík að eins 75 þús. kr. upphæð, og 
hugsum oss, hversu mikið munar um 
það í verulegri neyð?

Taka má dæmi af hjálp þeirri, er 
veiit var hjer l Reykjavík í vetur, ekki 
við matarskort eða í verulegri neyð, 
heldur bara í eldsneytisvandræðunum, 
af því að kol voru svo dýr, að fáum var 
kleift að kaupa eftir þörfum. Flestum 
ber víst saman um það, að þessi hjálp 
hafi komið sjer vel, en að það, sem kom 
á mann, hafi verið fulllitið. Eftir þvi, 
sem jeg hefi heyrt, er látið af því, að 
þessi dýrtíðarhjálp hafi raunar víðast 
hvar náð mjög skamt Sarat voru það 
214 þúsund krónur, sem þannig voru 
veittar í hreinan dýrtíðarstyrk hjer i 
Reykjavík. Hvað segja þá 75 þúsund 
krónur, bara fyrir þennan eina lið ? Það 
er ekki heldur nema þriðjungur á móts 
við það, sem síðastliðinn vetur var varið 
til dýrtiðarvinnu hjer í Reykjavík, bæði 
af bæjarstjórn og landsstjórn. Menn væru 
litið hólpnari fyrir þann styrk, þótt að 
eins sje litið á þann eina lið, eldsneytið.

Það er því sýnt, að styrkur sá, sem 
stjórnarfrumv ætlast til að landssjóður 
legði sveitar- og bæjarfjelögunum, er alt 
of lítill til þess, að hans gæti nokkuð. 
En að dreifa út styrk, sem auðsjáan- 
lega getur ekki komið að neinu veru- 
legu liði, er tilgangslaust, nema þá að 
svo sje um hnútana búið, að hann hitti 
að eins þá punkta, sem allra veikastir 
eru fyrir, — að styrkur verði sem sagt 
ekki veittur nema líf liggi við.

Þetta hefir haft áhrif á tillögur nefnd- 
arinnar í beild sinni.

Tillaga meiri hlutans um það, að lands- 
stjórninni sje heimilt að veita dýrtíðar- 
lán, sem nemi alt að 20 krónum á mann, 
fer nokkuð lengra en stjórnarfrv. Eftir 
þessari till. gæti Reykjavíkurbær t. d.

fengið 300 þúsund króna lán. Það er 
dálítið meira en styrkurinn í vetur sem 
leið. Þó er jeg ekki á, að það hafi 
ýkja mikil áhrif, ef því er varið til út- 
hlutunar á kolum með niðursettu verði, 
eftir sömu aðferð og næstliðinn vetur. 
En það getur munað um það, ef hjálpin 
er að eins látin koma niður þar, sem 
ekki er aðra hjálp að fá. Jeg hefi tekið 
Reykjavík til dæmis við þennan saman- 
burð, af því að hún er hendinni næst, 
en hlutföllin eru auðvitað svipuð annars- 
staðar.

Meiri hluti nefndarinnar hefir nú hall- 
ast að því að hafa dýrtíðarhjálp þá, 
sem stjórninni heimilast að veita, ein- 
ungis lán, en ekki beinan styrk til ein- 
stakra bæjar- og sveitarfjelaga, eins og 
eftir stjórnarfrv. Við það að auka þessí 
fjárframlög landssjóðs eins mikið og 
meiri hlutinn vill, þá þykir okkur við- 
sjárvert að demba því á landssjóð sem 
hreinum kostnaði. Hefir nefndin búist 
við, að lánafúlgan gæti farið upp í ca. 
1 miljón króna.

Að sjálfsögðu verður að framlengja 
nokkuð af þessum lánum, og sennilega 
gefa nokkuð af þeim upp fyrir fult og 
alt. En nefndin vill þó ekki skuldbinda 
landsBjóð að svo komnu til þess að 
leggja þetta fje fram til lengri tíma en 
tveggja ára. En ef þá reynist ókleift 
að fá það inn, þá verður ef til vill unt 
að finna einhverjar nýjar leiðir, og von- 
andi er, að þingið sjái þá um, að stjórn- 
in hafi til einhvers fjár að gripa, og það 
helst fjár, sem hún á sjálf, en hefir ekki 
að láni frá öðrum þjóðum.

Jeg hefi þá farið yfir aðaltillögur meiri 
hlutans. Háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.) 
hefir ekki getað fallist á tillögur okkar 
og kemur því fram með minni hluta 
nefndarálit. En mjer finst, að háttv. 
minni hluti geri fullmikið úr þeim grein- 
armun, sem er á þessum tveim tillögum. 
Mjer finst hann aldrei hafa skilið til
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fulls það, sem fyrir meiri hlutanum vak- 
ir. Honum finst eitthvað harðari blær 
á tillögum okkar. Annars er hann að 
miklu leyti á sörnu skoðun, eins og brtt. 
hans sýna. Blærinn er bara dálítið 
mýkri, orðalagið óákveðnara og þar af 
leiðandi ófullkomnara, og ekki nægileg 
trygging fyrir þvi, að styrkurinn komi 
niður þar, sem þörfin er brýnust.

Eitt atriði í nefndaráliti okkar fer hv. 
minni hluti ekki rjett með i áliti sinu. 
Hann segir svo: »Meiri hluti bjargráða- 
nefndar lítur svo á, að ekki sje rjett, að 
landssjóður veiti nokkurn fjárhagslegan 
stuðning, fyr en svo er orðið ástatt, að 
sveitar- eða bæjarfjelagið er orðið svo 
þrotið að kröftura, að þeir, sem einhvers 
megna,ætla,8ökum sveitarþyngsla.að fiýja 
hjeraðið*. Með þessum orðum er kastað 
öðrum biæ á tillögur meiri hlutans en 
við á. í okkar nál. er svo að orði kom- 
ist um þetta, að hjáip megi ekki veita 
fyr en svo hafi sorfið að gjaldþoli manna 
innbyrðis, að yfir vofi að hinir efnaðri 
menn flýi, sökura gjaldþyngsla, en ekki 
að sveitarfjelagið sje komið i þrot. Á 
þvi er talsverður munur. Menn flýja 
oft hjeruð fyr en þau eru að þrotum 
komin. Til þess þarf ekki annað en að 
betra sje að vera annarsstaðar, eins 
og átt hefir sjer stað í nokkrum hjer- 
uðum hjer við Faxaflóa. Það má auð- 
vitað aldrei bjóða mönnum meiri gjald- 
byrði en svo, að þeir tolli i sveitiuni 
eða bænum. Jeg ætla svo ekki að halda 
lengri ræðu að þessu sinni. Jeg geri 
ráð fyrir, að umræður verði um þetta 
mál. En jeg álít, að búið sje að skýra 
þetta mál svo vel, að menn græði ekki 
hætis hót á þeim.

Framsm, minni hl. (Jðrnud- 
ur Biynjólfsson): Eins og brtt. 
minar og nál. bera með sjer, gat jeg 
ekki átt samleið með háttv. meiri hluta 
bjargráðanefndar, þar sem okkur greindi

á um atriði, sem að minu áliti varða 
miklu, um það, hvort og hve mikið lið- 
sinni landssjóður á að veita þeimsveit- 
ar- og bæjarfjelögum, sem ekki eru ein- 
fær um það að bera þunga dýrtíðar- 
innar.

Jeg ætla nú að fara nokkrum orðum 
um brtt. þær, sem jeg hefi borið fram. 
Stjórnarfrv. er svo úr garði gert, að 
varla var unt að fara skemra í dýrtið- 
arráðstöfunum, eins og nú stendur, eða 
ef enn meir sverfur að. Mörg ákvæði 
i því eru ekki einhlit, til þess að lög- 
in vinni það, sem þeim er ætlað að 
vinna. Það hlýtur að vera tilgangur- 
inn með allri dýrtíðarhjálp, að ekki 
njóti hennar aðrir en þeir, sem ómögu- 
lega geta komist af án hennar. En 
ákvæðin um það, að hjálpin lendi ekki 
hjá öðrum, eru bæði óljós og ófulinægj- 
andi í frv. stjórnarinnar. Jeg held, að 
ekki geti komið til mála að styrkja 
aðra en þá, sem nauðsynlega þurfn þess 
með. Eins og ástæðurnar eru, er ekki 
annað hægt, þótt æskilegt hefði verið 
að draga eitthvað úr sjálfri dýrtiðinni, 
8vo að kaupgjald þyrfti ekki að vera svo 
afskaplega hátt, að framleiðslan skerð- 
ist um of. Brtt. minar á þgskj. 89 lúta 
aðallega að því að tryggja það, að dýr- 
tíðarhjálp verði ekki veitt öðrum en 
þeim, sem nauðsynlega þurfa.

Skal jeg þá minnast á 2. brtt. við 3. 
gr. Hún fer fram á það, að inn í frv. 
sje bætt nýrri gr., sem ákveður það, að 
áður en greitt er fjárframlag úr lands- 
sjóði, sje það öldungis víst, að fjeö sje 
ekki að óþörfu veitt. Jeg tel það full- 
trygt að ganga þaunig frá lánskjörun- 
um, að sveitar- og bæjafjelögin reyni að 
bjarga sjer með sínu eigin lánstrausti, 
meðan það hrekkur, en leiti þá fyrst 
til landssjóðs, er það bregst. Til þess 
að ekki sje nein veila í þessu, þá vil 
jeg, aö stjórnarráðið leiti álits bjargráða- 
uefndar hjeraðsíns eða kauptúnsius um
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það, hvort um þörf hafi verið að ræða. 
Bjargráðanefndirnar hljóta að þekkja 
best hagi manna og vita hvers við þarf. 
Jeg tek því betur gilda umsögn þeirra 
um þessi efni en aðkomumanna, sem 
ekki geta verið eða orðið eins kunnug- 
ir. Hjer sýnist vera fulltryggilega um 
hnútana búið, og að ekki sje unt eða 
rjett að ganga lengra.

Þriðja brtt. mín lýtur að þvi að nema 
í burt orðið »einkum< i síðari máls- 
grein 4. gr. stjórnarfrv., þar sem svo er 
að orði komist, að nauðsynjavörum skuli 
»einkum úthluta til þeirra, sem við erf- 
iðustu kjör eiga að búa. Þetta orð er 
óþarft; jeg býst ekki við, að vörurnar 
geti eða megi með nokkru móti leuda til 
annara. Síðar í málsgr. er gert ráð 
fyrir, að hinir allra efnaminstu geti 
fengið vörur, »jafnvel fyrir alls ekki 
neitt*. Þetta orð »jafnvel« þarf ekki 
að standa þarna. Það eins og dregur 
úr þvi, sem þó frv. virðist ætlast til. 
Að öðru leyti er brtt. mín við 4. gr. 
stjórnarfrv. að mestu leyti samhljóða 
þvi, en sökum orðlagsins á tilögum min- 
um varð jeg að breyta greininni. Þeg- 
ar svo er komið, að sveitar- eða bæjar- 
fjelag þarf að leggja á sig þungar byrð- 
ar til þess að hjálpa fátækum mönnum 
til að standast dýrtiðina, án þess að sú 
hjálp teljist sveilarstyrkur, þá er óvið- 
kunnanlegt að undanskilja þá raenn, sem 
þegar þiggja af sveit. Jeg vil því nema 
það í burt, svo að jafnt þeir sem aðrir 
fái sina dýrtíðarhjálp, laust við allan 
sveitaratyrk. Það er litið rjettlæti í þvi, 
að sumum sje bjargað frá sveit, en að 
aðrir, sem voru svo ólánssamir að vera 
komnir á sveitina áður en dýrtíðin byrj- 
aði, safni á sig stórum sveitarskuldum 
af hennar völdum, sem þeir geta svo 
ef til vill aldrei losað sig úr. Jeg hafði 
hugsað mjer að láta þetta ná lengra, að 
láta það ná til sjerhvera styrks eða 
stuðnings, hvort sem er eftir þessum

lögum eða ekki. I því efni heyri jeg, 
að jeg hefi orðið samhljóða háttv. meiri 
hluta, eftir því sem háttv. framsm. (P. 
J.) fórust orð. í fyratu hikaði jeg við að 
bera þetta fram, en nú hefi jeg komið 
með það i viðaukatill. á þgskj. 107.

Mjer fanst hljóðið i ýmsum þingmönn- 
ura vera á þá leið, að þetta mundi fá 
fram að ganga. Enda virðist litil sann- 
girni í þvi, að sumum sje varnað frá að 
komast á sveit, en ekkert hirt um, þó 
að aðrir missi mannrjettindi sín af völd- 
uin dýrtíðarinnar. í því virðist líka 
vera misrjetti, að í efnaminni sveitum, 
sem verða að gripa til þessa laga, kom- 
ast fáir, eða ef til vill engir, á sveit, en 
í þeim efnaðri hjeruðum, sem geta sjeð 
fyrir sjer sjálf, án aðstoðar þessara laga, 
þar sem að eins má ske fáir menn 
þurfa á stuðningi að halda, þá missi 
þeir mannrjettindi sín og þar með áhrif 
á almenn mál, hjeraðinu og landinu í 
heild sinni ef til vill til mikils tjóns.

B-liður þessarar brtt. er varatillaga 
um það að nema í burt orðin »eink- 
ura< og »jafnvel«, ef brtt. sjálf yrði ekki 
samþykt.

4. brtt. á þgskj. 89 lýtur að því, sem 
er samhljóða tillögu háttv. meiri hl., að 
ef sveitar- eða bæjarfjelag getur ekki 
bjargað sjer sjálft, þá heimilast lands- 
stjórninni að veita því dýrtíðarlán. Jeg 
hefi sett lán8skilyrðin 5% vexti til eins 
ára. Að mínu áliti er nauðsynlegt að 
hafa lánskjörin svo þröng, að ekki 
sje gripið til þeirra nema í ítrustu nauð- 
syn. Það eru einmitt góðu lánskjörin, 
sem sett voru í dýrtíðarlögin, sera urðu 
þess valdandi, að mörg sveitarfjelög hafa 
sótt um lán, beinlinis til að græða á 
þeim. Þau hafa freistað margra sveitar- 
stjórna til þess að hirða ekki um ánda 
laganna eða tilgang. Með þessu er girt 
fyrir það, að nokkurt sveitarfjelag eða 
bæjarfjelag sæki um lán af nokkurri 
annari ástæðu en þeirri, til þess að af-
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stýra neyð. Með svona þröngum láns- 
kjörum hlytu þessi lán ávalt i öðru 
skyni að verða til tjóns og yrðu því 
ekki tekin tii annars en að bjarga mönn- 
um frá hungursneyð. Þegar svona er 
um hnútana búið, er ekki vert að ganga 
lengra.

Þá er brtt. min að heimila landsstjórn- 
inni að veita bráðabirgðarlán til stuðn- 
ings sjávarútvegi. Þetta verð jeg að 
áiita bráðnauðsynlegt. Þar, sem sjávar- 
útvegur er mikill i þorpum eða kaup- 
túnum, þar er fólkinu mikil hætta búin 
ef hann legst niður, og líklegt, að þá 
lendi á landssjóði að veita þar stuðn- 
ing. Jeg veit um mörg sjávarþorp, að 
þeim hefði koinið það einkarvel að fá 
salt og olíu með bærilegum kjörum. Og 
jeg verð að lita svo á, að þessi lán 
mundu einmitt verða til þess að draga 
úr öðrum lánum til hjálpar ósjálfbjarga 
fólki. Það eru án efa hyggilegustu lán- 
in, sem veitt eru til þess að auka atvinnu 
og framleiðslu. Þó ætlast jeg ekki til, 
að farið sje gálauslega með þessa heim- 
ild, eða að ekki sje gætt hófs með ián- 
veitingar eða sjeð um, að lánin sjeu 
nægilega trygð.

Jeg ætla svo ekki að segja meira um 
brtt. minar. Jeg álit áhættulaust að 
samþykkja þær allar saman. Þó að 
hagur landsins sje iskyggilegur og háttv. 
þingmenn beri hann mjög fyrir brjósti, 
þá verð jeg að álita, að tillögur háttv. 
meiri hluta tryggi hann ekki eða bæti 
úr á nokkurn hátt.

Eitt atriði er eftir að minnast á, sem 
meiri hl. víll nema i burt, en jeg læt 
Btanda; það er tillagan um atvinnubæt- 
uraar. Jeg skoða það sem öldungis 
nauðsynlegt.

Jeg get ekki lokið máli minu án þess 
að vikja nokkrum orðum að till. meiri 
ht, til þess að það komi i ljós, hvað það 
er, sem á milli ber. Háttv. framsm.

Alþt. 1918. B. (29. löggjafwþing).

meiri hl. (P. J.) ságði, að ekki bæri sjér- 
lega mikið á milli. Jeg hefi vikið nokk- 
uð að þvi i nál. Eitt af þvi, sem á millí 
ber, er áferðin á tillögunum. Jeg kann 
illa við þennan sultarstimpil á tillögum 
meiri hl.

í 2. brtt. háttv. meiri hl. er minst á 
það, að landsstjórninni veitist heimild 
til að veita dýrtíðarlán, en að eins til 
að forða frá yfirvofandi hungri og harð- 
rjetti. Við þetta er ekkert að athuga. 
Jeg er, eftir atvikum, alveg á sama máli 
um það, að sveitar- og bæjarstjórnir 
eigi að nota sitt eigið lánstraust til þess 
ítrasta. En svo bætir háttv. meiri hl. 
við, að þegar þetta er búið, þegar fuU 
vissa og full sönnun er fengin fyrir þvi, 
að sveitaifjelagið eða bæjarfjelagið get- 
ur ekki bjargast af eigin ramleik, þá á 
að fá utanhjeraðsmenn til rannsókna 
um það, hvort yfirlýsing hlutaðeigandi 
sveitar- eða bæjarstjórnar sje rjett. Nú 
sagði háttv. framsm. (P. J.), að ekki 
væri meining raeiri hl, að þessir rann- 
sóknarmenn færu inn á hvert heimili 
til að rannsaka, hvernig ástatt væri. 
Og i þessu sambandi mintist hann á 
Reykjavík. Mjerer nú nokkumveginn 
ljóst, hvernig sú rannsókn mundi fara 
fram hjer, og þá eiginlega, hvers virft 
hún mundi vera.

Svo mikil áhersla er þó lögð á rann- 
sókn þessa hjá háttv. meiri hluta, að 
skýrela eftirlitsmannanna á að vera 
undir eiðstilboð. Auðvitað geta þeir 
gefið skýrslu sina undir eiðstilboð. En 
hve ábyggilegar þær verða, ef þessir 
menn geta ekki komið inn á mörg heittl- 
ili og verða að »slumpa« á, tel jeg mjðg 
vafasamt. En næst er mjer að haldá, 
að ekki sje mjög mikið mark á þeím 
takandi.

Það þykir mjer mjög óviðurkVíémi- 
legt, svo að jeg viðhafi ekki sterkart 
orð, að meiri hl. ætlast til, að féngtíif

6



88 Stjómarfrumvörp samþykt. 84
Almenn dýrtiðarhjálp.

verði utanhjeraðsmenn á kostnað þess 
sveitar- eða bæjarfjelags, sem er að 
fram komið og getur ekki bjargast frá 
hungri, til þess að rannsaka, hvort svo 
er. Þeir eiga að fá 7 kr. á dag í dag- 
peninga og ferðakostnað að auki úr sjóði 
þessa að fram komna sveitarfjelags, og 
býst jeg við, að rannsókn þessi hljóti 
oft að taka alllangan tíraa. Það er þessi 
stimpill á tillögum meiri hlutans, sem 
jeg get ekki Ijeð fylgi. Mjer finst meið- 
andi fyrir mig að Ijá honum nafn mitt.

Jeg vjek að því áðan, að háttv. meiri 
hluti vill nema burt heimild fyrir lands- 
stjómina til að veita atvinnu, en aftur 
fiytur hann till. um að heimila lands- 
stjórninni að kaupa afurðir af dýrtíðar- 
vinnu. Skal jeg ekki segja, hvoit þetta 
er í framkvæmdinni mikið annað en at- 
vinnubætur, ef landsstjórnin í mörgum 
tilfellum hlypi til og keypti. En mjer 
kemur þetta svo fyrir sjónir, að það 
muni oft og tíðum lítt framkvæmanlegt, 
og víst er það afarerfitt fyrir lands- 
stjórnina eða þá, sem hún fær til að 
meta slíkar vinnuframkvæmdir, að sjá 
hag landssjóðs borgið. Það er svo fjarri 
þvi, að hagur landssjóðs sje trygður með 
þessu, að það gæti oft orðið honum 
skaði. Og þess er jeg fullviss, að ef 
einhversstaðar verður veruleg neyð, er 
miklu örðugra fyrir landssjóð að bjarga 
en ef stjórnin gæti ráðið því, .hvar og 
hvernig dýrtíðarvinna sem þessi yrði 
framkvæmd.

Háttv. framsm. meiri hl. (P. J.) vjek 
að því í ræðu sinni, að það mundi orka 
mjög tvimælis, hvort kolastyrkurinn 
hefði komið að nokkrum verulegum 
notum. (P. J.: Það sagði jeg alls ekki). 
Ekki heyrðist mjer betur. (P. J : Jeg 
sagði, að það orkaði tvímælis, að hve 
miklum notum hann hefði komið). Gott 
og vel. Það er nokkuð sama. Jeg skal 
ekki bera um, hvort svo er í ýmsum 
hjeruðum út um land. En jeg get full-

yrt, að hann hefir orðið til mikillar 
hjálpar hjer í Reykjavík í vetur. Og 
ef vel hefði verið á haldið með afslátt- 
inn, hefði það mjög víða getað hjálpað 
til muna. Jeg íraynda mjer, að það 
hefði orðið kalt hjá mörgum fátæklingn- 
um í vetur, að minsta kosti hjer í Reykja- 
vík, ef þingið hefði ekki tekið þetta ráð 
í fyrra, að gefa afslátt á kolum. I sam- 
bandi við það mintist háttv. framsm. 
meiri hl. (P. J.) á, að slík hjálp sæi ekki 
langt, ef um verulega þörf væri að ræða. 
Það er auðvitað alveg rjett, og í sam- 
bandi við það skal jeg geta þess, að 
þær 75 þús. kr., sem falla myndu í 
Reykjavíkur hlut af því fje, sem stjórnin 
gerði ráð fyrir að væri óafturkræfur 
styrkur, myndu hrökkva skamt, ef um 
verulegt atvinnuleysi væri að ræða. En 
ef þe8s er stranglega gætt, að engir 
aðrir njóti góðs af þessu en þeir, sem 
þess hafa verulega þörf, þá myndu þess- 
ar 75 þús. kr. geta hjálpað mjög mikið, 
er þar við bættust tvennar 75 þús. kr. 
annarsstaðar frá (150 þús kr.).

Þá greinir oss mjög á um það, hvern- 
ig nota beri gjaldþol þeirra einstaklinga, 
er sveitarbyrðina bera.

Mjer finst langhyggilegast að hjálpa 
ein8taklingunum til að halda gjaldþoli 
sínu sem lengst, í stað þess að byrja að 
hjálpa þeim þegar gjaldþolið er farið. 
Það skal sannast, að fje það, sem veitt 
er til stuðnings efnalitlu fólki, verður 
minna, ef tekið er að veita það fljótt, 
en ef fyrst er byrjað á því þegar gjald- 
þol manna er að þrotum komið, sakir 
óvenjulegrar neyðar. Menn vita, hve 
misjafnt er aðstöðu þar sem efni eru 
fyrir höndum og þar sem efnin eru að 
þrotum komin. Vegna þess, hve marg- 
ir í þessari háttv. deild eru kunnugir 
landbúnaði, þá vil jeg biðja þá að at- 
huga, hvort þeim lítist ekki vænlegar 
á að styðja bónda til að halda t. d. 50 
ám, sem hann á, heldur en að lofa hon-
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um að eyða þeim fyrst og verða þá að 
byrja að hjálpa honum, er hann hefir 
fargað bústofni sínum. Allir vita, að 
afurðir fjenaðar eru meira virði en rent- 
ur af peningaláni, sem til þess þarf að 
halda eigninni við.

Jeg get ekki verið að dylja það, að 
jeg er mjög kvíðandi fyrir horfunum í 
sjávarplássum landsins. Horfurnar eru 
svo vafasamar, að ómögulegt er að segja, 
hvernig ganga muni með sjávarútveg- 
inn. Sýnist mjer því, sem nauðsyn beri 
til þess að gera dýrtíðarráðstafanir í 
tíma, engu siður en í fyrra, þeim at- 
vinnuvegi til styrktar og stuðnings, 
því að frá sjávarútveginum hjer hefir 
landssjóður notið sinna aðaltekna. Þetta 
minnir mig á þau orð í nál. háttv. meiri 
hluta, að landssjóður hafi ekki hlotið 
tekjur af stríðsgróða. Þetta er þó ekki 
fyllilega rjett. Árið 1916 bar lands- 
sjóður úr býtum liðuga hálfa milj. kr. 
í verðhækkunartolli, og þar af var toll- 
ur af sjávarafurðum ea. 490 þús. kr., 
eða 94% af öllum verðhækkunarskatt- 
inum.

Þótt nú sje svo ástatt, að þessi bjeruð 
landsins, sjávarhjeruðin, þurfi fremur 
liðs en sveitarfjelögin, vænti jeg, að 
háttv. þm. sjeu svo sanngjarnir og fram- 
sýnir að líta á nauðsyn þessara varúð- 
arráðstafana. Hjer er ekki verið að tala 
um að ausa út fje, heldur að heimila 
það til varúðarráðstafana, ef menn geta 
ekki bjargast öðruvísi.

Jeg þykist nú vita, að Reykjavik sje 
að þessu leyti verst stödd af öllum 
hjeruðum landsina. En þá vil jeg biðja 
háttv. þm. að minnast þess, hvílíka fórn 
Reykjavik varð að færa á síðastliðnu 
sumri, þar sem helmingurinn af fiski- 
flota hennar var seldur til þess að bjarga 
öllu landinu, að því leyti, að það gæti 
fengið kol og salt eftir þörfum. Um leið 
og það var gert, fekk landið þessar

vörur og þar af 10 þúsund smálestir 
með niðursetti verði. Jeg hefi athugað, 
hvað landið hefir grætt á þessari ráð- 
stöfun; í lægra vöruverði mun það nema 
ea. 1 miljón króna. Svo miklu ódýrar 
fengust þessar vörur fyrir skipasöluna. 
Nú getur hver sagt sjálfum sjer, hvort 
slík blóðtaka, sem þessi skipasala er, 
er ekki tilfinnanleg og muni ekki hafa 
haft áhrif á atvinnu manna í bænum. 
(P. Þ.: Naut alt landið af þessu?) Já, 
alt landið, sveitamenn lika. Jeg vænti 
þess, að hv. þm. Mýra. (P. Þ.) þurfi að 
haustinu bæði salt og olíu. Nú var hætt 
við því síðastliðið sumar, að skortur yrði 
á þessu, en með þessum samningum 
voru vandræðin leyst. Þetta úrræði 
bjargaði, og hafa sveitirnar haft þess 
engu minni not, að þvi leyti, sem þær 
þurfa á salti og oliu að halda. Lands- 
sjóður hefir beint grætt þar um 860 þús- 
und krónur, sem hann þurfti ekki að 
svara út fyrir þessar vörur, af þvi að 
sala þessi fór fram. Jeg skal ekki tala 
mikið meira um kolaafsláttinn, en til 
þess að svara því, sem gefið er í skyn 
i nál. meiri hl., að Reykjavík hafi af 
honum áskotnast álitleg fúlga, þá má 
bæði telja það, sem jeg hefi áður sagt, 
og enn fremur má bæta því við, að 
bæjarbúar hafa greitt þann mismun, og 
liklega meira, aftur i hækkuðu verði á 
frönskum kolum (smálestin seld á 300 
krónur). Á þetta má líta sem annað i 
sambandi við þetta mál.

Nú hefði jeg vænst þess af hv. raeiri 
hl. bjargráðanefndar, og vænti þess nú 
af meiri hl. hv. deildar, þótt ekki blási 
byrlega og fáir sjeu aðstandendur till. 
minna, að á þessar ástæður kaupstaða- 
búa, og þá líka Reykjavíkurbúa, verði 
litið.

Satt að Begja held jeg, að hv. meiri 
hl. geri of litið úr þvi, ef kaupstaðir og 
kauptún komast i fjárhagslegt öngþveiti,
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og of mikið úr þvi, hvað það rýri lands- 
Sjóðinn að afstýra slíku. Ef gjaldþol 
kauptúna og kaupstaða er með öllu eyði- 
lagt, hlýtur það að hefta alla framför 
og framsókn i landinu. Er þá betra að 
gera varúðarráðstafanir til þess að af- 
stýra þessu en að gera siðar ráðstafanir 
til þess að lappa upp á það, þegar komið 
er í óefni, og vist er, að það yrði ekki 
ódýrara landinu en ef það hlypi strax 
undir baggann. Loks vil jeg segja, að 
ef hv. meiri hl. þessarar deildar fæst 
ekki tii þess að veita fjárhagslegan 
stuðning, þótt hann gengi ef til vill meir 
til sjávarþorpanna, þá man hann það 
illa, hver færir landssjóði mest í búið, 
man illa kaldar og siggharðar hendur 
sjómannsins, sem leggur á sig erfiði og 
lifshættu við að ausa fje upp úr >gull- 
kistu< landsins.

Ánnars virðist mjer, sem af till. hv. 
meiri hl. hefði ekki þurft að koma fram 
einn einasti stafur, því að sveitarstjórn- 
arlögin heimila allar þær ráðstafanir, 
er þeir gera ráð fyrir. Sveitarstjórnir 
eru blátt áfram skyldugar til þess að 
hjálpa á þennan hátt, og þær sveitar- 
stjórnir, sem eru iiia staddar, geta 
snúið sjer til landsstjórnarinnar, og hefir 
hún þá ekki að eins lagalega, heldur 
og siðferðislega, skyldu til þess að hjálpa. 
Og hvi þá að vera að semja lög um 
plíkt?

Jeg hygg nú, að till. mínar sjeu svo 
hóflegar, að allir þeir, sem með fullri 
sanngirni líta á þetta mál, geti fallist 
á þær i einu og öllu. Jeg gæti fremur 
búist við ákúrum fyrir það, hve langt 
jeg hefi gengið í till. mínum, til þess að 
sjá um, að enginn moli hrykki til fá- 
tækra af borði landssjóðs, nema þeir 
sjeu að fram komnir af sulti. Við þessu 
gæti jeg frekar búist en hinu, að af till. 
minum gæti stafað hætta á misbrúkun 
landssjóðsfjár, ef þær væru samþyktar. 
En jsg hefi mjer það til málsbóta, að

mjer þótti svo óvænlega horfa, að veru- 
lega frjálslyndar og sanngjarnar till. 
gætu naumast vænst sigurs. Fyrir því 
rifaði jeg seglin; þorði ekki annað en 
að fara meðalveginn.

Fjármálaráðherra (9. E.): Jeg
skal leyfa mjer að fara svo fijótt yfir 
sögu, sem jeg get, að þessu sinni. Jeg 
vil fúslega játa, og veit, að öll stjórnin 
er sammála um það, að frumv. það, er 
vjer bárum fram, gengur ekki mjög 
langt og veitir almenningi ekki mikla 
hjálp. En vjer höfum sniðið það sem 
mest eftir fjárhag landsins. Við 1. umr. 
málsins gat jeg þess, hvaða ástæður 
hefðu vakað fyrir stjórninni, er hún hvarf 
af lánabrautinni. Jeg gat þess, að lán- 
beiðnir þær, sem komu til stjórnarinnar 
siðastliðinn vetur, sem þó ekki gat talist 
örðugur, hefðu numið ca. tveim milj. 
króna. Sjá allir, að landssjóð hefði 
munað það ærið mikið að gegna þessum 
lánbeiðnum. Þessar miklu fjárbeiðnir, í 
sambandi við fjárhag landsins, gerðu það 
að verkum, að stjórnin taldi rjett að 
hverfa frá lánaaðferðinni.

í sambandi við þetta vildi jeg benda 
á, að í því landi, þar sem dýrtiðarráð- 
stafanir eru fullkomnastar, nefnilega 
Danmörku, eru engin lán veitt, heldur 
styrkur, sem ekki er afturkræfur. Hon- 
um er fyrir komið, eins og frv. stjórn- 
arinnar fer fram á, þannig, að sveitar- 
fjelögin fá vissan hluta og svo greiðir 
ríkissjóður vissan hluta á móti. En í 
Danmörku er greidd langtum hærri 
uppbót úr landssjóði á hvern mann en 
hjer er farið fram á.

Auk þessa skal jeg geta þess, að þar 
eru gerðar ýmsar aðrar ráðstafanir, til 
þess að gera mönnum ljettara að kljúfa 
dýrtíðarörðugleikana. Þannig er mönn- 
um sjeð fyrir feitmeti fyrir kr. 3,20 kg., 
en framleiðendur fá kr. 4,50 pr. kg. 
Mjólkurlítranp fá menn fyrir 28 aura,
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og ejeð er fyrir þvi t. d, að kartöflu- 
framleiðendur seiji vissan hluta fram- 
leiðslu sinnar með tiltölulega lágu verði, 
er almenningur nýtur góðs af. Þeir, 
sem atvinnulausir eiu, fá 19 krónur um 
vikuna, meðan svo stendur. En auk 
þess er haft mjög strangt eftirlít með 
verði á aðfluttum vörum. En vitanlega 
á sú þjóð miklu hægra með að láta fá- 
tæklingunum liða vel. Hún cr cfnuð 
og hefir auk þes3 farið þá leið, að leggja 
mikla skatta á efnamenn og þá, sem 
grætt hafa á dýrtiðinni. Slíkri ráðstöf- 
un varð ekki komið fram hjer á þingi, er 
reynt var, og tjáir ekki að tala um það.

Þær aðalbreytingar, er hv. meiri hl. 
gerir á stjórnarfrv., eru fólgnar i þvf, 
að hann vill halda sjer við lánaleiðina, 
en hann vill takmarka lánin. í lög- 
um þeim, sem nú gilda, eru stjórn- 
inni ekki sett takmörk i þvi efni. Hjer 
hefir nefndin gert ráð fyrir 20 krónum 
mest á mann. En ef eftir þessu er farið 
og þessarar heimildar neytt að fullu, 
þá nemur sú upphæð nálega 2 rr.iljónum 
króna. (P. J.: Eftir hvaða rcikuings- 
aðferð?) Jeg reikna landsmenn 90 þús- 
undir að tölu, 20 krónur á mann, og 
verður það nákvæmlega reiknað 1,800 
þúsund krónur. I frv. stjórnarinnar er 
ætlaður 5 króna styrkur á mann, og 
vrði það 450 þúsund krónur. Jeg skil 
ekki, hví hinn hv. nefndarmaður (P. J.) 
hristir höfuðið. (Atvinnuuiálaráð- 
herra: Það er ekki hægt að skilja 6. 
gr. öðruvísi en hæstv. fjármálaráðherra 
gerir). Jeg reikna hjer eftir sama mæli- 
kvarða og jeg nota við stjórnarfrv. Jeg 
er ekki að fullyrða, að þetta fje verði 
tekið alt, en ef það er tekið alt, er það 
1,800,000 krónur.

Það freistar manna, hvað lánskjörin 
eru góð í núgildandi lögum. En nú 
hefír meiri hluti nefndarinnar haldið 
sömu lánskjörunum. Fyreta árið á ekki 
#ð borga neina vexti; sú vaxtafúlga

verður á annað hundrað þúsund krón- 
ur. Þetta, meðal annars, hlýtur að 
verða til þess, að menn sæki fast að fá 
þessi lán. Nú bið jeg háttv. deild að 
athuga vei, að landssjóður hefir orðið 
að taka stór lán, og ef landið verður 
nú, eins og ráð má gera fyrir, að taka 
verelunina' að enn meira leyti en verið 
hefír í sinar hendur, þá þarf auk þess 
að taka stórfje að láni. Ef nú á, auk 
þessa, sem nauðsynlegt er, að skylda 
landssjóð til að taka önnur stórlán fyrir 
aðra, þá fer að þyngjast róðurinn. Jeg 
geri ráð fyrir, að jeg fái það svar frá 
háttv. meiri hluta, að svo sje um hnút- 
ana búið, að lánanna megi ckki leita 
fyr en »veruleg neyð« er fyrir höndum. 
»En það er veruleg neyð«, stendur í 
brtt. meiri hlutans, »ef bæjar- eða sveit- 
arfjelagið getur eigi með eigin framiög- 
um, nje með lántökum af eigin ramleik, 
hjá bönkum eða öðrum lánsstofnunum, 
forðað frá yflrvofandi hungri og harð- 
rjetti*. Nú þykist jeg geta sagt um það 
af reynslunni, að þegar þessi lánsheim- 
ild er til fyrir landssjóðinn, muni bank- 
arnir hiklaust neita bæjar- eða sveitar- 
fjelögum um lán og segja þeim að fara 
i landssjóðinn. Síðastliðinn vetur var 
Reykjavíkurkaupstað neitað um 100 þús. 
króna lán, og landssjóður varð að hlaupa 
undir bagga til bráðabirgða. Nei, með- 
an þessi lánsheimild stendur, munu 
bankarnir láta landssjóð vera banka 
fyrir bæjar- og sveitarfjelög.

Háttv. meiri hluti stingur upp á þvi, 
að útnefndir verði tveir utanbæjar- eða 
utansveitarmenn til aðkynnasjer ástæður 
bæjarmanna eða sveitarbúa; skuli stjórn- 
arráðið nefna menn þessa til í bæjum, 
en sýslumenn í sveitum. Jeg geri ráð 
fyrir, að það geti orðið erfitt fyrir þessa 
eftirlitsmenn að fella ákveðna dóma. 
Jeg get mjer þess til, að stjórnarráðið 
myndi útncfna tvo Hafnfirðinga til að 
segja álit Bitt um ástandið hjer í Reykja-
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vík, ef til kæmi, en búist gæti jeg við 
þvi, að það yrði mikið og langvarandi 
starf fyrir Hafnfirðingana að mynda 
sjer fasta og rökstudda skoðun á ástand- 
inu bjer. Auk þess má telja vist, að 
mælikvarðarnir, sem eftirlitsmenn legðu 
á það, hvað væri neyð og hvað ekki 
neyð, á mismunandi 8töðum,'yrðu mjög 
mismunandi. Jeg verð að halda fast 
við það, að sú leið, sem stjórnin hefir 
farið í frv. sínu, sje sú hyggilegasta af 
þeim leiðum, sem bent hefir verið á. 
Þar er gert ráð fyrir, að sveitarfjelögin 
fái styrk úr landssjóði svo framarlega 
sem þau vilja sjálf leggja fram 2 parta 
á móti hverjum einum úr landssjóði, og 
nemi landssjóðsstyrkurinn þó aldrei 
meiru en 15 krónum á hvern mann í 
sveitarfjelaginu. Sveitarfjelagið á sjálft 
að leggja fram alt fjeð til bráðabirgða. 
Fyrir Reykjavík mundi styrkur þessi 
nema 225 þúsundum króna. Jeg skal 
játa, að ef um verulega neyð er að 
ræða, er styrkur þessi litill, en þó get 
ur hann orðið tii góðs stuðnings. En 
reki aftur á móti að »verulegri neyð«, 
að hungri, liggur í hlutarins eðli, að 
stjórnin hlýtur að gera það, sem í henn- 
ar valdi stendur, hvort sem hún hefir 
nokkur lög fyrir því eða ekki. Það 
mundi hvaða stjórn sem er telja heil- 
aga skyldu sína. Jeg skal játa, að þótt 
i stjórnarfrv. standi »til að afstýra veru- 
legri neyð«, hefir stjórnin gert ráð fyrir, 
að styrkurinn verði veittur, þótt ekki 
standi hungur fyrir dyrum.

Því er haldið fram í nál. meiri hlut- 
ans, að erfitt muni vera fyrir stjórnina 
að greina milli venjulegra útgjalda og 
dýrtiðarútgjalda á reikningum bæjar- og 
sveitaratjórna. En stjórnin getur heimt- 
að af sveitarstjórnunum venjulega reikn- 
inga, og getur með hliðsjón af þeim 
farið nærri um það, hve mikið fje fari 
til dýrtiðarráðstafana á reikningum þess 
árs, sem styrkinn ber upp á. Það

ætti því að vera stjórninni í lófa lagið 
að sjá, hvort sveitarstjórnirnar ætluðu 
að fara í kringum hana. Menn verða 
líka að muna, að landssjóðsstyrkurinn 
er ekki veittur nema í móti komi a/3 
hlutar frá hreppsfjelaginu. Eftir því 
sem jeg þekki hreppsnefndir út um land, 
og íef? þekki þær margar, munu þær 
hugsa sig um tvisvar áður en þær leggja 
fje fram til dýrtíðarráðstafana, eins fyrir 
það, þótt þær eigi von á að fá J/s Part 
af kostuaðinum endurgreiddan úr lands- 
sjóði. Landssjóðsstyrkurinn fer aldrei 
fram úr 450 þúsundum, þótt hann verði 
allur greiddur, en því fylgir sá kostur, 
að þá kæmi hann jafnt niður alstaðar. 
Þetta getur orðið til góðs stuðnings, og 
fyrir landssjóðs hönd þarf ekki að kvíða 
þessurn útgjöldum. Betra er að veita 
þetta, og vita fyrirfram hvað það verð- 
ur, en að gera landssjóð að banka fyrir 
alt landið og binda hann þannig við 
stór og örðug lán, auk alls annars, sem 
hann verður að standa straum af. — 
Hefi jeg þá minst á 2. gr. annarar brtt. 
á þgskj. 88, og verð fyrir hönd stjórn- 
arinnar að leggja á móti því, að hún 
verði samþykt.

Einnig hefi jeg minst á 3. gr. sömu 
brtt., en vil bæta fáum orðura við. Eft- 
irlitsmennirnir, sem þar er stungið upp 
á, hygg jeg að myndu að eins verða 
til fyrirhafnar og valda löngum drætti 
á nauðsynlegum framkvæmdum. Dýr- 
tiðarráðstafanir mega ekki tefjast. A 
þessum timum má ekki hindra þaö með 
flóknum skrifstofubáknum, að hjálpin 
geti komið í tima.

í þessu sambandi vildi jeg og minn- 
ast litils háttar á kolaúthlutunina i vet- 
ur, af því að tilefni heíir verið gefið til 
þess. Fyrirspurnum, sem komu frá 
sveitarstjórnum viðvíkjandi kolaúíhlut- 
uninni, var venjulega svarað daginn 
eftir að þær komu, og setti stjórnarráð- 
ið ákveðnar reglur um úthlutunina í
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hverju einstöku tilfelli. Jeg get ekki 
verið samþykkur nál. meiri hlutans um, 
að kolaúthlutunin hafí orðið til lítils eða 
einkis gagns, en þar stendur: »Nú ork- 
ar mjög tvímælis um, hve mikil áhrif 
þessi kolauppbót hafí baft til að bæta 
kjör þeirra* o. s. frv. Verður þetta 
ekki skilið öðruvisi en að nefndin sje 
að draga úr gildi verðlækkunarinnar, 
en því verð jeg öfluglega að mótmæla. 
Hjer í. Reykjavík og annarsstaðar mun 
niðurfærslan á kolaverðinu hafa komið 
að mjög miklu gagni. Verður það ekki 
síst markað á því, hve fast þeir sóttust 
eftir að fá meira af ódýru kolunum, 
sem að einhverju leyti þóttust hafa orð- 
ið út undan. Verið getur, að sumum 
hreppsnefndunum hafi verið mislagðar 
hendur með úthlutunina. En alstað- 
ar krafðist stjórnarráðið þess, að þeim 
fátækustu væri selt ódýrast og þeir 
væru látnir hafa mest.

Háttv. nefnd talar um, að það sje 
ekki heppilegt að dreifa hjálpinni á 
eina margar hendur og gert er ráð fyrir 
í stjórnarfrv. En jeg sje ekki betur 
en nefndin hafi fylgt líkri reglu og 
stjórnin. Hún hefir líka miðað við nef. 
Eftir henuar till. væri sú ítrasta hjálp, 
sem Reykjavíkurkaupstaður fengi, 300 
þús. krónur, ef ibúar eru taldir 15 þús., 
sem mun nærri sanni. En eftir stjórn- 
arfrv. mundi Reykjavík njóta 225 þús. 
kr. dýrtíðarstyrks alls. Meiri hlutinn 
hefir fylgt nákvæmlega meginreglu 
Btjórnarfrv.

Yfirleitt virðist mjer ekki hyggilegt 
að draga sveitarfjelögin út á þá braut, 
að taka lán. I brtt. meiri hlutans er 
þeirra beint freistað. Hyggilegra er að 
hvetja þau með styrkveitingu til að 
hjálpa sjer sjálf. Það er reglan, sem 
þær þjóðir, sem .viturlegastar dýrtiðar- 
ráðstafanir hafa gert, hafa altaf fylgt.

Um það atriði í 5. gr. annarar brtt. 
meiri hlutans, að sett skuli sjerstök

ákvæði um hverja einstaka lánveitingu, 
er jeg alveg á máli nefndarinnar. Um 
þessi efni er mjög óráðlegt að gefa al- 
mennar reglur.

Þá er ein aðalbreyting nefndarinnar 
sú, að kippa atvinnuheimildinni burt, 
en setja i hennar stað heimild til að 
kaupa afurðir af dýrtíðarvinnu bæjar- 
og sveitarfjelaga. Jeg efast stórlega 
um, að þessi brtt. sje til bóta frá sjón- 
armiði landssjóðs. Mundi þetta baka 
8tjórninni margskonar örðugleika. Það 
væri örðugt fyrir hana að ákveða, hvað 
hún ætti að kaupa, hve mikið og fyrir 
hve hátt verð. Eru stjórninni með 
þessu bundnir baggar, sem ekki skyldi. 
Hætt er við, að bæjarfjelög, sem kunn- 
ugt væri um þessa heimild, færu að 
leggja út í einhver og einhver fyrir- 
tæki eftir eigin höfði, og ætluðu sjer 
svo að »kría« fje út úr landssjóði fyrir 
afurðirnar, án tillits til þess, hvort hann 
hefði nokkuð við þær að gera eða ekki. 
Á þessu gæti mikið fje farið forgörðum. 
Hyggilegra væri að láta greinina í frv. 
stjórnarinnar standa óbreytta. Margir 
munu kann ske setja fyrir sig tjónið, sem 
varð að vegavinnunni og grjótvinn- 
unni í öskjuhliðinni í vetur, og mun 
nema alls milli 60 og 70 þús. króna. 
En það tjón stafar mikið frá óvenju 
örðugri aðstöðu við vinnuna. Veturinn 
var sem sje einhver mesti frostavet ir, 
sem komið hefir um langan tima. Strax 
er veðrátta fór að batna, varð niður- 
staðan af vinnunni öll önnur. Grjótið 
er mikils virði, og er ástæða til að 
halda, að slik vinna bæri sig alveg, ef 
tiðarfar er gott. Jeg get ekki skilið þá 
menn, sem láta sjer detta i hug, að 
betra sje að gefa fje en að láta vinna 
fyrir það. Hollari mun vinnan vera 
þjóðinni en iðjuleysið, auk þess sem 
hún er ákaflega dýr á þessum tímum. 
Mikill markaður er og fyrir grjót bjer 
um slóðir og verður meiri. Höggið
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grjót kann þvi að verða meira virði 
en við nú gerum okkur í hugarlund. 
Ýmsir hafa þegar kornið til mín til að 
fala það grjót, sem unnið var í vetur, 
enda þykir það afbragðs vel unnið. Er 
ekki nema maklegt að geta þess i þessu 
sambandi, að það er verkstjóranura að 
þakka, og leysti hann starf sitt einkar 
vel af hendi.

Jeg hefi áður tekið það fram, og verð 
að leyfa mjer að leggja á móti því að 
heimiia stjórninni það, raeð öðrum orð- 
um, að brtt. verði feld, en frv.greinin 
látin landa.

Að því er snertir brtt. háttv. minni 
hluta skal jeg strax geta þess um brtt. 
við 5. gr., um lánsheimildirnar, að jeg 
verð, samkvæmt þvi, sem jeg hefl áður 
tekið fram, að vera á móti þvi, að sú 
regla verði höfð. En að því er onertir 
brtt. við 3. gr., þar sem svo er að orði 
komist:

»Aður en stjórnarráðið greiðir sveit- 
ar- eða bæjarstjórn það fjárframlag 
úr landssjóði, er 3. gr. ræðir um, skal 
það leita álits bjargráðanefndar hjer- 
aðsins eða kauptúnsins, hvort brýn 
nauðsyn beri til fjárframlaga úr lands- 
sjóði, samkvæmt 1. gr.«,

þá veit jeg, satt að segja, ekki, hvort 
þetta er nokkur bót á stjórnarfrv. Jeg 
sje ekki betur en að stjórnin, ef hún 
fær þá reikninga, sem gert er ráð fyrir 
að hún fái, og að hún eftirliti sveitar- 
sjóðsreikningana, geti fullkomlega dæmt 
um það atriði, og að hjer sje verið að 
búa til óþarfa krókaleið.

í sambandi við brtt. við 4. gr. — um 
nauðsynjavörur — vil jeg geta þess, að 
vitanlega ætlast stjórnin til, að það gangi 
aðallega til þeirra sveita, sem. við erfið- 
ust kjör eiga að búa, en vitanlega má 
þá lika búast við þvi, ef í neyð er kom- 
ið, að þeir, sem ekki eiga við verulega 
neyð að búa, eigi og verði lika að fá 
eitthvað, en annars sýnist mjer ekkert

sjerstaklega vera að athuga við það, þó 
að þessi brtt. verði samþykt.

Þá er hjer viðaukatillaga frá minni 
hluta bjargráðanefndar á þgskj. 107. 
Vildi jeg leyfa mjer, áður en jeg minn- 
ist á till. sjálfa, að spyrja háttv. framsm. 
minni hl. (J. B), hvort ekki beri að 
skilja till. svo, að styrkur sá yflrleitt, 
sem veittur yrði eftir lögum þessum, 
skyldi ekki skoðast sem sveitarstyrkur.

Að því er snertir viðaukatill. á þgskj. 
94, frá háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), þá 
hefír háttv. flutningsmaður hennar ekki 
minst á hana enn þá, og mun jeg því 
ekki tala um hana fyr en jeg hefl heyrt 
hann sjálfan láta álit sitt í ljós.

Mun jeg svo ekki fara fleiri orðum 
um þetta mál að sinni, en að eins lýsa 
yfir þvi, að jeg vil, að frv. stjórnarinn- 
ar verði sámþykt, eða að aðal-»principi« 
þess verði haldið, og segi jeg það sjer- 
staklega vegna þess, að jeg tel, að fjár- 
hag landsins sje betur borgið með þvi, 
en miður með lánveitingaleiðinni.

Umr. frestað.

Á 22. fundi í Nd., þriðjudaginn 14. 
mai, var enn fram haldið 2. umr. 
um frv. (A. 4, n. 87 og 92, 88, 89, 94, 
107, 124).

Afbrigða var leitað um brtt. á þgskj. 
124, er of seint var útbýtt, og voru af- 
brigðin leyfð og samþ. i e. hlj.

Sigurður Sigurðsson: Jeg hefí 
leyft mjer að koma fram með viðauka- 
till., á þgskj. 94, við brtt. meiri hluta 
bjargráðanefndar við frv. til laga um 
almenna hjálp vegna dýrtiðarinnar, á 
þgskj. 88.

í stjórnarfrv., sem lagt var fyrir þetta 
þing, um almenna hjálp vegna dýrtíð- 
arinnar, er i 6. gr. þess heimilað að verja 
fje úr landssjóði til atvinnubóta, svo sem
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til að undirbúa stórhýsi, hafnargerðir, 
brýr, vegi o. fl. Þesaari gr. leggur háttv. 
meiri hl. til að breyta i þá átt, að þessi 
heimild nái að eins tii þess að kaupa 
al bæjar- eða sveitarfjelögum efni til 
stórhýsa, vega eða brúa, sem unnið hafí 
verið þar sem dýrtíðarvinna. Mjer þótti 
þetta of skamt gengið í raun og veru, 
og þar af leiðandi leyfði jeg mjer að 
bera fram þessa brtt, sem þó fer ekki 
fram á það að upphefja brtt. nefndar- 
innar, heldur bæta við hana, þannig að 
aftan við gr. komi ný málsgrein, sem 
heimili stjórninni, ef atvinnuskortur 
verður, að verja fje til atvinnubóta, og 
er þetta skilgreint nánar með því að 
tiltaka garðrækt, heyskap og stærri eða 
minni áveitufyrirtæki. Háttv. framsm. 
meiri hl. (P. J.) og minni hl. (J. B.) 
mintust ekki á þessa brtt. einu orði í 
framsöguræðum sínum. Jeg vil lita svo 
á, að þögn þeirra þýði sama og sam- 
þykki, enda er það eðlilegast, og sjeð 
frá hálfu minni hl. get jeg ekki annars 
vænst en að hann fylgi þessu. Hæstv. 
fjármálaráðherra kvaðst hins vegar ekki 
geta tekið tillit til tillögunnar fyr en 
hann heyrði, við hvaða rök hún hefði 
að styðjast frá hendi flutnm.

Nú skal jeg raeð fáum orðum gera 
grein fyrir því, hvers vegna jeg hefi 
flutt brtt. Jeg álit, þó að stjórninni sje 
heimilt að verja fje til að undirbúa stór- 
hýsi, þá snerti það ekki framleiðsluna 
i landinu, og ekki að vita, hve langt 
verði þess að biða, að slik stórhýsi verði 
reist. Sama er að segja um heimild 
stjórnarinnar til að undirbúa vita, brýr 
o. fl.; það er að vísu nær, en jeg sje 
þó ekki, að hægt sje að gera neitt að 
þvi, nema þann undirbúning, sem hægt 
er að framkvæma hjer i Reykjavik eða 
grend. Jeg skal nefna sem dæmi, að 
heimilað var fje til þess að undirbúa 
brú á Jökulsá á Sólheimasandi. Þetta

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing).

er nauðsynlegt og gott, ef hægt er að 
verja dýrtíðarvinnu til þess. En hjer 
er ekki svo auðhlaupið að þvi, vegna 
þess að staðurinn liggur langt frá öll- 
um bæjum og fjarri þeim stöðum, þar 
sem helst er að óttast atvinnuskort. Og 
svona mætti nefna fleiri dæmi, þegar 
um það er að ræða að undirbúa brýr 
og vegi; það getur að eins náð til þess, 
sem hægt er að undirbúa i Reykjavik. 
Hins vegar hefir krafan altaf verið sú 
hjá þeim, sem rætt hafa um málið, að 
stjórninni væri veitt heimild til að láta 
þurfandi menn fá atvinnu, og ætti sú 
krafa oftast að miðast við framleiðslu. 
En þegar á það er litið, verður ekki 
um margt að velja. Vitanlega er þá 
að eins að ræða um framleiðslu til lands 
eða sjávar, en svo þegar litið er á at- 
vinnuþörfina, eða öllu heldur hve nær 
hennar er mest þörf, þá er það einkum 
siðari hluta sumars, að haustinu og fram 
eftir vetrinum. En þá er ekki svo auð- 
hlaupið að þvi að veita þessa atvinnu 
til sjávar, og verður þá að sjá um að 
gera það á landi. En þá er aðallega 
unnið að þvi, sem snertir landbúnaðinn, 
eða öðru, sem stendur í sambandi við 
hann. Hjer ei í þessari viðaukatillögu 
minni nefnd garðrækt í stórum stíl. Jeg 
skal strax taka það fram, að þó að hún 
sje nefnd, þá er það ekki af þvi, að 
jeg geti búist við verulegum atvinnu- 
bótum af því, vegna þess að venjulega 
er unnið að henni á vorin. En jeg 
hefi tekið hana með, bæði af því, að 
stjórnin tekur það með i sitt frv., og 
sömuleiðis af þvi, að hún rekur nú garð- 
rækt i stórum stil suður á Garðsskaga. 
Jeg nefndi einnig heyskap, en jeg hefi 
orðið þess var, að sumir háttv. þm. hafa 
hálfhneykslast á því, og þykir mjer það 
einkennilegt.

Það er nú viðurkent, að öflun heyja 
er eitt af þvi allra nauðsynlegasta, sem

7
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heyrir til framleiðslu hjer á landi, og 
get jeg ekki betur sjeð en að stjórnin 
gæti að einhverju leyti, meira eða minna, 
gripið til þess ráðs að láta reka hey- 
skap, ef atvinnuskortur verður hjer í 
Reykjavík. Þegar líður á sumarið, er 
það oft svo, að þeir, sem hafa stundað 
sjó, hætta róðruæ þegar afla lýkur, og 
hafa þá ekkert að gera. Meira að segja 
heyri jeg nú að menn, sem stundað hafa 
róðra síðari hluta vetrar og í vor, sjeu 
jafnvel að hugsa um að hætta, af ótta 
við lágt verð á fiskinum. Hvað satt er 
í þessu veit jeg ekki, en það er sem 
sagt oft svo, að afli hættir þegar kemur 
fram á sláttinn, og þá væri það gott, 
ef atvinnulaust yrði, að stjórnin ljeti þá 
heyja. Hún gæti þá látið heyja uppi í 
Borgarfirði, austur í ölfusi, uppi á Mos- 
fellsheiði og Mosfellssveit, sett heyið i 
lanir og látið tyrfa það þar, eða flutt 
það strax hingað til Reykjavíkur. Hvað 
á svo að gera við heyið? Jeg er sann- 
færður um, að það yrðu ekki vandræði 
með að koma því út. Jeg hefl nú heyrt 
suma menn, fróða og forsjála, geta þess 
til, að næsti vetur verði harður, og kæmi 
sjer þá vel að eiga heyforða, ef á þyrfti 
að halda. En burtsjeð frá öllum spá- 
dómum um það, skal jeg að eins benda 
á það, sem skeð hefir siðustu árin að 
undanfömu. Vorið 1917 var hey flutt 
hingað ofan úr Borgarfirði og víðar að 
og keypt og flutt norður fyrir land með 
skipum, alla leið norður á Húsavík, og 
þaðan flutt svo lengst upp í sveit og 
fram til dala, því að þá var heyskort- 
ur norðanlands. Og hvað gera menn 
ekki þá? Menn klífa þá þritugan ham- 
arinn og horfa ekki í neinn kostnað til 
þess að reyna að bjarga skepnum sinum.

I aambandi við þetta má benda á, að 
bannað er nú að nota korn til skepnu- 
fóðurs, enda geri jeg ráð fyrir, að það 
verði engin leið til að bjarga skepnum

frá hordauða eða felli með korni næsta 
vetur, en altaf má bjarga með heyi, ef 
það er til. Vorið 1914 var neyðarár 
hjer syðra og heyleysi og fellir; þá 
voru menn svo aðkreptir, að þeir keyptu 
hey frá Danmörku og Svíþjóð. Og þess 
vegna segi jeg það, að þó að heyforði 
væri hjer nokkur til, þá þyrfti ekki að 
kvíða því, að landsstjórnin gæti ekki 
gert sjer verð úr honum, og það jafn 
vel strax á uæsta vori, og því engin 
fjarstæða að heimila stjórninni þetta. 
Og jeg vil segja, að stjórnin eigi að 
vinna að því, sem hún getur, að aflað 
sje svo mikilla heyja, sem kostur er á, 
og sjálf að skerast þar i leikinn; það 
eru sjálfsögð bjargráð nú á þessum tím- 
um.

Jeg hefi farið nokkrum orðum um 
þessa heyöflun, vegna þess að sumir líta 
svo á, að hún geti ekki komið til rnála. 
En jeg þykist hafa leitt rök að því, að 
slik ráðstöfun sje rjettmæt og geti kom- 
ið að góðu liði, jafnvel næsta ár.

Um það atriði, að stjórninni heimilist 
að framkvæma strax áveitufyrirtæki að 
meira eða minna leyti, skal jeg svo 
segja nokkur orð.

Vil jeg þá Btrax benda á, að slík 
vinna, við skurðgröft o. fl., sje einmitt 
sú allra álitlegasta dýrtíðarvinna, sem 
hægt er að hugsa sjer. Síðastliðinn vet- 
ur var verið að vinna hjer suður í Foss- 
vogi, og hygg jeg, að það hafi kann ske 
verið sú besta vinna, sem int var af 
hendi, að því leyti, að þar unnu menn 
næsturn fullkomin dagsverk, að minsta 
kosti fram undir jólaföstu. Jafnvel 
þótt nokkur frost geri, þarf það ekkert 
að tefja fyrir skurðgrefti, því að við 
skurðagröft er hægt að vinna þegar 
ekki er hægt að vinna að ýmsri annari 
vinnu. Með þetta fyrir augum verður 
þvi að álíta, að áveitufyrirtæki, og þar 
með framræsla, sem stendur isambandi
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við það, sje eitt af þvf, sem einna til- 
tækilegast er að ráðast i og nota sem 
dýrtíðavinDu.

Nú get jeg búist við þeirri mótbáru, 
að slikum áveitufyrirtækjum sje ekki 
beint til að dreifa hjer í nágrenninu. 
Það er satt, að slík áveitufyrirtæki eru 
ekki það nærri hjer, að menn geti farið 
heiman frá sjer að morgni og heim aft- 
ur að kveldi. En jeg vil minna á það, 
að austanfjalls er stórt fyrirtæki fyrir 
hendi, Flóaáveitan. Jeg álít, að vel 
gæti koroið til mála, ef atvinnu skortir, 
að stjórnin ljeti menn fara þangað til 
vinnu, þegar þeir t. d. koma austan af 
fjörðum eða úr kaupavinnu, og vinna 
þar að skurðagreftri fram eftir hausti. 
Menn gætu legið þar í tjöldum fram 
eftir, og svo þegar færi að kólna feng- 
ið pening8hús til að búa um sig i, ef 
menn gætu ekki þá skift sjer niður á 
bæina. En peningshúsin eru svo góð, 
að raenn geta vel búið í þeim, ef ekki 
er því kaldara. Jeg vil í þessu sam- 
bandi benda á, að jeg er ekki að ráða 
til, að 8tjórnin taki þetta verk að sjer í 
heild sinni Hitt gæti komið til mála, 
að hún semdi við áveitunefndina um að 
taka einhvern hluta af verkinu að sjer, 
og færi þetta vitanlega eftir samning- 
um railli lands8tjórnarinnar og áveitu- 
nefndarinnar. Þetta vildi jeg taka fram 
til þess að fyrirbyggja allan misskiln- 
ing. Mjer er það sem sagt sannfæring- 
armál, að slík vinna, við framræslu, 
skurðagröft eða þess háttar, sje álitleg- 
asta vinna sem fæst, og hún lýtur áreið- 
anlega að framleiðslu og liggur að minsta 
kosti raiklu nær en undirbúningur stór- 
hýsa.

Jeg vona nú, að háttv. þm. skiljist, 
hvað jeg á við með till, og vona, að 
menn sannfærist um, að hjer er i raun 
og veru farið fram á það, sem rjett er 
og hvggilegt. Og það er að mínu áliti

frámunalega vanhugsað, ef till. er feld, 
því að hún getur komið til mikilla bóta 
og hagsmuna, ef á liggur, en aldrei gert 
neinn skaða.

Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) flytur brtt. 
á þgskj. 124; hún fer að því leyti í 
sömu átt og mín till., að hún vill veita 
stjórninni heimild til að verja fje úr 
landssjóði í beinar þarfir framleiðslunn- 
ar. Er hún að því leyti skilgetin syst- 
ir minnar till., og hefði háttv. flutnm. 
(G. Sv.) viljað tilgreina nánar í till., 
hvað hann hefði fyrir augum, býst jeg 
við, að við hefðum getað orðið sam- 
ferða. En þar sem mín tillaga er mik- 
ið ákveðnari heldur en hans, þá mun 
jeg halda því fast fram, að hana beri 
að samþykkja.

Jeg raun svo ekki taka fleira fram 
viðvikjandi tillögu minni, heldur minn- 
ast að eins litillega á brtt. meiri hlut- 
ans.

Jeg hefi skrifað undir nefndarálitið 
með fyrirvara, og skal jeg geta þess, að 
þessi fyrirvari liggur í því, að nefndin 
vildi ekki heimila stjórninni að verja 
fje til dýrtíðarvinnuráðstafana. Og svo 
i öðru lagi i þvi, að hún vildi ekki 
heimila stjórninni að taka lán til ákveð- 
inna atvinnabóta. Auk þess er jeg ekki 
heldur alls kostar ánægður með ýmisleg 
einstök atriði í breytingartillögum meiri 
hlutans, og skal jeg sjerstaklega nefna 
eftirlitið, sem gert er ráð fyrir, en þó 
hefir þetta atriði ekki skilið svo mjög á 
milli okkar, að jeg hafi sjeð ástæðu til 
að koma fram með breytingartillögur 
viðvikjandi þessu atriði.

Jeg vil svo vona, að háttv. framsögu- 
menn meiri og minni hluta, og hæstv. 
fjármálaráðherra athugi tillögu mína 
vel, áður en þeir leggja dóm á hana, 
þvi að annars er hætt við, að dómar 
þeirra verði ljettvægir sleggjudómar.

Að endingu vona jeg, að háttv. deild 
7*
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samþykki till. mína, og teldi jeg það vel 
farið.

Gfsli Sveinsson: Mjer fer eins og 
háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), að jeg etend 
upp til þess að mæla með brtt. minni, 
sem kemur fram við aðalfrv. Af þessu 
geta háttv. þm. sjeð, að jeg hallast helst 
að þessu frv., eða, með öðrum orðum, að 
frv. hæstv. landsstjórnar.

Jeg er alls ekki ánægður með brtt. 
háttv. meiri eða minni hluta bjargráða- 
nefndar, er hjer liggja fyrir. Það sem 
má segja, að sjerstaklega skilji i sund- 
ur með mjer og háttv. rneiri hluta 
bjargráðanefndar, er það, að bann fer þá 
leið, sem jeg tel ófæra, ef tekið er fult 
tillit til fjárhags landsins, sem sje lána- 
leiðina.

Jeg mælti svo í fyrra, er talað var um 
þessi dýrtiðarmál, að jeg teldi lánaleið- 
ina óhagstæðari heldur en þá leið, að 
veita þeim styrk, jafnvel óafturkræfan, 
sem vegna dýrtiðar hafa lent í svo mik- 
iUi neyð, að þeir sjeu eigi á neinn veg 
megnugir að bjarga sjer. Og þessi leið 
er þá líka farin í frv. stjórnarinnar.

Þó að styrkurinn eftir frv. stjórnar- 
innar sje nokkuð takmarkaður, þá get 
jeg þó sagt, að i öllum aðalatriðum felli 
jeg mig algerlega við þá úrlausn máls- 
ins, sem þar er komist að.

Það má aegja, að sá styrkur, sem 
ákveðinn er í stjórnarfrv., komi ekki 
öllum hlutum landsins til jafnmikils 
gagns, eftir eða í samræmi við þarfirnar, 
en þessi styrkur er einmitt bundinn 
þeim styrk, sem bæjar- og sveitarfjelög 
eiga að veita. Og þótt segja megi, að 
landssjóður hlaupi ekki nægilega undir 
baggann, t. d. hjer í Reykjavík, þá er 
ekki svo mjög mikið við það að athuga, 
þvf að landssjóður á ekki að hlaupa 
undir baggann fyr en alt um þrotnar 
annað og bæjarfjelagið hefir lagt alt sitt 
til og gert sitt ítrasta.

En þó að meiri hluti bjargráðanefnd- 
ar sje hjer að nokkru á rjettri leið, þá 
hefir hann þó ekki komist á heppilegri 
braut heldur en stjórnin. Það hefir 
sem sje sýnt sig, að allsendis ókleift er 
að fylgja lögum siðasta þings um lánin; 
bæði er, að fje hefir ekki fengist, eða 
verið handbært til slíkra hluta, og svo 
er það sannarlega ekki auðvelt að gera 
upp á milli bæjar- og sveitarfjelaga er 
um lán biðja, um það, hvar þörfin sje 
mest. Jeg býst við, að landsstjórnin geti 
ekki skorið úr þvi, hvernig ástandið sje 
heima í hjeruðunum, heldur verði hún 
yfirleitt að taka sveitarstjórnirnar trúan- 
legar í því efni.

Það kom fram í fyrra sem andmæli 
móti mjer, að ekki mætti trúa sveitar- 
8tjórnunum fyrir styrkbeiðnunum, eða 
meðmælum með þeim, en að svo stöddu 
sje jeg ekki ástæðu til þess að hverfa 
frá því, sem jeg hjelt fram þá, að trúa 
yrði sveitarstjórnunum fyrir því að gefa 
skýrslu um ástandið heima fyrir, enda 
finst mjer, að ef þær væru svo óábyggi- 
legar, þá væri ekki heldur þorandi að trúa 
þeim fyrir lánum, nje yfirleitt til skýrslu- 
gjafa, sem þó verður að gera, svo sem 
lög lands raæla fyrir um.

Brtt. mínar við frv. stjórnarinnar er 
í tveira liðum. Fyrri liðurinn miðar að 
því að koma atvinnubótunum inn á 
nokkuð aðra braut en gert er ráð fyrir 
í 1. gr. stjórnarfrv., og vil jeg þvi, að 
aftan við þá grein bætist ákvæði, sem 
gefi það til kynna, að stjórninni sje heim- 
ilt að veita fje til atvinnubóta, á ábyrgð 
bæjar- eða sveitarfjelags. Þessi hugsun 
er í samræmi við hugsun meiri hl. bjarg- 
ráðanefndar, sem sje þá, að koma at- 
vinnubótunum sem mest i hendur bæjar- 
og sveitarstjórna.

‘Þá er breytingin, sem jeg vil að gerð 
verði á 6. gr. stjórnarfrv. Jeg vil láta 
orða hana þannig, til þess að það orki 
ekki tvimælis, að það fje, sem varið er
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til atvinnubóta, verði notað að eins i 
abeinar þarfir framleiðslunnar* og til 
þesa að 8tyðja að atvinnuvegum bæjar- 
eða sveitarfjelagsins, sem síðar kæmi 
því i verð, sem unnið er. Hjer er jeg 
þá aftur kominn inn á hugsanaleiðir hv. 
meiri hl. bjargráðanefndar.

Mjer finst sem sje, að sú reynsla, sem 
fengin er um atvinnurekstur landsstjórn- 
arinnar, sýni, að ekki sje rjett að haida 
honum áfram. Það er öllutn kunnugt, 
að i fyrra var gripið til þess að láta 
menn fara að vinna að grjótvinnu, og 
er síst hægt að segja, að sú vinna hafi 
verið rekin í beinar þarfir framleiðsl- 
unnar, því að hún er bæði ófrjósöm og 
óarðsöm. Það yrði að vera beinn mark- 
aður fyrir grjót, og það yrði að vera 
keypt fuilu verði, ef landssjóður ætti 
ekki að skaðast á þeirri atvinnu. En 
nú er hvorki markaðurinn til, og svo 
hefir grjót þetta orðið svo dýrt, að það 
svarar ekki verði, langt i frá.

En nú mundi, ef til vill, einhver spyrja, 
hvað átt væri við með því, að átvinnu- 
styrkur ætti að ganga i »beinar þaifir 
framleiðslunnar*. Þá er því að svara, 
að það getur bæði náð til sjávar og lands. 
Setjura nú svo, sem vel er hugsanlegt, 
að landssjóður fari að gera út, annað 
hvort í smærri eða stærri stíl, þá væri 
það fje, sem til þess væri veitt, notað 
í beinar þarfir framleiðslunnar. Og að 
því er til landsins kemur, má nefna 
ýmislega ræktun jarðarinnar, jafnvel, 
eins og hv. 1. þm. Árn. (S. S) tók fram, 
heyskap og garðrækt. En hins vegar 
get jeg ekki fallist á aðalefnið i till. 
hans, sem kom mjer þó ekki á óvart, 
að landssjóður fari að veita fje eða láta 
vinna að stærri áveitufyrirtækjum, og 
þá auðvitað að Flóaáveitunni. því að hon- 
um liggur hún þyngst á hjarta, sem 
dýrtíðarvinnu. Jeg sje ekki nein tök 
á að heimila stjórninni fje til slíkra 
hluta, því að jeg býat við, að á sínum

tíma verði verkið i heild boðið út, og 
að fjelag eða einstaklingur taki það að 
sjer. Það væri ekki heldur rjett að 
telja þessa vinnu unna í beinar þarfir 
franjleiðslunnar, því að það getur ekki 
komið að notum fyr en að svo og svo 
mörgum árum liðnum og ekki fyr en 
verkið er búið að fullu Svo er það 
enn eitt, sem mælir á móti þvi að láta 
vinna þetta verk sem dýrtíðarvinnu, og 
það er, að það getur komið sjer mjög 
illa fyrir þá eða þann, sem aðalverkið 
tæki að sjer, að aðrir hafi verið að fást 
við það á undan honum að einhverju 
leyti og ef til vill með lítilli forsjá.

En’ að þessu öllu sleptu, þá er einn 
aðalhængur á þessu, sem er nægilegur 
til þess að útiloka það, að unnið verði 
að þessu í dýrtíðinni, og hann er sá, að 
til þessa verks þarf verkfæri, sem ekki 
eru til hjer í landinu og engin tök eru 
á að útvega fyr en að striðinu loknu, 
því að iðnaði meðal stórþjóðanna er nú 
beint i aðra átt heldur en að framleiða 
saklaus jarðyrkjuverkfæri. Hins vegar 
er jeg ekki raeð öllu mótsnúinn till. hv. 
þm. (S. S), þvi að hún er í mörgu mjög 
nærri minni till., en vegna þessa atriðis 
tel jeg vissara að samþykkja hana ekki,

Þá talaði hv. þm. (S. S.) um, að ekki 
væri hægt að telja vegagerð sera vinnu 
beint í þarfir framleiðslunnar, en um 
þetta atriði get jeg ekki verið honum 
alls kostar saramál.i, þvi að jeg verð 
að segja, að svo má líta á, sem vega- 
gerð sje einn liðurinn í framleiðslu lands- 
manna, þar sem vegir landsins eru ann- 
ar höfuðþátturinn, bæði hvað aðdrætti 
snertir, og svo hitt, að koma vöruuum 
frá sjer. Vegna þessa mætti því gjarna 
vinna að vegagerð, og jafnvel brúar- 
gerð líka, sem dýrtíðarvinnu En nú 
vil jeg ekki, að landssjóður fáist neitt 
við dýrtíðarvinnu með slikum hætti, 
heldur styðji hann bæjar- og sveitar- 
fjelögin til þess að framkvæma hana,
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bæði með því að kaupa þær afurðir, sem 
fram koma við dýrtíðarvinnuna, og svo 
með því að styrkja t. d. útgerðina. En 
hvað sem landssjóður nú styrkir, eða 
lætur gera, þá verður það að vera unnið 
í beinar þarfir framleiðslunnar, því að 
á henni stendur alt, og vel getur svo 
farið um hana, að landssjóður þurfi bein- 
línis að taka í taumana, einkum að þvi 
er sjóinn snertir.

Mjer þykir ekki ástæða til þess að 
tala meira um þessa till. mína, en jeg 
hefi komið fram með hana til þess að 
sýna afstöðu mína til málsins, enda álit 
jeg, að ef þessi till. nær fram að ganga, 
þá sje málinu vel borgið, eða sæmtlega.

Jeg befi ekki minst verulega, hvorki 
á nál. nje brtt. meiri eða minni hl. hv. 
bjargráðanefndar; þó hefi jeg getið þess, 
að jeg mundi ekki greiða meiri hl. brtt. 
atkvæði mitt, og get jeg nú þegar lýst 
yfir því, að svo er og um minni hl. till., 
þó að þær sjeu nokkuð í sama stíl og 
stjórnarfrv.

Frsm. meiri hl. (Pjetur Jóus- 
son); Jeg býst við að svara einhverju 
fyrir hönd meiri bl., þeim hv. frsm. minni 
hl. (J. B.) og hæstv. fjármálaráðherra. 
Ætla jeg fyrst að snúa mjer að hv. 
frem. minni hl. nefndarinnar (J. B.).

Snemma í ræðu sinni talaði hann (J. 
B.) mikið um þann »sultaretimpil«, er 
meiri hlutinn hafi sett á málið Jeg 
hefi vikið að því áður, að það, sem að- 
allega greindi okkur í sundur, væri 
blærinn á málinu, en ekki svo mjög 
annað. Það er sultarblærinn, sem háttv. 
þm. (J. B.) getur ekki felt sig við, en 
þó hefir hann færst svo mikið i áttina 
til okkar, að hann vill þoka stjórnarfrv. 
í sömu átt. Þetta tek jeg til inntekta 
fyrir meiri hlutann, því að úr því að 
hann gat þetta, þá hefir hann þó fund- 
ið, að till. okkar meiri hluta manna 
hafa við jnikil rök að styðjast. En jeg

get ekki verið sammála um að draga 
fjöður yfir það, sem hjer er um að vera, 
því að eigi er hægt að sjá á frv. stjórn- 
arinnar nje á till. minni hlutans, að 
nokkur vogi að stinga upp á neinni 
dýrtíðarhjálp frá landsstjórninni, sem 
geti meira heldur en bætt úr ítrustu 
neyð og sárasta sultinum. Það er ekki 
til neins að dylja, að það, sem tiltekið 
er, er svo lítið, að það væri einkis nýtt, 
ef það væri notað undir öðrum kring- 
um8tæðum. Jeg segi þetta til þess að 
vara menn við að láta þetta sultar- 
stimpilshjal háttv. minni hluta fá nokk- 
uð á sig. En annað mál væri það, ef 
við gætum veitt meiri hjálp en þá, sem 
bætti úr sárustu neyðinni; þá væri það 
ekki nema ágætt og mannúðlegt, og þá 
mundi ekki standa á meiri hlutanum, 
en horfurnar eru nú einu sinni þannig, 
að næg efni eru eigi fyrir hendi, því 
að hvar sem gripið er niður til að 
hjálpa, þá er undir eins farið að leika 
á miljónum, og það mörgum miljónum, 
ef ganga á nokkuð jafnt yfir þá, sém í 
kreppunni eru. Nei, við verðum að 
gera okkur það Ijóst, að við, með svona 
löguðum dýrtiðarráðstöfunum, erum að 
reyna að bæta úr sárustu neyð. Þetta 
mál má því ekki halda áfram að vera 
í einhverri meðaumkvunarþoku.

Svo að jeg snúi mjer nú til háttv. 1. 
þm Reykv. (J. B.), þá hefir mjer fund- 
ist hann skilja raig mörgum öðrum bet- 
ur, og höfum við talsvert sældað saman 
hjer á þinginu. En í þessu máli hefir 
hann átt mjög bágt með að skilja mig 
og meiri hluta nefndarinnar. Hann hefir 
farið þeim orðum um meiri hl., að hann 
væri að reyna til að svifta alþýðu 
þeirri bjálp, sem í boði væri, líklega í 
stjórnarfrv. Jeg mótmæli þessu kröft- 
uglega, því að við höfum, engu síður en 
minni hl. og stjórnin, komið fram með 
till. um hjálp, sem BÍst standa till. hinna 
málsaðilja að baki, en aðferðin er að
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eins önnur, sem við viljum hafa. Það 
hljóta allir að sjá, að hjálpin er öld- 
ungis bú sama, bjargráðin hin sömu, 
hvort heldur peningarnir eru gefnir eða 
lánaðir, ef hún að eins bætir úr neyð- 
inni Það er einungis þegar til endur- 
greiðslunnar kemur, sem mismunurinn 
kemur fram.

Það er bara til skaða að kasta þess- 
um annarlega blæ á málefni og skoð 
anamun þann, sem verið er að þræta 
um. Menn verða að halda sjer við að- 
alatriðin til þess að geta komist að ein- 
hverri niðurstöðu. Það er þvi villandi 
blær settur á tillögur meiri hl. nefndar- 
innar, ef þær eru taldar svifta hjálp- 
inni. Hann vill þvert á móti, að hjálp- 
in verði að sem bestura notum. Hvorki 
í stjórnarfrv. nje í áliti minni hl. eru 
settir neinir varnaglar við því, að bjálp- 
in dreifist út tii manna, sem geta kom- 
ist af án hennar. Sn við þá dreifingu 
verður hjálpin auðvitað minni þar, sem 
þörfin er mikil eða óhjákvæmileg. Jeg 
vil leggja áherslu á þetta, þvi að það 
e aðalatriðið, og það er það, sem meiri 
hl. vill, að hjálpin komi einungis þar 
niður, sem ekki verður komist af án 
hennar. Það er að vísu ekki hægt að 
fylgja þessu alveg út í æsar í fram- 
kvæmdinni, en því meiri áhersla sem á 
það er lögð, því betra.

Þá kem jeg að eftirlitsmönnunum. Jeg 
hefl þegar skýrt frá þvf, hvað raeiri hl. 
leggur áhersluna á, sem sje það, að 
hjálpin komi þar niður, sem hún er 
óhjákvæmileg, og þessir eftirlitsmenn 
eiga að koma stjórninni til hjálpar i 
þessu efni. Hæstv. fjármálaráðherra 
hjelt þvi fram, að þessara eftirlitsmanna 
gerðist ekki þörf. Það getur þó ekki 
verið til skaða fyrir stjórnina að hafa 
þessa eftirlitsmenn sjer til aðstoðar. Ef 
til vill verða þeir ekki til nógu mikils 
gagns, en jeg held þó, að það nái ekki 
nokkurri átt, að stjórnin þurfi ekki nán-

ari kunnugleika en hún getur fengið 
af sjálfsdáðum. Jeg veit, að hæstv. 
stjórn er okkur sammála um það, að 
hjálpin eigi ekki að' koma niður annars- 
staðar en þar, sem veruleg þörf er fyrir 
hana. Þess vegna held jeg, áð þegar 
stjórnin fer að átta sig, geti hún og 
hljóti hún að komast á þá skoðun, að 
eftirlitsmennirnir sjeu góðir. — Eins og 
kunnugt er, er. það lög og venja, þegar 
einhver leitar sveitarstyrks, að þá fer 
fram skoðun hjá honum af óvilhöllum 
mönnum. Þetta er því í fullu samræmi 
við það. Það þykir sjálfsagt að skoða 
nákvæmlega efni þeirra og ástæður, 
sera sækja um sveitarstyrk; skyldi þá 
vera minni ástæða til að líta eftir þörf- 
inni áður en þessi dýrtíðarhjálp er veitt? 
Og það nær engri átt, að þeir geti ekki 
gert gagn.

Þá var það ein mótbáran, sem komið 
hefir fram gegn þessura eftirlitsmönn - 
um, að það verði svo mikil fyrirhöfn 
og kostnaður fyrir þessa tvo menn að 
komast að nokkurri niðurstöðu um þörf- 
ina. Já, það kostar líka fyrirhöfn hjer 
á þingi að koma skipulagi á þessi dýr- 
tiðarmál. Mjer fyndist blátt áfram eðli- 
legt, að þetta mál tæki til sln að minsta 
kosti ’/j kostnaðarins við þetta þing. 
Því þá ekki að vanda til þeirra í fram- 
kvæmdinni i sveitar- og bæjarfjelögun- 
ura, þótt þau kósti eitthvað? Jeg er 
ekki viss um, að kostnaðurinn þurfi að 
verða eins rnikill og háttv. andstæðing- 
um vex i augum. T. d. álít jeg, eins 
og jeg hefi tekið fram áður, að eftirlita- 
mennirnir — við skulum segja hjer i 
Reykjavik — þurfi ekki að fara inn á 
hvert heimili, til þess að komast að þvi, 
hvernig ástandið er. Þeir geta aflað 
sjer ábyggilegra upplýsinga án þess. 
Jeg er ekki í neinum vafa um það, áð 
með því að snúa sjer til fátækranefnd- 
ar, bjargráðanefndar og til þeirra likn- 
arstofnana, sem starfa i bænum, megi
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fá fulltryggar upplýsingar um afkonou 
einstakra manna. En einkum er það 
þó heildarástandið, sem hægt er að kotn- 
ast eftir, án þess áð koma inn á hvert 
heimili. Og það er heildarástandið, sem 
mestu varðar. Um það þarf stjórnin 
að fá upplýsingar áður en hún veitir 
dýrtíðarhjálp — betii upplýsingar en 
fást á skýrslum og reikningum. Jeg 
vona, að stjórnin hafi ekkert á móti að 
fá þær. Hitt er satt, að það getur verið 
hlutfallslega of mikill kostnaður við 
þessa eftirlitsmenn, fyrir þennan litla 
styrk, sem stjórnarfrv. fer fram á — 5 
kr. á hvern íbúa. Þó held jeg varla. 
Því minni aem styrkurínn er, því meiri 
áherslu þarf á það að leggja, að hann 
komi ekki niður nema þar, sem þörf er 
á honum. En svo er lika sú hjálp, 
sem meiri hl. vill veita, rniklum mun 
meiri, og eftirlitskostnaðurinn ætti því 
síður að vera nokkur grýla.

Jeg skal taka það fram strax, að það 
er enginn mælikvarði fyrir þörf eins 
sveitarfjelags, þótt það taki á sig þær 
byrðar, sem stjórnarfrv. setur að skil- 
yrði fyrir styrkveitingunni, því að þar 
undir má skjóta ýmsum öðrum útgjöld- 
um, sem ekki heyra beint til dýrtíðar- 
hjálp, t. d. allri annari fátækrahjálp á 
þessu tímabili. Og það er orðið alkunn- 
ugt, að þegar á að hafa fje út úr lands- 
sjóði, þá er gengið eins langt og hægt 
er. Liklegt er einnig, að miklu meira 
þurfi til dýrtíðarhjálpar en 15 kr. á 
mann. Jeg er að minsta kosti hræddur 
um, að svo geti farið. Þegar litið er á 
þá hjálp, sem veitt var hjer í fyrra- 
vetur, þá geta rnenn fljótt gengið úr 
skugga um það. Það, sem veitt var 
hjer í bænura til dýrtíðarhjálpar, var: 
Lækkun á kolaverði, úr 300 kr. tonnið 
niður i 125 kr. að meðal-
tali, all8............................. kr. 214,000
Auk þess dýrtiðarvinua 
bæjarins, sem nam á ann-

að hundrað þúsund, eftir
því sem mjer er sagt. Til
hennar var fengið lán hjá
stjórninni, að upphæð . . — 150,000
Þar við bætist svo dýrtíð-
arvinna landssjóðs. Út-
gjöldin til hennar voru

• brúttó nálægt....................— 90,000
Meginið af þeirri vinnu 
gekk hjer til bæjarins.
Þetta er til samans . . . kr. 454,000

Beini styrkurinn, sem sje niðurfærsla 
á kolaverði, nemur alt að 15 kr. á mann; 
hitt nemur út af fyrir sig fullum 
15 kr. á mann. Það er því auðsjeð, að 
þessi upphæð stjórnarfrv. hrekkur ekki 
langt, einkura ef að harðnar enn, sem 
búast má við, og af þessari upphæð á 
þó landssjóður ekki að borga nema */»•

Þá skal jeg víkja aftur að eftirlits- 
mönnunum. Háttv. minni hl. er mót- 
fallinn því að hafa þá. En samt sting- 
ur hann upp á því að hafa eftirlits- 
menn. Hann ætlast til, að leitað sje 
álits bjargráðanefnda um þörfina. I 
þessu, eins og reyndar i fleiru, virðist 
háttv. minni hl. hallast mjög i áttina 
að tiil. okkar og er hjer alveg kominn 
á okkar mál með það, að eftirlit sje 
nauðsynlegt, þar sem hann ætlast til, að 
bjargráðanefndirnar taki að sjer þetta 
eftirlit. Jeg tel það vott um það, að 
tillögur okkar sjeu á rökum bygðar, er 
jafnvel andstæðingurinn kemst á sömu 
skoðun. 1 bjargráðanefndum sitja 2 
menn, auk sýslumanns, í hverri sýslu, 
og eftirlitið kostar ekki minna fyrir 
þaö, þótt þeir framkvæmi það, heldur 
en þótt fengnir væru sjerstakir menn 
til þess, hvort sem þeim nú er borgað 
fyrir það eða ekki. Jeg fyrir mitt leyti 
geri það ekki að kappsmáli, hvort bjarg- 
ráðanefndirnar framkvæma eftirlitð, eða 
aðrir menn. Þeir geta haft göð skilyrði 
til þess, þó að sömu tveir mennirnir 
eigi þá að hafa eftirlit með heilli sýslu.
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dýrtiðarvinnuna. Jeg vik að henni síð- 
ar og ætla þvi að hlaupa yfir hana hjer.

Þá var sami háttv. þm. að afsaka 
Reykjavik út af dýrtíðarhjálpinni, sem 
henni var veitt, en það var óþaríi. Jeg 
nefndi Reykjavík alls ekki i þeim til- 
gangi, að dæma um það, hvort hjálpin 
hefði verið nauðsynieg eða fikki, heldur 
að eins til að draga upp mynd af þvi, 
hvernig dýrtfðarhjálpin lítur út í fram- 
kvæmdinni, og þar tók jeg Reykjavík 
sem ábyggilegasta dæmið. Jeg sagði 
ekki annað en i samræmi við það, sem 
stendur i nál. um kolauppbótina, að hún 
hefði náð heldur skamt, — annaðhvort 
verið of litil, eða skift óheppiiega. Það 
var aðalatríðið að nefna Reykjavik sem 
dæmi, en alls ekki, eins og áður er á 
vikið, telja eftir eða dæma um nauð- 
synina.

Þá kem jeg að síðustu brtt. á þgskj. 
89, till. um lán til stuðnings sjávarút- 
veginum. Þessi till. kom ekki til um- 
ræðu i nefndinni. Háttv. minni hl. bar 
hana alls ekki fram þar. Nefndin hefir 
því ekki haft till. til umhugsunar eða 
umræðu.

Hæstv. fjármálaráðh. taldi tormerki 
á því, að nokkurt fje væri handbært til 
þess; þvi er lfkiega ekki þörf á að ræða 
tillöguna. Það væri að visu miklu betra 
að þurfa ekki að tala um beina bjálp, 
heldur eingöngu um stuðning til atvinnu- 
veganna. Það væri óneitanlega æski- 
legri lausn á dýrtíðarmálunum. En ef 
leggja ætti fram þann stuðning, sem 
eitthvað dregur, þá þyrfti til þess milj- 
ónir, Ynargar miljónir. En þingið hefir 
ekki sjeð sjer fært að gera slikt til 
nokkurra muna, en hefír i þess stað 
tekið þá stefnu, að reyna að varna sár- 
um sulti, ef til kæmi, og annari þröng. 
Að láta starfsmenn landsins hafa svo 
litlalaunauppbót, og enn fremur að hjálpa

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

til þess að lifa, það hefír veríð stefna 
þingsins. Hærra hefir ekki verið risið, og 
hærra verður varla risið, af þeirri ein- 
földu ástæðu, að það vantar fje. Ef 
nægu fje væri úr að spila, mundi hvorki 
jeg nje aðrir vera því mótfallnir, að 
farin væri fulikomnari leiðin til að af- 
stýra dýrtíðarvandræðunum. En þá leið 
getum við ekki farið. Okkur vantar 
fje.

Háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.) hártog- 
aði orð min um það, að landið hefði 
ekki fengið neinn dýrtiðarskatt, engan 
beinan hluta af dýrtíðargróðanum. Jeg 
sagði ekki annað en það, sem stendur 
í nál., að það væri að seilast um hurð 
til lokunnar að sækja slíka dýrtiðar- 
hjálp í landssjóð, þar sem hann engan 
dýrtíðarskatt hefði á móti. Og á öðrum 
stað i nál. er komist svo að orði:

»Hvað hefír landssjóður borið úr 
býtum af dýrtíðargróðanum ? Ekkert, 
sem teljandi er, í samanburði við það, 
sem þarf til dýrtíðarhjálpar, þegar í 
verulega neyð er komið<.
Þegar við gáum að því, að sá eini,

teljandi dýrtiðarskattur, sem landssjóður 
hefir fengið, er verðhækkunartollurinn 
af útfíuttum vörum, sem nú er niður 
fallinn, þá sjest, að hann hrekkur ekki 
til að standast dýrtíðaruppbót starfs- 
manna landsins og önnur bein útgjöld 
viðvíkjandi dýrtiðinni. Hann er 1917 
ekki einu sinni fyrir kolaafslættinum, 
hvað þá heldur meiru. Á siðasta þingi 
var þessi skattur feldur niður, eins og 
menn muna. Það er því rjett, sem jeg 
hefi sagt og stendur i nál., að tekj- 
ur landssjóðs af dýrtíðinni eru litlar i 
samanburði við útgjöldin. Þegar þvi nú 
er verið að ræða um dýrtiðarhjálp, þá 
kemur enginn dýrtíðarskattur á móti. 
Þeim litla dýrtíðarskatti, sem lagður 
hefir verið á, er búið að eyða. Tekjur

8
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af dýrtiðinni eru þá engar, nema bækk- 
un á tekjuBkattinum, Bem nemur litlu.

Þá er ekki fleira að athuga bjá háttv. 
1. þm. Reykv. (J. B), og vil jeg snúa 
mjer að hæstv. fjármálaráðherra og gera 
nokkrar athugasemdir við ræðu hans. 
Hjá honum kom fram sami misskilning- 
urinn eins og hjá háttv. 1. þm. Reykv. 
(J. B.), að hjálpin sje minni eftir till. 
meiri hl. en stjórnarinnar. Þessu er jeg 
búinn að svara. Jeg hefi sýnt fram á, 
að það er eintómur misskilningur. En 
hann (J. B) var lika að tala um lána- 
aðferðina, um það, hvort heppilegra 
muni að lána eða styrkja. Jeg skai 
játa það, að það er mest undir fjár- 
málaráðherranum komið, að hve miklu 
haldi það kemur að veita lánsheimild. 
Það fer alt eftir því, hvort lán fæst til 
þess og hvernig með lánsheimildina er 
farið. Ef hún er notuð á þann hátt, 
sem raeiri hl. bjargráðanefndar ætlast 
til, þá geta ekki verið skiftar skoðanir 
um það, að meiri hjálp verður að till. 
hennar en stjórnarinnar.

Það, sem hæstv. fjármálaráðherra 
hafði aðallega að athuga við lánsaðferð- 
ina, var það, að hún væri ekkí notuð 
annarsstaðar, að minsta kosti ekki í Dan- 
mörku. Þar er ólíku saman að jafna. 
Þeir eru komnir lengra á veg en það, 
að hjálpa í neyð. Þeir hafa ekki farið 
þá leiðina, og vel má vera, að þeirra 
aðferð gefist vel í Danmörku, en okkur 
er hún ofurefli. Þeir hafa tekið upp þá 
aðferð, að halda niðri verði á aðfluttum 
vörum, til þess að vinnan þyrfti ekki 
að verða of dýr. Með því móti er lika 
hægt að halda innlendum afurðum i 
lægra verði. Það var sýnt fram á það 
á þinginu í fyrra, þegar tillögur um sölu 
á heistu nauðsynjavörum undir verði 
voru til meðferðar hjer, að þessi aðferð 
mundi hafa kostað okkur 6—8 miljónir. 
Við sjáum nú, að fyrst ekki er hægt að

fá eina miljón til dýrtiðarlána, þá mundi 
ekki frekar vera hægt að fá margar 
miljónir til afsláttar á vöruverði. A 
því leikur enginn efi, að sú aðferðin er 
mjög dýr. Ef til vill hefði hún reynst 
vel hjer, ef hún hefði verið framkvæm- 
anleg, en um það er ekki að tala. Hún 
er okkur ofurefli.

Þar að auki er þess að gæta, að Dan- 
ir hafa haft lag á að ná í tekjum í rík- 
issjóðinn. Þeir hafa lagt á dýrtíðarskatta, 
háa skatta, og gengið mjög hart að mönn- 
um. Sjerstaklega hafa þeir gertsjerfar um 
að ná skatti af nýjum gróða, þeim gróða, 
sem stríðið og dýrtíðin sjálf hefir 'skapað. 
En hvað höfum við gert í þessu efni? Jeg 
var einn af þeim, sem börðust fyrir því 
á síðasta þingi, að halda í þá einu tekju- 
grein, sem landssjóður hafði af verð- 
hækkuninni, en þingið drap næstum all- 
ar tilraunir, sem gerðar voru til þess að 
láta landssjóð ná í dýrtíðargróðann. 
Þe88i eini dýrtíðartekjustofn var nú 
ekki heldur neinn gróðaskattur, heldur 
útfiutning88kattur, og náði því ekki bein- 
línis tilgangi sínum. Þingið hefir alveg 
gefist upp við það að ná í dýrtíðargróð- 
ann, og því er í raun og veru ekki um 
annað að gera fyrir það en leggja nið- 
ur rófuna með allar meiri háttar til- 
raunir til dýrtíðarhjálpar og varpa 
áhyggjum sínum á sveitarstjórnirnar. 
Þær eiga hægra með að ná í gróðann. 
Það er, eins og einn háttv. þm. komst 
að orði í þessari deild í fyrra, að fyrst 
er að reyna þolrifin í sveitarfjelögunum 
áður en gripið er til annara úrræða. 
Úrræðin, sem þá verður að grípa til, eru 
lán úr landssjóði, ef fje er fáanlegt. 
Þessi styrkur, sem stjórnarfrv. fer fram 
á, er svo lítill, að ekki dregur hann 
í ítruBtu neyð neitt að mun, eins og oft 
er fram tekið. Fyrir sveitarfjelögin 
verður hjálpin miklu meiri eftir tillög- 
um meiri hlutans, og þegar ekki er hægt
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að hjálpa svo að um muni á annan hátt, 
þá á heldur að hjálpa með lánum en að 
hjálpa ekki.

‘ Þá var hæstv. fjármálaráðherra að 
reikna út þá upphæð, sem veitt yrði að 
lánum, eftir tillögum meiri hlutans, og 
komst að þeirri niðurstöðu, að hún yrði 
1800 þús. kr. eða alt að 2 miljónum. Jeg 
er, satt að segja, öldungis hissa á þess- 
um útreikningi. Ef menn lita á nál., geta 
menn fljótt gengið úr skugga um það, 
að nefndin byggir á alt öðrum grund- 
velli. Nefndin gerir ekki ráð fyrir, að 
til þess geti komið, að öll sveitar- eða 
bæjarfjelög þurfi á þessum lánum að 
halda, eða geti fengið þau, þegar þess 
er gætt, að sveitarfjelag getur ekki 
fengið neitt lán fyr en mjög er sorfið 
að gjaldþoli þess. Og þegar svo ersorf- 
ið að öllum sveitarfjelögum landsins, eða 
flestum, á hvers ábyrgð er þá hægt að 
fá fje til útlána samkvæmt þessum lög- 
um? Hvað þýðir þá líka 5 kr. styrkur 
úr landssjóði fyrir nef hvert, til þess að 
afstýra neyð, þessi dropi í hafinu? Hvað 
þýða þá jafnvel þessi lög?

Hæstv. fjármálaráðherra hjelt, að láns- 
kjörin myndu freista manna til lántöku. 
Hann hefir ekki athugað, að aðgangur 
að þeim er mjög takmarkaður. Hann 
bygði einkum á þvi, að lánin standa 
vaxta- og afborganalaus fyrsta árið. En 
það freistar manna ekki, er þess er 
gætt, að vextirnir koma eftir 1 ár og 
lánin eiga svo að borgast upp á mjög 
skömmum tíma. Hitt gæti þá frekar 
freistað manna, að þeir byggjust við, að 
lánin yrðu gefin upp, en á því getur 
verið hætta um öll dýrtiðarlán.

Það á að geta verið vandalaust fyrir 
stjórnina að sjá um, að lán þessi komi 
þar niður, sem þörfin er mest og fylli- 
lega brýn. Jeg skildi aldrei það, sem 
hjer vtendur í stjórnarfrv.:

•Sveitar- og bæjarfjelögum veitist

heimild til að verja úr sveitar- eða 
bæjarsjóði, auk venjulegra útgjalda, 
upphæð, er þó ekki nemi meiru en 
15 kr. á hvern mann i sveitarfjelag- 
inu« o. s. frv.
Jeg skil ekki, að þessarar heimildar 

þurfi við. Jeg skil ekki annað en að 
hvert sveitarfjelag hafi heimild til að 
verja til hjálpar mönnum i verulegri 
neyð því, er nauðsyn krefur og unt er 
fram að leggja. Nú heldur hæstv. fjár- 
málaráðherra, að þessi ákvæði stjórnar- 
frv. og framlagið úr landssjóði miði að 
því, að sveitarfjelögin leggi fram sína 
krafta sem best til dýrtfðarhjálpar. En 
það er ekki mikill vandi að nefna á 
sveitar- og bæjarreikningum eitt og ann- 
að »dýrtíðarhjálp«, sem ekki er þó hjálp 
í »verulegri neyð«, og slíkar upphæðir 
sanna ekkert um, hvernig gjaldþoli 
manna er komið í sveitinni eða bæn- 
um, eða hvernig hagurinn er í heild 
sinni, og það er þó mest um vert. Nei, 
jeg fæ ekki sjeð, að í frv. stjórnarinnar 
sje stefnt í þá átt, að sveitarfjelögin 
bjargist sem best. En þess er beint kraf- 
ist í frv. okkar meiri hlutans, að þau 
sveitarfjelög einungis fái slíka hjálp, 
sem búin eru að leggja fram alla sína 
krafta til að bjargast sjálf.

Þá mintist hæstv. fjármálaráðherra á 
fjármálaástandið, og sagði hann, að lán 
þau, sem tilskilin eru i till. meiri hl., 
raundu ef til vill ófáanleg. Það veit 
jeg ekki; slíkt er mest undir stjórninni 
komið. En það vakti þó fyrir nefndinni, 
að ef til vill yrðu lán vandfengin, og 
því vildi hún fara mjög varlega og skorða 
lán við 20 krónur á íbúa. En ef slík 
dýrtíðarlán verða veitt, þá álitum vjer 
það minsta, sem hægt er til að taka, 
vera 1 miljón króna, og ef stjórnin get- 
ur ekki útvegað það lán, þá tekur það 
auðvitað ekki lengra. Þá er landsstjórn- 
in löglega afsökuð frá því að geta hjálp-

8*
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að með fjárframlögum og reynir þá 
má ske að snúa sjer að öðrum bjarg- 
ráðum. Nefndin heíir þó vænst þess, 
að stjórnin hafi einhver ráð, og von- 
ar það enn, en heldur því þó ekki 
fram til streitu, síst gagnvart hæstv. 
fjármálaráðherra.

Annars skal jeg ekki þrefa um þetta, 
en verð að segja, að þessi 5 króna styrkur 
er ekkert annað en málamynda handa- 
þvottur, sem ekki er vert að tala um. 
En þetta segi jeg frá eigin sjónarmiði.

Hv. frsm. minni hl. (J. B.) hefir víst 
Bkilið svo orð mín um kolauppbótina, 
að jeg hafi verið að finna að þvi, að 
ódýrum kolum var úthlutað til fátækari 
manna. En jeg var ekki að finná að 
þessu. Jeg sagði að eins, að hún hefði 
náð skamt, og það er vist sannmæli. 
En það sagði jeg til þess að sýna, hve 
mikið fje þyrfti til þess að vinna bug 
á dýrtíðinni, hve mikil neyslan er orðin 
i landinu, á ýmsa lund, og hve mikið 
þarf til þess að bæta úr, er menn tekur 
að skorta. Nefndin áleit það algerlega 
fyrir utan sitt hlutverk í þessu sambandi 
að finna að kolaúthlutuninni.

Þá mintist hæstv. fjármálaráðherra, 
sem eðlilegt var, á till. meiri hl. um 
breytta tilhögun á dýrtíðarvinnu. Hv. 
þm. V.-Sk. (G. Sv.) hefir nú að miklu 
leyti tekið af mjer ómakið að tala nán- 
ar um það, því að hann hefir skýrt það 
fyrir hv. deild, að það væri fult svo 
góð tilhögun, að sveitar- og bæjarstjórnir 
tæku að sjer að sjá um þessa dýrtíðar- 
vinnu, en hefðu að eins fulltingi lands- 
stjórnarinnar á bak við sig. En hæstv. 
fjármálaráðb. spyr: Hvað á að kaupa? 
Hve mikið á að kaupa? Hvaða 
verði á að kaupa það, sem keypt er? 
Það hefði nú verið ósköp eðlilegt, að 
hann spyrði sjálfan sig þannig. Hann 
hefir sjáifur á siðastliðnu ári ráðist i 
annað eins með dýrtíðarvinnu og hjer 
er ráð fyrir gert. Fyrst og fremst hefir

hann ráðið, eða hæstv. landsstjórn, hvað 
unnið hefir verið. Hún hefir lika ráðið, 
hve mikið hefir verið unnið, eða í dýr- 
tíðarvinnu lagt, og enn fremur hefir hún 
ráðið verði vinnuafurðanna, raeð því 
að ráða kaupgjaldi verkamannanna. 
Hæstv. Iand8stjórn hefir því á næstliðn- 
um vetri svarað öllum þessum spurn- 
ingum, án allrar fyrirsagnar af þingsins 
hálfu, og er ekki meiri vandi að svara 
þeim simkvæmt till. nefndarinnar. Hún 
hefir haft til þessa aðstoðarmenn og get- 
ur það enn hjer eftir.

Víst er um það, að mikið hefir verið 
fundið að þessum framkvæmdum stjórn- 
arinnar; það hefir heyrst bæði í samtali 
við einstaka menn og í blöðum. En 
meiri hlutinn hefir ekki gert sig að dóm- 
ara um það, á hverjum rökum þessar 
ákúrur eru bygðar. Slikar ráðstafanir 
orka altaf tvímælis, og er það óheppi- 
legt og óþægilegt fyrir stjórnina, og því 
betra að losa hana við þær, því að þær 
liggja lika fjær hennar verksviði en 
bæjar- og sveitarstjórna. En þetta getur 
líka komið öldungis í sama stað niður, 
að því leyti, að landssjóður styrkir, ef 
hann hefir fje. Og það er sýnt i nál., 
að styrkveitingin til dýrtíðarvinnunnar 
í Reykjavík í vetur hefði komið alveg í 
sama stað niður, þótt bæjarstjórn hefði 
staðið fyrir verkinu. Landssjóður eða 
stjórnin hefði keypt grjótmuloinginn af 
bænum og gert >akkorðs«-samning við 
hann um þennan vegarspotta. Það virð- 
ist liggja i augum uppi, að landsstjórn- 
in geti ekki staðið fyrir dýrtíðarvinnu 
beint fyrir landssjóð, nema þar sem um 
landssjóðsfyrirtæki er að ræða. Þess 
vegna yrði slik landssjóðsvinna á örfá- 
um stöðum. Nú er ekki heppilegt fyrir 
menn að koma úr fjarlægum hjeruðum 
til þess að sækja þessa dýrtíðarvinnu, 
og yrði þá að eins á einstöku »8100- 
um, sem komið yrði á slíkri dýrtíðar- 
vinnu. Og á þessum fáu stöðum getur
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8Ú tilhögun komið i staðinn, sem meiri 
hl. leggur til.

Jeg vona nú, að etjórnin athugi þetta 
og hæstv. fjármálaráðh. reyni að skilja. 
Það er nauðsynlegt, ef þessar till. verða 
samþyktar, að stjórnin skilji, og vilji 
skilja, hvað og hvernig það er, sem hún 
fær til meðferðar.

Mjer heyrðist hæstv. fjármálaráðh. 
gefa í skyn, að fjárhætta gæti stafað af 
afskiftum stjórnarinnar af dýrtíðarvinn- 
unni, þeim er meiri hl. leggur til. Það 
get jeg ekki skilið, að slík tilhögun verði 
til þess, að fje fari forgörðum. Þvert 
á móti þykist jeg viss um, að það reyn- 
ist mun ^dýrara að kaupa afurðir þess- 
arar vinnu, t. d. af Reykvikingum, held 
ur en ef hún stendur fyrir henni á lík- 
an hátt og í vetur.

Jeg ætla þá ekki að fara meira út í ræðu 
hæstv. fjármálaráðh. En þá vil jeg vikja 
að þeim brtt., sem komið, hafa frá ein- 
stökum hv. þm. Er þá fyrst brtt. á 
þgskj. 94, frá hv. 1. þm. Árn. (S. S.). 
Vjer höfðum efni hennar til meðferðar 
í nefndinni, en gátum ekki fallist á, að 
landsstjórnin færi að kaupa vinnu aust- 
ur í Árnessýslu. Auk þess álitum vjer 
ekki eins mikla þörf á dýrtíðarviuuu í 
landbúnaðarhjeruðum, eins og Árnes- og 
Rangárvallasýslu. Ef til vill mætti senda 
til vinnunnar menn úr Reykjavík. En 
sem aagt hefi jeg ekki umboð til þess að 
tala um till. fyrir nefndarinnar hönd, 
en ekki get jeg fallist á hana í svipinn, 
en annars verður hver nefndarmaður 
að meta hana eins og honum líst rjett 
vera.

Svo er brtt. á þgskj. 124, frá hv. þm. 
V.-Sk. (G. Sv.). Jeg get ekkert um till. 
sagt fyrir nefndarinnar hönd; hún hefir 
ekki heldur haft tök á því að athuga 
bana. En frá mínu sjónarmiði er eitt 
við hana að athuga, og það er það, að 
hún er brtt. við stjórnarfrv., en ekki

rneiri hl., svo að það er best að láta 
hana liggja milli hluta.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
þarf ekki_ að halda langa tölu í þessu 
máli, og ætla ekki að gera það, því að 
hæstv. fjármálaráðh. hefir skýrt svo af- 
stöðu 8tjórnarinnar. Ætla jeg því ekki 
inn á nein sjerstök atriði, en að eins 
minnast á það, sem nú er fram komið 
um lán vegna dýrtíðarinnar. Jeg benti 
á það á síðasta þingi, að þessi vegur, 
lánveitingarnar, mundi ekki vel heppi- 
legur. Og mjer finst hv. deild, og þingið 
í hcild sinni, hafa rekið sig á, að það 
cr dálitið athugavert að fara þá leið. 
Jeg hefi ekki heyrt eins einasta manns 
getið, er lastað hafi stjórnina fyrir það, 
að hún notaði ekki lánsheimildina i þeim 
lögum, er nú gilda.

Að menn urðu svo fljótt sammála um 
þetta, ætti að færa mönnum heim sann- 
inn um það, að þessi leið, lánaleiðin, 
muni eitthvað athugaverð. Jeg skal nú 
játa, að eftir till. hv. bjargráðanefndar 
er áhætta landssjóðs i fljótu bragði ekki 
eins mikil og í lögum þeim, sem nú gilda. 
En jeg segi: i fljótu bragði. En það má 
ekki líta á eitt ár. Það verður að bú- 
ast við því, að ófriðurinfi, og þar af leið- 
andi dýrtíðin, haldist mörg ár enn. Ef 
byrjað er að lána, er örðugt að hætta 
þvi. Þarf þá ekki nema ofureinfalt 
reikningsdæmi til þess að sýna, að áður 
en varir er landssjðóur sokkinn niður í 
það diki, sem hætt er við að hann kom- 
ist seint upp úr. Segjum, að lánið yrði 
ekki meira en 1 miljón króna fyrsta 
árið Með sama áframhaldi ýrði það 2 
miljónir næsta árið o. s. frv.

Annars held jeg, að þessi rótgróni 
hugsuuarháttur í hv. þm. um, að lands- 
sjóður láni mönnum, sje frá þeim tíma, 
er bankarnir voru ekki enn teknir til 
starfa. Landssjóður á alls ekki að vera
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lánsstofnun, heldur eiga bankarnir að 
vera það. Þess verður fyrst og fremst 
að krefjast, að bankarnir hjálpi lands- 
sjóði og sveitarfjelögum um fje. (P. J.: 
Það er gert ráð fyrir því). .Ef svo er, 
þá er það óskiljanleg hringferð, að lands- 
sjóður láni fyrst fje hjá bönkunum og 
sveitarfjelögin siðan hjá landssjóði. Hvi 
mega þá ekki sveitarfjelögin fara strax 
beint til bankanna? Þeir, sem vilja fara 
varlega, ganga ekki inn á þessa lána- 
leið. Og þeir, sem viija tryggja sjálf- 
stæði landsins, bæði fjárhagslegt og ann- 
að, ganga ekki inn á þessa braut. Það 
er betra að vita, hvað maður treystir 
sjer til. Það er betra að leggja út ’/a 
miljón króna en að lána margfalt fje 
upp á óvis8a endurborgun, því að þegar 
sveitarfjelögin eru orðin svo illa stödd, 
að þau verða með þessum lánum að 
bjarga sjer frá hungursneyð, þá liggur 
i augum uppi, að endurborgun frá þeim 
er óviss. En ef hitt er meiningin, að 
lána ekki úr landssjóði fyr en bank- 
arnir geta ekki lánað lengur, þá er eins 
gott að láta það vera að samþykkja 
þessa till. Hún verður þá aldrei notuð, 
Bankarnir okkar eru ekki svo illa stadd- 
ir, að þeir geti ekki lánað sveitarfjelög- 
um landsins 2 miljónir næsta ár, ef þeir 
vilja.

Jeg endurtek það, að landið á ekki 
að vera lánsstofnun. Það er misskilning- 
ur frá gömlum tíma, sem menn eru ekki 
búnir að losa sig við. Það er alt ann- 
að mál, þótt landssjóður i einstökum til- 
fellum styrki með lánum sjerstök fyrir- 
tæki, sem miða að aukinni framleiðslu. 
En þetta, sem hjer er farið fram á, á 
sjer hvergi nokkursstaðar fordæmi, svo 
að jeg viti.

Háttv. meiri hluti hefir gert mjög lit- 
ið úr þessum styrk úr landssjóði, 5 kr. 
á mann, sem landsstjórnin vill veita. 
En þegar það er tekið saman við það 
fje, sem sveitarsjóðir eiga að leggja

fram, eftir stjórnarfrv., þá er þessi styrk- 
úr einungis einum fjóða hluta minni en 
lánsstyrkur sá, er meiri hluti nefndar- 
innar ætlast til að veittur sje, og 5 
krónur á mann handa hverju sveitar- 
fjelagi er að vísu ekki raikið, en 
það væri þó dálitill styrkur. Við skul- 
um gera ráð fyrir, að ekki þyrfti að 
nota hann nema handa svona ’/4 hluta 
af ibúum hvers sveitarfjelags; það yrðu 
þá 100 krónur handa hverju 5 raanna 
heimili, og bætist þar við tillagið frá 
sveitinni sjálfri, þá nemur þetta 300 
krónum. Það yrði þó dálítill styrkur, 
svó að það er ekki rjett hjá háttv. 
frsm. meiri hlutans (P. J.), aðeþetta sje 
að eins handaþvottur, því að ástandið 
er ekki orðið svo hjer enn þá, að hver 
maður i hverju einstöku sveitarfjelagi 
þurfi styrk til þess að geta lifað. Jeg 
tel það mjög athugavert fyrir hverja 
stjórn að þurfa að framkvæma slík lög 
sem þetta frv., einkum og sjer í lagi með 
það fyrir augum, að verið geti, að ófrið- 
urinn haldi áfram nokkur ár enn þá, 
því að jeg geri ekki ráð fyiir öðru en 
að háttv. meiri hluti bjargráðanefndar 
hugsi út í það.

Jeg sagði áðan, að jeg vildi ekki fara 
út i nein einstök atriði, enda gerist þess 
ekki þörf, og auk þess hefir, auk hæstv. 
fjármálaráðherra, háttv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.) talað í málinu eftir því sem stjórn- 
in lítur á það, og get jeg í flestum til- 
fellum sagt, að jeg sje háttv. þm. (G. 
Sv.) alveg sammála, eða yfir höfuð að 
tala í öllum aðalatriðum, enda kemur 
álit háttv. þm. (G. Sv.) fullkomlega 
saman við álit stjórnarinnar yfirleitt.

Það var eitt aukaatriði, sem háttv. 
frsm. meiri hl. (P. J.) var að tala um, 
að það gæti verið tvímælum bundið, 
hvort dómar um ýms verk stjórnarinn- 
ar fjellu á þá leið, að þeir yrðu henni 
þægilegir. Jeg verð þá að segja það, 
að ef hver stjórn ætti að hugsa mikið



125 Stjórnarfrumvörp samþykt. 126
Almenn dýrtiðftrhjálp.

um það, hvernig dóma verk hennar 
fengi, þá færi að verða erfitt að stjórna 
bæði hjer og annarsstaðar. (S. S.: En 
er hún ekki altaf að hugsa um það?) 
Nei, hún verður að sætta sig við að fá 
skammir alstaðar frá. (B. J.: Heyr!) 
(E. A.: Heggur sá, er hlífa skyldi).

Framsm. minni hl. (Jörundur 
Brynjólfsson): Jeg skal nú ekki 
lengja umr. mjög mikið; það eru að 
eins nokkur atriði, sem hafa komið fram 
síðan jeg talaði í gær, sem jeg vildi 
minnast nokkuð á.

Hæstv. fjármáiaráðherra spurði um 
það i gær, hvort ekki bæri að skoða 
ákvæði viðaukatill. minnar við brtt. á 
þgskj. 89 i gildi jafnlengi og dýrtíðar- 
lögin, og liggur það í augum uppi, að 
svo er, enda bendir orðalag till. ótvi- 
rætt á það, og þarf jeg víst ekki að 
skýra það nánar.

Þá vil jeg minnast örlítið á þau at- 
riði, sem fram hafa komið hjá öðrum 
háttv. þm. Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) 
drap á það, að hann gæti ekki fallist 
á till. minni hl. vegna þess, að þær 
gengju of langt. Um brtt. hans þarf 
jeg ekkert að segja, því að þær ganga 
í líka átt og mínar, og þykir mjer vænt 
um það, að ekkert verulegt ber okkur 
á milli, en að brtt. mínar gangi lengra 
en hans, er að eins að nokkru leyti, 
aðaliega þar sem talað er um bráða- 
birgðalán til sjávarútvegs, en þar með 
meina jeg, að landsstjórnin veiti nokk- 
urn gjaldfrest á slíkum nauðsynjum, ef 
þörf krefur. Jeg hygg, að slík fyrir- 
greiðsla geti orðið mjög mikið til að 
ljetta undir með atvinnuveginum, og 
gæti meira að segja forðað frá því, að 
fjenu væri varið i eitthvað, sem borg- 
aði sig siður. Hins vegar tók jeg það 
fram, að það væri meining min, að gætt 
væri fylsta hófs, en taldi gott, að heim- 
ildin væri fyrir höndum, enda hygg jeg,

að það hafi komið í Ijós á siðasta vori, 
að gott hefði verið, að heimild hefði 
verið til þessa fyrir landsstjórnina. Ann- 
are finst mjer, að brtt. háttv. þm. (GL 
Sv.) gangi að nokkru leyti i þessa átt.

Þá ætla jeg að vikja nokkrum orðum 
að háttv. frsm. meiri hl. (P. J.), og skal 
jeg reyna að vera stuttorður um þau 
atriði, sem haun mintist á, enda þótt 
hann dræpi á margt og jeg þyrfti að 
svara miklu af því. Hann byrjaði ræðu 
sina á því, að það, sem mig og meiri 
hl. greindi mest á i þessu raáli, væri 
blærinn á till. meiri hl., en jeg tók það 
þegar fram i gær, að það er ekki það, 
sem okkur greinir mest á um, heldur 
sá meginstefnumunur, sem er á milli 
skoðana meiri og minni hl., að meiri 
hl. vill ekki á nokkurn hátt veita nokk- 
urn stuðning nema að eins með lánum. 
Þar greinir meiri og minni hl. mjög 
tnikið á. Miklu meir en háttv. frem. 
meiri hl. (P. J.) vildi gefa í skyn. Það 
er ekkert verið að tala um að veita fje 
úr landssjóði, nema þess sje full þörf. 
Ákvæðin um það eru svo ljós, bæði hjá 
meiri og minni hl., að það er öllum 
ljóst, hvert stefnt er.

Þessi rannsókn, sem háttv. meiri hl. 
viil koma á, er mjög gagnsfitii, þegar 
skilyrðfn fyrir lánum eru svo ströng, 
að þeim hlýtur að verða framfylgt; það 
verður alls ekki komist hjá því fyrir 
þá, er biðja um lán, að gefa þær upp- 
lýsingar um nauðsyn slikra fjárbóna, 
sem tilskiidar eru.

Stjórninni er ætíð innan handar að 
fullvissa sig um, að full þörf sje fyiir 
fjeð, áður en hún lætur það af hendi. 
Þessi skoðun er þvi ekkert annað eu 
kák, fyret að skoðunarmennirnir eiga 
ekki að fara heim á heimilin. Menn 
geta nú lika farið nærri um það, hve 
rnikið væri að marka eftirlit þessara 
manna, t. d. í fjölmennum kauptúnura, 
eins og i Reykjavik. Og fyrst það er
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nú meining háttv. meiri hl., að skoðun- 
armennirnir fari að mestu eftir umsögn 
fátækranefndanna um, hvernig ástandið 
er, og þeir eiga að taka það trúanlegt, 
því má þá ekki láta umsögn fátækra- 
nefndanna nægja? Er slík umsögn 
nokkuð ábyggilegri, þótt þessir skoðun- 
arinenn flytji haua til stjórnarráðsins? 
Jeg held, að hún væri jafnábyggileg, 
þó að hún kæmi án nokkurs milliliðs 
frá fátækranefndum til stjórnarráðsins. 
Og því á þá að raunalausu að baka 
sveitar- eða bæjarfjelögum þennan kostn- 
að, sem af skoðuninni leiðir. Umsögn 
þessara manna verður því ekkert ann- 
að en umsögn hlutaðeigandi sveitar- 
nefndar, og hefir því ekkert meira gildi 
Hætt er lika við, að menn muni verða 
allþurfandi orðnir, þeir sem á annað 
borð þurfa á bjálp að halda, þegar skoð- 
uninni er lokið. Við skulum t. d. líta 
á, hvernig fara mundi hjer í Reykjavik, 
hvilíkur tími gengi til þes3, þar sem 
ókunnugir menn eiga að fara að rann- 
saka ástæður manna í bænum. Jeg 
vildi að minsta koati ekki láta skipa 
mjer slikt verk, og þó að háttv. frsm. 
meiri hl. (P. J ) væri skipaður til þess, 
imynda jeg mjer, að hann myndi biðj- 
ast undan því. Og það lái jeg honum 
ekki. *

Þá drap háttv. frsm. meiri hl. (P. J.) 
á það, að honum hefði oft fundist jeg 
skilja sig mörgum betur og að honum 
hefði fallið vel að vinna með mjer í 
nefndum. Mjer þótti nú vænt um þau 
orð hans, því að okkur hefir ætið kom- 
ið vel ásamt, en jeg held, að það sje 
ekki af neinu skilningsleysi frá minni 
hendi, að okkur ber nú á milli. Mjer 
finst hann nú vera allur annar maður 
heldur en hann er vanur að vera, ekki 
eins víðsýnn eins og hans er venja.

Þá drap háttv. frsm. (P. J.) á það at- 
riði, að við hefðum ekki ráð á að gera 
mikið fyrir almenning, og þvi yrði að

hafa till. mjög svo þröngar. Þetta er 
alveg rjett; því miður er svo ástatt með 
okkar búskap. En jeg held nú, að 
hvorki till. meiri nje minni hl. sjeu svo 
víðtækar, að nokkur ástæða sje til þess 
að óttast misbrúkun á fje landssjóðs 
samkvæmt þessum lögum.

Að málið eigi að vera í einhverskon- 
ar meðaumkvunarþoku hefi jeg aldrei 
óskað effcir, enda hygg jeg, að till. 
háttv. meiri hl. sjeu þannig úr garði 
gerðar, að þær hafi ekki á sjer neinn 
meðaumkvunarblæ. Og jeg hygg, að 
till. minni hl. sjeu svo ljósar, að auð- 
sætt sje, hvert stefnt er, og engin ógn- 
ar meðaumkvun, sem lýsir sjer í þeim, 
því miður.

Það er ætlunin með þessum lögum, 
að stjórnin forði fólki frá hungri og 
harðrjetti, þar .sem það vofir yfir. Lið- 
sinni landssjóðs við almenning er nú 
ekki meira. Jeg mundi hafa kosið, að 
frekari ívilnanir hefðu verið gerðar, ef 
þess hefði verið nokkur kostur.

Um það atriði, sem háttv. framsm. 
meiri hl. (P. J.) drap á, að jeg teldi 
meiri hl. svifta þau hjeruð stuðningi, 
sem geta ekki sjálf bjargast, get jeg 
ekki annað sagt en að mjer finst það 
liggja í augum uppi. Hann vill ekki 
veita neina hjálp nema með lánum, og 
lána þá fyrst, er alt er að fara í kalda 
kol.

En eins og jeg hefi áður tekið fram, 
þá er það beint skaðræði að ganga svo 
nærri gjaldþoli eins sveitarfjelags, að 
við borð liggi, að efnamennirnir ætli að 
fiýja úr sveitinni. Ef stuðningi til sveit- 
ar- eða bæjarfjelaga er hagað á þann 
hátt, þá verður það svo i reyndinni, að 
landið þarf að borga tíu peninga fyrir 
einn. Það myndi nægja einn peningur, 
ef bæjarfjelagið fengi hjálp i tima til 
þess að halda i rjettu horfi, i staðinn 
fyrir að ekki veitir af tiu, ef ekki er 
farið að hjálpa fyr en alt er að lenda
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í kaldakoli. Auk þess hefði landssjóður 
ekki efni á að reisa heil sveitarfjelög 
við aftur. Hitt veit jeg ósköp vel, að 
háttv. framsm. meiri hl. (P. J.) vill 
hjálpa fólki, 8vo að það geti lifað.

Um það atriði, sem háttv. framsm. 
meiri hl. (P. J.) bar dálitinn kviðboga 
fyrir, ef -þessi hjálp væri veitt, sem 
stjórnarfrv. gerir ráð fyrir, mundi sveit- 
arfjelögunum lánast að smeygja inn 
undir dýrtíðarráðstafanirnar ýmsum 
gjöldum, sem ekki koma þeim beinlínis 
við, þá hygg jeg að það sje engin hætta 
á þvi; til þess þarf ekki annað en að 
heimta eldri reikninga bæjarfjelaganna. 
Á þeim má nokkuð sjá, hvernig gjöld- 
unum er varið; með þeim athugunum 
má sjálfsagt sannfæra sig um, hvort 
óskir sveitar- eða bæjarfjelagsins eru á 
rökum bygðar.

Þá drap háttv. framsm. meiri hl. (P. 
J.) á nokkur atriði snertandi Reykjavík, 
út af þeim styrk, er landssjóður veitti 
siðastliðinn vetur, sem sýnishorn þess, 
hve mikið fje þyrfti, þegar hjálpa ætti 
fjölmennum bygðarlögum. Þetta er al- 
veg rjett, en aftur hefl jeg nokkrar at- 
hugasemdir að gera við reikningsfærslu 
háttv. framsm. meiri hl. (P. J.). Hann 
talaði um, að 214,000 kr. hefðu gengið 
til Reykjavíkur í afslætti á kolaverði, 
en það er ekki rjett; það voru ekki 
nema 91,720 krónur, þvi að það er ekki 
rjett að reikna smálestina á 300 krónur; 
þegar talað er um fjárframlag lands- 
sjóðs, verður að reikna hana á 200 
krónur, eða þvi sem næst. LandBsjóð 
koBtuðu kolin ekki meira. (P. J. t Má 
jeg spyrja: Átri Reykjavík kost á þess- 
um kolum annarsstaðar frá fyrir 200 
krónur?). Jeg sagði, að ef talað væri 
um, hvað landssjóður hefði skaðast í 
beinum fjárútlátum, þá eru það þó ekki 
nema ca. 91,720 krónur, er til Reykja- 
víkur hefir gengið. Og til enn frekari

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

árjettingar þessu vil jeg leyfa mjer að 
benda á, hverjum það er eiginlega að 
þakka, að landssjóður fjekk þessi kol 
á 200 krónur smálestina. (P. J.: Það 
kemur ekkert málinu við; háttv. þm. (J. 
B.) er altaf út i öfugum hlutum, sem 
ekkert snerta málið). Jú, það kemur 
málinu einmitt við. Landið fjekk þessi 
kol beinlinis fyrir það, að togaramir 
voru seldir. Og hvaðan voru þeir? En 
það, sem háttv. framsm. meiri hl. (P. J.) 
drap á, að auk þessa hefðu farið til 
dýrtíðarvinnu ca. 300 þús. kr., þá er 
það alveg rjett, en þess má geta, að 
mikið af þessu er lán, og vinnan, sem 
unnin hefir verið fyrir landssjóðsreikn- 
ing, er þó allmikils virði, en ekki dett- 
ur mjer í hug að telja annað en að 
þetta hafi verið mjög mikill stuðningur.

Þá drap háttv. framsm. meiri hl. (P. 
J.) á eitt atriði i brtt. minum, lán til 
sjávarútvegs, og gat þess, að ekki hefði 
verið rætt um það í nefndinni. Það er 
að visu rjett, að það var ekki rætt um 
það í þeirri mynd, sem það kom fram í 
i till. minum, en í nefndinni var talað 
á víð og dreif um ýms atriði, er snertu 
þetta mál. Og eftir þvi, sem fram kom 
i nefndinni, þá bjóst jeg ekki við, að 
meiri hl. mundi hreyfa þessu, og þvi 
ber jeg það fram. Jeg ætlast ekki til, 
að þetta sje lánað nema stutta stund, 
gegn tryggingu. Jeg tel, að það mundi 
mjög mikið ýta undir menn með að 
stunda sjávarútgerð, og er það mjög 
þýðingarmikið.

Hvað það atriði snertir, að jeg hafi 
ekki farið alveg rjett með orð háttv. 
meiri hl. um það, hvað landssjóði hefði 
áskotnast af striðsgróða einstakra manna, 
þá held jeg, að þar hafi jeg ekki hallað 
rjettu máli. Jeg gat þess, að landssjóð- 
ur mundi ekki hafa látið úti meira til 
dýrtiðarhjálpar almennings en hann hefir 
fengið af verðhækkunartollinum, eða

9
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ekki svo að neinu verulegu næmi. En 
landssjóður hefði getað aflað sjer enn 
meiri stríðsgróða, ef vel hefði verið á 
haldið. Það var einmitt yfirsjónin hjá 
Alþingi í byrjun ófriðarins, að ekkert 
var gert til þess að afla landinu tekna, 
að menn, sem fengu mikinn striðsgróða, 
greiddu ekki neitt gjald i landssjóð. 
Reyndar hefði landssjóður fyrir löngu 
getað verið búinn að afla sjer mikilia 
tekna, svo að hagur hans hefði nú 
staðist vei. Útlendu síldarkóngarnir hefðu 
verið mátulegir til þess að greiða all- 
mikið gjald til landssjóðs. Þeir gerðu 
bændum þvi nær ómögulegt að fá fólk 
til heyvinnu að sumrinu, sópuðu að 
sjer verkafólkinu, unnu að eins um há- 
sumarið hjer, guldu að visu þessa stund 
hátt kaup, fóru svo, þegar haustaði, heim 
til sin með margra miljóna króna gróða, 
skattfrjálsir að kalla. Þeir veittu enga 
atvinnu að vetrinum verkafólkinu, svo 
að það var atvinnulaust að vetrinum, 
og jeg er hræddur um, að sumarkaupið 
hafí þá hrokkið skamt. Dvöl þessara 
manna var því öllura landsmönnum til 
stórtjóns.

Þá drap háttv. framsm. meiri hl. (P. 
J.) á dýrtiðarskattinn, sem feldur var á 
síðaata þingi. Þar var jeg nú á sömu 
skoðun og háttv. framsm. (P. J.), svo 
að við getum ekki sakað okkur ura það, 
þótt hann' væri feldur.

Háttv. framsm. meiri hl. (P. J.) drap 
á Dani og ráðstafanir þeirra. Þeir hafa 
gert mikið til þess að halda vöruverði 
niðri og kaupgjaldi, og atvinnuvegir 
þeirra munu ganga furðu likt og á frið- 
artimum. Þar hafa þeir nú notið sinnar 
fyrirhyggju um að afla landinu tekna i 
tíma. Gætu þeir í því efni verið okk- 
ur til fyrirmyndar.

Háttv. framsm. meiri hl. (P. J.) mint- 
ist á dýrtíðarvinnuna, sem landsstjórnin 
ljet framkvæma í vetur, og kvað þær

ráðstafanir stjórnarinnar hafa sætt hörð- 
um dómum í blöðum, og eins Ijetu menn 
hjer í ljós mikla óánægju yfir vinnunni. 
Það er nú sjerstaklega ein grein, sem 
birtist í einu blaði snemma í vetur, sem 
beiniínis taldi alt liðsinni frá landssjóðs 
hálfu til handa almenningi mesta óþarfa. 
Fjárhagur almennings hefði verið svo 
góður, að menn hefðu vel getað bjarg- 
ast á eigin spýtur, án nokkurs stuðnings. 
Þingið var beinlínis vitt í þessari grein 
fyrir afskifti sín og ráðstafanir af dýr- 
tiðarmálinu, fyrir það, sem það gerði til 
handa almenningi. Greinarhöf. bygði 
ummæli sín aðallega á því, hve spari- 
sjóðsfje hefði vaxið í bönkunum, og taldi, 
að í sama eða líku hlutfalli hefðu efni 
almennings aukist. Allir sjá, að þetta 
nær nú ekki nokkurri átt. Það er öll- 
um kunnugt, hve nauðsynjavörur og 
verkakaup hefir hækkað misskjótt og 
mismikið, kaupið ætið mikið minna og 
seinna. Af því er Ijóst, hvílik fjarstæða 
þetta er. Annars skal jeg ekki fjölyrða 
um þetta frekar. Jeg býst við, að þeir 
einir haldi þessu fram, sem lítt eru 
kunnir högum almennings. Jeg vil ekki 
ætla neinum svo ilt, að hann segi þetta 
eða þessu likt gegn betri vitund, þegar 
útlitið er jafnalvarlegt eins og það 
hefir verið nú í seinni tíð.

Viðvíkjandi þvi, er háttv. framsm. 
meiri hl. (P. J.) sagði, að einstakir menn 
hjer í bænum teldu þessa dýrtíðarvinnu 
landsstjórnarinnar óþarfa, er það að 
segja, að jeg er þess fullviss, að slík 
ummæli koma að eins frá einhverjum 
þeim, er hafa nóg fyrir sig að leggja, 
og þeim hinum sömu er þá vafalaust 
ekki mjög sárt um afkomu annara. Og 
hverjir eru þessir menn, sem á bak við 
bera slikar sögur sem þessar? Það væri 
vel við eigandi og nokkurs virði, að það 
upplýstist. Fátæklingarnir í kauptúnun- 
um gætu þá fært þeim þakkir næsta vet-
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ur, ef þessir menn valda því nú, að lítið 
eða ekkert verður gert til hjálpar al- 
menningi nú á þessu þingi.

Um það atriði, sem háttv. frsm. meiri 
hlutans (P. J.) drap á, viðvikjandi at- 
vinnubótunum, að það gætu bæjar- og 
sveitarfjelög leyst eins vel af hendi og 
landið, þá er því að svara, að ef geta 
bæjar- og sveitarfjelaga væri svo mikil, 
að þau gætu veitt alþýðu manna at- 
vinnu, þá kæmi það nokkuð i sama 
stað niður, en nú vantar þau getuna til 
þessa, af þvi að þau hafa ekki nægi- 
legt bolmagn til að setja svo mikið fje 
fast, sem til þessa þarf.

Annars verð jeg að segja það, að jeg 
get ekki betur sjeð en að þessar brtt. 
meiri hlutans sjeu algerlega óþarfar, þvi 
að ef ekki er veittur frekari styrkur 
heldur en þær fara fram á, þá ber 
landsstjórnina bæði lagaleg og siðferði- 
leg skylda til að veita styrkinn sam- 
kvæmt sveitarstjórnarlögunum, því að 
þar stendur, að landið verði að bjálpa 
þeirri sveit, er hallæri er í og þarf þvi 
ekki að fara að semja ný lög um það.

Hæstv. forsætisráðherra vjek að þvi, 
að það væri sameiginlegt með meiri og 
minni hluta, að styrkurinn, sem sveitar- 
og bæjarfjelög fengju úr landssjóði, væri 
lántaka bjá honurn, og taldi hann það 
óheppilegt, þar eð landssjóður væri eng- 
in lánsstofnun, en þess ber að gæta, að 
kornið getur það fyrir, að sveitar- og 
bæjarstjórnir geti ekki fengið lán hjá 
innlendum peningastofnunum, og því 
væri það óvarlegt að heimila ekki sams- 
konar lán og hjer er farið fram á, í 
lögura sem þessum. Hins vegar get jeg 
fallist á, að stjórnin mundi veita lán, er 
alt væri komið i stakasta neyðarástand. 
En jeg teldi rjettara, að þetta kæmi 
fram í lögum um þetta efni, sem Al- 
þingi hefir samþykt, og því hefi jeg tek- 
ið þetta atriði upp í till. minar.

Einftr Arnórsson: Jeg ætla að 
leyfa mjer að víkja að örfáum atriðum 
i nefndarálitunum.

Mjer skilst, að þegar maður ber sam- 
au frv. stjórnarinnar og gildandi lög, þá 
sje aðalbreytingin sem orðin er aú, að láns- 
heimildin til sveitarfjelaganna sje num- 
in burt, aömuleiðis að landssjóður selji 
vörur undir verði, og að atvinnubætur 
sjeu gerðar fyrir reikning landssjóðs. 
En aðalatriðið í stjórnarfrv. skilst mjer 
vera það, að landssjóður leggi til ákveðna 
upphæð, 8em svarar 5 krónum á hvern 
mann, til dýrtíðarhjálpar, með því skil- 
yrði, að hvert sveitarfjelag leggi fram 
10 krónur á mann, auk venjulegra út- 
gjalda.

En það er þetta í stjórnarfrv., hvað 
»venjuleg útgjöld* hreppa eru, sem mjer 
fyndist rjettara að ákveða nánara, ef 
þetta frv. yrði samþykt. Aðaltekjuatofn 
sveitar- og bæjarfjelaga eru aukaútsvör- 
in, en þau eru misjöfn frá ári til árs, 
og því verður erfitt að segja, hver hin 
venjulegu útgjöld eru. Eru þau t. d. það 
meðaltal af útgjöldum hreppa, sem út 
kæmi, er tekinn væri einhver viss ára- 
fjöldi.eðaeru þauútgjöldin,sem veriðhafa 
það árið, sem ekki hefir sjerstaklega 
staðið á. Jeg vildi skjóta því til stjórn- 
arinnar, hvort hún vildi ekki athuga 
þetta.

Líka er það annað atriði í 4. gr. 
stjórnarfrv., sem jeg vildi athuga. Það er 
greinarmunurinn, sem gerður er á þeira, 
sem þiggja af sveit, og þeim, sem ekki 
þiggja af sveit. Það er sem sje vafa- 
mál, hvort halda beri þessari skilgrein- 
ingu, eða láta eifct yfir alla ganga að 
þessu leyti.

Svo eru það till. háttv. meiri hluta 
bjargráðanefndar, sem jeg vil minnast 
á. Háttv. meiri hluti vill halda aðferð- 
inni að lána, og takmörkin þó 20 kr.

9*
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til hvers íbúa, eða 5 kr. hærri en tak- 
mörk stjórnarfrv. En hræddur er Jeg 
um, að eftir till. meiri hluta bjargráða- 
nefndar geti svo farið, að tekið verði með 
annari hendinni það, sem veitt verður 
með hinni, og þvi valda þessir eftirlits- 
menn; jeg er hræddur um, að ef verða 
& verulegt gagn að þesau eftirliti, og 
eftirlitsmönnum verði gert að akyldu að 
kynna sjer nákvæmlega ástandið á 
hverjum stað, þá lendi alt i handaskol- 
um og drætti, og að það verði ókleift, 
°g Jeg býst við, að það mundi enda 
með með þvi, að eftirlitsmennirnir leit- 
uðu til hlutaðeigandi bæjar- eða sveit- 
arstjómar, og þá rjeðu þær, en eigi þeir, 
í raun og veru. Og hvað gætu þær líka 
annað gert, sem hyggilegra væri?

Við skulum taka dæmi hjeðan.
Hugsum okkur, að bæjarstjórn Reykja- 

vikur leiti til landsstjórnarinnar og vilji 
fá lán. Landsstjórnin verður að kveðja 
til tvo »vel hæfa« menn utanbæjar, sem 
kynna eiga sjer ástandið i bænum og 
leggja svo álit sitt fyrir landsstjórnina.

Guð hjálpi þessum mönnum, vildi jeg 
segja, sem ókunnugir eiga áð fara að 
ganga inn á hvert heimili og athuga 
matvælabirgðir, eldsneyti og jafnvel 
klæðnaði raanna. Hvilikur óratimi 
mundi ekki fara i slika rannsókn, sera 
þó yrði að vera svona nákvæm, ef 
nokkuð ætti að vera á henni að byggja. 
Jeg heltj, að þessir menn gætu ekki gert 
mikið annað en að snúa sjer til borgar- 
stjóra með fyrirspurnir, og svo mundi 
borgarstjóri semja svör sín eftir bestu 
vitund og eftir ráðum fátækranefndar, 
bjargráðanefndar eða dýrtíðarnefndar 
bæjarstjórnar, og með þessi svör yrðu 
þessir kvöddu menn að gera sig ánægða. 
Og mjer er nú spurn: Hver er munur- 
inn á þessu og því, að snúa sjer þeg- 
ar i stað til borgarstjóra. Það má vera, 
að rannsóknin yrði erflðari hjer heldur 
en annarsstaðar, en jeg býst við, að nið

urstaðan yrði nokkuð sú sama, og það 
jafnvel í sveitunum. Ef vel ætti að 
vera, þyrftu þeir engu síður þar en hjer 
að fara heim á hvern bæ og rannsaka 
birgðir allar, og er mjer nær að halda, 
að þeir yrðu heldur sporlatir og ljetu 
sjer nægja upplýsingar þeirra manna, 
er besta þekkingu hefðu á ástandi sveit- 
arinnar, og mundi þá valið lenda á 
sveitarstjórnarmönnunum.

Jeg er líka hræddur um, að ef eftir- 
litið á að verða meira en málamynda- 
eftirlit, og gerð yrði krafa til, að bygt 
yrði á sjálfstæðri þekkingu mannanna, 
þá yrði það til þess eins, að aldrei yrðu 
veitt nein lán. En ef því eftirlitið á 
að eins að verða til málamynda, því þá 
ekki að fá upplýsingarnar frá fyrstu 
hendi og sleppa þessum milliliðum ? Jeg 
skal ekki gera svo afarmikið úr þeim 
kostnaði, sem þessir eftirlitsmenn bök- 
uðu sveitunum, en þó er það óþarfi að 
gefa svo mikið fyrir það, sem litils virði 
er eða einkis.

Svo er eitt atriði í nál. meiri hl., sem 
mjer finst að eigi að skilja svo, að setja 
skuli mjög strangar kröfur fyrir lánum 
þessum. Má jafnvel skilja nál. svo, að 
lánið verði ekki veitt fyr en mjög sje 
sorflð að gjaldþoli hreppa, svo að yfir 
vofi, að efnaðri mennirnir flýi sveitir 
sínar, en það gera þeir ekki fyr en í 
fulla hnefana, því að enginn mun gjarn 
á að flýja sveit sína eða bæ, þar sem 
hann ef til vill á fasteignir eða aðrar 
arðberandi eignir. Mjer flnst það koma 
berlega fram hjá meiri hl., að hann 
kannist ekki við, að veruleg neyð sje 
fyrir dyrum, fyr en ástandið er orðið 
svo slæmt. Til þess að rannsaka þetta 
skulu skipaðir »tveir óvilhallir trúnaðar- 
menn«. Þessi setning í áliti meiri hl. 
styrkir mig í þeirri trú, að rannsóknin 
sje hafln til þess að reisa skorður við 
því, að þessi lán v.erði misbrúkuð. 
Það er alveg rjett að setja skorður við
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þvi, að lánin verði misbrúkuð, en 
gæta verður þess; að hafa ekki þær 
skorður avo þröngar, að þær eyðileggi 
framkværad laganna. Og að setja skorð- 
urnar avo þröngar fyrir lánunum, að 
þau skuli ekki veitt, fyr en að því sje 
'komið, að efnaðri mennirnir flýi sveit- 
irnar, það álít jeg of langt farið. Og 
ef svo er komið, að annaðhvort eru 
þesair menn byrjaðir, eða hætta er á, 
að þeir yfirgefi sveitina eðá bæjarfjelag- 
ið, þá er hjálpin of lengi dregin.

Jeg vil svo taka það fram að lokum, 
að þótt svo fari, að brtt. meiri hl. verði 
samþyktar, þá vil jeg slá þann var- 
nagla, að heimildina fyrir lánunum mætti 
nota, þótt ástandið væri ekki svo af- 
skaplegt á staðnum, eins og nál. gerir 
ráð fyrir að þurfi að vera.

Jeg skal 8vo ekki lengja umræðurnar 
raeira, en óska þess, að ef stjórnarfrv. 
verður samþykt, þá taki nefndin at- 
hugasemdir minar og athugi þær í sam- 
bandi við þetta frv.

Bjðrn Kristjánsson: Jeg ætlaði 
mjer ekki að taka til máls í þetta sinn 
og hugði þess ekki þörf, þar sem hv. 
frsm. meiri hl. (P. J) hefir skýrt málið 
allrækilega. En þar sem umræðurnar 
hafa verið svo mjög á víð og dreif, þá 
er jeg hræddur um, að menn geti tæp- 
lega áttað sig á, hvernig þeir eiga að 
greiða atkvæði, og þess vegna sá jeg 
mig tilneyddan að standa upp, og þó 
sjeretaklega út af einu atriði, sem bæði 
hæstv. stjórn og háttv. 1. þm. Reykv. 
(J. B.) bentu á, sem er það, að bank- 
arnir ættu að veita þau lán, sem sveit- 
arstjórnir þyrftu að útvega sjer.

Hv. 2. þm. Árn. (E. A.) skýrði tölu- 
vert, undir hvaða kringumstæðum slík 
lán ættu að vera veitt, þ. e. a. s. »í 
ítruatu neyð«.

Munurinn á frv. hæstv. stjórnar er 
þvi sá, að nefndin vill sjá svo um, að

þessum hjeruðum verði sjeð fyrir lánum, 
en fyrir því hefir stjórnin ekki sjeð, 
heldur ætlar hún sjer að veita 450 þús- 
und krónur til dýrtiðarhjálpar, en láta 
sveitarfjelögin um það, hvort þau nokk- 
ursstaðar geti fengið lán að sínu leyti 
á þeim 2/s, er þau eiga að leggja fram.

Það hefir komið fram i uraræðunum, 
að stjórnin treystir sjer ekki til þess að 
veita þessi lán, og hefir hún þá vísað 
til bankanna, sem hún segir, að mundu 
geta veitt lánin, ef til þess kæmi. Veit 
stjórnin þó, að bankarnir neituðu bæjar- 
stjórn Reykjavíkur um 100 þúsund króna 
lán i fyrra, og varð hún 3,ð taka það 
hjá landssjóði, og þegar fjárhagur bank- 
anna er orðinn það þröngur, þá á ekki 
við að vísa á bankana. Stjórninni er 
fullkunnugt, að bankarnir mega ekki 
lána hallæri8lán, og þeir mega yfirleitt 
ekki lána önnur lán en þau, sem fullir 
vextir eru golduir af á settum tíraa og 
full trygging er fyrir að greidd verði. 
Þetta verða menn vel að athuga, þegar 
þeir fara að greiða atkvæði.

Af þessu leiðir, að stjórnin verður aö 
sjá um, að þau lireppsfjelög, sem komin 
eru ein8 að þrotum og till. er miðuð 
við, geti fengið lán einhversstaðar, 
því að bankarnir geta ekki og hafa 
ekki heimild til þess að lána þeim 
stórfje, tryggingarlaust, því að það er 
er að leggja fjeð í fyrirsjáanlega hættu. 
Því verður þing og stjórn að benda 
sveitarfjelögunum á stað, þar sem þau 
geta fengið lán, og þau geta ekki bent 
á annan stað en landssjóð, þegar hall- 
æri er komið. Að hreppsfjelögin geti 
fengið næg lán, að sínum hluta, er skil- 
yrði fyrir því, að stjórnin megi veita 
þessar 450 þúsund krónur, sem stjórnar- 
frv. gerir ráð fyrir að veittar verði til 
dýrtíðarhjálpar. En ef þetta sk lyrði 
er ekki fyrir hendi, þá er lika stjórnar- 
frv. sama sem núll, og þetta hefir hv. 
meiri hl. viljað fyrirbyggja. með því að
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fela stjórninni að útvega nægilegt láns- 
fje til hreppsfjelaganna.

Það hafa sumir litið svo á, að meiri 
hl. hafi ekki viljað ganga eins langt i 
hjálpinni eins og bæði hæstv. stjórn og 
hv. minni hl, en þetta er ekki alls kost- 
ar rjett, þvi að hv. meiri hl. hefir gengið 
lengra en stjórnarfrv. i þvi að útvega 
hreppunum lánin, þegar verst á stendur.

Þá vil jeg biðja menn að gæta vel að 
þvf, eins og reyndar er skýrlega tekið 
fram i nál., að hjálp í neyð er alveg 
sú sama, hvort heldur lánað er eða gefið, 
á meðan ekki er krafist borgunar.

Það er því samkvæmt þessu ekki til 
nokkurs skapaðs hlutar að samþykkja 
dýrtiðarlög, nema sveitar- og bæjarfje- 
lögum sje sjeð fyrir lánum.

Hæstv. forsætisráðh. var að tala um, 
að bættulegt væri að fara inn á lána- 
brautina, ef lánin ættu að standa lengi, 
og mundi það draga landið meir og 
meir niður í skuldafenið. En þetta 
getur ekki átt hjer við, þvi að í brtt. 
meiri hl. nær heimild stjórnarinnar til 
lántökunnar að eins til 1. sept. 1919, og 
vonandi verða þá komnir aðrir dagar 
og önnur ráð, svo að stjórnin þurfi ekki 
að komast í hann krappan út af þessu 
atriði að minsta kosti, þegar hún þá 
getur borið sig saman við pingið.

Þá sagði hæstv. forsætisráðh., að lands- 
sjóður ætti ekki að vera lánsstofnun. Jeg 
er honum alveg samdóma um það. Jeg 
heð margsinnis lýst yfir þvi, bæði hjer 
á þingi og annarsstaðar, að landssjóður 
eigi ekki að vera lánsstofnun, það er 
að segja á eðlilegum tímum. En þegar 
hallæri ber að höndum, þá getur ekki 
verið um neina aðra lánsstofnun að ræða 
en landssjóðinn. Bankarnir eru ekki 
ætlaðir til þess að veita lán, þegar svo 
ber undir.

Jeg ætlaði mjer ekki að halda hjer 
langa ræðu um þetta efni, vildi að eins 
greiða úr kjarna málsins, ef mjer tækist

það, áður en gengið er til atkvæða. Og 
kjarninn er þessi, að ekki er hægt að 
samþykkja nein dýrtíðarlög, önnur en 
þau, að veita landsstjórninni lánsheim- 
ild. Ef landssjóður getur ekki lánað, þá 
eru allar dýrtíðarráðstafanir sama sem 
núll.

Jeg hefi sem sagt ekki skrifað neitt 
upp af því, sem sagt hefir verið, en jeg 
hjó eftir nokkrum orðum bjá háttv. 1. 
þm. Reykv. (J. B.). Hann sagði, að 
bjálp sú, sem till. raeiri hl. gera ráð 
fyrir, mundu ekki koma að rniklum not- 
um. En það er misskilningur. Það er 
alls ekki lítil hjálp, að 5 manna heim- 
ilið getur fengið 100 kr. og 10 manna 
heimilið 200 kr, og auðvitað miklu 
roeira, ef að eins fá heimili í sveitar 
fjelaginu þurfa hjálpar við. Það er 
mikil hjálp til bjargar í neyð. Háttv. 
þm. (J. B.) sagði reyndar, að það væri 
ekki nóg að hjálpa í neyð. Það ætti 
að efla atvinnuvegina til þess að fyrir- 
byggja neyðina. Þetta er .hverju orði 
sannara. Það er ekki nóg að hjálpa í 
neyðinni. En landssjóður verður að fara 
að eins og maður, sem vill hjálpa kunn- 
ingja sinum. Ef hann getur ekki hjálp 
að eins og hinn þarf, þá hjálpar hann 
sarat eins og hann getur. Ef laudssjóð- 
ur gæti, þá ætti hann að sjá uin, að 
enginn miati atvinnu sina. En nú get- 
ur hann það ekki, og þess vegna verð- 
ur hann að miðla eftir því, sem hann 
hefir efni á, en ekki heldur meira. Það 
er merkilegt, að háttv. 1. þm. Reykv. 
(J. B) skuli halda því fram, að lands- 
sjóður geti veitt meiri hjálp en þetta. 
Það er því merkilegra, sem legið hefir 
frammi i bjargráðanefnd glögg skýrsla 
um fjárhag landsins, gleggsta yfirlit, sem 
komið hefir fram i þinginu. Eini mögu- 
leikinn til dýrtiðarráðstafana er þvi að 
samþ. frv. í þessa átt. Þingið gerir 
stjórninni mjög þægt verk með því að 
gefa henni svona glöggan grundvöll til
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að byggja á framkvæmdir sínar. Þetta 
eru þær minatu byrðar, sem hægt er að 
leggja stjórninui á herðar. Ef þingið 
hefði komið fram með stórkvaðir og 
ætlast til, að stjórnin framkvæmdi þær, 
þá hefði það verið slæmur greiði. Jeg 
ætla svo ekki að fjölyrða um málið. 
Jeg vona, að háttv. þm. fallist á málið, 
eins og það er og eins og jeg nú hefl 
iýst þvi. Og jeg vona þn, að háttv. 
þingdm. geti til bráðabirgða fallist á 
þessar till. Ekki svo að skilja, að jeg 
sje á móti brtt., ef þær fara fram á 
eitthvað, sem hægt er að sýna aö verði 
til bóta og mögulegt er að fram- 
kvæma. Hvað dýrtíðarvinnuna snertir, 
þá held jeg, að ókleift verði fyrir lands- 
stjórnina að hafa hana i höndum. Ef 
stjórninni er sagt að láta vinna hjer og 
þar, þá er hætt við, að henni gætu bor- 
ist æði margar kröfur. Jeg sje heldur 
enga ástæðu til að hlífa bæjar- og sveit- 
arfjelögum við að sjá um þessa vinnu.

Háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) hjelt, að 
eftirlitið mundi verða ófullkomið, eða 
að minsta kosti mjög kostnaðarsamt, ef 
það eigi að verða nægilegt. Jeg skal 
ekkert um það segja. Skoðanir manna 
geta verið nokkuð skiftar um það, og i 
nefndinni var dálítill skoðanamunur um 
þetta atriði. Jeg fyrir mitt leyti hefi 
fallist á að láta það standa í till., en 
jeg legg enga áherslu á, að það verði 
samþykt. Að sjálfsögðu greiði jeg at- 
kvæði mitt með þvi, fyrst jeg hefi fall- 
ist á það í nefndinni.

Sami háttv. þm. (E. A.) áleit og, að 
það væru mjög ströng skilyrðin fyrir 
þvi, að lánin verði veitt. En jeg hefi 
bent á, hvers vegna þetta er haft svona. 
Það er af því, að landssjóður er fjelaus.

Einar Jónsson: Mig hefði síet 
furðað á þvi, þótt um bjargráðamál þau, 
sem stjórnin lagði fyrir þingið, yrðu 
talsverðar umræður, en á hinu furðar

mig næsta mikið, að háttv. bjargráða- 
nefnd skyldi aflaga málið. Það má ef 
til vill með nokkrum sanni segja, að 
stjórnin hafi ekki búið alls kostar vel í 
hendurnar á þeirri nefnd, en nefndin 
hefir samt stórum aflagað það, sem 
henni var í hendur fengið. Það er því 
að minu áliti rjettast, eins og á stend- 
ur, að samþ. það, sem stjórnin hefir 
lagt til, en fella bæði till. meiri og minni 
hl. bjargráðanefndar. Hjer hefir verið 
mikið þrætt um það, hvorar muni vera 
rjettari. En jeg vil minna menn á það, 
að ef farið er að veita lánsheimild, með 
það fyrir augum, að sveitar- eða bæjár- 
fjelög geti fengið eitthvað af lánunutn 
sama sem gefius, ef illa fer, þá er hætt 
við, að sum þeirra dragi að borga og 
verði æði stíf í kröfum. Jeg held þvi, 
að það sje rjett hjá stjórninni að hafa 
lánsheimildirnar eins þröngar og unt er. 
Það kann að virðast lítill styrkur að 
veita 5 kr. á mann. En það er ekki 
betra að setja landssjóð á höfuðið með 
því að veita 20. Jeg hallast því að 
öllu, sem stjórnin leggur til i þessu máli, 
en er á móti öllu, sem brýtur i bága 
við það. Hjer i landi er engin neyð 
enn komin á daginn, og þvi engin 
ástæða til að hallast á landssjóð um 
skör fram. Að visu getur neyðin orð- 
ið stærri, þegar fram liða stundir, en 
þá er hægurinn hjá að kalla þingið 
saman aftur til að ráða ráðum sinum. 
Það hefir nú sýnt sig, að þingið var 
kallað saman mánuði fyr en þörf gerð- 
ist. En ef stjórninni sýndist að kalla 
þing saman aftur, og það reyndist þá 
að vera gert mánuði of seint, þá eru 
þm. þó sömu skyldum háðir gagnvart 
stjórninni og þeir eru nú. Vonandi, að 
i næsta sinn takist betur til með þing- 
kvaðningartíma. Þá má ræða um þessi 
mál og önnur,' sem þá kunna að verða 
timabær.

Mönnum kann nú að finnast jeg kom*
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inn dálítið út fyrir efnið. En meðan 
hæstv. forseti áminnir mig ekki, ætla 
jeg að leyfa mjer að fara dálítið lengra 
út fyrir efnið. Hvers vegna var þingið 
eiginlega kallað saman? Hvaða ástæða 
var til að gera það á þessum tíma? 
Það er nú búið að sitja í einn mánuð 
aðgerðalaust, og aliar líkur tíl, að það 
fái að sitja annan mánuðinn, áður en 
kemur til nokkurra verulegra starfa. 
Var það bara vegna þessa fráfærufrv., 
sem kalla varð þingið svona fljótt sam- 
an? Sumir eru farnir að hafa hálf- 
gerða hugmynd um, að öli mál sjeu 
dregin á langinn, til þess að þurfa ekki 
að fresta þinginu. — En hvað sem 
þessu líður, ætlaði jeg að lýsa afstöðu 
minni til dýrtiðarmálanna, og hún er 
þessi: Jeg er ekki með einni einustu 
till., sem er á móti stjórnarfrv. Pað er 
það skársta, sem fram hefir komið, og 
þess vegna fylgi jeg þvi.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
ætla mjer að fara mjög fljótt yfir sögu, 
enda get jeg að mestu leyti vísað til 
þess, 8em jeg sagði í gær, og sje ekki 
ástæðu til að taka það upp aftur nú.

Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) talaði fyrst- 
ur í dag. Við ræðu hans hefi jeg ekki 
mikið að athuga, get að mestu leyti 
þakkað góðar undirtektir, þvi að hann 
hallaðist í öllum aðalatriðum að frv. 
stjórnarinnar. Eina brtt. ber hann fram, 
en að henni ætla jeg að vikja síðar i 
ræðu minni.

Háttv. frsm. meiri hl. (P. J.) hneyksl- 
aðist aftur á því í dag, sem jeg sagði i 
ræðu minni í gær, að sú lánsupphæð, 
sem veita mætti samkvæmt till. meiri 
hl. væri 1,800,000. Þetta getur ekki 
stafað af öðru en misskilningi hjá háttv. 
frem. (P. J.). Það stendur skýrt og 
ótvírætt í brtt. meiri hl , að lánin megi 
nema alt að 20 kr. á mann. Og 20X 
90,000=1,800,000. Það gæti farið svo,

að öll hjeruð á landinu yrðu að leita 
hjálpar. Það er ekki sama sem að hver 
maður þurfi hjálpar. En þeir geta orð- 
ið svo margir í hverjum hreppi, sem 
hjálpar þurfa, að allar lánsheimildirnar 
yrði að nota. Það er það sama, sem 
gert er ráð fyrir i stjórnarfrv., að öll 
Bveitarfjelög taki hjáipinni.

Háttv. fism. (P. J.) vill leggja áherelu 
á það, að hjálpin verði meiri eftir till. 
meiri hl. en eftir stjórnarfrv. En við 
það er það að athuga, að þessar brtt. 
eru, ef jeg má svo að orði kveða, í 
öðru »plani«. Háttv. meiri hl. setur 
svo ströng skilyrði fyrir lánveitingun- 
um, að það er mín von og trú, að óvíða 
verði ástandið svo hörmulegt, sem þar 
er gert ráð fyrir, svo að ef fullnægja 
á þeim skilyrðum bókstaflega, þá vona 
jeg, að lánin yrðu mjög óvíða veitt. 
Það er eins og jeg sagði, þeirra till. 
eru í öðru »plani<. Þeir vilja ekki láta 
hjálpa fyr en út í það allra versta er 
komið. Annarsstaðar eru dýrtiðarráð- 
stafanirnar miðaðar við það, að koma 
í veg fyrir, að þjóðin lendi nokkurn 
timann í þessu »plani« — að koma i 
veg fyrir, að nokkursstaðar lendi í slíku 
harðæri. í stjórnarfrv. er talað um neyð. 
En þar er ekki átt við, að neyðin þurfi 
að verða svona stór.

Þegar ástandið er orðið svona hart, 
sem háttv. meiri hl. setur sem skilyrði 
fyrir lánveitingunni, þá verða menn að 
viðurkenna, að sjerhver stjórn hlyti að 
hjálpa, þó að ekkert lagaákvæði væri 
til fyrir því. Jeg held því, að þegar á 
lánsheimildina er litið, með þeim skil- 
yrðum, sem fyrir lánveitingu eru sett, 
þá hljóti flestir að verða sammála um 
það, að það er ekki það, sem við á á 
þessu stigi.

Háttv. framsm. meiri hl. (P. J.) benti 
á það, að bjálpin, sem stjórnarfrv. gerir 
ráð fyrir, væri lítil, væri eins og dropi 
i hafinu. En mikið er nú samt talað
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um dropa, sem ekki eru stærri en 5 
kr. á mann. Dýrtíðaratvinnu landssjóða 
i vetur hafa margir úthrópað. Ýmsir 
eru óánægðir með hana og kenna um 
ráðleysi stjórnarinnar. Og þó var tapið 
á allri atvinnunni, bæði við grjótvinn- 
una i öskjuhliðog Hafnarfjarðarveginn, 
ekki meira en ca. 70,C00, en hjálp sú, 
sem Reykjavík einni er heimilað i þessu 
frv., nemur hærri upphæð. En það er 
nú kallað smáhjálp, sem margir hafa 
verið að fárast um, hve mikil væri 
undanfarið. Jeg held, að það sje holl- 
ara að hjálpa sveitarfjelögunum til að 
komast sjálfkrafa út úr vandræðunum 
heldur en að steypa þeim i skuldir. 
Mönnum ætti að vera það kunnugt, 
hvernig róið er i sveitarstjómirnar að 
ná i lán, þegar menn vita, að hægt er 
að fá þau. Jeg er ekki i neinum vafa 
um, að það er hollara fyrir þjóðina, að 
reynt sje að fyrirbyggja vandræðin með- 
an unt er, heldur en að teyma hana 
út á þessa hálu lánabraut.

Þá ætla jeg að fara örfáum orðum um 
eftirlitið. Jeg held, að það verði að 
eins til að auka kostnað, án þess að 
það gefí nokkrar ábyggilegar upplýs- 
ingar.

Háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) benti á það, 
að erfítt mundi fyrir 2 menn að kom- 
ast að þvi, hvernig ástatt er högum 
manna i stóru hreppsfjelagi. í vetur 
gerði jeg mjög mikið til þess að fá að 
vita um hagi manna hjer i bænum. Það 
kostaði mig afarmikla fyrirhöfn. Jeg 
er þvi sannfærður um það, að ef utan- 
bæjarmenn ættu að fara að rannsaka, 
hvoft ástæða væri til að hjálpa, þá 
mættu Reykvikingar lengi biða eftir 
hjálpinni. Jeg efast ekki um það, að 
till. meiri hl. eru fram bornar af góð- 
um vilja, en þá ekki af nógum skiln- 
ingi eða þekkingu á því, sem við á.

Jeg gat þess i gær, og það hneykslaði 
Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

hv. frsm. meiri hl. (P. J.) aftur i dag, að 
iánskjörin kynnu að freista sveitarfje- 
laganna til þess að sækjast eftir lánum 
þessum. Það er ómögulegt að neita þvi, 
að lánakjörin eru mjög aðgengileg, þar 
sem lánin eru vaxtalaus fyrsta árið, og 
það mundi freista margra til þess að 
reyna að fá slík lán.

Háttv. framsm. meiri hl. (P. J.) sagði, 
að þetta fje, sem gert er ráð fyrir að 
veita i frv. stjórnarinnar, væri mála- 
mynda handaþvottur.

Jeg hefí þegar áður skýrt frá þvi, 
hve mikið gagn 5 kr. styrkur hefði gert 
siðastliðið ár, og held því, að þessi mót- 
bára sje þegar lögð að velli. En hjer 
er enn meira veitt en 5 kr. á mann. 
Þessar 5 kr. eru þvi að eins af hendi 
látnar, að sveitarfjelögin hafi látið fyrst 
af hendi 10 kr., er þau geta ekki aftur 
krafist. Það er einmitt »princip«-ið i 
stjórnarfrv. að ýta undir sveitarfjelög- 
in að gera sem mest, og prófsteinninn 
fyrir landssjóðshjálpinni er, að þau hafi 
áður lagt að sjer með framlögum og 
þannig sýnt þörfina.

Það hefir verið fært fram móti stjórn* 
arfrv., að erfitt mundi að gera upp á 
milli, hver útgjöld væru almenn og 
hver sem afleiðing af dýrtiðinni. Jeg 
held, að það hafi verið háttv. 2. þm. 
Ám. (E. A.), sem vakti máls á þvi. 
Það verður sjálfsagt örðugt að fyrir- 
byggja, að þeasu verði á engan hátt 
ruglað saman. Ef einhver bæri fram 
brtt. í þá átt, að gera skýrar linur i 
þessu efni, mundi stjómin þakklát fyrir 
það. Sveitaratjórnir leggja fram lð kr. 
á mann. Ef stjórnin fær nú reikning 
yfir það, sem sveitaretjómir hafa keypt 
inn og eins yfir útgjöld þeirra, þá skil 
jeg ekki annað en að hún geti gert sjer 
nokkurn veginn grein fyrir þvi, hve 
mikið fje hefir farið til venjulegra út* 
gjalda og hvað til sjeratakra útgjalda

10
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vegna dýrtíðarinnar. Það er stjórnar- 
ráðsins að skera úr, og má gera ráð 
fyrir þvi, að stjórnin geri gangakör að 
því að láta ekki sveitarstjórnir fá styrk, 
nema sannað sje, að þær bafi varið sin- 
um hluta, 10 krónum, til dýrtíðarhjálpar.

Það var eitt atriði, sem jeg mun ekki 
hafa minst á í gær. Stjórnarfrv. gerir 
ráð fyrir, að þessi dýrtíðarstyrkur sje 
ekki veittur þeim mönnum, er þiggja 
af sveit. Það er gert ráð fyrir, að þessi 
styrkur sje til þess að varna þvi, að 
menn fari á sveitina, en svo sje það 
sveitarfjelagsins sjálfs að sjá fyrir þurfa- 
lingum sínum. Með þessu frv. er því 
ekki verið að ljetta af sveitarstjórnum 
sjálfsagðri byrði, heldur hefir frv. það 
markmiðaðkomaí veg fyrir það, að menn 
þurfi dýrtíðar vegna að fara á sveitina. 
Það Ijettir ekki af sveitarfjelögunum 
þeirri skyldu, að sjá fyrir þurfalingum, 
og ná því sveitarstjórnarlögin í engu 
til þessa styrks.

Að þvi er snertir þær brtt. háttv. 1. 
þm. Reykv. (J. B.), sem fara í þá átt, 
að áhrif sveilarstjórnarlaganna sjeu upp- 
hafin, þannig, að enginn styrkur, hvorki 
þessi nje annar, sje skoðaður sem sveit- 
arstyrkur, þar til þremur mánuðum eftir 
ófriðarlok, þá veit jeg ekki, hvort rjett 
er að setja það inn í þetta frv. Að 
likindum væri rjettara að setja það inn 
annarsstaðar, ef hæstv. Alþingi gæti 
fallist á það, en ura það má deila. En 
hjer virðist það tæpast eiga við.

Það hefir verið tekið fram áður, og 
vil jeg enn leggja áherslu á það, að ef 
um ítrustu neyð er að ræða, þá er það 
lítil hjálp, sem þetta' frv. hefir að bjóða, 
og jeg held, að 20 kr. á mann hefðu 
þá litið að segja. Satt að segja get jeg 
ekki sjeð, að það sje rjett hjá háttv. 1. 
þm. G.-K. (B. K.), að 200 kr. gætu verið 
veruleg hjálp handa stóru heimili, ef í 
þann harðbakka væri komið.

En út af þvi, sem sami háttv. þm.

(B. K.) sagði um bankana, þá vil jeg 
taka það fram, að eins og sakir standa 
nú, er alveg óhætt fyrir bankana að 
veita sveitarstjórnum lán. Og það var 
áreiðanlega engin ástæða til þess fyrir 
bankana að neita Reykjavík um 100 
þús. króna lán, svo að landssjóður varð 
að gerast banki fyrir hana.

Sami háttv. þm. (B. K.) gat þess, að 
fyrir bjargráðanefnd hefði legið glögg 
Bkýrsla um fjárhag landsins. Jeg hefi 
ekki sjeð þá skýrslu, og get þvi ekkert 
um hana sagt, en sú skýrsla, sem jeg 
gaf í þingbyrjun, var svo glögg, að eng- 
inn vandi var að átta sig á henni fyrir 
hvern meðalskynsaraan mann.

Það virðist nú ekki hafa mikla þýð- 
ingu að auka umr um þetta mál meir 
en orðið er. En er jeg iít yfirleitt á 
brtt. meiri hJutans frá sjónarmiði lands- 
sjóðs, er jeg i engum vafa um, að það 
er mjög svo óheppilegt að halda áfram 
á þessari lánaleið. Hitt er miklu hyggi- 
legra, að fara þá leið sem aðrar þjóðir, 
að veita eftir efnum og ástæðum styrk, 
sem ekki er afturkræfur. Það er miklu 
betra fyrir landssjóð að vita í byrjun, 
hvar hann stendur, en að veita' lán, 
sem hann svo að líkindum verður að 
gefa upp.

Háttv. 2. þm. Rang. (E. J.) mintist á 
samanköllun þingsins. Vil jeg visa til 
þess, sem áður hefir verið um það sagt 
af mjer og hæstv. forsætisráðherra, og 
8Je jegj ekki ástæðu’ til þess að halda 
uppi miklum umræðum um það atriði.

Enn einu sinni leyfi jeg mjer að vænta 
þess, að hv. deild samþykki ekki till. 
minni hl., og í gær benti jeg á þær till. 
meiri hl., er stjórnin gat ekki fallist á.

En jeg á eftir að minnast á brtt. þeirra 
hv. 1. þm. Árn. (S. S.) og hv. þm. V,- 
Sk. (G. Sv.).

Hv. 1. þm. Árn. (S. S.) vildi sjerstak- 
lega beina atvinnu landsins að áveitum, 
og þá sjeiBtaklega auðvitað að Fióa-



149 Stjórnarfrumvörp samþykt. 150
Álmenn dýrtíðarhjálp.

áveitunni. Vildi hann, að landsjóðsvinn- 
an færi þar fram. Ef þessi áveita væri 
nálægt Reykjavik og ljett að koma fólki 
þangað, væri ekkert um till. að segja 
nema gott. En af þvi að hún liggur 
svo langt frá Reykjavík, þá virðist ekki 
ástæða til þess að beina þessari atvinnu 
inn á þessa braut. (S. S.: Ekki er 
Tjörnesnáman skemra frá Reykjavík). 
Hún er ekki rekin með það fyrir augum 
að veita atvinnu, heldur til þess að út- 
vega kol til eldsneytis. (S. S.: Og 
lika til þess að veita atvinnu). Ekki 
sjerstaklega. Þessi hjeruð eru fjarliggj- 
andi Reykjavik, liggja til sveita og þurfa 
því siður en Reykjavík á atvinnu að 
halda, nema ef vera skyldi Stokkseyri 
og Eyrarbakki. En þetta fyrirtæki er 
svo stórt, að naumast er gerlegt að 
leggja þessa atvinnu i það.

Um heyskapinn skal það mælt, að 
um það leyti, sem hægt er að vinna að 
honum, hafa flestir menn atvinnu. Get 
jeg því ekki annað en verið á móti 
þessari till.

En um till. hv. þm. V.-Sk. (tí. Sv.), 
á þgskj. 124, hefi jeg ckki aunað eða 
meira að segja en jeg sagði í gær, er 
jeg talaði um vinnuna, að heppilegast 
mundi vera að halda atvinnunni sem 
næst í þeirri mynd, sem nú er hún í. 
Jeg imynda mjer, að það verði eins at- 
hugavert fyrir laudssjóð að kaupa af- 
urðir dýrtíðarvinnu af sveitar- og bæjar- 
Qelöguin og að láta vinna sjálfur. Hitt 
er annað mál, að það er auðvitað best 
að haga landssjóðsvinnunni þannig, að 
hún gefl sem bestan arð. Sje því hægt 
að finna einhverja arðsama vinnu, sem 
miðar að aukinni framleiðslu, eins og t. 
d. kartöflurækt, þá tel jeg sjálfsagt, að 
slík atvinna sje látin sitja fyrir.

Einar Jónsson: Það er öllum hv. 
þm. kunnugt, eins og komið er, að megn

óánægja hljómar nú frá öllum hliðum 
um stjórn þá, er nú situr að völdum, og 
þá ekki síst um hæstv. fjármálaráðh. 
En i þessu máli tel jeg, að hann hafl 
skapað sjer ódauðlegri heiður en áður og 
talað skynsamlegar en flestir aðrir hjer 
i deildinni. En vilji stjórnin halda þing- 
mönnum hjer iðjulausum í þrjár vikur 
enn, á hún minni en engan heiður skilið. 
Aunars er það ekki á dagskrá nú, og 
skal jeg ekki fjölyrða um það.

Jeg varð undrandi við umræður þessa 
máls í gær. Þá reiknaði hæstv fjár- 
málaráðh. það út, og að mínu viti alveg 
hárrjett, að ef tíll. meiri hl. næðu fram 
að ganga, þá mundi kostnaðarauki lands- 
sjóðs nema 1,800,000 krónum. En þó 
kemur hv. frsm. meiri hl. (P. J.), grípur 
fram í og spyr, hvers vegna hann reikni 
þannig. En mjer var það fulljóst, og 
þá, vona jeg, flestum ö'ðrum, að hæstv. 
fjármáiaráðh. reiknaði hjer eftir sama 
mælikvarða og í stjórnarfrv. Jeg hefi 
aldrei heyrt hv. þm. S.-Þ. (P. J.) fara 
með eins ranga fyrirspurn. Eða vill hv. 
frsm. (P. J.) skýra frá, hvers vegna hann 
spurði svo og apaði hæstv. fjármálaráðh. 
að óþörfu? Það er gert ráð fyrir, að 
lánin nemi sem svarar 20 krónum á ibúa. 
og get jeg vel skilið, að rjett sje að 
reikna eftir þvi, þótt hins vegar megi 
gera ráð fyrir því, að ekkert sveitar- 
fjelag verði svo illa statt, að hver með- 
limur þess þurfi á þessum styrk að halda. 
En hvert sveitarfjelag á landinu getur 
beiðst lána af landsstjórninni, sem svar- 
ar 20 krónum á íbúa, og getur þess 
vegna hækkað lánin til einstakra manna, 
þegar öðrum er slept, sem ekki þurfa.

Jeg held því, að hæstv. fjármálaráðh. 
hafi talað alveg laukrjett um þetta atriði 
í gær. Að öðru leyti tel jeg langar umr. 
um þetta mál alveg þýðingarlausar (P. 
J.: Já, alveg þýðingarlausar). Jeg býst 
við, að flestir hv. þingdm. sjeu þannig

10*
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gerðir, að þeir kæri sig ekki um það 
að hlusta á langar umr., til þess að láta 
breyta skoðun sinni; þeir hafa þegar 
sjeð þingskjölin og skapað sjer skoðun 
eftir þeirri skynsemi og viti, sem guð 
hefir geflð þeim.

En úr þvi að jeg er nú búinn að segja 
þetta, er jeg vist skyldugur til þess að 
þagna og setjast niður sem fyrst. En 
það eru mörg atriði i umræðunum i gær 
og í dag, sem vert væri að athuga, ef 
sá, sem athuga vildi, imyndaði sjei, að 
það hefði nokkuð að þýða. Jeg er nú 
einn af þeim, sem gjarnan vildi taka það 
til athugunar, en jeg held ekki, að þeir 
menn sjeu hjer í deildinni, er láti breyta 
skoðun ðinni með umræðum. Og ef jeg 
yrði var við einhvern, sem Ijeti snúa 
sjer til þess að gera annað en hann 
ætlaði sjer, vildi jeg aldrei heilsa honum 
framar. Jeg hefi punktað hjá mjer 
nokkur atriði, er jeg gæti minst á, en 
ýmsir aðrir hv. þm. hafa i millibili roinst 
á þau, svo að jeg slepp við að orðlengja 
þar um.

Mætti jeg svo biðja hv. frsm. meiri 
hl. (P. J.) að svararojer, hvi hann rjeðst 
svo á hæstv. fjármálaráðh. í gær með 
fyrirspurn úr sæti sinu og sagði, að 20 
kr. á mannsbarn í landinu yrðu ekki 
1,800,000 krónur. Jeg held, að hv. þm. 
S.-Þ. (P. J.) komist i strand með þetta, 
en annars er hann maður fyrir sinum 
dyrum og mun geta svarað einhverju. 
Verst er, að eg er dauður, en hann veit, 
að jeg hefi aldrei gefið mig i að niðra 
honum, og spyr hann hjer eigi i illum 
tilgangi.

Sigurður Stefánsson: Þaðernú 
kann ske synd að lengja hjer umr. mikið, 
fraraar en orðið er, en þó vildi jeg gera 
grein fyrir skoðun minni, sem vitanlega 
kemur fram i nál. meirí hl. og till., sera 
jeg hefi þó nokkuð unnið að.

Jeg hjó eftir því hjá hinum bæstv.

fjármálaráðh, að till. vor meiri hl. lægi 
i öðru »plani« en stjórnarfrv. Þetta er 
hárrjett athugað bjá hinum hæstv. fjár- 
málaráðh. Það, sem fram hefir faríð í 
málinu, er þetta, að meiri hl. gengur 
út frá alt öðru ástandi en stjórnin. Þótt 
svo sje um mælt í stjórnarfrv. og stjórn- 
in segi, að þetta eigi þá fyrst að gera, 
er um verulega neyð sje að ræða, þá 
hefir það þó heyrst í þessum umr., bæði 
frá hæstv. stjórn og einstökura þm., að 
þeir vilji sumir veita styrk, þótt þessi 
»verulega neyð« sje í raun og veru 
engin veruleg neyð. Þeirra stefna er að 
bjálpa áður en veruleg neyð er komin 
eða vofir yfir. En meiri hl. vill ekki 
gera, og telur sig ekki geta gert, ráð- 
stafanir til hallærishjálpar, fyr en um 
veruleg neyð, eða (á góðri íslensku) veru- 
lega hungureneyð er að ræða. Tilgang- 
ur meiri hl. er að koma i veg fyrir, að 
nokkur deyi úr hungri á íslandi.

Þetta ætti öllum að vera ljóat. Og 
það ætti líka að vera Ijóst fyrir mönn- 
um, að um það er ekki að deila, að 
meiri hl. er á rjettri leið, er litið er til 
fjármálaástands vore. Tjáir ekkert að 
vitna í nágrannaþjóð vora, Dani. Þar 
eru bankar fullir fjár ogj auðmenn á 
hverri þúfu. Hvorugu er hjer til að 
dreifa. (E. A.: Hvorutveggja). Nei, 
hjer eru ekki fullir bankar, og á Islandi 
eru engir auðmenn í samanburði við 
það, sem er i Danmörku.

Tilgangur hæstv. stjórnar, að hjálpa, 
þótt ekki sje um verulega neyð að ræða, 
værí nú samt góðra gjalda verður, ef 
vjer hefðum nóg fje. En eftir efna- 
hagnum verður vjer að sniða stakk vorn 
i bjargráðaráðstöfunum, eins og öðrum 
ráðstöfunum á þessu þingi.

Nei, svo er guði fyrir þakkandi, að 
enn hefir ekki borið á verulegu hungrí 
á íslandi. Jeg las það í frjettaskeyti i 
dag, að svo væri nú ástandið i einni af 
stórborgum heimsins, St. Pjetursborg, að
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þar væru etnar rottur, mýs og hundar. 
Hugsum 088, að i slikt óefni kæmi á ís- 
landi. Þá er jeg hræddur um, að grynt- 
ist á landssjóðnum, ef hann hefði byrjað 
með stórum fjárframlögum, áður en um 
nokkra verulega neyð er að ræða.

Það er athugandi i þessu máli, góðir 
menn, að hungruðum manni stendural- 
veg á sama, hvort hann fær 10 krónur 
að láni eða gjöf. í því augnabliki er 
honum um það eitt að gera að bjarga 
lífl sínu, en það er ekki sama fyrir þjóð- 
fjelagið, því að þessi sami maður, sem 
þann dag lá við að deyja úr hungri, 
hann getur innan skamms tima orðið vel 
fær um að borga þær aftur, og jeg er 
viss um, að margur maðurinn er svo 
skapi farinn, að honum er kærara að 
borga aftur, þegar hann getur, en að 
hafa fengið þessa peninga sem nokkurs- 
konar óafturkræfan sveitarstyrk.

Þetta ber að athuga, þegar verið er 
að ræða um lán eða styrk. Og fyrir 
þjóðfjelagið skiftir það ákaflega miklu, 
að við getum vel verið svo settir, hvað 
atvinnuveginn snertir, þegar hallæriuu 
linnir, að alt verði borgað og borgað 
með glöðu geði, og er þá nær fýrir 
landssjóðinn að fara heldur þá leiðina 
að lána, eins og meiri hiutinn vill. En 
það virðist nú helst vaka fyrir stjórn 
vorri, að það eigi að gefa hálfa miljón 
áður en nokkur neyð er fyrir hendi. 
Því heflr verið varpað fram, að meiri 
hlutinn vildi setja »sultarstimpil« á þjóð- 
ina. Þetta er á engum rökum bygt. Það 
er hvorki meiri hlutinn nje Alþingi, sem 
setur þann stimpil á þjóðina, heldur hin- 
ir erfiðu timar, eða ranglæti timanna, 
sem nú drotnar í heiminum. En jeg vil 
þó segja, að sá stimpill sje fremur settur 
á þjóðina með þvi að ausa út hundruðum 
þúsunda króna í styrkveitingár, áður en 
nokkur veruleg neyð er fyrir hendi, með 
því að veita bráðabirgðalán, sem full- 
ar líkur eru til, að landsmenn geti borg-

að, er í ári batnar. Af þessum ástæð- 
um verð jeg að halda fast við þá leið, 
sem meiri hluti nefndarinnar vill fara.

Hæstv. fjármálaráðherra endurtók þá 
staðhæfing i ræðu sinni, að skilyrði meiri 
hlutans fyrir bjálpinni væru svo hörð, 
að hún mundi alls ekki koma að tilætl- 
uðum notum, en i hinu orðinu sagði 
hann, að verið væri að teyma almenn- 
ing út á lánabrautina með tillögum meiri 
hlutans. Ef þetta er ekki mótsögn, og 
hún afákapleg, hjá hæstv. fjármálaráð- 
herra, þá veit jeg ekki, hvað mótsögn 
er.

Hæstv. forsætisráðherra (J. M) tók 
það rjettilega fram, að þessi lánaleið 
gæti verið hættuleg, en hjer er, eins og 
háttv. 1. þm. G.-K. (B. K) tók fram, 
ekki að ræða um nema bráðabirgða- 
lán. Ef veita þarf lán á lán ofan, 
þá getur auðvitað farið svo, að örðugt 
verði um þær fjárreiður, en ef landið 
veiður ekki fært um aö veita mönnum 
lán, þá verður það ekki færara um að 
veita mönnum fjárstyrki, kann ske svo að 
milljónum skifti, og jeg veit ekki heldur, 
hvernig Alþingi getur »forsvarað« slík- 
ar fjárveitingar áður en veruleg neyð 
er fyrir hendi. Ilitt getur það miklu 
fremur >forsvarað«, að láta tiinann sýna 
það, hvort landsmenn geta ekki endur- 
borgað það síðar, sem þeir urðu að fá 
að láni meðan verst gekk. Jeg undir- 
strika það, að nú er engin veruleg 
neyð á Islandi í samanburði við það, 
sern er í öðrum löndum, eða jeg hefi 
það að minstá kosti á tilfinningunni.

Þá hefir líka verið mikið talað um 
það, hve það væri óviðurkvæmilegt og 
óþarft að setja þetta eftirlit, sem háttv. 
meiri hluti nefndarinnar fer fram á. 
Það er nú svo. Meiri hlutinn telur þing- 
inu skylt að láta rannsaka, svo gaum- 
gæfilega sem kostur er á, þörf bæjar- 
og sveitarfjelaganna á þessura lánum, 
áður en þau eru veitt, og þegar ekki
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er um meiri kostnað að ræða af þessu 
eftirliti, þá virðist mjer, að ekki sje ger- 
andi svo mikið veður út úr þvi, eins og 
hjer er gert.

Háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) hjelt, að 
þessir eftirlitsmenn myndu ekki geta 
gert annað en að fara til bæjar- eða 
sveitarstjórnanna og leita upplýsinga bjá 
þeim, en þótt ekki væri um meira eft- 
irlit að ræða, þá væri það ekki einkis- 
virði; það eitt, að bæjar- og sveitarstjórn- 
ir eru háðar eftirliti óviðkomandi manna, 
sem hafa vald til að rannsaka alt ásig- 
komulag bæjar- og sveitarfjelaganna, 
getur haft töluverð áhrif á kröfur þeirra 
til dýrtiðarhjálpar frá landssjóði, enda 
er jeg viss um, að það er rjett, sem hv. 
framsm. meiri hlutans (P. J.) tók fram, 
að þessir eftirlitsmenn geta gert mikið 
gagn, — jeg tala nú ekki um lítil 
hreppsfjelög úti um land; þar er það 
ljett verk að kynna sjer hvert einasta 
heimili. (E. A.: Það eru ekki allir 
hreppar litlir). Nei, en ef það verður 
nú, sem jeg geri ráð fyrir, að allir 
hreppar taki ekki þessi lán, þá bera 
hinir hrepparnir í sýslufjelaginu sinn 
hluta af eftirlitskostnaðinum. En þetta 
er sem sagt gert til þess, að hið opin- 
bera geri alt til þess, að þessari litlu 
hjálp verði ekki dreift um of og hún 
komi ekki niður á óverðuga staði. I 
sambandi við þetta skal jeg geta þess, 
að einn skilorður maður sagði mjer, að 
það hefði verið gengið á eftir mönnum 
hjer í Reykjavik með að taka dýrtíðar- 
kolin með hinu niðursetta verði, mönn- 
um, sem hefðu haft 5—6 þús króna 
tekjur á ári. Þetta er ekki sagtstjórn- 
inni til lasts, heldur til að benda á, að 
slik dæmi mætti kann ske fínna viðar, 
ef eftirlitið væri ekki meira en verið 
hefír; þess vegna er það nauðsynlegt og 
gott að hamla upp i móti svona lagaðri 
raisbrúkun, en það verður best gert með 
því að tryggja sem öruggast eftirjit Jeg

er líka viss um, að flestar sveitarstjórn- 
ir munu ekki telja virðingu sinni mis- 
boðið með þessu eftirliti, heldur jafnvel 
taka því fegins hendi, þótt Reykjavík 
sje má ske á öðru rnáli.

Jeg skal svo ekki lengja umr. meira 
að sinni; þær eru nú líka orðnar svo 
langar. Jeg skal þó taka það fram, að 
hefði landssjóður nóg fje, svo að hann 
gæti bjálpað mönnum frá að komast í 
ítrustu neyð, með styrk í þarfir atvinnu- 
veganna, þá væri það rajög æskilegt, 
en jeg vona, að allir sjái, að það er 
landssjóði með öllu ómögulegt, eins og 
fjárhagur hans er nú.

Matthfas Óiafeson: Jeg ætla að 
eins að gera grein fyrir atkv. mínu. 
Jeg hefi ekki getað sjeð það, að hjer 
sje komin nokkur veruleg neyð; jeg 
veit ekki annað en að gjaldþol manna 
sje ekkert minna en fyrir ófriðinn, jafn- 
vel heldur meira; ef það er rjett, að 
menn hjer hafi grætt svo, að hundruð- 
um þúsunda skiftir, þá er það vitan- 
legt, að það getur ekki verið mikið dýr- 
tiðarhljóð í mönnum, því að ef þjóðar- 
auðurinn eykst, þá eykst líka gjaldþol- 
ið að sama skapi.

Það hefir verið sagt hjer, að lánaleið- 
in væri ófær. Hin leiðin hefir ekki 
verið farin. Jeg skal ekkert segja ura 
það, hvort það hefir verið vanrækslu 
stjórnarinnar að kenna, að hún hafi ekki 
lagt nóga skatta á þjóðina; en ef lands- 
sjóð vantar fje, en gjaldþol er í land- 
inu, verðum við að hafa það svo, að 
einhver leið verði til að bjarga úr neyð- 
inni. Þá verður það best, að hvert 
sveitar- eða bæjarfjelag sjái fyrir sjer 
sjálft, en leiti ekki fyr til landssjóðs eti 
alt þrýtur. Ef mikill gróði er kominn 
í landið, • þá ætti að vera hægt að lið- 
sinna þeim mönnum, sem orðið hafa 
harðara úti, enda er þetta gert alstaðar 
annarsstaðar, ef þjóðarauðurinn eykst,
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og þvi held jeg að best væri, að hvert 
sveitarfjelag eða bæjarfjelag fari með 
sín mál eins og því sýnist, svo að þeg- 
ar það getur ekki staðist lengur, þá er 
hægt að fiýja til landssjóðs, en þangað 
til er rjettast, að litið sje gert að þvi 
að veita lán eða beinan styrk.

Það hefir oft verið tekið fram hjer, 
að það sje sama fyrir mann, sem er i 
neyð, hvort hann fái lán eða honura sje 
geflð. Lánið bjargar manninum í svip- 
inn, engu síður en gjöfin, en likurnar 
eru miklar til þess, að maðurinn geti 
greitt lánið aftur, þegar um hægist, og 
þá er það bæði manninum sjálfum og 
landssjóði fyrir bestu. Verði maðurinn 
hins vegar aldrei fær um að endurborga 
lánið, þá er ekki verra að gefa það upp 
seinna, en það er ekki vist, að það hafí 
svo heppileg áhrif á hugsunarhátt fólks- 
ins, ef það þarf ekki annað en að hrúg- 
ast á landssjóðinn til þess að fá gjafir, 
og þess vegna á styrkurinn heldur að 
vera fólginn í lánum en gjöfuro. Jeg 
hefði því helst viljað, að einstaklingum 
væri alls ekki lánað, heldur bæjar- eða 
sveitarfjelögum, og að þau væru ein til 
eftirlits með það.

Fjármálaráðherra (8. E.): Það 
er að eins stutt athugasemd. Jeg held, 
að málið hafi skýrst töluvert við það, 
sem jeg tók fram, að þessar till. lægju i 
alt öðru >plani< en frv. stjórnarinnar

Háttv. frsm. meiri hl. (P. J.) undir- 
strikaði það mjög sterkt, að tilgangur- 
inn með lögum þessum væri að eins sá, 
að leyfa þessi ián, til þess að forða 
mönnum frá beinni hungursneyð. En 
það er mjög mikið alvörumál, sem þing- 
ið verður að athuga vandlega, hvort 
rjettara er að veita hjálpina i tima, eða 
biða þangað til hungrið fer að sverfa 
að, hvort þingið vill halda þá leiðina, 
sem hver einasta siðuð þjóð fer, þá 
leiðina að reyna að draga úr þeirri

miskunnarlausu dýrtið, sem af striðinu 
leiðir, eða biða með bjálpina þar til á 
siðustu stundu.

í sambandi við þetta vil jeg benda á 
það, sem stendur í 1. gr. í frv. stjórn- 
arinnar, og geta þess, að stjórnin lítur 
8vo á, að neyðin sje komin langtum fyr 
en hungrið fer að gera vart við sig, 
og vona jeg, að allir sjái, hve óheppi- 
legt það væri, að stjórnin færi að biða 
eftir þvi að hjálpa þangað til hungr- 
ið væri komið. Satt að segja held jeg, 
að það myndi þykja afskaplegur blett- 
ur á háttv. þingi, ef farið væri að samþ. 
þessar brtt. háttv. meiri hl. nefndarinn- 
ar, eftir að það hefir sjeð hungurstimpl- 
inum þrýst svo fast á þær, eins og 
háttv. þm. N.-ísf. (S. St) gerði.

Nei, það verður að hjálpa fyr, og þó 
að horfurnar sjeu ekki góðar, þá vona 
þó allir, að það verði ekki beinlinis 
sjálft hungrið, sem fer að hrópa á þess- 
um vetri, en hitt getur vel hugsast, að 
talsverð neyð verði, sumataðar að minsta 
kosti.

Við skulum nú líta á, hvað aðrar sið- 
aðar þjóðir hafa gert i þessu efni. Það 
er þá fijótsagt, að alstaðar heflr verið 
reynt að hjálpa fyr en í óefni er kom- 
ið. T. d. hefir verið gert ákaflega mikið 
í Danmörku til þess að hjálpa i tíma, 
ekki þó svo, að mjög mikið hafi verið 
gei t' til þess að selja aðfiuttar vörur 
undir verði, heldur hefir verið haft 
mjög strangt >kontrol< á verði á öllum 
útlendum vöruro, og sömuleiðis feitmeti, 
og öllum gert það kleift að fá þær, og 
eins að því er mjólkina snertir, þá er 
víst verð trygt á henni. Auk þess hefir 
atvinnulausum mönnum verið trygð viss 
upphæð á viku, mig minnir 19 krónur, 
og sveitar- og bæjarfjelögum lik hjálp 
og frv. þetta fer fram á. (M. Ó.: Hvar 
hefir fjeð verið tekið til þess?) Fjeð, 
sem til þess þarf, hefir vitanlega verið 
tekið með aukuum sköttum. Jeg vona,
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að allir sjái, að fje það, sem um er að 
ræða í þessu frv., er ekki blutfallslega 
nema örlítið brot af því, sem aðrar 
þjóðir álíta sjer skylt að bjálpa um. Og 
bvernig er það — er ekki með þessum 
litilfjörlega styrk verið að gera þjóðina 
færari ura að inna það af höndum, sem 
hún á að leggj t fram rneð þvi að styðja 
að þvi, að sem fæstir velti um? Svo 
talar háttv. meiri hl. um, að það megi 
ekki dreifa hjálpinni. En till. hans, sem 
?ru miðaðar við mann, með ákveðnu 
láni á hvert sveitarfjelag, þær dreifa 
einmitt hjálpinni, eins og stjórnarfrv, 
jafnt á sveitarfjelögin, þannig að ekki 
er hægt að veita einu sveitarfjelaginu 
hlutfallslega meira en öðru, þótt hlut- 
fallslega sje meiri neyð í öðru en hinu. 
Að þessu leyti hefir því háttv. rneiri hl. 
fylgt nákvæmlega sama principinu eins 
og stjórnin, og er því ekki vel sam- 
kvæmur sjálfum sjer. En þótt hin hörðu 
skilyrði nefndarinnar yrðu nú sett fyrir 
lánunum, er jeg samt hræddur um, að 
svo gæti farið, að stjórnin mætti til, 
beint gegn þeim, að veita lán, því að 
áreiðanlega gæti verið óverjandi að 
veita ekki hjálp fyr en i það harðasta 
væri farið.

Með tilvísun til þess, sera jeg hefi 
tekið fram hjer á undan, leyfi jeg mjer 
að vænta, að brtt. meiri hl. verði feldar.

Sigurðnr Sigurðsson: Jeg verð 
að fá að segja örfá orð, en skal reyna 
að vera stuttorður. Ástæðan er sú, að 
það hefir verið reynt, vísvitandi eða 
óafvitandi, að mis3kilja till. mina á 
þgskj. 94. Það var fyrst hv. þm. V.-Sk. 
(G. Sv.), sem hjelt því fram, að ef min 
till. væri samþykt, gæti það leitt til þess, 
að það yrði farið að vinna að Flóa- 
áveitunni, en með þvi gæti heildarfram 
kvæmdin raskast. En þetta er bygt 
á misskilningi, þvi að þótt einhver

hluti verksins væri tekinn til dýr- 
tiðarvinnu, þá þarf það ekki á nokkurn 
hátt að koma í bág við það, sem siðar 
verður gert, og mikill hluti af þessu 
verki verður að vinnast með algengum 
verkfærum og mannafia, og sá hluti 
verksine, sem tekinn yrði til dýrtíðar- 
vinnu, ætti þá að sjálfsögðu aðverasá, 
sem ekki verður hægt að vinna öðru- 
ví8i. Þá skal jeg taka það fram, að 
till. er alls ekki, út af fyrir sig, miðuð 
við það að útvega mönnum þar eystra 
dýrtlðarvinnu; hugsast getur það nátt- 
úrlega, að einhverjir menn af Stokkseyri 
og Eyrarbakka væri þurfandi fyrir slíka 
vinnu, heldur hitt, að þarna er vinna 
fyrir menn, sem eru atvinnulausir hjer 
í Reykjavík og jafnvel Hafnarfirði.

Svo kemur bæstv. fjárraálaráðherra 
fram með þá • grýlu, að þetta sje 
svo langt í burtu. Vil jeg þá í sam- 
bandi við það benda á, að menn af 
frjálsum vilja leita sjer atvinnu norður 
i land og austur, og annað hitt, að 
landsstjórnin sjálf sendir menn bæði 
norður í Húnavatnssýslu og norður á 
Tjörnes og fleiri staði, í vegavinnu og 
ýmislegt annað. Og þvi má þá ekki á 
neyðartímum senda nokkra menn aust- 
ur til vinnu? Nei, þessi ástæða finst 
rajer vera hjegómi, Bem reki sjálfri sjer 
utan undir.

Jeg benti áður á það, að Tjörnesuám- 
an lægi raiklu lengra i burtu, en þá er 
því skotið að mjer, að hún hafi ekki 
verið ætluð til þess að útvega mönn- 
um dýrtíðarvinnu.

En jeg vil segja, að tilgangurinn með 
Tjörnesnámunni hafi lika verið sá, að 
veita mönnura þar vinnu. Og hvað vega- 
lengdinni viðvíkur, þá liggur Tjörues- 
náman lengra frá en Flóinn. Jeg vona, 
að till. min verði samþykt. Og þó að 
stjórnin tæki part af Flóaáveitufyrirtæk- 
inu til dýrtíðarvinnu eða dýrtíðarráð-



,161 Stjómarfrumvörp samþykt. 16á
Almenn dýrtiðarhjálp.

stafana, þá verður hún aldrei ver úti 
en hún er orðin, að því er Tjörnesnám- 
una snertir.

Bjarni Jónsson: Menn eru vanir 
að hafa hjer nokkurn formála fyrir ræð- 
um sinum, og minn er sá, að jeg lofa 
engu góðu.

Hv. sessunautur minn, þm. N.-ísf. (S. 
St.), talaði um, að engin veruleg neyð 
væri hjer á landi enn þá. Alment tal- 
að mun svo hafa verið víðast hvar, en 
þess er jeg viss, að á ýmsum stöðum 
hefði orðið veruleg neyð, ef ekki hefði 
verið hjálpað í. vetur; t. d. hjer í Reykja- 
vík hefði orðið barnadauði og liklega 
hungurdauði, hefði stjórnin ekki hlaupið 
undir baggann. Hitt er annað mál, að 
ekki er hægt að finna þær atvinnu- 
greinar, er gefa fullkomna eftirtekju, 
þegar að þeim er unnið á harðasta tima 
árs, en það er ekki iögunum eða stjórn- 
inni að kenna, heldur fyrirhyggju Al- 
þingis, að láta hjá líða sumartimann og 
leyfa mönnum ekki að vinna að at- 
vinnubótum á þeim tíma, en þar af leið- 
ir, að þegar veturinn kemur og þrengj- 
ast fer i búi hjá mönnum, þá verður að 
fara að veita mönnum vetraratvinnu. 
Það er eins vist, að hjer og á ísafirði 
hefði orðið veruleg neyð, ef ekki hefði 
verið hjálpað.

Hv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) var að tala 
um, að svo liti út, sem gjaldþol manna 
væri engu minna nú heldur en 1917. 
En þetta mun ekki rjett, því að það mun 
vera víst, að árið 1917 hafí fullkomlega 
etið upp gróða fyrri striðsára. (P. J.: 
Ókunnugleiki). Það skyldu þá helst vera 
bændur norðanlands, er segðu annað, en 
bændur hjer sunnalands og vestan og 
útgerðarmenn hafa sagt mjer þetta, svo 
að jeg þarf ekki að standa hjer og biðja 
menn um að trúa orðum mínum, sem 
bygð eru á sögn mannanna sjálfra. (G<

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

Sv.: Þetta er ekki rjett). Jeg ætla 
mjer ekki að fara að þræta við hv. þm. 
hjer á þessum stað, úr þvi að hann get- 
ur ekki skilið, en það kom mjer á óvart. 
En annars eru menn ekki hjer að ræða 
það, sem verið hefir, heldur eru menn 
bjer að ræða það, sem verða kann, og 
hverjar ráðstafanir sjeu gegn þvf, sem 
verða kann, þ. e. að hitta ráð til þess 
að hjálpa á komandi vetri, ef menn 
skyldi bera upp á sker.

Hver ráð eru þá heppileg?
Stjórnin hefír farið fram á að veita

hverjum manni dálitla fjárupphæð til 
styrktar. Jeg held, að stjórnin hafí gert 
rjett i því að hafa styrkinn ekki meiri 
en þetta, þvi að hann er mátulega mikill 
þar sem fjeskortur getur komið að tjóni, 
þvi að styrkurinn bætir þó töluvert þar 
sem verst er. Hjer hefir verið rætt ura 
lántökur, svo að brepps- og bæjarstjóm- 
ir gætu fengið fje, ef að krepti. En 
væri ekki betra, að landið lánaði mat, 
þvi að ekki er að vita, hvað peningamir 
notuðust vel, og ávalt er það að bita i 
skottið á sjálfum sjer að vera að lána 
mönnum peninga til þess að kaupa fyrir 
vörur af sjálfum sjer. Þá ætti hv. meiri 
hl. heidur að koma með till. um það, 
að stjórninni væri heimilt að liða menn 
um borgun fyrir mat, er þeim iiggur á 
að fá. Þetta er ekkert óþekt, þvi að 
iðulega hefír það komið fyrir hjer á 
landi, að verslanir hafa lánað mat og 
beðið eftir borguninni þar til betur ár- 
aði. En nú skuium við athuga, hvernig 
þetta verður. Það mætti segja, að lánin 
væru ágæt, ef hægt væri að kaupa mat 
fyrir þau, en ef að eins á að útvega 
peningana, þá sje jeg ekki annað en 
með þvi sje verið að skjótast undan allri 
hjálp við almenning, þar sem ekki má 
nota þá fyr en i ítrustu neyð. Þetta 
get jeg sannað. Þegar t. d. svo er kom- 
ið norður á Langanesi, eða austur i

11
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Skaftafelssýalum, að veruleg neyð stend- 
ur fyrir dyrum, þá verður sveitarstjórn- 
in fyrst og fremst að fá skipaða eftir- 
litsmennina, sem undir eiðstilboð eiga 
að rannsaka alt ástand sveitarinnar, að 
því loknu semja þeir svo sína skýrelu, 
og ef sú skýrela lætur illa yfir ástand- 
inu, þá fyret getur sveitarstjórnin sent 
lánbeiðnina til stjórnarinnar. Lánbeiðn- 
in yrði, með hinum ágætu samgöngum, 
sem hjer eru, nokkra mánuði hingað til 
Reykjavíkur, og þá fyrst væri hægt að 
fara að kaupa vörur. Meðan á þessari 
rekistefnu stendur hefir hjeraðið verið 
statt i hinni ítrustu neyð, svo að megn- 
ið af íbúunum væri dautt, eða að dauða 
komið, þegar hjálpin kemur. Væri ekki 
brotaminna að láta sveitaretjórnirnar fá 
vörur hjá landsstjórninni, sem þær svo 
gætu úthlutað meðal fátæklinga sinna? 
(8. St.: Hví kom ekki þm. með þetta 
fyr?). Það var af því, að jeg var ekki 
i bjargráðanefnd, en vissi hins vegar, að 
hún hafði á að skipa öðrum eins bú- 
fork og hv. þm. N.-ísf. (S. St.), og 
jeg bjóst því við, að hann, sem verið 
hefir prestur og sálnahirðir á ísafirði í 
50 eða 100 ár, mundi hitta á það.

Svo er eitt ágætt atriði, og það er 
þetta: »Lán eftir lögum þessum skulu 
ekki teljast sem sveitaretyrkur«. Mein- 
ingin er, að maður á að gjalda þess, ef 
maður er í efnuðu sveitarfjelagi, og þá 
á að skerða mannrjettindin, en ef raaður 
er í fátæku sveitarfjelagi, þá á maður 
að njóta þess. Þetta er ekki illa hugsað, 
og mjer þykir mjög gott að vita, hvereu 
margir ágætismenn hafa skrifað nöfn 
sin hjer undir.

Hv. 1. þm. G.-K. (B. K.) tók það fram, 
að bankarnir mættu ekki lána sveitar- 
fjelögum, 8em komin væru að hungur- 
dauða. Þetta er ný kenning, en satt er 
það, að það er ekki sá vanalegi gróða- 
vegur, sem bankarnir fara. En þegar

bjarga þarf frá bungurdauða, þá verða 
þeir að hjálpa meðan þeir geta. Þeir 
eru skyldugir að gera það. Það gæti 
auðvitað staðið svo á, að bankarnir 
hefðu ekkert handbært fje, vegna þess 
að þeir ættu svo mikið úti, og það skil 
jeg, að þeir þá geta ekki lánað. Ann- 
ars hygg jeg, að sá rjetti vegur, sem 
þá ætti að fara, til þess að tryggja menn 
fyrir voða í framtíðinni, voða, sem stafar 
af ónýttum atvinnuvegum, væri að nota 
og hagnýta sjer gæði landsins, sem frekast 
mætti, svo að þjóðin þyrfti ekki að verða 
hungurmorða, þótt hún yrði einangruð 
á sínu eigin landi. En að hún verði ein- 
angruð getur orðið með svo mörgu móti.

Það er alkunna, að yfir standa samn- 
ingar við aðra hlið ófriðarins. Þeir geta 
orðið hagkvæmir, en þeir geta lika orðið 
svo óhagkvæmir, að landsmönnum verði 
meinað að flytja vörur til landsins. En 
setjum nú svo, að saman gengi og menn 
ættu von á að fá fæðu í sumar, þá er 
landið samt ekki trygt, vegna þesa að 
það vantar samninga við hinn aðilann 
í þessari styrjöld, svo að það gæti vel 
verið, að þeir, einhverra hluta vegna, 
sæju ástæðu til þeas að hindra vöru- 
flutninga til landsins. Og nú geta menn 
sjeð, hversu brýn þörf er á, að mönn- 
um verði komið i skilning um að nota 
landið.

Svo hygg jeg, að ekki þurfi að fara 
fieiri orðum þetta mál, en greiða mun 
jeg atkvæði á móti till. meiri hl., en 
með frv. stjórnarinnar og einhverjum af 
till. minni hl.

Frsm. meiri hl. (Pjetnr Jóns- 
son): Jeg ætla mjer ekki að fara í 
neina hólmgöngu i þessu máli. (B. J.: 
Skoraði ekki neinn á hólm). Jeg skoð- 
aði það ekki heldur svo. En það er 
ein skýiing, sem jeg vildi gefa á till. 
meiri hl., þvi að þrátt fyrir þá áskor-
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un, sem hæstv. fjármálaráðherra bar 
fram, get jeg þó hugsað mjer, að þess- 
ar till. meiri hl. verði samþ., og þá 
finst mjer áriðandi, að þær verði ekki 
misskildar, hvorki af hæstv. stjórn eða 
háttv. deild.

Jeg hefi orðið var við ýmiskonar mis- 
skilning, bæði hjá hæstv. fjármálaráð- 
herra og svo þm., og þessi misskilning- 
ur hefir meðal annars verið sá, að dýr- 
tíðarhjálpin, eftir þessum till. okkar, sje 
minni en eftir stjórnarfrv. I stjórnarfrv. 
er bæjar- og sveitarstjórnum heimilað 
að nota til hjálpar bágstöddum alt að 
15 kr. á hvern mann; þar af á lands- 
sjóður að borga ’/3, eða 5 kr. Raunar 
verður að skilja þetta svo, að þetta 15 
kr. takmark sje hámark þess, sem sveit- 
ar- eða bæjarstjórn má verja til dýr- 
tíðarhjálpar, hversu mikil sem neyðin er.

En eftir till. nefndarinnar er annað 
uppi á teningnum. Þar er gengið út 
frá, að bæjar- og sveitarstjórnir hafi 
heimild til að leggja fram hjálpina, 
hvort heldur með styrk úr landssjóði 
eða án hans. I 2. gr. er komist svo 
að orði:

»Af láni því, er 1. gr. ræðir um, 
heimilast landsstjórninni að veita bæj- 
arfjelögum og sveitarfjelögum dýrtíð- 
arlán, þar sem veruleg neyð er fyrir 
höndum. En það er veruleg neyð, ef 
bæjar- eða s's eitarfjelagið getur eigi 
með eigin framlögum, nje með lán- 
töku af eigin ramleik, hjá bönkum 
eða öðrum lánsstofnunum, forðað frá 
yfirvofandi hungri og harðrjetti*.
Hjer er gert ráð fyrir, að hvert sveit-

arfjelag og bæjarfjelag, þar sem ástæða 
er til að hjálpa, leggi fram krafta sína 
af sjálfsdáðum og til hins ítrasta, áður 
en það notar heimildina til að snúa sjer 
til landssjóðs. Þess vegna eru það ekki 
einar 10 kr., sem sveitarfjelagið leggur 
til af eigin ramleik, heldur miklu meira,

þar sem er allur kraftur þess og geta. 
En þá fyrst kemur til að veita lánið 
úr landssjóði, er sveitarfjelagið hefir 
gert alt, sem það gat, og þá fyrst kem- 
ur þessi 20 kr. hjálp til hvere íbúa. 
Þessar brtt. liggja því, eins og hæstv. 
fjármálaráðherra og háttv. þm. N.-ísf. 
(S. St.) tóku fram, »í öðru »plani« held- 
ur en stjórnarfrv., því að þar er gert 
ráð fyrir miklu stórfeldari hjálp heldur 
en í 8tjórnarfrv. Jeg tók þetta fram tii 
þess, að þessi lánsheimild skyldi ekki 
verða rangskilin. (Atvinnumálaráð- 
herra: Jeg hygg, að lántaka tjl dýr- 
tíðarbjálpar sje alls ekki útilokuð eftir 
stjórnarfrv.). Auðvitað er lántaka hjá 
bönkum ekki útilokuð, en þar er ekki 
gert ráð fyrir, að stjórninni heimilist 
að lána sveitarfjelögum.

Auk þes8 er í till. meiri hl. miklu 
meiri viðbúnaður og fyrirhyggja held- 
ur en i frv. stjórnarinnar. Sama mis- 
skilniugs gætti einnig i ræðu hæstv. 
foreætisráðherra. Hann visar á bankana 
og segir, að þeir eigi að lána, en alls 
ekki stjórnin, en hann hefir ekki gætt 
að þvi, sem gert er ráð fyrir i till. 
nefndarinnar, að áður en sveitaretjórnir 
leita til landsstjórnarinnar hafi þær 
leitað til bankanna og fengið þar þau 
lán, sem um getur verið að ræða. Ann- 
ars hefir háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) 
skýrt þetta svo vel, að það ættu allir 
að skilja. Bankarnir hafa nóg með sitt 
fje að gera nú i dýrtíðinni til atvinnu- 
veganna, sem þeir styrkja og verða að 
styrkja, t. d. eins og sjávarútveg og 
verelun, og býst jeg við, að þessir at- 
vinnuvegir verði að sitja fyrir því fje, 
sem handbært er, en lítið verði eftir til 
að lána bæjar- og sveitarfjelögum. Þá 
er það lika annað, sem kemur til greina 
i þessu máli, að bankarnir, eftir eðli 
sínu, hljóta að heimta þá tryggingu fyrir 
lánum sínum, sem litlar likur eru til

«*
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að sveitarfjelög, sem komin eru í itr- 
astu neyð, geti sett. Jeg vona nú, að 
menn verði sjóngleggri á skoðun nefnd- 
arinnar eftir en áður og skilji, hvað 
hún er að fara. Hæstv. fjármálaráð- 
herra talaði með miklum fjálgleik um 
hjálp i vandræðum og vitnaði til ann- 
ara þjóða um það, hvað þær veittu 
mikla hjálp, rjett eins og stjórnarfrv. 
hefði í sjer fólgna einhverja stórkost- 
lega hjálp, sem meiri hl. bjargráða- 
nefndar vildi fyrirbyggja. Þetta er sami 
misskilningurinn, aftur genginn og marg- 
hrakinn.

Fjármálaráðherra (S. £.): Það
er að eins örstutt athugasemd. Háttv. 
meiri hl. nefndarinnar hefir hlaupið yfir 
það stigið, sem við á nú. Hann gerir 
engar ráðstafanir aðrar en hungurráð- 
stafanir, en við viljum hjálpa áður en 
neyðin kemur. Og það er of seint að 
iðrast eftir dauðann, og ef að því ræki, 
að hungur kæmi, sem jeg vona að ekki 
verði, þá þarf ekki að vera að hafa 
um það langar umræður nú, hvað þá 
skuli gera, því að hvaða stjórn sem er 
mundi þá auðvitað telja sjálfsagt að 
hjálpa, hvað sem það kostaði.

Forsætisráðherra benti rjettilega á, að 
það væri óheppilegt að fara að brúka 
lánin á þessu stigi, málsins, og lána- 
brautin er meira að segja altaf óheppi- 
leg.

Framsm. minni hl. (Jörundur 
Brynjólfsson): Það var að eins eitt 
atriði í ræðu háttv. þm. N.-ísf. (S. St.), 
sem jeg vildi litillega minnast á. Hann 
sagði, að við mundum hafa komist al- 
veg eins vel af, þó að engin dýrtíðar- 
hjálp hefði verið veitt. Þessu verð jeg 
eindregið að mótmæla, þvi að jeg get 
ábyrgst, að allur þorri þeirra manna, 
sem fengu dýrtiðarhjálp eða dýrtíðar- 
vinnu í vetur er leið, voru henixar sár-

þurfandi. Með henni var afstýrt neyð, og 
væri best, að háttv. þm. (S. St.) nefndi 
nöfn þeirra manna, sem borið hafa það 
í eyru honum, að bjálpin hafi verið 
einkis virði eða óþörf.

Jeg vil þá og víkja að því, er háttv. 
þm.- (S. St.) sagði, að hann treysti því, 
að við gætum komist af án bjálpar. 
Jeg efast stórlega um, að hann sje þar 
framsýnni en aðrir menn, sem hjálpa 
vilja, eða gera vilja ráð fyrir, að til 
þess geti komið, enda er það ekki nóg 
að vera að tala um, að landssjóður þoli 
ekki ný útgjöld, hvað mikið sem á ligg- 
ur, en reyna þá ekki að benda á nýj- 
ar tekjulindir fyrir landið og landsmenn. 
Hann (S.St.)er nú búinn að sitja vístánær- 
felt tuttugu þingum og aldrei sjeð þörf 
landssjóðs til að afla tekna. Og þó hafa 
tekjulindir verið nægar í landinu, og 
ekki nærri eingöngu notaðar af lands- 
mönnum, heldur hafa og útlendingar 
grætt hjer árlega um langt skeið, svo 
að miljónum króna skiftir, á fiskveiðum, 
og sá tekjustofn blasað við hverjum, 
sem hafði opin augun fyrir nauðsvninni 
á að auka tekjur landsins. Þar hefir 
hann ekki sýnt mikla framsýni. (S. St.: 
Jeg hefi aldrei verið á móti tekjuauka 
í landssjóðinn). Það er ekki nóg, þótt 
þm. (S. St.) hafi ekki verið á móti tekju- 
auka; hann hefði átt að eiga frumkvæð- 
ið að honum. Af þeim, er framarlega 
standa, er það heimtandi. Gkki nema 
sjálfsögð og rjettmæt krafa.

ATKVGR.
Brtt. 88,1 feld með 13:13 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

jd: B. K., E. Árna., M. Ó., P. J., P. O., 
P. Þ., S. S., S. St., St. St., Þorl J., 
Þorst. J, Þór. J., Ó. B.

wei.-B. Sv., B. J., B. St., E. A., E. J., 
G. Sv., H. K., J. J., J. B., J. M., M. 
G., M. P., Sv. Ó.
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Forseti: Þá lit jeg svo á, að allar 
till. meiri hl. sjeu þar með fallnar.

Frsm meiri hl. (Pjetur Jóns- 
son): Ef ekki fallnar, þá að minsta 
kosti teknar aftur.

Brtt. 89,1. feld með 13:4 atkv.
— 124,1. — — 16:10 atkv., að

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. Sv., B. J., G. Sv., J. J., M. G., 
M. P., P. Þ., S. S., Þorl. J., Þorst. J. 

nei: B. K., B. St., E. A., E. Árna., E. J., 
H. K, J. M., J. B., M. Ó, P. J., P.
O. , S. St., St. St., Sv. Ó., Þór. J, 
Ó. B.

1 gr. samþ. með 14 :12 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

jd: B. Sv., B. J., B. St., E. Árna., E. 
J., G. Sv., H. K., J. M., J. J., J. 
B., M. G., P. Þ., Sv. Ó., Þorst. J.

nei: B. K., E. A., M. P., M. Ó, P. J.,
P. O., S. S., S. St., St. St., Þorl. J., 
Þór. J., Ó. B.

2. gr. samþ. með 15:8 atkv, að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. Sv., B. J., B. St., E. Árna., E. 
J., G. Sv., H. K., J. J., J. M., J. 
B., M. G., P. Þ., Sv. Ó, Þorl J., 
Þorst. J.

wei.-E. A., M. P., M. Ó, P. 0., S. S., 
St. St., Þór. J., Ó. B.
B. K., P. J. og S. St. greiddu ekki

atkv.

3. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
Brtt. 89,2. tekin aftur.
Brtt. 107 feld með 12:12 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 

jd^- B> Sv., B. J., E. A., E. J., H. K.,

J. M., J. B., M. P., P. J., P. 0., P. 
Þ., Þorat. J.

nei:B. St., E. Árna., G. Sv., J. J., M. 
G., M. Ó., S. St., St. St., Sv. Ó., 
Þorl. J., Þór. J., Ó. B.
B. K. og S. S. greiddu ekki atkv.

Brtt. 89,3. a. feld með 18 : 8 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

jd: B. Sv., E. A., H. K., J. B., M. P., 
S. S., Sv. Ó., Þorst. J.

nei: B. J., B. K, B. St., E. Árna., E. J,
G. Sv., J. J., J. M., M. G., M. Ó, 
P. J., P. O., P. Þ., S. St., St. St., 
Þorl. J, Þór. J, Ó. B.

Brtt. 89,3. b. sainþ. meðló:ll atkv, 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

jd: B. Sv, B. J., B. K., E. A, E. J.,
H. K., J. B., M. P., P. J, P. 0., 
P. Þ., S. S., Sv. Ó., Þorl. J., Þorst J.

nei: B. St, E. Árna., G. Sv , J. J., J. 
M., M. G., M. Ó., S. St., St. St., 
Þór. J , Ó. B.

4. gr, svo breytt, samþ. með 15:10 
atkv.

5. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
Brtt. 89,4. feld með 19:7 atkv, að

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

jd: Þorst. J., B. K., H. K., J. B., M. P., 
P. 0., S. S.

nei: Sv. Ó., Þorl. J., Þór. J., B. Sv., B. 
J, B. St., E. A , E. Árna., E. J, 
G. Sv., J. J., J. M., M, G., M. Ó., P. 
J., P. Þ., S. St., St. St, Ó. B.

Brtt. 124,2 samþ. með 15:11 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: M. G, M. P., P. J., S. S., S. St, 
St. St., Þorl. J., Þorst. J., B. K., B.
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St., E. A., E. Árna., G. Sv., J. J., 
Ó. B.

nei: J. M., J. B, M. Ó, P. 0., P. Þ.; 
Sv. Ó., Þór. J., B. Sv., B. J., E. J, 
H. K.

Brtt. 94 (við brtt. 88) sjálffallin.
6. gr. þar með ákveðin.
7. -8. gr. samþ. með 15 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18:8 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: Þorst. J., B. Sv., B. J., B. K., B. 
St., E. Árna., E. J., G. Sv., H. 
K., J. J., J. M., J. B, M. G., P. Þ., 
S. S, St. St., Sv. Ó., Þorl. J.

nei: Þór. J, E. A., M. P., M. Ó., P. J., 
P. 0., S. St., Ó. B.

Á 25. fundi í Nd., föetudaginn 17. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 129, 
133, 134, 136, 150).

Bjðrn B. Stefánsson: Við 2. umr. 
þessa máls var svo margt um það skraf- 
að, að mjer fanst ekki gustuk að fara 
að lengja þær umr. með því að fara þá 
að gera grein fyrir atkv. minu, enda 
fjelst jeg á það, sem háttv. 2. þm. Rang. 
(E. J.) sagði, að þm. myndu vera búnir 
að mynda sjer skoðun og taka afstöðu 
til málsins, svo að lengri umr. myndu 
þar engu um þoka.

Jeg gat hvorki sætt mig við frv. hv. 
stjórnar nje till. nefndarinnar, hvorki 
meiri nje minni hluta, en mjer fanst, að 
stjórnarfrv., eins og það lá fyrir, mundi 
fremur verða komið í það horf, sem jeg 
gæti felt 'roig við, heldur en eins og það 
hefði orðið með brtt. háttv. meirihluta. 
Þess vegna greiddi jeg atkv. á móti 
flestum brtt.

Ágreiningurinn við 2- umr. var aðal-

lega um það, hvort heldur ætti að fylgja 
þeirri stefnu að gefa eða lána fje úr 
landssjóði til hjálpar almenningi, ef vand- 
ræði bæri að höndum. Háttv. meiri hl. 
nefndarinnar hjelt þvi fram, að hagur 
landssjóðs væri ekki svo góður, að hann 
væri þess megnugur að gefa nokkuð, 
sem um munaði, ef verulega neyð bæri 
að höndum. JegTjáta fyllilega, að þetta 
sje rjett, e'n sumar aðrar röksemdir hv. 
meiri hluta sýndu það jafnframt og sönn- 
uðu, að landssjóður sje enn síður megn- 
ugur að lána eftir till. hans heldur en 
að gefa eftir till. stjórnarinnar, því að 
eftir till. háttv. meiri hluta var um fer- 
falt hærri útgjaldaupphæð að ræða.

Háttv. meiri hluti tók það fleirum 
sinnum fram og lagði áherslu á það, að 
ef svangan mann vantaði 10 krónur, þá 
væri hann ekkert um það að hugsa eða 
að því að spyrja, hvort hann fengi þær 
lánaðar eða gefins, ef hann að eins gæti 
fengið þær, enda kæmi það, í bráðina, 
alveg í sama stað niður fyrir hann.

Jeg vil nú snúa þessu dæmi að lands- 
sjóðnum og segja: Ef landssjóður er í 
þröng, en þarf að leggja út peninga al- 
menningi til bjargar, þá er honum í 
bili alveg sama, hvort hann á að lána 
þá eða gefa; hitt verður aðalatriðið, að 
upphæðin sje sem allra minst, sem hann 
á að leggja fram, svo að hann komist ekki 
ekki í þrot, og jeg tel það aðalskyldu 
okkar að binda landssjóði ekki þyngri 
bagga en svo, að hann fái undir þeim 
risið. Þess gættum við ekki í fyrra, og 
það víti eigum við að láta okkur að 
varnaði verða og gæta þess að stranda 
ekki á sama skeri nú.

Jeg tók það fram áðan, að eins og 
stjórnarfrv. og till. háttv. meiri hluta 
lágu fyrir við 2. umr., þá hefði fjárfram- 
lag landssjóðs orðið ferfalt meira eftir 
till. meiri hlutans en eftir stjórnarfrv., 
því að eftir sama mælikvarða, sem hv. 
meiri hluti áætiar framlögin eftir tiil.
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sínum, 900 þús., hefðu þau orðið 225 
þús. eftir 8tjómarfrv.

Garaall málsháttur segir, að maður 
eigi að vona það besta, en vera við bú- 
inn því versta.

Ef við nú fylgjum þessari reglu, verð- 
um við að gera ráð fyrir, að striðið 
standi nokkur ár enn, að enn harðni i 
ári og hagur almennings versni að mun. 
Þá mundi svo fara, að við á næstu ár- 
um myndum þurfa að veita ný lán, í 
staðinn fyrir að innheimta það, sem við 
iánum i ár, eins og háttv. meiri hluti 
ætlast til, — eða dettur nokkrum í hug, 
ef 8triðið heldur áfram og við framveg- 
is verðum við það að búa að hlíta of- 
beldi Englendinga, að sá altnenningur, 
sem þarf í ár að fá hundruð þúsunda 
að láni, geti endurborgað þau lán á 
næstu árum.

Það, 8em við því þurfum að gera, er 
það að búa svo um, eftir þvi sem við 
höfum best vit á, að almenningur finni 
hjá sjer hvöt og skyldu til að hjálpa 
sjer i lengatu lög sjálfur, að leggja 
bjargráðin sem mest í hendur sveitar- 
stjórna, en sýna þó jafnframt hluttekn- 
ingu og veita hjálp þar, sem að þreng- 
ir, og hana þeim mun meiri sem erfið- 
ara verður fyrir.

Jeg játa það, að undir venjulegum 
kringumstæðum er stór munur á því 
að lána og gefa, en eins og hjer stend- 
ur á, held jeg, að munurinn verði lítill, 
og því beri að leggja áherslu á það að 
hafa fjárframlagið sem rjettlátast og 
notadrýgst, en þó svo lágt sem hægt er, 
hvort sem það svo er kallað gjöf eða 
lán, enda er á það að lita, að þegar 
batnar i ári, mun full þörf á að finna 
nýjar tekjulindir, til þess að rjetta við 
fjárhag landssjóðsins, og hvar haldið þið 
þá, að þessara tekjulinda verði leitað 
annarsstaðar en hjá þeim sama almenn- 
ingi, sem nú á þessum erfiðu timum á

að veita dálitla hjálp? Hún fer þess 
vegna ekki i ómildan akur.

Af framansögðu fanst mjer frv. hæstv. 
stjórnar vera nær rjetta sporinu en tlll. 
háttv. meiri hluta, og því studdi jeg að 
þvi með atkvæði minu, að það kæmist 
til 3. umr. Hins vegar fanst mjer það 
alveg fráleitt, að hjálpin væri altaf jöfn, 
hvort sem sveitarfjelagið þyrfti mikið 
eða lítið að sjer að leggja, og þvi ganga 
brtt. okkar háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) 
út á það, að gera greinarmun á því. 
Landssjóður hefir ekki ráð á því að 
hampa fjenu framan 1 almenning og 
segja við fyrstu þriggja krónu aukabyrð- 
ina, sem hann verður að leggja á sig: 
Eina af þessum þremur krónum geturðu 
fengið hjá mjer.

Það hefir oft verið á það minst og 
að þvi fundið, hvað landssjóður hafi náð 
i lítið af stórgróða einstakra manna á 
þessum ófriðartimum. Þessir stórgróða- 
menn eru flestir i bæjum og þorpum, 
en þar er helst vandræða von; þar eru 
þá líka óeyddir tekjustofnar, sem við 
getum sagt að þing og stjórn hafi eftír- 
látið bæjar- og sveitarfjelögum að gripa 
til, .til almennrar dýrtiðarhjálpar. Þess- 
ar tekjulindir þurfa að vera svo djúp- 
ar og drjúgar, að úr þeim náist sem 
svarar 5 krónum á hvern mann í bæj- 
ar- eða sveitarfjelaginu, áður en lands- 
sjóður fer að leggja fram.

Hjer er nú ýtt að mjer stjórnarfrv., 
sem til þess er ætlað að ná i þennan 
stórgróða handa landssjóðnum. Þetta 
stjórnarfrv. var ekki lagt fram fyr en 
núna á fundinum, og hafði jeg ekki 
hugmynd um, að það væri á leiðinni, 
þegar við sömdum brtt. okkar á þgskj. 
136. Annars liggur það frv. ekki fyrir 
til umr., svo að ekki er vert að minn- 
ast frekar á það nú, eða lýsa minni af- 
stöðu til þess, en þegar brtt. voru skrif- 
aðar, var það tilætlunin, að bæjarfje-
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lögin hefðu þennan Bkattstofn, eða að 
landssjóður eftirljeti þeim hann. Við 
það eru brtt. miðaðar.

Jeg hefi líklega farið aftan að siðun- 
um með því að minnast fyrst á síðustu 
brtt., en það er afsakanlegt, vegna þess 
að það er aðalbrtt. Brtt. við 2. gr. er 
bygð á þvi, að Iiáttv. 2. þm. Árn. (E. 
A.) benti á, að það vantaði ákvæði um 
það, hvað ætti að miða við og hvað 
væri venjuleg útgjöld sveitarfjelaganna. 
Eru hjer sett ákvæði um það.

Þá er brtt. við 1. gr. b. Hv. meiri 
hluti talaði mikið um það, að þessar 15 
krónur á roann væru í raun og veru 
ekki nema smáræði, ef nokkuð þrengdi 
að. Samt fór hann ekki hærra en að 
hækka það upp í 20 krónur, en með 
brtt. okkar háttv. þm. V.-Sk. (6. Sv.) 
er styrkurinn hækkaður upp í 25 kr. 
»Eyrir 1. okt. komi: 1. nóv « er bygt 
á þvi, að sveitarstjórnir koma altaf 
saman seint í okt. til þess að jafna nið- 
ur útsvörum og ráða ráöum sínum að 
öðru leyti; væri þeim mjög óþægilegt, 
ef þær ættu að gera það strax í sept- 
ember. Auk þess er á það að líta, að í 
september er ekki eins vel sjeð, hvað 
til muni verða, ekki eins vel komið 
fram, hvað bjargræði manna hafi orðið 
yfir sumarið og hvað skorta muni til 
þess, að menn geti bjargað sjer með 
8umargróðann. Að þessu leyti held jeg, 
að brtt. sje aðgengiiegri fyrir sveitar- 
stjórnirnar, því að þeim verður óhægt 
að gera ábyggilegar áætlanir svo 
snemma.

Nú skal jeg stuttlega gera grein fyrir 
því, hvað þetta nemur miklu fyrir land- 
sjóðinn, ef brtt. okkar háttv. þm. V.-Sk. 
(G. Sv.) ganga fram. Ef til þess þyrfti 
að taka, að hvert einasta sveitarfjelag 
notaði þetta til hins itrasta, gæti hjer 
verið um tæp 000,000 króna útgjöld að 
ræða fyrir landssjóð. Ef við svo aftur 
á mótí göngum út frá, að að eins helm-

ingur sveitar- og bæjarfjelaga notaði 
sjer þetta — eins og háttv. meiri hluti 
gerði við 2. umr. —, yrði upphæðin tæp 
300,000, eða 299,700 krónur. Eftir þess- 
um lægri mælikvarða hefði framlag 
landssjóðs orðið eftir till. háttv. meiri 
hluta 900,000 krónur, en eftir stjórnar- 
frv. 225,000 krónur.

Við 2. umr. þe3sa máls var Reykja- 
vík oft nefnd, og sett upp dæmi til að 
sýna, hvað hún gæti fengið mikið eftir 
hvorri till. fyrir sig. Jeg skal nú gera 
sama, og geng þá út frá 15,000 manns.

Eftir till. háttv. meiri hl. gat hún 
fengið 300,000 króna lán. Eftir stjórn- 
arfrv. gat hún fengið 75,000 króna styrk, 
gegn 150,000 krónum úr bæjarsjóði. 
Eftir brtt. okkar háttv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.) gæti bún fengið 100,000 króna 
styrk, gegn 275,000 krónum úr bæjar- 
sjóði.

Jeg sagði áöan, að landssjóður gæti 
ekki lagt meira fje fram heldur en það, 
sem verða mundi eftir þessum till. Jeg 
meinti það nú ekki alveg bókstaflega, 
að hann gæti kann ske ekki meira i 
bráðina, en bann má ekki ganga nær 
sjer en þetta, því að eigi stríð og dýr- 
tið eftir að standa lengi enn, þá má 
hann ekki tefla svo mjög á það ítrasta 
með möguleika sína, að hann geti ekki 
neitt, þegar enn meir þrengir að.

Viðvíkjandi því, að þetta sje gjöf, en 
ekki lán, sem kann ske sje óþörf, ef 
snemma. batnar i ári, má endurtaka það, 
að skattarnir verða ekki sóttir annað 
en til þessara sömu manna, sem fengu 
hjálpina meðan á dýrtiðinni stóð, svo 
að hún hefir þá ekki fallið i ómildan 
akur.

Við 2. umr. skrifaði jeg ýmislegt hjá 
mjer, sem jeg áleit þörf á að gera at- 
hugasemdir við, en jeg skal nú ekki 
tefja timann með þvi að fara að taka 
það upp nú, nema þvi að eins, að það 
verði þá vakið upp aftur við þessa umr.
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Jeg ætla svo að bíða andsvara áður en 
jeg segi raeira.

Einar Árnason: Þegar þetta mál 
var hjer til 2. umr., voru umr. um það 
mjðg langar, og hafi nokkuð hafst upp 
úr öllum þeim löngu ræðum, heflr það 
líklega verið það, að málið komst i 
mesta óefni, þar sem tveir jafnsterkir 
flokkar deildu um tvær mismunandi 
stéfnur. Jeg vil ekki verða til þess að 
vekja deilurnar aftur, því að jeg held, 
að málið vinni ekkert við það.

Eins og menn muna, fjell 1. brtt. 
háttv. meiri bl. bjargráðanefndar með 
jöfnum atkv. Þá var sjeð, aö hjer voru 
tveir flokkar jafnsterkir, og leit ekki út 
fyrir annað en að stjórnarfrv. rayndi falla 
lika. Jeg haliaðist að stefnu háttv. 
meiri hl. nefndarinnar, þó að mjer i 
ýmaum atriðum fjellu ekki sem best 
sumar brtt. hennar. En svo virtist mjer 
ekki rjett að fella stjórnarfrv. strax, 
heldur greiddi jeg því atkv. mitt, í þeirri 
von, að hægt myndi að koma á ein- 
hverju samkomulagi við 3. umr.

Nú hefi jeg leyft mjer að bera fram 
brtt. á þgskj. 150, ef vera kynni, að 
menn gætu fallist á það, svo að frv. 
gæti komist út úr deildinni með sæmi- 
legum meiri hl. Jeg skal strax taka 
það fram, að þessar brtt. ganga í svip- 
aða átt og brtt. meiri hl. bjargráða- 
nefndar um daginn, en þessar till. hafa 
þann kost, að þær gera raálið einfalt 
og óbrotið og lögin þægileg til fram- 
kvæmda. Með þessu er frv. aftur fært 
inn á þá leið, að iandssjóður láni sveit- 
arfjelögum, þegar i harðbakka slær, en 
gefi ekki fje. Jeg hefi þá sannfæringu, 
að gjafir frá landssjóði, hvort sem er 
til einstakra manna eða sveitarfjelaga, 
hafi ekki góðar afleiðingar; þær rýra 
sjálfsbjargarhvötina, en hana má aldrei 
skerða, hvorki hjá einstaklingum nje

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþingý

fjelögum. Hins vegar verð jeg að halda 
þvi fram, að hjálp, sem veitt er í neyð, 
komi að sama liði, hvort sem hún er 
veitt sem lán eða gjöf, og hjer er það 
aðalatriðið, að sá, sem nauðsynlega þarf 
á hjálp að halda, hann fái hana.

Að þessu lýtur 2. brtt. á þgskj. 150, 
um það, að 2. og 3. gr. frv. falli burt. 
Með því er numin burt heimildin til 
að greiða úr landssjóði V8 af þeirri upp- 
hæð, er sveitar- og bæjarfjelög kunna 
að verja til dýrtíðarhjálpar, og með því 
er jafnfrarat atefnu frv. breytt i það 
horf, er jeg hefi bent á og talið heppi- 
legt. Þetta er því þungamiðja brtt. Af 
þessu er það jafnframt eðlilegt að nema 
burt 15 kr. ákvæðið úr 1. gr. frv., þvi 
að þegar þátttaka landssjóðs er numin í 
burt, er það eðlilegt og sjálfsagt, að 
sveitarstjórnir sjeu sjálfráðar i þessu 
efni, svo langt sem vald þeirra nær 
samkvæmt sveitarstjórnarlögunum.

Þá er 3. brtt. um það, að landsstjóm- 
inni sje heimilt að lána bæjar- eða 
sveitarfjelögum vörur með eins ársgjald- 
fresti og 5% vöxtum. Jeg get ekki 
betur sjeð en að þegar i harðbakka 
slær, þá sje þetta einfaidasta ráðið til 
hjálpar. Eins og sakir standa nú, er 
ekki annað sjáanlegt en að öll korn- 
vöruverslun hjer á landi gangi í gegn- 
um landsverslunina, og finst mjer það 
þá óþarfa fyrirhöfn, að landssjóður láni 
fyrst sveitarfjelögunum peninga, til þess 
að þau borgi svo vörurnar, sem þau fá 
i landsversluninni, með þeim sömu pen- 
ingum. Að þetta geti á nokkurn hátt 
leitt út á hálar brautir fyrir landsversl- 
unina get jeg ekki sjeð. Jeg ætlast 
ekki til, að sveitarfjelög eða kaupstaðir 
leiti á náðir landssjóðs fyr en öll önnur 
sund eru lokuð, og jeg ætlast ekki 
heldur til, að landsstjórnin veiti þessi vöru- 
lán fyr en knýjandi nauðsyn ber til; 
en landsstjórnina tei jeg fullkomiega
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bæra að dæma um, hve nær sú nauðsyn 
er fyrir hendi. Og þvi frekar treysti 
jeg stjórninni til að framkvæm þetta, 
þar sem að hún hefir, að mínu áliti, 
farið alveg rjett að við framkvæmdir 
þeirra dýrtíðarlaga, sem nú gilda, þar 
sem hún hefir ekki notað sjer hina 
rúmu lánsheimild, sem þar er veitt; tel 
jeg hana eiga þakkir skilið fyrir það.

Jeg vil að lokum biðja menn að at- 
huga það, að það lá mjög nærri, að frv. 
þetta fjelli hjer í deildinni við 2. umr. 
Fari nú svo, að þessar brtt. mínar falli, 
þá sje jeg mjer ekki fært að greiða frv. 
atkv., og eru þá forlög þess ærið tvisýn.

Framsm. minni hl. (Jörundur 
Brynjólfsson): Jeg skal ekki fara 
mörgum orðum um brtt. þær, sem hjer 
liggja fyrir. Jeg mun við atkvæða- 
greiðsluna sýna, hvernig jeg lít á þær.

Jeg vænti þess, að háttv. þm. ljái 
viðaukatillögu minni á þgsk. 134 lið- 
sinni sitt, því að jeg hygg, að hún muni 
verða að talsverðu gagni fyrir það mál- 
efni, sem hún vinnur að.

Háttv. 2. þm. S.-M. (B. Stj drap á 
það, viðvíkjandi fjárframlögum úr lands- 
sjóði, að hann teldi það helstu skyldu 
hvers þm. að forða landssjóði sem mest 
frá fjárútlátum. Þetta er að nokkru 
leyti rjett, en þó má þessi skylda ekki 
vera svo rík, að hún verði yfirsterkari 
þeirri skyldu, sem ætíð á að sitja í fyr- 
irrúmi, sem sje þeirri, að hjálpa þeim, 
sem bágstaddir eru, því að það er ekki 
eingöngu siðferðileg skylda, heldur og 
lagaleg skylda þingsins. Jeg veit lika, 
að háttv. þm. (B. St.) hefir haft þetta í 
huga, þegar hann sagði þessi orð, þvi 
að það hefir hann einmitt sýnt með 
till. sinum um þetta mál.

Annað atriði drap þessi sami háttv. 
þm. (B. St.) á, viðvíkjandi stríðsgróðan- 
um, sem jeg vildi minnast á með örfá- 
um orðum. Hann sagði, að ekki væri

nema sjálfsagt að taka af honum til 
þeirra útgjalda, sem nauðsynleg væru 
til þe3S að bjarga alþýðu. En vel má 
vera, að stríðsgróðinn sje ekki á það 
mörgum höndum, að til hans náist, 
að hann hrökki nema til þeirra þarfa, 
sem hvert bæjar- eða sveitarfjelag hefir. 
Þess ber líka að gæta, að þessir Btór- 
gróðamenn hljóta að bera þyngstu út- 
gjaldabyrði þess bæjar- eða sveitarfje- 
lags, sem þeir teljast til. Svo að það eru 
vitanlega takmörk fyrir þvi, hve mikil 
gjöld þeir geta borið.

Menn geta farið nærri um það, hvern- 
ig jeg muni líta á brtt. frá háttv. 2. 
þm. Eyf. (E. Árna.), á þgskj. 150. En 
það verð jeg að segja háttv. þm. (E. 
Árna.), að jeg hefði kunnað betur við, 
að hann hefði sparað sjer þessar brtt. 
og greitt hreint og beint atkv. á móti 
frv. stjórnarinnar; það hefði verið mikið 
betra gagnvart okkur, sem erum á önd- 
verðum meiði, heldur en að koma nú 
með till., er nemur burt það, sem mestu 
skiftir í stjórnarfrv., svo að ekkert verði 
eftir nema fánýtt pappírsgagn.

Síðasti liðurinn í brtt. er ekki eins 
heppilegur að minu áliti eins og háttv. 
2. þm. Eyf. (E. Árna.) gerir sjer í hug- 
arlund. Jeg var að vísu fylgjandi þvi, 
að landssjóður lánaði bæjar- og sveitar- 
fjelögum fje, en þessi heimild, sem þarna 
er farið fram á, er miklu athugaverðari, 
þvi að það er svo miklu verra að hafa 
eftirlit með því, hve nær væri nauðsyn 
að lána vörur heldur en peninga. Það 
er hætt við því, ef þetta verður samþ., 
að menn muni ekki leggja eins mikið 
kapp á og ella að birgja sig upp með 
nauðsynjar, og jeg spái því, að lands- 
verslunin mundi fá að kenna illilega á 
þessu ákvæði, ef það yrði að lögum, 
þvi að það mundi reynast erfitt að hamla 
á móti þessuin vörulánum.

Háttv. þm. (E. Árna.) gat þess í ræðu 
sinni, að jeg færi nokkuð í sömu átt og
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hann í minni till., þar sem jeg fer fram 
á, að landsstjórninni heimilist að lána 
olíu og salt. Eu þess ber að gæta, eins 
og tekið er fram, að þetta lán skuli 
að eins vera til skamms tíma, og svo 
er líka oðru raáli að gegna um olíu og 
salt heldur en um matvörur. Það er 
ekki ætlast til þess að lána þessar vör- 
ur nema brýn nauðsyn beri til og að 
þær verði fljótlega greiddar. Sjávarút- 
vegi er líka þannig varið, að ætla má, 
að honum reyndist vel mögulegt að 
greiða skjótlega slíkan stuðning.

Það er hálfleiðinlegt, að menn skuli 
hjer á þingi draga sem mest úr hjálp- 
inni til kaupstaðarbúa, eins og nú er 
ástatt. Því að það þýðir ekki að dylja 
það, að þeir hafa þó orðið verst úti í 
dýrtíðinni, og atvinnuvegur þeirra hefir 
orðið fyrir langmestu tjóni. Jeg býst 
við þvi, að mjer verði svarað því til, 
að í kauptúnunum búi efnamestu menn 
þessarar þjóðar, og að þeir sjeu full- 
færir um að bera þá sveitarbyrði, sem 
þe8sir tímar skapa. En menn verða 
líka að muna eftir því, að þau tekju- 
aukafrv., sem nú liggja fyrir þinginu 
til handa landssjóði, koma aðallega nið- 
ur á kauptúnabúum. Menn ættu að 
geta látið sjer nægja með að taka frá 
þeim fje í landssjóð, en ekki um leið 
að reyna að flnna allar krókaleiðir til 
þess að forða þvi, að nokkrir molar 
fjellu til þeirra af borði landssjóðs.

Sveinn Ólafsson: Jeg skal ekki 
verða fjölorður eða myrkur í máli, en 
kaun betur við, áður en til atkvæða er 
gengið, að gera grein fyrir atkv. mínu 
og afstöðu til frv. og brtt.

Jeg fylgdi frv. stjórnarinnar við 2. 
urar., og einstöku fram komnum brtt. 
get jeg fylgt, en jeg get ekki verið sam- 
mála háttv. meiri hl. bjargráðanefndar, 
þvi að mjer fínst endilega, að hann

hafi mis8kilið tilgang frv. Jeg veit, 
að háttv. meiri hl. hefir vandað til till. 
og að þær eru fram komnar af fylsta 
áhuga fyrir málinu, en gat þó ekki orð- 
ið henni samferða. Jeg skal kannast 
við það, að stjórnarfrv. er ekki svo tæm- 
andi eða ítarlegt, sem vera þyrfti, en 
svo er þetta líka um brtt. Það mun 
líka reynast svo, að nærri ókleift er að 
er að gefa út lög um dýrtíðarráðstafan- 
ir, er geti náð yfir öll þau eiustök til- 
felli, sem það ástand heflr í för með 
sjer. Þess vegna held jeg, að best sje 
að taka frv. eins og það er, í þeirri 
von, að það komi að liði í þeim tilfell- 
um, er fyrir kunna að koma, og frv. 
þræðir þá leið, sem annarsstaðar er 
fylgt, að veita nokkra kauplausa hjálp 
áður en kemur að hallærislánum.

Fjórar brtt., á þgskj. 133, 134, 136 og 
150, hafa komið fram við frv. Skal jeg 
stuttlega minnast á þær allar og byrja 
á þeirri síðustu, sem komin er frá háttv. 
2. þm. Eyf. (E. Árna.). Mjer þykir fyr- 
ir því, að þessi till. skuli vera komin 
frá jafngætnum og tillögugóðum manni, 
því að mjer finst, að hann hafi hlotið að 
misskilja tilgang frv. Háttv. þm. (E. 
Árna.) leggur það til, að feld verði úr 
frv. 2. og 3. gr., en það er alveg það 
sama og að leggja það til, að 1.—8. gr. 
verði feldar, eða með öðrum orðum alt 
frv.; það er ekkert eftir af því, ef 2. 
og 3. gr. eru feldar úr.

Lánsheimildin, sem hann að nafninu 
til vill að haldist, er með öllu óþörf, 
því að hún er áður til í lögum, bæði 
eftir stjórnar8kránni og sveitarstjórnar- 
lögunum, sem og eftir gamalli venju 
um hallærislán.

Jeg sje ekki ástæðu til þess að fjöl- 
yrða frekar um þessa till. háttv. 2. þm. 
Eyf. (E. Árna.), því að annað, sem at- 
hugavert er við hana, hefir verið tekið 
fram af háttv. 1. þm. Reykv. (J. B ).

12*



184Stjórnarfrumvörp samþykt.
Almenn dýrtfðarhjálp.

183

Þá kem jeg að till. á þgskj. 136. Um 
hana er, i sem fæstum orðum, það að 
segja, að jeg felli mig vel við 2. lið 
hennar, sem fer í þá átt, að færa tíma- 
takmarkið fyrir skýrslugjöf hrepps- 
nefnda frá 1. október til 1. nóvember. 
Sömuleiðis felli jeg mig vel við staflið 
a í 1. tölulið, en við staflið b felli jeg 
mig ekki og verð að skoða hann í sam- 
bandi við 3. tölulið brtt.

Jeg held, að tillögumönnunum hafl 
yfirsjest, er þeir hafa búið til »skalann« 
um lánshámarkið.

í staflið b er gert ráð fyrir, að tillagið 
verði 25 kr., og það hefir ekki verið 
tekið fram af flutningsmönnunum, að 
hjer væri um ritvillu að ræða, en ef 
það er ekki, þá er horfið frá þeim 
grundvelli, sem lagður er í lögunum og 
jeg hallaðist að, og yflr höfuð finst mjer 
þessi sundurliðun vera harla smávægi- 
leg. Sje um verulegan skort að ræða, 
held jeg, að hluttaka landssjóðs megi 
ekki vera minni en stjórnarfrv. gerir 
ráð fyrir, sem sje að hann leggi 5 kr. 
á móti hverjum 10 kr., sem sveitar- 
fjelagið leggur fram.

Það má auðvitað altaf deila um það, 
hvort þessi 15 króna styrkur, sem stjórn- 
arfrv. gerir ráð fyrir, sje nægilegur. 
Hann mundi viða nægja, þar sem skort- 
ur er ekki mjög almennur, líka reynast 
óþarflega hár þar, sem fáir eru þurf- 
andi, og þá eigi notaður að hámarki, 
en þegar hann reynist of lítill, þá er 
heimildin til fyrir láni.

Jeg get því felt mig við tölulið 1 a 
á þgBkj. 136 og sömuleiðis við tölulið 
2, en ekki sje jeg ástæðu til þess að 
hallast að hinum breytingunum.

Brtt. á þgskj. 134, frá hv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.), finst mjer þess eðlis, að 
hana beri að styðja. Mjer finst sú lang- 
eðlilegust hjálpin, sem sjávarútveginum 
verði veitt, og landsjóði að útgjalda- 
litlu. Jeg hefi það i huga, að þau lán

mundu sjerstaklega verða veitt þeim 
útgerðarmönnum, sem efnaskorts vegna 
geta ekki aflað sjer vörunnar með þvi 
að borga hana út í hönd. Þeim er aðal- 
lega þörf á þessu, sem hafa takmarkað 
lánstraust.

Brtt. á þgskj. 133, frá 1. þm. Árn. (S. 
S.), finst mjer vera frambærileg, en ekki 
get jeg kannast við, að hennar sje brýn 
þörf, þvi að í 6. gr. frv. er gert ráð 
fyrir þessu, að stjórninni skuli heimilað 
fje til atvinnubóta, og jeg býst við, að 
stjórnin rauni ekki ganga fram hjá tæki- 
færinu til þess að nota fjeð til vatns- 
veitu, eða jafnvel heyskapar, þegar það 
gefst, en annars get jeg vel sætt mig 
við hana og mun því greiða henni at- 
kvæði.

Frv., með nefndum tækum breyting- 
um, mun jeg því styðja. En verði það 
felt, eða brtt. háttv. bjargráðanefndar 
samþyktar, þá situr alt við sama og 
áður, eftir lögum siðasta þings, og þó 
þvi lakara, sem till. nefndarinnar eru 
lakari en lögin frá siðasta þingi, gölluð 
eins og þau eru.

Sigurður Sigurðsson: Jeg kvaddi 
mjer hljóðs aðallega til þess að minna 
hv. þm. á brtt. mína á þgskj. 133.

Hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) hefir vakið 
að nokkru athygli á henni, og jeg er 
honum þakklátur fyrir það og yfirleitt 
fyrir undirtektirnar. Jeg ætla ekki að 
eyða löngum tíma I það að gera grein 
fyrir þessari tillögu, því að það hefir 
verið gert áður. Till. kom sje fram við 
2. umr., en komst þá ekki til atkvæða- 
greiðslu vegna sjerstakra atvika. Hún 
var sem sje viðaukatillaga við brtt. hv. 
meiri hluta bjargráðanefndar. En þær 
voru feldar, og voru því ekki greidd 
atkvæði um þessa till. En þó að till. 
háttv. meiri hluta hafi fallið, sannar það 
ekki, að þessi till. mundi hafa verið 
feld. Jeg vona því, að tillagan sje borin
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fram i fullum rjetti og brjóti ekki í 
bága við þingsköpin. Brtt. þessi er gerð 
við 6. gr. stjórnarfv. og fer fram á, að 
á eftir orðunum: »i beinar þarfir fram- 
leiðslunnar<, komi:

bvo sem til þess að reka garðrækt 
og heyskap i stórum stil og að fram- 
kvæma stærri áveitufyrirtæki að meira 
eða minna leyti, eftir þvi, er um sem- 
ur við þá, er eiga hlut að máli ura 
þau verk.
Þessi till. skilgreinir því, hvaða fram- 

leiðsluverk sjerstaklega beri að leggja 
áherslu á. Háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) 
gat þess i ræðu sinni, að ekki væri þörf 
á þessu, en þó gat hann þess hins veg- 
ar, að till. væri ekki óþörf, og yfirleitt 
fanst mjer hann styðja hana með ræðu 
sinni. Jeg er honum samdómá um það, 
að svo megi álita, að ef tiJ vill sje henn- 
ar ekki bein þörf, en á hinn bóginn tel 
jeg hana til bóta, og því vænti jeg, að 
háttv. deild samþykki hana. Jeg held, 
að mjer sje óhætt að láta þess getið, að 
bjargráðanefndin muni ekki amast við 
till., en hún hefir ekki tekið beina afstöðu 
til hennar, og er því algerlega óbund- 
in um atkvæði sín gagnvart henni.

Tilefnið til tillögunnar er í sjálfu sjer 
ósköp einfalt, ekki annað en að fá 
heimild handa stjórninni til þess að ráð- 
ast i þessi fyrirtæki, ef þörf krefur. Og 
jeg verð að segja, að það er lítið traust 
til stjórnarinnar í því fólgið, ef háttv. 
deild treystir henni ekki til þess að fara 
svo með þessa heimild, að vel megi við 
una. Jeg verð því að líta svo á, að ef 
tillagan verður ekki samþykt, þá sje 
fólgið í því hálfgert vantraust til stjórn- 
arinnar i þessu efni.

Að endingu vil jeg undirstrika þetta 
og taka það strangt fram, að stjórnin 
gæti haft gott af slíkri heimild, ef vand- 
ræði og atvinnuleysi ber að höndum. 
Jeg vona því, að háttv. deild taki brtt. 
vel.

Fjarmalaraðherra (S. E.): Jeg
ætla að vera mjög stuttorður og ekki 
komast neitt inn á almennar dýrtiðar- 
hugleiðingar, að eins skýra frá afstöðu 
minni til þeirra brtt., sem fyrir liggja,- 
Fyrst ætla jeg að vikja að brtt. háttv.
2 þm. Eyf. (E. Arna.), er heimilar vöru- 
lán. Jeg verð að segja það, þótt mjer 
þyki það leiðinlegt, af því að þessi hv. 
þm. er venjulega tillögugóður, að mjer 
þykir hún mjög óheppileg og verð að 
mæla eindregið á móti henni. Það er 
að mínu áliti einhver varhugaverðasta 
tillagan, sem komið hefir fram í dýr- 
tiðarmálunum á þessu þingi. Hún mundi 
reynast landsversluninni mjög örðug. 
Lánbeiðnirnar mundu streyma að úr öll- 
um áttum, og yrði þá erfitt að daufheyr- 
ast við þeim. Þá sjá menn, hve erfitt 
yrði að reka verslunina, sjerstaklega ef 
að þvi skyldi reka, sem flestir eru nú 
sammála um, að nauðsyn muni til bera, 
að reka þurfi landsverslun í enn stærri 
stíl en hingað til; þá veitir henni ekki 
af að hafa alt sitt veltufje handbært. 
Þetta gæti orðið mjög svo hál braut, 
ef út á hana er haldið. Allir, sem talað 
hafa, hafa lika tekið i sama streuginn 
um þessa brtt. Ut af því, sem háttv. 
flutnm. brtt. (E. Árna.) gaf í skyn, að 
hann mundi verða á móti frv. stjórnar- 
innar, ef brtt. yrði feld, þá verð jeg að 
segja það, að það væri mjög óheppilegt, 
ef frv. fær ekki fram að ganga, eins og 
málinu nú er komið, þvi að þá væri 
ekkert annað að halda sjer við en dýr- 
tiðarlögin frá siðast þingi, og flestir hv. 
þingdm. munu vera sammála um það, 
að þau eru ekki góð. En jeg verð að 
mæla mjög alvarlega á móti því, að 
þessi brtt. verði samþykt. Sama er að 
segja um það að nema i burt 2. og
3 gr. frv. Það álít jeg að væri mjög 
mi8ráðið og gerði frv. lítilsvert.

Um brtt. og ræðu háttv. 1. þm. Árn. 
(S. S.) hefi jeg talað við 2. umr. þessa
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máls og þarf því ekki að dvelja við 
bana bjer aftur.

Um brtt. háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.) 
er það að segja, að þar gæti verið um 
mjög stór lán að ræða. Stjórninni bár- 
ust einmitt mjög stórar fjárbeiðnir á 
siðastliðnum vetri, til aðstoðar sjávarút- 
vegi á ýmsum stöðum. Það er að visu 
vert að gera það, sem unt er, fyrir sjáv- 
arútveginn, en þær ráðstafanir verður 
að gera sjerstaklega, en ekki i þessu 
frumv.

Þá kem jeg að brtt. þeirra háttv. 2. 
þm. S.-M. (B. St.) og háttv. þm. V.-Sk. 
(6. Sv.). Þessi brtt. heldur sjer á þeim 
grundvelli, sem stjórnin byggir á frv. 
sitt, að yfirgefa lánabrautina, en veita 
aftur á móti styrk. Munurinn er að eins 
sá, að þeir færa hámark styrksins upp i 
25 kr. og vilja láta landssjóðstillagið 
fara hækkandi, eftir því sem sveitar- 
fjelögin leggja meira fram.' Hámark 
þeirrar upphæðar, sem landssjóður gæti 
komið til með að ieggja fram eftir þess- 
ari tillögu, verður um 600,000 krónur. 
Aftur ef Bveitarfjelögin leggja 10 krónur, 
eins og stjórnarfrv. ætlast til, þá er há- 
mark landssjóðstillagsins 450,000 krónur. 
Jeg get ekki sett mig beint upp á móti 
þessari brtt., og mundi vel við una, þó 
hún væri samþykt.

Þá hefi jeg ekki fleira að segja um 
brtt., sem fyrir liggja, en leyfi mjer að 
vænta, að frv. stjórnarinnar megi ganga 
fram, en brtt. þær, er jeg hefi mótmælt, 
verði feldar.

Einar Árnason: Þeir, sem tekið 
hafa til máls, hafa allir andmælt brtt. 
minum, þar á meðal hæstv. fjármála- 
ráðh., sem þó fór um þær hógværum 
orðum. Hann bjóst við þvf, að ef brtt. 
yrðu samþyktar, mundi landsversluninni 
stafa bætta af þvi, vegna þess að lán- 
beiðnir drifu þá að úr öllum áttum.

Þessi sífelda hræðsla stjórnarinnar við

lánbeiðnir virðist bera vott um það, að 
hún vilji hliðra sjer hjá því að leggja 
dóm á það, hvar neyðin er mest og 
þörfin brýnust. En jeg sje ekki neina 
ástæðu til þess að losa hana við þann 
vanda, tel hann ekki heldur svo ógur- 
legan, þvi að sveitarfjelögin munu naum- 
ast að nauðsynjalausu sækjast eftir 
þessum lánum, þar sem þau þurfa strax 
að borga af þeim 5°/0 ársvexti. Þessi 
hætta er því ástæðulaus grýla.

Háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) sagði, að 
eins vel hefði mátt fella allar greinar 
frv. eins og að nema í burt 2. og 3. 
gr. Jeg get þó ekki verið ásamamáli 
um það; því að þótt gengið sje út frá 
því sem sjálfsögðu, að stjórnin veiti hall- 
ærislán, þegar í harðbakka slær og önn- 
ur bjargráð eru þrotin, og að til þess 
þurfi ekki að samþykkja nein dýrtíðar- 
lög, þá fela þó bæði 4. og 6. gr. frv. í 
sjer alveg ný og mjög mikilsverð ákvæði 
til dýrtíðarhjálpar.

En fyrst háttv. þm. (Sv. Ó.) lítur svo 
á, að stjórnin sje skyld að hlaupa undir 
bagga raeð lán, þegar neyð ber að dyr- 
um, þá get jeg ekki sjeð neitt hættulegt 
við það að ákveða, að lánin skuli veitt 
í nauðsynjavöru.

Háttv. 1. þm. Keykv. (J. B.) kvað svo 
rarat að orði, að hann taldi brtt. mínar 
óalandi og óferjandi með öllu. Mig furð- 
ar mest á þvi, að hann skuli ekki geta 
felt sig við 8iðari brtt. mína, því að hún 
fer nákvæmlega í sömu átt og viðauka- 
till. hans á þgakj. 134. Hann leggur 
sem sje til, að stjórninni sje veitt heim- 
ild til að lána olíu og salt til sjávarút- 
vegarins. En hvers vega þá ekki líka 
matvöru? Það virðist þó ekki minni 
ástæða til, ef i verulegar nauðir rekur, 
að menn geti átt kost á að fá matvæli 
til að draga fram lífið, heldur en að fá 
olíu og salt, til að geta stundað atvinnu 
sina.

Þá kem jeg að því atriði hjá sama
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háttv. þm. (J. B.), að kaupstaðabúarn- 
ir verði fyrir mestu skakkafallinu af 
dýrtíðinni. Það kann rjett að vera, og 
dettur mjer síst í hug að vefengja það. 
En jeg get ekki fallist á, að hjer sje 
enn þá nein almenn neyð í landi, að 
minsta kosti ekki meiri en oft hefir ver- 
ið áður. Jafnvel fyrir nokkrum tugum 
ára hygg jeg að fult eina mikið hafi 
sorfið að landsbúum eins og enn gerir. 
Og þá voru engin dýrtíðarlög. Jeg held 
að þingið hafi farið of snemma af stað 
með dýrtíðarráðstafanir sínar. Sönnun- 
in fyrir þvi er sú, hve óhemju mikið 
var sótt um dýrtíðarlán í vetur að nauð- 
synjalausu, einungis af þvi, að lánskjör- 
in voru svo góð. Það getur verið, að 
þröngt verði í búi hjá mörgum mann- 
inum i sjávarþorpunum, og það er fjarri 
mjer að ætlast til, að fólk sje látið líða 
skort. En jeg ætlaat til, að sveitarfje- 
lög hjálpi á meðan þau geta, og jafn- 
framt verður fólkið að leggja fram alla 
þá orku, sem það á til, til þess að kom- 
ast af; það hefir þessi þjóð orðið að 
gera á öllum undanförnum tímum. Á 
síðustu árum hefir fólkið streymt úr 
sveitunum til gullnámanna i kaupstöð- 
unum, og það er ekki nema eðlilegt, að 
fólkið streymi þangað, sem gullnámur 
er að finna. En þessar gullnámur eru 
oft viðsjárgripir, því að þar er avo 
margt komið undir hepninni einni. Þessi 
fiutningur úr sveitunum til kaupstaðanna 
hafði þau áhrif, að búnaðarhættir allir 
breyttust, framleiðsla á mjólk, skyri og 
smjöri minkaði, einmitt því bjargræð- 
inu, sem mest og best hefir haldið lifi 
og þrótti í þjóðinni frá landnámstíð.

Nú Btanda svo sakir, að ekki litur út 
fyrir annað en að grasið verði undir 
snjónum fyrir fólksleysis sakir, að land- 
svæði, sem gætu gefið af sjer tifaldan 
gróða í kartöfium, liggja ónotuð og að 
mjólkurpeningurinn verði rekinn á fjall. 
Þetta kalla jeg að taka brauðið frá börn-

uuum og kasta því fyrir hundana. Nevð- 
in, ef um nokkra neyð er að tala nú, 
heimtar, að allir leggi sitt ítrasta fram 
og hagi sjer skynsamlega. En hvað sjer 
maður svo dags daglega hjer? Fólkið 
stendur hópum saman á strætum og 
gatnamótunum aðgerðalaust, biðandi eft- 
ir því, sem enginn veit hvað er og al- 
drei kemur. Og svo þegar vonirnar 
bregðast, þá á landssjóður að taka við. 
Fólkið prjedikar vandræði, dýrtíð og 
óstjórn hvað fyrir öðru, uns alt skyn- 
samlegt vit er flúið á dyr, öil bjargræð- 
isviðleitni steindauð, og ekkert er eftir 
nema rakalausar ákærur til þeirra 
manna, sem með stjórnarvöldin fara. 
Og svo leggja sum blöðin sina fríkirkju- 
legu blessun, eða rjettara sagt sleggju- 
dóraa, yfir alt saman.

Þórarinn Jónsson: Það er illa 
gert að teygja timann, en jeg hefi ekki 
tekið þátt í umræðum um þetta frv. 
áður, en sýndi við atkvgr. við 2. umr, 
að jeg var á móti frv. stjórnarinnar, eu 
hallaðist að tillögum meiri hluta bjarg- 
ráðanefndar. Jeg vil gera örstutta grein 
fyrir þessari afstöðu minni, áður en 
málið fer út úr deildinni. Tilgangi þeim, 
sem þetta frv. hefir, sem sje þeim, að 
bjarga eða styrkja þegar á liggur, er 
ómögulegt að ná með till. stjórnarinnar, 
en brtt. meiri hluta nefndarinnar voru 
nær rjettii leið. Mjer er öldungis ómögu- 
legt að fylgja frv. Btjórnarínnar, af tveim- 
ur á8tæðum. Fyrst og fremst af því, 
að styrkurinn, sem ætlast er til að sveit- 
arfjelögin verji til bjargráða, er svo lít- 
111, að eins 15 kr. á mann. I öðru lagi 
vegna þess, að þegar í neyðina er kom* 
ið, þá geta þau sveitarfjelög, sem verst 
eru sett að gjaldþoli, ekki af eig- 
in rammleik lagt fram það, sem til þess 
þarf að verða styrksins aðnjótandi, og 
að öllum likum ekki heldur fengið neitt 
lán. Aftur á móti þau sveitarfjelög, sem
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eru svo efnuð, að þau geta lagt fram 
til bjargráða af sínu eigin fje, fá 
styrk úr landssjóði. Hin efnaminni, sem 
komin eru i neyð, standa uppi ráðþrota 
og hafa enga leið, en þó verður maður 
að ætla, að það hafi ekki verið tilgang- 
ur stjórnarinnar, að þeim, sem bjarga 
ætti, væri fyrirmunuð öll björg. Eu líi- 
ura nú á þetta, eins og það hefir kom- 
ið fram hjer í deildinni. Stjórnin hefir 
margsinni8 Iýst yfir því, að hún vill 
ekki fara inn á lánabrautina, og einn 
bankastjóri hefir tekið það fram í um- 
ræðunum, að bankarnir megi ekki lána 
þegar i neyð er rekið, og það hygg jeg 
að sje alveg rjett athugað, því að það eru 
ekki stofnanir, sem hætta vilja fje sínu. 
Þessi efnaminni sveitarfjelög verða því 
svo út undan, eins og jeg hefi tekið fram, 
að þau hafa enga leið, eftir þessu frv., 
til að bjargast.

Það er hægt að segja, að tilgangur- 
inn sje sá, að fyrirbyggja það, að neyð 
verði, að tillagið eigi að hjálpa mönn- 
um til þess að afstýra neyðinni fyrir- 
fram. En mjer getur ekki annað en 
fundist, að eins og frá frv. er gengið, 
mundi bjálpin koma heldur seint fyrir 
þá, sem þurfa. Fyrir hina, sem ná henni, 
er hún til engrar hlítar i þessu efni, því 
að hvað scgir svo þessi 5 kr. styrkur? 
Það er eins og að gefa krakka fimm- 
eyring.

í sambandi við þetta skal jeg drepa 
á eitt dæmi, sem háttv. 1. þm. Reykv. 
(J. B.) kom með í ræðu sinni við 2. 
umr. þessa máls og átti að vera til að 
staðfesta gamla málsháttinn, að betra 
sje að byrgja brunninn áður en barnið 
er dottið í hann. Dæmið var eitthvað 
á þá leið: Ef bóndi á 50 ær, og er að 
því kominn að eyðileggja þær sökum 
bjargarekorts, væri þá ekki betra að 
hjálpa honum til þess að halda lífinu i 
ánum heldur en að leggja honum fje 
til framfærslu, þegar ærnar eru allar

eyðilagðar. Menn munu væntanlega sjá 
það, hvernig 5 kr. styrkur á mann á að 
bjarga frá því að fella 50 ær. Gerum 
ráð fyrir, að 6 manns sje í heimili. Þá 
fær heimilið ekki nema 30 kr. styrk frá 
landssjóði, en framlag frá sveitiuni fær 
það hvort sem er; og til þess að fá 
þessa upphæð þarf nú ekki annað en 
að lóga einni ánni. Skyldi hv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.) takast að telja nokkrum 
lifandi manni trú ura það, að þetta fyr- 
irbygði eyðileggingu á 50 ám.

Og hvað er það nú, sem maðurinn 
getur fengið til viðurværis sjer fyrir 
einar 5 kr. ? Hann gctur keypt fyrir 
þær 5*/a kg. af haframjeli. Á því gæti 
hann ef til vill dregið fram lífið i hálf 
an mánuð með öðrum fæðutegundum. 
Þetta á að bjarga þegar komið er í 
neyð!

Öðru máli er að gegna með lán þau, 
sem í gildandi dýrtíðarlögum eru heim- 
iluð. Þau gátu bjargað i þessu tilfelli, 
en landssjóður getur ekki borið þau. En 
lánastefnuna verð jeg þó að telja rjetta, 
með breyttum lánsskilyrðum. Þessi 
styrkur er humbug, sem þeir einir nota 
og njóta, sem alls ekki þurfa þess. Hin- 
ir koma á landssjóðinn hvort sem er.

Þótt við sjeum ekki í vopnagný, þá 
erum við samt í bardaga, sem útheimt- 
ir það, að hver einasti maður leggi fram 
sitt ítrasta. Enginn er eins fær um 
það og sveitarfjelagið að tæma gjald- 
þolið, þar sem það er til. Það er talið 
mikið, ef lagt er á eignamann að gjalda 
l/6 teknanna í útsvar. En þótt hann 
ætti að láta mestallar tekjurnar, þá er 
það ekki nema sanngjarnt, þegar aðrir 
verða að ganga á höfuðstól sinn. Þetta 
gjaldþol geta sveitirnar fyrst gengið á, 
og landssjóður á ekki að hlaupa undir 
bagga meðan það er til. Það er nefni- 
lega þetta, sem dýrtíðarráðstafanir þings- 
ins verða að bera með sjer, að það liggi 
í þeim hvöt fyrir sveitarfjelögin til að



193 Stjómarframvörp samþykt
Almenn dýrtiðarhjálp.

194

bjargast af eigin mætti meðan kostur 
er á, og að hrinda þeirri hvöt er rangt.

Það var tekið fram af háttv. 2. þm. 
S.-M. (B. St.), þegar hann mælti fyrir 
brtt. sínum, að á sama stæði, hvort 
landssjóður lánaði eða gæfi, þegarhann 
ætti lítið fje. Það er sama sem að segja, 
að maður þurfi ekki að fá skuld sina 
borgaða, ef hann á lítið til. Nei, því 
fátækari sem landssjóðurinn er, þvi meiri 
þörf er á, að hann fái borgað aftur það 
fje, sem hann lætur úti. Við höfum alls 
ekki ráð á að fieygja fje úr landssjóði, 
setn ekki er hægt að treysta að ekki 
fari í þá staði, sem þess er ekki þörf.

Fyrri brtt. háttv. 2. þm. Eyf. (E. 
Árna.) álit jeg alveg sjálfsagða. Ef sú 
hjálp, sem frv. býður fram, á að koma 
að notum, má alls ekki takmarka þá 
upphæð, er sveitarstjórnir mega leggja 
fram. Það er hugsunarlega rjett að 
breyta frv. í þá átt að láta þær ráða. 
Annars verður þessi hjálp svo takmörk- 
uð, að útkoman verður sú, að þau mega 
ekki bjarga sjer sjálf.

Annars mun jeg sýna með atkv. mínu, 
hvernig jeg lít á einatakar till. Háttv. 
1. þm. Árn. (S. S.) hefir mikið talað um 
till. sina. Ekki mun jeg nú greiða 
henni atkv., freraur en áður. Jeg hefi 
svo sáralitla trú á þessum ráðstöfunum 
um dýrtíðarvinnu, sem stjórnin á að sjá 
um, eftir undangenginni reynslu um 
það. Get jeg þess vegna ekki greitt 
þeirri till. atkv., fremur en flestum 
öðrum.

Einar Arnórsson: Jeg stóð upp 
til þess, eins og ýmsir ágætismenn hjer, 
að gera grein fyrir atkv. mínu. Mjer 
likuðu ekki allar till. meiri hl. við 2. 
umr.; sjerstaklega var eitt ákvæði i 
þeim alveg óhafandi. Þær voru feldar, 
sem kunnugt er, en nú eru komnar 
fram brtt., sem fara í svipaða átt. Það

Alþt. 1918. B. (29. löggjaf&rþing).

eru brtt. háttv. 2. þm. Eyf. (E. Árna.). 
Mjer skilst, að ef þær verða samþykt- 
ar, þá verði frv. að stofni til nokkuð 
svipað i öllum aðalatriðum og lög nr. 
25, 1917. Lánsheimildin rýmkast, og 
svo er landastjórninni, eins og í 2. gr. 
nefndra laga, veitt heimild til að veita 
vörulán. Annars er ekki ýkjamikill 
munur á lögunum nr. 25,1917, og þess- 
um till, nema hvað heimildin fyrir 
landsstjórnina til að selja kol undir 
verði, í 3. gr. nefndra laga, fellur burt. 
Og ákvæði 6. gr. frv. tel jeg hallkvæm- 
ari en 4. gr. laganna. En svo finat 
mjer algerlega vanta inn í frv. um vöru- 
lán eða styrki, sem veittir eru sveitar- 
mönnum eftir þessum heimildum, sams- 
konar ákvæði og í 5. gr. laga nr. 25, 
1917. En jeg vænti, að háttv. Ed. taki 
það til athugunar, ef málið kemst 
þangað.

Ekki get jeg sjeð, að mikil bót geti 
orðið að brtt. á þgskj. 133, frá háttv. 
samþingismanni mínum (S. S.). (3. S.: 
Höggur nú sá, er hlífa skyldi). Það er 
meira að segja vafasamt, hvort slikt 
ákvæði getur ekki orðið hættulegt, ef 
stjórnin fer að framkvæma það. (S. S.: 
Þetta er vantraust á stjórninni). Það 
kemur mjer ekki við. Mjer er sama, 
þótt það verði álitið vantrauat á stjórn- 
inni. En vjer skulum taka dæmi. Stjórn- 
in leigir slægjur uppi í Mosfellssveit eða 
austur í Flóa, ræður margt fólk og verk- 
stjóra til umsjónar. Svo verður hún að 
útvega verkfæri og vistaföng handa 
mörgu fólki. Og ef heyskapurinn hepn- 
ast, verður hún að byggja skýli fyrir 
heyin, tii að vernda þau undir vetur- 
inn. Þau yrðu svo má ske geymd sem 
varaforði til þeirra, er síðar þurfa. Það 
getur nú vel verið, að þetta hepnist vel. 
En það er þó eitthvert áhættumesta 
fyrirtæki, sem landssjóður getur ráðist 
i, því að ef illa viðrar, hvað verður þá

13
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úr öilu heyinu? (S. St.: Súrhey). Vjer 
höfum enga tryggingu fyrir því, og jeg 
býst ekki við, að þeir, sem kæmu til 
að standa fyrir verkinu eða starfa að 
þvi, kunni að gera súrhey. (S. St.: 
Halldór Vilhjálmsson kann það). Jeg 
veit ekki til, að stjórnin eigi engjar á 
Hvanneyri, og býst við, að Halldór hafi 
nóg að starfa á sínum eigin engjum. 
Jeg held satt að segja, að súrheysgerð 
sje ekki svo mikið tíðkuð enn og mis- 
hepnist oft. (S. S.: Annar hver maður 
á Suðurlandi kann að búa til súrhey). 
Þetta hygg jeg allmiklar ýkjur. Jeg 
þekki þar sveitir, sem lítið er um súr- 
heysgerð. (S. S.: Háttv. samþingismað- 
ur minn (E. A.) hefir ekki komið þar 
lengi). Jeg hefi komið þar oft, þó að 
jeg hafi sennilega ekki smogið þar inn 
í hvert búr eða eldhús. Jeg býst við, 
að það væri sama, hvort þessi heimild 
er eða engin, því að jeg geri ekki ráð 
fyrir, að landið gæti notað hana. Stjórn- 
in gæti að sönnu sent út hirðisbrjef eða 
pistla til að áminna menn ura að heyja vel. 
En setjum nú samt svo, að stjórnin sæi 
sjer slíkt fært, þá er till. samt óþörf, 
því að það er tekið fram í 6. gr. frv., 
að stjórninni sje heimilt að verja fje úr 
land88jóði til atvinnubóta »í beinar þarfir 
framleiðslunnar*. Og þar heyra því 
enn fremur undir vatnsveitingar, því að 
ekki er það síður í beinar þarfir fram- 
leiðslunnar að veita vatni á mýri.

Háttv. 2. þm. Eyf. (E. Árna.) komst 
í ræðu sinni dálítið út frá efninu. Hann 
var svo gramur yfir þvi, að hæstv. 
Iand88tjórn sætti ákúrum fyrir það, sem 
hún gerði eða gerði ekki. Það er nú 
engin ný bóla, að stjórn hjer eða ann- 
arsstaðar megi taka aðfinningum, eða 
aðrir þeir menn, er sig gefa við almenn- 
um málum. En það er svo skrítið, að 
stjórnin sjálf er ekki að tala um þetta, 
heldur tekur því svo ósköp rólega, eins 
og þeir menn aðrir, sem eru dálítið ver-

aldarvanir. Það er eins um hana og 
sniglana — án þess þó að jeg ætli mjer 
að líkja hæstv. stjórn við þau dýr — 
að hún sýnist hafa einhver þreifihorn 
bjer í deildinni, sem altaf kveinka sjer 
og kippast við, og það þótt jafnvel ekk- 
ert sje að stjórninni veist. Það er auð- 
vitað svo um þessa stjórn sem aðrar, 
að hún sætir ákúrum fyrir það, sem 
hún gerir, og þeim sumum rjettmætum, 
en sumum væntanlega ekki. Svo er 
um allar stjórnir í þingfrjálsum löndum.

En svo tók jeg eftir því, að háttv. 2. 
þm. Eyf. (E. Árna.) gaf það í skyn í 
upphafi ræðu sinnar, að ef brtt. sínar 
yrðu ekki samþ., mundi hann veita sitt 
lið til þess að fella stjórnarfrv. Þar 
höggur sá er hlífa skyldi, því að fátt 
er hægt að gera einni stjórn meir til 
miska en að myrða þau mál, er hún 
ber fyrir brjósti og telur sitt hjartans 
mál. Jeg tel það ekki eins mikla mót- 
gerð að segja stjórn til syndanna sem 
hitt, að fella mál, sem stjórnin telur 
þjóðþrifamál. Jeg veit nú ekki, hvað 
hinn háttv. þm. (E. Árna.) kann að 
gera, eu vænti nú þess, að þar sem jeg 
hefi bent honum á þetta, þá bæti hann 
nú ráð sitt og samþ. stjórnarfrv., enda 
þótt till. hans verði feldar.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
hefi bæði við þessa og 2. umr. málsins 
heyrt um það talað, að alt of takmörk- 
uð sje upphæðin í stjórnarfrv., 15 kr., 
þar sem sveitarstjórnir mættu ekki fara 
lengra. Hæstv. fjármálaráðherra hefir 
nú þegar bent á, að þetta er ekki rjett. 
011 takmörkunin er sú, að sveitarstjórn- 
in verður annars að leita samþykkis 
sýslunefndar, og býst jeg við, að sýslu- 
nefnd muui undir fiestum kringumstæð- 
um fús til að veita samþykki sitt.

Annars er það sjerstaklega 2. aðaltill. 
háttv. 2. þm. Eyf. (E. Árna.), sem jeg 
vildi minnast á, af þvi að hún fer, eins
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og háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) tók fram, 
i sömu átt og till. meiri hl. bjargráða- 
nefndar, að veita lán. En jeg álít þessa 
till. lakari að þvi leyti, að hún ríður í 
bág við þá stefnu, sem haldið hefir ver- 
ið fram á þingi og álitin rjettmæt, að 
aðgreina landsverslunina sem mest frá 
8tjórnarstörfunum og fela hana sjerstök- 
um mönnum. Þetta heflr stjórnin gert 
svo rækilega, að þessir menn ráða versl- 
uninni alveg, og stjórnin skiftir sjer 
ekkert af henni. Ef nú þingið heimtar 
aftur af stjórninni, að hún taki vörur 
frá veraluninni til að lána almenningi, 
þá er aftur farið að blanda saman versj- 
uninni og stjórnarstörfunum. Er þá 
horflð að þvi, sem áður var fundið að, 
og farið að gera graut úr því, sem áð- 
ur var aðskilið og allir hafa viðurkent 
rjettmæta ráðstöfun. Jeg vil vekja at- 
hygli háttv. þm. á þessu.

Það liggur í augum uppi, að ef á að 
lána, þá á að lána hreint og beint pen- 
inga úr landssjóði. Enda heflr því ver- 
ið stranglega fylgt, að lánin eru tekin 
beint úr landssjóði og veraluninni borg- 
aðar vörur þær, er hún lætur úti. Þess 
vegna er jeg sjerstaklega á móti till. 
háttv. 2. þm. Eyf. (E. Árna.). Einkum 
er það brýn nauðsyn, að verslunin sje 
sem best út af fyrir sig, eftir því sem 
hún vex. Og þegar svo yfir þessa versl- 
un eru settir menn, sem allir treysta 
fyllilega, þá á að láta þá ráða. Þeir 
hafa nýlega í viðtali við stjórnina látið 
í ljós, að þeir álitu mjög svo óholt að 
skylda verslunina til að lána. Að vísu 
voru allmiklar skuldir útistandandi við 
verelunina, er þeir tóku við um nýár, 
en þeim hefir tekist að fá mikið inn og 
hreinsa þannig til. Það verður vísast 
aldrei svo, að ekki verði eitthvað ofur- 
lítið útistandandi, en þeir hafa hugsað 
sjer að hafa það sem minst.

Jeg verð því að halda þtí fram, að

ef hallast er að þeirri stefnu að veita 
lán, þá eigi að lána beint úr landssjóði, 
ekki í vörum, heldur peningum. Um 
till. háttv. samþingismanns míns (J. B.) 
vil jeg taka í þann streng með hæstv. 
fjármálaráðherra, að vel geti komið fyr- 
ir, að nauðsynlegt verði að tryggja at- 
vinnuvegina eitthvað með peningaleg- 
um tilstyrk. En þessi styrkur verður 
að vera alveg laus við almennu dýr- 
tiðarhjálpina og má ekki blandast sam- 
an við hana. Og jeg get sagt háttv. 
deild, að eftir þeirri reynslu, sem stjórn- 
arráðið hefir fengið í þessu tilliti, þá er 
hætt við, að stjórnin yrði að taka býsna 
mikla peninga til þessa. Einstakir 
hreppar hafa heimtað til þeirra hluta 
svo að þúsundum og jafnvel tugum þús- 
unda skiftir. Ef svona till. yrði samþ., 
væri því komið inn á þá braut, sem 
enginn veit hvar lendir. Held jeg þvi, 
að það sje alveg rjett að fella báðar 
þessar till., háttv. 2. þm. Eyf. (E. Árna) 
og háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.). Verð- 
ur svo að ráðast, hvernig háttv. deild 
fer með stjórnarfrv.

Viðkomandi því, að ástæða sje til að 
athuga, hvort nauðsvnlegt sje að gera 
einhverjar frekari ráðstafanir til styrkt- 
ar atvinnuvegunum, skal jeg geta þess, 
að stjórnin hefir þegar gert nokkuð til 
að tryggja landbúnaðinn, t. d. keypt 
fóðurbæti fyrir allmikið fje. Eitthvað 
má sjálfsagt gera fyrir sjávarútveginn, 
en jeg vil ráða frá að setja nokkrar 
slikar ráðstafanir inn í þetta frv., um 
almenna dýrtíðarhjálp.

Svo skal jeg koma að því, sem háttv. 
2. þm. Eyf. (E. Árna.) og fleiri háttv. 
þm. hafa minst á. Ef sveitarfjelag er 
orðið alveg bjargþrota, sjóður þees þur- 
ausinn og sýslufjelagið getur ekki hjálp- 
að, þá er alveg einsætt og sjálfsagt, að 
landssjóður verður að hjálpa. Þar um 
þarf engin lög. En það verður fyret,

13’
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þegar í þrot er komið að öllu leyti 
heima i hjeraði, og heyri jeg nú á 
mörgum háttv. þm., að þeir búast ekki 
við, að svo fari á næsta ári. En ef til 
þarf að taka, þá þarf ekki að kvíða 
því, að stjórnin, hver sem hún verður, 
hlaupi ekki undir bagga.

Gísli Sveinsson: Þessi brtt. á 
þgskj. 136, sem við háttv. 2. þm. S.-M. 
(B. St.) berum fram, virðist ekki falla 
öllum háttv. þm. jafn-vel í geð. Hæstv. 
stjóm hefir að vísu tekið henni mjög 
líklega, og býst jeg ekki við, að neitt 
sjerstakt verði haft á móti henni frá 
þeirri hálfu, því að hún liggur mjög á 
sömu braut og stjórnarfrv. Það, Bem 
hún á við sjerstaklega, er að gera dá- 
litla stigbreytingu á upphæðinni, sem 
veitt er, svo’ að hún korai rjettlát- 
legar niður. Aðalbreytingin er sú, að 
við viljum styrkja meir, eftir því sem 
sveitarfjelagið hefir tekið nær sjer og 
leggur meira á sig. Við viljum hins 
vegar ekki, að veittur sje styrkur úr 
landssjóði móts við einhverjar smáupp- 
hæðir, sem ráðstafað kynni að verða í 
þessu skyni. Okkur finst, að þótt eitt 
sveitarfjelag verji til þessara ráðstaf- 
ana upphæð, sem ekki fer yfir 5 kr. 
á mann hvern í sveitinni, þá sje það 
ekki svo tilfinnanlegt, að ástæða sje til 
að bæta það upp að nokkru. En þá 
fyrst, er upphæðin hækkar, verður það 
sjálfsagt, því að þá er þessu fjelagi 
fremur þörf hjálparinnar. Við höfum 
sett takmarkið 5 krónur. Útkoman 
veröur þannig sú, að með þessu er veitt- 
ur meiri styrkur þeim, sem hafa lagt 
mikið að sjer, heldur en með frv. þvi, 
er fyrir iiggur. Það er því rangt hjá 
háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.), að þetta 
sje of lítið, miðað við stjórnarfrv. Það 
er í raun og veru meiri styrkur og kem- 
ur betur niður, að því er sjeð verður.

Jeg skal geta þess um 1. brtt. á þessu

þgskj., staflið a, að hún er boriu fram 
sökum aths., sem kom fram við 2. umr. 
málsins, frá háttv. 2. þm. Árn. (E. A.). 
Þar sem talað er um venjuleg útgjöld, 
vildu menn halda, að væri meint gjalda- 
hæð á hverjum tíma. Og út frá þess- 
um skilningi töluðu margir háttv. þm., 
og þar á meðal þessi háttv. þm. (E. A.), 
sem sýndi fram á, að ekki yrði vitað 
með vissu, við hvað væri miðað, hvort 
heldur útgjaldaupphæð síðasta árið, eða 
meðaltal fleiri síðustu ára. Vildum við 
með till. þessari slá föstu ákvæði um 
þetta, svo að það yrði ábyggilegt. Og 
í þeim tilgangi er till. komin fram.

En nú standa sakir svo, að skilning- 
ur hæstv. stjórnar og háttv. 2. þm. Árn. 
(E. A.) á þessu atriði er líklega ekki 
rjettur. Þar er ekki átt við útgjalda- 
hæð, heldur lögmæta útgjaldaliði, og fyr- 
ir utan þessi reglulegu eða »ordinæru« 
gjöld veita lögin því heimild til »extra- 
ordinærra* gjalda.

Jeg hygg, að önnur rjett meining geti 
ekki verið í þessu, og ef hæstv. stjórn 
vill leggja þennan skilning í ákvæðið, 
getum við fiutnm. tekið tillöguna 
aftur.

Jeg skal ekki fara langt út í það, 
sem háttv. þm. hafa látið uppi sem 
greinargerðir fyrir atkv. sinum; jeg býst 
við, að það verði til lítils að reyna að 
sannfæra þá. Jeg verð þó að fara 
nokkrum orðum um sumt af þvi, sem 
fram hefir komið.

Jeg ætla þó ekki að hætta mjer út í 
heimsádeilu háttv. 2. þm. Eyf. (E. Árna.) 
um fólkið, blöðin og stjórnina, enda býst 
jeg við, að hann hafl lent út á þeim 
hálu brautum af tómu >ergelsi«, en ekki 
hafði jeg ætlað honum slíkt meyrlyndi, 
að það ræki hann til þess að reka 
rauna sinna hjer í þingsalnum.

En till. hans, að fella burt 2. gr. úr 
frv., virðistfbjer vera fullkomlega rnein- 
ingarlaus, ef á annað borð á að skilja
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eftir nokkuð af því, því að sje hann á 
móti frv. svo framarlega sem till. hans 
falla, þá hefði það verið hreinlegra fyr- 
ir hann að leggja til, að frv. yrði felt 
alt.

Um 3. brtt. háttv. sama þm. (E. Árna.) 
hefir bæði hæstv. stjórn og aðrir háttv. 
þm. rjettilega tekið fram, að hana má 
alls ekki samþ. Og það er ekki af 
forminu einu, sem hæstv. forsætisráðh. 
aðallega mintist á, að till. grípi fram 
fyrir hendur forstjórnar landsverlunar- 
innar, því að landsstjórnin ber ábyrgð 
á framkvæmdunum, hvað verslunarmál- 
in snertir, hjer eftir sem hingað til. 
Hitt er aðalatriðið, að till. er hættuleg 
fyrir landsverslunina, og nái till. fram 
að ganga, hefír líka stjórnin, hver sem 
hún verður, algerlega óbundnar hendur; 
henni eru engin takmörk sett um fram- 
kvæmd þessa ákvæðis, en slíkt má ekki 
eiga sjer stað. Stjórninni væri með því 
liku ákvæði heimilað að lána takmarka- 
laust, hvort sem neyð er fyrir hendi 
eða ekki, og hafi hún slika heimild, 
getur hún vitanlega ekki gert upp á milli 
sveitarfjelaga; þau hafa öll aðgang að 
stjórninni með vörulán, og sje einu þeirra 
fullnægt, er það gefinn hlutur, að hin 
koma á eftir.

Jeg get því tæplega treyst nokkurri 
stjórn t?l þess að fara með slíka heim- 
ild, og mjer þykir það næsta ólíklegt, 
að háttv. 2. þm. Eyf. (E. Árna.) geti 
gert sjer von um, að slík till. sem þessi 
verði samþ.

Þá er brtt. háttv. 1. þm. Árn. (S. S.). 
Kemur hjer aftur fram hið sama og 
hjer var heilsað fyrir skemstu, óg það 
ekki í endurbættri útgáfu, og ekki tel 
jeg brtt. þessa bæta 6. gr. frv. að neinu 
leyti, enda var hún sæmilega skýr áð- 
ur, tel jeg. Og sjálfum ætti mjer að 
vera kunnugast um það, þar sem hún 
er samin af mjer, en hvað sem um það 
er, þá hefir öðrum háttv. þm. borið

saman um það, að hún sje fullskilmerki- 
leg.

Annars er það Flóaáveitan, sem háttv. 
þm. (S. S) vill enn þá koma að, og 
mun að vísu enginn lá honum það. En 
jeg lít svo á, sem slík fyrirtæki sjeu 
ekki í beinar þarfir framleiðslunnar, en 
væri nú svo, að slík ákvæði sem þessi 
ættu hjer heima, þá væru það miklu 
fremur smærri vatnsveitur, sem tiltæki- 
legt væri að taka ákvæði um að skyldu 
framkvæmaBt sem dýrtíðarvinna.

Hitt álit jeg að ekki komi til mála, 
að fara nú að ráðast í að byrja á Flóa- 
áveitunni, eða nokkrum hluta hennar, 
og verða svo siðar að taka upp aðrar 
aðferðir og annað fyrirkomulag viö 
vinnuna. Slíku verki þarf að fylgja 
fram í heild. Annars má með sömu 
rökum sýna fram á hættu þá, sem felst 
í till. þessari og hinni, sem jeg hefi áð- 
ur minst á. Heimildin, sem stjórninni 
er veitt með henni, er alt of viðtæk og 
ótakmörkuð. Og jeg treysti því ekki, 
að stjórninni geti ekki orðið það á að 
hlynna frekar að eiuu fyrirtækinu eða 
öðru, eða einu hjeraði fremur öðru, ef 
slík heimild er veitt.

Jeg get t. d. vel hugsað mjer, að hv. 
1. þm. Árn. (S. S.) gæti unnið stjórnina 
til þess að ráðast í Fióaáveituna. (8.8.: 
Er ekki inni undir hjá henni). Nei, en 
hann getur orðið það; það getur jafnvel 
farið 8vo, að hann setjist sjálfur í ráð- 
herrasessinn.

Þá var háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. J.) 
að gera grein fyrir atkv. sinu. Virtist 
mjer hann vera helsti þungorður um 
till. þessar.

Jeg ætla mjer ekki að fara að bera 
blak af till. hæstv. stjórnar, en þó verð 
jeg að leiðrjetta misskilning, sem kom 
fram hjá þessum háttv. þm. (Þór. J.).

Hann kvað það ekki ná neinni átt 
að ætla að hjálpa með slíku lítilræði 
sem 10—15 kr. á mann.



203 Stjórnarfrumvörp samþykt. 204
Almenn dýrtiðarhjálp.

Jeg hefi orðið þess var var, að sumir 
fleiri hafa skilið þetta ákvæði svo, sem 
ekki megi koma hærra á mann, af þeim 
sem þurfandi eru. En nii er engin 
ástæða til þess að gera ráð fyrir, að 
allir verði þurfamenn. Og hjer er að 
eins um það að ræða, hve mikið megi 
koma á nef hvert, til þess að miðla af 
þeim, sem í nauðir rata, og getur það 
orðið sæmileg hjálp til bvers eins þeirra, 
þar sem ekki verður gengið út frá því, 
að neyð verði almenn á landinu.

Annare má það undarlegt heita, að 
þeir skuli nú líta smæstum augum á 
hjálp þessa, sem altaf hafa manna fremst- 
ir viljað klípa allan dýrtíðarstyrk við 
neglur sjer. Líka virðist það undarlegt, 
að þeir hinir sömu skuli vilja fara lána- 
leiðina, sem þó eftir reynslu síðastliðins 
árs virðist með öllu ófær, vegna þess 
að hún er blátt áfram glæfraleg, þar 
sem ekki er hægt að setja neinar skorð- 
ur við þvi, að stjórn, sem annars fer 
gálauslega fram, kynni ekki að beita 
gerræði eða rasa fyrir ráð fram.

Frá háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) kom 
fram sá dómur um lánaleiðina við fyrri 
umræður málsins, að það væri lands- 
sjóður einn, sem ætti að lána ; bankarn- 
ir mundu neita um harðærislán, þar eð 
þeir mættu ekki lána nema gegn vissri 
endurborgun. Þetta síðara atriði er að 
VÍ8U alveg rjett. En hver getur sagt, 
að lán þessi yrðu ekki endurborguð? 
Þvert á móti tel jeg það vist, að sveit- 
arfjelögin endurborgi harðærislán sín, 
svo framarlega sem þau fiosna ekki upp 
með öllu. Og það eru ekki nema allra 
stærstu hörmungar, sem leggja heil 
sveitarfjelög í eyði, naumast annað en 
sandur og sjór, sem koma þeim i kalda 
kol ura tima eða eilífð.

Þess vegna lít jeg svo á, að bank- 
arnir geti lánað sveitarfjelögunum, enda 
þótt hallæri sje. Þar standa að veði 
allir hreppsbúar og eignir þeirra.

Mín skoðun er því sú, að það sjeu 
bankarnir, sem fyrst og fremst eiga að 
hlaupa undir bagga með sveitar- og 
sýslufjelögum, en hitt er annað mál, 
hvort þeir hafa fje til þess á reiðum 
höndum.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
vil að eins lýsa yfir því, að jeg fellst á 
skilning háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv) á 1. 
gr. frv.

Framsm. minni hl. (Jðrund- 
ur Brynjólfsson): Það hefir nú ver- 
ið farið nokkrum orðum um brtt. þær, 
8em fram hafa komið við frv. þetta; 
þar á meðal hefir hæstv. forsætisráðh. 
minst á brtt. mína.

En um hana er það að segja, að jeg 
mundi ekki hafa borið hana fram, ef 
jeg hefði haft nokkra von um, að sjer- 
stakar ráðstafanir yrðu gerðar til þess 
að ljetta undir með atvinnuvegunum.

Það, 8em fyrir mjer vakti með brtt., 
var það að styðja þennan atvinnuveg 
tel jeg, að það muni vera helsta og besta 
bjargráðið. En sje það nú í ráði og 
fullvíst, að stjórninni verði veittar heim- 
ildir til 8líkra framkvæmda, þá get jeg 
látið mig það litlu skifta, hver afdrif 
þessarar brtt. verða, en auðvitað í trausti 
þess, að þessu líkar ráðstafanir verði 
gerðar.

Jeg átti all8 ekki við það með brtt., 
að stjórnin ætti að gegna fjárbeiðnum í 
hverju einstöku tilfelli, heldur að eins 
þar, sem brýn þörf væri. Og þess þyk- 
ist jeg fullviss, að með nokkurri eftir- 
grenslun hefði það verið vinnandi veg- 
ur að fá fullvissu um það, hvar slík 
þörf væri fyrir hendi.

Þá vildi jeg gera athugasemdir nokkr- 
ar við ræðu háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. J.). 
Hann talaði um orð þau, sem jeg ljet 
falla við 2. umr. málsins, og gætti þar 
misskilnings ekki alllitils hjá honum.
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Jeg talaði þá um það, hve mikilsvert 
það væri að hjálpa mönnum til að halda 
sínu, bústofni og öðrum eignum.

Jeg tók til dæmis mann, sem ætti 50 
ær, hve mikið það væri hyggilegra að 
hjálpa honum til þess að halda þeim 
heldur en að láta hann farga þeim sjer 
til framfæris og hjálpa honum fyrst, er 
hann hefði eytt þeim, og hefði það dæmi 
átt að vera fullljóst öllum sveitamönn- 
um, bæði þeim, sem eiga hjer sæti, og 
öðrum.

Nú skal jeg minnast á sama dæmið 
aftur, til frekari skýringar. Jeg tek 
aftur til dæmis mann, sem á 50 ær. 
Eftir fjárverði nú mundu þær seljast á 30 
krónur hver. Fargi maðurinn nú án- 
um, mundi andvirði þeirra nema 1500 
krónura. Þurfi nú maðurinn að farga 
ánum, sjer og sínum til framfæris, heflr 
bústofn hans rýrnað um þessar 1500 
krónur En setjum nú svo, að maður- 
inn tæki 1500 króna lán, til þess að 
lifa af; skuld hans með vöxtum væri 
þá 1590 krónur (vextir reiknaðir 6%) j 
maðurinn hjeldi þá auðvitað ánum. Jeg 
reikna honum fyrir vanhöldum og öllum 
kostnaði ullina alla og helming dilk- 
anna, og hygg jeg, að allir geti fallist 
á, að fyrir kostnaði er þá vel í lagt. 
Eftir verða þá 25 dilkar, sem reikna 
má hvern á 18 krónur. Það verða sam- 
taÍ8 450 krónur. Agóðinn verður því 
360 krónur á ári. Maðurinn gæti því 
greitt skuld sína á hjer um bil 4 árum 
og ætti bústofn sinn (eða þessa 50 ær) 
óskertan.

Þetta dæmi er einföld sönnun þess, 
hversu miklu betra það er að hjálpa 
mönnum til þess að halda bústofni sín- 
um en farga honum sjer til lífs, sem 
aldrei er annað en aumasta neyðar- 
úrræði.

Hv. þm. (Þór. J.) gat þess, að 5 kr. til- 
lagið hrykki skamt, og það veit jeg 
vel, en það er nú áskilið, að sveitar-

eða bæjarfjelagið leggi fram 10 krónur 
fyrir hvern íbúa í hjeraðinu, á móti 5 
króna tillagi landssjóðs.

Sje nú gert ráð fyrir, að */« íbúa í 
hjeraði þarfnist hjálpar, verður hjálp- 
in, sem veitt er úr landssjóði, 20 krón- 
ur á mann. Þar við bætast svo 40 
krónur, sem koma eiga úr sveitar- eða 
bæjarsjóði. Fimm manna fjölskylda fær 
þá t. d. 300 krónur, og verður það að 
teljast talsverður stuðningur. Og sje nú 
litið til dæmisins, sem jeg nefndi áðan, 
sjest það, að þeim manni mundi veitast 
það auðveldara að endurgreiða álika 
skuld á 4—5 árum, ef hann gæti haldið 
bústofni sínum, heldur en að farga af 
honum í stórbaga, sjer til framfærslu.

Þetta vildi jeg sýnt hafa með um- 
mælum minum, og vona jeg nú, að hv. 
þm. skiljist, hvað jeg átti við, sem var 
að eins það að sýna fram á, hversu 
miklu betur sá maður væri settur, sem 
gæti haldið bústofni sínum, bæði sjer til 
bjargar og til endurgreiðslu á dýrtíðar- 
lánum, heldur en hinn, sem verður að 
farga honum sjer til framfæris.

Og þá ætti likt dæmi ekki síður heima 
um sjávarútveginn, þar sem arðurinn 
er bæði meiri og fljótteknari.

Bjðrn R. Stefánsson: Það er nú 
sitthvað búið að fínna að brtt. á þgskj. 
136. En háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) hefir 
svarað því flestu, svo að jeg get verið 
stuttorður.

En það var sjerstaklega 1. þm. Húnv. 
(Þór. J.), sem jeg vildi minnast á. Mjer 
þótti hann leggja miður góðgjarnlegan 
skilning i þau orð mín, að sama værí, 
hvort landssjóður ljeti peningana að láni 
eða gjöf.

Aðaláhersluna lagði jeg á það, að 
landssjóði væri best að þurfa sem minst 
að láta af hendi, meðan fjárhagurinn er 
svo þröngur, og jeg held fast við það, 
að hann megi ekki nú þegar tefla svo
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á það ítrasta með lánstraust sitt, að 
hann verði einkis megnugur, ef enn 
meir kreppir að almenningi. En við 
því verðum við að vera búnir, að það 
geti komið fyrir. Enn þá er ekki fyrir- 
sjáanlegt, hve nær þessum mikla ófriði 
lýkur og þeirri dýrtíð og aívinnuspjöll- 
uffl, scm af lionum stafur.

Þá sagði 8ami hv. þm. (Þór. J.), að styrk- 
urinn væri hverfandi lítill, mundi naum- 
ast endast lengur til lífsviðurhalds en í 
tvær vikur.

Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) hefir þegar 
leiðrjett þann misskilning, en jeg vil 
þó leyfa mjer að skýra þetta dáiítið 
nánar.

Setjum svo, að styrk þessum sje varið 
til þess að styrkja þá, sem i neyð eru 
komnir, og gerum ráð fyrir, að það sje 
tíundi hver maður; frekari neyð gerir 
maður ekki að svo stöddu ráð fyrir.

Nú er til þess ætlast, að styrkurinn 
sje 25 krónur á hvern mann, eftir brtt. 
okkar. Þá verða það 250 krónur, sem 
sá tiundi hver fær, sem i neyð ratar. 
Sex manna fjölskylda mundi þá fá 1500 
krónur, og getur það alls ekki talist svo 
hverfandi litil hjálp, eins og háttv. þm. 
(Þór. J.) hjelt fram.

Þótt svo færi, að hver fimti maðar yrði 
hjálpar þurfi, þá væru þó 750 krónur 
á 6 manna heimili að meðaltali. Meira 
held jeg að við getum tæplega í bili, 
enda get jeg ekki fallist á, að það sje 
mjög óveruleg hjálp.

Þá tók sami hv. þm. (Þór. J.) það fram, að 
að eins hin vel stæðu sveitarfjelög mundu 
fá styrk þennan, því að hin gætu ekki 
fengið lán. Um það atriði get jeg vísað 
til orða minna áður, þar sem jeg benti 
á stórgróðamennina sem tekjulind fyrir 
sveitarfjelögin.

Jeg benti á það, að jeg ætlaðist til 
þess, að mikið af þeim styrk, sem ætl- 
aður væri til þess að hjálpa þeim, sem

verst væru staddir, væri fenginn með 
auknum útsvörum á gróðamennina. Þeir 
væru flestir í bæjum og þorpum, en þar 
væru líka mestar líkur til þess, að þyrfti 
að veita almenna hjálp. Jeg geng því alls 
ekki út frá þvi, að sveitarfjelögin þyrftu 
að sækja alt þetta fje í bankana, — 
í sufflum tilfellum kann ske mjög litið 
eða ekkert.

Sami hv. þm. (Þór.J.) vill jafnvel ganga 
svo langt, að taka allan gróða af þeim, 
sem grætt hafa á þessum árum, og þeg- 
ar búið er að gera það, minkar það, 
sem þarf að taka frá bönkunum. Sum- 
ir eru nú að vísu ekki trúaðir á það, 
að bankarnir mundu nokkuð lána, og ef- 
ast enda um, að þeir geti lánað mikið, 
því að þótt þeir hafi mikið fje í velt- 
unni, þá hafa þeir að öllum líkindum fjeð 
gangandi eða fast í ýmsum atvinnu- 
fyrirtækjum. En ef veruleg neyð kem- 
ur, sem búast má við, ef atvinnuvegir 
leggjast í kalda kol, býst jeg við, að 
peningar safnist fyrir hjá bönkunum og 
að þeir vilji þá heldur láta þá til sveit- 
arfjelaganna heldur en að liggja með 
þá vaxtalausa, þar sem jeg ekki get 
talið hættulegt að lána þeim sveitar- 
fjelögum, nema í þeim fáu og einstöku 
tilfellum, sem háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) 
nefndi, að um fullkomna auön væri að 
ræða.

Háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.) hneyksl- 
aðist á þvi, sem jeg sagði í fyrri ræðu 
minni um það, að fyrsta skylda okkar 
væri að forða landssjóði frá útgjöldum, 
þar sem fyrsta skylda hans væri 
einmitt að bjarga sveitarfjelögunum; en 
jeg held, að jeg hafi tekið það fram, að 
það yrði að fara eins sparlega með getu 
hans og unt væri.

Þá furðaði mig á þvi, að hann skyldi 
fara að bera blak af stórgróðamönnun- 
um, þvi að hann benti á, að þeir hefðu 
í fleiri horn að lita en að borga til bæj-
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anna; jeg átti satt að segja ekki von á 
því, að þeir — stórgróðamennirnir — 
fengju mákvara úr þeirri átt.

Um till. háttv. 2. þm. Eyf. (E. Árna.) 
er það að segja, að þar sem hann vill 
hafa ársfrest á borguninni, þá gerir það 
hana óhæfa til þess, að jeg geti fylgt 
henni. Ef það hefðu að eins verið 3— 
4 mánuðir, þá hefði það verið annað 
mál, en landssjóður hefir sett svo mikið 
fast, að hann getur vist ekki meira.

Um till. háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) er 
það að segja, að heyskapurinn gerir 
það ómögulegt, að jeg geti fylgt henni. 
Jeg vil ekki gera ráð fyrir því, að til 
atvinnuskorts komi á þeim tíma, sem 
hægt er að stunda heyskap, því að þá 
væri sú neyð i landi, sem landssjóði 
væri um megn að bæta úr.

Pjotur Þórðarsou: Jeg þykist 
hafa ástæðu til þess, mörgum öðrum 
fremur, að gera grein fyrir atkvæði 
mínu, þótt ekki væri nema af þeirri 
ástæðu, að segja mætti, að við 2. umr. 
væri það atkvæði mitt, sem olli því, að 
frumv. gekk þá fram, af því að jeg var 
aá eini af þeim, sem greiddu atkvæði 
með brtt. háttv. meiri hl. bjargráða- 
nefndar, en að þeim föllnum með stjórn- 
arfrv. Jeg vona, að frv. fái nú meira 
fylgi, jafnvel hvernig sem fer um þær 
brtt., sem nú liggja fyrir.

Ástæðan til þess, að jeg tók heldur 
það ráð að greiða atkvæði með frv., 
var sú, að jeg vildi ekki missa 8. gr. 
Mjer fanst svo vera koraið þessu máli 
í meðferð þessarar háttv. deildar, að 
virðing hennar mundi að litlu vaxa við 
það að láta málið niður falla við svo 
búið, og reyndar hvernig sem með það 
verður farið, en þó sjerstaklega af því, 
að það var haldið svo á þessu máli í 
fyrra hjer á þinginu, að samþykt voru 
lög þau, sem nú gilda, og öllum

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

virðist koma saman um að ekki geti 
orðtð framkvæmd samkvæmt tilgangi 
sínum. En sem sagt ætla jeg mjer ekki 
að fara að ræða brtt. þær, sem hjer eru 
fyrir hendi, því að það er orðið nógu 
þvælt mál, mundi ekki bæta úr Bkák, 
þótt jeg gerði það, heldur mun jeg sýna 
það við atkvgr., hvernig jeg lít á þær 
En úr þvi að lánaheimildir og nauðsyn- 
leg takmörkun þeirra gat nú eigi kom- 
ist að, til hjálpar í væntanlegri neyð, 
tek jeg heldur þann kostinn, þótt hann 
sje ekki góður, að greiða atkvæði með 
frumvarpinu, svo fremi að því verði 
ekki breytt mjög mikið, áður en það 
kemst út úr þessari háttv. deild, heldur 
en að verða þess valdandi, að 8. gr. 
fái ekki að standa.

Sigurður Sigurðsson: Vegna 
þess, að tveir háttv. þm. virðast hafa 
lagt sig nokkuð í framkróka um það, 
að mæla á móti till. minni á þgskj. 133, 
neyðist jeg til þess að segja nokkur orð.

Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) hafði mikið 
að athuga við till.; meðal annare vildi 
hann, að hefði staðið í henni vatnsveitu- 
fyrirtæki, í staðinn fyrir áveitufyrirtæki. 
Þetta er það eina, sem jeg get talið að 
vissu leyti rjettmætt í aðfinningum hans, 
en í sjálfu sjer gerir ekkert til, hvort 
þar stendur vatnsveitufyrirtæki eða 
áveitufyrirtæki. En hin athugasemdin, 
að þar hefði heldur átt að standa minni 
áveitufyrirtæki heldur en meiri, nær 
ekki nokkurri átt. Setjum svo, að það 
vanti atvinnu fyrir marga menn, þegar 
kemur fram i október i haust — segjum 
100—200 menn — þá er það ljóst, að 
miða verður við stórfyrirtæki. Hitt 
segir sig sjálft, að ekki þurfi að taka 
þau öll fyrír í einu, heldur nokkurn 
hluta þeirra, eítir því sem um seraur við 
hlutaðeigendur. Svo segir háttv. þm. 
(G. Sv.), að það megi ekki byrja á neinu,

14
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nema því að eins, að alt verkið sje fram- 
kvæmt, og það á skömmum tíma.

Við það er nú í fyrsta lagi það að 
athuga, að þótt stjórnin semdi við áveitu- 
nefndina um nokkurn hluta verksins til 
dýrtíðarvinnu og notaði það næsta haust, 
eða 1919, og svo skyldi ófriðnum linna, 
þá eru miklar líkur til, að verkinu yrði 
haldið áfram, eða þeim hluta verksins, 
sem Btjórnin hefir ekki tekið að sjer. 
Það mundu hlutaðeigendur gera sjálfir. 
Að öðru leyti er það mesta fjarstæða, 
að ekki megi taka nokkurn hluta af verk- 
inu þegar í haust, þó að hinn hlutinn 
biði um sinn.

Háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) hjelt því 
fram, að heimild fyrir stjórnina til þess 
að taka slik verk sem þetta að sjer fel- 
ist í ákvæðum 6. gr. frv., eins og hún 
er orðuð nú, þar sem minst er á, að 
stjórnin hafi heimild til að verja fje til 
atvinnubóta, er að framleiðslu lúta, og 
er jeg honum samdóma um það. En 
háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) vildi ekki 
kannast við það og sagði, að hann legði 
að minsta kosti ekki þann skilning i 
greinina. En hann er faðir að henni, 
eins og hún er nú orðuð. Þess vegna 
finst mjer miklu meiri ástæða til að 
samþykkja mína brtt., þar sem hún skil- 
greinir, hvað átt sje við með henni, og 
heimilar stjórninni að ráðast í slík verk, 
ef nauðsyn krefur. Hins vegar skal jeg 
geta þess, þó að orð 6. gr. geti að sjálf- 
sögðu átt við áveitufyrirtæki, að þá er 
á það að líta, að stjórnin virðist halda 
því fram, og hefir haldið því fram, að 
erfitt sje yfir höfuð að ráðstafa atvinnu- 
lausu fólki i vinnu nokkuð lengra í 
burtu. Vitanlega nær þetta ekki nokk- 
urri átt, enda er það engin frágangs- 
8ök að ráðstafa fólki í vinnu upp i 
Borgarfjörð eða austur í Árnessýslu. En 
það er eins og stjórnin álíti, að ekki geti

komið tii mála að ráðstafa fólki í vinnu 
annarsstaðar en hjer rjett hjá Reykja- 
vík. Hefi jeg þá ástæðu til að ætla, að 
hún hafi í huga Hafnarfjarðarveginn, 
sem byrjað er á, en aldrei skyldi 
verið hafa. Hitt segir sig sjálft, að það 
styður meir að framleiðslu að vinna 
að áveitufyrirtækjum en vegagerð, jafn- 
vel þótt alveg bráðliggi á þeim, en þvi 
er ekki að heilsa með Hafnarfjarðarveg- 
inn.

Jeg skal ekki fara langt út í það, sem 
háttv. samþingismaður minn (E. A.) var 
að tala um heyskap. Það er nú svo, að 
ef óþurkar ganga, þá myndu þeir ekki 
sneiða hjá þeasum dýrtíðarheyskap stjórn- 
arinnar; við getum sagt það t. d., að í 
haust gerði frost, sem tók fyrir vinnu 
og gerði það að verkum, að miklu 
miuna vanst í dýrtiðarvinnunni. Þessu 
og öðru eins verða menn að taka með 
jafnaðargeði, og hittir það auðvitað alveg 
eins dýrtíðarráðstafanir stjórnarinnar eins 
og einstakra manna störf. En þessi hug- 
mynd, með heyskapinn, er langt frá þvi 
að vera fráleit. Jeg vil meira að segja 
halda því fram, að það væri ekkert að 
því, þótt stjórnin, án þess að aðkallandi 
neyð væri, rjeði atvinnulausa menn til 
heyskapar upp í Borgarfjörð, Mosfells- 
heiði eða austur í ölfus, hlæði þar upp 
að heyinu eða flytti það þegar hingað 
til Reykjavíkur og geymdi það hjer. 
Jeg sýndi fram á það við 2. umr. þessa 
máis, að slíkur heyforði myndi koma 
sjer vel, jafnvel á næsta vori. Þetta er 
áreiðanlega engin fjarstæða, og jeg veit 
ekki, á hverju er nauðsyn, ef ekki á því 
að afia heyja næsta sumar, eins og föng 
eru á.

Jeg hefi nú sýnt fram á það, að till. 
mín á þgskj. 133 er rjettmæt og gerir 
það að verkum, að stjórnin getur ráðist 
í áveitufyrirtæki til dýrtíðarráðstafana,
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ef þörf gerist. Hún er því nauðsynleg, 
eins og á stendur, en jeg vil minna á 
það, að »ekki tekur til nema þurfi«.

Þórarinn Jónsson: Hæstv. fjár- 
málaráðherra (S. E.) gat þess, að jeg 
hefði misskilið ákvæði 1. gr. frv., sem 
sje það, að sveitarfjelögin mættu ekki 
verja meiru en 15 krónum á mann til 
dýrtíðarhjálpar, og að hann hefði tekið 
það fram við 2. umr. Það getur verið, 
að það sje svo, og að 5. gr. eigi að sýna 
það, að meiru megi jafna niður án leyf- 
is sýslunefndar. En það er óþarfi að 
hafa lög svo óljós. Þess vegna tók jeg 
það fram, að óviðkunnanlegt væri, að 
sveitarfjelögin þyrftu að leita að »mot- 
iv«-inu til þess hjer í umr.

Þá gat hæstv. fjármálaráðherra um 
um það, að þau sveitarfjelög, sem svo 
illa væru komin, að þau gæti enga björg 
sjer veitt, og ef sýslufjelögin gætu ekki 
heldur hjálpað, þá væri ekki annað að 
leita en til landssjóðs. Jú, einmitt það, 
þessi lög eiga ekki við þau sveitarfje- 
lög, sem eru í neyð, og eftir þessum orð- 
um hæstv. ráðherra hefir það verið mein- 
ingin, að þau ættu að verða út undan, 
því að þau kæmu til landssjóðs þegar 
þau gætu ekki annað. En þá er 
ekki verið að hjálpa þeim, sem þurfa, 
með þessu frv.

Þá nefndi háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) 
þann misskilning hjá mjer, að jeg leyfði 
mjer að reikna með þeirri aðferð, að 
ekki kæmu nema 5 kr. á styrkþurfa, 
en það yrðu aldrei allir í sveitinni. Jú, 
það getur vel komið fyrir, að sveitar- 
menn sjeu allir svo jafnilla staddir. Og 
með þessari aðferð hefir verið reiknað 
bæði hjá stjórn og bjargráðanefnd. En 
hvere vegna jeg mætti ekki hafa sömu 
aðferð, nefndi háttv. þm. (G. Sv.) ekki. 
í sambandi við það sagði hann, að það 
gæti verið, að það væru ekki nema 2—

3 menn í sveitarfjelaginu, sem þyrftu 
styrks með. En hvernig ættu sveitar- 
stjórnir að sýna það, ef það er ekki 
meiningin, að stjórnin skuli gera sig 
ánægða með hvað eitt, sem sveitar- 
stjórnir setja á reikningana? Þess vegna 
er það vitanlegt, að þetta kemur ekki 
öðrum að gagni en þeim, sem alls ekki 
þurfa þess með. (B. St.: Stjórnarráðið 
úrskurðar reikningana). Sýslunefndir 
úrskurða nú sveitarsjóðsreikninga. En 
þó að stjórnarráðið líti á reikningana, 
þá er hægurinn hjá fyrir sveitarstjómir 
að koma þessu svo fyrir, að það sje til 
einhverra þeirra ráðstafana, sem marg- 
ar geta verið, er lúta að dýrtíðinni.

Þá gat háttv. þm. (G. Sv.) þess, að 
sú lánveitingaleið, sem þingið tók i 
fyrra, hefði verið fordæmd, en sú leið 
var vitanlega tekin til þess, að lánin 
gætu bjargað mönnum frá neyð, eða 
fyrirbygt hana. Og þó að lánskjörin 
væru fordæmd, þarf leiðin ekki að vera 
það.

Háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.) tók það 
fram, þegar öll rök voru þrotin fyrir 
því, að þessi litli styrkur gæti nokkuð 
bjargað, að þá gætu menn tekið lán. 
Já, það er nú svo, en þegar lands- 
stjórnin heyrir lán nefnd, þá hrekkur 
hún við, og bankastjórnirnar líka, enda 
er það fullkomlega upplýst, að sú leið 
er alveg lokuð þegar í neyð er komið. 
Það skilja allir, neroahv. 1. þm. Reykv. 
(J. B.). Og svo kom háttv. 2. þm. S.- 
M. (B. St.) með enn þá eina leið, nefni- 
lega að leggja skatta á efnamennina. 
En það átti að gerast áður en búið væri 
að tæma gjaldþol sveitanna og löngu 
áður en landssjóður þurfti að leggja til 
einn einasta eyri, og hann á ekki að 
leggja fram fje, nema þvi að eins, að 
þörf sje fyrir það.

Jeg skal nú. láta háttv. þm. (B. St.) 
um að koma þessu saman og skýra það

H*
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fyrir deildinni. En líklega erum við 
orðnir eitthvað á eftir tímanum með 
þær ráðstafanir, sem hann vildi láta 
lúta hjer að. En ekkert af þvi, sem 
fram hefir verið tekið, hrekur það, að 
sá styrkur, sem ákveðinn er í frv., 
kemur þar niður, sem hans er sist 
þörf.

Fjárinálaráðherra (9. E): Það
er að eins örstutt athugasemd, út af ræðu 
háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. J). Jeg ætla 
að svara háttv. þm. (Þór. J.) með litlu 
dæmi. Hugsum okkur hrepp, sem 300 
íbúar eru í. Ef sá hreppur leggur 10 
krónur á mann, þá fengi hann 1500 
krónur frá landssjóði. Setjum svo, að 
það væri hluti hreppsbúa, sem þyrfti 
styrksins með. Þá kæmu 1500 krónur 
frá landssjóði og 3000 krónur frá hreppn- 
um til úthlutunar meðal 30 manna. Jeg 
get nú ímyndað mjer, að þetta myndi 
þykja góður styrkur handa þessum fáu 
mönnum. Það er vitanlega ekki búist 
við því, að þetta fari til allra jafnt, 
heldur að eins til þeirra, sem verst eru 
staddir.

Háttv. þm. (Þór. J.) sagði, að þegar 
fyrst var verið að ræða um till. háttv. 
meiri hl. nefndarinnar, hefði verið reikn- 
að með þessari upphæð á hvern mann. 
Já, þegar öll upphæðin er gerð upp, er 
reiknað með þvi, en það þýddi auðvit- 
að ekki, að hver einasti maður í sveit- 
arfjelaginu fengi styrk, heldur að þessi 
upphæð skiftist á milli þeirra fáu manna 
í sveitarfjelaginu, sem styrks þurfa, og 
þá sjest það, um hversu drjúga hjálp 
getur orðið að ræða.

Einar Árnason: Jeg skal vera 
stuttorður. Það eru nú ekki færri en 
7—8 háttv. þm., sem hafa gert brtt. 
minum þann heiður, að gera þær að 
umræðuefni. Það gleður mig, að þeim 
hefir þótt svo mikils við þurfa, til þess

að koma þeim fyrir kattarnef, því að 
allir hafa þeir viljað þær feigar, nema 
helst háttv. 2. þm. Árn. (E. A.), en dá- 
lítið fanst mjer hann kippast óþarflega 
við út af orðum, er fjellu hjá mjer áð- 
an og hann tók sem einhverja vörn 
fyrir stjórnina. En í fátinu, sem á hann 
kom, mis8kildi hann mig algerlega. Orð 
mín gáfu alls ekkert tilefni til þeirra 
ummæla, sem hann hafði í minn garð. 
Hins vegar kemur mjer það ekkert und- 
arlega fyrir, þótt honum þyki kynlegt, 
að jeg skuli ekki selja sannfæringu 
mína, ef þvi er svo varið, að hann ætli 
sjer að greiða atkv. á móti frv. af þeirri 
ástæðu einni, að það er frá stjórninni.

Jeg þarf ekki að eyða mörgum orð- 
um um ræðu háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.), 
því að það, sem hann hafði á móti till., 
voru 4—5 þm. búnir að segja á undan 
honum. Og þar sem hann hafði ekki 
neitt nýtt til brunns að bera í þessu 
máli, þá hefði hann vel getað sparað 
sjálfum sjer ómak og deildinni leiðindi.

Einar Arnórsson: Því hefir ver- 
ið slegið föstu, að að gefnu tilefni bæri 
að skilja orðin »venjuleg útgjöld* í 1. 
gr. frv. þannig, að ekki væri átt við 
aukaútsvör eða aðrar tekjur sveitarfje 
lagsins, heldur sjerstaka útgjaldategund, 
og get jeg felt mig vel við þá skýringu, 
og ákvæðin í 6. gr. útiloka engan veg- 
inn þetta, en í 5. gr. er komist svo að 
orði, að orkað getur tvímælis, hvort 
rjett sje. En þó finst mjer, að þrátt 
fyrir ákvæði 5. gr. þurfi þessi skilning- 
ur ekki að fara í bága við þau, þvi að 
það getur staðið svo á, að í hreppnum 
sjeu hverfandi lítil aukaútsvör.

Jeg vil taka það fram, í sambandi við 
viðaukatill. háttv. samþingismanns mins 
(S. S.), að jeg get ekki fallist á, að 
skilningur háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) sje 
rjettur. Mjer skilst fyrst og fremst, að 
það sje i »beinar þarfir framleiðslunn-
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ar< að veita vatni á engjar, svo að 
betur spretti. Og þótt háttv. þm. V.- 
Sk. (G. Sv.) sje faðir till., þá álít jeg, 
að stjórnin sje ekki fremur bundin við 
hans skilning á málinu heldur en hvers 
annars þm.

ATKVGR.
Brtt. 136, 1. a. tekin aftur.

— 150, 1. feld með 17 : 9 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: E. A„ E. Árna., M. Ó., P. J, P. Þ, 
S. S, S. St., Þór. J„ 0. B.

nei: B. Sv, B. J., B. K., B. St., E. J„ 
G. Sv„ H. K„ J. J., J. M„ J. B„ 
M. G„ M. P„ P. O., St. St„ Sv. Ó , 
Þorl. J., Þorst. J.

Brtt. 136, 1. b. feld með 17 : 9 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. Sv„ B. J, B. St„ G. Sv„ J. J„ 
J. M„ J. B„ M. G„ M. P.

nei: B. K, E. A , E. Árna., E. J„ H. 
K„ M. Ó„ P. J„ P. 0, P. Þ, S. S„ 
S. St„ St. St„ Sv. Ó„ Þorl. J„ Þorst. 
J„ Þór. J„ Ó. B.

Brtt. 150, 2. feld með 13 : 5 atkv.
— 136, 2. 8amþ. í e. hlj.
— 136, 3. sjálffallin með brtt. 136. 

1. b.
— 150, 3. tekin aftur.
— 133. feld með 23 : 3 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: H. K„ S. S„ Sv. Ó.
nei: B. Sv„ B. J„ B. K„ B. St„ E. A„ 

E. Árna., E J„ G. Sv„ J J„ J. M„ 
J. B„ M. G , M. P, M. Ó , P. J„ 
P. 0, P: Þ„ S. St„ St. St„ Þorl. J„ 
Þorst. J„ Þór. J„ Ó. B.

Brtt. 134. feld með 16 : 10 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. K„ B. St„ E. A„ J. B„ M. P.’
P. J„ P. O„ S. St„ Sv. Ó„ Þorst. J. 

nei: B. Sv, B. J„ E. Árna., E. J„ G. 
Sv„ H. K, J. J„ J. M„ M. G„ M. 
Ó, P. Þ„ S. S„ St. St„ Þorl. J„
Þór. J„ Ó. B.

Frv„ svo breytt, samþ. með 15: 7 
atkv. og afgr. til Ed.

Á 22. fundi í Ed„ laugardaginn 18. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um almenna hjálp 
vegna dyrtiðarinnar,
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 170).

Á 23. fundi i Ed„ þriðjudaginn 21. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r .

Magnús Torfason: Jeg vil að 
eins geta þess, jafnframt því sem jeg 
sting upp á, að frv. verði að umr. lok- 
inni vísað til bjargráðanefndar, að þetta 
mál mun vera fullsnemma fram borið 
hjer í deildinni og yfirleitt i þinginu. 
Jeg lít 8vo á, að þetta mál og önnur 
því skyld eigi að afgreiða seinast af 
öllu. Eftir því, sem tíminn líður, verða 
fraratíðarhorfurnar ljósari. Eins og hv. 
þingdm. er kunnugt, er enn ekki sjeð 
fyrir endann á bresku samningunum. 
En á meðan þinginu er ekki kunnugt 
um, hvernig þeim reiðir af, er hreint 
og beint rangt að afgreiða þetta mál. 
Vildi jeg mælast til þess, að sjeð verði 
um, að þetta verði með síðustu málun- 
um, sem afgreidd verða frá þinginu. 
Jeg segi þetta ekki af þvi, að jeg hafi 
neitt sjerstakt við frv. að athuga; jeg 
álít einmitt kjarna þess góðan. En við 
þann kjarna mun þurfa að auka tiltak- 
anlega, ef ekki rætist betur úr bjarg- 
ráðaatburðum raanna en nú er útlit fyrir.



219 Stjórnarfrumvörp samþykt. 220
Almenn dýrtiðarbjálp.

Forseti: Jeg mun taka tilmæli hv. 
þm. ísaf. (M. T.) til greina, að svo miklu 
leyti sem unt er.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 11 shlj. 

atkv. og til bjargráðanefndar (sjá A. 
bls. 544) með 11 shlj. atkv.

Á 36. fundi í Ed., miðvikudaginn 5. 
júní, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 170, 
287, n. 294).

Framsm. (Signrjón Friðjóns- 
son): Eins og háttv. deild hefir sjeð 
áf nefndarálitinu og þingskjölunum, þá 
hefir nefndin gert nokkrar breytingar á 
frv.; en þó að breytingar þessar líti í 
fljótu bragði út fyrir að vera nokkuð 
miklar, þá breyta þær í rauninni ekki 
ýkja mikið efni frv.

Aðalástæður fyrir till. nefndarinnar 
eru færðar í áliti hennar, sem prentað 
er á þgskj. 294, og leyfi jeg mjer að 
vísa um það til þess.

Að tvennu leyti til breytir nefndin 
aðallega frv.; hún gerir aðgang vel 
stæðra sveitar- og bæjarfjelaga til dýr- 
tiðarhjálpar erfiðari, og hún gerir illa 
stöddum sveitar- og bæjarfjelögum mögu- 
legra að ná í fulla hjálp, með því að 
heimila lán til dýrtíðarhjálpar úr lands- 
sjóði, þegar á herðir, og fella það niður, 
að bjálpin sje fastbundin við 15 kr. há- 
mark á mann í því sveitar- eða bæjar- 
fjelagi, er þarfnast hjálparinnar.

í þriðju grein í brtt. koma fram þau 
aðalskilyrði, sem bjargráðanefndin telur 
heppilegt að farið sje eftir, þegar dýr- 
tiðarlánin eru veitt. Nefndin lítur svo 
á, sem það eigi að vera skilyrði fyrir 
dýrtíðarhjálp úr landssjóði, að sveitar- 
fjelögin hafi gert tilraun til þess að fá 
lán annarsstaðar, og að með lánbeiðn-

um til landssjóðs fylgi skilríki fyrir því, 
að svo hafi gert verið og lánin ekki 
fengist.

Nefndin ætlast til þess, að landssjóð- 
ur veiti lánin með líkum vaxtakjörum 
og bankarnir, til þess að góð vaxtakjör 
freisti manna ekki til þess að ásælast 
fje úr landssjóði, án þess að brýn nauð- 
syn sje til.

Nefndin ætlast ekki heldur til þess, 
að landssjóður veiti sveitar- eða bæjar- 
fjelögum dýrtíðarhjálp sem styrk, fyr en 
þau hafa varið til dýrtíðarhjálpar minst 
10 kr. á mann, fengnum sem lánsfje, 
en að úr því sje hjálp úr landssjóði 
veitt að hálfu leyti sem lán og hálfu 
leyti sem óendurkræfur styrkur. Setjum 
svo, að 1000 menn sjeu í einhverju 
sveitarfjelagi og hafi tekið 10,000 kr. 
lán, og þurfi síðan að verja 10,000 kr. 
í viðbót til dýrtiðarhjálpar. Þá leggur 
landssjóður fram 5000 kr. sem óendur- 
kræfan styrk og 5000 kr. sem lán, og 
þurfi sveitarfjelagið alls 30,000 kr., þá 
veitir landssjóður 10,000 kr. sem óaftur- 
kræfan styrk og 10000 kr. sem lán.

Sumum mun sýnast svo, sem hjer sje 
seilst djúpt í vasa landssjóðs, en þegar 
athugað er, hve mikið sveitarfjelögin 
þurfa að leggja fram og hve dýrt láns- 
fjeð er, þá er það bert, að ekki kemur 
til hins óendurkræfa styrks úr lands- 
sjóði, nema um brýna þörf sje að ræða.

5. gr. í brtt. er aðallega um það, 
hvernig fjenu skuli vera varið innan 
sveitarfjelagsins, og gerir enga efnis- 
breytingu á frv.; er að eins orðabreyt- 
ing.

Þá tekur við ný grein, sem nefndin 
ber fram til þess, að enginn vafi leiki 
á þvi, að menn eiga að fá hjálpina hjá 
dvalarsveit sinni, og jafnframt eru sett 
ákvæði um það, á hvern hátt lánin eigi 
að falla að lokum, ef lántakandi greiðir 
þau ekki sjálfur.

Með þessu hefi jeg gert stutta grein
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fyrir brtt. í aðalatriðunum, og læt jeg 
það, með skírskotun til nál. á þgskj 
294, nægja, þar sem jeg er þes3 fullviss, 
að háttv. þingdm. hafa kynt sjer málið 
rækilega.

Fjármálaráðherra(8.E.): Ástæð- 
an til þess, að landsstjórnin bar þetta 
frv. fram, var sú, að lánbeiðni, sem 
heimiluð er í núgildandi lögum, virtist 
lítt glæsileg. Lánbeiðnir komu fram, 
sem námu alls ca. 2 miljónum, enda 
vaxtakjörin svo góð, að þau freistuðu 
manna til þess að taka lánin.

Ef lánbeiðnir þessar hefðu verið tekn- 
ar til greina, þá stæði landssjóður nú 
hallari fæti en hann þó gerir. Dýrtíðin 
er nú að vísu meiri en í fyrra, og kjör 
alraennings því örðugri, en þó verður 
að sniða stakk eftir vexti og hlaða ekki 
svo miklu á landssjóðinn, að honum 
verði um megn.

Bjargráðanefndin í háttv. Nd. vildi 
fara gömlu lánaleiðina, en vildi hins 
vegar takmarka hana svo, að eigi yrði 
lánað meira en 20 kr. á hvern mann 
að meðaltali, eða alls um 1,800,000 kr., 
ef lánsheimildin yrði brúkuð til fulls, 
en styrkur sá, sem æílaður er sam- 
kvæmt þessu frv., gæti mest orðið 450 
þúsund kr.

Það heyrðist á háttv. framsm. (S. F.), 
að honum virtist hjálpin nokkuð lítil. 
En ef vel er að gáð, sjest, að hjálpin, 
sem heimiluð er í frv. stjórnarinnar, er 
all8 ekki svo lítil. Hugsum okkur sveit- 
arfjelag með 300 íbúum. Úr landssjóði 
mundi það fá 1500 kr.; á móti mundi 
koma frá sjálfu sveitarfjelaginu 3000 
kr.; það væri samtals 4500 kr. handa 
þes8ari litlu sveit. Hugsum okkui svo, 
að tfundi hver maður í sveitinni væri 
hjálparþurfi, með öðrum orðum, 30 
manns. 4500 kr. er ekki svo litill styrk- 
ur handa 30 mönnum. Það væri góður 
styrkur í dýrtíðarvandræðunum. En

það, sem jeg vil leggja aðaláhersluna á, 
er, að með þessu fyrirkomulagi er 
áhætta landssjóðs algerlega takmörkuð. 
Það kveður við nokkuð annan tón 1 
brtt., sem hjer eru á ferð. Háttv. frsm. 
(S. F.) sagði, að brtt. væru í raun og 
veru ekki eins miklar og fyrst virtist. 
En þær eru i sannleika miklar. Nefnd- 
in vill fara bæði lána- og styrktar- 
leiðina.

Eftir brtt. er fyrst heimilað að veitá 
hverju sveitarfjelagi lán, sem nemur 10 
krónum á mann. Ef gert er ráð fyrir, 
að lán þe88i verði veitt öllura sveitar- 
og bæjarfjelögum á landinu, nemur það 
950 þús. krónum. En það, sem veitt 
er umfram þessar 10 kr. á mann, á að 
hálfu að veitast sem lán, en að hálfu 
sem óafturkræfur styrkur úr landssjóði. 
Engin takmörk eru sett fyrir þvi, hve 
háan styrk megi veita úr landssjóði. 
Það sýndi sig síðastliðinn vetur, að að- 
sókn var mikil að lánum úr landssjóði, 
og ekki mundi aðsóknin verða minni, 
ef slíkar brtt. yrðu samþ. sem þessar. 
Mun þá verða erfitt fyrir stjórnina að 
gera upp á milli umsóknanna. í nál. 
er talað um, »að aðgangur vel stæðra 
sveitar- og bæjarfjelaga að landssjóði 
til dýrtíðarhjálpar sje alt of auðveldur« 
eftir frv. stjórnarinnar, en jeg fæ ekki 
sjeð, að betur sje um hnútana búið 1 
brtt. nefndarinnar, nema síður sje. 
Hjálpaibeiðni eiga reyndar að fylgja 
»skilríki fyrir þvi, að ekki hafi fengist 
nægilegt lán hjá bönkum eða öðrum 
lánsstofnunum«. En ef bönkunum er 
kunnugt, að til er annar banki fyrir 
sveitar- og bæjarfjelögin, nefnilega lands- 
sjóður, mun þeim torsótt að fá lán i 
bönkunum, en mun þá vísað til lands- 
sjóðsins. Bankarnir munu auðvitað enga 
samvisku hafa af að visa frá sjer, þeg- 
ar þeir vita, að til er slikt lagaákvæði. 
Þetta sýnir reynsla siðasta vetrar. Þá 
gat Reykjavíkurbær ekki fengið 100 þús.
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kr. lán hjá bönkunum, og stafaði það 
vafalaust meðfram af þvi, að talið var, 
að bæjarfjelagið ætti vísan aðgang að 
landssjóði.

Tökum nú Reykjavíkurbæ sem dæmi 
um það, hvernig brtt. nefndarinnar yrðu 
i framkvæmdinni. Fyrst hefði bærinn 
kröfu til að fá lán, scm næini 10 krón- 
um á nef; hjer má gera ráð fyrir 16 
þús. íbúum; yrðu það því 160 þús. 
krónur. Auk þess ætti bærinn heimt- 
ing á jafnháum styrk og lánið næmi, 
sem hann tæki umfram þessai' 160 þús- 
undir. Það væri mjög vafasamt, hve 
hátt stjórnin ætti að fara með það lán • 
i brtt. eru engin takmörk, sem hægt 
væri að fóta sig á. Það ætti því að 
vera öllutn þingheimi augljóst, að hjer 
er opnaður miklu víðari og greiðari að- 
gangur að lánum og styrkveitingum úr 
landssjóði en gert er i frv. stjórnar- 
innar.

Jeg held, að takmörk, eitthvert há- 
mark fyrir styrkveitingunni, sjeu sjálf- 
sögð. Hitt þarf ekki að tala um í þessu 
sambandi, þótt hámarkið sje ekki sett 
svo hátt, að styrkurinn geti forðað frá 
hungursneyð. Um hungursneyð þarf 
engar reglur. Hvaða stjórn sem er 
mundi skoða það sem heilaga skyldu 
sina að hjálpa einstökum hjeruðum, sem 
hungursneyð vofði yfir, hvað sem það 
kostaði, hvort sem til væri fyrir því nokk- 
ur formleg lagaheimild eða engin. Þessi 
lög á ekki að setja vegna hungursneyð- 
ar, heldur til þess að ljetta undir með 
mönnum í dýrtíðinni og koma í veg 
fyrir verulega neyð. Hámark er nauð- 
synlegt að setja fyrir hjálpinni, og að 
leggja slíkt mál að öllu levti án tak- 
markana í hendur stjórninni, er ekki á 
neinn hátt rjett. Auk þess, sem það er 
að leggja fjárveitingavaldið í hendur 
stjórninni, þá er það rangt að því leyti, 
að stjórnin mundi verða umsetin af alls 
konar lánbeiðnum.

Að svo stöddu skal jeg ekki fara fleiri 
orðum um brtt. háttv. nefndar, en ráða 
vildi jeg háttv. deild til þess að fella 
þær.

Frsin. (Sigurjón Friðjónsson):
Lánveitingar samkvæmt brtt. nefndar- 
innar eru ekki sambærilegar við lán- 
veitingar samkvæmt núgildandi lögum. 
Núgildandi lög freista manna. Kjörin, 
sem lánin eru veitt með, eru svo af- 
bragðsgóð. En lánskjörin, sem sett eru 
í brtt., freista ekki.

í sambandi við það, hve auðvelt sje 
að ná í dýrtíðarstyrk eftir frv. stjórn- 
arinnar, skal jeg benda á, að efnað 
sveitarfjelag, sem getur lagt fram 10 
krónur á mann, getur fyrirhafnarlaust 
fengið 5 krónur úr landssjóði, þótt þess 
væri engin þörf. 5 krónurnar væru 
eins og verðlaunagjöf fyrir að eiga 10 
krónurnar. Svo skulum við hugsa okk- 
ur fátækt sveitarfjelag, sem getur ekki 
lagt fram 10 krónur á mann. Þá er 
tvent til. Annaðhvort fer stjórnin eftir 
lögunum og veitir ekki neinn styrk 
þessu fjelagi, eða, eins og hæstv. fjár- 
málaráðb. gaf í skyn að hán rnundi 
gera, veitir styrkinn vegna yfirvofandi 
neyðar, ofan í öll lög. Jeg skal ekki 
álasa gtjórninni, þó að hún gerði þetta. 
En þvi er þá ekki best að halda opinni 
leiðinni í sjálfum lögunum? Því á að 
hlaða upp í skarð, sem búist er við, að 
farið verði um? Ef þessari leið er ekki 
haldið opinni í lögunum, er hætt við, að 
fátækari sveitarfjelögin beri sig siður 
eftir lánunum og styrknum en þau efn- 
aðri, og það væri illa farið. Ef mönn- 
um þætti nauðsynlegt að setja styrkn- 
um einhver takmörk, mætti auðvitað 
skjóta slíku ákvæði inn í 4. gr. brtt. 
Sjálfar brtt. standa hvorki nje falla 
með því atriði. En nefndin sá enga 
ástæðu til þess að setja neitt hámark, 
þvi að hámarkið væri i rauninni dauð-



225 Stjórnarfrumvörp Bamþykt. 22é
Almenn dýrtíðarhjálp.

ur lagastafur, þegar í nauðirnar rekur, 
eins og hæstv. fjármálaráðherra hefir 
bent á.

Fjármálaráðherra (S. E.): Það 
virðist liggja í augum uppi, að ókleift 
er að segja um, hve þungir baggar 
landssjóði eru bundnir, ef brtt. verða 
samþ. Á þessum timum hefir landssjóð- 
ur í mörg horn að líta, og er því mjög 
óheppilegt að gera dýrtíðarfrv. svona 
úr garði. Það er ekki rjett að gefa 
stjórninni svona ótakmarkaða heimild 
til lána- og styrkveitinga, sem búast má 
við að raikið verði sókst eftir. 6% af 
fyretu 10 krónunum á mann ætti ekki 
að fæla. Það eru ekki hærri vextir 
en nú tiðkast. En þegar komið er upp 
fyrir þessar 10 krónur, verða lánin samt 
ólíkt þægilegri. Þá fær sveitarfjelagið 
10 krónur að gjöf með hverjum 10 kr., 
sem það tekur að láni. Svona láns- 
kjör eru stórgróðavænleg fyrir hvert 
sveitar- eða bæjarfjelag. Það væru ekki 
litil hlunnindi fyrir Reykjavík, ef hún 
tæki 500 þús. kr. lán, auk fyrstu 160 
þúsundanna, að fá þá jafnframt 500 
þús. kr. að gjöf. Svona heimild gæti 
auðveldlega orðið hættuleg. Það má 
búast við, að margur eigi örðugt upp- 
dráttar hjer í Reykjavík að vetri. Það 
má gera ráð fyrir, að heldur kreppi að, 
og þó kostar nú smjörkílóið 6 kr., mjólk- 
urlíterinn 52 aura, smálestin af kolum 
300 kr. Það væri því hægðarleikur 
að rökstyðja drjúgan styrk til Reykja- 
víkurbæjar að vetri. Það gæti þvi ver- 
ið stórhættulegt að setja engin tak- 
mörk. Ef háttv. nefnd vildi hlynna 
eitthvað að Reykjavík sjerstaklega, væri 
hyggilegt að gera það með 6. gr. stjórn- 
arfrv., um atvinnubætur, en láta há- 
markið halda sjer. Vinnan er besta 
hjálpin, þegar hægt er að koma henni 
við. Hún er affarasælust, bæði fyrir

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

þann, sem veitir hana, og hinn, sem 
þiggur hana. Hungurlög eiga þetta ekki 
að vera, og því er hámarkið sjálfsagt 
og nauðsynlegt.

Magnús Kristjánsson: Mjer 
finst brtt. nefndarinnar þess eðlis, að 
ekki hefði þurft að gera ráð fyrir mik* 
illi mótstöðu gegn þeim. Jeg lít svo á, 
að þær stefni í líka átt og frv. stjórn- 
arinnar og sjeu fult eins heppilegar. 
Þótt búast megi við, að frv. stjórnar- 
innar hafi verið vandlega athugað áður 
en það var flutt hjer í þinginu, þarf 
engan að undra, að það komi i ljós, 
þegar frv. er búið að ganga í gegnum 
nefndir í báðum deildunum, að einstök 
atriði hefðu mátt betur fara.

Mest er um það rætt, hvort dýrtíðar- 
hjálpin skuli takmörkuð að ofan. Virð- 
ist hæstv. fjármálaráðherra skilja brtt. 
nefndarinnar svo, að þar sjeu engin 
takmörk sett. En það er ekki rjett. 
Ýmsar takmarkanir, örðug lánskjör og 
mikið framlag, munu valda því, að 
sveitar- og bæjarfjelög munu ekki leita 
meiri lána en nauðsyn krefur. En satt 
er það að vísu, að þegar í verulegar 
nauðir rekur, eru lánsheimildinni engin 
takmörk sett, og er það að minu áliti 
aðalkostur brtt. Föstu skorðurnar að 
ofan gætu orðið verri en engar. Við 
skulum taka dæmi. Gerum ráð fyrir 
hörðum vetri. Bóndi á útbeitarjörð er 
orðinn heylítill á Góu. Hann verður 
að kaupa kornvöru, og ræður við sig, 
hve mörg kiló hann skuli taka. Hann 
segir við sjálfan sig: »Nú kaupi jeg 
ekki meira korn; þetta verður að end- 
ast«. Bóndinn verður uppiskroppa um 
sumarmál, og peningurinn fellur. — 
Þessi bóndi setti föst takmörk að ofan 
fyrir því, hvað hann skyldi kaupa, og 
því kom það, sem hann keypti, ekki að 
neinu gagni. Við þessi takmörk að of-

15
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an vildi nefndin losna, og hæstv. fjár- 
málaráðherra hefir lýst yfir því, að þau 
myndu verða einkis nýt, ef neyð bæri 
að höndum. En segið mjer, hvaða 
ástæða er til að hafa slík lagaákvæði, 
þegar það er fyrirfram sjáanlegt og 
jafnvel viðurkent af sjálfum fjármála- 
ráðherranum, að óhjákvæmilegt muni 
verða að brjóta þau, ef verulega neyð 
bæri að höndum.

Undanfarandi reynsla hefir sýnt það, 
að núverandi hæstv. stjórn er fær um 
að sjá það, þegar komið er í verulega 
neyð, því að þótt henni hafi síðastliðið 
ár borist lánbeiðnir, sem námu 2 mil- 
jónum kr., þá mun hún ekki hafa sint 
þeim til muna.

Og sama mundi koma á daginn, þótt 
brtt. nefndarinnar yrðu samþ.; lands 
stjórnin mundi ekki ausa út fje áður 
en fullvíst væri, að aðrar leiðir væru 
ekki færar.

Þessi hætta er því grýla ein, sem 
bverfur við nánari athugun málsins.

Þá hefir því verið haldið fram, að 
gera megi ráð fyrir, að bankarnir vilji 
ekki lána bæjar- og sveitarfjelögum, 
þegar lagaheimild er fyrir lánveitingum 
úr landssjóði, ef bankarnir neita.

En hjer lit jeg alt öðruvísi á. Þegar 
ekki er um önnur lán að ræða en með 
fullum lánsvöxtum, þá munu bankarnir 
skoða vandlega huga sinn áður en þeir 
neita, og það því fremur, þegar hægt 
er að fá lánin annarsstaðar.

Og til hvers eru þá bankarnir, ef þar 
er ekki nokkurn veginn greiður vegur 
að fá lán með venjulegum lánskjörum.

En færi nú svo samt sem áður, að 
bankastjórnirnar skildu ekki betur ætl- 
unarverk sitt en svo, að slikt yrði ofan 
á, þá er það hlutverk landsstjórnarinn- 
ar að knýja fram slík lán.

Þar mundi því bera að sama brunni, 
og er þvi engin hætta, hvernig sem á 
er litið, að samþ. till. nefndarinnar.

Þá vildi jeg að eins víkja að þvi, 
sem haldið hefir verið fram, að lána- 
leiðin sje sú hála braut, sem til glötun- 
ar leiði.

Jeg er þar líka annarar skoðunar. 
Jeg álít, að engar aðrar færari leiðir 
sjeu til en gera ráð fyrir slíkum láns- 
heimildum.

Þótt landsstjórnin vilji leggja fram 
fje til styrktar ýmsum atvinnuvegum, 
þá álít jeg hitt miklu betra og eðlilegra, 
að bæjar- og sveitarstjórnir athugi ýms 
atvinnufyrirtæki, sem'frara mætti koma, 
og að því búnu leituðu til landsstjórn- 
arinnar með lánbeiðni til þess að hrinda 
þeim fyrirtækjum áfram, þegar atvinnu- 
leysi kreppir að.

Jeg álít því, að be3t muni reynast, að 
brtt. nefndarinnar fái að ganga fram, 
því að hvernig sem á er litið, tel jeg 
lánsheimildina til bóta, og hún er að 
mínu áliti eini vegurinn til þess, að al- 
mennri dýrtíðarhjálp verði komið fram.

Ur þessum óendurkræfa stvrk geri 
jeg miklu minna; jeg býst við, að alt 
mundi eins vel bjargast án hans, að 
eins ef lánsheimildin er fyrir hendi.

Og fari svo, að erfiðleikar verði á 
handbæru fje hjá landsstjórninni, þá er 
ekki óhugsandi, að sá forði sje til ein- 
hversstaðar í landinu, að hægt sje að 
bæta úr brýnustu þörfinni.

Jeg skal svo ekki fara frekari orðum 
um málið. Að eins þótti mjer viðkunn- 
anlegra, þar sem jeg er í nefndinni, að 
skýra frá því, hvers vegna jeg er till. 
fylgjandi.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Eins og sjá má af hinu upphaflega frv. 
8tjórnarinnar og frv. eins og það kom 
frá háttv. Nd., þá er einn aðalmunur á 
því og till. háttv. nefndar hjer.

Hjer vill nefndin breyta frv. þannig, 
að farið sje inn á lánaleiðina, en í frv., 
eins og það kom frá Nd., er ekki gert
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ráð fyrir því, nema svo framarlega sem 
hungur og manndauði vofir yíir og öll 
önnur úrræði reynast óframkvæmanleg. 
Og íeS fyrir mitt leyti verð að halda 
fast við þann grundvöll, sem lagður var 
með frv. í Nd.

Háttv. nefnd hjer vill fara milliveg, 
sumpart veita óafturkræfan styrk, en 
meginreglan er þó lánsheimild.

Jeg lít nú svo á, að ekki muni fara 
svo illa til næsta þings, að ekki dugi 
hjálp sú, sem áæiluð er í frv., eins og 
það var samþ. í Nd.

Háttv. framsm. (S. F.) sagði, að hjer 
væri ekki um miklar breytingar að 
ræða. En jeg vil segja, að frv. með 
brtt. nefndarinnar mundi fremur lita út 
sem nýtt frv. en breytt, sjerstaklega 
með tilliti til þeirra byltinga á orðalagi 
og greinum, sem farið er fram á. Og 
svo er aðalmunurinn, lánaleiðin, sem 
farið er inn á.

Háttv. framsm. (S. F.) sagði líka, að 
eftir frv. mundi verða of opin leið til 
þess að fá styrkinn. Slíkt er þó að öll- 
um líkindum fyrirbygt með því ákvæði, 
að sveitarfjelögin leggi til 2/3 hluta af 
styrktarfjenu.

Jeg get nú ekki skilið, að til sjeu þau 
sveitarfjelög, sem ekki geti bjargað sjer 
næsta ár með atbeina efnilegra og góðra 
manna, ef ekki verður fjárfellir, en fyrir 
því er ekki gert ráð hjer, enda mundi 
það eins geta borið að hendi í efnilegri 
sveitunum.

En hrökkvi sveitarfjelögin ekki til 
með hjálpina, þá standa sýslufjelögin 
þeim að baki eftir gildandi lögum.

Hjer er því um ótta að ræða, sem 
ekki er á neinu bygður, eftir útlitinu nú 
að dæma.

Mjer virðast brtt.menn gera ráð fyrir, 
að fá megi lengi lán í bönkunum, en 
það er mótsögn við hitt, sem þeir ann- 
ars sýnast byggja á.

Þá vildi jeg minnast á skýrslur þær, 
sem stjórnarráöið á að fara eftir, t. d. 
skýrslur um árangurslausa hjálparleitun 
til bankanna, og verður þá að koma 
skýrsla frá öllum bönkum á landinu, og 
er það mikil fyrirhöfn og hætt við, að 
slíkar skýrslur verði ekki ábyggilegar.

Brtt. 4 er mjer ekki vel ijós. Þar er 
sagt: þegar búið sje að veita 10 fyrstu 
kr. sem lán, að meðtöldum öðrum lán- 
um. Jeg veit ekki, hvort þar eru með 
talin lán úr landssjóði eða ekki. Eu það 
skiftir ekki miklu máli.

En svo að jeg viki aftur að skýrslun- 
um, þá hygg jeg, að þrátt fyrir þær 
verði vandi að skera úr, hverjum veita 
eigi lán. En hins vegar hygg jeg, að 
ekki þurfi að gera ráð fyrir slíkri neyð 
næsta ár, að ekki hrökkvi til sveitar- 
kraftur, sýslufje og bankalán.

Jeg vil líka benda á það, að lands- 
8tjórnin getur þrýst að bönkunum að 
veita lánin.

En eftir frv. Nd. er það miklu vafn- 
ingsminna að veita styrkinn; þar er að 
eins farið eftir reikningura bæjar- og 
sveitarstjórna um það, að fje því, sem 
varið hefir verið til dýrtíðarhjálpar, hafi 
verið skyusamlega og vel varið til brýn- 
ustu nauðsynja.

Og þar er ekki heldur um það að 
villast, hve mikið það getur orðið, fjeð, 
sem landssjóður verður að láta af hendi.

Það má ef til vill ekki leggja mikið 
upp úr því, hvaða álit núverandi stjórn 
hefir á lánaleiðinni. En henni ætti þó 
að vera kunnugast um, hvernig sú til- 
löguleið hefir reynst, og einnig ætti hún 
frekar að geta giskað á, hvernig hún 
mundi reynast framvegis.

Jeg tek það aftur fram, að jeg tel 
ekki sjáanlegar ástæður til þess að gera 
ráð fyrir því hallæri til næsta þings, að 
stjórnin geti ekki bætt úr því eftir frv. 
Nd.

15*
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Það heflr verið tekið sem dæini 
hreppur með 300 íbúum, og segjum, að 
*/3 hreppsbúa þarfnist hjálpar, þá verða 
það 45 kr. á mann, sem fæst eftir frv. 
Nd., og vonandi þarf ekki meira til þess 
að bjarga frá neyð, en færi svo, þá 
mundi stjórnin ekki láta undir höfuð 
leggjast að bjarga frá hungursvandræð- 
um, jafnvel þótt hún hefði ekki laga- 
bókstaf fyrir þeim framkvæmdum.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
geri ráð fyrir, að það sje þýðingarlítið 
að lengja umr. þessar. En jeg verð þó 
enn að leggja áherslu á það, að verði 
brtt. nefndarinnar samþ., þá eru því 
engin takmörk sett, hve miklu fje 
megi verja úr landssjóði til dýrtíðar- 
hjálpar. Það geta orðið 2, 3 eða 4 
miljónir. Með öðrum orðum, þingið 
sleppir alveg þeirri skyldu sinni, að 
segja til, hve mikið fje landssjóður megi 
leggja af mörkum. Það segir að eins 
við stjórnina: Þú mátt veita svo og 
svo mikið fje, eftir því sem þjer lítat 
og eftir þörfum.

Stjórninni er þar með falið að rann- 
saka, hvaða kröfur sjeu rjettmætar og 
hverjar ekki. En þar með er henni 
lagður mikill vandi á herðar.

Og eftir þvi sem hagur landssjóðs 
stendur nú, þá virðist það allgapalegt 
að opna þannig dyr hans upp á gátt.

Jeg er sannfærður um, að háar styrk- 
beiðnir koma úr mörgum hjeruðum, ef 
núverandi ástæður haldast áfram, og þær 
beiðnir margar sanngjarnar og eðlilegar, 
en jafnviss er jeg um hitt, að hið háa 
Alþingi mun iðrast eftir að hafa veitt 
jafntakmarkalausar heimildir og hjer er 
um að ræða.

Jeg get bent á vinnuhjálpina, sem 
veitt var hjer í vetur, sem jeg veit, að 
var í alla staði rjett og þörf, þótt lands- 
sjóður hafi beðið þar halla nokkurn, en

það er kunnugt, að sumir háttv. þm. 
líta þeim augum á þá hjálp, að hún 
hafi verið óþörf.

Það getur því verið álitamál, hve 
miklu fje skuli verja til dýrtíðarhjálpar.

Það verður að setja viss takmörk fyrir 
því, hversu mikið fje megi veita, enda 
mun það gert alstaðar annarsstaðar.

ÍDanmörkut. d. er stjórninni ekki veitt 
nein heimild til lánveitinga, heldur er 
veittur ákveðinn styrkur á höfuð hvert, 
auk þess sem haft er eftirlit með vöru- 
verði.

Það er líka mjög óeðlilegt að gera 
landssjóð að banka fyrir sveitarfjelögin; 
hitt er miklu eðlilegra, að veita ákveð- 
inn styrk. Auk þess er það með öllu 
ómögulegt að hafa hugmynd um hag 
landssjóðs, ef ekki er takmörkuð láns- 
heimildin. En slikt er allra síst heppi- 
legt nú, þegar mest er þörfin á láns 
trausti.

Þetta vildi jeg leggja áherslu á, fyrir 
hönd mína og allrar stjórnarinnar, enda 
ætti þetta að vera í samræmi við sparn- 
aðaranda margra háttv. þm., sera jeg 
l'æt ólastaðan.

Jeg verð því að leggja það til, að 
brtt. háttv. nefndar verði ekki samþ.

Magnús Torfason: Jeg bjóst ekki 
við því, að mál þetta kæmi svona fljótt 
til umr. aftur.

Við 1. umr. benti jeg á það, að best 
væri að það kæmi sem siðast, því að pá 
vissu menn betur um ástæður allar.

Jeg hjelt líka, eftir að við fengum að 
vita um úrslit bresku saraninganna og 
kunnur var orðinn grundvöllur sá. er 
byggja verður á allar bjargráðatilraunir 
þingsins, að háttv. bjargráðanefnd hefði 
annað að gera en að sitja yfir frv. þessu.

Jeg hjelt. að hún sæti önnum kafin 
dag eftir dag við að bjarga því, sem 
helst þarf að bjarga, atvinnuvegum
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landsins. (Ví. K.: Hver segir, að hún 
sje ekki að því?). Málæðið i Nd. í gær 
bendir á alt annað.

I nefndarálitinu segir, að frv. torveldi 
aðganginn að landssjóði fyrir þau sveit- 
ar- og bæjarfjelög, sem erfitt eiga og 
ekki geta lagt fram fje á móti af eigin 
rarnmleik. En jeg sje ekki, að það nái 
nokkurri átt, að þetta þurfl að gera 
Eftir almennum reglum þarf ekki sveit- 
arfjelagið að sjá um nema iunansveitar- 
menn. Að því er snertir hina, utan- 
sveitarþurfalingana, þarf dvalarhreppur- 
urinn ekki að láta þá fá nema 33 kr. 
En dýrtiðarhjálpin á að ná jafnt til allra 
öreiga, og er það því sýnn skaði fyrir 
dvalarsveitina að taka utansveitarmenn 
á 8ínar bjargir.

Hjálpin, sem veitast átti samkv. dýr- 
tíðarlögunum frá síðasta þingi, átti e:n- 
mitt að vera fólgin i þvi, að sveitar- 
fjelögin fengju vaxtalaus lán. Sú hjálp 
var aldrei veitt, og urðu þau að bjarga 
sjer upp á eigin spýtur. Sama yrði nú, 
ef brtt. yrðu samþyktar; jeg býst þá 
ekki við, að lánsheimildinni vrði fram- 
íyigt.

I 4. gr. frv. segir, að hinir allra 
efnaminstu, sem þó ekki þiggja af sveit, 
fái sinn hluta af vörunum fvrir alls 
ekki neitt, enda skoðist hjálpin ekki 
sveitarstyrkur. Með öðrum orðum, það 
á að láta ganga jafnt yfir alla, hvort 
sem þeir eiga sveit í hlutaðeigandi 
hreppi eða ekki. Jeg álít bót að þessu 
ákvæði, þvi að það tekur fyrir, að skap- 
aðir verði nýir þurfamenn í landinu.

En eins og till* nefndarinnar eru úr 
garði gerðar, þá er jeg ekki í nokkrum 
vafa um, að verði þær samþyktar, þá 
verður ekki litið við hjálpinni. Það er, 
eins og öllum er kunnugt, mjög mis- 
jafnt, hve mikið er af aðfluttum mönn 
um í hjeruðunum; sumstaðar eru það 
fáir, annarsstaðar margir, og t d. í 
painu bjeraði voru það % af öllum fá-

tækiagjöldum síðastliðið ár, sem voru 
veitt þurfamönnum annara hreppa.

Eftir brtt. nefndarinnar á hjálpin að 
ganga jafnt yflr þá líka, og má ekkert 
tillit taka til sveitfesti i venjulegum skiln- 
ingi. Að henni yrði því ekkert gagn fyrir 
sveitarfjelögin. A ísafirði eru nú 2000 
manns; gæti því bæjarfjelagið þar 
fengið 2000 kr. til dýrtíðarhjálpar að 
láni úr landssjóði, en svo gæti það feng- 
ið að láni t d 10000 kr. til og þá 10000 
kr. styrk. Bæjarfjelagið hefir með öðr- 
um orðum offrað 30000 kr. Þetta er 
mikið, fyrii utan það, sem veitt er til 
þurfamanna, sem var síðastl. ár ca. 27 
þús. kr. Jeg held því, að þessi aðferð 
bjargráðanefndar, til þess að veita dýr- 
tíðarhjálp, kæmi aldrei til nota í mínu 
umdæmi Auðvitað er það líka nokkuð 
vafamá!, hvort tilboð stjórnarfrumvarps- 
ins yiði alment notað, þar sem endur- 
greiðslan úr landssjóði er að eins ’/3. 
Þó vil jeg ekki segja annað eu að frv. 
8íjórnarinnar sje til nokkurra bóta, ein- 
mitt frá því sjónarmiði, að vernda vinnu- 
kraftinn. En jeg hefl hugsað mjer að 
koma með brtt. við 3. gr. um að hækka 
endurgreiðsluna í belming.

Hræddur er jeg um, að varnagli 
nefndarinnar við 3. gr. hafi fjarska lítið 
að segja. Jeg hygg alveg jafnauðvelt 
fyrir bankana að segja nei, hvort sem 
það ákvæði verður að lögum eða ekki. 
ísafjörður er t. d. sæmilega stætt sveit- 
arfjelag, hvað efnahaginn snertir, en 
samt hefir gengið ákaflega erfitt að fá 
lán handa því í bönkunum. Jeg býst 
við, að sama vrði víðast upp á teningnum 
í því efni, ekki síður en áður hefir verið.

Annars vil jeg geta þess, að það fólk, 
sem mjer virðist sjerstaklega þörf á að 
hjálpa, er það, sem ekki getur aflað sjer 
eldiviðar sjálfr. Eldiviðarvandræðin 
kúga fólk svo, að af því stafar hin 
mesta hætta. Það er orðið afarerfittað 
fá eldivið, og það, sem fæst, er orðið af-
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skaplega dýrt. Jeg álít því þar sjer- 
staklega þörf að hjálpa upp á sakir.

Viðvíkjandi 6. gr. frv. skal jeg geta 
þess, að því er atvinnubæturnar snert- 
ir, að það er að eins fyrri liður ákvæð- 
isins, sem til framkvæmda getur komið 
fyrir utan Reykjavik, nefnilega atvinnu- 
bætur í beinar þarfir framleiðslunnar. 
Mjer er nú að vísu ekki fullkomlega 
ljóst, hvernig menn hafa hugsað sjer 
þær atvinnubætur, og hefi litið svo á, 
að væri einhver raeining í þessu ákvæði, 
þá hefði það átt að sjást þegar hjer i 
þinginu, á hvern hátt stjórnin hefði 
hugsað sjer framkvæmdir i þessu efni. 
Og jeg vil hjer með ieyfa mjer að láta 
þá ósk í Ijós, að hæstv. stjórn og háttv. 
bjargráðanefnd gefi mjer upplýsingar 
um, hver sje hugsunin með þessu ákvæði 
i 6. gr.

Að síðustu verð jeg svo að taka það 
fram, að enda þótt jeg áliti, að stjórn- 
arfrv. gangi of skamt að mörgu leyti, 
þá ná þó brtt. nefndarinnar enn þá 
skemra, og mun jeg því greiða atkv. 
með frv. en móti brtt.

Guðniundur Ólafssou: Það eru
nú þegar orðnar fjörugar umr. í þessu 
máli út af brtt. nefndarinnar, og lítur 
út fyrir, að sumir háttv. þm. sjeu ekki 
alls kostar ánægðir með þær. Við öðru 
var auðvitað ekki að búast, en í raun 
og veru er munurinn á þeim og frv. 
ekki ýkja mikill, þó að þær sjeu mikl- 
ar fyrirferðar. Þó er með þeim ýmsu 
breytt til bóta. Það er t. d. bót að því, 
að eftir brtt. nefndarinnar má ekki veita 
fje nema að láni, ekki sem óafturkræf- 
an styrk, fyr en það sveitar- eða bæj- 
arfjelag, er hjálpar leitar, hefir veitt 
dýrtíðarstyrk, minst 10 kr. á hvern 
mann í bæjar- eða sveitarfjelaginu. Er 
þetta talsvert aðlnldgegn því, að styrks 
sje leitað úr lai.dssjóði, nema í veru- 
Jegri þörf.

Það er rangt, sem haldið hefir verið 
fram hjer í háttv. deild, að brtt. setji 
takmarkanir fyrir því, að lijálparinnar 
verði leitað. Því að ef það er rjett, sem 
líka hefir verið haldið fram og mun 
hafa við rök að styðjast, að mörg sveit- 
arfjelög sjeu svo vel stæð, að ekki sjeu 
líkur til, að þau þurfi að taka meira 
lán eu svarar 10 kr. á mann, og sum 
jafnvel ekkert, þá er það mikill sparn- 
aður fyrir landssjóðinn, ef brtt. verða 
samþyktar, þvi að samkvæmt frv. eiga 
sveitarfjelögin að fá ’/3 af allri upp- 
hæðinni ókeypis, en samkvæmt brtt. að 
eins helming af þeirri upphæð, sem 
veitt er eftir að veitt hefir verið upp- 
hæð, sem nemur 10 kr. á mann. í 
mjög mörgum tilfellum verður sú upp- 
hæð aldrei veitt. Hjer er engin hætta 
fyrir landssjóðinn, þar sem lánið er 
veitt gegn 6% vöxtum, og er það síst 
saman berandi við dýrtíðarlögin frá í 
fyrra, því að samkvæmt þeiin áttu lán- 
in að vera vaxtalaus þangað til tveim 
árum eftir að ófriðurinn væri úti, og 
greiðast síðan á 13 árum.

Jeg tel tæpast hættulegt, að nefndin 
takmarkar ekki lánin að ofan. Svo 
hefir hæstv. fjármálaráðherra lika lýst 
yfir því, að lán yrðu veitt ótakmarkað, ef 
brýn þörf yrði á. Og kemur þá ekki í 
sama stað niður, hvort honum er leyft 
það af þinginu, þar sem hann ætlar að 
gera það hvort sem er? (S. E : En 
það verður að eins ef um hungursneyð 
er að ræða). Já. En er þá sú hætta 
horfin, sem hann heldur nú fram að 
sje, að skýrslur, er lánbeiðnum fyigja, 
sjeu svo óáreiðanlegar, að ekkert verði á 
þeim bygt; ekki mun þó ætlast til þess, 
að fólk verði látið fylgja þeim, er svo 
stendur á, sem sýnishorn til sönnunar.

Jeg er hissa á því, að hæstv. fjár- 
málaráðherra skuli ekkert hafa að at- 
huga við 6. gr. frv., því að það getur 
sannarlega orðið dýrt að framkvæma
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hana. Hann lýsti yfir því hjer í byrj- 
un þings, að landssjóður hefði tapað á 
dýrtíðarvinnu hjer 70—80,000 krónum, 
sem ekki mun ofreiknað, svo að jeg 
verð að telja það mjög vafasamt, hvort 
hann hafi varið þar fje landsins með 
meiri gætni en þótt lánað sje fje gegn 
vöxtum. Annars man jeg ekki eftir, að 
það sje siður hæstv. fjármálaráðh., eða 
stjórnarinnar yfir höfuð, að mæla á móti 
fjárveitingum úr lands9jóði í öðrum til- 
fellurn. Jeg vildi því óska, að jeg gæti 
komið mjer saman við háttv. meðnefnd- 
armenn mina um að koma fram með 
brtt. við 6. gr., þegar málið verður til 
3. umr., því að mjer finst ákvæði henn- 
ar mjög varhugaverð.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) fann fyrst að 
þvi, að nefndin hefði komið of snemma 
fram með álit sitt. Það er sjaldnast 
fundið að því, að málin komi of snemma 
frá nefndum, heldur er miklu fremur 
fundið að því, að þau komi of seint 
fram. Það var svo að heyra á hv. þm. 
(M. T.), að hann kynni best við gömlu lög- 
in, því að honum þótti hvorttveggja 
slæmt, frv. og till. nefndarinnar, og styrk- 
urin'n of lágur. En nú er komin full 
reynsla fyrir því, að sú lánsheimild, sem 
fyrir var, er ekki framkvæmanleg.

Sami þm. (M. T.) sagði, að auðvelt 
mundi fyrir bankann að neita sveitar- 
fjelögum um lán, en jeg álít það ekki 
svo auðvelt, ef trygging er nægileg 
fyrir hendi og þeir hafa fje til.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
skal játa það, að mjer fanst háttv. 2. þm. 
Húnv. (Gr. O.) ekki líta sínum sparn- 
aðaraugum á þetta mál (G. Ó.: Hefi 
liklega haft augnaskifti við blessaðan 
ráðherrann). Það er mjög hætt við því, 
að bankarnir verði tregir til þess að 
lána, þegar þeir vita af landssjóðnum.

Og eftir yfirlý8ingu þeirri, er banka-

stjóri Landsbankans gaf í gær í háttv. 
Nd., þá er enn meiri ástæða til þess að 
óttast þetta.

Með brtt. háttv. nefndar er gert ráð 
fyrir takmarkalausri dýrtíðarhjálp, og 
mætti því alveg eins samþykkja þings- 
ályktun, þar sem ákveðið væri að heim- 
ila landsstjórninni að veita alþjóð dýr- 
tíðarhjálp, og þótt stjórnin geti verið 
þakklát fyrir það traust, sem henni er 
sýnt með þessu, þá get jeg ekki mælt 
með því. Þingið á sjálft að hafa dug 
og djörfung til þess að ákveða, hversu 
miklu fje skuli varið í þessu skyni og 
hvernig með málið skuli fara. Best færi 
því á, ef háttv. nefnd vildi taka brtt. 
sínar aftur; væri þá hægt að bera sig 
nánar saman og má ske ná samkomu- 
lagi til 3. umr.

Kristinn Danielsson: Jeg hefi 
heyrt ýmsa segja, að þetta frv. sje ekki 
mikils virði. Aðalmergur þess eða til- 
gangur virðist vera sá, að breyta dýr- 
tíðarlögunum frá í fyrra í þá átt, að 
forða landssjóði frá lánsheimildunum, 
sem þar voru veittar. Nú var það svo, 
að margir voru einmitt glaðir yfir þess- 
ari lánsheimild og töldu, að af því gæti 
gott leitt, en nú á að kippa henni burt. 
Til þess að bæta þetta upp, á lands- 
sjóður að gefa talsverða upphæð, oggetur 
hún, ef öll bæjar- og sveitarfjelög lands- 
ins nota hana, numið mest 450,000 kr.

Jeg sje nú ekki betur en að það sje 
eitt af helstu verkefnum þessa þings 
að horfa beint framan í þá hættu, er 
getur vofað yfir, og að þingið verði að 
hafa dug og djörfung til þess að forða 
frá hættunni, hvort sem það svo kostar 
’/g miljón eða meira. Og þingið getur 
ekki skotist undan þessari sjálfsögðu 
skyldu sinni, eða skotið landssjóði und- 
an hjálpinni.

Jeg skal viðurkenna það, að mjer
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þykir skemtilegra að hjálpa sveitarfje- 
lögunum með lánutn heldur en með 
gjöfum, og jeg ekal í sambandi við þetta 
minna á ákvæðið i 1. gr., að til þess- 
arar hjálpar eigi ekki að taka, nema 
til þess að »bæta úr verulegri neyð«. 
Eh það er öldungis sjálfsagt, eins og 
hæstv. fjármálaráðh. sagöi, að þá sje 
hjálpað, svo sem unt er, hvað sem öll- 
um dýrtíðarlögum líður.

Mjer þykja þess vegna brtt. nefndar- 
innar aðgengilegri heldur en frv.; felst 
líka það í þeim, að þær takmarka láns- 
heimildina mjög mikið. Hæstv. fjármála- 
ráðh. tók það oftsinnis fram, að með 
till. nefndarinnar væru lánin ekkert 
takmörkuð, en það sje jeg ekki að sje 
með rökum sagt. Ef brtt. nefndarinnar 
er samþykt, þá er þar tekið fram, að 
einungis þegar þurti að verja til dýr- 
tíðarráðstafana, auk venjulegra útgjalda, 
meiru en ítrast er fært að jafna niður, 
eða fá lán tii annarsstaðar, geta þau 
snúið sjer til landssjóðs um lán. I þessu 
felst takmörkunin, því að til þessa munu 
sveitirnar ekki grípa fyr en í seinustu 
lög. Það eru því settar skorður við því, 
að þe88i lánsheimild sje misbrúkuð, og 
ef þessar skorður þykja ekki nægilegar, 
þá mætti t. d. setja hámark í 4. gr. ura 
það, að dýrtíðarhjálpin mætti ekki nema 
meiru en t. d. 25—«50 krónur á mann. 
Þetta atriði vænti jeg að háttv. nefnd 
athugi til næstu umr.

Háttv. þra. ísaf. (M. T.j taldi illa fallið, 
að lán þessi væru talinn sveitarstyrkur, 
ef þau væru ekki greidd eftir tiltekinn 
tíma, og verð jeg að taka undir það 
með honum, að mjer finst það varhuga- 
vert, að dýrtíðarlánin sjeu talin sveitar- 
styrkur, eins og löggjöfinni um sveit- 
festi er nú varið. Þetta er oft viðkvæmt 
mál i sveitunum, þegar skera þarf úr 
um sveitfesti, og það gæti einhversstað- 
ar farið svo, að utansveitarmenn væru 
Játnar sitjaf á hakanum, en við þvi vill

nefndin setja varnagla, þar sem hún 
setur hverjum rjett til dýrtíðarhjálpar i 
dvalarsveit hans, en af þessu getur hlot- 
ist ýmislegur misskilningur og vandræði. 
Jeg skal nefna það dæmi, að einhver 
er búinn að vera 9 ár samfleytt í sama 
sveitarfjelaginu, og 10. árið er byrjað, 
og hann er að vinna sjer sveitfestina, 
en þá þarf hann dýrtíðarhjálp, og þrátt 
fyrir hana vinnur hann sjer sveicfestina. 
En er að gjalddaga lánsins liður, eftir 
5 ár, þá getur hann ekki greitt lánið, 
og það verður talið, að hann hafi þegið 
það sem sveitarstyrk. Til hvorrar sveit- 
arinnar telst þessi maður þá, dvalar- 
sveitarinnar eða fyrri framfærslusveitar 
sinnar? Eins er það víða, að þurfaling- 
ar eru búsettir utansveitar; sveitarfje- 
lagið, sem þeir eru þurfalingar í, greiðir 
styrk sinn til þeirra til dvalarsveitar- 
innar. Þetta er með samkomulagi beggja 
sveitarfjelaganna. Ef dvalarsveitin veit- 
ir þeim dýrtíðarlán, þá á hún ekki rjett 
á að fá þau endurgoldin frá sveitarfje- 
lagi þeirra. Þetta getur valdið vafn- 
ingum og þarf að athuga, og eins um 
alla þá, sem eru að enda við að vinna 
sjer sveitfesti, því að þá fyrst, þegar 
lánsfresturinn er liðinn, sjest, hvoi t telja 
ber dýrtiðarhjálpina sveitarskuld eða 
ekki, auk þess sem marga vafniuga og 
oft langan tíma hlýtur að þurfa til þess 
að fá það upplýst, eftir fleiri ár, hver 
sje framfærslusveit styrkþega. Jeg hefði 
því kunnað því best, að því hefði slept 
verið, að styrkurinn gæti orðið sveitar- 
styrkur.

Jeg veit, að það á sjer víða stað, að 
8veitarfjelögin veita einstökum mönnum 
lán, án þess að þau skoði lán þessi sem 
sveitar8tyrk, þótt svo beri auðvitað við 
á stundum, að lán þessi verða að sveit- 
arstyrk, og eins mætti með þetta vera.

Þótt mjer líki ekki að fullu brtt. nefnd- 
arinnar, mun jeg þó greiða þeim at- 
kvæði.
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ðlagnús Kristjánsson: Jeg var
á móti því, að fundi væri frestað, vegna 
þess, að jeg taldi málið þá útrætt og 
ætlaði mjer að eins að gera stutta at- 
hugasemd, en úr því að umræðunum 
er haldið áfram, þá vil jeg leyfa mjer 
að tala frekar um málið og gera nokkr- 
ar athugasemdir við ummæli, er fallið 
hafa í rædum háttv. þm.

Jeg vona, að þetta mál verði aldrei 
verulegt kappsmál, því að jeg ætla, að 
hæstv. stjórn, við náuari athugun, kom- 
ist að þeirri niðurstöðu, að stefna nefnd- 
arinnar sje að hlífa landssjóði við fjár- 
framlagi í lengstu lög. Þétta hlýtur 
öllum að verða ljóst, er kynna sjer mál- 
ið til hlítar. En hins vegar hefir nefnd- 
in reynt að búa svo um, að ef í veru- 
legar nauðir rekur, þá sjeu engiu laga- 
fyrirmæli, er hindri rjettmæta og sjálf- 
sagða hjálp.

Mig furðar það, að hæstv. fjármála- 
ráðh. skuli leggja annan skilning í brtt. 
nefndarinnar en mjer finst ástæða til; 
hann heldur því fram, að með brtt. 
nefndarinnar sje opnuð leið til ótak- 
markaðra lána. Jeg verð að teija þetta 
ofmælt. Sveitarfjelögin fara eigi að 
taka meira lán en þau þurfa, með jafn- 
óaðgengilegum vaxtakjörum og hjer er 
um að ræða. Og ef sú skoðun hæstv. 
fjármálaráðb. er rjett, að baukarnir sjeu 
tregir til þess að lána sveitarfjelögum, 
þá sje jeg ekki annað en að það sje 
fylsta þörf fyrir landsstjórnina að greiða 
fram úr þvi, og jeg get ekki trúað öðru 
en að heimild til lána úr landssjóði sje 
styrkur fyrir stjórnina.

Jeg sje ekki annað en brtt. nefndar- 
innar lýsi ótvíræðu trausti á framkomu 
8tjórnarinnar í lánveitingum milli þinga, 
og hún hefir fylgt þeirri reglu að veita 
ekki lánin, nema hún teldi brýna nauð- 
syn bera til. Jeg kann því hálfilla, að 
stjórnin sje að lýsa vantrausti á sjálfri

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

sjer, og það er auðvitað bágt í efni, 
þegar hún treystir sjer ekki sjálf. En 
jeg efa ekki, að stjórnin sje jafnfær og 
verið hefir að annast þessar lánveit- 
ingar, og þótt það baki henni nokkra 
fyrirhöfn, þá er ekki unt að komast 
hjá því. Og allir hljóta að vona, að 
sem minst þurfi að verða af þessum 
lánveitingum og aldrei komi til þess, 
er hæstv. fjármálaráðh. var að tala um, 
að öll sveitarfjelög landsins þurfi að 
taka dýrtíðarlán. Það má alls ekki 
reikna með þeim tölum, þótt hæstv. 
fjármálaráðh. gerði svo.

Þrátt fyrir það þótt ýmsir örðugleik- 
ar steðji að, þá má vænta þess, að ýms- 
ir efnamenn innan sveitarfjelaganna geti 
hlaupið undir bagga með þeim, svo að 
þau þurfi sem minst af hallærislánum 
sínum að taka utansveitar. Og þar sem 
háttv. fjármálaráðaherra lýsti yfir þvi, 
að Björn bankastjóri Kristjánsson hefði 
tekið það fram í háttv. Nd. í gær, að 
bankarnir sjeu ófúsir til þess að veita 
slík sveitarlán, þá legg jeg ekki mikið 
upp úr því, því jeg býst ekki við, að 
slík lán verði tekin í stórura stíl fyrir
1. júlí næ8tkomandi.

Jeg tók eftir því, að háttv. þm. ísaf. 
(M. T.) áleit það þungan bagga fyrir 
sveitarfjelögin, þar sem þau þyrftu að 
að greiða meira en l/3 af kostnaðinum 
fyrir utansveitarþurfalinga. Jeg álit 
enga hættu stafa af þessu, því að fram- 
lögin verða aldrei stór, og þegar utan- 
sveitarþurfalingur hefir fengið 100 kr., 
hvar af sveitin fær endurgreiddar 33 
kr. 33 aur. frá sveitarfjelagi hans, þá 
má vísa honum til sveitar sinnar. 
Jeg álít þvert á móti, að þetta fyrir- 
komulag sje öllu hagkvæmara fyrir þau 
sveitarfjelög, þar sem margir utansveit- 
armenn leita sjer atvinnu um lengri 
eða 8kemri tíma, þvi að eftir brtt. er 
ekki hægt að líta öðruvísi á en að dval-
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arsveitin eigi heimtingu á endurgreiðslu 
á öllu framlagi sinu, í stað 2/3, eins og 
nú er.

Það er ekki ástæða fyrir mig að fara 
lengra út í málið, enda hafa háttv. 
framsm. fS. F.), háttv. 2. þm. Húnv. (G. 
Ó.) og háttv. 2. þm. G.-K. (K. D.) fært 
góð og gild rök fyrir brtt. og áliti 
nefndarinnar. Og þótt einhver kynni 
að reyna að andmæla þvi, sem jeg hefl 
nú sagt, þá tek jeg því með jafnaðar- 
geði, því að jeg veit, að það er erfitt að 
gera það með góðum og gildum rökum.

Framsm. (Sigurjón Friðjóns- 
son): Jeg verð að segja það, að mjer 
kom það hálfpartinn á óvart, þótt jeg 
i aðra röndina byggist við því, að hæstv. 
stjórn skyldi ekki taka frekar vel i brtt. 
nefndarinnar.

Til þessa lágu þrjár ástæður, og eru 
þær þessar:

1. að brtt. eru til bóta,
2. að brtt. bera vott um meira traust 

til stjórnarinnar en frv., eins og það 
kom frá háttv. Nd., og það hefði stjórn- 
in átt að meta nokkurs,

3. að hjer á þingi er þm. skift nokk- 
urn veginn í tvo jafnstóra flokka í þessu 
máli, þar sem annar flokkurinn vill 
veita dýrtíðarhjálpina sem lán, en hinn 
sem styrk.

Hjer er farinn meðalvegur og gerð 
samkomulagstilraun, sem að likindura 
hefði bætt hug þingsins til stjórnarinn- 
ar, ef hún hefði kunnað að taka henni 
skynsamlega.

Hæstv. fjármálaráðherra tók dæmi af 
Reykjavíkurbæ. Fyrst fengi bærinn 160 
þús. kr. lán, tæki svo annað lán, er 
næmi 500 þús. kr., og fengi þá um leið 
500 þús. kr. óendurkræfan styrk úr 
landssjóði. Þetta er alt rjett hugsað. 
En hitt er annað, hve álitlegur gróða- 
vegur það sje fyrir bæinn. Jeg sje ekki, 
að það sje neitt gróðafyrirtæki fyrir

bæjarfjelag sem slikt að fá slíka hjálp, 
og vil jeg, því til sönnunar, benda á 
ákvæðið í 5. gr. 2. brtt. um, að

»aldrei má i neinu bæjar- eða sveit- 
arfjelagi veita minni óendurkræfan 
styrk til einstaklinga en veittur hefir 
verið þangað af landssjóði«. 
Styrkurinn mundi strax hverfa, en

bæiinn standa uppi með 660 þús. kr. 
lán með erfiðum vaxtakjörum, og þarf 
ekki að segja mjer, að hann mundi leggja 
í slíkt að nauðsynjalausu.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) taldi lánsskil- 
yrðin svo örðug, að hans bæjarfjelag 
mundi ekki nota þessa leið, þó að lán 
þyrfti að taka. Hjer kveður við annan 
tón en hjá hæstv. fjármálaráðherra, og 
er hvorttveggja öfgar, og þetta þó nær 
8anni. Það væri fokið í flest skjól, er 
jeg færi að hvetja mitt sveitarfjelag til 
þess að nota þessa hjálp. En við það 
eru brtt. miðaðar, að ekki verði til þess- 
ara lána og styrkveitinga gripið fyr en 
nauðsyn krefur. En aðalatriðið er lika, 
að fjeð sje þá fáanlegt.

Þetta voru aðalatriðin, er jeg vildi 
minnast á; sumt, sem borið henr á góma, 
er mjer fallið úr minni, enda munu 
menn búnir að ráða við sig, hvorum 
þeir fylgja að málum.

Fjármálaráðherra (3. E.)t Jeg
skal gera mjer far um að verða stutt- 
orður og endurtaka sem minst af því, 
sem jeg hefl áður sagt, þótt sumir hafl 
gefið mjer ástæðu til að halda, að þörf 
væri á því.

Háttv. 2. þm. G.-K. (K. D.) taldi ekki 
rjett að taka það fram í frv., að styrk- 
ur, sem væri veittur vegna dýrtíðarinn- 
arinnar, skuli ekki teljast sveitarstyrk- 
ur. Jeg lít svo á, að það sje einmitt 
aðaltilgangurinn með þessum lögum að 
forða mönnum frá því að komast á 
sveitina vegna dýrtíðar. Þetta heflr 
verið meginreglan í öllum dýrtiðarráð-
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stöfunum þingsín3. Svo skildi jeg t.*d. 
atvinnuheimild þingsins í fyrra. Það væri 
því mjög varasamt að halaa 3. brtt. 
nefndarinnar, því að eftir henni getur 
óendurgoldin dýrtíðarhjálp skoðast. sveit- 
arstyrkur eftir tiltekinn tíma. Þetta er 
þvert ofan í »princip« allra okkar dýr- 
tíðarráð8tafana.

Þá kem jeg enn einu sinni að lán- 
og styrkveitingakjörum nefndarinnar. 
Fyrst eru 10 krónurnar með venjuleg- 
um iánskjörum, svo kemur lán og jafn- 
mikil fjárhæð fylgir með gefins. Jeg 
verð að segja það, að kjörin mega vera 
örðug til þess, að það borgi sig ekki að 
taka slík lán. Jeg hygg, að svona boð 
muni að minsta kosti verða vel þegið 
hjer i Reykjavík. Það er sagt, að nú- 
gildandi lög freisti, en enn meir freista 
þessi lög til láutöku, enda munu lán- 
beiðnir berast úr öllum áttum. Verður 
þar örðugt fyrir stjórnina úr að skera, 
því að þekking á ástandinu í hverri 
sveit landsins er torsótt, og skoðanir 
manna misjafnar, jafnvel ura ástandið í 
sömu sveitinni. — Alt öðruvisi horfir 
við um styrkinn sarakvæmt frv. stjórn- 
arinnar. Þar verður úr færri vand- 
kvæðum að ráða. Samkvæmt því er 
styrkur ekki veittur, nema sveitar- og 
bæjarfjelögin leggi 2 á móti 1 úr lands- 
sjóði. Þar er prófsteinninn á þörfina 
Sveitirnar munu hika við að leggja 
fram sína tvo parta, þótt einn komi í 
móti úr landssjóði, nema veruleg þörf 
sje til. Háu gjaldendurnir, sem mestu 
ráða, munu sjá, að pað, sem sveitin 
leggur til — 10 kr. á nef — lendir á 
þeiro, þegar til niðurjöfnunar kemur, 
og að þarflau8U auka þeir naumast út- 
svarið sitt.

Jeg vona, að háttv. deild opni ekki 
um of aðganginn að landssjóði og leggi 
ekki of mikla ábyrgð á herðar stjórn-

inni. Jeg fæ ekki betur sjeð en að í 
brtt. nefndarinnar sje öllum vanda og 
ábyrgð varpað yfir á stjórnina. Jeg segi 
þetta ekki af neinum óvilja til nefnd- 
arinnar. Til þess hefi jeg síst ástæðu, 
eftir því trausti, sem hún sýnir stjórn- 
inni. En stjórnin verður að segja sína 
skoðun eftir þeirri reynslu, sem er 
fengin.

Magnús Torfason: Háttv. þm. 
Ak. (M. K.) kvað þetta mál vera rætt. 
til hlitar. Jeg er á gagnstæðri skoðun.

í tilefni af brtt. vil jeg geta þess, að 
jeg fæ ekki betur sjeð en að heitið 
»dýrtiðarhjálp« hljóti að útiloka, að 
hægt sje að skoða þennan styrk sem 
sveitarstyrk. Svo hefir og verið um 
dýi tíðarbjálp í öllum öðrum löndum, og 
jeg get ekki sjeð, að ástæða sje til að 
haga þessu öðruvísi hjer. Lán eins og 
þau, sem háttv. nefnd hugsar sjer, get 
jeg ekki kallað »dýrtíðarhjálp«, því að 
það er við búið, að þau svifti menn 
mannrjettindum. Það bætir lítið um, 
þótt fre8l.ur sje veittur á greiðslu láns- 
ins gegn 6% rentu. Ef lánið er ekki 
greitt á vi8sum tíma, á það að skoðast 
sveitar8tyrkur. Jeg er hissa á, að svona 
till. skuli geta komið fram hjer í þessu 
landi, 8em er hreint alþýðuland, hjer, 
þar sem almennur kosningarrjettur var 
svo viðstöðulaust í lög leiddur, og þar 
með mannhelgi viðurkend í ystu æsar. 
Og svo á nú að gera út af við mann- 
helgina með þessum lögum. Svona lög- 
uð lán verða blóðpeningar fyrir þá, sem 
þiggja. Lögin verða blettur á þinginu, 
ef þau ná fram að ganga þannig löguð.

Jeg gerði áðan fyrirspurn til háttv. 
fjármálaráðherra um atvinnubæturnar, 
en hefi ekkert svar fengið. Því verð 
jeg að álíta, að ákvæði 6. gr. sjeu að 
eins fyrir Reykjavík, en fyrir önnur bæj-
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ar- og sveitarfjelög landsina sjeu að 
eina þessar 5 kr. á móti 10, sem sveit- 
arfjelagið leggur fram.

Nú skulum við líta á, hve mikið það 
gæti orðið, sem veita má eftir fiv. 
stjórnarinnar og háttv. bjargráða- 
nefnd er að telja eftir. í mesta lagi 
gæti það orðið 5 kr. X 90,000 = 450 
þús. kr. Þessi fjárhæð er hugsanleg, 
en fyrirsjáanlegt er, að styrkurinn mun 
ekki nema nærri svo miklu. Ekki er 
annað sjáanlegt en að nú verði góðæri 
fyrir landbúnaðinn. Það er ekki stjórn- 
inni að þakka, heldur gjafaranum allra 
góðra hluta. (M. K.: Stjórninni og 
þinginu að nokkru leyti). Því fer fjarri. 
Það má búast við góðæri, þrátt fyrir 
sumar ráðstafanir stjórnarinnar. Stjórn- 
in neitaði okkur Isfirðingum um fóður- 
bæti handa fjenaðinum í harðindunum 
að áliðnum siðasta vetri. En hvað sem 
um það er, lítur ekki út fyrir, að land- 
búnaðurinn geti komist á vonarvöl á 
næsta ári. Það gæti ekki orðið, nema 
bændur settu að eins á guð og gaddinn, 
en engin hey. Þessi »verulega neyð«, 
sem talað er um í frv., getur því tæp- 
ast orðið nema í sjávarsveitunum, og 
þó ekki nema í sumum þeirra. I Vest- 
mannaeyjum hefir t. d. verið góðæri. 
Hjer við Faxaflóann líka. En þótt við 
tökum allar sjávarsveitirnar, verða slyrk 
þegar ekki fleiri en 30 þúsund. Dýr- 
tiðarhjálpin á næsta ári getur þvi aldrei 
farið frara úr 150 þús. kr., þ. e. a. s. 
sá hluti, sem landssjóður leggur til. 
Þetta er nú alt og sumt, sem bjargráða- 
nefndin er að telja eftir.

Á ísafirði fór það svo, að við þurft- 
um 27,000 kr. til fátækramála síðast- 
liðið ár. En eftir brtt. nefndarinnar 
ættum við þar að auki að leggja fram 
20,000 kr. áður en hjálpin kemur; því 
hvaða hjálp er það, þótt fá megi lán 
með 6% vöxtum? Það má heita gys og

gabb við sveitar- og bæjarfjelög að tala 
um slíkt sem hjálp.

Á Isafirði var hart á og full neyð í 
fyrra, og jeg vildi, að hamingjan gæfi, 
að ekki kæmi sú neyð þar, að verja 
yrði 20,000 kr. fram yfir það, sem þá 
var, til fátækrahjálpar.

En þá fyrst er von á hjálpinni. Jeg 
lít því svo á, sem þetta sjeu hrein 
pappírslög, enda veit jeg ekki, nema 
leikurinn sje til þess gerður.

Eins og jeg tók fram við 1. umr., 
þurfti Isafjörður ekki að sjá um nema 
sína eigin framfæringa. En jeg Bkil 
þessi lög svo, að eftir þeim eigi styrk- 
ur sá, sem veittur er bæjar- og sveitar- 
fjelögum, að ná jafnt til allra.

Hagurinn yrði því lítill. Ef við not- 
uðum 57 000 kr., þá mundi styrkurinn 
verða 10,000 kr. En eftir því, sem við 
þurftum í fyrra til utansveitarfólks, þá 
mundu fara 8000 kr. til þess. Af styrkn- 
um fær þá hjeraðið sjálft einar 2000 
kr. En þegar varið er 67,000 kr. til 
fátækrahjálpar í hjeraði, sem í eru 2000 
manns, þá er veruleg neyð fyrir hendi, 
og það ætti öllum að vera ljóst, hví- 
líkir 8mámunir 2000 kr. styrkur er, þeg- 
ar s\o er ástatt.

Jeg verð því að segja það, að ef þess- 
ar brtt. verða samþ , þá verð jeg blátt 
áfram að greiða atkv. á raóti frv.

En það er eins og gengur, að sjaldan 
er ein báran stök. Svo er ekki heldur 
hjer, því að jafnhliða þessum merkilegu 
dýrtíðarlögum eru hjer þrenu skattalög 
á ferðinni.

Er þar til ætlast, að lagðir verði á 
landsmenn skattar, sem nema fullri */2 
miljón króna. Af þeim má gera ráð 
fyrir, að bæjarfjelögin öll verða að greiða 
80%-

Það verða þá 400,000 kr., sem leggj- 
ast á bæina, en samkvæmt dýrtíðarfrv. 
stjórnarinnar eru það 150,000 kr., sem
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veita má þeim til hjálpar úr land9sjóði. 
Með öðrum orðum, bæirnir eru plokk- 
aðir um 250,000 kr.

En jeg get lýst yflr því, að ef svo á 
til að ganga með hjálpsemiua, þá verð 
jeg að setja mig á móti slikum aðferð- 
um. Jeg hafði einmitt búist við, að 
skatta þessa ætti að nota til hjálpar þar, 
sem þörfin krefur.

Eitt var það, sem mjög var talið eftir 
í fyrra. Það voru dýrtíðarkolin. Þau 
komu næsta misjafnt niður. Eins og 
kunnugt er, var farið eftir skýrslum, 
sem safnað var utan af landi. En þær 
skýrslur voru mjög misjafnar og úthlut- 
un kolanna því misjöfn. T. d. fengu 
Au8tfirðingar miklu meira en ísfirðing- 
ar, tiltölulega. Þetta var nú samt góðra 
gjalda vert, hefði fjeð verið tekið af 
landsfje yfirleitt. En svo var ekki nema 
að litlu leyti, því að almennu kolin voru 
seld svo dýrt, að þar vanst upp tals- 
verður hluti af verðlækkuninni á dýr- 
tíðarkolunum. Og hverjir guldu? Bæ- 
irfiir og engir aðrir, svo að alls og alla 
var sú hjálp æði lítil.

Eitt er enn, sem jeg vil biðja menn 
að athuga, þegar talað er um dýr- 
tíðarhjálp. Það, sem gerir fólki erfiðast 
fyrir, eru eldiviðarvandræðin. En þau 
koma næstum eingöngu niður á sjávar- 
mönnum, því að frá ómunatíð hafa 
sveitamenn að mestu aflað sjer síns eldi- 
viðar sjálfir.

En menn, sem eru á sjó öilum stund- 
um, eru algerlega útilokaðir- frá því að 
afla sjer eldsneytis sjálfir. Þeir verða 
því að kaupa það dýrum dómum.

Það liggur því augum uppi, að ekki 
hefði átt að fella þann lið úr frv. frá 
í fyrra, en þó er það gert hjer.

Þá vil jeg með fám orðum svara hv. 
þm. Ak. (M. K ). Hann sagði, að sveit- 
irnar yrðu að leggja 100 kr. út, með 
framfæringum annara hreppa. Það er 
alveg rjett, að þær verða að leggja 100

kr. út, en þær eiga rjett til endur- 
greiðslu á % hlutum þess fjár. Tapið 
verður því að eins 33 kr. Og því er 
það, að þegar utansveitarframfæringar 
eiga eftir frv. þes9u að fá jafnt og inn- 
ansveitarmenn, þá hlýtur það að auka 
kostnað sveitanna.

Eftir lögum þessum má að vísu lána 
þetta, en fyrir fátæk sveitarfjelög, sera 
eiga í vök að verjast, er það lítil hjálp 
að burðast með dýr lán í mörg ár.

Samkvæmt brtt. eiga lán þessi að 
endurborgast á 5 árum, og ræður lands- 
stjórnin, bvenær fyrstaafborgun fer fram. 
Jeg skil þetta ákvæði svo, að það sje 
til þess sett, að afborgun þurfi ekki að 
byrja fyr en eftir stríðið, og munu 
neyðarhjeruðin þá eiga að borga rent- 
ur af lánunum þangað til.

Háttv. frarnsm. (S. F.) sagði, að mín 
skoðun á máli þessu færi mjög í aðra 
átt en skoðun hæstv. fjármálaráðherra, 
en jeg vil taka það fram aftur, að mín 
skoðun er eingöngu bygð á reynslu 
þeirri, sein jeg hefi frá Isafirði. En mjer 
er ómögulegt að leiða neinar getur að 
því, hvernig þessi lög myndu verka 
hjer í Reykjavik, enda eru fjárráðstaf- 
anir allar hjer svo skrítnar, að illfært 
er að elta alla þá króka.

Yfirleitt verð jeg að segja um frv, 
eins og það kom frá Nd., að jeg tel tví- 
sýnt, að það verði til hjálpar sveitar- 
fjelögunum, komi veruleg neyð. En ef 
brtt. nefndarinnar hjer verður samþykt, 
þá er enginn vafi á því, að að minsta kosti 
ísafjörður mun aldrei nota hjálp þessa.

Að síðustu vil jeg geta þess, að eitt 
ákvæði í 3. brtt. nefndarinnar, um sveit- 
aistyrkinn, hlýtur að takmarka rjett 
framfærsluhrepps til að taka til sín 
ómaga sína. Jeg er ekki að segja, að 
þetta sje gallí á frv., því að mjer hefir 
altaf frá því fyrsta orðið ver og ver 
við sveitarflutninga. En jeg vildi að 
eins benda á þetta, í sambandi við frv.
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eitt, sem nú er komið til háttv. Nd., þar 
sem stjórninni er svo að segja sigað til 
nokkur8konaralÍ8herjarþurfamannaflutn- 
inga.

Það virðist koma heldur illa heim við 
þetta ákvæði.

Gtiðjón G'.:ðlaug«son: Það er
nú búið að tala svo hátt og lengi um 
mál þetta, að mjer liggur við að svima 
er jeg stend upp; jeg býst því við að 
verða slæmur er jeg enda.

Það er fyrst hjer að athuga, aðskoð- 
anir manna eru ólíkar á því, hver sje 
mismunur á frv. óbreyttu og eins og 
það yrði með brtt nefndarinnar. Sum- 
ir telja þær breytingar litlar, aðrir mikl- 
ar; sumir til bóta, en aðrir til skaða.

Jeg verð nú að segja það, að hverj- 
um þykir sinn fugl fagur, og þar sem 
jeg er í nefndinni, er það mín skoðun, 
að allar líkursjeu til þess, að brtt. henn- 
ar verði happasælli.

Þær fara fram á, að takmörk sjeu við 
því sett, að fje úr landssjóði verði ausið 
út að óþörfu, sem dýrtíðarhjálp. Og jeg 
get ekki skilið, hvers vegna hæstv. fjár- 
málaráðherra getur ekki fallist á það. 
Hjer er enn fremur hvöt fyrir sveitar- 
fjelögin til að taka ekki dýrtíðarlán, 
nema bráð nauðsyn beri tii.

Og jeg tel það mjög óliklegt, að þeg- 
ar búið er að taka sem svarar 10 kr. á 
mann að láni úr sparisjóði eða banka, 
að sveitarfjelögin vilji þá bæta á sig 
þungum byrðum, til þess að fá meira, án 
þess að brýn nauðsyn beri til. En þá 
sleppur landssjóður við útgjöldin.

Það hefir verið tekinn sem dæmi 
hreppur með 300 íbúum. Eftir frv. má 
hreppur þessi fá til dýrtíðarhjálpar alls 
4500 kr. Þar af 1500 kr. úr landssjóði, 
en 3000 kr. verður hann að taka að 
láni.

Jíú hefir það verið t.ilið víst, að styrk-

ur þessi muni reynast lítill, en þegar 
betur er að gætt, er hann þó allmikil 
hjálp, því að naumast þarf að gera ráð 
fyrir, að meira en helmingur hreppsbúa 
þurfi stuðnings við. Og geri maður ráð 
fyrir, að 40 heimili sjeu íhreppnum, þá 
skiftist styrkurinn ruilli 20 heimila, og 
fær þá hvert 225 kr. til jafnaðar.

En eftir frv. leggjast 3000 kr. af styrk 
þessum á þá bjargálnamenn, sem í 
hreppnum eru, og haldi maður sjer við 
það, að helmingur hreppsbúa sje hjálp- 
arþurfi, þá verða það 20 heimilisfeður, 
sem verða að bera 150 kr. hver um 
fram það, sem venjulegt er. En 1500 
kr. eru teknar landssjóði sem betlifje.

En eftir till. nefndarinnar verða þess- 
ir 20 heimilisfeður að taka að sjer ábyrgð 
á 3000 kr., en ábyrgð er alt annað en 
bein útgjöld og kostar oft ekki annað 
en undirskrift, ef vel er um alt búið. 
Þar að auki veitast 750 kr. sem lán úr 
landssjóði, og loks eru það 750 kr, sem 
leggjast sem beinn skattur á landssjóð, 
í stað 1500 kr. eftir frv.

Munurinn á frv. og brtt. nefndarinn- 
ar verður þvi stuttu máli sá, að eftir 
frv. leggjast 150 kr. á hvern bjargálna- 
mann i hreppnura sem bein útgjöld, og 
landssjóður verður að láta af hendi sem 
gjöf 1500 kr., en eftir brtt. verða þessir 
20 heimilisfeður að eins að taka á sig 
ábyrgð á 3750 kr.. en sem gjöf úrlands- 
sjóði er ekki veitt nema 750 kr. Ut- 
kornan er því betri hjá nefndinni, því 
að i báðun> tilfellum fær stuðningsþurfi 
jafnraikið, 225 kr.

Það er að visu lítið, en getur þó 
bjargað 10—20 ám, ef það kemur i tíma.

En þetta stendur svo í mörgum, að 
lán þe8si bindi menn á skuldaklafa. En 
jeg lít-svo á, að gjafirnar hafi miklu 
verri áhrif.

Eftir minni reynslu er betlifólk eitt- 
hvert lakasta fólkið; það gortar af því
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að hafa bjargast án sveitarstyrks, en 
finnur ekki til þess, að í rauninni ligg- 
ur það uppi á öðrum.

Og jeg er ekkert hræddur við þessa 
lánaleið, ef hiin er farin með gát. Jeg 
lít líka svo á, að það sje i alla staði 
óheppilegra að byrja á að gefa lítinn 
hluta af því, sem vantar, en lána það 
sem með þarf til þess, að menu geti 
komist úr kútnum.

Jeg get tekið dæmi af manni, sem jeg 
þekti fyrir 4 árum.

Hann hafði 9 manns í heimili og skuld- 
aði 800 krónur í verslunum.

Hann varð því að taka lán til þess 
að geta fengið vörur.

Jörðina var hann búinn að kaupa og 
fekk út á hana 100 krónur, og 100 kr. 
fekk hann hjá sparisjóði sveitarinnar, 
þvi að þar er það siður, að sveitirnar 
leggja fje í fastan sjóð.

En einmitt fyrir þetta, að hann fer 
lánaleiðiua, getur hann sett á ær sinar, 
á hey, sem hann átti, í staðinn fyrir að 
drepa þær sjer til stórskaða, og heíði 
þá að líkindum lent á sveitinni. En nú 
byrjar hann á næsta ári að borga skuld- 
irnar, og á síðustu árum hefir hann greitt 
þær allar og átti inni í verslunum.

Þótt þessum manni hefðu verið gefnar 
50—100 krónur, þá hefði það alls ekki 
bjargað honum neitt. En ca. 1000 kr. 
lán eða líðan á skuldum gerði bet- 
ur en að bjarga honum, og enginn tap- 
aði eyri. Jeg hygg því, að meiri not 
sjeu að þvi að lána 1000 krónur en að 
gefa honum 100 krónur, ef maður þarf 
á annað borð á hjálp að halda. Þessa 
reynslu hefi jeg fengið sjálfur, því að 
jeg hefi oft tekið lán og orðið að góðu. 
Jeg þekki líka fleiri dæmi um þetta.

Nú raá búast við að verslanir úti um 
land verði ekki svo stæðar, að þær geti 
umliðið menn mikið eða lánað. En nú 
geta þeir, sem hafa efni á, ekki heldur 
tekið út vörur ótakmarkað, en fátækling-

ar, sem fá lánsstyrkinn, geta fengið vörur, 
eins og aðrir. Jeg hygg því muninn á 
brtt. og frv. mikinn og til stórbóta.

Um sjómanninn er það svo, að óraögu- 
legt er að styrkja hann heppilegar, þeg- 
svo er komið, að hann verður að láta 
bát sinn og veiðarfæri fyrir matbjörg, 
en með því að lána honum, svo að hann 
geti haldið bátnum og veiðarfærum, afl- 
að á bátinn og þannig borgað lánið. 
Alveg sama er með bóndann. Honum 
verður notadrýgst að fá lán, til þess að 
þurfa ekki að minka bústofninn. Og 
það er mikill kostur við brtt. nefndar- 
innar, að ef þessi takmarkaða upphæð 
dugir ekki, þá er mögulegt eftir till. 
hennar að fara hærra, þegar brýn nauð- 
syn er til. Því að það er ekki nóg 
fyrir bóndann að geta fleytt fram 10— 
12 ám, eigi hann 40, og ofiítil hjálp 
sjávarútvegsmanninum að bjarga að eins 
bátnum hans, ef hann verður að selja 
veiðarfærin.

Jeg skil ekki, hvers vegna hæstv. fjár- 
málaráðh. getur litið svo á, að þessar 
till. nefndarinnar verði þess valdandi, 
að landssjóður verði að borga út fje að 
nauðsynjalausu. Engin sveitarstjórn fer 
að snikja fje út úr landssjóðnum, þegar 
hún fyrst þarf að leggja fram tryggingu 
og borga svo sjálf helminginn af þv', 
semveitt er fram yfir ákveðna upphæð.

Það hefir verið sagt hjer í háttv. deild, 
að dýrtíðarlögin frá síðasta þingi hafi 
verið ómerkileg. Þetta er ekki rjett. 
Að vísu voru lánskjörin óþarfiega rúm, 
en engin bót væri frá þeim að fá ann- 
að eins frv. og þetta. En það var gert 
eitt rangt í Nd. í fyrra, þegar feld var 
brtt. við 3. gr. um, að sú grein fjelli 
burt, þvi að i henni var gert ráð fyrir, 
að þegar að því kæmi, að menn gætu 
ekki borgað, þá skyldu lánin talin sveit- 
arstyrkur. En með því var gefið í skyn, 
að þetta væri ekki lán, heldur að eins 
gjald. Þessi skilningur gerði hin gild-
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andi lög ómöguleg. Þó skal jeg játa, 
að þegar um dýrtíðarlög er að ræða, er 
óviðfeldið að lána með sömu kjörum 
einð og í »normal« ári, eða með lakari 
kjörum en aðrar stofnanir. Sparisjóðir 
lána nú gegn 5% og 5% eða 5'/4%. 
Brtt. nefndarinnar gera ráð fyrir 6% 
vöxium. Þetta g.æti jeg ekki skrifað 
undir, nema að eins af því, að stjórnin 
vill í frv. sínu gefa 33%% allri dýr- 
tíðarhjálpinni. Jeg er helst á móti allri 
hjálp, nema lánum, en vildi helst hafa 
þau rýmileg. Það er rangt að halda, 
að bankar og sparisjóðir láni ekki, þó 
að 8veitarsjóðir geti i síðustu forvöð 
leitað til landssjóðs um lán. Þeir munu 
alls ekki síður lána fyrir þvi, einkum 
þegar þeir sjá sjer haegt að lána með 
betri kjörum en landssjóðurinn leggur 
fram.

Hæstv. fjármálaráðh. talaði um, að 
stjórnin gæti heimildarlaust aukið við 
dýrtíðarhjálpina, ef verulega neyð bæri 
að höndum, en brtt. mundu valda henni 
meiri vafningunr ef þær yrðu samþyktar, 
þar sem sveitarfjelög mundu þá óð og 
uppvæg biðja um lán, þó að aldrei kæmi 
til þess, að veruleg neyð yrði. — Þetta er 
algerlega ástæðulaus ótti hjá honum, og 
jeg hygg hann ekki geta talað af meiri 
þekkingu um sveitarstjóruir en þing- 
menn yfirleitt, að minsta kosti þeir, sem 
gamlir eru orðnir og hafa sjálfir setið 
mörg ár í sveitarstjórn. Jeg veit, að 
bú hugsunarháttur ríkir hjá sveitarstjórn- 
um og bændura yfirleitt, að vilja ekki 
leggja meira á sveitarsjóðinn en brýn 
nauðsyn er til.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) hafði ýmis- 
legt að athuga við 6. gr. frv., sem nefnd- 
in ætlast til að verði. Jeg álít greinina 
þarfa og rjettmæta. Menn þurfa eitt- 
hvert aðhald til þess að borga, þegar 
hægt er, og jeg álít besta aðhaldið, að 
þeir þurfi hvorki að bendla sig við betl 
nje sveitarstyrk. Og það vilja flestir

vinna fyrir sjer í lengstu lög, heldur en 
að þiggja af sveit. En hins vegar er 
alveg rjett að skoða lánin sem sveitar- 
styrk undir eins þegar raenn standa ekki 
í skilum á rjettum tíma.

Háttv. 2. þm. G.-K (K. D.) sagði hætt 
við þvi, að sveitarstjórnir tækju tillit 
til þess, hvort maður væri sveitlægur 
eða ekki, þegar dýrtíðarhjálpin yrði 
veitt. Jeg held líka, að styrkúthlutunin 
úr ellistyrktarsjóðunum hafi orðið tii þess, 
að sýna mjer fram á, að það er alt ann- 
að að vera sveitlægur í hreppnum, þeg- 
ar styrknura er úthlutað, eða ekki. Það 
er því alveg rjett, sem háttv. þm. (K. 
D.) sagði, að það er mikið athvarf að 
vera í sinni sveit. Ef margir menn í 
hreppnum eru utansveitar, þá er eini 
kosturinn sá, að sveitarstjórnir noti aldr- 
ei lögin, til þess að komast hjá að 
leggja skatt á sig til þess að styrkja 
utansveitarmenn. Að vísu yrði aldrei 
svo mikil áhætta að lána þeim utan- 
sveitarmönnum, sem að eins væru búnir 
að vera fá ár í hreppnum, enda þótt 
fátækir væru. En ef nú maður, sem 
rjett er kominn að því að vinna sjer 
sveitfesti í hreppnum, fær lán, og hrepps- 
nefnd vill svo losna við, þá er ekki 
víst, að hann fari Þegar svona stend- 
ur á, að maðurinn er ef til vill búinn 
að vera á 10. ár i hreppnum og hrepp- 
urinn vill heldur losna við hann, mætti 
vel hafa sjerstakt ákvæði i lögunum. 
Þess vegna hefir mjer dottið í hug, hvort 
ekki mæfcti bæta aftan við 6. gr. nefnd- 
arinnar þessum orðum: veittan þegar 
lánið var veitt. Þetta gæti orðið til 
þes3, að utansveitarmenn fengju lán 
abæg óþvingað af sveitarstjórn. Ur 
þessu verður hjá mjer sama sem er fyr- 
irsögn á lögum einum, þ. e. skilyrðis- 
bundinn hegningardómur. Og mjer finst 
þetta vel geta gengið, því að jeg er 
ekki svo hörundsár, að jeg álíti það 
vítavert af þinginu, þó að sveitfestis-
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ákvæðin sjeu bundin, — þegar menn 
geta komist undan þeim nær þeir vilja.

Háttv. þra. ísaf. (M. T.) furðaði á því, 
að það skuli kallað dýrtíðarhjálp, sem 
nefndin fer fram á að veita. En það er 
dýrtíðarhjálp að veita lán, þegar mest 
er þörfin vegna óhagstæðra viðburða, 
sem hafa haft áhrif á atvinnuvegina. 
Og svo er þess að gæta, að nokkuð af 
þessari hjálp er lika óendurkræfur etyrk- 
ur, án þess að skoðast sveitarstyrkur. 
Ætli 8veitarstjórnum þyki ekki nóg að 
láta þennan styrk til utansveitarmanna, 
þó að þeir fái ekki meira.

Guðmundur Ólafsson: Jeg skal 
ekki vera fjölorður, enda orðnar langar 
umr, Að eins ætla jeg að rainnast á 
örfá atriði viðvíkjandi því, sem hæstv. 
fjármálaráðb. og háttv. þra. ísaf. (M. 
T.) sögðu.

Það er ekki hægt fyrir hæstv. fjár- 
málaráðh. að halda því fram í alvöru, 
að landssjóður þurfi að sjálfsögðu að 
borga miklu meira fje til dýrtíðarhjálp- 
ar eftir till. nefndarinnar, því að fyrstu 
10 kr. á mann, er sveitar- og bæjar- 
fjelög veita, verður að líkura ekki leitað 
til landssjóðs með, nema þá að litlu 
leyti, og undarlegt er að gera ráð fyrir, 
að öll sveitarfjelög biðji um lán, og 
halda því jafnframt fram, að þeim, sera 
lakast verða stödd, muni nægja þessi 
hjálp. Samkvæmt stjórnarfrv. má verja 
15 krónum á mann til dýrtíðarhjálpar; 
það verða ca. 1,350,000 krónur í alt. 
Þar af á svo landssjóður að gefa þriðj- 
unginn, eða ca. 450,000 krónur, i stað 
þess, sem nefndin ætlast til, að hann 
láni fje með sanngjörnum vöxtum. Lána- 
þörfin má verða alveg ótrálega mikil, 
ef leið sú, sem nefndin vill fara, verður 
ekki kostnaðarminni fyrir landssjóðinn, 
auk þess, sem hún er margfalt nota-

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

drýgrí fyrir þá, sem hjálparinnar eiga 
að njóta.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) talaði mikið 
um, að brtt. væru ófærar, en honum 
þótti frv. ekki heldur gott. — Þá talaði 
hann (M. T.) um þann stríðsgróða, sem 
gerði mönnum fært að leggja mikið á 
sig, en á síðasta þingi mátti hann ekki 
heyra stríðsgróða nefnan, er frumv. um 
tekjuskatt var til umræðu. Annars kom 
það fram i ræðu hans, að hann taldi 
lán ekki hjálp, og þótti ekkert gott, 
nema það, sem ekki þarf að borga aft- 
ur, þ. e. styrkur. En hvers vegna tók 
þá ísafjörður 100 þús. kr. lán síðastlið- 
inn vetur?

Þá var honum illa við kolaúthlutun- 
ina. Vildi hann láta haga henni öðru- 
ví8i en áður og taldi sjálfsagt, að sjó- 
menn fengju kolin með betri kjörum 
en aðrir, því að þeir gætu ekki aflað 
sjer þeirra þegar þeir væru á sjónum. 
En það er nú svo með alla, að þeir geta 
ekki tekið upp mó, eða aflað sjer ann- 
ars eldsneytis, þegar þeir eru við aðra 
atvinnu, en hún getur þó gert þá færa 
um að kaupa það. Annars var öll hans 
ræða miðuð við Isafjörð og ástandið eins 
og það er þar í hans augum, en fullljóst 
var háttv. þm. (M. T.), að ísafjörður 
þyrfti á miklum styrk að halda, og að 
ekki gæti komið til mála, að Vestmanna- 
eyingar þyrftu hans með.

Halldór Steinsson: Jeg vil að 
eins gera örstutta grein fyrir atkv. 
mínu, því að jeg er í nokkrum vanda 
með það.

Frv. stjórnarinnar hefir þann tilgang 
að hjálpa, ef almenna neyð ber að 
höndum hjá einhverju sveitarfjelagi. En 
þótt sá sje tilgangur frv., þá verður 
þeim tilgangi ekki náð, þótt frv. verði 
að lögum. Það liggur í augum uppi,
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að 15 kr. styrkur á mann hvern er of 
lágur til þess, en hins vegar er hann, 
þótt hann sje svona lágur, nógu hár til 
þess að binda landssjóði tilflnnanlega 
bagga, þar sem hann gæti kostað lands- 
sjóðinn, eftir því er hæstv. fjármálaráð- 
herra sagðist frá, alt að ’/2 miljón kr. 
Auðvitað er þar gengið út frá, að öll 
sveitarfjelög landsins raundu nota styrk- 
inn. Það má raunar gera ráð fyrir, að 
8vo verði ekki, en jafnvíst er hitt, að 
mikill meiri hluti þeirra mundi nota 
hann, því að sveitarfjelögin mundu 
hegða sjer hjer eins og hver »praktisk- 
ur« maður mundi gera, en aliir fjár- 
málahygnir menn mundu taka 100 kr. 
lán, ef þeim væru jafnframt gefnar 33 
krónur, og það án tillits til þess, hvort 
mikil eða lítil þörf væri til lántökunn- 
ar. Það er því mjög hætt við þvi, að 
mikið af þeBSU yrðu óþarfa útgjöld fyrir 
landssjóðinn. Og þeim mun fremur er 
jeg á móti þessu, þar sem hæstv. fjár- 
málaráðherra lýsti yfir þvi, að ef veru- 
lega neyð bæri að höndum, teldi stjórn- 
in það skyldu sína að taka i taumana 
og hjálpa, án tillits til þess, hvort hún 
hefði lagaheimild til þess eða ekki. Enn 
fremur er þetta óþarft, þar sem dýr- 
tíðarlög síðasta Alþingis eru enn þá i 
gildi og stjórnin samkvæmt þeim hefir 
heimild til að lána sveitarfjelögum, ef 
neyð ber að höndum.

Brtt. bjargráðanefndarinnar byrja vel, 
en þegar 4. gr. nefndarinnar tekur við, 
þá finst mjer, að nefndin komist í ósam- 
ræmi við það, er fyrri till. hennar halda 
fram, því að í fyrri greinunum er því 
haldið fram, að miða verði dýrtíðar- 
hjálpina einvörðungu við þörfina, sem 
er fyrir hana, en í 4. gr. nefndarinnar 
er sama sem verið að ýta undir sveit- 
arfjelögin að taka dýrtíðarlán, þótt þörf- 
in sje ekki fyrir hendi. Um að svo sje 
er jeg samþ. hæstv. fjármálaráðherra.

Lögin verða að vera svo, að hægt

sje að veita hjálp, þar sem hennar er 
þörf, en ekki veita hana jafnt verðug- 
um og óverðugum.

Jeg vildi því óska þess, að nefndin 
tæki nú brtt. sínar aftur og lagaði þær 
til 3. umr., því að eins og þær liggja 
nú fyrir, get jeg ekki greitt þeim atkv. 
mitt.

Magnús Kristjánsson: Háttv. 
þm. Snæf. (H. St) áleit, að till. nefnd- 
arinnar væru góðar, en væru þó óað- 
gengilegar, en jeg vil biðja hann að 
gæta að því, að það veitir ekki af að 
hjálpa sveitarfjelögunum, svo að þau 
hjálpi eftir því, er þörf krefur og þau 
telja sjer fært. Þegar hann athugar 
þetta, vænti jeg, að hann sjái sjer fært 
að greiða atkv. með brtt nefndarinnar.

Um ræðu háttv. þm. ísaf. (M. T.) vil 
jeg undirstrika það, sem jeg sagði áð- 
an, að þar var margt á misskilningi 
bygt hjá þeim háttv. þm. (M. T.). Hann 
(M. T.) hugði, að framfærslusveitin yrði 
að telja það sveitarstyrk, sem hún yrði 
að greiða til dvalarsveitar einhvers, er 
styrk hefir fengið, en ekki getað endur- 
goldið hann á rjettum tíma. En þetta 
er mi8skilningur einn. Það er ekkert 
ákvæði, er skyldi framfærslusveitina til 
að telja það sveitarstyrk.

Dæmi það, er háttv. þm. ísaf. (M. 
T.) tók, um lántöku Isafjarðar, var ekki 
heldur vel ljóst. Hugsum oss, að Isa- 
fjarðarkaupstaður taki 30 þús. kr. dýr- 
tíðarlán, þá fengi hann 10 þús. kr. 
styrk, og ef lánið væri hærra, þá fengi 
hann enn þá hærri styrk. Þetta er 
rjett dæmi, en dæmi hans var ekki 
rjett. En sem betur fer, þá mun Isa- 
fjarðarkaupstaður nú vera svo á vegi 
staddur, að hann þurfi ekki á slíkri lán- 
töku að halda.

Mjer þykir það harla óviðkunnanlegt, 
að verið sje í þessu sambandi að tala 
um blóðpeninga, þegar þingið er að
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gera livað auðið er til bjálpar, ef neyð 
bæri að höndum, og j'eg verð, fyrir mitt 
leyti og nefndarinnar, að mótmæla slík- 
um ummælum sem rakalausum og óvið- 
eigandi.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) skaut því 
fram, að hin góða afkoma almennings 
nú væri hvorki að þakka þingi nj'e 
stjórn, en þar verð jeg að vera á öðru 
máli. Jeg held jeg verði að slá því 
föstu, að alt að helmingur landsmanna 
hafi bjargast fyrir hyggilegar ráðstaf- 
anir landsstjórnarinnar og Alþingis. Það 
var sjeð ura, að fóðurbætir væri til, og 
með því var bjargað skepnum mjög 
víða um landið. Að Isfirðingar hafi beð- 
ið um fóðurbæti og verið neitað um 
hann, eins og háttv. þm. ísaf. (M. T.) 
sagði, er ekki neraa hálfur sannleikur, 
því að þótt þeim væri neitað um korn- 
ið, þá var þeim bent á annan fóður- 
bæti, sem stóð þeim til boða. En þeir 
þurftu ekki að nota hann. Kornvöru 
var ekki hægt að veita þeim, því að 
þá var lítið af henni í landi hjer, en á 
var aðflutningsteppa, sem ekki var hægt 
að sjá hve nær mundi ljetta. Það hefði 
því verið óforsvaranlegt að nota korn- 
vöruna til skepnufóðurs, þar sem lika 
annar fóðurbætir var til.

Fjáraiálaráðherra (S.E): Háttv. 
þm. ísaf. (M. T.) spurði að því, hvern- 
ig skilja bæri 6. gr. í frv., þar sem 
segir:

»Enn fremur er landsstjórninni heim- 
ilt, frá þeim tíma, er lög þessi koma 
i gildi, og tii 1. september 1919, að 
verja fje úr landssjóði til atvinnubóta 
í beinar þarfir framleiðslunnar og til 
kaupa á afurðum af dýrtíðarvinnu 
bæjar- eða sveitarfjelaga, svo sem efni 
til undirbúnings stórhýsa, er sýnilega 
þarf að reisa innan skamms, vega, 
brúa og hafnargerða«.

í tilefni af því skal jeg taka það 
fram, að greinin, svona orðuð, var sett 
inn í frv. í háttv. Nd.; aftur var þesei 
grein öðruvísi orðuð í frv. stjórnarinn- 
ar; þar var hún orðuð eins og í núgild- 
andi dýrtíðarlögum. Jeg get því ekki 
geflð aðra skýringu á greininni en þá, 
er liggur í henni sjálfri.

Háttv. þm. Ak. (M. K.) heflr svarað 
ummælum háttv. þm. ísaf. (M. T.) um 
fóðurbætinn, svo að óþarft er að end- 
urtaka það, en í sambandi við það skal 
jeg geta þess, að ísafjarðarkaupstaður 
fekk í vetur 100 þús. kr. dýrtíðarlán úr 
landssjóði. Var það rjettmæt lánveit- 
ing, og brýh og mikil þörf fyrir lánið. 
Um það er jeg sannfærður. Hún hefir 
óvíða eða hvergi verið meiri.

Um skattalögin, er háttv. þm. Isaf. 
(M. T.) vjek að, skal jeg og taka það 
fram, að þeirra er full þörf, til þess að 
landsbúið geti borið sig án þess að lifa 
á eintómum lánum. En þrátt fyrir það, 
þótt þau nái fram að ganga, mun þurfa 
að grípa til lána.

Þá vil jeg víkja mjer að ræðu háttv. 
4. landsk. þm. (G. G.). Hann var að 
tala um það, að takmarkanir fyrir 
styrknum væru fastari í brtt. nefndar- 
innar en í frv. Jeg verð að játa það, 
að jeg sje ekki muninn.

Háttv. þm. (G. G.) nefndi dæmi, sem 
áður hefir verið tilfært í háttv. Nd., af 
hreppsfjelagi með 300 ibúum, og hann 
vildi sýna fram á það, hvernig frv. og 
hvernig brtt. nefndarinnar verkuðu á 
hreppinn. Eftir frv. stjórnarinnar á 
hreppurinn að fá 1500 kr. óafturkræf- 
an styrk úr landssjóði, þegar hann hefir 
tekið 3000 kr. lán til dýrtíðarhjálpar. 
Eftir till. nefndarinnar þarf hreppurinn 
fyrst að taka 3000 kr. lán úr landssjóði; 
síðan verður hann að taka 750 kr. lán 
úr landssjóði og fær þá 750 kr. gefins. 
Eftir till. skuldar því hreppurinn þá 3750
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kr. og hefir fengið 750 kr. óafturkræf- 
an styrk. Hreppurinn skuldar því 750 
kr. meira eftir brtt. nefndarinnar en 
frv., og jeg fæ því ekki sjeð, hvernig 
háttv. 4. landsk. þm. (G. G.) vildi láta 
svo líta lit, sem hreppurinn væri betur 
fær að hjálpa eftir till. nefndarinnar en 
frv. Jeg sje ekki annað en að það sje 
alveg mótsett, og sveitarfjelagið verði 
færara til hjálpar eftir frv. stjórnarinn- 
ar. Þetta virðist og liggja í augum 
uppi, þar sem landssjóður veitir eftir 
frv. 750 kr. meiri styrk sem óaftur- 
kræfan, en hreppurinn skuldar 750 kr. 
meira eftir till. nefndarinnar.

Að kalla þennan óafturkræfa styrk 
betlistyrk nær engri átt, enda haga all- 
ar þjóðir hjálp sinni á sama grundvelli 
og stjómarfrv. er bygt. Danir t. d., 
eins og jeg tók áður fram, selja smjör 
o. fl. nauðsynjar undir verði, greiða at- 
vinnulausum mönnum kaup úr ríkis- 
sjóði, og þetta telja allir sjálfsagt og 
rjett. Hjer er sama »princip< og í frv.

En það er annað, er jeg vil enn þá 
taka fram og legg áherslu á, og það er, 
að sveitarfjelögunum er veittur miklu 
greiðari aðgangur að landssjóði eftir 
brtt. nefndarinnar en frv. En þar sem 
báttv. 4. landsk. þm. (G. G.) hugði, að 
stjórnin vildi losna við þetta vegna ann- 
rikis, er því fylgdi, þá er það misskiln- 
ingur. Stjórnin vill ekki bliðra sjer hjá 
neinni vinnu, allra síst þeirri, er hún 
hyggur að alþjóð megi gagn að verða.

Um það get jeg fullvissað háttv. þm. 
(G. G.), en það er mjög erfitt, er fje er 
af skornum skamti, að úrskurða, hverjir 
hafi lánaþörf og hverjir ekki, og svo 
enn fremur, hve miklu eigi að verja í 
þessu skyni, bæði í heild sinni og á 
hverjum einstökum stað. Ef það er ætl- 
un háttv. nefndar að veita sveitarfjelög- 
unum riflegri styrk en frv. gerir ráð 
fyrir, þá eru ýmsar aðrar leiðir en þær,

er brtt. fer, og þær betri, t. d. að veita 
meira fje fyrir íbúa hvem, selja smjör 
undir verði eða fleiri nauðsynjar. Það 
er víst, að bæirnir, t. d. Reykjavík, 
stynja undir oki dýrtíðarinnar, og það 
er ekki nema eðlilegt, þegar 1 kíló af 
smjöri kostar 6 kr. eða þar yfir, 1 litri 
af mjólk 52 aura og kolatonn yfir 300 
kr. Það sjá allir, að þetta er ofverð 
fyrir fátæka fjölskyldumenn.

Háttv. 4. landsk. þm. (G. G.) nefndi 
dæmi þess, að lán kæmu að góðu haldi. 
Því dettur mjer ekki í hug að mótmæla; 
jeg efa ekki, að hygnir menn hafi oft 
og einatt grætt á lántökum sinum, en 
það er alt annað mál en það, sem hjer 
liggur fyrir, því að bjer er um fleiri 
leiðir að ræða. Fyrir landssjóðinn er 
miklu betra að láta einhverja vissa upp- 
hæð heldur en að vera bundinn þeim 
bagga, að veita öllum sveitar- og bæj- 
arfjelögum þau lán, er þau kunna að 
þarfnast. Það veit enginn, hversu sá 
baggi verður stór, eða hvort landssjóð- 
ur má undir honum rísa.

Jeg verð að líta svo á, að það sje 
hyggilegra að reyna að auka sparnað 
bjá sveitarfjelögunum heldur en að örfa 
þau til lántöku. Það er hollast, að hver 
spili sem mest á eigin spýtur.

En setjum svo, sem jeg vona að hvergi 
verði, að eitthvert bjerað sje svo illa 
statt, að algerð neyð ríki þar, þá hlýtur 
og á landsstjórnin að bjálpa, hvort svo 
sem nokkur lög eru um það eða ekki. 
En frv. er ekki miðað við hungursneyð. 
Það stendur ofar. Því er ætlað að veita 
hjálpina svo snemma, að veruleg neyð 
sverfi ekki að.

Og ástæðan tii þess, að stjórnin bar 
fram þetta frv., var sú, að stjórnin leit 
svo á, að eigi væri hægt að binda lands- 
sjóði svo þungan bagga, að hann yrði 
skiiyrðislaust að veita öll þau lán, er 
sveitarfjelögin kynnu að þurfa.
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Forseti: Mjer hafa borist tilmæli 
um að taka málið út af dagskrá, og mun 
jeg verða við þvi.

Magnús Torfason: Jeg fæ ekki 
sjeð, til hverö er verið að taka málið 
út af dagskrá, þegar allir eru dauðir. 
En jeg skal halda rejer við þingsköpin 
og að eins koma með persónulegar at- 
hugasemdir.

Háttv. þm. Ak. (M. K.) fann ástæðu 
til þess að reyna að bera blak af lands- 
stjórninni út af fóðurskortinum á Isa- 
firði. Hann sagði, að Isfirðingum hafi 
verið boðinn fóðurbætir, en þeir hefðu 
ekki þegið. Þetta er að vísu rjett; en 
þó ekki nema hálfur sannleikurinn. 
Grunnvíkingar urðu fóðuilausir og komu 
til Isafjarðar, en þá voru Isfirðingar 
orðnir fóðurlitlir lika og fóðurþörfin 
brýn.

Það náði vitanlega ekki nokkurri átt 
að fara að senda skip eftir fóðurbætin- 
um um hávetur, sem kæmi ekki til baka 
fyr en eftir heilan mánuð. Kílóið af 
fóðurbætinum mundi hafa kostað afar- 
fje, svo að ekki hefði hann bætt mikið 
úr neyðinni. Það sem hjálpaði var, að 
kaupmenn áttu eftir í lögginni dálítið 
af fúnum mais og ormamjöli, og við það 
var bjargast til 7. apríl. En hvað síð- 
ar varð veit jeg ekki, því að þá fór jeg 
hingað áleiðis.

Háttv. þm. Ak. (M. K.) hneykslaðist 
á þvi, að jeg kallaði dýrtíðarstyrkinn 
blóðpeninga, en jeg ætla mjer að standa 
við, að það sje rjettnefni. Hvað er það, 
sem þingið er að gera? Það ætlar að 
kasta nokkrum krónum i þá, eem vegna 
dýrtíðarinnar rata í vandræði, en jafn- 
framt ætlar það að taka af þeim þeirra 
helgustu mannrjettindi. Slíkan styrk 
kalla jeg blóðpeninga. Það virðist svo 
sem fólkið, alþýðan, eigi ekki upp á 
pallborðið hjá háttv. þm. Ak. (M. K).

Forseti: Jeg tek málið út af dag- 
skrá og mun taka það aftur á dagskrá 
er háttv. deildarmenn óska.

Umr. frestað.

A 42. fundi í Ed., miðvikudaginn 12. 
júni, var fram haldið 2. umr. um 
frv. (A 170, 287, n. 294, 335).

Frainsm. (Sigurjón Friðjóns-
son): Þegar þetta mál var hjer síðast 
til umræðu, þótti sumum það ekki koma 
greinilega fram í umræðunum, hver 
munur er á frv. stjórnarinnar og brtt. 
nefndarinnar. Jeg vil nú gera eina til- 
raun enn til að skýra muninn á frv. og 
brtt.

Eins og háttv. þm. vita, þá eru uppi 
hjer á þingi tvær ólíkar stefnur í þessu 
máli; önnur stefnan vill láta veita styrki, 
og þeir fylgja frv., en hinir vilja veita 
lán, og þeirri leið fylgdi bjargráðanefnd- 
in í báttv. Nd, en till. hennar fjellu í 
Nd. með litlum atkvæðamun.

En í brtt. þeim, sem bjer er um að 
ræða, er reynt að finna samkomulags- 
leið milli þessara tveggja stefna. Jeg 
fyrir mitt leyti er fult svo velviljaður 
þeirri stefnu, er hæstv. stjórn hefir tek- 
ið og kemur fram í frv., styrkveitinga- 
Btefnunni.

Jeg hefi ekki orðið annars var en að 
margir sæmilega stæðir menn gætu þeg- 
ið bitlinga úr landssjóði klígjulaust, og 
sje ekki ástæðu til þess að ætla, að fá- 
tæklingar geri það síður. En jeg veit 
líka, að til eru margir menn, er vilja 
komast áfram á eigin ramleik og eigi 
vilja þurfa að þiggja styrk af opinberu 
fje, og þvi var það, að mjer og fleiruin 
þótti rjett, að lánaleiðin væri líka opin, 
svo að báðar leiðir væru til.

í öðru lagi er hjer annar og stærri
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munur. I frv. er engin leið til að bjálpa 
þeim, sem mest þurfa bjálpar með. Jeg 
fyrir mitt leyti tel það hneyksli að sam- 
þykkja frv., sem svo er úr garði gert. 
í frv. er sett það skilyrði fyrir hjálp úr 
landssjóði, að sveitarfjelögin leggi fram 
8/a af hjálpinni, en þar sem sveitarfje- 
lagið getur hvorki hækkað útsvör nje 
tekið eða fengið lán, þá er ekki leyfi- 
legt að bjálpa því eftir frv. Þau sveit- 
arfjelög gætu má ske tekið hallærislán, 
en það má þá eins veita hallærislán í 
öðrum tilfellum og telja frv. gagnslaust 
kák.

Ur þessu hefir nefndin viljað bæta, 
en þá hefir það verið fundið að till 
nefndarinnar, að þær gengju of langt, 
avo að eigi væri hægt að segja um það 
fyrir, hversu mikið landssjóður þyrfti 
aó ieggja fram i þessu skyni. Bjarg- 
ráðanefndin vildi treysta stjórninni til 
lánveitinganna, en etjórnin vill að þing- 
ið segi: Þetta má lána, en ekki meira.

Nú hefir nefndin rjett fram höndina 
til sátta við hæstv. stjórn og ber fram 
brtt. þá, sem prentuð er á þgskj. 335.

Þar er ákveðið, að hinn óafturkræfi 
styrkur úr landssjóði megi ekki nema 
meiru en 5 kr. á mann, og v^rður þá 
hæsta fjárveiting, er komið getur til 
greina úr landssjóði, 20 kr. á mann, 15 
kr. lán og 5 kr. óafturkræfur styrkur, 
og næmi það, ef allir landsmenn þyrftu 
hjálpar, 1,800,000 kr., en vitanlega kem- 
ur aldrei til þess, bæði vegna þess, að 
ýms sveitarfjelög þurfa ekki hjálpar, og 
eins vegna þess, að ýms sveitarfjelög 
fengju lánið annarsstaðar en hjá lands- 
sjóði.

Jeg hefi nú gert grein fyrir muninum 
á frv. og brtt. nefndarinnar og vænti 
þess, að háttv. þm., er þeir athuga mál- 
ið, sjái það heppilegast að greiða atkv. 
Uteð brtt. nefndarinnar.

Fjarmalaraðherra (S. E.): Hv.
framsm. (S. F.) tók það rjettilega fram, 
að í háttv. neðri deild komu fram tvær 
stefnur í þessu máli. önnur var stefna 
stjórnarinnar, að veita takmarkaðan 
styrk, 5 kr. á mann, bundinn við 10 
króna fraralag frá sjálfri sveitinni. Hin 
var stefna nefndarinnar, að veita lán, 
sem færu ekki fram úr 10 krónum á 
mann. Eftir brtt., sem fram voru komn- 
ar frá nefndinni við fyrri hluta þessar- 
ar umræðu, skyldi fyrst veita 10 kr. 
lán á mann, en siðan ótakmarkað lán 
og ótakmarkaðan styrk. En nú er kom- 
in fram ný brtt. frá sömu nefnd, þess 
efnis, að fyrst verði veitt 10 kr. lán á 
mann, siðan 5 kr. styrkur og ótakmark- 
að lán. Svo hefi jeg skilið brtt., og vil 
jeg skjóta þvi til háttv. framsm. (S. F.), 
hvort þetta sje ekki rjett. (Frsm. S. 
F : Þetta mun ekki alls kostar rjett 
skilið hjá hæstv. fjármálaráðh. Hugs- 
un nefndarinnar er, að fyrst skuli veitt 
10 kr. lán á mann, síðan styrkur og 
lán, og standist það á endum. En þar 
sem 5 kr. hámark er sett fyrir styrkn- 
um, þá nær það líka til lánsins, því að 
hvorttveggja fjárhæðin á að vera jafn- 
há). Jeg skal ekkert um það segja, 
hvort þetta muni vera rjettur skilning- 
ur á brtt.; eini skilningurinn, sem hægt 
er að leggja i hana, er það ekki. Þó 
skal jeg í útreikningi mínum taka tillit 
til þessara skýringa. Fyrst er 10 kr. 
lán á mann; það verða 900 þús. kr. 
Svo er 5 kr. styrkur á mann; það verða 
450 þús. kr. Þá er jafnmikið lán, 
450 þús. kr, ef skilningur háttv. framsm. 
(S. J.) er rjettur. Lánin nema því 1350 
þús. kr. og styrkurinn 450 þús. kr., 
samtal8 1,800,000 kr.

Ef sá skilningur, er jeg fyrst nefndi, 
er lagður í brtt., verður fjárhæðin enn 
meiri.
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Það er skoðun stjórnarinnar, að fjár- 
hagur landsins leyfi ekki með nokkru 
móti, að svona langt sje gengið. Það 
má búast við, að þessum lánum yrði 
baldið áfram meðan stríðið stendur; fjár- 
bæðirnar mundu ekki fara lækkandi 
eftir því, sem striðsárin bætast fleiri við, 
heldur þvert á móti hækkandi. Það 
gæti því orðið dálagleg summa, sem 
landssjóður yrði að snara út á næstu 
árum, ef þessi brtt. nefndariunar yrði 
samþykt. Auk þessa er jeg sannfærð- 
ur um, að frv., svona breytt, ætti sjer 
einkis lifs von í háttv. Nd. Brtt. nefnd- 
arinnar þar voru feldar, af því að þær 
þóttu ganga of langt, og gengu þær þó 
síst eins langt og þessar.

Niðurstaðan, ef brtt. verða samþyktar, 
yrði að líkindum sú, að frv. strandaði, 
því að nú er mjög farið að líða á þing- 
tímann. Yrðum við þá að búa við þau 
lög, sem nú gilda, að minsta kosti eitt 
ár enn, og væri það illa farið.

Legg jeg svo eindregið á móti þvi, að 
brtt. nefndarinnar verði samþyktar, og 
lýk máli mínu í þeirri von, að frv. 
verði ekki látið hrekjast á tnilli deild- 
anna, því að það er sannfæring mín, 
að það mundi að likindum riða því að 
fullu, vegna þess, hve áliðið er orðið.

Eggert Pálsson: Eins og háttv. 
deildarmönnum er kunnugt, er jeg illa 
við búinn að halda langa ræðu um þetta 
mál. Jeg hefi verið fjarstaddur um tíma 
og hefi því ekki haft tækífæri til að 
kynna sjer meðferð málsins hjer í deild 
inni. Væri mjer því ljúfast að þurfa 
ekki að greiða atkvæði, svo að engan 
þátt ætti jeg í afdrifum málsins. Jeg 
vil þó geta þess, að mjer virðist stjórn- 
arfrv. aðgengilegast af öllu því rusli, 
sem fram hefir komið um dýrtíðarmál- 
in. Þar eru ákveðin takmörk sett fyrir 
styrknum, og er það höfuðkostur. Hitt

liggur í hlutarins eðli, að ef veruleg 
neyð — hungur — vofir yfir, muni 
stjórnin gera það, sem í hennar valdi 
stendur, til að afstýra voðanum, hvort 
sem nokkur lagastafur er fyrir því eða 
ekki. En ef engin knýjandi nauðsyn er 
fyrir hendi, verður að hafa takmörk 
fyrir dýrtiðarstyrk eða lánum.

Jeg heíi getið þessa til að gera grein 
fyrir atkvæði mínu, ef jeg neyðist til að 
greiða atkvæði. Með þetta fyrir aug- 
um mun jeg greiða atkvæði á móti brtt. 
nefndarinnar.

Magnús Kristjánsson: Jeg tek 
til máls af því, að svo stendur á, að jeg 
var ekki viðstaddur þegar nefndin 
hleypti síðustu brtt. af stokkunum. Jeg 
er henni algerlega mótfallinn og get 
því skoðast sem framsögumaður minni 
hluta nefndarinnar.

Jeg er sömu skoðunar og háttv. 1. 
þm. Rang. (E. P.) um það, að hann sje 
ekki búinn að átta sig á málinu. Það 
leyndi sjer ekki. Það er ófært að hafa 
nokkurt takmark fyrir því, hve há lán 
megi veita. Síðasta brtt. nefndarinnar 
er því ómynd, svo að jeg segi ekki 
meira. Það liggur í hlutarins eðli, að 
það er barnaskapur að setja nokkur tak- 
mörk fyrir hjálp, þegar um það er að 
ræða að bjarga lífi manna. Jeg veit 
ekki, til hvers stjórnin getur treyst sjer, 
ef hún þorir ekki að hafa heimild til að 
verja því fje, sem þarf — hvort sem það 
er mikið eða lítið — til að bjarga lands- 
mönnum úr neyð. Jeg verð að and- 
mæla síðustu till. nefndarinnar, en fylgi 
hinum fyrri fast fram. Ef þær verða 
feldar, sje jeg mjer ekki annað fært en 
að greiða atkvæði á móti frv. stjórnar- 
innar. Væri kann ske best farið, að all- 
ar brtt. nefndarinnar og sjálft frv. fjelli, 
eins og það leggur sig, þvi að þá standa 
enn i gildi lögin frá síðasta þingi. Þau
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lög eru góð. Þau gefa heimild til þes9 
að hjálpa, ef neyð ber að höndum, og 
það er nóg.

Fjármálaráðhcrra (S. JE.): Jeg 
yrði að telja það mikia óvarkárni af 
þinginu að varpa allri ábyrgðinni á dýr- 
tíðarmálunuui yfir á stjórnína. Jeg veit 
ekki til, að slík takmarkalaus lánaheim- 
ild hafi verið gefiu í nokkru landi, sem 
sú, er felst í till. nefndarinnar. Ef hung- 
ursneyð ber að höndum, mun stjórnin 
auðvitað gera alt til að afstýra henni. 
En þessi lög eru ekki miðuð við slíkt 
ástand. Þau eru gerð til að ljetta undir 
með fátæku fólki í baráttunni við dýr- 
tíðarörðugleikana. Þá hjálp er sjálfsagt 
að takmarka, og veita hana sem stvrk, 
eins og aðrar þjóðir hafa gei t. En verði 
farið inn á hina brautina, lánaleiðina, 
veit enginn, hvorki þing nje stjórn, hve 
mikið fje er í húfi. Ut í slíka óvissu 
má síst fara, þegar svo er háttað fjár- 
hag landsins, sem nú er.

Vonast jeg því til, að allar brtt. nefnd- 
arinnar verði feldar, en frv. samþykt, 
eins og það er komið frá Nd.

Guðjón Guðlaugsson: Fram-
koma háttv. fjármálaráðherra er ofvax- 
in mannlegum skilningi. Nú skorar 
hann á háttv. deildarmenn í hverri 
ræðu, sem hann heldur — og þær eru 
margar — að fella brtt, sem bjargráða 
nefndin ber fram, af eintómri tilhliðrun- 
arsemi og góðvild við hann. Nú veður 
hann raeð sömu orðum og áður á móti 
brtt. nefndarinnar og gáir ekki að þvi, 
að síðasta brtt. felur í sjer það, sem 
hann hefir altaf verið að heimta, sem 
sje takmark fyrir lána- og styrkveit- 
ingaheimildinni. Hámarkið, sem hvort- 
tveggja, styrkur og lán, getur nú náð, 
er 1800,000 kr., og ber það vott um fá- 
dæma takmarkaða vitsmuni að halda, 
að allir landsbúar þurfi hjálp á næsta

ári, svo að hún komist nálægt því tak- 
marki. Jeg leyfi mjer að kalla það tak- 
markalausa heimsku, hvort sem það er 
fjármálaráðherra eða aðrir, sem halda 
því fram. í sporum fjármálaráðherra 
mundi jeg hafa greitt atkvæði með brtt. 
á þgskj. 335, en svo á móti öllum brtt. 
í heild sinni. Annars verð jeg að lýsa 
yfir því, að jeg verð að greiða atkvæði 
á móti frv, ef ekkert af brtt. nefndar- 
innar verður samþykt. Jeg sje enga 
ástæðu til að halda, að háttv. Nd. verði 
fremut' á móti brtt. nefndarinnar en 
þessi háttv. deild kann að verða, og 
vona jeg, að þær nái því að verða sara- 
þyktar, enda þótt háttv. 1. þm. Rang. 
(E. P.) hafi gengið í lið með stjórninni, 
og tel jeg, að hann hafi gert það af 
skilningsleysi, en ekki öðrum lakari 
ástæðum, þar sem hann er geistlegur 
embættismaður og vigður.

Fjármálaráðkerra (3. E.): Jeg
vona, að hv. 4. landsk. þm. (G. G.) skilji, 
að stjórnin hlýtur að vera á móti síð- 
ustu till. nefndarinnar, eins og hinum 
fyrri, af þeirri ástæðu, að þar er bæði 
gert ráð fyrir styrk og láni. Það hefir 
verið stefna stjórnarinnar í þessu máli, 
að veittur sje takmarkaður styrkur, en 
engin lán, hvort sem eru takmörkuð eða 
ótakmörkuð.

Um vitsmuni mina ætla jeg ekki að 
fara að deila við þingmanninn (G. G.).

ATKVGR.
Brtt. 287, I. feld með 7 : 7 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: G. G., G. Ó., H. Sn., K. D., M. K.,
S. F., G. B.

nei: E. P., H. St., Jóh. Jóh., K. E., M.
T. , S. E., S. J.

Brtt. 287, II.—IVr og brtt. 335 tekn- 
ar aftur,
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1. gr. samþ. með 10 : 4 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: G. Ó., H. Sn, Jóh. Jóh., K. E., M. 
T, S. E., S. J., S. F., E. P., G. B.

nei: H. St., K. D., M. K., G. G.

2. —8 gr. samþ. með 9 : 4 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 : 4 atkv.

Á 44. fundi i Ed., föstudaginn 14. 
júni, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
170, 347, 355).

Frsm. (Sigurjón Friðjónsson):
Bjargráðanefndin hefír athugað brtt., sem 
fram hafa komið, og hefir orðið sam- 
mála um að mæla með brtt. á þgskj. 
347, en um brtt. á þgskj. 355 er það 
að segja, að þær koma i bága við skoð- 
un nefndarinnar á málinu.

Nefndin hefir litið svo á, að frv. veiti 
vel stæðum sveitarfjelögum of auðveld- 
an aðgang að hjálp úr landssjóði, og 
brtt. á þgskj. 355 ganga einmitt i þá 
átt, að styrkur til slikra sveitarfjelaga 
verði hækkaður.

Annars eru atkvæði nefndarmanna 
óbundin um brtt. þessar, og munu sumir 
ef til vill greiða atkv. með einhverjum 
þeirra, en þó er það nokkuð komið und- 
ir því, hvernig brtt. á þgskj. 347 reið- 
ir af.

En við nefndarmenn litum svo sumir 
á, að ef frv. verður samþykt óbreytt, 
þá sje í þvi sú gloppa, sem ekki megi 
við una, þar sem það bendir ekki á 
neina leið til nægrar dýrtiðarhjálpar 
handa þeim, sem bágast eiga.

En það getum við ekki sætt okkur 
við.

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

Magnús Torfason: Jeg vildi að 
eins gera grein fyrir brtt. á þgskj. 355. 
Brtt. 2, við 2. gr. frv., er til þess að 
gera stjórninni hægra fyrir með að tak- 
marka styrkinn til sveitarfjelaganna við 
verulega neyð.

Svo getur farið, að full þörf sje dýr- 
tiðarhjálpar i einhverju sveitarfjelagi, 
þótt ekki sje þörf á landshjálp. Jeg 
skal til skýringar benda á það, að í 
einum hreppi var I fyrra haust engin 
fjölskylda á sveit og i fyrra vetur komst 
að eins ein fjölskylda á sveitina. Hrepp- 
ur þessi er vel stæður, með blómlegum 
kaupstað; en þurrabúðarfólki og fátæk- 
lingum var þar hjálpað með gjöfum frá 
einstökum mönnum.

Það virðist þvi eðlilegt, að slikt sveit- 
arfjelag hafi leyfi til þess að veita hjálp 
úr opinberum sjóði, ef það óskar þess.

En jeg tel það meira en hæpið, að 
sveitarstjórnir geti veitt framfærslustyrk, 
án þess að það geti talist sveitarstyrkur.

Því er þessi 1. málsgrein brtt. til þess 
gerð, að landsstjórnin geti samþykt dýr- 
tíðarráðstafanir sveitarstjórna, án þess að 
veitt sje landshjálp.

En hins vegar er gert ráð fyrir, að 
eftirlitið sje ríkara en til er ætlast i 
frv., með þvi að veruleg neyð sje fyrir 
hendi, þegar hjálpin er veitt.

Þar á meðal getur landsstjórnin gert 
að skilyrði fyrir landshjálp, að útsvör 
hafi hækkað, þvi að það virðist ófært 
að veita slika hjálp þar, sem útsvör eru 
lág, og með þvi sýnt, að skattgreiðend* 
ur þurfa ekki, eða vilja ekki, neitt á 
sig leggja, að minsta kosti i bráð.

Á ísafirði var t. d. ákveðið að byggja 
skólahús, ’ og var til þess tekið 20,000 
kr. lán, i 40 ár, enda þótt útsvör bæj- 
arins væru ekki nema tæp 3000 kr. 
En eftir 7 ár varð að stækka hús þetta 
um helming.
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En ástæðan til þessarar lántöku var 
bú, að skattgreiðendur vildu hlífa Bjer 
við beinum og bráðum útgjöldum.

En eins gæti hjer farið, ef bjálpin 
væri ekki bundin við hækkun útsvar- 
anna.

En stjórninni er það í lófa lagið, með 
því að rýna sveitarreikninga fyrri ára, 
að hafa eftirlit með því, hvort hagur 
sveitarfjelaganna hefir batnað eða versn- 
að, og haga hjálpinni eftir því, því að 
það er bein mótsögn í því, að veita 
þeim sveitarfjelögum styrk, þar sem út- 
svörin eru tiltölulega lág, eftir efnaþoli 
manna.

Þá er brtt. við 3. gr. frv. Hún fer 
fram á, að landshjálpin verði misjöfn, 
eftir því sem við á.

Yfir höfuð er til þess ætlast, að lands- 
stjórnin rífki hjálpina þar, sem neyðin 
er mest. — Jeg vil í þessu sambandi 
geta þess, að jeg tek aftur 3. varabrtt.

Jeg hefi furðað mig á þvi, hversu 
tregt þingið hefir verið á að veita þessa 
almennu dýrtíðarhjálp, en jeg hefi skilið 
það svo, að geigur væri í mönnum við 
það, að hjálp þessi yrði misbrúkuð, en 
til þess að fyrirbyggja það eru brtt. 
þessar komnar fram.

Jeg get ekki hugsað mjer, að stefna 
þingsins sje sú, að beita miskunnarleysi 
við þá, sem mest eru hrjáðir og þjáðir 
af erfiðleikum stríðsins.

í Grímseyjarför, er þeir Sturlungar 
gerðu atsókn að mönnum Guðmundar 
biskups góða, minnist jeg hjer eins at- 
riðis. Biskup náði ekki að leggja bless- 
un sína yfir óskabarn sitt, Aron Hjör- 
leifsson. í þess stað rjeð hann honum 
heilræði, en það var þetta: »Vergóður 
við fátæka, Aron minn<.

Fór Aron að ráðum hans og varð 
gæfumaður hinn mesti.

Nú er það trú min, að Alþingi muni 
eigi siður farnast vel og bera giftu til 
góðrar úrlausnar málanna á þessum

neyðartímum, ef því ferst vel við þá, 
sem bágast eiga.

Atviunumálaráðherra (S. J.):
Jeg vil að eins benda á ósamræmið, sem 
er í brtt, á þgsk. 347, staflið a. Ef sú 
brtt. yrði samþykt, þá liti út eins og 
bæjarstjórnir heyrðu undir sýslunefndir, 
en eins og allir vita, þurfa bæjarstjórn- 
ir ekki að leita til sýslunefnda um sam- 
þykki á lántökum, heldur til stjórnar- 
ráðsins. Það er þvi vafasamt, hvort 
flutnm. (S. F.) á að halda þessari brtt. 
fram. Rjettast væri af honum að taka 
hana aftur. Um staflið b skal jeg ekki 
ræða, því að það er þegar búið að tala 
svo margt um lánin.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
er alveg á sama máli og hæstv. at- 
vinnumálaráðh., hvað snertir staflið a á 
þgskj. 347. Hvað síðari liðinn, staflið 
b, snertir, þá get jeg fyrir mitt leyti 
ekki annað en verið á móti honum. 
Frv. Btjórnarinnar ætlast til þess, að 
sveitarstjórnirnar verði að leggja tals- 
vert á sig til þess að fá styrk. Með 
brtt. þessari er viss aðgangur veittur 
að lánunum. Gæti þá farið svo, að þær 
hækkuðu ekki útgjöld sin um 10 krón- 
ur á mann, heldur færu lánaleiðina. Jeg 
held þvi, að það »kontrol«, sem liggur 
í því, að stjórnin veiti styrk, sje farið, 
ef brtt., b-liður, verður samþykt.

Aftur á móti verð jeg að segja það 
um brtt. á þgskj. 355, að þær eru samd- 
ar á sama grundvelli og stjórnarfrv. 
Þó álít jeg, að ef frv., með þeim breyt- 
ingum, kæmi aftur fyrir háttv. Nd, 
þá yrðu þær þvi að falli. — 1. og 3. 
brtt. miða til hækkunar á styrknum. 
Sú hækkun mundi geta numið yfir 500 
þús. krónur, ef veitt yrði að fullu. En 
nú er það engan veginn útilokað með 
stjórnarfrv., að sveitarfjelögin geti ekki 
veitt meiri hjálp eu sem svarar 15 kr.
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á mann. Meiningin með þeirri upphæð 
er að eins sú, að tiltaka hvað þurfl 
min8t til þess, að landssjóðsstyrkurinn
fáist.

Mjer finst enn fremur 2. brtt. óþörf. 
Þar er talað um, að stjómarráðið geti 
sett hækkun útsvara sem skilyrði fyrir 
hluttöku landssjóðs í útgjöldum, sem 
ráðstafanirnar hafi i för með sjer. En 
í stjórnarfrv. er gert ráð fyrir tveim 
leiðum til framkvæmdar lögunum, að 
hækka útsvör og taka lán.

Að öllu athuguðu verð jeg að leggja 
á móti þeim brtt., sem fram eru komn- 
ar. Land8Stjórnín hefir í svo mörg horn 
að líta, og jeg skil ekki, að nokkur geti 
láð henni það, þó að hún vilji ekki láta 
binda landssjóði of þunga bagga.

Frsna. (Sigurjón Friðjónssou):
I raun og veru hefði breytingin við 5. 
gr. þurft að vera fyllri; þar hefði þurft 
að koma »og stjórnarráðs* á eftir orð- 
unum »8amþykkis sýslunefnda*. Og til 
þess, að þetta þurfi ekki að reka sig á, 
er jeg að hugsa um að taka aftur staflið 
a, við 5. gr., og mætti svo leiðrjetta 
þetta i háttv. Nd.

Viðvíkjandi þvi, sem háttv. þm. ísaf. 
(M. T.) talaði um, að þingið ætti að 
sýna vilja sinn í því að bjálpa bág- 
stöddum, með því að samþykkja brtt. 
hans, þá skal jeg geta þess, að brtt. 
nefndarinnar voru einmitt þess eðlis, að 
hægt var að veita ótakmarkaða hjálp 
samkvæmt þeim, þar sem þess þurfti 
við. En þær hjálpaði háttv. þm. (M. 
T.) til þess að drepa, og sýnist mjer 
ónauðsynlegt að tala þar um fleira.

Magnús Torfason: Eins og við 
vitum, er hlutverk fjármálaráðherra í 
öllum löndum að smala fje i ríkissjóð- 
inn. Fjármálaráðherrann okkar má 
vera ánægður með að hafa tekist það

vel hjer á þingi. En vitanlega skoðar 
hann þá lika sem sitt hlutverk að 
»passa< upp á gullið i gjánni. Þess 
vegna hefi jeg átt bágt með að skilja, 
hvers vegna dýrtfðarhjálpin hefir verið 
látin heyra undir fjármálaráðherrann, 
en ekki undir innanrfkisráðherrann, eins 
og alstaðar tiðkast í heiminum. Jeg 
hjelt, að fjármálaráðherrann hjer ætti 
engin undantekning að vera annara fjár- 
málaráðherra heimsins.

Hann var að gera mikið úr hækkun 
útgjalda fyrir landssjóðinn, sem brtt. 
mínar mundu valda. En ef fyrsta vara- 
till. min yrði samþ., yrði hækkdhin 
aldrei yfir 150,000 kr. fyrir landssjóð- 
inn, með !/3 endurgreiðslu af upphæð- 
inni. 3. brtt. mín hækkar endurgreiðsl- 
una að eins um ’/o, Þarf e^ki að 
endurgreiða nema alt að helmingi. Þar 
með er ekki sagt, að reglan geti ekki 
verið að veita að eins 3. hluta, þó að 
lengra megi fara, þegar fylsta þörf 
krefur. — Þá er 2. brtt. mín. Með henni 
á landinu að sparast fje, þvi að hún 
kemur í veg fyrir, að sveitarstjórnir 
sæki um styrk nema um verulega neyð 
sje að ræða.

Við getum hjer á þinginu fundið nóg 
ráð til að fylla landssjóðinn, og það er 
áreiðanlegt, að það verða sveitarfjelög- 
in, sem nú stynja undir dýrtíðinni, sem 
fyr eða siðar koma til að borga, ef 
skórinn kreppir að. En jeg álft enga 
hjálp í því að veita þeim lán með 6% 
vöxtum.

Fjármálaráðherra (8. E): Jeg
vil að eins benda á það, áður en geng- 
ið verður til atkv., að verði brtt. á 
þgskj. 355 samþ., þá eru það 12 kr. 50 
aur. 90,000 sinnum eða ein miljón hundr- 
að tuttugu og fimm þúsund krónur, sem 
landssjóður getur komið til með að 
verða að láta úti, og er það raargfalt
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meira fje en svo, að. landið beri slík 
útgjöld.

ATKVGR.
Brtt. 347, a. og 355, 3 , varatill., tekn- 

ar aftur.
— 347, b. samþ. með 9 : 2 atkv.
— 355, 1., aðaltill., feld með 10:1 

atkv.
— 355, 1., varatill., feld með 7 :7 

atkv., að viðböfðu nafnakalli, og sögðu

já: Jóh. Jóh., K. E., K. D., M. K., M. 
T., S. F., G. G.

nefc G. Ó., H. St., H. Sn., S. E., S. J., 
E. P., G. B.

Brtt. 355, 2. tekin aftur.
— 355, 3. (aðaltill.) feld með 9:5 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: K. E., K. D., M. K., M. T., S. F. 
nei: G. Ó., H. St., H. Sn., Jóh. Jóh., S.

E., S. J., E. P., G. G., G. B.

Frv., svo breytt, samþ. með 8 : 3 atkv. 
og endursent Nd.

Á 50. fundi i Nd., laugardaginn 15. 
júni, var útbýtt

Frumvarpi til laga um almenna Ttjálp 
vegna dýrtíðarinnar,
eins og það var samþ. við 3. umr. i 
Ed. (A. 362).

Á 51. fundi í Nd., þriðjudaginn 18. 
júni, var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 52. fundi i Nd., iimtudaginn 20.

júní, var frv. aftur tekið til e i n n a r 
umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 54. fundi í Nd., mánudaginn 24.

júni, var frv. enn tekið til e i n n a r 
U m r, (A. 362, 375, 377),

Frsno. (Sigurðnr Stefansson):
Svo er nú komið um þetta mál, að það 
er komið hingað í því nær sömu mynd 
og það fór. Eins og háttv. deild er 
kunnugt, var meiri hl. bjargráðanefndar 
ekki ánægður með frv., er það var fyr 
raeir til umr. hjer, og þar sem það er 
enn þá í sömu mynd, leyflr meiri hl. 
bjargráðanefndar sjer að koma enn þá 
einu sinni með brtt. Aðalmunurinn á 
brtt. meiri hl. bjargráðanefndarinnar og 
frv. er sá, að til þess »að afstýra veru- 
legri neyð af matvælaskorti< vill meiri 
hl. veita lán, en frv. hallærisstyrk eða 
gjöf. Hvor leiðin, sem farin er, verður 
landssjóður, eins og fjárhag hans er nú 
komið, að taka lán til þessarar dýrtíð- 
arhjálpar. Að vísu mun ekki rjett að 
tala hjer um hallærisstyrk, því að þenn- 
an styrk eða gjöf á ekki að veita þeg- 
ar hallærið er komið, heldur á að veita 
hann til þess að afstýra verulegri neyð 
eða hallæri. Mjer finst það nokkuð 
undarlegt að vilja gefa mönnum fje til 
að »afstýra hallæri<, því að verði þeim 
tilgangi náð með hjálpinni, þá eru lik- 
urnar sem 10:1 fyrir þvi, að lánahjálp- 
in verði endurgreidd að fullu, en ef 
bjálpin er veitt sem styrkur, þá eru 
peningarnir raeð öllu tapaðir landssjóði. 
Þetta er grundvallar-mismunurinn á 
skoðunum meiri hl. bjargráðanefndar og 
hæstv. stjórnar. Jeg tel það skyldu 
háttv. Alþingis að lita á fjárhag lands- 
ins, er um slík stórmál og þetta er að 
ræða, og ef stjórnin hefir skýrt rjett 
frá fjárhagnum hjer í deildinni — og 
engin ástæða er til þess að efa það — 
þá ættu þm. i lengstu lög að reyna að 
forða landssjóði frá því að gripa til 
þeirra örþrifaráða, að búta hann niður 
í hallærisgjafir, og það áður en nokkurt 
verulegt hallæri er að höndum borið. 
Dýrtiðarlánin koma alveg að sömu not- 
um og gjafirnar, að því er til þess kem- 
ur að afstýra »verulegri neyð«. Gjaf-
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irnar forða mönnum ekkert fremur frá 
hallæri en lánin, en lánin getur lands- 
sjóður fengið að fullu endurgreidd, er í 
ári batnar og gjaldþol landsmanna vex. 
Lánaleiðin er því og verður eina rjetta 
leiðin, þótt hún hafi ekki til þessa fund- 
ið náð fyrir augum þingsins.

Hæstv. stjórn gerði ráð fyrir því i 
ástæðunum fyrir frv. sínu, að þessar 
dýrtíðargjafir, 5 kr. á hvern landsmann, 
gætu numið 450 þús. kr. Sú upphæð, 
sem landssjóður kemur til með að lána 
eftir vorum till., getur að vísu orðið 
helmingi meiri. Vjer gerum ráð fyrir, 
að landasjóður láni 10 kr. á hvern íbúa, 
móti þvi, að sveitar- eða bæjarstjórn 
bafi áður lagt fram 10 kr. á hvern íbúa, 
auk hinna venjulegu útgjalda. Það má 
því með rökum segja, að ef viðhöfð er 
aðferð stjórnarinnar, þá sje of fjár kast 
að á glæ, án allrar endurgjaldsvonar, 
þar sem með lánsaðferðinni er full trygg- 
ing fyrir endurgjaldi, er i ári batnar. 
Þetta vil jeg biðja háttv. þra. að athuga 
vel, áður en til atkvæða kemur.

Auk þessa verðum vjer að líta á af- 
stöðu þessa máls til landsmanna. Hall- 
ærisgjafirnar eru sfst til þess fallnar að 
auka sjálfstæði þeirra eða viðleitni ein- 
staklinganna til þess að bjargast á eigin 
spýtur; þær eru nokkurskonar sveitar- 
styrkur. Þetta er því ekki leiðin til 
þess að efia hug og dug einstakling- 
anna, heldur ala þær upp i mönnura 
vesalmensku og amlóðaskap og vantraust 
á sjálfum sjer. Ef þingið því fellst á 
þessa aðferð stjórnarinnar, gerir það 
gyllingar til þess að gera landsmenn 
að þurfamönnum landssjóðs, og landssjóð- 
inn, sem verður að taka lán til þessar- 
ar gjafahjálpar, að enn ver stöddum 
skuldunaut, og það ef til vill þeirrar 
þjóðarinnar, sera vjer knýjum nú fast- 
ast á um aukið sjálfstæði. Þessa ann- 
marka er lánaleiðin laus við.

Það er ætlast til þess, að þessi lög

gildi til eins árs. Meiri hlutinn verður 
að telja það nokkuð mikla bölsýni, að 
dýrtíðin gangi á þessu ári svo milli bols 
og höfuðs atvinnuvegum og fjárþoli þjóð- 
arinnar, að til þess örþrifaráðs skuli 
þurfa að gripa, að útbýta gjöfum. Ef 
slik neyð yrði, þá er jeg á sama máli 
og hæstv. fjármálaráðherra var hjer á 
dögunum, að öll sú hjalp, sem heitið 
yrði eftir frv. og till., hvort heldur 
sem gjöf eða lán, kæmi að engu gagni, 
og þá yrði auðvitað stjórnin að gripa til 
einhverra þeirra ráða, og þó að það 
yrðu örþrifaráð, til þess að forða raönn- 
um frá hungurdauða. En jeg verð nú 
þvert á móti að álita, og er jeg ekki 
talinn bjartsýun maður, að það verði 
meiri hluti landsmanna, þetta ár sem 
lögin eiga að gilda, sem stendur jafn- 
rjettur, hvort sem hann fær 5 kr. fjár- 
styrk eða ekki. Sama má að visu segja 
um þetta 10 kr. lán, en sá er þó raun- 
urinn, að landssjóður fær þær aftur, 
eftir að þær hafa gert sitt gagn, en þessi 
5 kr. 8mágjöf er ekki annað en sundur- 
bútun landssjóðs til óverulegrar hjálp- 
ar, sem þó getur numið alt að ’/a milj. 
króna og landssjóður þannig fleygir 
út, án þess að þess sjáist nokkur stað- 
ur. Þessi styrkur er því, eins og áður 
er getið, með öllu óendurkræfur fá- 
tækrastyrkur, sem þó er veittur, eftir 
því sem greinir í frv., ekki til þess að 
bjarga í verulegri neyð, heldur til þess 
að afstýra verulegri neyð. En verði 
styrkurinn til þess, að menn standi bet- 
ur að vígi gagnvart dýrtíð og óáran, 
þá á að borga hann aftur þegar gjald- 
þolið vex. Jeg vil leyfa mjer i þessu 
sambandi að minna á hallærisárin, sem 
gengu yfir landið nýlega, 1883—88. 
Þá var svo mikið hallæri, að mönnum 
lá við dauða af hungri og harðæri. Ar 
eftir ár var fiskleysi umhverfis Faxa- 
flóa, og grasbrestur var um alt land. 
Menn geta því nokkurn veginn gert
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sjer í hugarlund, hvernig liðan almenn- 
ings víða á landinu hefir verið. Þegar 
þetta harðæri steðjaði að, hafði þjóðin 
fyrir skömmu byrjað þjóðarbúskap sinn, 
og þótt svo ilt væri ástandið, þá datt 
samt 8tjórninni aldrei í hug að gefa 
einn eyri til haliærishjálpar, en hún 
veitti upp á sitt eigið eindæmi, og án 
þess svo mikið sem að spyrja þingið, 
marga tugi þúsunda að hallærisláni. Það 
kom heldur engri sveitarstjórn til hug- 
ar að biðja stjórnina um gjafir til þess 
að geta klofið örðugleikana, en þær báðu 
um lán, og það var þeim veitt, og veit 
jeg ekki betur en að öll þessi lán hafi 
verið endurborguð. Þá var að vísu ekki 
aamskonar dýrtið í landi og nú, en skort- 
ur á lifsnauðsynjum var miklu meiri en 
enn er orðið að þessu sinni, en undir eins 
og hann var hjá liðinn og í ári batn- 
aði, þá streymdu innborganir til lands- 
sjóð8ins, svo að á öllum þessum lánura 
mun hann, þegar öll kurl voru komin 
til grafar, hafa tapað sáralitlu fje Jeg 
held nú, að vjer getum lært mikið á 
reynslu þessara ára, sem voru sann- 
kölluð hallærisár. Reynslan hefir sýnt 
088, að lánaleiðin reyndist þá mjög 
hentug. Þá bjó líka landið svo vel, að 
ekki þurftum vjer að taka lán erlendis 
til þess að geta veitt þessa hjálp. En 
aftur á móti nú, þegar landssjóðurinn 
er kominn í óbotnandi skuldafen, höf- 
um vjer stjórn, er dettur slík fásinna í 
hug, að ausa út fje landsins i gjafir, til 
þess að afatýra hallæri. Jeg verð því 
að segja, að það sje ekki vansalaust 
fyrir þingið að vera að »monta« sig 
með að heita mönnum hallærisgjöfum, 
sem landið verður að taka lán til að 
geta veitt; hitt vansaminna, að lána 
mönnum fjeð, eins og ástæður vorar eru 
nú. Mjer virðist það skrítinn búskap- 
ur að taka lán með háum vöxtum til 
þess eins, að gefa peningana, og mjer 
er nær að halda, og er meira að segja

sannfærður um, að bændur, sem sæti 
eiga í þessum sal, mundu ekki telja það 
búhnykk að fara svo að ráði sinu. Auð- 
vitað má gera ráð fyrir því, að þótt 
þetta næsta ár verði ekki svo erfitt, að 
hallæri standi fyrir dyrum, þá geti 
næstu ár orðið svo erfið, að erfitt verði 
um endurgreiðslu lánanna, en þá er 
hægurinn hjá fyrir þing og stjórn að 
haga sjer eftir því við skuldunautana 
og veita þeim lengri borgunarfrest, og 
í versta tilfelli að gefa jafnvel upp lán 
in. En jeg fyrir mitt leyti álít, að á 
næstu árum verði meiri likur fyrir þvi, 
að lánin borgist, heldur en að þau tap 
ist með öllu, og því verð jeg að álíta 
þessa leiðina æði miklu hyggilegri bú- 
skaparaðferð fyrir landssjóðinn. Það 
má ef til vill hafa það sem keyri á 
brtt. vorar, að þessi 10 kr. lánsheimild 
sje helmingi stórtækari á fje landssjóðs 
heldur en 5 kr. gjafaheimild stjórnarfrv., 
en þessu er því að svara, að landið 
stendur sig miklu betur við að taka lán, 
til þess að lána það út aftur raeð hæfi- 
legum vöxtum, heldur en að taka helm- 
ingi minna lán, til þess að útbýta því 
sem smágjöfuro. Þá finst mjer, að hjer 
komi til athugunar, hver afstaða sveit- 
ar- og bæjarstjórna verði til þessara 
laga, og jeg verð að álíta, að ef samþ. 
verður styrkveiting stjórnarinnar, þá 
veiti hún minni tryggingu fyrir því, að 
hjálpin komi niður á rjettum stað og 
þar, sem þörfin er mest, heldur en ef 
lánaleiðin er farin.

Þessi gjafaleið freistar efnaðri sveit- 
arfjelaga til fjárframlaga, þótt engin 
veruleg neyð sje fyrir dyrum, til þess 
að ná í þennan styrk. Efnamennirnir 
»spekúlera« í því að taka lán fyrir 
sveitina og ná í landssjóðsstyrkinn, til 
þess að Ijetta á sjer gjöldunum til sveit- 
arinnar, sem menn verða að greiða eftir 
efnum og ástæðum, og koma því mest 
á efnamennina, án þess að fátækling-
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arnir beri sanngjaraan hlut frá borði. 
A þessu er bættan minni, ef lánaleiðin 
er farin. Efnamennirnir verða þá að 
bera mest af þeirri byrði, sem á sveit- 
arfjelagið legst, fyr eða síðar, og þá er 
lítil freieting fyrir nokkurn mann að 
stuðla að því að ná i fje úr landssjóði, 
og lítil von um að geta grætt á þvi, 
þegar um upphæð er að tefla, sem verð- 
ur að endurborga að fullu. Þess vegna 
verður meiri hl. bjargráðanefndar að 
álita, að sveitarfjelögin tefli meir á 
fremsta hlunn með að bjarga sjer sjálf, 
ef þessi leið er farin. Fátækum sveit- 
arfjelögum gæti að vísu verið það þarf- 
ur ljettir, að fá þennan landssjóðsstyrk, 
en þau yrðu þá að leggja mjög hart 
að sjer til þess að verða hans aðnjót- 
andi. Ríkari sveitarfjelög geta blátt 
áfram haft bann að gróðafyrirtæki fyrir 
sveitina, eða til hlunuinda fyrir efnaðri 
menn í sveitarfjelögunum.

Þegar á þetta er litið, skoðar meiri 
hl. nefndarinnar þá leiðina, að lána 
sveitarfjelögunum 10 kr. á mann, i stað 
þess að gefa þeim 5 kr. á mann, bæði 
rjettlátari og hollari, og um leið er 
meiri trygging fyrir, að hún komi að 
notum og minni freisting fyrir sveitar- 
fjelögin til að leita fjár úr landssjóði 
um skör fram. — Jeg segi hollari? — 
Það er hollara fyrir sjálfstæðistilflnn- 
ingu þjóðarinnar, að þeim, sem hjálpar 
þurfa, sje veitt fje að láni til að sjá 
sjer borgið, í stað þess að gera lands- 
búa að þuifalingum landssjóðs.

Jeg get ekki búist við, að þessar brtt. 
verði samþ., heldur en fyr, en meiri 
hl. nefndarinnar vildi samt koma fram 
með þær til þess að gera enn eina til- 
raun til að koma málinu i viðunandi 
horf. En við getum ekki álitið, að mál- 
ið komist í viðunandi horf, nema geng- 
ið sje inn á lánaleiðina í einhverri 
mynd. í háttv. Ed. vildi nefndin ekki 
hætta fyr en i fulla hnefana við til-

raunir til að koma frv. í þetta horf, í 
stað þess að fylgja fram frv. stjórnar- 
innar, og í þessari háttv. deild er sjálf- 
sagt að reyna það til hins itrasta.

Forsætisráöherra (J. M.): Mjer 
þykir leitt, að ekki skuli vera hægt að 
koma á einhverju samkomulagi um 
þetta atriði milli þings og stjórnar og 
milli þingmanna innbyrðis. Mjer sýnist 
þessu máli komið í það óefni, að ástæða 
sje til að reyna enn þá að finna ein- 
hverja leið til samkomulagu. Jeg lít 
svo á, að vel befði mátt biða með að 
samþ. þessi lög þangað til rjett fyrir 
þingalitin. Fyr þarf ekkert á lögunum 
að halda. Það væri ef til vill líka rjett- 
ast að geyma að samþ. þau þangað til 
allra siðast.

Jeg verð að segja það, að jeg er óá- 
nægður, bæði með frv., eins og það 
kemur frá háttv. Ed., og líka með till. 
meiri hl. bjargráðanefndar. Mjer þykir 
leitt að heyra þingmenn nú vera að 
fjargviðrast út af því og berjast á móti 
þvi með hnúfum og hnefum, eins og 
það sje einhver fjarstæða, að landssjóð- 
ur rjetti mönnum hjálparhönd til að 
bera dýrtíðarbyrðarnar. Þótt þingið 
veiti nú tæpa ’/a niiljón til dýrtíðar- 
bjálpar, þá er það ekki neitt óheyri- 
legt, þegar þingið í fyrra veitti svipaða 
upphæð í sama tilgangi, að eins til að 
setja uiður verð á einni vörutegund og 
það þó ekki nema að nokkru leyti. Það 
er alveg samskonar, sem farið er fram 
á i þessu frv.; og það, sem gert var i 
fyrra, með niðurfærslu kolaverðsins. Nú 
eru allar vörur dýrari en þær voru þá, 
og þvi er enn meiri ástæða til áð lækka 
verðið. Það er ekki nema eðlilegt, fyrst 
að haldið var inn á þá braut að veita 
mönnum hjálp, að haldið sje áfram á 
þeirri braut.

Jeg skal játa það, að frv., eins og 
það kom frá háttv. Ed., er nær stjórn-
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arfrv. en till. meiri hl. bjargráðanefnd- 
ar. En inn i það hefir þó verið sett 
það atriðið, sem stjórnin vildi sjerstak- 
lega varast, en það er heimild til þess að 
lána úr landssjóði. Eins og frv. liggur 
nú fyrir, ætlast það til þess, að lands- 
sjóður bæði gefi og láni sveitarfjelögun- 
um fje til hallærisráðstafana. Jeg verð 
að telja þetta mjög varhugavert atriði í 
lögunum og töluvert tvisýnt um, að 
landssjóður geti lánað fje, svo að nokkru 
nemi. Hann þarf fyllilega á öllu sínu 
lánstrausti að halda.

En það, sem lakast er við frv, einB 
og það kom frá Ed., er það, að eftir 
orðalagi þess þurfa sveitarfjelögin ekki 
að leggja neitt fram frá sjálfum sjer til 
þess að fá landssjóðsstyrkinn. Ef þau 
að eins taka lán, sem nemur 15 kr. á 

’mann i sveitinni, og kaupa fyrir það 
vörur, til þess að útbýta meðal þeirra, 
sem hjálpar þurfa, þá geta þau látið 
sinn part sem lán, en útbýtt þessum Va, 
sem landssjóður leggur til sem gjöf. 
Þetta gæti orðið til þess, að landssjóður 
legði fram fje án þess að brýn þörf 
kallaði að. Það er hætt við því, að 3um 
sveitarfjelög reyndu til þess að taka þessi 
lán, til þess að græða á þeim styrkinn, 
án þess að þeim væri það óhjákvæmi- 
legt. Það stendur að vísu í frumv., að 
lánin eigi að vera tekin til þess að af- 
stýra verulegri neyð. En það gæti orð- 
ið erfitt að líta eftir því, hve veruleg 
neyð væri fyrir dyrum, og hætt er við, 
að einhverju sveitarfjelagi yrði veittur 
styrkur, sem ekki hefði þess brýna þörf.

Jeg þarf svo ekki að iala meira um 
þetta mál. Jeg sje enga frágangssök 
að ganga að frumv. stjórnarinnar. Það 
heldur að eins áleiðis sömu brautina og 
lagt var út á i fyrra. Aftur á móti 
finst mjer frágangssök að lána fje úr 
landssjóði, því að landssjóður á nóg með 
sig. Það er að minsta kosti varla heppi- 
legri leið en hitt.

Sem sagt, þetta er frumv., sem ekk- 
ert liggur á, fyr en rjett fyrir þinglokin, 
og er því rjettast að samþykkja það 
ekki fyr en allra siðast, svo að menn 
geti hugsað um það til siðustu stundar. 
Ef til vill getur líka eitthvað komið 
fyrir á þeim tíma, sem gæti haft áhrif 
á það, hvernig frá því yrði gengið. 
(8. St.: Hve nær koma þinglokin?). Jeg 
geri ráð fyrir, að menn viti það að minsta 
kosti 3 eða 4 dögum áður en að þeim 
kemur, þótt ekki sje hægt að segja neitt 
um það enn þá. Það er varla hægt að 
búast við því, að þau beri svo bráðan 
að, að ekki verði hægt að afgreiða mál- 
ið, og tæplega kemur að þeim fyrsta 
hálfa mánuðinn, og á þeim tíma kynni 
að vera hægt að finna einhverja leið til 
samkomulags.

Jeg tel varla hægt að bjóða upp á 
lán úr landssjóði, eins og hann þarf 
mikið á fje að halda. En ef þingið vill 
nú kippa að sjer hendinni með að hjálpa, 
sem það hefir áður útrjett, þá verður 
það að vera þess sök og á þess ábyrgð, 
ef illa fer. — Jeg fyrir mitt leyti verð 
að vera á móti því að bjóða upp á lán 
úr landssjóði, eins og hagur hans stend- 
ur nú.

tfjármálaráðherra (8. £.): Jeg
verð að taka í sama strenginn og hæstv. 
forsætisráðh. og óska þess, að málið 
verði tekið út af dagskrá og látið 
bíða, þangað til fullreynt er, hvort ekki 
er hægt að koma á samkomulagi. I 
háttv. Ed. komu líka fram raddir um 
þetta sama, að ráða málinu ekki til 
lykta fyr en i þinglok, og voru þær 
rökstuddar á sama hátt og hæstv. for- 
sætisráðh. gerði i ræðu sinni, að komið 
gætu fram ýmsar breytingar, eftir þvi 
sem timinn liður, sem vert væri að taka 
til ihugunar.

Jeg hefi þegar farið mörgum orðum 
um þetta mál, bæðí í þessari hv. deild
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og hv. Ed. Jeg ætla því ekki að bæta 
við langri ræðu að þessu sinni. Hún 
mundi verða að miklu leyti endurtekn- 
ing á því, sem jeg hefi áður sagt.

Viðvíkjandi tillögunum, sem fyrir 
liggja, vildi jeg leggja það til, að frv. 
yrði aftur fært i það horf, sem það var 
i, er það fór frá þessari háttv. deild, 
en tekin út lánsheimildin, sem Ed. setti 
inn í það.

Að því er snertir till. meiri hl. bjarg- 
ráðanefndar og ástæður þær, sem háttv. 
frsm. (S. St.) færði fyrir þeim í ræðu 
sinni, þar sem hann sagði, meðal ann- 
ars, að lánaleiðin væri rjettmætari en 
gjafaleiðin, þá get jeg vísað til þess, sem 
jeg hefi sagt í háttv. Ed. Jeg get með 
engu móti litið svo á, að komið geti til 
mála, að kalla það fátækrastyrk til þjóð- 
arinnar, þótt landssjóður veiti þessa dýr- 
tíðarhjálp. Þá hefði líka, eins og hæstv. 
forsætisráðh. tók fram, verið ástæða til 
þess að kalla það fátækrastyrk, þegar 
niðurfærslan á kolaverðinu var veitt í 
fyrra. Jeg hefi ekki orðið var við það, 
að neinn hafi tekið það í mál. Þessi 
leið er líka farin hjá öðrura þjóðum, t. 
d. hjá Dönum. Þeir hafa veitt dýrtið- 
arstyrk, vissa upphæð á mann í sveitar- 
fjelögunum, og bæði þar og annarsstaðar 
hefir verið veitt niðurfærsla á vörum, 
t. d. smjöri, en hvergi hefi jeg orðið 
þess var, að þessi hjálp hafi verið köll- 
uð fátækrastyrkur. En jeg tel heppi- 
legra fyrir sveitarfjelögin að fá ákveðna 
upphæð, þótt ekki sje fullnægjandi, held- 
ur en að binda sig í skuldasúpu, sem 
tvísýnt er um, hve nær þau geta leyst 
sig úr.

fláttv. frsm. (S. St.) var að bera hall- 
ærishjálpina núna saman við hallæris- 
hjálpina, sem veitt var árin 1880—88. 
Jeg lít nú svo á, að hagur landsins sje, 
þrátt fyrir alt, betri nú en hann var

Alþt. 1918. B. (39. löggjafarþing).

þá. En jeg skal ekki fara frekar út í 
það. Þá hjelt hann (S. St.), að ef hald- 
ið væri inn á styrkleiðina, þá mundu 
efnamennirnir leggja kapp á að ná í 
styrk handa sveitarfjelögunum, til þess 
að ljetta útgjaldabyrði af sjálfum sjer. 
Jeg á'ít að niðurstaðan yrði alveg öfug. 
Til þess að ná í landssjóðsstyrkinn, verða 
sveitarfjelögin að leggja á sig meiri byrði 
en venjulega. Þessi aukna byrði kem- 
ur að sjálfsögðu þannig niður, að hærri 
upphæð verður að jafna niður eftir efn- 
um og ástæðum. Hún lendir því aðal- 
lega á efnamönnunum. Mjer þykir ólík- 
legt, að þeir vildu fara að stuðla að 
því, að jafnað væri niður hærri upphæð. 
Jeg get ekki skilið það.

Jeg verð að líta svo á, að hjáipin, 
sem frv. fer fram á, sje svo takmörkuð, 
sem frekast er unt. Og landssjóður get- 
ur betur staðið sig við, að veita svo 
takmarkaða hjálp en að binda sig við 
að lána, eftir því sem þörf gerist. Lána- 
leiðin er alls ekki heppileg frá lands- 
sjóðsins 8jónarmiði.

Jeg ætla svo ekki að bæta fleiru víð 
það, sem jeg hefi áður sagt. En jeg 
vildi óska þess, að málið yrði tekið út 
af dagskrá að þessu sinni, og reynt að 
finna einhverja leið, sem þingið gæti 
sameinað sig um. Jeg segi ekki, að það 
sje örvænt um, að hægt sje að finna 
einhverja leið.

Frsm. (Sigurður Stefánsson)!
Það var víst siðastliðinn mánudag, sem 
málið var tekið út af dagskrá, að jeg 
held, eftir beiðni hæstv. fjármálaráðh. 
Jeg hafði ekkert á móti því þá, og hjelt, 
að það væri gert til þess, að koma með 
brtt., sem gengi eitthvað í áttina til 
samkomulags. En þessi von hefir brugð* 
ist. Alt til þessa hefir ekki bólað á 
neinni samkomulagstilraun, og verð jegþó
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að álíta, að málið hafi ekki verið tekið 
út af dagðkrá til neins annars en þess, 
að reyna að koma á samkomulagi.

Það er síður en svo, að meiri hluti 
bjargráðanefndar hafi neitt á móti þvi, 
að málinu sje frestað. Hann hefir full- 
an vilja á því, að komist verði að ein- 
hverri skynsamlegri niðurstöðu en útlit 
er fyrir að komist verði að nú. Ef það 
tækist, þá væri málinu góðu heilli frest 
að. En eigi það að takast, þá verður 
stjórnin að gera einhverja tilraun til 
þess að koma á móti nefndar meiri hl. 
í trausti þess, að hún ætli sjer að gera 
það, og geri það, get jeg fallist á, að 
málinu sje frestað. En það erlíka það 
eina, sem jeg get fallist á i ræðum 
beggja hæstv. ráðh.

Hæstv. forsætisráðh. vildi byggja dýr- 
tíðarstyrkinn á því, að þingið í fyrra 
fór einnig inn á þá leið, að veita dýr- 
tíðarhjálp. Það er aiveg rjett, að þing- 
ið í fyrra hjelt inn á þessa braut. En 
óvíst er hve margir þeir eru nú hjer í 
salnum, sem telja nú að t. d. niðurfærsla 
kolaverðsins hafi verið hyggileg ráð- 
stöfun. Líklega eru þeir fleiri, sem telja, 
að djrtiðarráðstafnir þær sumar, sem 
gerðar voru í fyrra, hafi reynst hið mesta 
óráð. Að því er lánin snertir, hefir 
reynslan sýnt, að þegar til framkvæmd- 
anna kom, sá stjórnín sjer ekki fært að 
veita lán með svo góðum kjörum, sem 
lögin ákváðu. Hún hafði blátt áfram 
ekki fje handbært til þess. Það er sið- 
ur en svo, að jeg lái stjórninni, þótt 
hún gæti ekki framkvæmt þau lög. En 
reynslan bendir þá til þess, að nú verði 
að taka upp aðra aðferð en þá var 
tekin. Um dýrtíðarkolin held jeg, að 
jeg verði að segja það, að líklega feng- 
ist nú ekki eitt einasta atkvæði með 
því, að veita þann afslátt aftur. En 
eftir ræðu hæstv. forsætisráðh. á að 
skoða dýrtíðarráð8tafanirnar í fyrra að 
eins sem byrjun, og að nú sje sjálfsagt

að halda lengra á þeirri braut. En það 
dugir ekki að halda áfram á einhverri 
braut, þótt byrjað sje á henni, ef reynsl- 
au sýnir, að brautin hafi verið óheppi- 
lega valin. Þá er að læra af reynsl- 
unni og reyna að finna aðra leið, sem 
líklegt er að reynist betur.

Mjer er með öllu óskiljanleg sú fjár- 
málapólitík, að heppilegra sje að gefa 
en lána, þegar lánin koma þiggendum 
að sömu notum og gjafir, og líkur eru 
til að lánin geti orðið endurborguð fyr 
eða síðar. Jeg verð að játa, að mig 
brestur skilning til að skilja þá fjár- 
málapólitík; sú ákvörðun í 5. gr. frv., 
að lánin megi veita úr landssjóði, virð- 
ist mjer vera óþörf og koma inn i frv. 
eins og »deus ex machina«, eða fjand- 
inn úr sauðarleggnum. Því að þess ber 
að gæta, að í 7. gr. er einnig heimild 
til lántöku fyrir stjórnina, og jeg lít svo 
á, að sú heimild eigi ekki einungis við 
lánin, sem talað er um í 6. gr., heldur 
öll þau lán, sem lögin hljóða um.

Að hægra sje fyrir landssjóðinn, að 
gefa en lána, er mjer öldungis óskiljan- 
legt. Og vilji menn styðjast við þá 
reynslu, sem fyrir liggur frá 1880—88, 
þá var farin lánaleiðin í miklu verulegri 
neyð en nú er sjáanleg fyrir dyrum í 
nánustu framtið, og kom hvergi að baga. 
Hitt væri ærinn skorbítur í fjárhag 
landsins, ef nú ætti að fara að búta */» 
miljón niður i gjaíir og strá þeim 
út um sveitirnar. Menn verða að líta 
á hag landssjóðs, líta á það, að hann 
hefir fje af mjög skornum skamti. Þótt 
auðugri þjóðir geti leyft sjer að veita 
verulega dýrtíðarhjálp, sem um munar, 
með gjöfum úr rikissjóði, þá leyfir hag- 
ur landssjóðs það ekki. Það dugir ekki 
að vitna í aðrar þjóðir, sem hafa miklu 
meira fje handbært.

Jeg sje ekki heldur neina hættu á 
því, að dýrtíðarhjálpin verði frekar mis- 
brúkuð þótt hún sje veitt sem lán, held-
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ur en þótt hún sje gjöf, nema miklu 
síður.

Jeg verð að álíta, að það sje skylda 
þingsins, að ganga inn á einhverja aðra 
leið en það gekk inn á í fyrra. (Fjár- 
máfaráðherra: Það var lánaleiðin). 
Það var alt önnur lánaleið. Og geti 
landið fengið milj. kr. lán, til þess 
að úthluta sem styrk, þá efast jeg ekki um, 
að lánstraust þess sje svo gott, að það 
geti fengið 1 milj. kr. til þess að lána 
landsmönnum. En munurinn er sá, að 
láni landssjóður landsmönnum 1 miljón 
kr., til þess að afstýra neyð, getur hann 
vænst þess að fá meiri hluta þess fjár 
endnrgreiddan, en veiti hann */8 miljón 
kr. styrk, verður það fje aldrei endur- 
greitt.

Það þótti því strax undarleg aðferð í 
frv. stjórnarinnar, er hún fer nú, eftir 
reynsluna frá því í fyrra, að bjóða út 
að fyrrabragði milj. kr. að gjöf, og 
það á því herrans fullveldis'ári 1918. 
Það er ófyrirsynju, að stimpla þjóðina 
með öreigastimplinum, í sömu andránni 
sem hún krefst þess, að henni sje feng- 
ing fullveldi mála sinna í hendur. Og 
enn undarlegra er, að sama stjórnin, 
sem ekki gat veitt lögákveðna hjálp í 
fyrra, sökum fjeleysis, skuli nú bjóða 
fram hallærisgjafir. Þetta væri verjandi, 
ef ástandið væri svo miklum mun verra, 
en í fyrra, að yfir vofði hallæri og 
mannfellir. En svo ilt er þó ekki í 
efni.

Jeg hygg, að jeg geti sagt fyrir hönd 
bjargráðanefndar, að hún hafi ekkert á 
móti því, að málinu sje frestað. En 
nefndin vonar þá, að hæstv. stjórn komi 
til mót8 við hana og reyni að lagfæra 
verstu misfellurnar á frv., sem eru svo 
miklar, að nefndin hikar Bjer ekki við, 
að greiða atkvæði gegn því, verði þeim 
ekki kipt í lag.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
þori ekki að fullyrða hvort það eru 3 
eða 4 dagar síðan jeg æskti þess, að 
málið væri tekið út af dagskrá. Jeg 
hefi íhugað málið síðan, en er ekki al- 
gerlega undirbúinn undir að ræða það 
enn þá. Jeg ætlaði að bafa tal af hv. 
bjargráðanefnd um málið, en er jeg 
kom á fund hennar, vildi svo til, að 
hún hafði þegar gert till. sinar.

Mjer finst háttv. frsm. (S. St.) ekki í 
fullu 8amræmi við sjálfan sig. Hann gat 
þess, að lánsleiðin hafi ekki reynst vel í 
fyrra. Þar er jeg honum algerlega sam- 
mála, og það var einmitt af þeirri 
ástæðu, að stjórnin vildi snúa frá þeirri 
leið og inn á aðra braut. Ef lán yrðu 
veitt, yrði það stór halli fyrir lands- 
sjóðinn.

Ástæðan til þess, að dýrtíðarlánin voru 
ekki veitt i fyrra, var ekki sú, að ekki 
værí fje fyrir hendi. Fje var nægilegt 
til þess, en hefðu lánin verið veitt, hefði 
landssjóður orðið fyrir stórhalla. Því þó 
að það hjeti einungis lán, þá hefði 
landssjóður tapað margfalt meiru, held- 
ur en þótt ákveðin upphæð væri veitt 
sem Btyrkur. Þegar málið var hjer fyrst 
til umræðu, var stjórninni fundjð það 
til foráttu, að styrkurinn væri alt of 
lítill. Þetta var aðalmótbáran þá.

Háttv. framsm. (S. St.) mintist á kola- 
úthlutunina. Skildist mjer hann fara 
þeim orðum um hana, að hann liti svo 
á, að hún væri ófyrirsynju, og lýsti 
hann þvi, sem sú væri skoðun fólksal- 
ment. En jeg er sannfærður um, að 
mikill þorri manna lítur svo á, að hún 
hafi verið til afarmikils góðs, og jeg 
veit fyrir víst, að svo hefir verið. Enda 
hlýtur öllum að vera það skiljanlegt, 
að þar sem kolin voru í svo háu verði, 
að allur fjöldi manna gat ekki keypt 
þau, þá hefði orðið hreinasta neyð með-
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al almennings, hefði landið ekki veitt 
neinn afslátt af þeim.

Þá segir háttv. framsm. (S. St.), að 
landsstjórnin sje að bjóða út gjaíir. 
Þetta er ekki rjett. Landsstjórnin býð- 
ur ekki út styrkinn, hún bindur hann 
einmitt skilyrðum. Sveitarstjórnirnar 
verða að leggja á sig talsverðar byrðar, 
en svo var ekki í fyrra. I þessu er 
fólgið það eftirlit, er vantaði í fyrra, en 
full þörf er á. Er því algerlega rangt 
að segja, að landsstjórnin bjóði styrkinn 
út. Því að vitanlega er ekki tilætlun 
að veita hann, nema hans sje full þörf.

Háttv. framsm. (S. St.) sagði enn frem- 
ur, að ekki væri rjett að taka til greina 
reynslu annara þjóða, t. d. Dana. Þar 
væru menn miklu auðugri. En hyggur 
háttv. framsm. (S. St.) ekki, að þótt þeir 
sjeu ríkir, þá muni þeir samt fara þær 
leiðir, er þeir álíta hagfræðislega best- 
ar. Vitanlega verður að gera ráð fyrir 
því, að hver hyggin þjóð fari þær leið- 
ir, sem völ er á. (8. St.: Þar hefir 
lánaleiðin verið farin). Háttv. framsm. 
(S. St.) segir, að lánaleiðin hafi verið 
farin þar. Jeg hygg, að sú leið sje ekki 
farin af þeim þjóðum, er fara viturlega 
með fje sitt, að þær teymi almenning 
ekki út á lánabrautina. Það er vitan- 
legt, að óholt er að taka lán til annars 
en til þess að auka framleiðsluna. Lán 
til einstakra manna til eyðslueyris, eru 
lítt holl.

Miklu rjettari er sú leið, að segja við 
almenning, að svo eða svo háa upphæð 
skuli hann fá. Þá veit landssjóður, hve 
há útgjöldin til þessa verða í hæsta lagi, 
og þá geta allir þeír fengið styrk, sem 
uppfylla þau skilyrði, er sett eru.

Háttv. framsm. (S. St.), sem er sjálf- 
sagt mikill ráðdeildarmaður, mun og á 
því, að einstaklingum er óholt og hættu- 
legt að draga fram lífið með lánum. Og 
hann veit, að Danir muni ekki vilja 
leiða fólk sitt inn á þá braut.

Eftir að háttv. framsm. (S. St.) er ný- 
búinn að segja, að auðugri þjóðir geti 
veitt styrk, þá segir hann, að þessi þjóð 
sje að stirapla sig með því að veita ör- 
eigastyrk. Jeg á bágt með að skilja, 
hvað hann er að fara. Hann hefir grip- 
ið sig fastan í lánaleiðina. En þó geri 
jeg ráð fyrir, að hann vilji eigi hleypa 
mönnum alment inn á þá leið. Sú leið 
er ekki heldur holl.

Stjórnin hefir haft það fvrir augum, 
að taka fult tillit til landssjóðsins og 
binda honum ekki of þunga bagga En 
hún vill og taka tillit til almennings. 
Þegar allar vörur eru í jafn-háu verði, 
sem nú, útlenda varan afardýr og inn- 
lendar vörur ekki síður, þegar smjör- 
pundið kostar yfir 3 kr. og mjólkurpott- 
urinn 52 aura og ekkert er gert til þess 
að halda verðinu niðri, þá á almenn- 
ingur heimtingu á styrk. Og algerlega 
er rangt að kalla það ölmusu, þó að 
landssjóður hlaupi undir bagga með al- 
menningi. Jeg geri ráð fyrir því, að þeir 
sem vinna við landbúnað, ættu að geta 
unnað almenniugi einhvers styrks, þar 
sem afurðir þeirra eru í svo háu verði.

Hv. framsm. (S. St) ber einmitt lands- 
sjóðinn ekki fyrir brjósti, því að hann 
gætir þess ekki, að lánin verða til 
margra ára, 5 ára. Þá verður ófriður- 
inn vonandi á enda, en verði hann það 
ekki, þá fær landssjóður ekki heldur 
lánin endurgreidd á þeim tíma. Frá 
sjónarmiði háttv. framsm. (S. St.) ætti 
landssjóður að geta fremur veitt 450,000 
kr. styrk, en 1 milj. króna lán. Lands- 
sjóður stendur sig betur við það, að ejá 
af 450,000 heldur en af 1 milj. kr. á 
þessum tímum, þegar vandræðin, er 
stafa af ófriðnum, kreppa að; honum 
veitist ljettara að standast ófriðarörðug- 
leika, með því að gefa 450,000 kr., held- 
ur en veita 1 milj. kr. lán.

Setjum svo, að öll sveitarfjelög á land- 
inu fengju þennan styrk, þámundiþað
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nema um 450 þús. kr. Það mundi ekki 
þýða annað en að almenningur yrði 
þeim mun færari til þess að taka þátt 
í ófriðarbyrðinni á eftir.

Styrkurinn er takmarkaður og bund 
inn föstum skilyrðuni. Hann getur því 
aldrei verið hættulegur. En lánabraut- 
in er hættuleg. Jeg hefi oft rekið mig 
á það, að sú er skoðun mjög margra 
manna, einnig innan þingsins, að lands- 
sjóður geti veitt lán takmarkalaust til 
hinna og þessara fyrirtækja, án þess að 
nokkur trygging sje fyrir því, að þau 
verði endurgreidd. Og margir hafa kom- 
ist inn á landssjóðinn á þeunan hátt. 
Háttv. þingmenn hafa ekki verið eins 
gætnir, að hamla á móti lánum, eins og 
á móti beinum styrkveitingum. Því er 
styrkveiting heppilegri en lánveiting. 
Þingið er ávalt betur á verði gegn styrk- 
veitingum.

Verði málið tekið út af dagskrá, sem 
jeg vona, fæ jeg ekki sjeð, að nauðsyn 
sje á frekari umræðum um málið að 
sinni. Því að vonandi finst þá leið í 
málinu, sem allir geta unað við.

Foreætisráðherra (J. M.)t Ef
hæstv. forseti verður við þeim tilmæl- 
ura, er komið hafa um að taka málið 
út af dagskrá, og háttv. framsm. (S. St.) 
hefir tekið vel í, þá er tilgangslaust að 
ræða málið frekar að þessu sinni. Ef 
til vill verður hægt að finna aðrar leið- 
ir, er ekki verður deilt um, og er þá 
gagnslaust að ræða málið frekar, eins 
og það liggur fyrir nú. Verði málið 
tekið út af dagskrá, ætti hæstv. forseti 
ekki að leyfa frekari umr. um það, 
nema að mótmælum verði hreyft gegn 
því, að málið sje tekið út, en til þess 
hvgg jeg ekki að muni koma.

Frsm. (Sigurður Stefánsson):
Ef málið verður tekið út af dagskrá, 
get jeg geymt mjer að leiðrjetta allan

þann miaskilning, sem kom fram í ræðu 
hæstv. fjárinálaráðherra.

Umr. frestað.

A 67. fundi í Nd., miðvíkudaginn 10. 
júlí, var fram haldið einni umr. 
um frv. (A. 362, 375, 377, 475).

Afbrigði leyfð og samþ. um brtt. 475, 
er of seint var fram komin.

Fjárniálaráðherra (S. E.): Jeg
sje enga ástæðu til, að halda nú uppi 
löngum umr. um þetta máJ, en að eins 
vil jeg leyfa mjer að gera stutta grein 
fyrir þeim brtt., er jeg hefi leyft mjer 
að flytja, og stjórnin öll er sammála 
um.

1. brtt. fer í þá átt, að gera það með 
öllu ljóst, að sveitarfjelögin megi verja 
meiru en þeirri upphæð, 15 kr, sem 
tekin er til í 1. gr., að sveitarfjelögin 
megi verja til dýrtíðarhjálpar af eigin 
ramleik, ef sveitarfjelögin fá til þess 
levfi sýslunefnda. Það var alt af mein- 
ing stjórnariunar, að hún vildi ekki á 
neinn hátt takmarka það fje, er sveit- 
irnar veittu til dýrtíðarhjálpar, en af 
því að sumir virðast hafa misskilið 
þetta, eins og það er orðað í greininni, 
þá er nú sagt með brtt., að þessar 15 
kr. megi veita án samþykkis sýslu- 
nefndar, sem »ýnir, að með samþykki 
sýslunefndar má verja meiru.

Hin önnur brtt. gengur út á að taka 
það fastlega fram, að úr landssjóði skuli 
ekki veita neitt fje fyr en sveitarfjelög- 
in eru búin að leggja fram þær 10 kr., 
sem gert er ráð fyrir sem skilyrði fyrir 
styrknum úr landssjóði. Jafnframt er 
líka þrengdur vegurinn að þessum lands- 
sjóðsstyrk, því að það er sett sem skil- 
yrði fyrir því, að styrkurinn úr lands- 
sjóði verði heimtaður, að þessum 10 kr. 
hafi verið jafnað niður á sveitarfjelagið.
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Svo er loka 3. brtt. við 5. gr., sem 
heimilar, ef ástandið í einhverjum slík- 
um hreppi er svo vont, að ekki sje 
hægt að ná inn með niðurjöfnun upp- 
hæð þeirri, er sveitin þarf að leggja 
fram, samkvæmt þessum lögum, þá megi 
undir þessum alveg sjerstöku ástæðum 
veita hreppnum lán úr landssjóði, og 
heimilast landsstjórninni að veita sveit- 
arstjórninni þessi lán, en þó þannig, að 
þau fari ekki yfir 100 þús. kr., og skulu 
þau veitt með venjulegum bankakjör- 
um.

í háttv. Ed. var bætt því ákvæði inn 
í stjórnarfrv., að auk styrksins var gef- 
in heimild til að lána undir vissum 
kringumstæðum. Þessi lánsheimild þótti 
stjórninni of stór, en til samkomulags 
var gengið inn á, að lána megi 100,000 
kr. alls. Og vil jeg geta þess, að ef 
brtt. þessi verður samþ, sem jeg vona, 
mun mega telja víst, að háttv. Ed muni 
ganga að frv. í þeirri mynd.

Sje jeg svo ekki ástæðu til frekari 
orða um málið, en að eins vil jeg mæla 
með því, að brtt. stjórnarinnar verði 
samþyktar.

Frsm. (Sigurður Stefánsson):
Jeg get tekið undir það með hinum 
hæstv. fjármálaráðherra, að það þýði 
lítið að eyða tíma í umr. um þetta mál 
frekar en orðið er. Jeg skal geta þess, 
að bjargráðanefnd heflr ekki gefist kost- 
ur á að kynna sjer brtt. stjórnarinnar, 
en hefir að eins talað við hæstv. fjár- 
málaráðherra nú í gær, en þá voru brtt. 
ekki tilbúnar. Jeg skal lýsa yfir því 
fyrir mitt leyti, og jeg geri ráð fyrir, 
að flestir bjargráðanefndarmenn hugsi 
líkt, að mjer er jafnilla við frv. nú sem 
áður, þótt brtt. hæstv. stjórnar verði 
samþ. En þó skal jeg lýsa yfir því, að 
atkv. nefndarmanna eru með öllu óbund- 
in af þvi, sem jeg segi. En það er enn 
sem fyr, að nefndin vili fara lánaleið-

ina og telur hana þá rjettu leið í þessu 
máli. Jeg fyrir mitt leyti skal lýsa yfir 
því, og jeg hygg að svo sje um fleiri 
bjargráðanefndarmenn, að verði brtt. á 
þgskj. 375 ekki samþ., þá mun jeg 
greiða atkv. móti frv. þessu. Þessar 
brtt. hæstv. fjárrnálaráðherra fara að 
vísu nokkuð lengra í að þrengja að- 
ganginn að þessum styrk, en jeg álít, 
að þessi dýrtíðarhjálp eigi engan veg- 
inn öðruvísi að vera en ián, þar sem 
um það er að ræða, að afstýra hallæri. 
Jeg er með því, að veita lán til þess, 
en ef hallæri er afstýrt, þá er það ófyr- 
irsynju, að veita gjafir Það væri ann- 
að mái, ef hallæri væri komið, og þar 
af leiðandi veruleg bágindi, að styrkja 
þá með gjöfum þá, sem bágast ættu.

Fjármálaráðherra (8. E).: Að
eins vildi jeg láta þess getið, sem jeg 
geri reyndar ráð fyrir, að óþarfi sje að 
taka fram, að stjórnin mun að sjálf- 
sögðu gæta allrar gætni í framkvæmd- 
um þessa máls, og aldrei veita styrk- 
inn nema þörfin sje ótvíræð.

Jeg sje ekki ástæðu til að fara inn á 
baráttu þá, sem hjer á sjer stað milli 
»princip« anna í þessu máli. En jeg 
hefi kynt mjer málið frekar og leitað 
upplýsinga um dýrtíðarráðstafanir ann- 
ara þjóða, og hafa þær þjóðir, sem best 
hafa frá dýrtíðarmálunum komist, yfir- 
leitt komist að þeirri sömu niðurstöðu 
og stjórnin, að lánaleiðin væri óheppi- 
leg.

Frsm. (Sigurður Stefánsson):
Hæstv. fjármálaráðherra hefir fyr sagt, 
að erlendis væri styrkleiðin almennari 
en lánaleiðin. Jeg skal ekki bera á 
móti því, en hjer verður fleira að koma 
til samanburðar. Jeg held, að vjer verð- 
um líka að líta á, hvernig fjárhagur 
landsins er. Með þessum lögum er fje 
landssjóðs bútað og stykkjað niður í
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óafturkræfar gjafir, en lánin er þó alt- 
af von um að fá endurgreidd. Vjer höf- 
um reynsluna fyrir oss frá lánunum, 
sem veitt voru 1880—88. Jeg veit ekki 
betur, en að hver eyrir af þeim lánum 
væri endurgreiddur, þegar batnaði í ári. 
En þetta er sú reynsla, sem við höfum 
við að styðjast. Það getur vel verið, 
að þeir, sem þurfa að fá alraenna dýr- 
tíðarhjálp og fá hana með láni, verði 
vel færir til að borga það aftur, og þá 
fær landssjóður hjálpina að fullu endur- 
greidda, en hallærisgjafirnar eru honum 
altapaðar, án þess að þeim, sem þeirra 
njóta, sje nokkuð meiri hjálp i þeim i 
bráðina.

Fjármálaráðherra (S. K.): Það
er að eins örstutt athugasemd með til- 
liti til þess, sem jeg sagði áður, að menn 
eru miklu gætnari í framlögum sínum, 
þegar um endanlega greiðslu er að ræða 
heldur en lán.

Jeg viidi leyfa mjer að skjóta því til 
hæstv. forseta, hvort ekki mætti fresta 
atkvgr. um stund, með því að jeg sje, 
að nokkra háttv. þm. vantar enn þá, 
t. d. hæstv. forsætisráðherra; veit jeg 
að hann vildi gjarna vera viðstaddur 
við þessa atkvgr.

ATKVGR.
Brtt. 375, 1. feld með 14 : 10 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: E. J„ M. Ó„ P. J., P. 0., S. S„ S. 
St„ Þorl. J„ Þór. J„ B. K„ Ó. B.

nei: G. Sv„ H. K„ J. J„ J. M„ J. B., 
M. G„ M. P„ P. Þ„ St. St„ Sv. Ó„ 
B. Sv„ B. J„ B. St„ E. Árna.

E. A. greiddi ekki atkv. af ástæðu, 
er forseti mat gilda.

Einn þm. (Þorst. J.) fjarstaddur.

Brtt. 375, 2. og 3. teknar aftur.
— 475, 1. samþ. með 13:2 atkv.

Brtt. 475, 2. a. og b. samþ. með 13 : 
1 atkv.

— 475, 3. samþ. með 13 : 4 atkv.
— 377. kom því eigi til atkv.
— 375, 4. tekin aftur, en tekin upp 

af S. S„ 1. þm. Árn„ og talin samþ. án 
atkvgr., með því að enginn mælti í 
móti.

Frv„ svo breytt, samþ. með 13 : 11 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: E. Árna., E. J„ G. Sv„ H. K„ J.
M„ J. B„ M. G„ P. Þ„ S. S„ Sv.
Ó„ B. Sv„ B. J„ B. St. 

nei.-J. J„ M. P„ M. Ó„ P. J„ P. O„
S. St, St. St„ Þorl. J„ Þór. J„ B.
K„ Ó. B.

Tveir þm. (E. A. og Þorst. J.) fjar- 
staddir.

Frv. endursent Ed. með fyrirsögninni 
Frumvarp til laga um almenna dyr-

tiðarhjálp.

Á 62. fundi í Ed„ fimtudaginn 11. 
júlí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um almenna dýr- 
tiðarhjálp,
eins og það var samþ. við eina umr. í 
Nd. (A? 479).

Á 64. fundi í Ed„ föstudaginn 12. 
júlí, var frv. tekið til e i n n a r u m r. 
(A. 479).

Of skarat var liðið frá útbýtingn frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ.

Fjármálaráðherra (S. £.): Jeg
þarf ekki að halda langa ræðu um þetta 
mál. Nokkrar breytingar hefir Nd. gert 
á frv„ þar á meðal eina, sem miðar að 
því að gera örðugleikana meiri fyrir 
því, að verða dýrtíðarhjálparinnar að- 
njótandi.

Þá er tekin úr frv. sú breyting frá
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Ed., að landsstjórninni heimilist að lána 
sveitarfjelögum fyrir hverjar 10 kr., en 
í stað þess bætt inn i því ákvæði, að 
lána alt að 100.000 kr., þar sem erfið- 
leikarnir eru mestir. Jeg sje annars 
ekki ástæðu til að fara fleiri orðum um 
frv. Jeg veit að stjórnin muni gera 
sjer far um að veita ekki dýrtíðarhjálp- 
ina, nema nauðsyn beri til. Vænti jeg 
þess svo, að deildin leytí málinu fram 
að ganga.

Frsm. (Sigurjón Friðj ’-nsson);
Mjer kemur það nokkuð á óvart, að 
málið er tekið á dagskrá nú. ljó er það 
samkomulag með okkur, sem hjer sitj- 
ura, að setja okkur ekki á móti því, að 
atkvæðagreiðsla um málið fari nú fram. 
Jeg býst við að greiða atkvæði með 
frv., þótt jeg sje ekki allskostar ánægð- 
ur með það. Jeg vona að þörfin fyrir 
dýrtíðarhjálp verði ekki mjög mikil þ. 
á., en ef svo verður, að stjórnin láti þá 
ekki lánsheimildartakmarkið, 100,000 kr., 
hindra sig að veita þá hjálp, sem nauð- 
synlegt er að veita.

Magnús Torfasou: Eins og hv. 
deildarmönnum er kunnugt, hefi jeg lit- 
ið svo á, að þessi dýrtíðarhjálp sje al- 
veg ófullnægjandi, ef einhverja veru- 
lega neyð bæri að höndum.
' Til samanburðar skal jeg geta þess, 
að kolaafslátturinn, sem kom á ísafjörð 
siðastliðinn vetur nam 17850 kr. og sló þó 
lítið á kolaekluna. Nú ætlar landssjóð- 
ur að leggja fram alls 100,000 kr. móti 
20,000 kr. frá bænum. Þessu er þann- 
ig fyrir komið, að jeg get varla skilið, 
að bæjarstjórnin geti notað þetta, því 
að hún hefir ekki ráð á að leggja fje 
það fram, sem krafist er í móti. Frá 
þessu sjónarmiði verð jeg því að greiða 
atkv. á móti frv.

Fjarmalaraðherra (8. E.): Jeg
sje ekki ástæðu til að fara að hefja aft- 
ur umr. um málið, en vísa til þess, sem 
jeg hefi sagt áður. Landsstjórnin verð- 
ur að sníða sjer stakk eftir vexti, og 
þó að hún gjarna vildi hjálpa betur, 
þá sjer hún sjer ekki fært að leggja 
meira fram, enda ætti þessi hjálp að 
geta komið að allgóðu baldi.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 7 : 2 atkv. og afgr. 

sem

Z ö <7 f r d Alþingi.
(Sjá A. 501).

2. Stimpilgjald.
Á 16. fundi í Nd., laugardaginn 4. 

maí, var útbýtt
Frumvarpi tíl laga um stimpilgjald 

(A., 55).
Á 17. fundi í Nd , mánudaginn 6. maí, 

vai' frv. tekið til 1. umr.

Fjármálaráðherra (S. E.): Þeg-
ar jeg skýrði háttv. deild frá fjárhag 
landsins, ljet jeg þess getið, að stjórnin 
mundi leggja eitt, eða fieiri tekjuauka- 
frumvörp fyrir þingið. Ástæðan til þess 
að frv. voru ekki lögð fyrir í þingbyrj- 
un, var sú, að stjórnin hafði lengi vel 
hugsað sjer að koma með engin skatta- 
frumvörp. Var ekki álitlegt, að koma 
með slik frv., þar sem gangur tekju- 
aukafrv. var rajög örðugur gegnum síð- 
asta þing, og jafn sjálfsagður tekjuauki 
eins og tekjuskattur af mesta gróðanum, 
stórgróðanum 1916, var feldur úr tekju- 
skattsfrv., sem varð að lögum á því 
þingi. Auk þess voru stjórninni kunn- 
ar örðugar ástæður almennings.



305 StjórnarfrumVÖrp öamþýkt 306
Stimpilgjald.

En er búið var að gera yfirlit yfir 
fjárhagsástand landsins, þá leist stjórn- 
inni svo, að það væri með öllu nauð- 
synlegt, að leggja tekjuaukafrv. fyrir 
þingið. En fjárhagsyfirliti þessu var 
lokið rjett fyrir þing, og þvi litill timi 
til undiibúnings frv.

Það voru ekki miljónirnar, sem tekn- 
ar voru til þesj að reka landsverslunina 
og önnur nauðsynja fyrirtæki, sem riðu 
hjer baggamuninn, en það var lands- 
búskapurinn á árinu 1917, sem bar sig 
mjög illa samkvæmt yfirlitinu, og horf- 
ur þær, sem draga mátti af honum um 
árið 1918. En sýnilega mjög óholt að 
hafa lánin í hreinan eyðslueyri; með 
því stefnir alt niður á við. Hjer var 
því sýnilegt að fylla þurfti í skörðin 
með auknum sköttum.

Hjer er vitanlega að ræða um bráða- 
birgðaskatt, sem jeg vona, að hið háa 
Alþingi, sem þegar hefir kynst fjárhagn- 
um, taki vel, og sjerstaklega þar sem 
líkt frv. lá fyrir síðasta þingi.

Þær breytingar, sem gerðar hafa ver- 
ið á frv , miða allar til hækkunar, og 
er gerð grein fyrir þvi í greinargerð- 
inni.

í 4. gr. a—c, þar sem ræðir um af- 
salsbrjef o. fl., nemur bækkunin lc/0.

Það er vitanlega mjög erfitt, að ætla 
nákvæmlega á, hvereu miklar tekjur 
verði af þessu, þar sem ekki er bægt 
að fá nákvæmar upplýsingar um, hversu 
mikið er þinglesið á öllu landinu. Hins 
vegar býst jeg við, að í Reykjavík hafi 
1917 verið þinglýst því, sem svaraði 7 
miljónum króna, og ef mætti gera ráð 
fyrir, að þinglýst hafi verið þvi, sem 
svaraði 8 miljónum á öllu landinu, þá 
mundi tekjuaukinn af þessu nema 80 
þúsundum.

Nú mun því ef til vill verða borið 
við, að það sje hart, að leggja slikan 
skatt á það, sem selt hefir verið, en

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

þessu vil jeg að eins svara því, að alt, 
sem selt hefir verið, hefir verið selt með 
miklum gróða.

Auðvitað hefði verið rjettast að leggja 
á verðhækkunarekatt, en hins vegar er 
það mjög erfitt að finna nokkurn grúnd- 
völl fyrir verðhækkuninni.

Um skuldabrjefin er erfitt að segja, 
hversu miklu cr þinglýst, eu ef má áætla 
það 6 railjónir, þá mundi tekjuaukinn 
verða 60 þús.

Þá er einn nýr liður í þessu frv., sem 
ekki var í frv. í fyrra, og það er lið- 
urinn um farmskírteinin.

Jeg verð að játa það, að þótt þessu 
hafi verið bætt inn í frv., þá er þetta 
ekki rjettlátur skattur, þvi i »princip- 
inu« er það með öllu rangt, að leggja 
skatt á framleiðsluvörur. En nú er 
þörfin svo mikil á peningum i lands- 
sjóð, að ekki dugir að hirða um »prin- 
cip«, eða þess háttar; aðalatriðið er að 
ná fje í landssjóðinn, og þá verður oft 
að víkja frá »principunum« í bili, og 
jeg álit það skyldu mína, sem fjármála- 
ráðherra, að gera það, einmitt af þvi, 
að jeg hefi von um að koma tekjuauka 
í þessari mynd i gegnum þingið.

Því vil jeg taka það fram, að ef hv. 
deild gæti fundið einhvern annan tekju- 
stofn, sem komið gæti i stað þessa og 
væri rjettlátari, þá mundi jeg með glöðu 
geði taka á móti því.

Annars er mjög erfitt að áætla tekjur 
af þessum lið, þvi að allur útflutningur 
frá landinu er svo óviss. Þó tel jeg, 
að óhætt muni að áætla, að fiuttar verði 
út vörur fyrir það, sem svarar 10 milj- 
ónum, og jeg álit, að þetta sje alls ekki 
hátt reiknað, heldur raeira að segja 
mjög lágt, en lágu tölurnar skaða aldrei. 
1914 vörur vörur fluttar út fyrir 20 
miljónir. 1916 var uppbæðin miklu 
hærri og 1917 er áætlað að vörur hafl 
verið fluttar út fyrir 20—30 milj.

£0
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Þegar jeg því áætla hjer, að á árinu 
verði fluttar út vörur fyrir 10 miljónir, 
þá er upphæðin mjög lág, en jeg vil 
ekki nefna aðrar tölur en þær, sem 
byggja má á. Af þessari tekjugrein yrði 
því tekjuaukinn 100 þúsund.

Vixlar hygg jeg að í báðum bönkun- 
um sjeu seldir fyrir 50 miljónir, og er 
lágt áætlað, að tekjuaukinn af þeim yrði 
50 þúsund.

Jeg hygg reyndar, að ef frv. yrði 
samþykt, þá mundi það gefa meiri ágóða, 
en jeg held mjer við lægri tölurnar, 
þvi að þær skaða ekki.

í greinargerðinni, sem hjer liggur fyr- 
ir, er getið nokkurra útgjalda upphæða, 
svo sem dýrtiðaruppbótar embættis- 
manna, sem áætlað er að nemi 350 þús. 
kr. Almenn hjálp vegna dýrtiðarinnar, 
sem gert er ráð fyrir í stjórnarfrumv. 
að geti orðið alt að 450 þús. kr., og 
áætlaður tekjuhalli á árinu er ca. 400 
þúsund.

Auk þess eru aðrar greinar, sem gera 
ráð fyrir að falli til útgjalda á árinu 
1918, þótt útgjaldaliðir fjárlaganna geri 
ekki ráð fyrir þeim. Jeg hygg, án þess 
að nefna nokkrar ábyggilegar tölur, að 
hallinn á árinu 1918 muni nema ca. 2 
miljónum króna.

Mjer hefir þótt skylda mín, að láta 
Bvörtu hliðarnar, engu síður en þær 
björtu, koma fram, er jeg lýsti fjárhags- 
ástandinu, því að jeg álít að Alþingi 
og yfirleitt allir eigi að þekkja ástæð- 
umar eins og þær eru.

Leyfi jeg mjer svo að lokinni umr., 
að gera það að tillögu minni, að málinu 
verði vÍBað til fjárhagsnefndar.

Gísli Sveinsson: Jeg býst við, að 
fleiri þm. hafi farið líkt og mjer, er þeir 
sáu tekjuaukafrv. stjórnarinnar, að þeir 
hafi ekki oltið um af aðdáun. Það frv., 
sem hjer liggur fyrir til 1. umr., er 
sama frv., sem við í fjárhagsnefnd þess-

arar háttv. deildar i fyrra lögðum til, 
að samþykt yrði á þÍDgi þá, en korost 
ekki fram. — Jeg ætla mjer nú ekki 
að fara að ræða um frv. þetta í heiid 
sinni, heldur verður það, sem jeg segi, 
að eins nokkrar almennar athugasemdir.

Stjórnin hefir að visu breytt að litlu 
leyti ýmsu í frv. frá því sem var, er 
það á síða8ta þingi kom úr höndum 
fjárhagsnefndar, en breytingarnar eru 
ekki þær, að stjórnin hafi fundið nokk- 
urn veg út úr því fjármálafeni, sem 
landið, að skoðun ýmsra, er sokkið nið- 
ur í. Það ætti þó að virðast geta haft 
einhverja þýðingu, að þriggja manna 
stjórn er komin á í landinu, og til þess 
væri ætlandi, að fjármálastjórnin gæti 
fundið, ef ekki nýmæli, þá að minsta 
kosti eitthvert góðmæli, um tekjuauka. 
En það er kunnugt, að fyrri fjármála- 
ráðherra tókst það ekki á síðasta þingi 
og þessum hefir ekki tekist það fremur.

Annað frv., sem hjer er um að ræða, 
frv. til laga um hækkun á vörutolli, 
er að eins tvöföldun á tveim liðum og 
lá auðvitað nærri, að gripa til þess, að 
hækka vörutollinn, svo að ekki ber það 
frv., fremur en hitt, vott um, að stjórn- 
in hafi lagst rojög djúpt, til þess að 
finna nýjar tekjulindir. Bæði þessi frv. 
eru því síst á þann veg gerð, eða vel 
löguð, til þess að menn geti dáðst að 
uppfyndingasemi stjórnarinnar. Og er 
þó þess að gæta, að segja má, að þetta 
verk ætti að vera aðalverk hinnar sjer- 
stöku fjármálastjórnar. Annað er það, 
sem kemur hálfundarlega fyrir sjónir í 
þessu sambandi, og það er, að stjórnin 
skuli ekki hafa lagt tekjuaukafrv. sín 
fyrir þingið þegar í þingbyrjun. Nú er 
ef til vill komið undir þinglok. Undir 
öllum kringum8tæðum ætti þetta þing 
að vera hálfnað. Hæstv. fjármálaráðh. 
hefir skýrt þetta þannig, að ekki hefði 
verið hægt að leggja frv. fram, fyr en 
fjármálayfirlit það, sem hann lagði fram
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í þingbyrjuD, hefði verið samið. En 
þetta er engin afsökun. Þó að stjómin 
hafi ekki vitað nákvæmlega um fjár- 
haginn fyr en þing kom saman, þá 
mátti hún þó vita svo mikið, að tekju- 
auka þyrfti með og átti að hafa búið 
sig fyrir löngu undir það að hafa frv. 
tilbúin í tíma.

Það var öllum i landinu kunnugt um, 
hverau mikið var eytt. Og stjórnin átti 
þó ekki að vera fáfróðari en almenn- 
ingur um fjárhagsástandið. Slíkt er 
ómögulegt að ætla henni. Frv. gátu þvi 
komið í þingbyrjuu, og áttu að koma 
þá, einkum þegar þau eru ekki merki- 
legri en það, að tekið er upp, eins og 
jeg hefi getið um, lagafrv. frá síðasta 
þingi með örlitlum breytingum, og hitt 
er um það eitt, að hækka vörutollinn 
um 100°/0. Hæstv. fjármálaráðh. sagð- 
ist vænta þess, að Alþingi mundi taka 
þessu frv. vel; það kann vel að vera, 
að Alþingi geri það, því að háttv. þm. 
vita, að brýn nauðsyn er á tekjuauka 
og að stjórninni bar að sjá fyrir honum 
þegar i þingbyrjun. Jeg skil líka þessi 
frv. stjórnarinnar svo, að landssjóinin 
ætlist til þess, að þau verði að eins 
samþykt sem bráðabirgðalög, þótt ekki 
sje það tekið fram í frv. Er þess því 
að vænta, að menn andæfi ekki málinu 
sjálfu, þó að nndirbúningurinn hafi ver- 
ið vanræktur. Hins vegar er þó ekki 
að dyljast, að ýmiskonar kostnaður fell- 
ur á menn við frv. þessi. Sjerstaklega 
verður stimpilgjaldsfrumv. til þess, að 
iþyngja einstökum mönnum á ýmsan 
veg, auk sjálfskattsins, og kemur ekki 
eins alment niður, eins og hitt. Það 
er því ósannað mál, þótt öllum sje það 
ljóst, að þörf sje á tekjuauka, og þótt 
háttv. þm. hafi yfirleitt tekið vel í slíkt 
mál, að mikið fylgi fáist með frv. stjórn- 
arinnar. Það munu fleiri vera með 
sama marki brendir og jeg i því, að

þeir hafa búist við frv. mergjaðri en 
raun varð nú á.

Hæstv. fjármálaráðh. talaði mikið um 
það, að honum væri rnikið áhugamál, 
að svarta hliðin á fjármálaástandinu 
kæmi í ljós, ekki síður en sú bjarta. 
Hann getur verið alveg rólegur fyrir 
því, að þjóðin muni ekki síður koma 
auga á fjárhagsvoðann, sem ef til vill 
er fyrir höndum; og honum átti að vera 
Ijóst, að svarta hliðin var orðin svo 
áberandi, að hann bar skylda til þess 
að koma í tíma með eitthvað, sem lýsti 
upp ástandið, eitthvað, sem segja mætti 
um, að við gætum með góðum hug geng- 
ið til samþyktar á.

Sigurður Stefánsson : Það mun
cngum liafa komið á óvænt, að kveðja 
þyrfti Alþingi saman til aukafundar á 
þessu ári. Til þess gat svo margt bor- 
ið nú á þessum timum, þegar næstum 
því hver dagurinn getur fært þjóðinni 
þau verkefni, sem heimta bráða úrlausn 
af bestu mönnum hennar. En hins veg- 
ar mátti og búast við þeirri nærgætni 
af landsstjórninni við fjárhag landsins 
og þingmenn þá, er í fjarlægð búa, að 
hún kveddi þingið ekki saman á dýr- 
asta tíma fyrir landið og lang óhentug- 
asta tima fyrir fjarlæga þingmenn, nema 
svo bráð náuðsyn bæri til samkomu 
þingsins, að fyrir henni yrðu allir erfið- 
leikar og allar kostnaðarástæður að lúta 
i lægra haldi.

En yrði stjórnin neydd til að gegna 
þessari bráðu nauðsyn, þá var henni 
þó ekki minna ætlandi en að hún að 
sinu leyti hefði alt svo vel undirbúið, 
að þingið gæti að vörmu spori gengið 
að verkum með henni í þeim málum, 
er hún hafði kallað það saman til að 
fjalla um.

Það var nú svo í vetur, er þingboð 
stjórnarinnar kom út á landsbygðina,

20*
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að þingmenn, að minsta koati flestir, 
höfðu enga hugmynd um, hver þau 
stórnauðsynjamál væru, er stjórninni 
þótti svo mikils við þurfa um, að hún 
kallaði þingið saman í vetur og á óhent- 
ugasta tíma fyrir þingmenn og dýrasta 
tíma fyrir landið. En stórnauðsynjamál 
hlutu það að vera, bráðnauðsynleg bjarg- 
ráð fyrir land og lýð. I þeirri trú fór 
jeg að minBta kosti að heiman, og svo 
hygg ]’eg hafi verið um flesta þing- 
menn.

Þegar í þinglok 1917 voru fjárhags- 
horfur landsins þannig, að samkvæmt 
fjárlögunum var alt að miljón króna 
tekjuhalli eftir fjárhagstímabilið. Auk 
þess hafði þingið samþykt mörg lög og 
ályktanir, sem hlutu að auka tekjuhall- 
ann stórkostlega, að því ógleymdu, að 
mörg aðsteðjandi vandræði gátu bakað 
landinu stóraukin útgjöld umfram allar 
áætlanir og samþyktir þingsins. Þetta 
mátti öllum og hlaut öllum hugsandi 
mönnum að vera ljóst, nema ef til vill 
hinum háttv. fjármálaráðherra, ef dæma 
skal eftir því, scm nú er fram komið.

Eitt af sjálfsögðustu skylduverkum 
stjórnarinnar var þvi, að flnna nýjar 
tekjuleiðir fyrir landið og aukaþingið 
til samvinnu og samþykkis um þær. 
Það bjargráðið hlaut því að vera fyrsta 
og stærsta málið á dagskrá þessa þings, 
ef fjárhag landsins ekki skyldi teflt í 
beinan voða. Til hvers er að vera að 
þrcra og þjarka aftur og fram hjer á 
þingi um hin og önnur bjargráð á þess- 
um vandræðatimum, ef ekkert fje er 
fyrir hendi til framkvæmdar þeim ráð- 
um?

Stjórnin átti ekki að kalla saman 
þingið til þess að láta það leita að tekj- 
um til bjargráða landinu; hún átti sjálf 
að hafa fundið þær, þegar er þingið 
kom saman, svo að það strax gæti tek- 
ið þar til óspiltra málanna.

Þetta var lífsnauðsyn i augum hverr-

ar hugsandi stjórnar, sera þekti skyldu 
sina og vildi gera hana, og engum átti 
hún að vera ljósari en hinum háttv. 
fjármálaráðherra. Enginn hefir heldur 
fært betri rök fyrir henni en hann sjálf- 
ur i fjárhagsyfirliti því, er hann þuldi 
upp fyrir deildinni á öðrum fundi henn- 
ar. Hann átti, og hann gat löngu áður 
en þingið kom saman, að hafa gert sjer 
það Ijóst, að hjer þurfti bráðra aðgerða 
við, fjárhag landsins til viðreisnar. Hin 
sivaxandi útgjöld landsins sökum heims- 
styrjaldarinnar, »skakkaföllin« óskap- 
legu í fjármálastjórn landsins, hin yfir- 
vofandi fjárhagsvandræði, — alt þetta 
hrópaði til hans að gera nú skyldu 
sina.

Þegar síðasta Alþingi feldi verðhækk- 
unartollsfrv. stjórnarinnar, sem jók tekj- 
ur landsins, ef samþykt hefði verið, 
um hundruð þúsunda króna, — árið áð- 
ur nam tekjuauki verðhækkunartollslag- 
anna yfir ’/a miljón kr., — þá hefði 
hver stjórn talið sjer svo misboðið, að 
hún óðara hefði svarað þinginu með 
því að leggja niður völdin. En eins og 
þessi stjórn gerði það; henni er annara 
um þau en svo!

En hins mátti þó vænta, að stjórnin 
nú í enn meiri nauðsyn lands og lýðs 
freistaði þess á nýjan leik, að afla land- 
inu nýrra tekna, ekki með meira mála- 
myndarkáki, heldur þannig, að verulega 
dragi um upp í miljóna tekjuballann, 
sem nú er fyrirsjáanlegur.

En hvað heyrir maður svo frá háttv. 
fjármálaráðherra nú? Að hann er enn 
hræddur við, að leggja tekjuaukafrv. 
fyrir þingið, hræddur við þingið, hrædd- 
ur við þjóðina, sökum undirtektanna í 
fyrra; hann er hræddur við að gera þá 
skyldu sina, að benda þinginu á leiðir 
út úr fjárhagsvoðanum, sem hann sjálf- 
ur hefir játað, að gæti verið fyrir hönd- 
um. Manni dettur í hug: »Er það ekki 
aðallega hræðslan um að missa völdin,
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sem hjer hrjáir og hrekur hjarta háttv. 
fjármálaráðherra ? Er það ekki skiljan- 
legasta ástæðan til alls atferlis hans i 
þessu máli?«

Þingið kemur snman, ekkert tekjufrv. 
lagt fyrir það af stjórninni, en þar á 
móti frv. um allverulegan útgjaldaauka. 
Dag frá degi rignir yfir þingið frá 
8tjórnarskrifstofunum erindum, sem öll 
hafa útgjöld í för með sjer. Engin 
bending frá stjórninni, hvernig hún hafi 
hugsað sjer að fara með þessa fjárbeiðni, 
sem ómögulegt var að fara með á þing- 
legan og formlegan hátt, nema með 
fjáraukalögum, og loksins nú fyrir ein- 
um eða tveimur dögum barst það svar 
frá stjórninni, að hún fyrir sitt leyti 
ætli ekki aö leggja fjáraukalög fyrir 
þingið.

Dagar líða, vikur líða, vjer sitjum 
hjer yfir frv. frá stjórninni, sem eru 
hjegómamál í samanburði við það lífs- 
8pur8mál þjóðarinnar á þessum tímurn, 
að fá meiri tekjur í landssjóðinn og 
tryggja honum hagkvæm lán — Vana- 
legur aukaþingstími er þegar liðinn. 
Vjer höfura að eins heyrt það fyrir 
munn fjármálaráðherrans, nð tekjuhall- 
inn geti vart orðið minni en tvær milj. 
á þessu ári, líklega meiri og sívaxandi 
eftir því, sem ófriðurinn stendur lengur. 
Loksins í fyrradag. 4. maí birtist bjarg- 
ráðið frá háttv. fjármálaráðherra, þetta 
frv. um stimpilgjald, sem nú er til umr. 
Þegar jeg sá það, datt mjer í hug gamla 
visan:

»Forðuin lögðust fjöll á gólf, 
fengu strangar hríðir; 
eftir vikur tíu og tólf 
tísti mús um síðir«.

Það vanta miljónir til þess að tekjur 
landsins hrökkvi fyrir útgjöldunum nú 
þegar á þessu ári; ekkert líklegra en 
landið þurfi á miljónalánum að halda 
mjög bráðlega, ekki bráðabirgðarlánum,

sem engin eða lítil von er um að geta 
borgað, heldur lánum til margra ára. 
Engin vitneskja um tilraunir stjórnar- 
innar í þá átt. Að eins þetta hálf-and- 
vanafædda fóstur hennar, sem, ef þing- 
inu tekst að tjarga í það lífinu, á, sam- 
kvæmt yfirlýsingu hæstv. fjármálaráð- 
herra, að auka tekjurnar um einar 2— 
300 þús. kr. á ári. Það er alt og sumt 
upp i miljóna tekjuþörfina. Frv. er 
skrifað upp úr gömlum Alþingistíðind- 
um, með helmingshækkun á stimpil- 
gjaldinu frá þvi, sem þar er ákveðið, 
en aðalhækkunina á að fá með stimpil- 
gjaldi á farmskírteinura útfluttrar vöru; 
það er grímuklædd hækkun á útflutn- 
ingsgjaldinu, sem kemur harðast niður 
á öðrum aðalatvinnu vegi landsins, sjáv- 
arútveginum. Hjer er faiin krókaleið, 
í stað þess að ganga beint framau að 
framleiðendum með því að hækka út- 
flutningsgjaldið.

Iláttv. fjármálaráðherra sagði í ræðu 
8inni, að það væri þvert á móti skoðun 
sinni og ekki ijettlátt, að leggja skatt 
á framleiðsluna, en eina úrræðið verður 
þó fyrir honum, að fara þessa leið til 
þess að afla landinu tekna. Skemtilegt 
er það ekki, en þó skal jeg ekki svo 
mjög saka hann um það; má skoða það 
sem neyðarúrræði, en því þá að vera 
að reyna að dylja það fyrir þjóðinni 
rreð þessari krókaleið.

En svo er annað. Þessi tekjugrein 
er mjög óviss; minki framleiðslan, eins 
og nú er fult útlit fyrir og það stór- 
kostlega, þá getur orðið næsta lítið úr 
þessum tekjuauka Fyrir landssjóðinn 
getur því þetta bjargráð stjórnarinnar 
orðið eins og að gefa hungruðum raanni 
'/20 úr lítilli tvíböku, eða á óhefluðu al- 
þýðumáli eins og »krækiber í helvíti*.

Tekjuauki þessi gerir fyrsta árið að 
öllum líkindum ekki betur en að vega 
upp á móti þeim tugum og hundruðum
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þúsunda af landsfje, sem horfið hafa i 
Tjörneshitina og öskjuhliöarfarganið fyr- 
ir ráðleysi og hirðuleysi stjórnarinnar.

Þvert á móti þvi, sem við mátti bú- 
ast af hverri stjórn, sem var vitandi 
viti um hinar ískyggilegu fjárhagshorf- 
ur landsins og hafði bæði vit og vilja 
til að ráða eitthvað verulega fram úr 
þeim, verður ekki annað sjeð af atferli 
stjórnarinnar en að hún hafi kvatt þing- 
ið saman áður en henni sjálfri hafði 
hugkvæmst nokkur skapaður hlutur 
landinu til verulegra bjargráða fram 
yfir það, sem fyrri þing höfðu áður 
samþykt.

Hún veit, er þingið kemur saman, 
bersýnilega ekki sitt rjúkandi ráð; fjár- 
málaráðherrann þylur upp eins og páfa- 
gaukur þetta fjárhagsyfirlit, þetta yfir- 
lit, sem hann löngu áður átti að hafa 
gert sjer ljóst, þetta yfirlit, sem var 
hverri stjórn hin sterkasta hvöt til að 
leggja þá þegar fyrir þingið ákveðnar 
og vel athugaðar till. til fjárhags- og 
bjargráðabóta fyrir landið. En í stað 
þess kemur á elleftu stundu þetta stimp- 
ilgjaldsfrv., sem vel má nefna »stimpil« 
á rænuleysi og úrræðaleysi misviturrar 
og lítilsigldrar fjármálastjórnar.

Að endingu skal jeg taka það fram, 
þar sem jeg býst við, að mjer verði 
núið því um nasir, að jeg hafi fyrstur 
manna haft góð orð um að taka vel 
tekjuaukafrv, og kveðið upp úr um 
skyldu þm. í því efni, að jeg mun 
treysta á fremsta hlunn um sannfær- 
ingu mina, bæði hvað viðvikur þessu 
frv. og öðrum, er miða að því sama, að 
auka tekjur landsins.

Mun jeg nú láta hjer staðar numið 
að sinni, þar sem jeg nú hefi sagt það, 
er jeg þurfti að segja, og skyldan bauð 
mjer.

Fjármálaráðherra (8. E): Jeg
held, að á hverju þingi, sem jeg hefi

átt sæti með háttv. þm. N. ísf. (S. St.), 
hafi jeg altaf heyrt hann flytja eina 
glymjandi, orðmarga ræðu um sparnað- 
inn. En þegar jeg á eftir hefi farið að 
hugleiða, hvað háttv. þm. (S. St.) hafi 
sagt, þá hefir mjer dottið í hug sama 
erindið og háttv. þm. (S. St.) hafði yfir 
og hljóðar svo álatínumáli: »Partiriunt 
montes, nascitur ridiculus mus«. Fjöllin 
tóku jóðsótt og fæddist lítil mús.

Því var skotið að mjer þegar í byrj- 
un þings, á biblíumáli því, er háttv. 
þm. (S. St.) temur sjer, að hann mundi 
ætla að vaka eins vandlega yfir sál 
fjármálaráðherrans, eins og sá gamli 
lengra niðri vakir yfir mannssálunum. 
En eftir að jeg hefi hlýtt á ræðu hans, 
þá sje jeg, að hann ætlar sjer ekki ein- 
göngu að vaka yfir minni sál, heldur 
ætlar hann að láta barnslegu, saklausu 
fjármálaaugun sín vaka yfir allri stjórn- 
inni, enda eru frv. þau, er bjer liggja 
fyrir, ákveðin í sameiginlegu ráði.

Þeira árásum, sem hv. þm. (S. St.) 
hóf mál sitt með, var aðallega beint að 
forsætisráðherranum, sem þm. (S. St ) 
sjerstaklega styður með sinni alkunnu 
trygð. Háttv. þm. (S. St.) fáraðist yfir 
því, að stjórnin hefði kallað þingið svo 
snemma saman. Og hann spurði með 
8ínum mikla eldmóði: »Hvers vegna 
var þingið kallað svo snemma saman?« 
Jeg held, að hver einasti kjósandi i 
þessu landi gæti svarað þessu spurs- 
máli. Svo stór og mikilsverð mál eru 
nú á dagskrá þessarar þjóðar, að það 
er stórfurðulegt, að öldungurinn úr Vig- 
ur, sem var að vitna í gráu hærurnar 
sínar, skuli spyrja þannig. í raun og 
veru er nægilegt að minna á fánamál- 
ið, minna á synjunina í ríkisráði á því, 
og ætti það mál eitt að vera ærið nóg 
til þess, að stjórnin kallaði þingið sam- 
an. Nóg ástæða var þar fyrir stjórn- 
ina til þess að kalla fulltrúana saman 
til að ráða ráðum sínum við þá um,
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hvað gera skuli. Háttv. þm. (S. St.) 
lítur nú ef til vill öðruvlsi á þetta, og 
minnist jeg þess af fyrri samvistum, 
hvað einkennilega loðinn hann’ var í 
þessu máli. En þó að þessu máli væri 
slept, þá liggja hjer fyrir önnur mál, 
sem beinlíni8 krefjast nærveru þingsins. 
Mál, sem skifta svo miklu fyrir þjóðina, 
að hver einasta stjórn mundi telja skyldu 
sina að ná þinginu saman vegna þeirra.

Eins og kunnugt er, standa nú yfir 
samningar við Breta. Þeir samningar 
eru svo alvarlegt mál, að þeir snerta 
hvert mannsbarn í landinu, og sú nið- 
urataða getur orðið af þeim, að þessi 
þjóð þuríi að breyta með öllu lifnaðar- 
háttura sinum. Og skyldi þá ekki vera 
ástæða til, að þingið sæti, skyldi þá 
ekki vera ástæða til fyrir stjórnina, að 
hafa fulltrúana sjer við hlið, ef slíkar 
snöggar breytingar þarf að gera á lifi 
þjóðarinnar. Hvernig getur háttv. þm. 
(S. St.) kvartað yfir þvi, að þingið er 
kallað saman út af svo alvarlegu efni? 
Veit þm. (S. St.), hvað hann er að tala? 
— Þetta var fyrata ákæran.

Þá talaði þm. (S. St.) um, að stjórnin 
hafi ekkert gert í, að undirbúa dýrtíð- 
armálin fyrir þing. Þetta er rangt — 
með öllu rangt. Stjórnin hefir lagt fram 
frv. um dýrtíðarráðstafanir. Háttv. þm. 
(S. St.) hlýtur að hafa lesið það; hann 
er í þeirri nefnd, sem hefir frv. til með- 
ferðar. — Sami háttv. þm. (S. St.) kom 
aftur að því, að þingið væri komið sam- 
an til að eyða þúsundum króna i ónýtt 
hjal. Þetta er algerlega ósæmileg og 
ranglát árás á Alþingi Islendinga, og 
vil jeg mótmæla henni kröftuglega. 
Sist ættu þingmenn sjálfir að gera sitt til 
þess að veikja traust og álit þingsins; nóg 
er að láta utanþingsmenn gera tilraunir 
til þess að veikja álit þess með gróu- 
sögum sínum.

Þá leyfði háttv. þm. (S. St.) sjer að 
Begja, að stjórnin hefði ekkert gert fyrir

fjárhag landsins. Jeg vil leyfa mjer að 
skjóta því undir dóm háttv. þm., sem 
hjer eru staddir í salnum, hvort ura- 
mæli þessi sjeu af sanngirni töluð. Það 
ættu þó allir að vita, og háttv. þm. (S. 
St.) einnig, að stjórnin befir útvegað 
landinu mikil lán síðan þingi sleit; 
nema þau i kringum 10 miljónum. Þetía 
fj'e hfcfir fleytt áfram nauðsynjafyrirtækj- 
um landsins, landsversluninni og skip- 
unum. Ummæli háttv. þm. (S. St.) i 
þessa átt eru því lítt sæmileg. Háttv. 
þm. (S. St.) segir að stjórnina vanti það, 
sem sje »nervu9 rerum«, sem sje pen- 
inga. Ekki er þetta með öllu rjett, því 
að þegar fjárhagurinn var gerður upp 
8. april, voru til í sjóði á fjórðu miljón 
og loforð til fyrir l’/2 miljón. Þegar 
svo mikið fje er til, mundi þó síst af 
öllu rjett að segja, að sjóðurinn sje 
tómur.

Yfir höfuð lítur svo út, sem hv. þm. 
(S. St.) hafi látið blöð andstæðinga stjórn- 
arinnar æsa sig. Er það öllum kunn- 
ugt að þau hafa blásið mjög að þeim 
kolunum, að æsa gegn stjórninni. En 
þær árásir hefir stjórnin látið sjer í 
ljettu rúmi liggja. Eyrir oss er það 
hreinn hjegómi, þótt yfir oss dynji 
skammir i blöðum, eða annarsstaðar; 
hitt er os9 aðalatriði, að vjer af fremsta 
megni reynum að ráða fram úr öllum 
þeim miklu vandræðum, sem yfir dynja 
á þessum timum. Hver stjórn, seiu 
finnur til ábyrgðar, lætur smánar- 
tilraunir litilsigldra sálna sig engu skifta. 
Hitt er aðalatriðið, að vinna svo, að ekki 
þurfi að draga neitt undan dagsbirtunni. 
Stjórnin hefir lagt öll sin kort á borðið. 
í fjármálaræðu minni í byrjun þingsins, 
leitaðist jeg við að láta dökku hliðarn- 
ar á fjárhagnum koma fram, svo að 
þingið gæti gert allar ráðstafanir sinar 
samkvæmt þvi. Jeg vik að því aftur, 
sem jeg mintist á áðan i sambandi við 
þingsamköllunina, að það liggur i hlut-
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arins eðli, að ef þing hefði verið kallað 
saman seinna en uú var gert, þá er 
það ljóst, auk þess sem jeg hefl áður 
sýnt, að of seint kynni að verða að gera 
ýmsár ráðstafauir, sem nú kann að þykja 
þöif á að gera.

Vona jeg þvi, að hátív. deild játi 
það með mjer, að það var full og óhjá- 
kvæmileg nauðsyn á því, að kalla þing- 
ið saman. Og þá vona jeg, að háttv. 
deild játi einnig með mjer, að sú stað- 
hæfing, að stjórnin hafi ekkert gert til 
þess, að sjá fyrir fjárhagnum, er hreint 
og beint — jeg verð að við hafa rjetta 
orðið — hreint og beint bull. En hitt 
er annað mál, eins og jeg vjek að í 
fjármálaræðu minni, að þótt miljónalán 
hafi verið fengin, og þó að það sje nauð- 
syulegt, til þess að bera áfram fyrirtæki 
landssjóðs, þá er hins að gæta, að of 
mikið af miljónunum fari ekki til þess 
að fylla í skörðin. En það varð fyrst 
sjeð, þegar búið var að athuga lands- 
búskapinn 1917, hvernig tekjurnar 
mundu hrökkva til, og á því getur mað- 
ur einnig búið sjer til dálitla framtíðar- 
mynd af því ári, sem nú stendur yfir. 
En nú var ekki hlaupið að því, að fá 
yfirlit yfir árið 1917, það var fyrst gert 
eftir 30. mars, þegar búi var að ljúka 
reikningunum hjá landsfjehirði. Bók- 
færelan er en svo garnaldags í stjórnar- 
ráðinu, að hun gefur ekkert heildaryfir- 
lit yfir hag landssjóðs og veldur það 
því mikilli fyrirhöfn, að ná í það yfirlit. 
En fyrst, að því loknu, ákvað stjörnin, 
að koma með tekjuaukafrumvörp. Jeg 
skýt því hjer inn í, að stjórnin er nú 
að undirbúa nytisku bókhald i stjórnar- 
ráðinu og verður þá öll stjórn fjármál- 
anna ljettari. Ætti að hafa verið búið 
að bæta úr þessu fyrir löngu. Annars 
er það dálítið einkennilegt, að háttv. 
þm. (S. St.) hefir varla minst á frumv. 
þau, sem hjer liggja fyrir. Það hefir 
að eins verið notað sem tilefni til þess

að hefja eldhúsdagsumræður. Fyrir mjer 
má herða á þeim eins mikið og hver 
orkar.

Jeg hefi áætlað, að tekjur samkvæmt 
frv. þessu mundu nema 2—300,000 kr. 
En ein8 og jeg tók fram í dag, þá kæmi 
mjer ekki á óvart, þótt tekjuaukinn 
næmi 400,000 kr. á ári, eða 800,000 kr. 
á ljárhagstímabilinu, og einhverntima 
hefði háttv. þm. N. ísf. ekki talið það 
neitt smáræði. Háttv. þm. (S. St) sagði, 
að það hefði átt að koma með tekju- 
auka, sem næmi miljónum, en það er 
mjög mikið álitamál, hvort nú sje fært 
að leggja svo gífurlega skatta á þjóð- 
iua, þegar harðast sverfur að. Þinginu 
yfireást í því, að skattleggja ekki stríðs- 
gróðann, sjerstaklega á árinu 1916. En 
þegar frá honum er horfið, þá mun örð- 
ugt að hitta á rjettláta tekjustofna. 
Hvar eru þeir? Getur háttv. þm. (S. 
St.) bent á nýjar og betri leiðir? Hefir 
honum á andvökunóttum sínum heima 
í Vigur, út af fjárhagnum, biret nokkr- 
ar nýjar leiðir. Og hverjar eru þær? 
Trúin á aðfinslurnar verður minni, ef 
þeir, sem finna að, geta ekki bent á 
neitt betra, eða á neitt annað. Þá vakn- 
ar grunurinn um að hjer sje verið að 
búa út fótakefli fyrir stjórnina. Ef jeg 
nú spyr háttv. þm. (S. St.) á hvaða 
leiðir hann vilji benda, þá býst jeg við, 
að fá ekkert svar. Jeg veit, að háttv. 
þm. (S. St.) er meistari í að berja bar- 
lómsbumbuna. En er það — einmitt 
það, sera okkur riður me3t á, á þessum 
tímum? Jeg efast um það. Hitt er víst, 
að þeBsi háttv. þm. (S. St.) setur sjer 
ekki fyrir mark, að telja kjark i þjóðina; 
það er eins og hann sje altaf að reyna 
að sannfæra alla um það, að hún sje 
að fara niður fyrir bakkann. Og það 
er eins og guðsmaðurinn í Vigur sje að 
bíða eftir þvi, að blessa yfir þjóðina, 
þegar hún sje komin niður fyrir bakk- 
ann.



321 Stjórnarfrunlvörp samþykt. 322
Stimpilgjald.

Þá talaðí hv. þm. (S. St.) um skakka- 
föllin. Jeg spurði við hvaða skakkaföll 
hann ætti, og svaraði hv. þm. (S. St.) 
þvi þannig, að hann ætti við Tjörnes- 
námuna og dýrtiðarvinnuna, Um Tjör- 
nesnámuna skal jeg láta þess getið, að 
jeg er með öllu ókunnugur rekstri henn- 
ar, en veit hins vegar, eins og jeg hefí 
tekið fram áður, að á henni hefir orðið 
tap. En jeg hygg, að það sje vist, að 
námurekstur þessi, sem byrjaður var 
áður en jeg kom i stjórnina, hafí verið 
haldið áfram að tilhlutun siðasta Alþing- 
is, sem vildi láta gera tilraun til þess 
að afla eldneytis.

Að þvi er hin skakkaföllin snertir, þá 
er það vitanlegt, að tap hefír orðið á 
landssjóðavinnunni, enda fór hún fram 
á harðasta tima ársins. Jeg hefí skýrt 
frá þvi áður, að tap þetta muni ekki 
nema minna en 70—80 þús. krónum, en 
jeg hygg, að ef háttv. þm. (S. St.) hefði 
verið í sporum stjórnarinnar, þá mundi 
hann ekki hafa sjeð sjer annað fært en 
að láta vinna hjer i vetur. Jeg minnist 
þess, að einu sinni er vjer vorum sessu- 
nautar i háttv. Ed., þá var hann að tala 
um að drottinn Zebaoth heyrði bænir 
fátæklinganna, þótt embættismenn þessa 
bæjar heyrði þær ekki inn á hlýjar 
skrifstofur sínar. Það sem háttv. þm. 
(S. St.) hamast nú yfir, er að stjórnin 
daufheyrðist ekki við bænum fátækling- 
anna; því að það má hann nú gjarnan 
vita, að svo krefti að hjer i Reykjavik 
i vetur, að margir hurfu grátandi frá 
atvinnuskrifstofunni, sem ekki áttu kost 
á að fá atvinnu. Jeg verð að játa það 
hjer, að jeg. vildi ekki bera ábyrgð á 
þvi, að börn fátækra fjölskyldumanna 
hefðu dáið eða orðið heilsulaus, þótt á 
því hefði sparast eitthvað úr landssjóð- 
inum. Og hver vildv-bbra -þá ábyrð?

Háttv. þm. (S. St.) fjajgviðrast iít af 
Alþt. 1918 B. (29. löggjtfuþing)

þvi, að stjórnin hefði ekki farið frá, þeg* 
ar verðhækkunartollurinn var feldur á 
síðasta þingi. Þetta snertir ekki mig, 
heldur fyrv. fjármálaráðh. En um það 
held jeg að allir muni mjer nú sara- 
mála, að það hefði verið barnaskapur 
af hverri stjórn, sem var á þeim tím- 
um, sem nú standa yfir, að fara frá 
fyrir ekki meiri ástæðu en þessa.

Háttv. þm. (S. St.) fjargviðraðist einn* 
innig yfír því, að stjórnin hefði fyrir 
stuttu Bagt, að hún kæmi ekki með fjár- 
aukalög. En háttv. þm. (S. St.) mátti 
marka það á þvi, að stjórnin lagði eng* 
in fjáraukalög fyrir þingið og sagði 
ekki heldur að hún ætlaði að gera það 
— að þau yrði ekki lögð fyrir þingið.

Ástæður fyrir þvi, að jeg kom ekki 
með fjáraukalög, voru þær, að jeg vissi 
að i þeim mundi hlaðast upp útgjalda* 
liðir, sem gott væri að vera laus við. 
Um þetta veit jeg að sá háttv. sparn- 
aðarpostuli (S. St.) muni vera mjer sara* 
mála. — En jeg veit að hann hefír 
að eins viljað taka þetta með i þá lúsa* 
leit, sem hann er að gera á stjórninni.

Háttv. þm. (S. St) sagði, svo að jeg 
viki aftur að frv., á bibliumáli sinu, að 
það væri eins og krækiber i helviti. 
Einhverntima hefði háttv. þm. (S. St.) 
þótt 800 þús. kr. stórt krækiber. Hv. 
þm. sagði, að þetta frumv. væri and- 
vandvana fætt. Jeg sje nú varla ástæðu 
til að komast svo að orði, úr því háttv. 
þm. (S. St.) ætlar að vera með frv., og 
hið sama heyrðist mjer á háttv. þm. V.- 
Sk. (G. Sv.). Og enginn annar hefír enn 
mælt á móti frv. Annars er það óneit- 
anlega dálítið einkennilegt, að hv. þm. 
(S. St.) heldur þrumandi ræðu um það, 
hve mikil þörf sje á tekjuauka, og 
haldi svo aðra þrumandi ræðu um hann, 
þegar hann er kominn, án þess þó að 
vera á mótí honum. Eðlilegra hefði

21
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verið, að hóttv. þm. (S. St.) hefði notað 
tima sinn til þess að koma með ný 
tekjuaukafrv.

Jeg man ekki eftir, að jeg þurfi að 
svara háttv. þm. (S. St.) meiru, en haíi 
jeg gleyrat einhverju, mun jeg víkja að 
þvi siðar.

Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) skal jeg 
að eins svara örfáum orðum, því að jeg 
get visað til ýmislegs af því, sem jeg 
hefí tekið fram i svari minu til háttv. 
þm. N.-Isf. (S. St.). Annars get jegekki 
neitað þvi, að öll ræða hans var langt 
um þinglegri en hin ræðan.

Út af þvi, sem háttv. þm. N.-ísf. (S. 
St.) nú gripur fram í, vil jeg minna á, 
að hann viðhafði þessi orð: »hyldýpi 
ráðleysis og hirðuleysi stjórnarinnar«. 
Þetta kalla jeg fullsterk orð. Minsta 
kosti þegar háttv. þm. (S. St.) hefir þau 
um flokksbróður sinn, forsætisráðherr- 
ann. Þvi kemur þingmaðurinn ekki 
með vantraustsyfirlýsingu á stjórnina, 
eftir að hann er búinn að fara svona 
orðum um hana.

Svo að jeg víki þá aftur að hv. þm. 
V.-Sk. (G. Sv.), þá sagði hann, að hann 
hefði ekki oltið út af af aðdáun þegar 
hann sá frv. Því bjóst jeg aldrei við. 
Því að sjálfur hefi jeg, þótt jeg telji 
nauðsyn á tekjuaukanum, talið ýmsa 
galla á frv. Annars býst jeg við, að 
þótt jeg hefði komið með eitthvað að- 
dáunarvert, að háttv. þm. (G. Sv.) mundi 
1 lengstu lög dylja aðdáun sína.

Háttv. þm. (G. Sv.) sagði, að fjár- 
málastjómin hefði ekki haft annað verk 
með höndum en að undirbúa tekjufrv. 
Jeg er sannfærður um, að háttv. þm. 
(G. Sv.) hefir ekkert á móti þvi, að orða 
þetta öðru visi, því að háttv. þm. veit 
vel, að verk þau, sem stjórnin hefir haft 
með höndum eru bæði mörg og erfið, 
og hefir öll stjórnin orðið að taka þátt 
i þeim mörgum hverjum, eins og lika

frv. þessi eru lögð undir samþykki allr- 
ar stjórnarinnar.

Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) lagði áherslu 
á það, eins og háttv. þm. N.-Isf. (S. St.), 
að þessir tekjuaukar væru litlir, og verð 
jeg að vísa, að því er það snertir, til 
þess sem jeg svaraði hv. þm. N.-ísf. 
(S. St.), en spái því, að ef írv. þetta 
verður að lögum, að það reki einhvern 
tima að þvi, að landssjóð muni um tekju- 
aukann af þvi.

Björn Kristj ’.nsson: Jeg hefi 
því miður ekki haft tíma til að setja 
mig inn í þetta frv., en sje þó að nokkr- 
ar breytingar hafa verið gerðar á því, 
frá því frv. sem lagt var fyrir síðasta 
þing. Það er eðlilegt, að tekjur vanti 
og að eitthvað þurfi að gera til þess að 
bæta úr þeim mikla reikningshalla, sem 
orðið hefir á seinasta ári, og verð jeg 
að segja, að siðasta þing hafði ekki 
næga fyrirhyggju- í því efni sem skyldi, 
þegar það nam í burtu verðhækkunar- 
tollinn, og gat ekki fallist á að leggja 
á alment útflutningsgjald. Útflutnings- 
gjaldið er það, sem nú er gerð breyting 
á með stimpilgjaldinu, og það er ekki 
í mörgum myndum.

Jeg verð að drepa hjer örlitið á ýms 
atriði, þó að það þyki ekki tilhlýðilegt 
þegar við 1. umr.

Stimpilgjald þetta er eiginlega útflutn- 
ingsgjald í þrem liðum. Það er stimp- 
ilgjald af verslunarsamningum, l°/0 eða 
sem því svarar, það er stimpilgjald af 
verslunarvíxlum, og svo loks þriðji lið- 
urinn, stimpilgjald af »konnossement- 
um« 1%; þetta er nú útflutningsgjald í 
þremur liðum, sem snertir landbúnaðar- 
afurðir, og við þetta bætist svo 4. lið- 
urinn, venjulegt útflusningsgjald, er um 
sjávarafurðir er að ræða. Þetta er þvi 
ekki annað en útflutningsgjald. Þetta 
er þvi þrefalt útflutningsgjald af land-
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búnaðarafurðum og fjórfalt gjald af 
sjávarafurðum, og þegar búið er að taka 
þessar tekjugreiuir út úr frv., þá er 
það alveg eins og venjulegt stimpil- 
gjaldafrv., og gefur út af fyrir Big 
afskaplega litlar tekjur, en mikið um- 
stang. En eins og gefur að skilja, þar 
sem vörur eru í mjög háu verði, verður 
þetta miklu meira en l°/o> eftir því sem 
vöruverð er undir venjulegum kringum 
stæðum; það verða 2—3%. Jeg lagði 
það til á síðasta þingi, talaði um það 
við stjórnina og þingflokkinn, sem jeg 
vann að nokkru leyti saman við, að 
leggja alment útfíutningsgjald á, 1% af 
landbúnaðarafurðum og um l1/2°/0 af 
sjávarafurðum, en það fekk ekki áheyrn, 
og 'þyrfti þó að athuga vandlega út- 
flutningsgjaldalöggjöfina, sem er orðin 
gömul og margbætt og í 7 lagabrotum. 
Það var því full nauðsyn á að koma 
útflutningsgjaldslögunum í eina heild.

Mig furðar á því, að stjórnin skyldi 
ekki heldur endurskoða útflutningsgjalds- 
lögin, gera þau svo úr garði, að þau 
væri að eins ein lög og hækka svo út- 
flutningsgjaldið; það væri miklu fyrir- 
hafnarminna fyrir þá, sem ættu að inn- 
heimta tollinn, en sleppa svo stimpil- 
gjaldinu, sem verið hefir þyrnir í augum 
manna frá því fyrsta.

1913 var frv. um sama efni lagt fyrir 
þingið, en korast víst aldrei úr nefnd. Ef 
hið sanna úsflutningsgjald er tekið út 
úr frumvarpinu, er ekkert annað eftir 
en það, sem Alþingi hefir aldrei viljað 
líta við. Þess vegna teldi jeg rjettast 
að þessir 4 liðir yrðu fluttir yfir á út- 
flutningsgjaldið, og þau lög gerð upp í 
einu lagi, þvi að þessi stimpilgjaldslög 
eru svo afar umfangsmikil og gefa svo 
litlar tekjur, þegar þau ná ekki lengra 
en lög um það efni gera venjulega.

Eins og menn muna, var jeg dálítið 
Ósamþykkur nefnd þeirri, sem hafði

málið til meðferðar á síðasta þingi; var 
það einkum út af stimpilgjaldi á vixl- 
um.

Ef nú verður ofan á að breyta frv. í 
þá átt, sem jeg hefl bent á, þá ætti 
að fella i burtu víxilstimpilgjaldið, en 
ef það verður ekki gert, þá vil jeg nota 
tækifærið til að benda á, að hjer heflr 
altaf verið gengið mjög illa frá öllu, 
sem lýtur að víxilstimpilgjaldi.

Jeg benti á það 1913, að það væri ekki 
venja neinstaðar, að stimpla vixla, er 
falla i gjalddaga innan 3 daga eða við 
sýningu. Á þá vixla er litið eins og 
þeir væri borgun út i hönd, og því er 
ekkert gjald lagt á þá.

Þegar þetta er nú venja — mjer er 
óhætt að segja um allan heim —, þá skil 
jeg ekki, að háttv. þing eigi eitt að 
skera sig út hvað þetta snertir, og sist 
ætti slíkt að koma fyrir, þegar kept 
hefir verið að því, að koma verslunar- 
löggjöf vorri í samræmi við verslunar- 
löggjöf Norðurlanda. Má t. d. benda á, 
að ýms veralunarlög vor, svo sem víx- 
illögin, og almenn viðskiftalög, sem er 
stór bálkur (E. A.: Og tjekkalögin), 
já, og svo tjekkalögin, eru orðrjettar 
þýðingar úr samskonar lögum hinna 
Norðurlandaþjóðanna.

Jeg skil því ekki, hvernig á þvi stend- 
ur, að ekki er hægt að vera í samræmi 
við frændþjóðir vorar, í öðru eins lítil- 
ræði og þessu, sem þó verður að stór- 
ræði i augum útlendinga, ef öðru visi 
er ákveðið hjer um, heldur en venjaer 
til annarsstaðar. Þess vegna vildi jeg 
mælast til, að nefndin, sem kemur til 
með að fjalla um málið, taki þetta tii 
yfirvegunar, og athugi hvort ekki muni 
rjett, að undantaka víxla, sem greiðast 
eiga við sýning eða innan 3 daga.

Þá benti jeg á það á þinginu i fyrra, 
að smá vlxlar, sem ekki eru verslunar- 
víxlar, ættu að vera gjaldfrjálsir upp

21*
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að vissu takmarki, t. d. 100 kr.; í Nor- 
egi minnir mig að takmarkið sje 200 
krónur.

Jeg veit ekki nákvæmlega hvemig 
hagar til i útibúunum, en hjer í Reykja- 
vík er fjöldinn allur af víxlum, sem 
bankamir kaupa, keyptir beinlinis til 
þess að halda fátæklingum frá sveit. 
Það eru ýmsir kærleiksríkir efnamenn, 
sem hjálpa vilja, sem skrifa upp á þá, 
á veturna þegar þröngt er í búi, og svo 
borga fátæklingarnir þá þegar betur 
stendur á fyrir þeim.

Það væri því mjög óeðlilegt að leggja 
skatta á slika víxla.

Svo kemur annað atriðið, og það er 
tiraatakmarkið fyrir, hversu langan tima 
stimpillinn á að gilda af vixlum. Hjer 
er ekkert ákvæði um það, svo að gjald- 
ið fellur á í hvert skifti sem vixill er 
keyptur og framlengdur. Hjer er þvi 
timatakmarkið algerlega ótakmarkað, en 
erlendis gildir stimpillinn fyrir vissan 
tíma. Vjer getum sjeð hversu órjett 
þetta er, af þvi, að ef fátæklingur t. d. 
tekur vixil til eins árs, og borgar hann 
upp í árslokin, greiðir hann að eins 1% 
stimpilgjald. En ef hann borgar 4 sinn- 
um af honum, 25 kr. i hvert skifti á 
árinu, greiðir hann liðugar 8% í stimp- 
ilgjald fyrir utan vextina. Það verður 
að taka tillit til þessa, enda gera líka 
allar þjóðir það, en hjer er aftur á móti 
öllu haugað saman í einn graut.

Mjer finst að stjórnin hefði þó eitt- 
hvað getað lært af því, sem fram fór 
hjer á þinginu i fyrra.

Vixlar fátæklinganna eru oft svo smá- 
ir; mjer er kunnugt um, að þeir hafa 
oft verið 10—25 kr. Discontóin er 1 
kr. minst, og þar við bættist svo þetta 
stimpilgjald, þá er það samtals tilfinn- 
anlegur skattur á éfnalausa menn.

Ef þvi frv. þetta á að verða að lög- 
um, þá er nauðsynlegt að sníða það 
eftir erlendum lögum um þessi efni.

Það þarf ekki annað en að lita i Hages 
>Haandbog i Handelsvidenskab«, og- auk 
þess munu margir eiga víxilstimpillög 
annara landa, bæði norsk ogdönsk, sem 
hægt mun vera að athuga, enda eru 
þau vitanlega í stjórnarráðinu.

Þá er enn eitt athugavert við þetta 
frv., og það er að hjer er gjaldið reikn- 
að af þeim víxlum einum, er lánsstofn- 
anir kaupa. Svo er það alls ekki er- 
lendis, því að í Englandi t. d. er mjer 
kunnugt um, að stimpilgjald er borgað 
af öllum samningum og víxlum, sem 
ganga manna á milli, og stór sekt ligg- 
ur við, ef einhver hefir ekki stimplað 
tjekk sinn. Mjer finst, að hjer ætti að 
haga þvi eins, og láta lögin ná tilallra 
manna, en ekki til þeirra eingöngu, sem 
skifta við lánsstofnanir. Ef þetta frv. 
yrði að lögum, gætu sem sje allir stærri 
braskarar sloppið við að gjalda stimpil- 
gjald af vixlum, sem ganga þeirra á 
meðal. Sama er að segja um skulda- 
brjefin, því að á þeim ætti að hvíla al- 
ment gjald, sem næði til allra.

Ef að á að búa til Btimpilgjaldslög, 
sem að gagni eiga að koma, þá verður 
að undirbúa þau betur en hjer hefir 
verið gert, og varla treysti jeg þinginu 
til þess að ganga svo frá þeim, að að 
gagni komi.

Jeg vil því leggja það til, hvað svo 
sem gert verður við lögin, að nefndin 
sem málið verður falið, athugi, hvort 
ekki væri rjett að breyta svo til, að 
þeir póatar, sem jeg sagði að væru ekk- 
ert annað en útfiutningsgjöld, yrðu flutt- 
ir yfir i útfiutningsgjaldalögin. Það 
þyrfti ekki að taka langan tíma, og skal 
jeg lána nefndinni uppkast að lögum 
um útflutningsgjöld, sem jeg hefi heima 
hjá mjer. Sömuleiðis, vil jeg ráða nefnd- 
inni til þess að haga víxilgjaidinu, ef á 
að halda þvi á annað borð, líkt og tiðk- 
ast i öðrum löndum. Þá ætti auðvitað 
að fella burtu gjaldið af samningum um
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vörukaup, en láta það felast í útflutn- 
ingsgjaldinu.

Jeg hefi nefnt þetta til leiðbeiningar 
nefndinni, og vona, að bæði henni og 
þinginu takist að fínna tekjuauka, sem 
eru óbrotnir, og lítill kostnaður við að 
koma í framkvæmd. En nú er t. d. 
mjög dýrt að búa til stimpilmerkin.

Að þessu sögðu ætla jeg ekki að 
þreyta háttv. deild frekar í þessu rnáli, 
að svo komnu.

Sigurður Stefánsson: Það var
nú . svo um ræðu hæstv. fjármálaráð- 
herra, að hefði hún snert mína ræðu 
nokkuð til rauna, þá hefði jeg ef til vill 
þurft að svara henni nokkuð itarlega, 
en það er um þessa ræðu hæstv. fjár- 
málaráðherra, eins og aðrar ræður hans, 
að orð skáldsins: »umbúðirnar eru vætt, 
en innihaldið lóð«, eiga mæta vel við 
um hana.

Hann talaði mikið um, að ræða min 
hefði verið árás á stjórnina, en mjer 
þykir nú hæstv. stjórn vera orðin nokk- 
uð viðkvæm, ef hún þolir ekki, að 
sjer sje sagt skýrt og skorinort, hvað 
ábótavant sje gerðum hennar. Eða þyk- 
ist hún má ske svo fullkomin, að ekki 
sje hægt að finna nokkurn skapaðan 
hlut að gerðum hennar? Ef svo er, má 
hún vera viss um, að enginn heilvita 
maður trúir slíku.

Þá lagði hann mikið út af þvi, hvilik 
nauðsyn hefði verið á að kveðja til 
aukaþingsins. Jeg hefi ekkert orð látið 
um það falla, að engin nauðsyn mundi 
verða á þvi, að aukaþing yrði kvatt 
saman á þessu ári, en tók það skýrt 
fram, að jeg hefði búist við að það yrði 
kvatt saman.

En hitt sagði jeg að skifti mestu máli, 
hve nær stjórnin hefði kallað aukaþingið 
saman á árinu. Og það vitti jeg, að hún 
skyldi kalla það saman áður en hún 
hafði uudirbúið þau aðalmál, er það átti

að fjalla um. En þetta atriði varaðist 
hæstv. fjármálaráðherra að minnast á, 
og var ræða hans að þessu leyti hrein- 
asta vindhögg.

Þá fór hann að blanda sjálfum mjer 
inn í þetta mál, en til þess gaf ræða 
mín ekkert tilefni. En úr því að hann 
notaði þetta tækifæri til að bera mjer á 
brýn, að jeg hefði verið loðinn í sjálf- 
stæðismálinu, þá vil jeg segja hon- 
um, að hafi jeg verið »loðinn« í því, að 
þá hefir hann verið »snoðinn« í þvi.

Þá tók hann það fram, að nauðsyn 
hefði borið til að kalla saman þingið á 
þessum tíma, vegna sjálfstæðismálsins. 
En nú er það komið á daginn, að þing- 
ið hefir setið mánaðartíma, og ekkert 
kvak frá stjórninni enn heyrst, og þó 
hlutu allir að búast við, að þetta yrði 
aðalmálið á aukaþinginu. Það er því 
þegar komið á daginn, að stjórnin hefir 
kvatt saman þingið mánuði fyr en þörf 
var á, þessa máls vegna, og fullar lík- 
ur á, að meðferð þessa máls á þinginu 
geti dregist annan mánuðinn til, ogþað 
af þeim ástæðum, sem stjórninni máttu 
vera kunnugri en fle3tum þingmönnum.

Þá fjargviðrast hæstv. fjármálaráð- 
herra mikið út af þvi, að ræða min 
hefði verið árás á Alþingi. Hvernig í 
dauðanum getur hann fundið það út úr 
þeim ummælum mínum, að þingið sje 
kallað of snemma saman og sitji hjer 
aðgerðalaust um aðalmálið, sem það var 
kvatt saman til að fjalla um. Það hefði 
miklu fremur mátt segja, að ræða min 
hafi verið rjettmæt umvöndun til stjórn- 
arinnar, heldur en árás á þingið.

Þá bar hæstv. fjármálaráðherra mjer 
það og á brýn, að jeg hefði sagt, að 
stjórnin hefði ekkert gert til þess að 
útvega landinu fje. Þetta hefi jeg að 
vísu aldrei sagt. Og þótt stjórnin hafi 
eitthvað gert í þessa átt og gert það 
miklu myndarlegar en raun er á orð- 
in, þá sje jeg ekki, að nein ástæða sje
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til, að lofa bana svo mjög fyrir þau af- 
rek, þvi að hún hefði ekki gert meira 
en það, sem bláber skyldan bauð henni. 
Fjárútveganir hennar hafa sannarlega 
ekki verið svo merkilegar.

En fyrir það ámælti jeg stjórninni, 
að hún skyldi ekki strax, þegar þingið 
kom saman, leggja fyrir það tekjuauka- 
frv., og það þvi fremur, sem fjármála- 
yflrlit það, sem hæstv. fjármálaráðherra 
las upp i þingbyrjun, gaf fullkomna 
ástæðu til þess. Þar sem nú stjórnin 
hefír trassað þennan undirbúning, þá 
lítur ekki út fyrir annað, en að hún, er 
þingið kom saman, hafí ekki vitað sitt 
rjúkandi ráð, hvað hún ætti að gera 
og hvernig hún ætti að útvega landinu 
tekjur.

Annars veit jeg ekki, hvernig jeg á 
að taka hæstv. fjármálaráðherra, þar 
sem hann segir, að »stjórnina vanti ekki 
fje«. Mjer er spurn: Hví er þá stjórn- 
in að koma með þessi frv.? Ef hana 
vantar ekki fje, þá er engin þörf á 
þessum frv. (Fjármálaráðherra: 
Stjórnina vantar ekki fje, heldur tekj- 
ur). Undarlegt er þetta innskot, því að 
vanti stjórnina tekjur, þá vantar hana 
líka fje. Jeg býst líka við, að stjórn- 
inni hafi verið það fullljóst, þegar hún 
lagði þessi frv. fram, að hana vantaði 
fje, þótt hæstv. fjármálaráðherra sje nú 
orðinn á annari skoðun.

Þá var hæstv. fjármálaráðherra að 
tala um, að framkoma mín á þinginu 
væri likari framkomu leikara, heldur 
en alvörugefíns manns. Það er altaf 
hægt að slá fram slikum glamuryrðum, 
þegar ekkert er til brunns að bera af 
rökstuddum andmælum. En jeg er al- 
veg óviss um, hver okkar verður tal- 
inn meiri pólitiskur leikari. Mjer er að 
vísu ekki tamt að breiða út faðminn 
móti fólkinu með hávaða og handaslætti 
og segja: »Elskulega alþýða, hjer stend 
jieg með útbreiddan liknarfaðminn móti

þjer, og vil gera alt fyrir þig og fórna 
mjer þín vegna«. Enda er jeg óviss 
um, hvernig slik fleðulæti verða tekin, 
sjer í lagi þegar faðmlögin verða svo 
föot, að þau kremja jafnvel hold frá 
beini fátæklinganna með hvatvislega 
ráðnum fjárpyntingum á hendur alþýð- 
unni, eins og stjórnin gerði tilraun til 
síðastliðinn vetur. Og samkvæmt at- 
hugasemdum háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.), 
þá er líka með þessu frv. verið að 
leggja ranglátan skatt á bláfátæka menn, 
sem eru að reyna að komast hjá sveit, 
með því að fá smálán í lánsstofnunum 
landsins til að seðja hungur kvenna og 
barna; þau faðmlögin eru ekki heldur 
sjerlega mjúk. Það er hægur vandi að 
hrópa með orðaskvaldri og handaslætti: 
»Jeg er óttalega mikill alþýðuvinur«; 
en betra er að sýna það í verkinu með 
öðru en slíkum spjátrungsskap.

Þá fanst hæstv. fjármálaráðherra það 
undrum sæta, að jeg skyldi ekki koma 
fram með tekjuaukafrv. En hvernig 
getur hann búist við, að maður, sem 
kemur utan af landi, í þeirri góðu trú, 
að stjórnin hafí fundið eitthvað, sem að 
gagni mætti verða til að afla landinu 
tekna, og þegar nú þar við bætist, að 
þessi maður hefir ekki meira til brunns 
að bera heldur en þm. N.ísf. í augum 
hæstv. fjármálaráðherra, hvernig getur 
hann þá búist við þvi, segi jeg, að slík- 
ur maður komi með undirbúið tekju- 
aukafrv., og fari þannig að hjálpa stjórn- 
inni til þess að gera það, sem hana 
ber heilög skylda til að gera.

Þá get jeg fullvissað hæstv. fjármála- 
ráðherra um það, að mig langar ekki 
mikið upp í ráðherrastólinn, og það hefí 
jeg sýnt fyr, að jeg hefi lítið þjáðst af 
þeim sjúkdóm, sem »ráðherrafeber« er 
nefndur. En það get jeg bent á, að 
síðustu árin hafa ýmsir viljað lafa í 
þeim tignarsessi, þótt þeir væru lítt 
hæfir til þess.
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Að jeg berji barlómsbumbuna er eitt 
af þessum rakalausu glamuryrðum 
hæstv. fjármálaráðherra. Þótt jeg hafi 
verið gætinn fjármálamaður og hafi 
viljað sníða oss stakk eftir vexti í fjár- 
málum vorum, þá skammast jeg min 
ekkert fyrir það, þótt sú ráðbreytni min 
hafi oft mælst miður vel fyrir hjá at- 
hugalitlum fjármálafifium. Jeg veit, að 
slíkt lætur illa í eyrum lýðskrumar- 
anna, sem ætið þykja allir vegir færir. 
En það hefir oft sýnt sig, að þeir, sem 
hægara fara, komast engu ver áfram 
heldur en þeir, sem litt hugsað fiana 
beint af augum, jafnvel út í hverja 
ófæru. Þá get jeg fullvissað hæstv. 
fjármálaráðherra um það, að mjer þykir 
alt annað en gaman að því, að sjá þjóð- 
ina »fara niður fyrir bakkann<, eins og 
hann gaf i skyn i ræðu sinni. Jeg mun 
heldur verja mínum veiku kröftum til 
þess, að ekki komi til slikrar ógæfu, 
þótt sá róður sje erfiður á þessum sið- 
ustu og verstu tímum.

Þá mærðaði hæstv. fjármálaráðherra 
mikið um, að sjer þætti aðferð min i 
þessu máli harla skritin, þar sem svo 
liti út, sem jeg væri með og móti tekju- 
auka. En þetta er, eins og svo margt 
annað, talað út í bláinn.

Jeg sagði, að jeg myndi fegins hendi 
taka móti hverju þvi tekjuaukafrv., sem 
fram kæmi og eitthvert vit væri i, og 
þetta stend jeg við. En í ræðu minni 
var jeg að finna að leiðunum, sem stjóm- 
in færi hjer, jafnframt því sera jeg vitti 
það, að þingið hefði verið látið Bitja 
langan tfma yfir lítilsverðum málum, 
áður en stjórnin loksins ungaði út þess- 
um tekjuaukafrv.

Þá var hæstv. fjármálaráðherra að 
brýna mig með þvi, að jeg hefði notað 
óþingleg orð um hæstv. forsætisráðherra. 
En slik orð hefi jeg aldrei viðhaft, enda 
fann hæstv. forseti ekki ástæðu til að 
taka fram i fyrir mjer. En það skal

jeg láta hæstv. fjármálaráðherra vita, 
að jeg hefi ekki tekið því ástfóstri við 
hæstv. forsætisráðherra, að jeg móti 
betri vitund telji alt rjett, sem hann 
gerir. Það er heilög skylda hvers þm., 
hverju fiokksbroti sem hann tilheyrir, 
að finna að þvi, sem honum þykir að- 
finsluvert, hver sera í hlut á. Stjórnar- 
farið hjá oss er nógu öfugt og snúið, 
þótt allar þessar flokkanefnur þingsins 
geri ekki alt sitt til að halda þvi i sama 
óheillahorfinu með hræsni og hlifð við 
þá, sem með völdin fara. Jeg er ekki 
kominn á þing til þess, að halda dauða- 
haldi í ráðherrana, og því stend jeg mig 
vel við, að segja hverjum þeirra sem 
er til syndanna. Jeg segi ekki, að mjer 
geti ekki skjátlast i aðfinslum minum, 
en þá er að leiðrjetta þær með kurteisi 
og skynBamlegu viti, en svo hefir ekki 
verið gert hjer, þvi að ræða hæstv. 
fjármálaráðherra var fimbulfamb út í 
loftið, sem ekkert snertir aðfinslur mín- 
ar. Hæstv. fjúrmáiaráðherra var að 
ögramjertil þess, að koma fram roeð van- 
traustsyfirlýsingu. Einhverntíma hefði 
ekki þurft að ögra þm. N.-ísf. til slikra 
hluta, en hann er ekkert eggjunarfífi 
hæstv. fjármálaráðherra.

Atvinnumálaráðher/a (S J ):
Það eru ekki mörg orð, semjegætlaað 
segja, þvi að jeg vil ekki blanda mjer 
inn i þá orðasennu, sem hjer er háð. 
En mjer fanst háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) 
leggja aðaláhersluna á það bjargráðið, 
að hafa nóga peninga á reiðum hönduin 
i landssjóðnum, en forðast lántökur. Jeg 
held, að skoðanir hagfræðinga um þessi 
efni, sjeu mjög misjafnar. Og þingið 
hefir sýnt það áður, þegar um stór fyrir- 
tæki hefir verið að ræða, að það hefir 
treyst sjer til þess að taka lán, til þess 
að hrinda fyrirtækjunum í framkvæmd. 
Sú aðferð hefir líka gefist vel. Á sama 
hátt tel jeg síður en svo fráleitt, að taka
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lán til þess að bjargast út úr núverandi 
vandræðum, svo að eigi þurfi með stór- 
kostlega auknum álögum að ganga of 
nærri hinu veiklaðagjaldþolialmennings.

Þótt jeg neiti því enganveginn, að 
peningarnir sjeu gott bjargráð og að 
mikið sje undir því komið, að þeir sjeu 
nógir til í landinu, þá verða að koma 
fram raddir um fleiri bjargráð, og eitt 
það allra mikilvægasta, sem hægt er 
að benda á, er kraftur sjálfra vor til 
þess að framleiða sem mest af innlendri 
fæðu og innlendum vörutegundum yfir 
höfuð. Þau bjargráð býst jeg við að 
beri á góma seinna, og skal þvi ekki 
fjölyrða um þau nú, þar sera þau snerta 
ekki beint þetta mál. En hv. þm. N.-ísf. 
(S. St.) vill vonandi veita fylgi öllu því, 
sem eykur bjargráðin og fjölgar þeim.

Bjarni Jónsson: Jeg hafði satt 
að segja ekki búist við miklum tekju- 
aukafrv. á þessu þingi. og er yfir höfuð 
á alt öðru máli en háttv. sessunautur 
minn »sálugi« (S. St.), sem nú er dauður. 
Jeg tel þjóðina ekki færa um, að leggja 
á sig mikil gjöla umfram það, sem orðið 
er, þótt jeg verði einna helst að fallast 
á Btimpilgjaldsfrv., með því að það gjald 
kemur i höfuðatriðunum helst niður á 
þeim, sem best hafa beinin. Háttv. þm. 
N.-ísf. (S. St.) neitaði þvi, að hann hefði 
gert árás á þingið í fyrri ræðu sinni, 
en sagði þó um leið, að þingið hefði 
skilið illa og hirðuleysislega við fjár- 
lögin, og þess vegna hefði sjer fyrst orð- 
ið fyrir að hugsa, er þetta þing var 
kallað saman, að það væri gert vegna 
fjárhagsins. Hvað er það annað en árás 
á þingið, að segja, að það skilji illa og 
hirðuleysislega við stærstu málin? Og 
hvað er það annað en árás á stjórn lands- 
ins, að komast þannig að orði um við- 
leitni hennar í að bjarga landinu fram úr 
ógöngum þeim, sem af heimstyrjöldinni 
stafa, að hún leggi fyrir þingið gömul

tekjuaukafrumv., skrifuð upp úr Alþing- 
istíðindunum, í stað þess að koma með 
nýjar tekjulindir. Það er undarlegt af 
háttv. þm. (S. St.) að vera að tala um 
nýjar tekjulindir, þegar helst litur svo 
út, að allar gamlar tekjulindir ætli að 
lokast. Og þótt það sje míkilvægt, að 
hagur landsins standi vel, þá er annað 
mikilvægara, að landsmenn sjálfir þurfi 
ekki að þola neyð og jafn vel hungur. 
Standi hungur og neyð fyrir dyrum, án 
þesB að reynt sje að ráða bót á, þá er 
landsmönnum dauði vís, en tekjuhalli 
er ekki dauði, heldur skuld, sem má 
borga síðar. (8. St.: Með hverju?). 
Sá, sem aldrei tekur lán, til þess að sjá 
sjer og sínum farborða, þegar neyðin 
steðjar að, hann fer í hundana; hinn 
hefir sig áfram, sem með lánunum klíf- 
ur fram úr örðugleikunum, meðan þeir 
sækja að, og rjettir við, er þeim er 
lokið.

Það er undarlegt, að sarni háttv. þm., 
sem ekki þekkir önnur ráð, til þess að 
rjetta við hag landsins en að kreista 
sem mest fje út úr landsmönnum, 
skuli vera formaður I bjargráðanefnd. 
Það er rjett, að það eru bjargráðin, næst 
sjálfstæðismálunum, sem gert hafa það 
nauðsynlegt að kalla saman þetta þing, 
og jeg býst við þvi, áður en þingi 
lýkur, að þá munum við spyrja hina 
háttv. bjargráðanefnd og formann henn- 
ar, hvaða ráð hún muni telja heppileg- 
ust til bjargar fólkinu í landinu, en þá 
býst jeg við, að háttv. þm. (S. St.) segi 
annað en að það verði gert með því, 
að pína fje út úr landslýðnum, sem á 
að fara að bjarga. (S. St.: Jeg sagði 
það aldrei). Það þýðir ekki að þræta 
fyrir það, og töluð orð verða ekki aftur 
tekin.

Sami háttv. þm. (S. St.) talaði mikið 
um það, hve sorglegt hefði verið, að 
verðhækkunartollurinn var feldur í fyrra, 
og spurði, hvers vegna stjórnin ekki
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sagði þá af sjer. Finst honura í raun 
og veru, að það væri ástæða fyrir stjórn 
að segja af sjer, þó að við yrðum ekki 
svo langt leiddir, að leggja verðhækk- 
unartoll á íslenskar afurðir, þar sem 
framleiðslukostnaðurinn hefir stigið raarg- 
falt meira en verðið. En þetta var nú 
djásnið, sem var drepið i fyrra. Verð- 
hækkunartollurinn var altaf ranglátur, 
því að hann kom niður á tveim stjett- 
um í landinu, og það á þeim, sem mest 
greiddu í landssjóðinn fyrir. Auk þe3s 
var hann svo vitlaus í eðli sínu, að ekki 
getur vitlausara, þar sem gjald var lagt 
á hækkun verösins, án nokkurs tillita 
til framleiðslukostnaðar. Sök sjer hefði 
verið, ef lagt hefði verið á ágóða, í stað 
þess að láta menn gjalda skatt af skaða 
sinum.

Sami hv. þm. (S. St.) kvað undarlegt, 
hversu seint frv. koma frá stjórninni. Jeg 
vil skoða þennan drátt þannig, að stjórnin 
hafi viljað yfirvega nákvæmlega ogskoð- 
að huga sinn um það, hvort það væri 
sæmilegt, að koma fram með nokbur 
tekjuaukafrumv. á þessu þingi, þegar 
þjóðin horfir fram á hungur. Honum 
þótti leiðinlegt, hve þetta þing væri bú- 
ið að standa lengi, og þó lítið gert. Jeg 
skal kannast við það, að háttv. bjarg- 
ráðanefnd, sem hann er formaður í, hafi 
enn litið gert, eða látið frá sjer heyra, 
en vil ekki áfellast hann fyrir það. Mjer 
er kunnugt um, að hann hefir haft for- 
föll — verið veikur — og að hann hefir þó 
haldið fundi heima hjá sjer i nefndinni; 
vænti jeg, að árangur þeirrar starfsemi 
komi þó að minsta kosti í ljós áður en 
langt um líður. — Annars var það eftir- 
tektarvert, að það fyrsta, sera þessi hv. 
þm. (S. St.) gerði, eftir að hann kom á 
þing, var að tala um, að hann þyrfti 
að fara heim. Og þó veit hv. þm. (S. 
St.), að stjórnin var til neydd að kalla 
saman þing, einmitt nú, þegar svo mörg

Alþt. 1918. B. (29. iöggjafarþing).

vandamái ber að höndum, og að það á 
að vera henni til trausts og tryggingar.

Við skulum t. d. setja svo, að versl- 
unarsamningar þeir, sem nú standa 
yfir við England, færu út um þúfur, 
hvað verður þá? Það, að öllum að- 
flutningum verður lokið, og að við verð- 
um að búa við sömu kjör og á verstu 
einokunartímum. Þá verða búmennirnir 
á þingi að koma meó ráð til bjargar 
og mega því síst um það hugsa nje tala, 
að komast burt af þingi sem fyrst.

Stjórnin hefir það sjer til afsökunar 
i þessu máli, að hún veit ekki fremur 
en aðrir, hvað upp á teningnum verður 
í þessutn samningum. Það er því skiljan- 
legt, að hún vilji ekki taka svarið upp 
á sínar herðar, og þó að þingið hefði 
verið kallað saman til þess eins, að at- 
huga svör Englendinga i þessu máli, þá 
hefði það eitt verið fullnægjandi ástæða.

Frá búmannsins sjónarmiði er það 
lika skýrt, að þingið mátti ekki koma 
seinna saman. Bjargræðistíminn fer nú 
í hönd og á þeim stutta tíma á fólkið 
að búa sig undir veturinn. Til þess að 
sá undirbúningstími geti orðið að gagni, 
þurfti þingið, í samráði við stjórnina, að 
gefa út hagkvæmar fyrirskipanir og sjá 
um, að þjóðina skorti ekki þau skilyrði, 
sem þarf til þess, að framleiðslan geti 
hepnast. Ýmislegt, sem sjávarútvegin* 
um tilheyrir, þarf þingið að útkljá sem 
fyrst, og nú liggur fyrir því fráfærna- 
frumv. stjórnarinnar, sem á að gilda 
fyrir sumarið í sumar, ef það kemst í 
gegn. Og fleira þes3u líkt mætti upp 
telja. Það er nú í mesta lagi ’/2 mán- 
uður eða 3 vikur þangað til maður verð- 
ur að vera kominn að niðurstöðu um 
þetta. En jeg held, að þingið sje ekki 
enn komið að neinni niðurstöðu. Stjórn- 
in hefir því kallað þingið of seint sam- 
an, ef nokkuð er.

Jeg verð að vera mildur í orðum 
22
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við hinn hv. þm., framliðna þm. (S. St.), 
sem jeg beini aðallega orðum mínum 
tiJ, en get þó ekki stilt mig um að 
minnast á tvö atriði; annað þeirra mint- 
ist háttv. þm. (S. St.) sjálfur á og kall- 
aði öskjuhlíðarfarganið; hitt er frá sjálf- 
um mjer runnið. Mjer verður þá fyrst 
fyrir að spyrja: Hvað er þetta öskju- 
hlíðaifargan? Því er fljótsvarað. Svo 
var mál með vexti, að menn urðu var- 
búnir við vetrinum síðasta, og sáu ekki 
fram á annað en að lítt gerlegt mundi 
að halda líflnu í þeim ’/4 landsmanna, 
sem saman eru komnir hjer í Rcykja- 
vík, nema fólkið fengi peninga, sem það 
gæti bjargast með fram úr mestu örð- 
ugleikunum. Og úr því að bær og land 
varð að leggja til peninga til þess, að 
fólk dæi ekki úr hungri hjer í vetur, 
þá er ekki að álasa stjórninni fyrir það, 
að nokkrir steinar komu í staðinn, — 
verk, sem gaf af sjer nokkrar þúsundir. 
Þetta er nú kallað öskjuhiiðarfarganið 
af þeim manni, sem verið hefir drott- 
ins þjónn í heilan mannsaldur og þá 
náttúrlega ekki gleymt kærleikanum og 
náðinni. Þessi æfilanga iðkun guðrækn- 
innar hefir þá leitt hann til þess að 
kalla það öskjuhlíðarfarganið, þegar 
fátækum mönnum er bjargað undan 
hungri og heilsuhruni.

Hitt atriðið, sem jeg vildi minnast á, 
er sparnaðarhugvekja frá sjálfum mjer. 
Þetta frumv., sem lagt var fram í morg- 
un, var fyrst reifað af hæstv. fjármála- 
ráðh., svo talaði háttv. þm. V.-Sk. (GL 
Sv.) við hóf, svo að engar umræður 
þurfti af því að leiða, en að því búnu 
kemur háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) með 
klukkutíma ræðu, þar sem hann ræðst 
á stjórnina; stjórnin þarf að svara og 
út af ræðunni spinnast langar umræður. 
Háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) heflr því með 
þessu tafið þingið um heilan dag. Nú 
er talið, að þingið kosti landið 600 kr. 
á dag, svo telja má, að það láti nærri

sanni, að klukkutima þingræða, prentuð 
í þingtíðindunum, kosti 400 kr. Það er 
óhætt að gera ráð fyrir, að út af árásar- 
ræðu þm. (S. St.) spinnist að minsta 
kosti 10 ræður álíka; það gerir 4000 
kr. Alls hefir því háttv. þm. N.-ísf. (S. 
St.) bakað landinu 5000 kr. tjón fyrir 
að hafa velt úr sjer ókvæðisorðum um 
stjórnina.

Magnús Pjetursson: Jeg get
undirskrifað flest af því, sem háttv. þm. 
V.-Sk. (G. Sv.) og háttv. þm. N.-ísf. (S. 
St.) sögðu um aðgerðir stjórnarinnar i 
þessu máli. Háttv. þm. Dala. (B. J.), 
þessi sjálfkjörni skjaldsveinn stjórnar- 
innar, sem altaf þýtur upp, ef hann 
heldur að andi á hana, bar fram sem 
ástæðu fyrir þvi, að stjórnin hefði ekki 
komið fram með tekj uaukafrv. fvr en 
nú, að hún hefði sennilega verið að 
skoða huga sinn um, hvort hún ætti 
að koma fram með nokkurt tekjuauka- 
frv. En þetta er ekki rjett, því að hv. 
fjármálaráðherra lýsti yfir þvi í þing- 
byrjun, að stjórnin ætlaði að koma með 
slík frv.

Eitt er undarlegt og nýstárlegt í þessu 
efni, en það er það, að sú breyting er 
nú gerð á gamla stimpilgjaldsfrv, sem 
brýtur mjög bág við þá stefnu, sem 
háttv. fjármálaráðherra og þm. Dala. 
(B. J.) hafa haft. Fjármálaráðherra ját- 
aði að vísu, að það væri á móti sínu 
gamla »principi«. Hann var nefnilega 
áður algerlega á móti því að leggja 
toll á vörur framleiddar i landinu. En 
þessi nýja viðbót stjórnarinnar er ekk- 
ert annað en útflutningstollur — grímu- 
klæddur þó.

Hæstv. fjármálaráðherra játar það 
líka, að hann hafi haldið öðru fram um 
þetta á Alþingi 1915 en nú kemur í 
frv. stjórnarinnar, en það stendur þó í þing- 
ræðu eftir hann, að hann sje algerlega 
á móti öllum auknum tolli á innlendar
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framleiðsluvörur; og þá hafði og háttv. 
þm. Dala. (B. J.) aðra skoðun á því en 
nú. (B. J.: Þetta er ekki tollur). Það 
verkar sem tollur, þótt það sje kallað 
stimpilgjald, og er því í raun og veru 
tollur. Það vita allir, jafnvel þm. Dala. 
(B. J.). Þá, 1915, var háttv. þm. Dala. 
(B. J.) svo mjög á móti þessum tolli, 
að hanu tók mjög djúpt i árinni í orð- 
um um hann; meðal annars bjó hann, 
eins og oftar, til nýyrði um toll á inn- 
lendum afurðum — verðhækkunartoll- 
inn — og kallaði hann jfátækrafláttu«, 
en nú lítur út fyrir, að háttv. þm. Dala. 
(B. J.) hafi ekki neitt á móti því, að 
flá fátæka alþýðu, og vilji leggja toll 
þennan á hana. (B. J.: Jeg get komið 
fram með brtt. síðar). Við sjáum til, 
hvað úr því verður, en ætli hann 
fari ekki eins og karlinn, sem ekki 
vildi jeta kjöt? — Hann át klauflax. 
Ætli það verði ekki eins? Hann vill 
ekki tekjurnar, þegar þær heita tollur, 
en ef skift er um nafn og þær kallaðar 
stirapilgjald, þá þykja honum þær góm- 
sætar. Og jeg fæ ekki skilið, hvar þessi 
tollur ætti að koma niður, ef eigi væri 
það á almenningi. Ekki greiða kaup- 
menn hann úr sínum vasa, heldur raunu 
þeir kaupa vöruna þeim mun ódýrar. 
Og þá er miklu betra að ganga hreint 
að verki, eins og háttv. 1. þm. G.-K. 
(B. K.) sagði, og hafa þennan útflutn- 
ingstoll sjer með rjettu hejti. Jeg vil 
því taka undir þau tilmæli hans«(B. K.), 
að háttv. nefnd, er fær málið til yflr- 
vegunar, athugi, hvort eigi sje rjett að 
greina þetta frá frv. stjórnarinnar.

En hvar er háttv. þm. Dala. (B. J.)? 
Þótt jeg renni augum yflr salinn, fæ jeg 
ekki sjeð hann. (3. St.: Hann er í 
gættinni). Jeg vildi svara honum ör- 
fáum orðum, úr því að háttv. þm. N.-' 
ísf. (S. St.) er dauður. Mjer kom það 
ákaflega kynlega fyrir sjónir, að háttv.

þm. Dala. (B. J.) skyldi vera að víta 
háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) fyrir, að hann 
hefði haldið langa ræðu. Jeg held, að 
hjer eigi fullkomlega við, að sá eigi 
ekki fyrstur að kasta grjóti, sem í gler- 
húsi býr, og jeg hjelt, að háttv. þm. 
Dala. (B. J.) hefði svo oft heyrt það, 
að hann sjálfur væri að þessu leyti dýr- 
astur allra þm. og tefði þingið með 
löngum og leiðum ræðum, og eigi gerir 
hann hvað minst að því nú, er hann 
sprettur á fætur í hvert sinn, sem hon- 
um flnst vera andað á stjórnina, .jafn- 
vel þótt það sje svo lint gert, að stjórn- 
in finni það varla sjálf. Það er eins og 
þar sjeu einhverjir þreifiþræðir út úr 
stjórninni, sem sjeu miklu viðkvæmari 
en stjórnin sjálf.

Fjármálaráðherra (S. E): Hv.
þm. N-ísf. (S. St.) hagaði mjög ein- 
kennilega orðum sínum í siðustu ræðu 
sinni. Þóttist alls ekki hafa ráðist á* 
stjórnina, og dáðist að sinni eigin hóg- 
værð. Háttv. þm. (S. St.) minnist þó 
ef til vill þess, að hann talaði um »hyl- 
dýpi ráðleysis og aðgerðaleysis hjá 
stjórninni*. (S. St.: Hann sagði það, 
karlinn). Og þetta mun í flestum sið- 
uðum löndum vera skoðað sem árás. 
En annað mál er það, ef háttv. þm. (S. 
St.) hefir iðrast þessara orða; þá er sjálf- 
sagt að fyrirgefa honum það, gömlum 
manninum. Enn þá bljes háttv. þm. (S. 
St.) út af því, að aukaþingið hefði verið 
kallað saman. En jeg er búinn að færa 
glöggar ástæður fyrir samankölluninni. 
Var ástæðan sú ærin nóg, að gera þurfti 
samninga við Bretann. Og eðlilegt, að 
stjórnin í slíku stórmáli vildi hafa þing- 
ið sjer við hlið, því að sú getur niður- 
staðan orðið af þessum samningum, að 
þjóðin þurfi alveg að breyta lifnaðar- 
háttum 8Ínum Og hve nær er þörf á, 
að þing sje kvatt saman, ef ekki undir

22*
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slíkum kringumstæðum ? Þetta hljóta 
allir að sjá, sem ekki eru gengnir í 
barndóm og hugsa um annað en að 
gera árás á stjórnina.

Þá ætti öllum að vera Ijóst, eins og 
jeg vjek að í fyrstu ræðu minni, að höf- 
uðástæðan til þingsamanköllunarinnar 
voru sjálfstæðismálin. Er nú gleymt, 
hver afdrif fánamálsins urðu í ríkisráði? 
Og er ekki öllum ljóst, að sú varð nið- 
urstaðan í því máli, að stjórninni var 
nauðsynlegt að ráða ráðum sinum með 
þingjnu um það mál? Og ekki veit jeg 
betur en þetta mál sje enn í höndum 
þingsins. Fullveldisnefndin situr á rök- 
stóium og hefir málið til meðferðar. Jeg 
skal ekki fara mikið inn á afskifti 
háttv. þm. (S. St.) af sjálfstæðismálun- 
um, en ekki mundi of mikið sagt, að 
hann hefði verið loðinn í þeim málum, 
og má af því ráða áhugaleysi hans nú. 
Veit jeg, að allir skilja þau uramæli 
*min. (S. St.: Nei). Man þáekkiháttv- 
þœ. (S. St.) framkomu sina í efri deild 
1913? Mikil var veðrabreytingin þá í 
sál hans. Og roðinn i kinnum hans 
eftir þá framkomu var enginn sjálf- 
stæðisroði.

Háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) sagðist ekki 
vera að tala fagurgala við alþýðu og 
hrópa elskuleg alþýða. Þetta skil jeg 
vel, því að enginn í alþýðustjett mundi 
trúa honum, þótt hann hrópaði þannig. 
Háttv. þm. (S. St.) hefir ekki verið for- 
vörður alþýðunnar. Og hann vinnur 
ekkert á því, þótt hann reyni að gera 
tilraunir stjórnarinnar til að hjálpa í 
neyðinni í vetur tortryggilegar.

Jeg tel, að allir ættu að gleðjast yfir 
því, hve vel bærinn og landið slapp 
yfir þennan harða vetur. Það verður 
ekki metið til peninga. Annars man 
jeg ekki eftir, að jeg þurfi að svara 
háttv. þm. (S. St.) meira. Við stóryrð- 
in vil jeg ekki eltast; þau dæma sig 
sjálf.

Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) kom með 
nokkrar athugasemdir við frv., er jeg 
lít svo á, að frekar heyri til 2. umr. 
um málið en 1. umr., og mun því litlu 
svara þeim nú. Háttv. þm. (B. K.) sagði, 
að hann hefði kunnað betur við að 
leggja útflutningsgjald á vörur en stimp- 
ilgjald það á farmskrárnar, sem hjer er 
ráð fyrir geit. Jeg get alls ekki fallist 
á þetta, vegna þess að það er alls ekki 
ætlun mín að innleiða til langframa 
þennan skatt á afurðir landsins, heldur 
ætlast jeg að eins til þess, að hann sje 
til bráðabirgða. Jeg er jafnmótfallinn 
tolli á afurðum landsins og jeg hefi 
verið, en það hefir orðið að vikja vegna 
tekjuþarfar landsins. Og svo hefir far- 
ið fyrir öðrum háttv. þm. Þannig hafa 
margir, sem harðast stóðu gegn vöru- 
tollinum, framlengt hann vegna nauð- 
synjarinnar. Þetta er alt gert til bráða- 
birgða, með það fyrir augum, að skatta- 
löggjöfin verði öll endurskoðuð hið fyrsta 
sem unt er, og reynt að koma meira 
samræmi i hana en nú er.

Háttv. þm. Stranda. (M. P.) var að 
finna að því, að stjórnin væri að grafa 
upp gömul frv. og leggja þau fyrir 
þingið — jeg sje ekki hvað er eðlilegra. 
Þvi skyldi stjórnin ekki eftir föngum 
hagnýta sjer vinnu fyrri þinga? Frv. 
þetta var samþ. hjer i háttv. Nd. á síð- 
asta þingi. (M. P.: Ekki svona). Það 
er satt, en líkt í frumdráttum, og háttv. 
Ed. tók vel í það, þótt hún vísaði því 
til stjórnarinnar. Og hvað er þá eðli- 
legra en að stjórnin taki það frv., er 
hún býst við, að Alþingi samþ.

Háttv. þm. Stranda. (M. P.) sagðist 
ekki hafa búist við öðru en fálmi frá 
þessari stjórn. Þetta þykir mjer kyn- 
legt, því að jeg hjelt, að hann bæri þó 
fult traust til hæstv. forsætisráðherra; 
að minsta kosti hefir hann verið í banda- 
lagi og trygðaböndum við flokk hans, 
og þeir hafa tylt háttv. þm. Stranda.
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(M. P.) í þær nefndir, er hann langaði 
mest til að komast i.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
hefi þvi miður orðið að neita mjer um 
það, að vera við þá skemtun, sem hjer 
hefir verið i dag, vegna þess að jeg hefi 
haft öðrum störfum að gegna, sem jeg 
hefi talið nauðsynlegri. Jeg mun því 
ekki svara því, er fram hefir komið í 
ræðum manna, en mjer hefir verið sagt, 
að einhverjir háttv. þm. hafi talið ónauð- 
synlegt að kalla saman þingið nú. Jeg 
veit ekki, hvort þeir hafa viljað kalla 
saman þingið fyr eða síðar. Jeg man 
það, að strax í vetur heyrðust háværar 
raddir um það, að nauðsyn væri að 
kalla þingið saman hið bráðasta, en það 
var þá ekki hægt, vegna þess að tíðar- 
farið var slæmt, en svo var þessi tími 
valinn í samráði við marga hv. þm.

En nú, er þing er komið saman, kunua 
sumir því illa, en jeg hygg, að þeir geti 
ekki bent á nokkurn tima, þar sem það 
getur ekki verið nauðsynlegt, að þingið 
eigi setu til þess að vera i ráðum með 
stjórninni, enda er það nú víðast svo, 
að þingin sitja mestan hluta ársins. -En 
það er eins og sumir háttv. þm. vorra 
vilji ekki láta ónáða sig að heiman. 
En sá hugsunarháttur er rangur.

Jeg hygg, að það væri sjálfsagt, að 
þingið kæmi svo snemma saman, að það 
gæti gert ráðstafanir fyrir sumarið, því 
að sumar ráðstafanirnar gátu orðið of 
seint fram bornar, ef komið var fram 
á sumar. Jeg hefi heyrt suma háttv. 
þm. gera mikið úr því, hversu fá frv. 
liggja fyrir þinginu, en jeg tel það ekki 
rjettan mælikvarða, heldur þann, hversu 
mikið gagn er að þinginu, og jeg er 
ekki enn úrkula vonar um það, að það 
geti gert ráðstafanir, sem að haldi geti 
komið.

Og þeir, sem eru óánægir með stjórn- 
ina, mega vera henni þakklátir fyrir að

kveðja þÍDgið svona snemma saman; 
ella hefðu þeir ekki getað sett rannsókn- 
arnefndir, til þess að rannsaka gerðir 
sjórnarinnar. Það gat orðið of seint, 
og verkefni þeirra sumra er svo mikið, 
t. d. rannsóknarnefndaiinnar, sem á að 
rannsaka landsverslunina, að það tekur 
marga mánuði. Þingið hefir líka nóg 
að vinna, ef það að eins vill vinna að 
því, sem nauðsynlegt er. Þessi uramæii 
háttv. þm. eru því alveg út í hött og 
hljóta að vera sögð út í bláiim, án þes8 
að nokkur skoðun eða festa fylgi. Það 
er alveg hið sama og í fyrra, er háttv. 
Nd. var að óska þess, að borið yrði 
fram af landsstjórninni frumv. til laga 
um að bæta kjör kennaranua, en svo 
er stjórnin kemur strax á næsta þingi 
með frumv., þá liggur við, að háttv. 
Nd. verði vond yfir því, og flestir þeir, 
er bæta vildu kjör kennaranna, standa 
upp og beija sjer á brjóst og segja: 
Þetta var ekki meiningin! Jeg gat bú- 
ist við, að menn hefðu fundið að því, 
að þingið væri kallað of seint saman, 
en ekki hinu, að það væri gert of 
snemma. Veðráttan tafði fyrir því, að 
það væri kallað saman. En jeg tek 
ekki við neinum ákúrum fyrir það, að 
hafa kallað þingið of snemma saman. 
Það getur vel verið, að þetta þing þurfi 
að sitja nokkuð lengur á ráðstefnu en 
annars er venja um aukaþing; en um 
það get jeg engu lofað að kalla ekki 
saman þingið á hverju augnabliki, sem 
nauðsyn krefur eða stjórnin telur þess 
þörf.

Magnús Pjetursson: Það var 
örstutt athugasemd út af nokkrum orð- 
um hæstv. fjármálaráðherra, sem sprott- 
in hafá verið af misheyrn eða misskiln- 
ingi. Fyrst var þá það, að jeg mintist 
ekki neitt á vixla, heldur var það hv.
1. þm. G.-K. (B. K.).

Hitt var og sprottið af mjög miklum
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misskilningi, er hann fór að bera af hv. 
þm. Dala. (B. J.). Jeg mintist að eins 
á ræðuhöld hans á þingi, ekkert annað.

En sjerstaklega vildi jeg þó mótmæla 
því, er hæstv. fjármálaráðh. undraðist 
svo mjög, hvað jeg væri harður í garð 
stjórnarinnar, þar sem jeg va>ri svo ná- 
kominn einum þeirra, og skildist mjer, 
að þar ætti hann við »pólitiskan« skyld- 
leika. Mun hann þar hafa sveigt að 
sambandi mínu við Heimastjórnarflokk- 
inn. En það samband er að eins kosn- 
ingasamband, og veit jeg, að hæstv. 
forsætisráðh. mun bera mjer þess vitni. 
Vil jeg taka það skýrt fram, að milli 
mín og Heimastjórnaiflokksins, eða þess 
flokks ráðherra, er ekkert »pólitiskt« 
samband. Mjer þótti vænt um að heyra, 
hve hæstv. fjármálaráðh. vill fylgjast 
vel með »Tímanum«, er hann segir, að 
jeg hafl að eins komist í þessar nefndir 
fyrir samband mitt við Heimastjórnar- 
flokkinn. En ef hann vildi nú gera þá 
nýbreytni, að taka sjer penna og pappír 
í hönd og reikna út flokkahlutföll hjer 
í deildinni, mundi hann komast að þvi, 
að jeg gat vel komist í þessar nefndir, 
þótt jeg væri ekki í kosningasambandi 
við Heimastjórnarflokkinn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj. og til 

fjárhagsnefndar (sjá A. bls. 538) með 
öllum greiddum atkv.

Á 22. fundi i Nd., þriðjudaginn 14. 
maí, var frv. tekið til 2. umr , (A. 55, 
n. 96).

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 24. fundi í Nd., fimtudaginn 16. 

mai, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 55, n. 96).

Frsm. Magnus Guðmundsson:
Eins og nál. ber með sjer, er það ekki 
með glöðu geði, að fjárhagsnefndin legg- 
ur það til, að þetta frv. verði gert að 
lögum, því að gjald það, er frumv. þetta 
leggur á, er nú helmingi hærra en það 
var í fyrra, og var þá samþykt með 
hangandi hendi á síðasta þingi, svo að 
nærri má geta, að það er ekki síður 
nú, þegar auk þess hefir verið bætt við 
gjaldi af farmskírteinum, sem ekki er 
annað eu útflutningsgjald.

En þess ber að gæta, að nefndiu legg- 
ur til, að frumv. þetta verði samþykt, 
vegna þess hvernig fjárhagurinn er 'og 
af því að hún veit, að nú er fvlsta þörf 
á þessum tekjuauka. En hún hefir enn 
fremur lagt til, að þessi iög gildi ekki 
lengur en til ársloka 1921, ekki fyrir 
það, að nefndin sje mótfallin stimpil- 
gjaldinu í sjálfu sjer, heldur af því, að 
nefndinni þykir þetta gjald alt of hátt, 
eins og það nú er, og enn fremur af 
þvi, að það þykir óviðkunnanlegt að 
hafa ákvæði um stimpilgjald af farm- 
skírteinum inni i svona lögum. Vegna 
þess stingur nefndin upp á því, að lög 
þessi gildi ekki lengur en til ársloka 
1921, svo að trygt sje, að þau verði 
endurskoðuð mjög bráðlega, og ætlast 
nefndin þá til þess, ef breyting verður 
þá kotnin á í heiminum, að stimpilgjald 
af farmskírteinum falli burt, því að 
nefndin er mótfallin útflutningsgjaldi.

Þær brtt., sem nefndin stingur upp 
á, eru alls ekki stórvægilegar; þær lúta 
flestar að þessum nýja lið, farmskír- 
teinunum, og miða til þess, að gera 
ákvæðin um þau skýrari, því að þau 
raska þeim grundvelli laganna, sem þau 
voru bygð á í byrjun, þó að reynt hafi 
verið að setja ákvæðin þannig inn, að 
þetta kæmi ekki að sök. Nefndin vill 
styðja að því, að farmskífteinum verði 
ekki skotið undan stimplun, með því að 
skylda afgreiðslumenn skipa til þess,
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að viðlögðum sektum, að afhenda lög- 
reglustjórum öll farmskírteini til stimpl- 
unar. Hugsunin er sú, að afgreiðslu- 
menn skipa eigi að ábyrgjast, að öll 
farmskírteini fari til lögreglustjóra, og 
svo er meiningin, að hann ákveði verð 
vörunnar eftir hinum gefnu reglum.

Jeg hefi heyrt raddir um það, að ekki 
væri nægilega skýrt ákveðið, hvernig 
setja skyldi verð á vörur þær, er farm- 
skírteini ræðir um, en tilætlunin er, að 
verðið verði sett á vöruna á sama hátt 
og gert var ráð fyrir í verðhækkunar- 
tollslögunum frá 1915. Nefndin mun 
athuga til 3. umr., hvort þetta sje eigi 
nægilega skýrt, og mun koma með brtt. 
um þetta, ef þörf þykir. Það skal tek- 
ið fram, að slept er hjer því ákvæði 
verðhækkunartollslaganna, að verð vör- 
unnar skuli sett eigi lægra en gang- 
verð, og er ástæðan til þessa sú, að 
þar sem ekki er um endurgreiðslu stimp- 
ilgjalds að ræða, þótti ekki rjett að gefa 
undir fótinn um það, að setja verðið 
hátt, enda óþarft að mestu nú, þar sem 
bresku samningarnir setja fast verð á 
fiestar vörur.

Nefndin hefir felt í burt stimpilgjald 
af borgarabrjefum handiðnarmanna, en 
sett í staðinn, að skipstjóraskírteini skuli 
stimpla með 10 kr. og stýrimannaskír- 
teini með 5 krónum. Enn fremur er 
hækkað gjald af flestum leyfisbrjefum 
upp í 5 krónur.

Jeg tók það fram, að aðalástæðan fyr- 
ir þvi, að nefndin hefði fallist á þetta 
frv., væri sú, hversu fjárhagur landsins 
er þröngur.

Jeg vil nú, til þess að finna þessum 
orðum minum stað, leyfa mjer að- fara 
nokkrum orð.um um skýrslu fjárhags- 
nefndar um fjárhagsástand landsins. 
Vænti jeg, að hæstv. forseti taki það 
ekki illa upp, þar sem skýrsla þessi 
verður eigi tekin á dagskrá sjerstaklega 
og því eigi hægt að minnast á hana

hjer i háttv. deild, nema í sambandi við 
eitthvert annað mál. Skýrslan sýnir, 
eins og áður er um getið af hæstv. fjár- 
málaráðh., að tekjuhalli ársins 1917 
muni nema nærri 2 miljónum. En upp 
í þennan tekjuhalla er til frá árinu 1916 
tekjuafgangur, sem nemur kr. 143,021,43 
og sömuleiðis er þá innieign hjá lands- 
veralun, er nemur kr. 590,080,63.

Ef nú þessar 2 fjárhæðir eru dregnar 
frá tekjuhalla ársins 1917, verður tekju- 
halli fjárhagstimabilsins 1916—1917 ná- 
kvæmlega talinn kr. 1,207,007,56. Þó 
getur þessi upphæð breyst citthvað, 
vegna þess, að eigi eru enn fram komin 
öll útgjöld, er tilheyra árinu 1917, en 
roiklu getur þetta ekki munað. Um 
innieign hjá landsversluninni er þó rjett 
að geta þess, að hún er alls ekki öll 
frá árinu 1916, heldur hefir hún safn- 
a8t fyrir árin 1914, 1915 og 1916; en 
þar sem hjer er um eign að ræða, sem 
aldrei hefir komist inn í viðlagaajóð, er 
rjett að draga hana frá hjer, þar sem 
reikningur landsverslunarinnar bendir 
ótvirætt til þess, að hún geti borgað 
þessa skuld.

Ef spá á, hvernig fara muni 1918, þá 
mun það ekki svo auðvelt, en þó held 
jeg, að flest bendi á það, að tekjuinar 
verði yfirleitt svipaðar og gert var ráð 
fyrir í fjárlögunum, en sumir tekjulið- 
irnir verða eflaust nokkuð hærri, en 
aftur á móti sumir lægri en áætlað er. 
Eflaust fer tekjuskatturinn töluvert fram 
úr því, sem áætlað er, en útflutnings- 
gjöldin munu aftur á móti verða mikið 
lægri. Ekki er gott að segja um kaffi- 
og sykurtollinn, en líklega mun hann 
ekki verða lægri en áður, og yfirleitt 
finst mjer rjett að gera ráð fyrir því, 
að tekjurnar verði svipaðar og þær voru 
áætlaðar í síðustu fjárlögum.

Hvað snertir gjaldahliðina, þá verður 
auðvitað ekki sagt um það með fullri 
vissu, hvort hún fer fram úr áætlun
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eða ekki, en reynslan hefir sýnt, að 
svo fer venjulega. En naumast er þó 
ástæða til að ætla, að munurinn verði 
eins mikill og hann varð 1917, því að 
ýms lögboðin útgjöld eru tekin upp í 
gildandi fjárlög, sem eigi hafa verið 
tekin upp í þau áður, svo sem tillag til 
Landsbankans, til landhelgissjóðs, til 
fasteignamats, til ellistyrktarsjóða, til 
bjargráðasjóðs o. fi Samtals munu þess- 
ar upphæðir nema um 300 þús. kr. Yf- 
irleitt má segja, að það hefir jafnan 
verið galli á fjárlögum vorura, að í þau 
hafa ekki verið tekin nærri öll lögboð- 
in gjöld. Hefir þetta orðið til þess, að 
gjöldin hafa jafnan farið mjög fram úr 
áætlun og gjaldabálkurinn ekki gefið 
sanna hugmynd um gjöldin. Þetta er 
að svíkja sjálfan sig, en að verulegri 
sök hefir þetta ekki komið, vegna þess 
að tekjurnar hafa jafnan verið áætlað- 
ar varlega og farið fram úr áætíun að 
sama skapi og gjöldin.

Enn fremur má geta þess, að önnur 
atriði benda einnig til þess, að gjöldin 
1918 verði ekki eins mikil og 1917, og 
á jeg þar sjerstaklega við það, að á ár- 
inu 1917 var greidd tvöföld dýrtíðar- 
uppbót, tvöfaldur þingfararkostnaður, 
undir 100 þús. kr. tií Tjörnesnámu, yfir 
80 þús. til aðgerðar á stjórnarráðshús- 
inu, og síðast en ekki síst má telja það, 
að til að setja niður verð á kolum var 
varið um 490 þús. kr. Annars skal jeg 
í þessu sambandi taka það fram, að 
mjer kemur það undarlega fyrir, að kol 
þessi eru reiknuð landssjóði á 300 kr. 
smál., þótt vitanlegt sje, að þau kost- 
uðu eigi nema 200 kr. hjer í Reykjavik 
við skipshlið. Að sjálfsögðu hefir lagst 
kostnaður á við uppskipun, geymslu, 
rýrnun o. fl., en eigi getur þetta valdið 
nándar nærri 100 kr. hækkun á smál. 
Játað skal það, að í raun og veru skiftir 
þetta ekki máli, því að verðmismunur- 
inn hefir farið til landsverslunarinnar,

og hún er eign landssjóðs, en rjetta að- 
ferð get jeg þó ekki talið þetta, og all- 
mikið af gróða landsverslunarinnar virð- 
ist stafa af þessu.

Fari nú svo, að þau tekjuaukafrv., 
sem nú liggja fyrir, verði samþykt, má 
eftir þessu telja liklegt, að tekjuhallinn 
á árinu 1918 verði ekki yfir 1 miljón. 
Vera má, að hann verði meiri, og býst 
jeg fremur við því heldur en að hann 
verði langt undir þessari áætlun.

Ef spá á um afkomu landsins 1919, 
getur sú spá ekki orðið glæsilegri en 
svo, að hún verði svipuð afkomunni 
1918, ef þetta ástand helduráfram, sem 
nú er. En ef stríðið skyldi hætta, þá 
fær landssjóður þegar i stað miklar 
tekjur. En ástandið getur líka versn- 
að, og þá verður landssjóður miklu ver 
staddur en líkur eru til nú. Verði svip- 
að ástand næsta ár og nú, þá má búast 
við, að tekjuhallinn í lok þessa fjár- 
hagstímabils verði 3 —3’/2 miljón kr. 
Það er því auðsætt, að afia verður ein- 
hverra tekna, ef unt væri að minka 
þennan tekjuhalla. Það er ekki skemti- 
legt að hugsa til þess, að á árinu 1917 
hefir evðst meira en það, sem vjer höf- 
um sparað samtals fyrir landssjóðinn 
síðan vjer fengum fjárforræði. Eins og 
hæstv. fjármálaráðherra hefir skýrt frá, 
voru skuldir landssjóðs 8. apríl 1918 
19 milj. kr., og svipaðar voru þær um 
áramótin 1917—18. Nefndin tók sjer 
fyrir hendur að athuga, hvað orðið hefði 
af allri þessari upphæð, og það er tek- 
ið fram í skýrslu fjárhagsnefndar, hvar 
þessi mikla fjárhæð er, og sjest af henni, 
að það er rjett, sem hæstv. fjármálaráð- 
herra skýrði frá í þingbyrjun, að því 
nær ekkert af þessari fjárhæð er eytt, 
en verði ekki að gert, er auðsætt, að 
töluvert af þessu verður að taka til að 
greiða með tekjuhallann á árunum 1917 
og 1918. Það er því hin mesta nauð- 
syn á, að reyna að draga úr gjöldun-
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um svo sem auðið er og auka tekjurn- 
ar eitthvað. Þess er að vænta, að þm. 
athugi þetta og sýni nú meiri sparnað 
en áður.

Fjáimálaráðherra (S. E.): Jeg
hefi ekki ástæðu til annars en að vera 
mjög stuttorður. Jeg leyfi mjer að 
þakka nefndinni fyrir undirtektirnar 
undir frv, og þykir rjett að taka fram, 
að jeg sje einmitt ýmsa sömu agnúana 
á því og nefndin, eins og jeg hefi áður 
tekið fram, en þeir verða að víkja fyrir 
nauðsyninni.

Að því er brtt. snertir, vil jeg að eins 
lýsa yfir þvi, að jeg get fallist á þær 
allar. Þá gefur hvorki fjárhagsskýrsl- 
an nje ræða háttv. frsm. (M. G.) tilefni 
til langrar ræðu, því að undirstaðan 
virðist í öllum aðaldráttum hin sama. 
Þó vil jeg athuga, að þar sem nefndin 
dregur kr. 590,080,63 frá tekjuhallanum 
á árinu 1917, þá virðist mjer sú upphæð 
of há, þar sem á árinu 1916 að eins 
var lagt úr landssjóði til landsverslun- 
arinnar 190,520 kr. Hvað framtíðar- 
spánum viðvíkur, þá hefi jeg búist við 
þvi, að hallinn kynni að verða meiri 
1918 heldur en nefndin gerir ráð fyrir, 
en ekki er hægt að segja, hversu miklu 
muni muna, enda slær líka nefndin þann 
varnagla, að hallinn geti orðið meiri.

Jeg vil mælast til, að frv. verði sam- 
þykt með brtt. nefndarinnar, og jeg vil 
láta ánægju mina í Ijós yfir því, að 
háttv. fjárhagsnefnd skuli hafa komist 
að sömu niðurstöðu í aðaldráttum um 
fjárhag landsins og jeg, enda bjóst jeg 
líka altaf við því.

Magnús Pjetursson: Jeg bjóst 
við, að einhverjir fleiri yrðu til þess 
að taka til máls um þetta frv., og því 
kvaddi jeg mjer ekki hljóðs strax. Jeg 
ætla mjer auðvitað ekki að verða lang-

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing).

orður, eu vil að eins lýsa yfir því, að 
mig furðaði stórlega, hvernig fjárhags- 
nefnd hefir gengið frá þessu máli. Hún 
lýsir því auðvitað yfir, að hún hafi ekki 
fallist á þetta frv. með glöðu geði, og 
8vo er að skilja á henni, að hún leggi 
þann skilning i stimplun farmskirteina, 
að það sje ekki annað en grimuklætt 
útflutningsgjald. En úr því að nefndin 
er á þessari skoðun, þá skil jeg ekki 
hvernig á því stendur, að hún skuli 
ekki hafa sjeð sjer fært að skilja þetta 
frá hinu, eins og jeg benti á við 1. 
umr. Jeg sje ekki, að það hefði þurft 
að vera nein sjerstök timatöf að þvi, 
en það hefði gert málið skýrara, bæði 
fyrir þing og þjóð, og hún hefði þá vit- 
að, hvað átt er við með þessu. Að vísu 
hefir nefndin bætt nokkuð úr skák með 
þvi að ákveða vissan tima, sem þetta 
ákvæði skuli gilda.

Jeg ætla svo ekki að fjtjlyrða meira 
um þetta, en jeg vil lýsa yfir því, að 
af því að fjárhagsnefnd hefir ekki greint 
þetta sundur, þá mun jeg greiða atkv. 
móti frv. við þessa umr., og vona, að 
þetta verði lagfært áður en það kemur 
til 3. umr.

Frsm. (Magnús Guðmundsson):
Háttv. þm. Stranda. (M. P.) sagði, að 
stimplun farm8kirteina væri grímuklætt 
útflutningsgjald, en svo er ekki. Þetta 
er beint útflutningsgjald. (M. P.: Það 
er grímuklætt, af því að það kemur 
ekki í sjerstöku frv.). Það skiftir ekki 
máli i þessu efni, hvort útflutningsgjald- 
ið er ákveðið í sjerstökum lögum, eða 
í lögum, sem einnig innihalda annað. 
Grímuklætt verður útfiutningsgjaldið ekki 
fyrir því. (B. J : Það er ekki útflutn- 
ingsgjald). Það þýðir auðvitað ekki að 
vera að stæla við háttv. þm. Dala. (B.
J.) um þetta atriði, en jeg vil að eins 
segja honum, að þetta er útflutnings-
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gjald, gjald, sem lagt er á útflutta vöru, 
og er mjer sama hversu oft þessi háttv. 
þm. (B. J.) neitar því; gjaldið verður 
hið sama fyrir það.

Fjárhagsnefndin var og er mótfallin 
útflutningsgjaldi, en eins og nú stendur, 
sjer hún sjer eigi fært að leggja á móti 
tekjuaukafrv. Hún tók því það ráð, að 
láta stimpilgjaldið á farmskirteinum eiga 
sig, til þess að þurfa ekki að búa til 
nýtt frv. um þetta efni. Hygg jeg, að 
enginn geti láð nefndinni þetta, eins og 
nú stendur á um fjárhag landsins, og 
það þvi síður sem nefndin hefir búið 
þannig um hnútana, að stimpillögin 
hljóta að verða endurskoðuð fyrir árs- 
lok 1921, og ætlast nefndin til þess, að 
þá verði bæði breytt stimpilgjaldinu í 
heild og eins, að þá verði stimpilgjald 
af farmskirteinum felt niður, ef auðið 
verður vegna fjárhagsins.

Hæstv. tjármálaráðherra benti á, að 
skýrslu hans og fjárhagsnefndar bæri 
ekki saman að öllu leyti, og taldi sína 
skýrslu rjettari, en þær eru báðar rjett- 
ar. Munurinn liggur að eins í því, að 
hann heflr gert upp tekju- og gjalda- 
reikníng, en nefndin efnahagsreikning, 
hvorttveggja fyrir fjárhagstímabilið 1916 
—1917. Af þessu kemur munurinn, því 
að af því að nefndin gerði upp efna- 
hagsreikning var henni skylt að taka 
með alt, sem landssjóður á hjá lands- 
verelun, en hæstv. fjármálaráðh. tekur 
eigi með það, sem greitt er árin 1914 
og 1915.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 : 2 atkv.
2. og 3. gr. samþ. með 17:2 atkv. 

Brtt. 96, 1. samþ. án atkvgr.
4 gr., svo breytt, samþ. með 17 : 2 
atkv.
5. gr. samþ. með 17 : 2 atkv.

Brtt. 96, 2. a. og b. samþ. í e. hlj.

6. gr.,svo breytt, samþ. með 17 : 1 
atkv.
7. -9. gr. samþ. með 17 : 1 atkv.

Brtt. 96, 3. samþ. með öllum greidd-
um atkv.
10. gr., svo breytt, samþ. með öll- 
um greiddum atkv.
11. —13. gr. samþ. með öllum 
greiddum atkv.

Brtt. 96, 4. samþ. með 17 : 3 atkv.
14. gr., svo breytt, samþ. með 
öllum greiddum atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17:2 atkv.

Á 27. fundi í Nd., þriðjudaginn 21. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
153, 161, 167).

Bjðrn Kristjánsson: Jeg hefl 
leyft mjer að koma fram með brtt. á 
þgskj. 161. Eins og jeg gat um við 1. 
umr. þessa máls, þá mundi stimpilgjald- 
ið koma hart niður á þeim, sem þyrftu 
að taka smálán, sem oft kemur fyrir 
meðal fátæklinga; þess vegna er hjer 
í brtt. fylgt sama taxta, sem hv. deild 
samþykti í fyrra, er þetta mál var til 
umræðu hjer á þingi. Þó er sá munur 
á, að hjer er stimpilgjaldið alt tvöfald- 
að, svo að samræmi sje milli þessa at- 
riðis og annars í stjórnarfrv., og svo er 
bætt við nýju atriði um erlenda víxla 
og ávísanir, sem koma hingað og alls 
ekki eru borgaðir nje samþyktir. Þetta 
er gert til þess að fyrirbyggja, að þeir 
menn borgi stimpilgjald, sem senda hing- 
að upp víxla eða ávísanir, sem svo liggja 
hjer og alls ekki eru borgaðar, því að 
það er hart að láta útlendinga gjalda 
stimpilgjald fyrir algerlega verðlausa 
»pappíra«. Þess vegna ætti stimpil- 
gjaldið ekki að falla á erlenda víxla
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fyr en þeir eru samþyktir eða greiddir, 
og ef þeir eru það ekki, þá gætu bank- 
arnir sent þá til baka, án þess að stimp- 
ilgjald falli á þá.

Jeg hefði viljað fara töluvert lengra 
í þá átt, að víxlar, sem borgaðir eru 
við sýningu, yrðu undanþegnir stimpil- 
gjaldi, en jeg hefi þó ekki gert það, 
vegna þess að háttv. nefnd vildi ekki 
fara lengra. En það er þó mikil ósann- 
girni, að víxlar eða ávísanir, sem borg- 
aðar eru út í hönd, skuli vera stiropl- 
aðar. Jeg vil enn fremur benda á það, 
að menn nota ekki nærri altaf tjekka, 
heldur ávísanir, á sparisjóðsinnieignir, 
en ef maður er svo hygginn að gleyma 
að nefna ávísunina tjekk, þá geta menn 
ekki komist hjá því að borga stimpil. 
gjald. Þess vegna hefði ávísun, sem á 
að borga við sýningu, alveg átt að vera 
undanþegin stimpilgjaldi, og vildi jeg 
benda á þetta, ef háttv. Ed. kynni að 
vilja breyta þessu.

Annars þarf jeg ekki að eyða mörg- 
um orðum um þessar breytingar á þgskj. 
161, þvi að háttv. nefnd og hæstv. fjár- 
málaráðh. hafa failist á þær, og fel jeg 
svo háttv. deild að kveða upp úrskurð- 
inn yfir þeim.

Eramsin, (Ma^iiús Guðimiiids- 
son): Jeg vil að eins lýsa yfir því 
fyrir hönd fjárhagsnefndar, að við nefnd- 
armenn höfum fallist á brtt. 1. þm. G.-
K. (B. K.), svo að jeg tel óþarft að ræða 
þær. Hins vegar vil jeg taka það fram, 
að það er rjett hjá sama háttv. þm. 
(B. K), að nefndin vildi ekki ganga 
lengra.

Svo eru það brtt. frá nefndinni á 
þgskj. 166. Þær ganga út á það að 
ákveða nánar, hvernig reikna skuli 
stimpilgjald af farmskírteinum, og er 
þar fylgt lögum um verðhækkunartoll 
frá 1915.

Fjarmalaraðherra (S. E.): Jeg
ætla að eins að lýsa yfir því, að mjer 
finst öll sanngirni mæla með brtt. á 
þgskj. 161, og þvi hefi jeg fallist á hana, 
og vil jeg leyfa mjer að hvetja háttv. 
deild til þess að samþykkja hana. Saraa 
get jeg sagt um brtt. háttv. nefndar á 
þgskj. 167.

Einar Arnórsson: Af þvi að 
þetta mál er í þann veginn að fara út 
úr deildinni, vil jeg leyfa mjer að lýsa 
afstöðu minni til þess.

Eins og þessu frv. er háttað, þá eru 
það alls ekki öll skjöl, sem stimpluð 
verða, heldur þau ein, sem fara i gegn- 
um hendurnar á bönkum eða einhverj- 
um valdsmönnum.

Ef frv. þetta verður að lögum, þá 
hefir það í för með sjer hið mesta mis- 
rjetti milli manna. Sá, sem fær víxil- 
lán í banka, verður að borga stimpilgjald, 
en sá, sem fær lán hjá einstökum manni 
og gefur út honum til handa víxil eða 
skuldabrjef, greiðir ekkert stirapilgjald. 
Á þá að hlynna með þessu að okur- 
körlum, en aftra mönnum frá skiftum 
við banka? — Sá, er gerir samning við 
mann og er svo heppinn, að þurfa ekki 
að leita dómstólanna út af þeim samn- 
ingi, þarf ekkeit gjald að greiða. En 
hinn, sem vegna mótþróa eða getuleys- 
is kaupunauts síns er neyddur til þess 
að leita dómstóla, verður að greiða auka- 
gjald, auk lögmæltra dómsmálagjalda. 
Hvers eiga slíkir að gjalda? Annars- 
staðar er þessi munur eigi gerður. Hitt 
er rjett, að auðveldara er um eftirlit, 
þegar skjalið fer um hendur opinbers 
embættismanns. En sektaákvæði bæta 
mjög úr þessu. Ef skjalið væri stimpil- 
skylt þegar án þess að til greina komi, 
hvort það komi í hendur valdsmanns, 
mundu menn alment inna þá skyldu 
þegar af hendi, ef sekt lægi við að gera

33*
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það ekki, því að fyrirfram er mönnum 
ekki unt að vita, nema skjalið þurfi 
siðar að koma i hendur valdsmanns, 
vegna þess að viðsemjandinn gegnir 
eigi rjettilega þeirri skyldu, sem hann 
hefir á sig tekið með skjalinu.

Og viðvíkjandi stimpilgjaldi af farm- 
skirteinum, þá er það ótvírætt, að það 
verkar eins og útflutningsgjald. Það 
getur ekki orkað tvímælis. Hvort sem 
það er kallað beint útflutningsgjald eða 
grímuklætt útflutningsgjald eða hreint 
og beint stimpilgjald, þá verkar það 
eins og útflutningsgjald, sem lagt er á 
afurðirnar. Mig furðar þvi, ef þeir menn, 
sem eru mótfallnir útfiutningstolii, geta 
greitt atkv. með þessu frv. Ef jeg man 
rjett, þá var ekki neitt slíkt fyrirmæli 
í frv. því um stimpilgjald, sem afgreitt 
var frá þessari deild í fyrra. Þar var 
ekki minst á stimpiiskyldu >konnosse- 
menta«. Það er vonandi, að háttv. Ed. 
lagi frv. eitthvað til og ráði bót á verstu 
ágöllunum. Hjer mun ekki tjóa að 
spyrna á móti broddunum, því að jeg 
bygg, að afráðið sje, að frv. verði af- 
greitt frá þessari deiid í dag.

Framsm. (Maguús Guðmunds- 
son): Mjer skildist á háttv. 2. þm. 
Árn. (E. A.), að hann gæti ekki sætt sig 
við 6. gr., um stimplun rjettarskjala. 
Áleit hann, að þeir, sem fara í mál, yrðu 
fullhart úti fyrir því, þótt ekki þyrftu 
þeir að greiða stimpilgjald af málsskjöl- 
um. Það kann vel að vera, að þetta 
þyki hart. En skattarnir verða ein- 
hversstaðar að koma niður, og rjettar- 
skjöl eru ekkert ver failin til þess að 
greiða af þeim stimpilgjald en hver 
önnur skjöl. Víða í öðrum löndum eru 
miklu fleiri rjettarskjöi en um ræðir í 
6. gr. f stimpiuð, og ef svo er, að sá, 
sem í mál hefir farið, hefir góðan mál- 
stað, á hann samkvæmt lögum um máis- 
kostnað frá siðasta þingi að fá endur-

borgaðan málskostnaðinn hjá mótpart- 
inum, þar með talið stimpilgjaldið. Þeim, 
sem aftur á móti hefir farið í mál, eða 
látið fara í mál við sig að ástæðulausu, 
er eigi vorkunn að greiða þetta gjald. 
Aðalatriðið er, að eigi má hjá líða að 
útvega landssjóði tekjur, og er eins og 
háttv. þm., sumum hverjum að minsta 
kosti, gangi nokkuð erfitt að skilja það.

Það er ekki með rjettu hægt að hafa 
það á móti þessu frv., að ekki eru öll 
skjöl gerð stimpilskyld, því að það ger- 
ir þá þeim mun minna ilt. Ástæðan 
tii þess, að ekki eru nú gerð stimpil- 
skyld fleiri skjöl, er sú, að meiningin 
er, að engin önnur skjöl sjeu stimpil- 
skyld en þau, sem afgreidd eru af em- 
bætti8mönnum eða bönkum eða öðrum 
lánsstofnunum. Þetta er gert vegna 
eftirlitsins og til þess, að lögin verði eigi 
pappírsgagn að meira eða minna leyti. 
Síðar meir má ef til vill bæta við fleiri 
skjölum, ef lög þessi reynast vel, en 
rjettast er að fara varlega í byrjun og 
prófa sig áfram.

Nefndin hefir enga dul á það dregið, 
að stimpilgjald af farmskírteinum er út- 
flutningstollur, og hún hefir fallist á 
þann útflutningstoll að eins til bráða- 
birgða, til þess að afla tekna, en hún 
er mótfallin útflutningstollum yfirleitt. 
Það er undarlegt, að sumir háttv. þm. 
eru að tala um, að stimpilgjaldið af 
farmskírteinum sje grímuklætt útflutn- 
ingsgjald, þótt það hafi frá upphafi ver- 
ið tekið fram, að gjaldið er útflutnings- 
gjald, og hefir aldrei verið dregin nein 
gríma á það. Jeg vona, að háttv. Ed. 
sjái, hvað við liggur, og fari ekki eins 
að ráði sínu eins og í fyrra. Þótt ýmsa 
agnúa megi finna á frv., þá teldi jeg 
samt mjög misráðið að fella það.

Kinar Arnórsson: Það er svo
sem auðheyrt, að þetta frv. er skilgetið 
afkvæmi þess barlóms, sem mjög hefir
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kveðið við hjer í deildinni upp á aíð- 
kastið. En eins og stendur, veit jeg 
ekki, hvort mikið munar um þennan 
títuprjón8haus í ámukjafti, eins og kom- 
ist var að orði hjer á dögunum. En 
þetta er ekki annað. Það munar lítið 
um þann tekjuauka, sera þetta frumv. 
veítir, í samanburði við það, sem þarf 
til þess að vega á móti fyrirsjáanlegum 
tekjuhalla.

Litlu einu vildi jeg bæta við, við- 
vikjandi stimpilgjaldi af farmskírtein- 
um. Hjer voru til áður lög um verð- 
hækkunartoll á útfiuttum vörum, sem 
hækkað höfðu í verði af völdum ófrið- 
arins. Þessi lög hjeldust fram á sum- 
arið 1917. Þá voru þau feld úr gildi, 
með það fyrir augum, að þótt verð á 
vörum hefði ekki lækkað frá því sem 
áður var, »absolut« sjeð, þá hefði það 
samt lækkað »relativt« við það, að fram- 
leiðslukostnaðurinn hefði aukist. Jeg 
hefði nú gaman af að sjá þá menn, sem 
voru með því að fella þau lög úr gildi 
á síðasta þingi, greiða nú aftur atkvæði 
með þeasu. Háttv. frsm. (M. G.) skýrði 
þetta útflutningstoll, enda er ekki hægt 
að neita þvi, að svo sje.

Viðvikjandi þvi, sem jeg hafði að at- 
huga við 6. gr. f, viðurkendi hv. frsm. 
(M. G.), að þetta væri í raun og veru 
misrjetti, en það væri sumpart komið 
af þvi, að menn hugsuðu meira um það 
til bráðabirgða, hvað hægast væri að 
framkvæma, og sumpart væru menn að 
byrja að prófa sig áfram.

Það getur nú verið, að sumum þyki 
skemtilegt að byrja á því að prófa sig 
áfram með því að gera upp á milli 
manna og stofna til fulls misrjettis. En 
jeg held, að það væri ekki svo mikil 
hætta að leggja stimpilgjald á öll skjöl, 
eins og viða við gengst annarsstaðar, 
þótt ekkert opinbert eftirlit sje hægt að 
hafa með öðrum skjölum en þeim, sem 
ganga í gegnum hendur banka eða

valdsmanna. Það getur svo farið um 
öll skjöl, að þau fyr eða síðar komist í 
hendur valdsmanna, ef málaferli koma 
upp. Því mætti svo ákveða, að ef skjal 
væri þá ekki stimplað, skuli gefinn kost- 
ur á að stimpla það innan ákveðins 
tíma, eða menn látnir sæta sektum þeg- 
ar í stað, ef óstimplað skjal fyrirfinst. 
Það má hafa hvora aðferðina sem vill, 
en með síðari aðferðinni er meiri trygg- 
ing fyrir, að stimpilskyldunni sje full- 
nægt þegar í stað. Menn mundu þá ekki 
þora að eiga það á hættu, að eiga skjöl 
sín óstimpluð. Ur því að farið er að 
gefa út stimpilgjald8Íög, þá ætti að reyna 
að gera öllum jafnt undir höfði, sem 
stimpilskyld skjöl gefa út.

Þá munu menn bera því við, að sök- 
um þess, hve strjálbygt er hjer á landi, 
þá sje erfiðara um alt eftirlit. En til 
þess að greiða fyrir með stimplun skjala 
mætti láta embættismenn eða sýslunar 
í hverjum hreppi, hreppstjóra eða hrepps- 
ncfndaroddvita, hafa stimpilmerki eða 
stimplaðan pappir til sölu. Með því 
móti mætti ganga út frá þvi gefnu, 
að eftirtekjan yrði ekki minni en eftir 
þessu frv. Menn verða þó að ganga 
út frá því, að meiri hluti manna svík- 
ist ekki undan þeim Iögum, sem sett 
eru. Og það veit jeg, að vera muni 
stuðningsmönnum þessa frv. hið mesta 
áhugamál, að sem mestar tekjur fáist 
af lögunum. í *principinu« eru öll skjöl 
jafnt skattskyld, og finst mjer síst ástæða 
til þess að leggja skatt á þau skjöl ein, 
sem hafa þarf sjerstakt ómak og fyrir- 
höfn fyrir. Það er svo sem auðvitað, 
að hver fullvita dómari gengur svo frá, 
að sá, sem mál vinnur, beri upp allan 
kostnað, og þá auðvitað eins stimpil- 
gjaldið og annan ko3tnað. En oft lykt- 
ar máli þannig, að á hvorugan aðila 
verður dæmt að öllu leyti, og er þá 
málskostnaður látinn niður falla. Það 
er ekki ætíð hægt að dæma um það,
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hvort Jón fer raeð rjett mál eða hvort 
Pjetur hefir rjett fyrir sjer. Þegar svo 
vill til, fellur stimpilgjaldið á þann, sem 
skjalið hefir með höndum.

Jeg sje ekki heldur hvers vegna menn 
eiga að sæta verri kjörum með víxil, 
sem seldur er til banka, heldur en ef 
hann er seldur til einstaks manns. Ef 
jeg sel vixil minn í banka, þá verð jeg 
að láta stimpla hann, en ef háttv. frsm. 
sýndi mjer þá vinsemd, að kaupa af mjer 
víxilinn (M. G: Það gerði jeg ekki), 
þá þarf jeg ekkert stimpilgjald að borga. 
Skýri þeir, sem geta, hvers vegna þetta 
á svona að vera. Jeg get ekki fengið 
það i mitt höfuð, hvers vegna það er. 
Jeg skal játa það, að mjer fyndist sann- 
gjarnt að leggja stimpilgjald á báða. 
Þetta ósamræmi í þessu stimpilgjalds- 
frumv. hefir verið í því siðan það varð 
til árið 1907.

Milliþinganefndin í skattamálunum, 
sem skipuð var á þinginu 1907, gerði 
uppkast að þessu frv. og hefir sjálfsagt 
komist inn á þetta, með þeim rökum, 
sem hún hefir fært fyrir því, að það 
væri ógerningur að ganga lengra en 
hún gerði. Rök hennar get jeg ekki 
viðurkent. Finst þau byggjast á mis- 
rjetti og ekki öðru.

Fjár inálaráðherra (8. E.): Það
var að eins örstutt athugasemd,. sem 
jeg ætlaði að gera út af orðum háttv.
2. þm. Arn. (E. A.) um »konnosse- 
mentin«. Jeg get vísað til þess, sem jeg 
sagði við 1. umr. málsins. Þetta er að 
eins gert i bili, til þess að afla fje á 
þessum tímum, þótt ýmislegt sje við 
»principið« að athuga. Margt verður 
að víkja fyrir þörfinni, og skal jeg svo 
ekki fara inn á fleira um þetta atriði. 
Það er ekki ástæða til að tala frekar 
um það hjer. Málið er nú til 3. umr., 
og engin brtt. hefir fram komið um 
þetta atriði, svo að nú er það of seint.

Jeg sje ekki, að neitt misrrjetti eða 
þungar búsifjar sjeu veittar þeim, sem 
þurfa að fara með skjöl sín fyrir rjett. 
Þessar búsifjar eru þyngri annarsstaðar, 
eins og bent hefir verið á, þar sem líka 
þarf að borga stimpilgjald af skjölum, 
sem ekki koma fyrir rjett.

Þá gerði sami háttv. þm. (E. A.) at- 
hugasemd um víxla, sem ekki eru seld- 
ir í banka. Það er auðsjeð, hvers vegna 
þeir vixlar eru ekki gerðir stimpilskyld- 
ir — það gerir »kontrollið«. Það er 
svo erfitt að fást við alla skattalöggjöf 
hjá okkur, sökum þess, að hjer vantar 
alt »kontroll<, sem er miklu fullkomn- 
ara annarsstaðar. Þetta kemur t. d. í 
Ijós í vörutollslögunum. Þar er vörun- 
um svo óheppilega skift í flokkana, af 
því að menn urðu að hafa þær vöru- 
tegundir saman í flokk, sem flytjast í 
svipuðum umbúðum, vegna þess, að okk- 
ur vantar alveg tollgæslu.

Sami háttv. þm. (E. A) drap á, að 
ekki mundi muna mikið um þennan 
tekjuauka. Jeg get auðvitað ekki sagt 
með vissu, hve mikill hann kynni að 
veiða. En það mun engin fjarstæða 
að gera sjer vonir um, að hann geti 
orðið alt að 800,000 kr. á fjárhagstíma- 
bili, og mjer kæmi ekki á óvart, þótt 
hann yrði jafnvel meiri. Jeg verð að 
segja það, að landssjóð munar um 
minna.

Jeg vona því, að málið gangi eins 
greitt út úr þessari háttv. deild eins og 
það hefir gengið hingað til, og eins vona 
jeg, að háttv. Ed. verði því ekki að 
fótakefli.

Frsm. (Mngiiús Guðmundsson):
Háttv. 2. þm. Árn. (E. A) gerði mikið 
úr misrjetti, sem þessi lög mundu skapa, 
og nefndi hann í því sambandi víxla, 
sem bankarnir kaupa, og svo aftur víxla, 
sem einstakir menn kaupa. Það er satt, 
að nokkurt misrjetti kemur hjer fram,
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en þetta tekur því nær eingöngu til 
víxla, og er sannarlega ekki mikið úr 
því gerandi, því að langfleatir víxlar 
eru seldir lánstofnunum og verða þá 
stimpilskyldir. önnur verðbrjef verða 
menn undir flestum kringumstæðum að 
láta þinglesa fyr eða siðar, til þess að 
tryggja rjett sinn. Mig fuiðar á, að 
háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) skyldi ekki 
koma með þessar mótbárur gegn frv. 
þessu í fyrra, þegar þetta mál var til 
meðferðar hjer í háttv. deild. Þá hreyfði 
hann engum andmælum, en nú snýst 
hann alveg á móti.

Um lögin um málskostnað sagði sami 
hv. þm. (E. A.), að dómstólarnir hefðu 
eftir þeim smugu til að láta málskostnað 
eigi falla á þann, sem ynni málið, en 
þetta gildir að eins þegar úrslit eru 
vafasöm, og þegar svo stendur á, er 
ekki nema sanngjarnt, að málskostnaður 
falli niður, og eðlilegt, að stimpilgjaldið 
lendi þá á þeim, sem höfðaði málið, úr 
þvi að rjettur hans er vafasaraur.

Sami háttv. þm. (E. Á.) sagði einnig, 
að sjer þætti gaman að sjá þá sömu 
menn, sem greiddu í fyrra atkv. með 
að fella úr gildi verðhækkunartollslög- 
in, greiða nú atkvæði með þessu frv. 
Þessi ánægja veitist víst háttv. þm. (E. 
A.), en áður en hann gleður sig mjög 
yfir því vil jeg leyfa mjer að minna 
hann á, hvernig þá stóð á. Þá stóð sem 
sje þannig á, að hjer fyrir deildinni lá 
frv. til laga um tvöföldun útflutnings- 
gjalds af flski, sem átti að koma í stað 
verðhækkunartollslaganna, en þetta frv. 
fjell hjer í deildinni með jöfnum atkv., 
en þetta frv. var eitthvert hið sann- 
gjarnasta tekjuaukafrv., sem fram hefir 
komið. Það stóð þvi alt öðruvisi á 
þegar verðhækkunartollslögin voru num- 
in úr gildi en nú.

Bjorn Kristjánsson: Frumvarp- 
ið er þannig lagað, að sumar greinar

þess hefðu þurft að skýrast betur. T. 
d. er í 3. gr. talað um stimpilgjald af 
samningum um vörukaup og sölu.

Þetta er nauðsynlegt að komi skýrt 
fram i umræðum, fyrst það er ekki 
greinilegt í frv. sjálfu, hvernig eigi að 
stimpla vörusamniuga og hvað sje átt 
við með orðinu samningur, þegar um 
vörukaup er að ræða. Þeir geta verið 
með ýrasu móti. Stundum eru samn- 
ingarnir algerlega munnlegir. Sá, sem 
selur, afhendir vöruna munnlega, og 
kaupandinn samþykkir munnlega. Þetta 
eru fullgildir samningar; eru þeir stimp- 
ilskyldir? í öðru lagi verða samningar 
með því móti, að seljandinn býður fram 
vöru sína munnlega, en hinn samþykkir 
skriflega, þyki þá fulltrygt. í 3. ’agi 
er það, að einn býður vöru skriflega og 
annar samþykkir skriflega. Eru þetta 
samningar eftir 3. gr. frv. ? í 4. lagi setja 
kaupandi og seljandi samning með sjer, 
eins og þegar samið er um kaup á húsi 
eða jörð. Skrifaþá báðir undir sama samn- 
inginn, og er hann þá sennilega stimpil- 
skyldur. En eru hin atriðin stimpil- 
skyld? Þetta síðasta samningsform er 
það, sem á dönsku er kallað >Slutsedel«. 
Ef stimpilskyldan nær ekki til hinna 
atriðanna, þá verður »slutseðillinn« lagð- 
ur niður. En ef hún á að ná til allra 
samuinga um kaup og sölu á vöru, hvers 
eðlis sem samningurinn er, þá verður 
þetta fastur skattur á allri verslun I 
landinu. Þessu væri gott að fá skýr- 
ingu á í umræðunum, fyrst það kemur 
ekki Bkýrt fram i lögunum.

Framsm. (Magnús Guðinuntls- 
son): Til svars fyrirspurnum háttv.
1. þm. G.-K. (B. K.) skal jeg benda hon- 
um á, að vörusamningar eru þá fyrst 
stimpilskyldir samkv. frv., er þeir eru 
þinglesnir. Með þessu hygg jeg svarað 
öllum fyrirspurnum hans, einnig um 
hvort munnlegir samningar sjeu stimpil-
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skyldir, því að munnlegir samningar 
geta aldrei orðið þinglesnir, og ætti ekki 
að þurfa að taka slíkt fram.

ATKVGR.
Brtt. 167. samþ. í e. hlj.

— 161. samþ. í e. hlj.
Frv., svo breytt, saraþ. með 17:2 

atkv. og afgreitt til Ed.

Á 24. fundi í Ed., miðvikudagÍDn 22. 
mai, var útbýtt

Frv. til laga um stimpilgjald 
eins og það var samþ. við 3. umr í 
Nd. (A. 183).

Á 25. fundi í Ed., fimtudaginn 23. 
mai, var frv. tekið til 1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ.

Fjárniálaráðherra (3. E.): Jeg
hefi í háttv. Nd. skýrt frá fjárhag Iands- 
ins, og sje því ekki ástæðu til að gera 
það aftur hjer, með því að margir úr 
þessari háttv. deild hlýddu á þá ræðu 
mína, og auk þess hefir hún komið út á 
prenti.

Þá gerði jeg grein fyrir þeim miljón- 
um, sem teknar hafa verið að láni, og 
benti á, að meðan þær væru í arðvæn- 
legum fyrirtækjum, svo sem landsversl- 
uninni og skipakosti landsins, þá væri 
ekki mikið að óttast. En jeg sýndi 
jafnframt fram á, að talsverður tekju- 
halli mundi verða á árinu 1918. I 
greinargerð þeirri, sem prentuð var með 
frv., er sýnt fram á, að tii útgjalda 
komi fram yfir áætlaða fjárhagsliði:

1. Tekjuhalli samkv. fjár-
lögum h. u. b. ... kr. 400.000

2. Dýrtíðaruppbót embætt-
ismanna h. u. b. . . . — 400.000

3. Verði dýrtiðarfrv. stjórn-
arinnar samþ., h. u. b. . — 350.000

kr. 1.150.000
en hjer eru að eins nefndir nokkrirlið- 
ir, en vitanlega verður hallinn meiri en 
þetta.

Það er sýnilegt, að útgjaldahallinn 
árið 1918 getur orðið alt að 2 miijón- 
um eða meíra, og fjárhagsnefnd háttv. 
Nd., sem líka hefir reynt að rannsaka 
það, hefir komist að svipaðri niðurstöðu. 
Jeg tek þetta fram til þess að sýna, að 
rjettmætt sje, að tekjuaukafrumvörp sjeu 
lögð fyrir Alþingi, þvi að engan mun 
langa til að brúka lánin í beint eyðslu- 
fje. Síðasta þing hafði mál þetta til 
meðferðar; var það þá samþ. í hv. Nd., 
en hv. Ed. vísaði því til stjórnarinnar. 
En síðan hafa verið gerðar nokkrar 
breytingar á frv.; aðalbreytingar eru, að 
stimpilgjaldið hefir verið hækkað; svo 
er bæði um 4. og 5. gr. frv., en auk 
þess hefir verið aukið inn í frv. nýju 
ákvæði um stimpilgjald af farmskrám.

Jeg vil taka það fram um þennan 
nýja lið, að jeg tel þann skatt ekki vera 
rjetttlátan, og jeg játa það, að jeg er í 
»principinu« mótfallinnn skatti á fram- 
leiðslu landsins, en nú er brýn nauðsyn 
fyrir hendi, og þegar velja verður milli 
brýnnar nauðsynjar og »principa, þá 
verða »principin« að víkja. En sjálf- 
sagt tel jeg, að þessi skattur verði að 
eins til bráðabirgða, en nú er erfitt að 
finna aðra tekjustofna fyrir landssjóð- 
inn.

Að svo mæltu leyfi jeg mjer að óska 
þess, að fjárhagsnefnd deildarinnar verði 
falið frv. til athugunar, að þessari umr. 
lokinni.

Guðjóu Guðlaugsson: Jeg verð 
að líta svo á, sem það sje ekki óeðlilegt, 
þótt hæstv. stjórn leggi fyrir þingið frv.
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til tekjuauka, því að hin brýna þörf, 
sem er á því, er svo auðsæ, en jeg hjelt, 
að allir hefðu sjeð þörfina strax, og því 
hefði jeg vænst þess, að hæstv. stjórn 
hefði komið fyr frara með tekjuauka- 
frumvörp en raun hefir á orðið.

Hæstv. fjármálaráðherra gat þess, að 
það hefðu verið gerðar breytingar á frv. 
frá því sem það var, er það lá hjer fyr- 
ir háttv. deild i fyrra, og er það rjett, 
en jeg verð að líta svo á, að þessar 
breytingar sjeu ekki til bóta, þótt þær 
sjeu til að auka tekjurnar, heldur sjeu 
þær miklu fremur axarsköft, sem ættu 
ekki þar að vera. Aðalbreytingin er að 
setja inn í frv. stimpilgjald á farmskrán 
sem er ekkert annað en útflutningsgjald á 
vöru þá, er við framleiðum, og sje jeg 
enga nauðsyn á að setja það inn í slík- 
an lagabálk sem þennan, þótt menn ját- 
uðu, að nauðsyn bryti lög, svo að lög- 
leiða yrði skatt á framleiðsluna til bráða- 
birgða. Og mikið hefði mjer þótt eðli- 
legra, að útflutningsgjald þetta hefði 
verið sett í sjerstakt frv., og vil benda 
háttv. fjárhagsnefnd á það, enda þótt 
jeg dragi ekki í efa, að hún hafi opin 
augu fyrir því. Þetta útflutningsgjald 
er allhátt, 1% aí verði vörunnar, eink- 
um er þess er gætt, að það ætti ekkert 
að vera, því að það er miður heppilegt 
og ósanngjarnt, og auk þess er innifalið 
í verði vörunnar verð dýrrar aðfluttrar 
vöru, sem áður er búið að greiða vöru- 
toll af. Þar má nefna bæði salt og 
tunnur, sem er dýr vara. Þetta gildir 
bæði um kjöt og síld. Og auk þess get- 
ur það komið fyrir, að oftar en einu 
sinni verði að greiða stimpilgjald af 
sömu vöru eða gjaldstofni. Sem dæmi 
þess skal jeg nefna: Kaupmaður gerir 
kaupsamning við annan kaupmann um 
að selja honum 500 tn. af kjöti. Verð 
þess mundi með verðlagi því, sem nú 
er, verða sem næst 70000 krónur. Til

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

þess að tryggja samninginn sem best 
lætur kaupandinn stimpilmerkja samn- 
inginn; það kostar 700 krónur; svo 
flytur hann út kjötið og verður þá að 
greiða 700 kr. í stimpilgjald, og loks 
greiðir hann kjötið með 70000 kr. víxli; 
stimpilgjaldið af honum yrði 70 krónur. 
Stimpilgjald það, er landssjóður fær af 
þessu, verður því alls 700+700+70 eða 
alls 1470 kr.

Þetta verður þá alltilflnnanlegur 
skattur, einkum þegar þess er gætt, að 
um 30 kr. virði af hverri tunnu er áður 
búið að greiða af vörutoli, sem nú er 
hækkaður um 100°/0 frá því sem var. 
Mjer dylst ekki, að þetta er harður 
skattur, sem ekki er lagður á nema í 
brýnustu neyð, og alls ekki má standa 
til langframa, en þá er betra að leggja 
hann á með sjerstökum lögum heldur 
en að fella hann inn í lagabálk, sem 
hvað grundvöllinn snertir á að standa 
um aldur og æfl. I frv. er gert ráð 
fyrir, að það gildi til ársloka 1921, en 
þetta er of langur timi, og virðist mjer, 
að heppilegra hefði verið að láta lögin 
að eins gilda þar til heimsstyrjöldinni 
er lokið, því að við vonum i lengstu 
lög, að stríðinu verði fyr lokið.

Þá vildi jeg beina því til nefndarinn- 
ar, hvort rjett sje að hafa eins hátt 
gjald og hjer er gert ráð fyrir af vixl- 
um, sem ætlaðir eru til greiðslu eldri 
vixla, svo nefndum framlengingarvíxl- 
um. Gjaldið virðist vera fullhátt. Ef 
maður tekur 10,000 kr. vixil og greiðir 
hann með 10 jöfnum afborgunum eða 
1000 kr. í hvert sinn, þá verður hann 
að greiða alls í stimpilgjald 55 krónur. 
Þetta verður fullhátt, ef víxillinn er má 
ske tekinn til þess eins, að geta haldið 
verslun sinni við og staðið i skilum um 
greiðslur sínar. Og oft eru víxlar til 
þess teknir.

í frv. er svo fyrir mælt, að stimpil-
24
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gjald þurfi að greiða af afsölum fyrir 
fasteignum, sem skiftarjettur gefur út 
til erfingja búsins. Þar mætti líta á 
það, að erfðafjárgjaldið er orðið allhátt, 
og þetta er eiginlega viðbót við það. 
Væri rjettara, að slik afsöl þyrftu ekki 
stimplunar eða gjaldið væri þá mjög 
lágt.

Loks skal jeg drepa á eitt atriði 
Borgarabrjef kosta nú 50 kr. Hjer er 
gert ráð fyrir, að greiða þurfi 100 kr. 
í stimpilgjald af þeim. Mjer finst það 
óviðkunnanlegt, að stimpilgjaldið sje 
100% hærra en sjálft verðmætið Jeg 
hefði kunnað því betur, að borgarabrjef- 
in sjálf hefðu verið hækkuð í verði upp 
í 100—150 kr., en stimpilgjaldið þeim 
mun lægra.

Þessar athugasemdir eru að eius gerð- 
ar til athugunar fyrir nefndina, og vænti 
jeg þess, að hún yfirvegi þær og sjái, 
að þær eru rjettmætar.

Fjármálaráðherra (S. E.): Hv.
4. landsk. þm. (G. G.) vjek að þvi, að 
rjettara hefði verið, að tekjuaukafrum- 
vörpin hefðu verið lögð fyr fyrir þing- 
ið, en jeg sje ekki betur en að enn þá 
sje nógur tími til þess, að þau geti náð 
fram að ganga.

Ástæðan til þess, að stjórnin lagði 
ekki tekjuaukafrumvörpin fyr fyrir, var 
sú, að hún ætlaði sjer í öndverðu ekki 
að leggja slík frv. fyrir þingið, meðal 
annars vegna þess, að slík frumvörp 
áttu mjög örðugt uppdráttar á síðasta 
þingi, en nú sitja sömu fulltrúar á þingi 
og þá, svo að það væri ekki glæsilegt 
útlit fyrir, að þeim mundi byrja vel. 
En þegar stjórnin hafði lokið rannsókn 
sinni á búskap þjóðarinnar árið 1917, 
þá sá hún, að brýn nauðsyn var á að 
auka tekjur landssjóðsins, og þá bar 
hún fram frumvörp sín. En hún gat 
ekki lokið rannsókn þessari fyr en rjett 
fyrir þing, vegna þess að bókfærsla

stjórnarráðsins er mjög gamaldags, svo 
að ekki er hægt að sjá hvernig hagui'- 
inn stendur fyr en reikningnum er að 
fullu lokið. En reikningsuppgerðinni 
var lokið fyr en venja er til hjá lands- 
fjehirði, og var það að tilhlutun stjórn- 
arinnar, og þá tók hún tekjuaukana 
strax til yfirvegunar. En jeg skal geta 
þe3s, að nú er verið að undirbúa breyt- 
ing á bókfærslunni, svo að hægt verði 
að fvlgjast með útgjöldunum. Og hv. 
þm. eru stjórninni sammála um það, að 
nauðsyn sje að auka tekjurnai; má sjá 
það best á því, að frv. þetta gekk mjög 
greiðlega gegnum Nd, og eins var með 
vörutollshækkunina, og 3. tekjuaukafrv., 
dýrtíðarskattinum, var vísað í fyrradag 
til fjárhagsnefndar Nd.

Háttv. 4. landsk. þm. (G. G.) fann 
að stimpilgjaldinu fyrir farmskrárnar, og 
skal jeg játa það, að aðfinslur hans um 
það voru rjettar og eðlilegar. Jeg hefi 
aldrei dregið dul á það, að jeg er mót- 
fallinn skatti á afurðir landsins, en hjer 
brýtur nauðsyn lög, því að það er knýj- 
andi áBtæða til að auka tekjur lands- 
sjóðs, og hins vegar fyrirsjáanlegt, að 
þetta frv. nær fram að ganga.

Jeg er alveg samþykkur háttv. 4. 
landsk. þm. (G. G.) um, að þessi skatt- 
ur eigi að eins að vera til bráðabirgða, 
og því samþykkur forsendum hans, en 
jeg get ekki verið honum samþykkur 
um ályktun þá, er hann dró af forsend- 
unum, þá ályktun, að tryggara sje að 
hafa skatt þennan settan með sjerstökum 
lögum, svo að hann verði ekki til lang- 
frama. Jeg lít mótsett á það atriði; jeg 
tel miklu meiri trygging fyrir þvi, að 
hann verði til bráðabirgða, ef hann 
Btendur í þessum lögum.

Háttv. 4. landsk. þiu. (G. G.) kom 
með dæmi þess, hversu oft væri hægt 
að greiða stimpilgjald af sömu vörunni, 
en jeg hygg, að dæmi hans sje ekki 
rjett. Hann gerði ráð fyrir samnings-
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gjaldi, 700 kr., og svo farmskrárgjaldi, 
en jeg tel víst, að samningsgjald þetta 
falli burt Oft er sliku koraið í kring 
með símskeytum einum. Annars er 
það, þar sem stimpillög eru, að mörg 
ágreiningsatriði koma fram, sem þarf 
að úrskurða, og svo verður vitanlega 
hjer, en jeg sje ekki ástæðu til að fara 
að ræða þau við þessa umr.

Þá fanst háttv. þm. (G. G.) óeðlilegt 
að greiða 100 kr. stimpilgjald af borg- 
arabrjefi, þar sem brjefið sjálft kostaði 
að eins 50 krónur, en þetta rjettlætist 
af þvi, að gjaldið fyrir borgarabrjefið 
rennur í hlutaðeigandi sveitar- eða bæj- 
arsjóð, en stimpilgjaldið í landssjóð Ef 
hækka hefði átt borgarabrjefin, svo að 
landssjóður hefði tekjur af því, þá þurfti 
til þess ný lög, og þá jafnframt að skifta 
gjaldinu milli sveitarsjóðs og landssjóðs. 
Þetta er miklu einfaldara.

Kristinu Daníelsson: Það mun 
ekki vera til þess ætlast, að þessi 1. 
umr. verði löng, og síst að farið verði 
út í einstök atriði málsins. Það þýðir 
ekki heldur að tala um, hvort málið 
sje seint eða snemma inn á þingið kom- 
ið; það veiður að afgreiðast hvort held- 
ur sem er. En gott gæti verið fyrir 
nefndina, sem fær málið til umsagnar, 
að heyra undirtektir manna við þessa 
umræðu. Þess vegna er það, að jeg tek 
nú til máls.

Þetta er ekki í fyrsta sinn, sem frv. 
um stimpilgjald er borið fram í þing- 
inu. Ef jeg man rjett, hefir það komið 
fram á þrem þingum, og verð jeg að 
lýsa yfir því, að jeg hefi í engu breytt 
fyrri skoðun minni, sem hefir verið sú, 
að það svaraði sjer ekki hjer á landi 
að innleiða stimpilgjald. Umstangið við 
undirbúning og innheimtu stimpilgjald- 
anna er svo mikið, og haftið, sem lagt 
er á viðskifti manna á milli, er svo til-

ilgjald.

finnanlegt, að arðurinn af svona lögum 
svarar ekki til þess. Mjer finst leitt að 
vera á móti frv., sem stefnir að tekju- 
auka fyrir landssjóð, því að tekjuaukans 
er þörf, en það er sannfæring mín, að 
stimpilgjald eigi ekki við hjer á landi.

Ef jeg væri því mótfallinn, að lagð- 
ur væri skattur á framleiðsluna, þá 
mundi jeg áreiðanlega vera því mót- 
fallinn, sem gert er ráð fyrir í þessu 
frv., að lagt sje stimpilgjald á farm- 
skrár. Jeg segi þetta ekki af því, að 
jeg sje yfirleitt mótfallinn þvi, að ieggja 
skatt á framleiðsluna. Jeg sje eigi, að 
neitt sje á móti því að leggja skatta 
eins á þá, sem framleiða og hafa eitt- 
hvað að selja og taka inn verð fyrir, 
eins og hina, sem kaupa, svo sem gert 
er mcð vcnjulegum tollum. En jeg tek 
þetta fram af þvi, aö það væri ósk mín, 
að háttv. fjárhagsnefnd gæti snúið stimp- 
ilgjaldsfrv. upp í einhverskonar beint 
og brotaminna skattafrv., og mætti hún 
þá fremur búast við fylgi minu. Vona 
jeg, að mönnum skiljist það, að jeg er 
ekki á móti tekjuaukanum.

Fjármálaráðherrann tók það rjettilega 
fram, að hjer væri ekki að tala um 
nein bráðabirgðalög. Það er auðvitað 
mál, að ekki er hægt að leiða svo marg- 
brotið kerfi, sem stimpilgjöld eru, í lög 
til bráðabirgða. Framkvæmd á slikum 
lögum er svo margbrotin, umsvifamikil 
og kostnaðarsöm, að annaðhvort er að 
koma þeim á fyrir fult og alt, eða láta 
það algerlega vera.

Það voru að eins þessar athugasemd- 
ir um aðalatriði, sem jeg vildi hreyfa 
við 1. umr. málsins.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg ætla 
ekki að fara að koma með aðfinslur við 
svar hæstv. fjármálaráðh.; svör hans í 
minn garð voru skýr og glögg. Jeg 
ætlaði að eins að bæta við einu atriði,

24*
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sem jeg gleymdi áðan. Jeg vildi benda 
háttv. fjárhagsnefnd á b-lið 3. gr., sem 
er um stimpilgjald af farmskrám. 
Vandalaust er að ákveða stimpilgjaldið, 
þegar vörurnar eru seldar fob. Þá er 
bara. að miða við söluverðið óhaggað. 
En nú eru vörurnar oftast sendar óseld- 
ar, og enginn veit, hvað verðið muni 
verða, að frádregnum flutningskostnaði. 
Um það getur jafnvel verið ókleift að 
áætla. En fyrst ekki er hægt að miða 
við söluverðið, hvað væri þá á móti 
því, að miða stimpilgjaldið við kaup- 
verðið? Það má telja víst, að kaup- 
verðið er oftast sanngjarnt. Svona væri 
þessu best fyrir komið, og væri þá rjett 
að geta þess berum orðum í frv.

í frv. er gert ráð fyrir, að lögreglu- 
stjóri meti vöruna, ef hún er óseld, en 
á þessu geta orðið ýms vandkvæði. 
Sumstaðar býr lögreglustjóri mjög langt 
frá kaupstaðnum, sem flutt er út frá, 
og yrði þvi að hafa umboðsmann á 
staðnum. En vandkvæði geta verið á 
því að fá umboðsmann, sem er treyst- 
andi. í minni sýslu eru tvö kauptún 
mjög langt frá sýslumanni, og á hvor- 
ugum staðnum nema einn kaupmaður, 
og hann jafnframt afgreiðslumaður 
skipsins. Miður heppilegt væri það að 
láta afgreiðslumennina sjálfa meta sína 
eigin vöru, en á þessum stöðum er varla 
um aðra að velja. Eins býst jeg við 
að sje ástatt á mörgum öðrum stöðum.

Fjármálaráðherra (8. E.): Vegna 
þess, hve mikið háttv. 2. þm. G.-K. (K. 
D.) gerði úr þvi, hvað þetta yrði um- 
fangsmikið kerfi, skal jeg geta þess, að 
stjórnin mun koma þessu fyrir á svo 
einfaldan og fábrotinn hátt, sem mögu- 
legt er. Það hefir jafnvel komið til 
mála, að frimerki verði notuð sem stimp- 
ilmerki. En um þetta er ekkert enn 
fastráðið. Viðvíkjandi ósk sama þra.

(K. D.) um, að fram kæmi nýtt skatta- 
frv., mjer skildist helst einhverskonar 
útflutningsskattsfrumv., skal jeg geta 
þess, að jeg er mjög efins um, að slíkt 
frv. næði fram að ganga í háttv. Nd. 
En háttv. Nd. tók þessu frv. vel, þar 
var það samþ. með 17 : 2 atkv.

Um tillögu háttv. 4. landsk. þm. (G. 
G.) er það að segja, að hún er þess verð 
að verða tekin til athugunar, og vænti 
jeg, að háttv. fjárhagsnefnd muni gera 
það. Af stjórnarinnar hálfu mundi það 
engum ágreiningi valda; hún mundi að 
eins þakklát, ef fyndust auðveldari leið- 
ir í þessu máli en hún hefir komið 
auga á.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12:1 atkv. 

og til fjárhagsnefndar (sjá A. bls. 534) 
með 12 shlj. atkv.

A 34. fundi í Ed., mánudaginn 3. júní, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 183, n. 
272).

Framsm, (Magnús Torfason):
Að því leyti, er snertir ástæðurnar fyrir 
máli þessu, er nægilegt að vísa til álits 
háttv. fjárhagsnefndar Nd. og svo álits 
nefndarinnar, sem prentað er á þgskj. 
272, en jeg vil þó taka það frekar fram 
en gert er í nefndarálitinu, að nefndin 
telur að eins fyrir þá sök rjett að lög- 
leiða þennan skatt, er hefir i för með 
sjer mikla fyrirhöfn, umstang og almenn 
óþægindi, að inn í frv. hefir verið auk- 
ið ákvæði um stimpilskatt af farmskrám, 
svo að miklu raeiri tekjuauki stafar af 
frv. þessu en stimpilgjöld gefa eftir 
venjulegum grundvelli.

Um fyrstu brtt. nefndarinnar vil jeg 
láta mjer nægja að vísa til nefndarálits- 
ins, og það því fremur, sem með öllu 
er óvíst, að frv. gildi sem lög lengur en 
eitt ár. Þegar um svo stuttan tíma er
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að ræða, er með öllu óþarft að fara að 
búa til stimpilmerki. Annars er till. að 
öðru leyti mest orðabreyting.

Um 3 brtt. a hjá nefndinni vil jeg 
taka fram, að óljóst er í frv., hvort 
stimpilgjaldið á að vera 10 kr. eða alt 
framlag í fjelagið eigi að vera minst 10 
kr. þegar staðfestingar er leitað. Brtt. 
miðar til að taka af allan vafa um 
þetta.

Þá er 4. brtt. b, um að orðin »Vígslu- 
brjef með 1 krónu< falli niður. Það er 
af athugaleysi við meðferð málsins i 
háttv. Nd., að þetta er ekki felt niður, 
því að vígslubrjef eiga, eins og önnur 
leyfisbrjef, að stimplast með 5 krónum.

Við 6. gr. d ber nefndin fram þá 
efnisbreytingu, að þegar launin eru 4000 
kr. eða meira, þá stimplist veitingar- 
brjefið með 20 kr., í stað 16 kr., eins 
og frv. gerir ráð fyrir. Þegar launin 
hafa náð þeirri upphæð, má segja, að 
þau sjeu orðin góð, og þá ekki of mikið, 
þó að stimpilgjaldið sje miðað við 1/a°/o 
af lægstu upphæð.

Við 6. gr. i ber nefndin fram brtt. 
Byggingarbrjef eru örsjaldan þinglesin, 
rjett einstöku sinnum húsaleigusamning- 
ar, en aftur eru alloft þinglesnir grunn- 
leigusamningar í kaupstöðum. En gjald 
þetta er vanalega lítið, því að víðast 
eru lóðirnar litlar og ódýrar; venju- 
lega greiða húsmenn í sjávarþorpum 
12—20 kr. árgjald af grunni sín- 
um. Gjald þetta mun því oftast ekki 
nema meiru en 3 kr. af grunni hverjum.

8. brtt. nefndarinnar er um að lækka 
um helming stimpilgjald af erfðaskrám, 
eða færa það úr 10 kr. niður í 5 krón- 
ur. Það er oftast enginn ávinningur að 
því fyrir þann, er gerir erfðaskrárnar, 
og vanalegast er einvörðungu um litlar 
upphæðir að ræða; það er því ekki 
ástæða til að leggja hátt stimpilgjald á 
það. En auk þess gæti hátt stirapilgjald 
á erfðaskrám leitt til þess, að erfða-

skrárgefendur hliðruðu sjer heldur hjá 
því að fara til notarii publici er þeir 
semdu erfðaskrárnar, og það er ekki 
holt að draga úr því. Það er best, að 
þær sjeu sem tryggast og lögformlegast 
úr garði gerðar, og vottorð notarii 
publici fyrir undirskrift erfðaskrárgef- 
anda miðar að því.

11. brtt., við 10. gr , er talsverð efnis- 
breyting. Till. þessi kemur til af þvi, 
að þegar stimpla á allar farmskrár, þá 
getur það hæglega eins komið fyrir, að 
farmskrá sje skotið undan stimplun, 
eins og að skip láti frá landi án þess 
að greiða útflutningsgjald. Nefndinni 
heflr því þótt rjett að gera ráð fyrir 
þessu, og hefir því tekið það upp í 
greinina.

Síðast í 10. gr. er gert ráð fyrir, að 
skjóta megi úrskurði til yfirrjettar, en 
í 13. gr. stendur, að skjóta megi málinu 
til dómstólanna. Þetta fellur ekki sam- 
an. Samkvæmt 13. gr. má fara til 
hæstarjettar með mál um stimpilskyldu 
eða upphæð gjaldsins, en samkvæmt 10. 
gr. er ekki hægt að fara lengra en til 
yfirdómsins með mál þau, er varða bein- 
línis mannorð manna. Það sjá allir, að 
þetta nær engri átt og að það er sjálf- 
sagt, að hægt sje að reka mál fyrir brot 
gegn 10. gr. alla leið til hæstarjettar. 
Að því miðar brtt. nefndarinnar.

12. brtt. nefndarinnar er til þess gerð, 
að færa 12 gr. frv. til betra máls.

Loks er 13. brtt. nefndarinnar við 14. 
gr.; þar er nefndin ekki á eitt sátt. 
Jeg fyrir mitt leyti get ekki greitt frv. 
þessu atkvæði mitt nema því að eins, 
að það verði látið gilda til 1921, því 
þó að við ættum að endurskoða frv. að 
ári, þá væri ekki hægt að gera það svo, 
að vel væri, því að þá vantaði alla 
reynslu fyrir lögunum og reikningarnir 
væru ekki endurskoðaðir. Endurskoðun 
á lögunum næsta ár gæti því ekki gert 
annað en að fella niður skattskylduna
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af farm8kránum, en það er aðalatriði 
laganna og hið eina í þeim, er gefur 
verulegar tekjur. Og þar sem nefndin 
leggur til, að frv. eje samþykt einmitt 
vegna þessa ákvæðis, þá væri það býsna 
einkennilegt að ætla sjer nú þegar að 
endurskoða þau á næsta þingi til þess 
eins að fella þetta ákvæði niður. En 
komi fram verulegir gallar á lögunum, 
þá er jeg viss um, að hæstv. stjórn 
kemur fram með lagfæringar á þeim.

Að síðustu skal jeg enn þá taka það 
skýrt og skorinort fram, að nefndin er 
með frv. þessu eingöngu vegna þurftar 
landssjóðsins á tekjuauka.

Jóhannes Jóhannesson: Þvi
miður hefir mjer ekki unnist tími til 
þess að athuga frv. eins vel og þyrfti, 
en jeg vil þó leyfa rojer að bera fram 
nokkrar athugasemdir með þeirri ósk, 
að háttv. nefnd taki þær til yfirvegun- 
ar til næstu umræðu.

í 2. gr. frv. er kveðið svo á, að 
stjórnin megi greiða 2 af hundraði af 
þeirri upphæð, sem inn kemur við söl- 
una, í innheimtulaun. Þessi sölulaun, 
2%, eru, að því er mjer finst, óforsvar- 
anlega lág, og skal jeg í því sambandi 
benda á, að sölulaun af frímerkjum er 
4%) °S Þð að sölulaunin sjeu svona lág, 
þá er sá, sem sjer um stimplunina, 
skyldur til þess, samkvæmt 9. gr., að 
veita frest á skattgreiðslunni, en ber þó 
samkvæmt 11. gr. fulla ábyrgð á gjald- 
inu. Fyrir þessa ábyrgð, reikningsskil 
og stimplun, á hann að fá 2%. Jeg 
skil ekki, að það verði sótt eftir þeim 
starfa. En ef til vill er það ætlun 
þingsins að krefjast þessa af embættis- 
mönnum landsins, án nokkurs tillits til 
þess, hvort borgunin, sem þeir fá, er 
sæmileg eða ekki.

Þá er í 4. gr. talað um, að stimpla 
skuli skjöl um sölu fasteigna og skipa, 
fivort heldur eru kaupsamningar, maka-

Igjald.

skiftabrjef, gjafabrjef, próventusamning- 
ar eða önnur slík skjöl. Mjer finst þetta 
ekki heppilega orðað, þar sem strax á 
eftir sölu er verið að tala um gjafabrjef. 
Jeg vildi því beina því til háttv. nefnd- 
ar að lagfæra orðalagið um þetta.

í 5. gr. er talað um, að stimpla skuli 
fjelagssamninga um leið og þeir eru 
staðfestir eða þinglesnir. En nú eru 
þeir sjaldan þinglesnir eða staðfestir, 
en aftur eru þeir oft skrásettir. Ef þá 
á að stimpla þá, þá ætti að bæta 
»skrásettir« inn i greinina.

I sömu grein og í sama staflið er sagt, 
að sje fasteign eða skip afhent fjelaginu 
til eignar og umráða, þá skuli greiða 
stimpilgjald, er nemi 1% af verðhæðinni, 
en nú kemur það oft fyrir, að fasteign- 
ir eða skip eru afhent öðrum til eignar 
á þann hátt, að nýi eigandinn tekur að 
eins að sjer skuldir þær, er hvíla á 
eigninni, en þá á að stimpla það líka 
samkvæmt sömu grein, staflið e, um 
yfirfærslu á skyldum skuldunauts íil 
annars.

I c lið eru vígslubrjef tekin untian 
og ekki ætlast til nema einnar krónu 
stimpilgjalds af þeim. Eu hjer verður 
þess að gæta, að nú hafa menn jafnt 
leyfi til að giftast borgaralega eins og 
kirkjulega, og ætti því samræmis vegna 
að sjá svo til, að stimpilgjald lendi jafnt 
á þeim, sem gefin eru saman borgara- 
lega, eins og hinum, sem velja kirkju- 
lega vígslu, þannig, að sama stimpil- 
gjald verði á leyfisbrjefum til undan- 
þágu frá hjúskaparlýsingu og hjóna- 
vig8lubrjefum.

í d-lið er svo ákveðið: »Embættis- 
veitingabrjef eða sýslanabrjef,sem stjórn- 
arvöld veita, skal stimpla þannig* o. s. 
frv. Jeg vil að eins benda á, að þar 
undir hljóta að heyra skipunarbrjef fyrir 
hreppstjóra og yfirsetukonur, auk ýtnsra 
annara launalágra sýslunarmanua. — 
Undir leyfisbrjefin heyra að sjálfsögðu
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leyfisbrjef til lausamensku, og hækkar 
verð á þeim þá vegna stimpilgjaldsins 
um meira en helming, og virðist það 
nokkuð mikil verðhækkun.

í f-lið Btendur: >Fullkomnar dóms- 
gerðir eða aðrar rjettargerðir in forma 
fyrir hjeraðsrjetti skal stimpla með 2 
krónum<. Hjer er engin undantekning 
gerð, þótt rjettargerðirnar snerti opin- 
ber mál, og er þó vist ætlast til, að 
þær sjeu undanteknar. Má vera, að 
það eigi að felast í 1. gr. En nægilega 
skýrt ketnur það ekki fram í greininni.

I-3iður hljóðar svo: »Byggingarbrjef 
og leigusamninga skal síimpla® o s. 
frv. En um það stendur ekkert, hvort 
brjefin eða samningarnir skuli þvi að 
eins stimpluð, að þau sjeu þinglesin- 
Hjer er og engin undantekning gerð 
um þjóðjarðir og kirkjujarðir.

Þá er eftir síðasti liður 6. greinar. 
Þar stendur svo: »Ákvæði um, að 
ekkja skuli sitja í óskiftu búi, skal 
stimpla með 1 krónu, ef þau eru sjer- 
staklega gerð<. Hjer er víst átt við 
það, ef maður veitir í erfðaskrá ekkju 
sinni rjett til að sitja í óskiftu búi, og 
ætti því að stimpla slíka erfðaskrá eins 
og aðrar erfðaskrár.

I 7. gr. stendur: »Erlendir víxlar og 
ávísanir eru þá fyrst stimpilskyldir, er 
þeir eru samþyktir, og víxlar og ávís- 
anir, sem eiga að greiðast við sýningu, 
um leið og þeir eru innleystir«. En nú 
getur farið svo, að víxlarnir verði alls 
ekki greiddir hjer. Það getur hugsast, 
að menn láti dæma sig til þess að 
greiða útlenda víxla af þeirri ástæðu, 
að það verði þeim kostnaðarminna en 
að greiða stimpilgjaldið. — I síðustu 
málsgrein 7. greiuar er svo ákveðið, að 
bankar og sparisjóðir skuli »annast inn- 
heimtu stimpilgjaldsins og afgreiðslu 
þess í landssjóð«. En hvaða líkur eru 
til, að þessar stofnanir vilji taka þetta 
að sjer fyrir £au ómakslaun, sem lögin

ákveða, 2 af hundraði? Er ekki líkleg- 
ast, að lánstofnanirnar segist helst vilja 
vera lausar við þess háttar »forretn- 
ingu«? *

I 9. gr. er innheimtumönnum gert að 
skyldu að lána mönnum stimpilgjaldið, 
ef það getur valdið þeim rjettarmissi 
eða verulegum óþægindum að synja ura 
stimplun skjals og afgreiðslu, en sam- 
kvæmt 11. gr. ber innheimtumaður og 
ábyrgð á stimpilgjaldinu. Hann ber 
ábyrgð á því fje, sem hann er skyldug- 
ur að lána öðrum. Þetta er ótækt, og 
má ekki svo búið standa.

I 10. gr. stendur: »Sektina ákveður 
lögreglustjóri með úrskurði, er áfrýja 
má til yfirrjettar®. Eftir þessu getur 
bæjarfógeti hjer í Reykjavík ekkí kveð- 
ið upp úrskurð um þessi efni.

Ákvæði 11. greinar um ábyrgðina hefi 
jeg áður minst á.

I 12. gr. stendur, að »sá einn svari 
til sekta, sem gerst hefir sekur í brot- 
inu«. En stundum gæti leikið vafi á 
þvi, hver er sekur í brotinu, ef ekki 
er frekar til tekið en hjer er gert.

Við hvað er átt með þessum orðuin
13. greinar: »Ákvörðunum þeim og 
úrskurðum, sem lögmætur innheimtu- 
maður stimpilgjalds gerir< o. s. frv.? 
Er átt við úrskurði, sem bankar og 
sparisjóðir gera ura stimpilskyldu eða 
upphæð gjaldsins?

Eins og jeg tók fram í byrjun, skýt 
jeg þessum athugasemdum fram til at- 
hugunar í nefnd þeirri, sem fjallar um 
þetta mál.

Sigurjón Friöjónsson: Jeg var 
mótfallinn þessu frv. við 1. umr. og er 
það enn. Jeg lít svo á, að tekjuauki 
af eiginlegu stimpilgjaldi sje svo lítill, 
að ekki svari kostnaði að setja lög um 
það efni. Mjer skildist lika á frsm. (M. 
T.), að hann væri á sama máli um eig- 
inleg stimpilgjaldslög. • En töluverðar

*
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tekjur muni verða af farmskírteinunum. 
Stimpilgjald á farmskírteinum er í raun 
og veru ekkert annað en útflutnings- 
gjald. Hingað til hafa útflutrtíngsgjöld 
ekki verið vinsæl hjer á landi, og er 
síst ástæða til að auka þaunúáþessum 
tímum. En þó að jeg fyrir mitt ieyti 
gæti aðhylst einhvern hreinan skatt af 
útfluttum vörum þá get jeg ekki með 
nokkru móti stutt að því, að hann verði 
lagður á grímuklæddur sem stimpilgjald.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
er nefndinni þakklátur fyrir undirtektir 
hennar undir frv. Brtt. hefir hún að 
vísu gert, en jeg sje ekki ástæðu til 
þess að eyða mörgum orðum um þær, 
því að þær hafa engin veruleg áhrif á 
þann tekjuauka, sem lögunum er ætlað 
að gefa. Sumar orðabreytingar nefnd- 
arinnar álít jeg að sjeu til bóta. Að 
því er snertir fyrri brtt. við 10. gr. skal 
jeg geta þess, að hún felur ekkert í sjer, 
sem ekki felst í 10. gr. frv; en hún 
er skýrari og þvi til bóta. — Að eins 
ein brtt. er veruleg, sú, að lögin gildi 
til 1919, í staðinn fyrir til 1921, eins 
og í frv. stendur. Mjer þykir það koma 
nægilega ákveðið fram, að þessi lög eru 
að eins til bráðabirgða, þótt þau sjeu 
látin gilda til 1921. Það yrði og of stuttur 
prófunartími fyrir lögin að standa að eins 
til næsta þings. Hins vegar er þetta ekki 
í mínum augum neitt aðalatriði. Því að 
þótt þessi brtt. verði samþ., er jeg viss 
um, að lögin fái að standa til 1921.

í tilefni af ræðu háttv. 1. landsk. vara- 
þm. (S. F.) skal jeg geta, þess, að það 
hefir engin dul verið dregin á það, að 
stimpilgjaidið á farmskrám er í raun 
og veru útflutningsgjald. Það er ekki 
heldur rjett, að gjaldið af farmskrám 
sje það eina, sem verulega muni um. 
Það er örðugt að segja um það, hve 
miklu það nemi, sem þinglesið er ár- 
lega í landinu, eu ekki mun ofætlað, að

það sje fyrir 10 miljónir kr. Skatturinn 
af því mundi nema 100 þús. kr. Víxla 
má reikna um 50 miljónir króna á ári. 
Það ætti því að sjást, þótt jeg nefni ekki 
fleira, að farmskrárnar verða ekki einar 
um það að gefa tekjuaukann.

Um athugasemdir háttv. þm. Seyðf. 
(Jóh. Jóh) þarf jeg fátt að segja. Þær 
komu lítið víð fjárhagsatriði þessa máls, 
að' öðru leyti en því, að bann taldi of 
lágt innheimtugjaldið. En þetta er orðinn 
gamall siður hjer á landi, að fela sýslu- 
mönnum og lögreglustjórum mikil störf 
fyrir Jitil ómakslaun.

Hvað ábyrgð innheimtumanna snertir, 
býst jeg ekki við, að hún verði neitt 
hættuleg. Iunheimtumennirnir ráðasjálf- 
ir hverjum þeir lána (Jóh. Jóh.: Nei, 
þeir eru beint skyldaðir til þess að lána). 
Það flnst mjer ekki heldur skifta máli, 
þótt nokkurt gjald lendi á skipunarbrjef- 
um hreppstjóra og yfirsetukvenna. Ann- 
ars skal jeg ekki segja fleira um þessar 
athugasemdir hv. þm. Seyðf. (Jóh. Jóh.). 
Sumar voru kann skesanngjarnar,og býst 
jeg við, að hv. nefnd taki þærtilíhugunar.

Magnús Kristjánsson: Jafnvel 
þótt mjer sje ljóst, að j msir agnúar eru 
á þessu frv., ýmist fyrirsjáanlegir eða 
ófyrirsjáanlegir, mun jeg ekki leggjast 
á móti því, og það af þeirri ástæðu, að 
tekjuaukaþörf landssjóðs er svo mikil. 
Að mínu áliti hefði þurft að undirbúa 
þetta mál betur en gert hefir verið. 
Nefndin hefir lítið úr því bætt. Brtt. 
hennar eru ekki mikils verðar, og jafn- 
vel álitamál, hvort þær eru til bóta. 
Læt jeg mjer i ljettu rúmi liggja, hvort 
þær verða samþyktar eða ekki.

Það er eitt atriði í frv., sem mig lang- 
aði tíl að spyrjast fyrir um hvernig 
eigi að skilja. Þar er talað um, að af- 
greiðslumenn skipa eigi að bera ábyrgð 
á stimpilgjaldi af farmskrám. En hverj- 
ir eru »afgreiðslumenn skipa«? Helst
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gæti jeg búist við, að það sje lögreglu- 
stjórinn. En nú eiga lögreglustjórarnir 
að hafa eftirlit með afgreiðslumönnun- 
um, m. ö. o. með sjálfum sjer. Það er 
vist, að þetta getur valdið misskilningi, 
því að sjerstaka afgreiðslumenn hafa 
ekki önnur skip en þau, sem sigla eftir 
föstum áætlunum.

Mjer er og óljóst, af hverju leggja á 
5000króna Sekt við, ef farmskrár ðru ekki 
stimplaðar, en alt aðrar reglur eiga að 
gilda um undandrátt á öðrum skjölum; 
þá á sem sje að gjalda hundraðsgjald 
af verðmæti skjalsins. Jeg skil ekki, 
af hverju þetta háa sektarákvæði er 
sett um þessa einu tegund stimpilskyldra 
skjala. Jeg sje ekki ástæðu til þess að 
hagga samræminu vegna þessara skjala 
einna.

Jeg vona, að háttv. nefnd taki þetta 
atriði, farmskrárnar, til sjerstakrar íhug- 
unar. Eins og ákvæðin eru um þær nú, 
gæti það valdið töfum á ferðum skipa. 
Enginn afgreiðslumaður mun þora að 
byrja að ferma fyr en farmskrárnar 
eru komnar stimplaðar í hans hendur. 
Þetta gæti valdið miklum óþægindum, 
því að oft er ekki ákveðið upp á hár, 
hve mikið eigi að fara með skipi, þótt 
byrjað sje að ferma það. Þetta er að 
minu áliti stærsta atriðið i þessu máli, 
mikilsverðara en allar aðrar athuga- 
hugasemdir, sem komið hafa fram i um- 
ræðunum.

Frsm. (Magnús Torfason): Jeg
get verið háttv. þm. Seyðf. (Jóh. Jóh.) 
þakklátur fyrir athugasemdir hans, þvi 
að þær hagga ekki við brtt. nefndar- 
innar.

Þótt svo fari, að lög þessi um stimp- 
ilgjald verði almenn, þá er ekki hægt 
að ætlast til þess, að þau sjeu alger- 
lega tæmandi þegar í stað. Hjer er

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

ekki heldur gert ráð fyrir Btimpilskatti 
af öllum skjölum.

Jeg get tekið til dæmis vöruvottorð, 
sem ekki eru hjer með talin, sömuleiðis 
fararleyfisbrjef, sem líka er slept.

En þar sem hjer hefir verið getið um 
lausamenskubrjef, þá skal jeg geta þess, 
að jeg skildi greinina svo, að þau heyrðu 
þar ekki undir, því að upptalningin 
sýnir, að þar er að eins átt við leyfis* 
brjef með konungsinnsigli.

Það var talað um, að gjaldið væri 
lágt, en miðað við frimerkjagjaldið er 
það ekki lágt, þar sem hjer er um 
miklu hærri upphæðir að ræða.

Að því er ábyrgðina snertir, þá vil 
jeg benda á, að við lögreglustjórar höf- 
um átt því að venjast að bera ábyrgð 
á allri okkar innheimtu og það lika 
fyrir 2% þóknun. En það er ekki svo 
að skilja, að jeg líti svo á, að gjaldið 
mætti alls ekki vera hærra.

Um vígslubrjefin er það að segja, að 
brtt. nefndarinnar fer fram á að sleppa 
þeim lika, til þess að fá samræmi i 
greinina, og nefndin leit svo á, að fólk 
mundi helst hafa ráð á að fórna 5 kr., 
er það gifti sig. Það mundi ekki seinna 
vænna.

Að því er snertir opinberar fullkomn* 
ar dómsgerðir, þá er ekki til þess ætl- 
ast, að valdsmaður taki gjaldið af sjálf- 
um sjer, heldur er átt við, að maður 
kemur til yfirvaldanna og beiðist af- 
greiðslu.

Viðvikjandi því, sem háttv. þm. Seyðf. 
(Jóh. Jóh.) sagði um 9. gr. frv., um 
frestun á greiðslu gjaldsins, þá lit jeg 
svo á, að sje fresturinn gefinn, þá geti 
viðkomandi valdsmaður enga ábyrgð 
haft á því gjaldi.

Annars er það vani, að innheimtu- 
maður hafi rjett til að heimta gjaldið 
áður en skjalið er látið af hendi.

25
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í þvi sambandi vil jeg svara þvi, sem 
háttv. þm. Ak. (M. K.) sagði um af- 
greiðslumenn skipa. Með því er að 
sjálfsögðu átt við afgreiðslumenn áætl- 
unarskipa, þá menn, sem hafa við það 
sjerstaka stöðu.

En vitanlega hefir lögreglustjóri í 
hendi sjer að afgreiða ekki skipaskjöl- 
in fyr en hann hefir fengið farniskír- 
teinin. En þá er það gert til að Ijetta 
undir, að skrifa megi undir, þótt farm- 
8kírteinin sjeu ekki í fullu lagi. Getur 
það oft komið sjer vel, til þess að þurfa 
ekki að hefta það, að skip komist út.

Jeg get tekið undir það með háttv. 
þm. Ak. (M. K ), að margar af brtt. 
nefndarinnar eru ekki stórvægilegar, en 
húu áleit það skyldu sina að færa til 
betra vegar, þar sem hún sá þess kost.

Að sjálfsögðu mun nefndin einnig 
taka til athugunar bendingar háttv. þm. 
Seyðf. (Jóh. Jóh.) til 3. umr.

Fjái málaráðherra (S. E.): Það
er eðlilegt, þegar slíkt frv. sem þetta 
kemur fram, að ýmislegt þyki við það 
að athuga.

Og alstaðar, þar sem stimpilgjalds- 
lög eru, hefir orðið að kveða upp fjölda 
úrskurða um einstök tilfelli.

T. d. í Danmörku er nú orðið ara- 
grúi til af slíkum úrskurðum, og hygg 
jeg, að nú muni skapaður fastur »prax- 
is< í þessu efni.

En það var aðallega vegna orða háttv. 
þm. Ak. (M. K.) að jeg stóð upp.

Með afgreiðslumanni skipa er í lög- 
um þessum ekki átt við lögreglustjóra, 
heldur þá, sem hafa afgreiðslu skipanna 
yflr höfuð á hendi, taka á móti vörum 
í þau o. s. frv. Get jeg bent á t. d. 
afgreiðslumann Eimskipafjelagsins eða 
Sameinaða fjelagsins o. s. frv.

Og sektin er ákveðin svona há vegna

þess, að þetta er svo verulegur liður i 
lögunum, að þetta komi tilgreina.

Rristinn Daníelsson: Jeg er
samdóma háttv. nefnd um forsendur 
hennar, sem hún vísar til í nál, Nd - 
nefndarinnar. En jeg skil ekki, hvernig 
hún getur komist að þeirri niðurstöðu, 
sem raun hefir á orðið.

Jeg lít svo á, að hún hefði átt að 
komast að þeirri niðurstöðu, að ekki 
væri hægt að samþ. frv. að svo komnu.

Allir eru á einu máli um það, að frv. 
þetta felur í sjer þungar kvaðir, og hinu 
er mjög hætt við, að árangurinn verði 
lítill. Það hækkar allmikið gjöldin á 
viðskiftum manna frá því, sem þau eru 
ákveðin i aukatekjulögunum.

En þegar þau voru endurskoðuð síð 
ast, voru surair liðir hækkaðir einmitt 
með tilliti til þess, að stimpilgjald var 
ekki til.

En við undirbúning og framkvæmdir 
laga þéssara hlýtur að verða svo mikið 
umstang og tilkostnaður, að naumast 
munu tekjurnar verða því tilsvarandi, 
þegar þetta er orðið að hreinum stimp- 
ilgjaldslögum og búið er að sníða burt 
alt, sem ekki á þar heima.

Jeg verð að vísu að játa það, að auka 
þurfl tekjur landssjóðs, en nefndin hefði 
átt að velja til þess aðrar leiðir, og 
mundi henni hafa geflst nægur tími til 
þess eftir öllu útliti nú.

Það hefði t. d. mátt hækka auka- 
tekjurnar til bráðabirgða, enda þótt 
vafasamt sje, að viðskifti manna þoli 
það.

Það mátti líka leggja hreint útflutn- 
ingsgjald á, í staðinn fyrir stimpilgjald 
á farmskrár.

Jeg felst á það, að þörf sje fjárins, 
en jeg lít svo á, að fara mætti betri 
leiðir.
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Jeg hefl ekki haft tíma til að rann- 
saka málið ítarlega og lesa frv. satnan 
við aukatekjulögin.

En jeg vil benda á það, að t. d. þing- 
lestrargjaldið er þegar orðið allhátt áð- 
ur en þessu er við bætt.

Brtt. nefndarinnar álít jeg að sjeu 
yfirleitt til bóta, og mun jeg því greiða 
þeim atkv., ef til þess kemur, að frv. 
fái að ganga fram.

Við brtt. við 7. gr. frv., að i stað 
orðsin8 »framlengdur« komi »endurnýj- 
aður«, vil jeg gera þá athugasemd, að 
mjer fyndist rjettast, að það ákvæði 
væri felt alveg í burt.

Jeg lít svo á, að það geti ekki komið 
til mála að leggja þetta á framlengdan 
víxiL

Jeg hefi heyrt skírskotað til þess 
gjalds, sem bankarnir leggja á fram- 
lengingu vixla, en jeg lít svo á, að 
fremur væri ástæða til að draga úr þvi 
en að á það sje bætandi.

Um ártalið vil jeg geta þess, að jeg 
felli mig betur við 1919, því að jeg lít 
svo á, að með því sje það enn þá skýr- 
ar ákveðið, að hjer sje um bráðabirgða- 
ráðstafanir einar að ræða.

Magnús Kristjánsson: Það voru 
að eins fá orð út af skýringu hæstv. 
fjármálaráðherra á niðurlagi 10. gr.

Ef sá skilningur á að verða fastur í 
framkvæmdunum, þá tel jeg nauðsyn- 
legt, að bætt sje inn i málsgreinina, að 
þar sje átt við afgreiðslumenn skipa, er 
sigla eftir föstum áætlunum.

En hvers vegna er verið að leggja 
þeim þyngri skyldur á herðar en öðr- 
um, þar sem það er þó viðurkent, að 
lögreglustjórinn hefir aðalurasjónina á 
hendi? Auk þess er ákvæði þetta ill- 
framkvæmanlegt, nema í samvinnu við 
skipstjórann.

Ákvæðið ætti því að vera þannig, að

afgreiðslumaður og skipstjóri sæju um, 
að farmskírteinin væru afhent, og væri 
það frekar viðunandi.

Líka teldi jeg rjettara, að lágmark 
sektanna væri einnig ákveöið, t. d. 50 
--5000 kr.

Brotin yrðu auðvitað mjög misjöfn, og 
væri því ekki rjett að gefa undir fót- 
inn með, að hæstu sektum yrði beitt 
fyrir lítils háttar brot.

Jeg gæti að vísu komið með brtt. um 
þessi atriði, en jeg tel betra, að nefnd- 
in geri það, því að brtt. frá nefndum 
hafa altaf meiri líkur til að verða 
samþyktar.

Fjármálaráðherra (S. E.): Það
er að eins stutt athugasemd.

Viðvíkjandi afgreiðslumönnunum er 
hjer ekki að eins átt við afgreiðslu- 
menn skipa, sem fara eftir föstum áætl- 
unuin, heldur alla þá, er sjá um fiutn- 
ing á vörum úr skipum og í.

Athugasemdir háttv. 2. þm. G.-K. (K. 
D.) voru flestar almenns eölis og hefðu 
því átt frekar að koma við 1. umr.

En jeg skal taka það fram, að tekju- 
aukinn, sem leiðir af lögunum, er alls 
ekki svo lítill. jafnvel þótt farmskrán- 
um væri slept. Jeg geri ráð fyrir, að 
hann yrði alls ekki rainni en 200 þús. 
krónur.

Umstang hlýtur auðvitað að verða 
talsvert, en þrátt fyrir það hefir sams- 
konar lögum víða verið komið á.

Og jeg álít það alls ekki ranglátt, 
þótt gjöld þessi sjeu hækkuð nú.

Fasteignir hafa hækkað mjög í verði, 
og vitanlegt er, að gróði á húseignum 
hjer er mikill; mikið af gjöldum þess- 
um mundi því ekki koma hart niður.

Um víxlana er það að segja, að það 
eru venjulega velmegandi menn, sem 
með stóru víxlana fara, og mundi gjald- 
ið þar því lenda á breiðu baki.
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En það er gefinn hlutur, að ekki er 
hægt að finna þann skattstofn, að hvergi 
þyki koma hart niður.

Jeg vona því, að frv. þetta fái að 
ganga fram, en sjálfsagt verða farm- 
skrárnar dregnar út eins fljótt og hægt 
er.

Frsm. (Magnús Tortason): það
er út af orðum háttv. 2. þm. G.-K. (K. 
D), að jeg tek aftur til máls. Hann 
sagði, að samkvæmt forsendunum 
hefði nefndin ekki átt að leggja það 
til, að frv. yrði samþ. Jeg sje 
ekki betur en að þar sem hann 
vísar til foreendna þeirra, sem koma 
fram í nál. Nd., þá stefni orð hans til 
þeirrar háttv. nefndar líka. (K. D.: 
Alveg rjett). En nú þykir það ekki 
álitamál, að teknanna sje full þörf, og 
vorum við því neyddir til að leggja það 
til, að frv. verði samþykt, þrátt fyrir 
það þótt við gerum það nauðugir.

Þetta eru að vísu þungar kvaðir, en 
með öðru móti er ekki hægt að fá mik- 
ið í aðra hönd.

3ami háttv. þm. (K. D.) vildi, að 
nefndin fyndi aðrar nýjar leiðir, t. d. 
útflutningsgjald. En þess verður að 
gæta, að ef lagt væri fram frv. um út- 
flutningsgjald, og alt væri sundur- 
liðað, þá mundi það alls ekki ná fram 
að ganga hjer á þingi. En það er erf- 
itt að finna skattstofna þegar illa árar, 
eins og nú, og atvinnuvegir eru að rýrna 
og sumir komnir í kalda kol.

Um undirbúning málsins er það að 
segja, að hann heflr verið þó nokkur. 
Það var fyret borið fram af skattanefnd- 
inni 1907 og hefir komið fram oftar á 
þingi Bíðan.

Um brtt. nefndarinnar um framleng- 
ing víxla skal jeg geta þess, að nefnd- 
in leit bvg á, að það væri í rauninni 
ekkert til, sem kallast framlengdur víx-

ill, heldur væri þar um nýjan víxil að 
ræða.

Gjaldið er hjer ekki miðað við gjald 
það, sem bankarnir taka, því að, eins og 
kunnugt er, þeir leggja þyngri kvaðir á 
þegar víxillinn er endurnýjaður, en hjer 
haldast sömu kvaðir, eu nefndin leit 
svo á, að það væri ekki rjett að veita 
mönnum ívilnum fyrir að riða vixlum.

Skipstjórar hafa oft ekkert að segja 
yflr farmskírteinum og geta jafnvel 
ekki sjeð um þetta. Ef skipstjórar láta 
eitthvað fara með skipinu óstimplað, þá 
er það valdsmannanna að athuga það, 
en vitanlega taka þeir tillit til þess, 
hve syndin er stór.

Jeg verð að halda því fram, að mein- 
ingarlaust sje að vera að samþykkja 
stimpillögin fyrir að eins eitfc ár, held- 
ur eigi þau að gilda til 1921, eins og 
frv. gerir ráð fyrir.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Þó að fram hafi komið raddir gegn 
þessu frv. hjer i háttv. deild, þá vona 
jeg samt, að frv. fái framgang. Það var 
líkt ástatt í Nd. Sumir höfðu þar ýmis- 
legt að athuga við frv., en jafnframt 
hafði deildin glögt auga fyrir þörflnui á 
tekjuauka, og hann hlýtur líka að verða 
svo, að takverðu munar, ef frv. verður 
samþykt.

Jeg vil eindregið hvetja háttv. deild 
til þess að samþykkja síðustu gr. frv. 
óbreytta, um að lögin skuli gilda til áre- 
loka 1921, en ekki till. nefndarinnar, 
um að þau gildi að eins til 1919, því 
að fari svo ólíklega, að laganna verði 
ekki þörf á næsta þingi, þá má nema 
tímatakmarkið úr gildi þá. Ef til vill 
verður þá líka farmgjaldið tekið út úr 
og sett sem sjerstakt útflutningsgjald.

Halldór Steinsson: Jeg vildi að 
eins segja örfá orð út af ummælum
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hæstv. atvinnumálaráðherra og háttv. 
framsögumanns (M. T.) og um leið gera 
grein fyrir atkv. mínu í þessu máli.

Síðasta brtt. er i fylsta samræmi við 
álit nefndarinnar á þessu frv. yfir höf- 
uð, því að henni er i raun og veru 
mjög óljúft að samþykkja frv. og hefir 
að eins gert það með tilliti til þess, hve 
hagur landssjóðs er bágborinn. En þetta 
ákvæði, að lögin gildi ekki lengur en 
til 31. desbr. 1919, bendir þó fremur til 
þess, að lögin eigi ekki að standa um 
aldur og æfi. Þess vegna vill nefndiu 
hafa það.

I raun og veru ætti ekki að vera 
stimpilgjald á farmskrám, og væri sú 
leið eðiilegri að ákveða til bráðabirgða 
útflutningsgjald með sjerstökum lögum. 
Þótt jeg yfirleitt sje andvigur útflutn- 
ingsgjaldi á innlendum afurðum, þá lít 
jeg svo á, að hjá því verði tæplega 
komist á þessum tímum. Hins vegar 
legg jeg áherslu á, að slíkt gjald sje að 
eins ákveðið til bráðabirgða, hvort sem 
það er í stimpillögum eða með sjerstök- 
um lögum, og get því ekki greitt frv. 
i heild sinni atkvæði, nema síðustu brtt. 
nefndarinnar nái fram að ganga.

Jóhannes Jóhannesson: Háttv. 
frsm. (M. T.) vildi rjettlæta hina lágu 
borgun til sýslumanna og bæjarfógeta 
með þvi, að þeir væru orðnir slíku svo 
vanir. Þetta virðist óneitanlega aliein- 
kennileg röksemd, því að margendur- 
tekið ranglæti getur aldrei orðið rjett- 
læti, heldur að eins aukið ranglæti. En 
svo eru það ekki eingöngu sýslumenn 
og bæjarfógetar, sem eiga að sjá um 
þessa stimplun skjala og reikninsfærsiu, 
sem þar að lýtur, heldur sparisjóðir út 
um alt land og bankarnir. Þeir verða 
því ekki siður hart úti með sín 2% af 
upphæðinni, sem inn kemur. Og jeg 
fyrir mitt leyti get ekki sjeð, að það

geti komið til mála að samþykkja lögin 
án breytinga i þessu efni.

Annars hefi jeg ekki rniklu við það 
að bæta, sem jeg tók fram í fyrri ræðu 
minni. Að eins vil jgg enn benda á 
það, að t. d. lausamenskuleyfisbrjef, út- 
gefin af valdsmanni, verður nú að 
stimpla með 5 kr. gjaldi, eins og öll 
önnur samskonar leyfisbrjef. Nú kosta 
lausamenskuleyfisbrjefin 2 kr. Það er 
með öðrum orðum 150%, sem lagt er á 
þau.

Jeg vil endurtaka það, að jeg vona, 
að nefndin taki athugasemdir mínar til 
greina og athugi frv. nákvæmlega enn 
á ný.

Kristiun Daníelsson: Jeg vildi 
gjarnan biðja háttv. frsm. (M. T.) af- 
sökunar á því, að jeg gleymdi að taka 
fram áðan, að jeg ætlaði ekki að saka 
háttv. nefnd þessarar deildar að eins, 
því að mjer fanst í raun og veru sama 
ósamræmið eiga sjer stað hjá báðum 
nefndunum, — bæði í Ed. og Nd., — i 
þessu máli. Viðvíkjandi þvi, sem hæstv. 
fjármálaráðherra sagði, að jeg vildi álíta 
lítinn tekjuauka að stimpilfrv., þá 
er það ekki nákvæmt. Jeg neitaði ekki, 
að nokkur tekjuauki mundi fást með 
því, en jeg vildi halda fram, að sá 
tekjuauki kæmi á ýmsan hátt ranglát- 
lega niður á raönnum. Tökum t. d. 
útgerðarmanninn með hinum þungu 
kvöðum, sem á honum hvíla nú, þar 
sem hann verður að liggja með rentu- 
laust *kapital<, svo sem salt, tunnur o. 
fl., og þetta hefir neytt hann til að taka 
háa víxla. Setjum svo, að hann taki 
100,000 kr. víxil. Samkvæmt ákvæði 
frv. kostar það 100 kr. að stimpla víx- 
ilinn; gerum svo ráð fyrir, að trygging 
fyrir vixlinum þurfi að þinglesa í tveim- 
ur þinghám, það kostar 102 kr. í hvorri 
eða 204 kr.; auk þessa verður stimpil-
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gjaldið af sjálfu veðakuldabrjefinu 1/a°/o 
af verðhæðinni, samkvæmt frv., eða 500 
kr. í þessu tilfelli. Það kostar m. ö. o. 
804 kr. að fá vixilinn, fyrir utan alt 
rentugjald og rentutap.

Alt þetta finst mjer þurfa mjög vel 
að athugast og ekki vonlaust um, að 
háttv. nefnd geti athugað frv. enn þá 
og gert umbætur á því, en eins og það 
er nú álit jeg ófært að samþykkja það-

Guðjón Guðlaugsson: Jeg get 
ekki sjeð, að brtt. háttv. nefndar sjeu 
þess eðlis, að nokkrar verulegar breyt- 
ingar til bóta verði á frv., þó að þær 
verði 8araþyktar: hygg svipaða niður- 
stöðu hvort sem verður. Hún hefir ekki 
gert sjer far um að taka tillit til þeirra 
brtt., sem gert var ráð fyrir 1. umr., og 
þykir mjer það miður. Það er því að 
eins síðasta brtt. nefndarinnar, sem jeg 
tel til bóta, og mun jeg greiða henni 
atkvæði, en hinum ekki. En jeg vildi 
að eins beina einni fyrirspurn til hæstv. 
fjármálaráðherra. Samkvæmt frv. eiga 
farmskrár að stimplast með 1% af verð- 
hæðinni. En hefir hæstv. stjórn athug- 
að það, að farmskrárnar eru fleiri en 
ein, að af þeira eru gefin út 4 ciutök í 
hvert Binn? Og hafi hún athugað þetta, 
sem jeg geri ráð fyrir, er þá meining- 
in, að eigi að stimpla þær allar ? Og 
ef svo er ekki, hverja þeirra á þá að 
stimpla? Er það farmskráin, sem sýslu- 
maður á að fá, eða sú, sem jeg held 
eftir, eða skipstjórans, eða þá sú, sem 
jeg sendi til hlutaðeigandi manns, sem 
vörurnar eiga að fara til? Utn þetta er 
nauðsynlegt að vita skýrt og glögt.

Karl Einarsson: Jeg ætla að eins 
að minnast á eitt atriði. Jeg vildi sem 
sje skjóta því til háttv. nefndar í mál- 
inu, hvort ekki sje rjettara, áður en 
það kemur til 3. umr., að ákveða, hver 
á að borga stimpilgjaldið af vörum lands-

stjórnarinnar, þar sem hún mun fram- 
vegis kaupa allar vörur og sjá um út- 
flutning á þeim. Mjer finst það liggja 
í augura uppi, að hún sjálf sem útflytj- 
andi eigi að borga stimpilgjaldið, en í 
reglugerð þeirri hinni nýútkomnu, sem 
jeg hefi hjer fyrir framan mig, frá 31. 
f. m , er ekkert tekið fram um þetta ann- 
að en það, að seljandi greiði flutnings- 
kostnað til næstu útflutningshafnar, 
nema öðruvísi um semjist: fyrir vöruna, 
samkvæmt nýnefndri reglugerð, gefur 
stjórnin nákvæmlega það sama og hún 
fær fyrir hana, eða með öðrum orðum 
tapar kostnaði við móttöku, afhendingu, 
geymslu, útskipun o s. frv. Þar sem 
jeg tel það sjálfsagt, að landsstjórnin 
greiði stimpilgjaldið, þá er þetta ákvæði 
um farmskirteini i frv. i raun og veru 
þýðiugarlaust, þar sem stjórnin á að 
borga sjálfri sjer stimpilgjald. Slíkt er 
að fara i hring og ekkert annað.

Fjármálaráðherra (8. E): Jeg
skal fyrst leyfa n jer að svara háttv. 4. 
landsk. þm. (G. G '. Auðvitað er það 
tilætlun stjórnarinnar, að að eins ein 
farinskráin sje stimpluð, þó að eintökin 
sjeu fjögur. Lögreglustjóri setur sinn 
embættisstimpil á eitt skjalið fyrir hið 
ákveðna gjald, en hin 3 verða stimpluð 
ókeypis. Það skiftir auðvitað engu máli, 
af hverju skjalinu gjaldið er tekið og 
hverju ekki.

Athugasemd háttv. þm. Vestm. (K. 
E.) um, að í rauninni sje ákvæðinu um 
stimpilgjald af farmskrám kipt í burt 
með reglugerð þeirri, sem hann mint- 
ist á, eða að þar sje farið í hring, hún 
er alls ekki rjett. Reglugerðin tilgrein- 
ir að eins sjerstaklega um flutnings- 
kostnað til hafnanna hjer, en getur 
ekki útrýmt lögboðnum sköttum.

Karl Einarsson: Þessar almennu 
reglur, sera hæstv. fjármálaráðherra
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talar hjer um, eru nú einmitt þær, að 
sá, sem flytur vöruna út, hann greiði 
kostnaðinn frá því að hann eignast vör- 
una, og landsstjórnin á því bjer að sjálf- 
sögðu að greiða stimpilgjaldið af farm- 
skránni. Að minsta kosti vildi jeg biðja 
háttv. nefnd að athuga, hvort þetta sje 
ekki rjett hjá mjer. Það mun og áreið- 
legt, að á þann, sem kaupir af stjórn- 
inni, er ekki hægt að leggja neitt af 
hjer umræddum kostnaði, og þá ekki 
heldur stimpilgjaldið.

Fjármálaráðherra (S. E): Hv.
þm. Vestm. (K. E.) talar um þessa reglu- 
gerð eins og hún nái til allra vöruteg- 
unda, en þess ber að gæta, að hún gild- 
ir að eins um ullina. En mjer finst það 
liggja alveg í hlutarins eðli, að tollar 
og skattar, sera leggjast bæði á þessa 
og aðrar vörutegundir, verði að borgast 
af hlutaðeigendum, þó að landsstjórnin 
sje milliliður. (K. E.: Hún er kaup- 
andi og útflytjandi, og er það upplýst 
af því, sem fram er komið, að hjer er 
»incuria« í reglugerðinni.). Að vísu er 
hún kaupandi, en hún dregur skattinn 
að sjálfsögðu frá söluverðinu.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8:2 atkv.

Brtt. 272,1. samþ. með 7 shlj. atkv.
2. gr, svo breytt, samþ. með 8 
shlj. atkv.

— 272,2. samþ. án atkvgr.
3. gr., svo breytt, samþ. með 8 
shlj. atkv.
4. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.

— 272,3. a. samþ. með 8 shlj. atkv.
— 272,3. b. og c. samþ. án atkvgr.

5. gr., 8vo breytt, samþ. með 8 
shlj. atkv.

— 272,4. a. samþ. án atkvgr.
— 272,4. b. samþ. með 8 shlj. atkv.
— 272,5. samþ. með 7 : 1 atkv.
— 272,6. samþ. án atkvgr.

Brtt. 272,7. samþ. með 8 shlj. atkv.
— 272,8. samþ. með 9 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 8 
shlj. atkv.

— 272,9. a. samþ. án atkvgr.
— 272,9. b samþ. með 8 shlj. atkv.

7. gr, svo breytt, samþ. með 9 
sblj. atkv.
8. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

— 272,10. samþ. án atkvgr.
9. gr., svo breytt, samþ. með 9 
shlj. atkv.

— 272,11. a. samþ með 9 shlj. atkv.
— 272,11. b. samþ. með 8 shlj. atkv.

10. gr, svo breytt, samþ. með 8 
shlj. atkv.
11. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

— 272,12. samþ. með 8 shlj. atkv.
12. gr., svo breytt, samþ. með 8 
shlj. atkv.
13. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.

— 272,13. feld með 7:5 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

)á: K D, S. F., G. G., G. Ó, H. St. 
nei: Jóh. Jóh., K. E., M. K., M. T., S.

E., S. J., G. B.
Tveir þm. (E. P. og H. Sn.) fjar- 

staddir.

14. gr. samþ. með 7 :5 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 8:3 atkv.

Á 37. fundi í Ed, mánudaginn 10. 
júni, var frv. tekið til 3. umr. (A. 304, 
317).

Framsm. (Maguús Torfason):
Jeg skal geta] þess þegar, að ritvilla 
heíir skotist inn í breytingartillögurnar. 
Það stendur, að þær sjeu »frá allsherjar- 
nefnd« en á vitanlega að vera »frá 
fjárhagsnefnd«.
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Brtt. eru fram komnar sumpart vegna 
þess, að háttv. þm. Seyðf. (Jóh. Jóh.) 
benti á, hvernig nokkur atriði mættu 
betur fara. En alt eru það orðabreyt- 
ingar.

Jeg finn sjerstaklega ástæðu til þess 
að nefna brtt. við 4. gr. c, sein jeg tel 
aðalbreytingartilllögu, að í stað orðanna 
»Afgreiðslumenn skipa eru skyldir til«, 
komi: »Sá, er afgreiðir skip, er skyldur 
til«. Nefndin leit svo á, að »afgreiðslu- 
menn skipa« væru að eins þeir, sem 
hafa það fyrir atvinnu að afgreiða skip, 
sem ganga eftir föstum áætlunum. En 
er nefndin heyrði á hæstv. fjárraála- 
ráðh , að með þessum orðum væri átt 
við alla þá, sem skip afgreiða, fanst 
henni rjett að taka af skarið um, að 
svo bæri að skilja þetta.

3. brtt, við 6. gr. i, er gerð til þess, 
að það komi skýrt fram, að stimpil- 
gjaldið eigi að eins að gjalda af bygg- 
ingarbrjefum, sem þinglesin eru. Bygg- 
ingarbrjef eru auðvitað leigusamningar, 
og kemur það gleggra fram, að sömu regl- 
ur eiga að gilda um hvorttveggja, ef sagt 
er »Byggingarbrjef og aðra leigusamn- 
inga«, eins og nefndin leggur til. En 
um leigusamninga yfirleitt er þetta 
ákvæði i 3. gr. c: »1 afsals- og afhend- 
arskjölum og leigusamningum, sem þing- 
lesnir eru, skal ávalt tilfæra kaupverð, 
leiguverð eða andvirði, sem fyrir rjett- 
indin kemur«. Fyrst nú þetta er tekíð 
fram um þinglýsta leigusamninga, en 
ekkert ákvæði sett um óþinglýsta leigu- 
samninga, þá hljóta þeir — óþinglýstu 
leigusamningarnir, og þar á meðal bygg- 
ingarbrjef — að vera stimpilgjaldsfríir.

Við 7. gr. er gerð sú brtt., að í stað 
orðanna »þeir eru innleystir* komi: »inn- 
lausn þeirra eða borgun fer fram«, til 
þess að ákvæði laganna nái líka til 
víxla þegar þeir eru greiddir samkvæmt 
dómi.

Loks er síðasta brtt. Hv. þm. tíeyðf.

(Jóh. Jóh.) benti rjettilega á það, að 
orðið »lögreglustjóri« í 10. gr. nær ekki 
til bæjarfógetans í Reykjavík, sem hefir 
engin lögreglumál með höndum. Var 
sjálfsagt að laga það, og leggur nefndin 
til, að »valdsmaður« komi í staðinn.

Forseti: Hv. þm. Seyðf. (Jóh. Jób.) er 
ekki á fundi, og þykist jeg vita, að embætt- 
isönnum muni um að kenna. Þar sem 
annar háttv. þm. hefir gert mjer aðvart
um, að hann muni ætla að koma með 
brtt. við frv., tek jeg málið af dagskrá 
að þessu sinni.

Vil jeg um leið gera háttv. deildar- 
mönnum aðvart um, að fundur verður 
haldinn í þessari deild kl. 3 í dag. I 
Nd. verður kvatt til aukafundar kl. 2llit 
og verða mál þau, sem þar verða rædd, 
að loknum fundinum tekin hjer á dag- 
skrá. Bið jeg háttv. deildarmenn að 
taka þetta sem þingfundarboð.

Umr. frestað.

Á 41. fundi í Ed., þriðjudaginn 11. 
júní, var fram haldið 3. umr. 
um frv. (A. 304, 317, 322, 343).

Jóbannes Jóhannesson: Jeg
leyfði mjer að gera nokkrar athuga- 
semdir við frv. þetta þegar það var til
2. umr. hjer í háttv. deild. Háttv. fjár- 
hagsnefnd tók sumt af þeim athuga- 
semdum til greina, en samt hefi jeg 
komið hjer fram með nokkrar brtt. á 
þgskj. 322. Flestar þeirra eru að eins 
til þess að skýra frv., en 1. 4. og 5. 
brtt. eru efnisbreytingar.

í uambandi við 1. brtt. skal jeg geta 
þess, að við 2. umr, sýndi jeg fram á, 
hve óhæfilega lágt það væri að borga 
að eins2% afsöluupphæðinnifyrirstimpl-
un, þar sem innheirnta á stimpilgjald- 
inu væri mjög umsvifamikið starf. Laun-



401 Stjómarfrumvörp samþykt. 402
Stimpilgjald.

in fyrir þetta eru samkvæmt frv. helm- 
ingi minni heldur en fyrir sölu á frí- 
merkjum, en ábyrgðin þó margfalt rneiri 
fyrir þann, sem um stimplunina á að 
sjá. Jeg gat þess einnig, að lægstu 
stimpilgjöldin mundu tíðast koma fyrir 
hjá spari8jóðura og póstafgreiðslum úti 
um sveitir. Þar mundu umsvifin verða 
mest, en ágóðinn minstur. Jeg endur- 
tek það, að jeg álít mjög ósanngjarnt 
að hafa sölulaun inlægri af stimpilmerkj- 
um en frímerkjum.

Hæstv. fjármálaráðherra kannaðist við, 
að launin væru of lág. Jeg býst þvi 
ekki við mótmælum af hálfu stjórnar- 
innar, og þó að bent hafi verið á það 
hjer í deildinni, að þetta væri ekki ann- 
að en það, sem áður hefði við gengist 
og þvi ekki ástæða til þess að fara að 
breyta því nú, þá er þar til að svara 
þvi sama og áður, að ítrekað ranglæti 
er ekki rjettlæti, heldur aukið rang- 
læti.

2. brtt. mín er að eins orðabreyting 
og fer betur en það orðalag, sem er í 
frv. »Gjafabrjef« finst mjer ekki geta 
heimfærst undir sölu fasteigna og skipa. 
Þess vegna vil jeg hafa »afhendingu« 
i stað *sölu«.

3. brtt., við 5. gr., er einnig til skýr- 
ingar, því að það mætti leggja þann 
skilning í orðin, eins og þau standa, að 
með þeim væri átt við alla fjárupphæð- 
ina, en ekki verðhæð fasteignarinnar 
eða skipsins, sem sjálfsagt er þó mein- 
ingin.

4. brtt., við 6. gr., er gerð til þess að 
fyrirbyggja, að byggingarbrjef þjóðjarða 
og kirkjujarða verði stimpilskyld, nema 
þau, sem þinglesin eru.

Loks er 5. brtt., við 9. gr., um að 
fella burt skylduna á valdsmanni um 
synjun á stimplun, þótt eigi sje greidd 
þegar í stað, og heimila í staðinn frest- 
un á greiðslunni. Sú regla gildir um

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

aukatekjur, vitagjald o. fl., að óheimilt 
sje að veita frest á greiðslu. Ættu því 
að gilda sömu reglur um aukatekjur og 
stimpilgjald, en til samkomulags er hjer 
stungið upp á, að þetta sje heimilt und- 
ir vissum kringumstæðum.

Jeg legg ekki mikla áherslu á 2. og
3. brtt. mína, en á 1., 4. og 5. brtt. legg 
jeg svo mikla áherslu, að jeg sje mjer 
ekki fært að greiða frv. atkvæði ef þær 
verða allar feldar.

Frsm. (Magnús Torfason): Það
sjer á ræðu háttv. þm. Seyðf. (Jóh. Jóh.), 
að hann var ekki staddur á fundi deild- 
ari'nnar við upphaf þessarar umræðu. 
Þetta kom berlega fram, er hann var 
að tala um 2., 3. og 4. brtt. á þgskj. 
322. Það má segja um allar þessar til- 
lögur, að þær sjeu óþarfar, þvi að það, 
sem brtt. eiga að skýra, kemur sæmi- 
lega skýrt fram I frv., og um 4. brtt. 
ber enn fremur að geta þess, að 3. brtt. 
nefndarinnar á þgskj. 317 hefir lagað 
þar það, sem áfátt var, og af orðalagi 
á 3. gr. c er það ljóst, að gengið er út 
frá þvi, að leigusamningur sje þingles- 
inn og stimplaður um leið og hann er 
afhentur til þinglestrar.

5. brtt. á þgskj. 322 getur ekki stað- 
ist eins og hún er orðuð.

í frv. er bannað að neita um stimpl- 
un, þótt stimpilgjaldið sje ekki greitt 
strax, ef það getur valdið hlutaðeiganda 
rjettarmissi eða verulegum óþægindum, 
og er slikt eins dæmi í lögum. En þar 
sem þetta er tekið svo berlega fram, þá 
er ekki hægt að líta öðruvísi á en að 
innheimtumaður beri ekki ábyrgð á 
stimpilgjaldi þvi, sem frestur er veittur 
á samkvæmt þessu ákvæði 9. gr. En 
háttv. þm. Seyðf. (Jóh. Jóh.) vill færa 
yfir á innheimtumanninn ábyrgð á þessu 
stimpilgjaldi, sem frestur er veittur á 
með greiðsluna, og það er lika eins
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dæmi í lögum, og verð jeg þá að segja, 
að jeg fyrir mitt leyti tel ákvæði frv. 
talsvert betri en brtt. Eigi er heldur 
hægt að samþykkja þessa brtt., ef gætt 
er nánar að orðalagi 9. gr. Síðar í grein- 
inni segir svo: »Eigi má heldur fresta 
afgreiðslu skjals« o. s. frv. Þetta orða- 
lag fellur eins og flís við annað orðalag 
greinarinnar; má segja, að greinin sje 
þar samsteypt heild, en aftur er þetta 
orðalag í mótsögn við 5. brtt. háttv. þm. 
Seyðf. (Jóh. Jóh.). Þetta sjá allir, er 
þeir athuga greinina og brtt.

En fjórar síðustu till. á þgskj. 322 
eru að eins dilkar eða taglhnýtin^ar 
fyrstu till. á þgskj. 322, sem er um það 
að hækka innheimtulaunin um helming 
frá því er segir í frv. Eins og jeg tók 
fram við 2. umr., þá játa jeg það fús- 
lega, að þessi brtt. er i sjálfu sjer sann- 
gjörn og rjettmæt, og herðir það á till., 
að jafnósjerdrægur maður og háttv. 
þm. Seyðf. (Jóh. Jóh.), maður, sem 
situr i einu besta, eða best launaða, 
embætti landsins, ber hana fram. En 
nefndin ber kvíðboga fyrir því, að ef 
brtt. yrði samþykt, þá gæti það orðið 
frv. að falli í háttv. Nd., og þar sem 
landssjóði er mjög mikil þörf meiri tekna, 
þá vill nefndin ekki tefla málinu í tví- 
sýnu eða aamþykkja það, sem orðið 
gæti því að falli.

Nefndin telur þvi 2., 3. og 4. brtt. á 
þgskj. 322 óþarfar, 5. brtt. er hún mót- 
fallin og 1. brtt. telur hún ekki ráðlegt 
að samþykkja, vegna þess, að með þvi 
gæti málinu verið stofnað í voða.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg
verð að vera algerlega á mótsettri skoð- 
un við háttv. þm. ísaf. (M. T.) um 4. 
brtt. á þgskj. 322.

Samkvæmt 1. gr. frv. á að stimpla 
t. d. byggingarbrjef fyrir kirkjujörðum, 
því að þau eru gefin út af og 
afgreidd af embættismanni, en samkv.

6. gr. i á að reikna gjaldið, og það er 
ekki hægt að sjá annað en að stimpla 
eigi byggingarbrjefln, jafnt fyrir það, 
hvort þau eru þinglesin eða ekki. Ann- 
ars er þetta atriði svo ljóst, að jeg hirði 
ekki að karpa um það við háttv. þm. 
ísaf. (M. T.). Það geta allir háttv. þm. 
dæmt um það sjálflr með því að lesa 
greinarnar.

Jeg skal játa það, að mjer heflr skot- 
ist yfir þetta orðalag síðar í 9. gr., sem 
háttv. þm. ísaf. (M. T.) vai’ að tala um, 
en þetta má lagfæra með því að fella 
niður orðið »heldur«. Yrði orðalagið á 
þessu þá svo: »Nú er stimpilgjald eigi 
greitt þegar í stað, og má þá veita frest 
á greiðslu þess, ef það getur valdið hlut- 
aðeiganda rjettarmissi eða verulegum 
óþægindum, og skal þá innheimtumað- 
ur innheimta gjaldið síðar. Eigi má
fresta afgreiðslu skjals....................... «
Jeg hefi samið skriflega brtt. um það að 
fella orðið »heldur« niður, og vona jeg, 
að hæstv. forseti leyfi, að hún sje borin 
upp, þótt hún sje skrifleg (Forsetí: 
Já) og að háttv. deild samþykki það.

Um innheimtulaunin vil jeg ekki held- 
ur deila við háttv. frsm. (M. T.). Jeg 
álít þá upphæð, er jeg ber fram, sann- 
gjarna, og hv. frsm. hefir margviðurkent 
það og nú síðast í ræðu sinni. Og við eig- 
um að samþykkja það, sem við teljum 
sanngjarnast og rjettast, án tillits til þess, 
hvað aðrir óska, hvort svo sem það er 
háttv. Nd. eða aðrir.

Um það, hvor okkar háttv. þm. Isaf. 
(M. T.) sje eigingjarnari eða hvor okk- 
ar sje betur launaður, ætla jeg mjer 
ekki að deila. Jeg sje ekki, að það 
komi nokkra minstu vitund við því máli, 
sem hjer liggur fyrir, og jeg er ekki 
vanur að blanda öldungis óviðkomandi 
málum inn i umræður um óskyld mál.

Frsm. (Magnús Torfason): Þessi 
nýja brtt., er háttv. þm. Seyðf. (Jóh.



405 Stjój-Darfrumvörp samþykt. 406
Stimpilgjald.

Jóh.) hefir flutt, gerir það að verkum, 
að fært er að samþykkja 5. brtt. á þgskj. 
322, og úr þ ví að svo er, þá vil jeg 
ekki meiua það og læt brtt. afskifta- 
lausa.

Um 4. brtt. háttv. þm. Seyðf. (Jóh. 
Jóh.) verð jeg að halda því föstu, að 
hún sje með öllu óþörf, því að það kem- 
ur skýrt fram í 3. gr. staflið c, að greiða 
eigi stimpilgjaldið þegar leigusamning- 
urinn er þinglesinn, því að leigumálinn 
á að koma fram í skjalinu einmitt þess 
vegna. Og þetta gildir um alla leigu- 
samninga. Þetta er ekkert karp, en 
jeg hefi eins roikinn rjett og háttv. þm. 
Seyðf. (Jóh. Jóh.) til þess að skýra mitt 
mál.

Mjer þótti það harla einkennilegt, að 
háttv. þm. Seyðf. (Jóh Jóh.) skyldi 
stökka upp á sitt háa nef út af þvi, að 
jeg tók það fram, að hann væri maður 
ósjerdrægur, jafnframt að geta þess, að 
hann væri vel launaður; Það var sann- 
arlega engin ástæða fyrir hann til þess 
að taka það sem öfugmæli, enda sjá 
allir, að svo er ekki, því að það væri 
brot á öllum rjettum hugsunarregl- 
um.

Afbrigði um skriflega brtt. frá þm. 
Seyðf. (Jóh. Jóh.) (sjá A. 343) leyfð og 
samþ.

ATKVGR.
Brtt. 322, 1. feld með 6 : 6 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: G. G., Jóh. Jóh , K. E., K. D., M. 
K, G. B.

nei: S. F., G. Ó., H. St., M. T., S. E., 
S. J.
Tveir þm. (E. P. og H. Sn.) fjar- 
staddir.

Brtt. 317, 1. samþ. með 8 shlj. atkv.
— 317, 2. — — 7 — —
— 322, 2. - — 7 — —
— 322, 3. — — 8 — —
— 317, 3. — — 8 — —
— 322, 4. — — 7 — —
— 317, 4. — —10 — —
— 322, 5. — — 7 — —
— 343. samþ. án atkvgr.
— 317, 5. samþ. með 9 shlj. atkv. 
Frv., svo breytt, samþ. með 7 :2

atkv. og endursent Nd.

Á 47. fundi í Nd., miðvikudaginn 12. 
júní, var útbýtt

Frumvarpi til laga um stimpilgjald, 
eins og það var samþykt við 3. umr. í 
Ed. (A. 345).

Á 48. fundi í Nd, fimtudaginn 13. 
júní, var frv. tekið til e i n n a r u m r. 
(A. 345, n. 348).

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
og nál. — Afbrigði leyfð og samþykt í 
e. hlj.

Frsm. (Magnús Guðmundsson):
Þetta frv. um stimpilgjald er nú aftur 
komið hingað frá háttv. Ed. Hefir því 
verið lítillega breytt. Eru það mest 
orðabreytingar, en efnisbreytingar sára- 
litlar. Sje jeg ekki ástæðu til að fjöl- 
yrða um þessar efnisbreytingar. Þær 
eru svo smávægilegar, t. d. hvort borga 
skuli 16 eða 20 kr. í stimpilgjald af 
veitingarbrjefum fyrir embættum yfir 
4000 kr., að ekki tekur því að vera að 
telja upp þessar breytingar hjer. Þess 
vegna mun jeg ekki orðlengja meira, en 
legg að eins til í nafni fjárhagsnefndar, 
að frv. þetta verði samþ. eins og það 
nú liggur fyrir.
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 : 2 atkv. og afgr. 

sem
lög frá Alþin g i.

(Sjá A. 351).

3. Hækkun á vörutolli.
Á 16. fundi í Nd., laugardaginn 4. 

maí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um hœkkun á vöru- 

tolli (A. 56).
Á 17. fundi í Nd , mánudaginn 6. maí, 

var frv. tekið til 1. umr.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
leyfi mjer að leggja það til, að máli 
þessu verði vísað til fjárhagsnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj. og til 

fjárhagsnefndar (sjá A. bls. 538) í e. 
hlj.

A 22. fundi í Nd., þriðjudaginn 14. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r, (A. 
56, n. 86).

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 24. fundi í Nd., fimtudaginn 16. 

maí, var frv. aftur tekið til 2. u m r. 
(A. 56, n. 86, 115).

Frsm. (Magnús Guömundsson):
Eftir frv. 8tjórnarinnar er gert ráð fýrir, 
að ekki skuli hækka vörutoll nema á 
tveimur fiokkum vörutollslaganna, sem 
sje 3. fiokki og 6. fiokki. í 3. fiokki 
eru vefnaðarvörur og fatnaður, en í 6. 
fiokki eru allar vörur, sem ekki eru 
heimfærðar undir neinn hinna flokk- 
anna. Stjórnin ætlast að eins til, að

vörutolli.

tollurinn á vörum, sem teljast undir 
þessa 2 flokka, sje tvöfaldaður, en toll- 
urinn af öllum öðrum vörutegundum 
látinn halda sjer. Fjárhagsnefnd hefir 
lagt til, að vörutollurinn verði tvöfald- 
aður á öllum vörutegundum. Til þessa 
færir nefndin tvær ástæður. önnur er 
sú, sem oft hefir verið nefnd hjer í 
deildinni, að landssjóði er þörf á mikl- 
um tekjum. í öðru lagi telur nefndin 
verða betra samræmi í vörutollslögun- 
um í heild sinni, ef tollurinn er hækk- 
aður á öllum vörutegundum jafnt. Ef 
nokkurt vit og samræmi hefir verið í 
vörutollslögunum í byrjun, þá verður 
því best haldið með því, að hækka toll- 
inn jafnt á öllum vörutegundum, og 
með því fást drjugum mun meiri tekjur 
í landssjóðinn.

Flokkar þeir, sem hækkunartillögur 
nefndarinnar ná til, eru: 1. flokkur. I 
honum eru kornvörur allar og ýmsar 
aðrar nauðsynjavörur, eins og t. d. 
steinolía, sóda og sement. 2. flokkur. I 
honum er járn og allskonar járnvörur, 
ýmiskonar verkfæri o. fl. 4. flokkur, 
kol og salt, og 5. flokkur, timbur og 
bátar.

Það kann nú að þykja hart aðgöngu 
að fara að auka toll á allra nauðsyn- 
legustu vörutegundum, eins og t. d. 
kornvöru. Jeg skal viðurkenna það, að 
fljótt á litið virðist það óeðlilegur gjald- 
stofn. En þegar þess er gætt, að þessi 
hækkun, sem um er að ræða, er ekki 
nema 10 aurar á hver 100 pund, þá er 
það auðsætt, að ekki munar miklu á 
verðinu, þegar það er orðið eins hátt 
og það er nú. Ef það er borið saman 
við tollinn á vefnaðarvörum, þá er það 
auðsætt, að hann er hlutfallslega miklu 
hærri en á kornvörum. Svipað er að 
segja um kol og salt. Það munar ekki 
mikið um það, þótt verðið á smálest- 
inni verði 1 kr. meira á kolunum, þeg- 
ar það er orðið á 4. hundrað kr., eða
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50 aurum hærra á saltsmálestinni, þeg- 
ar hún kostar um eða yfir 300 krónur. 
Timbur eru allar líkur til að litið verði 
flutt af, og því hafi hækkun á því litið 
að segja. Svo framarlega sem póstgjöld 
verða ekki hækkuð, er líklegt, að vefn- 
aðarvörur verði mikið sendar í pósti 
frá útlöndum, því að með því móti fá 
kaupmenn slíka vöru með minni tolli 
en frv. stjórnarinnar gerir ráð fyrir. En 
eftir till. nefndarinnar getur þetta ekki 
komið fyrir, þar sera allur tollur er tvö- 
faldaður og þá einnig póstbögglatollur- 
inn. Jeg verð því að telja till. nefnd- 
arinnar stórura betri en till. stjórnar: 
innar, og hinar fyrnefndu till. hafa þann 
stóra kost, að með þeim fást meiri tekj- 
ur, og eftir hinum fram komnu skýrsl- 
um um fjárhaginn er síst vanþörf á 
þvi.

Jörundar Brynjólf-íson: Jeg á
hjer brtt. við þetta frv, á þgskj. 115. 
Hún er smávægileg, að eins oiðabreyt- 
ing, að í staðinn fyrir »helming (100%)« 
komi bara »100%«. Það er farið að 
tíðkast að telja það helmingshækkun á 
verði eða gjaldi, ef hækkar um 100%. 
Er þá orðið algengt að setja það til 
skýringar, að með helmingi sje átt við 
100%. En þetta er ekki rjett. 100% 
er ekki hækkun um helming, heldur 
tvöföldun. Háttv. fjárhagsnefnd kemst 
rjett að orði í nál., en i brtt. kemur svo 
þetta, sem jeg vildi leyfa mjer að leið- 
rjetta með minni till. Reikningslega 
sjeð er hækkun um helming sama sem 
50%.

HÓ að jeg sje algerlega mótfallinn 
þessu frv., þá vil jeg, eins og nú er 
ástatt, ekki bregða fæti fyrir það, sök- 
um þess, hve erfitt er að fá nokkrar 
tekjur. Jeg verð að beygja mig fyrir 
erfiðleikunum og nauðsyninni á tekju- 
auka, þótt jeg sje algerlega mótfallinn 
þeirri stefnu, sem fram kemur í frv.

Bjarni Jónsson: Jeg vildi að eins 
gera grein fyrir atkv. minu í þessu 
tnáli. Jeg játa það, að fjárhag landsins 
er illa komið. En sá er munurinn á 
mjer og mörgum háttv. þm. hjer í þess- 
ari deild, að mjer finst það eðlilegt, að 
svo sje, eins og ástandið nú er. Jeg 
vil því ekki leggja á neinar kvaðir, 
sem falla á alian almenning, án tillits 
til gjaldþols. Þess vegna get jeg verið 
með þessu frv., að það er ekki nema 
nokkur hluti þeirrar hækkunar, sem 
það fer fram á, sem kemur niður á al- 
menningi yfirleitt. En ef fylgja á þeirri 
stefnu, að tvöfalda allan vörutoll, þá er 
það kvöð, sem legst á alla menn i land- 
inu, því að enginn getur með neinu 
móti komist hjá því að kaupa einhverja 
aðflutta vöru. Þessi kvöð legst sjerstak- 
lega hart á þann hluta þjóðarinnar, sem 
erfiðast verður úti, það er að segja á þá, 
sem búa við sjávarsíðuna eða í bæjum 
og kauptúnum og ekki hafa neinn 
landbúnað að styðjast við. Mjer er það 
í raun og veru móti skapi að hækka 
vörutollinn, þótt ekki sje nema á 2 
flokkum vörutegunda, en jeg er alger- 
lega mótfallinn tillögu nefndarinnar, að 
hækka allan vörutoll.

Þótt við sjeum ekki að berjast með 
vopnurn, þá verðum við samt að vinna 
eftir skipun ófriðarþjóðanna, og við 
verðum að sitja og standa eins og þær 
vilja. Á okkur hvílir því alt böl styrj- 
aldarinnar, nema sjálft mannfallið. Að 
vísu hvílir ófriðurinn ekki eins þungt á 
okkur og á stríðsþjóðunum sjálfum, en 
allþungt samt og álíka þungt og á öðr- 
um hlutlausum þjóðum. Það er því 
ekki til neins að fárast um það, þótt 
landssjóður beri halla á þessum tímum. 
Það lán, sem hann þarf að taka, til þess 
að standast þennan halla, er herlán, 
sem verður að veltast yfir á komandi 
kynslóðir. Þær geta ekki haft neitt á 
móti því að greiða þær skuldir, sem nú
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verða til, því að þeir, sem þá lifa, eiga 
það þó okkur að þakka, að þeir verða 
til. Og þeir munu líka þakka okkur 
fyrir það, ef við getum fleytt þjóðinni 
óskemdri gegnum þessa erfiðu tíma, þótt 
þeir verði eitthvað að borga fyrir það. 
Jeg tel því algerlega rangt að koma 
fram með nokkur tekjuaukafrv., eins og 
stendur.

Frsin. (Magnús Guðmundsson):
Jeg gleymdi að minnast á brtt. háttv. 1. 
þm. Reykv. (J. B.). Jeg get algerlega 
fallist á hana, enda er hún ekki nein 
efnisbreyting. En jeg get sagt það, að 
jeg er vanur þeirri málvenju, að hækk- 
un um helming sje sama sem lOO7o- Á 
þinginu í fyrra voru líka samþykt lög, 
þar sem svona var að orði komist, og 
þetta stóð í 8tjórnarfrv. En jeg geri 
það ekki að neinu kappsmáli og skal 
ánægður greiða brtt. atkvæði mitt.

Hvað því viðvikur, að hv. þm. Dala. 
(B. J.) er ekki með brtt. fjárhagsnefnd- 
ar, þá kemur mjer það ekki á óvart. 
Það er margkunnugt, að hann fylgir 
þeirri stefnu, að leggja enga nýja skatta 
á þjóðina, heldur safna skuldum, meðan 
dýrtiðin stendur, til þess að niðjarm'r 
borgi þær siðar. Fjárhagsnefndin er 
bjer á öðru máli. Hún vill reyna að 
komast hjá því, að arður góðu áranna, 
þegar þau koma, þurfi að ganga til þess 
að fylla upp í skörðin frá hörðu árun- 
um. Jeg geri ráð fyrir, að þingmenn 
vilji stjórna fjármálunum á sömu leið 
fyrir hið opinbera eins og fyrir sjálfan 
sig, og í sínum eigin málum fylgja lik- 
lega fie8tir þeirri reglu, að reyna að 
koraast af meðan hægt er, án þess að 
safna skuldum upp á ókominn tíma.

Jeg skil ekkert í því, að háttv. þm. 
Dala. (B. J) skuli geta verið með frv. 
8tjórnarinnar, fyrst hann er svona ein- 
dregið á móti tillögum nefndarinnar. 
Eða finst háttv. þm. (B. J.) t. d. nokkru

rjettara að hækka toll af trjeskóm, sem 
teljast til fatnaðar, úr 3 kr. 50 kg. upp 
í 6 kr., heldur en að hækka kornvöru- 
toll úr 20 au. upp í 40 au. fyrir hver 
50 kg.

Vjer verðum að fylgja þeirri megin- 
reglu, að safna sem minstum skuldum, 
og því getum vjer náð, bæði með því 
að takmarka útgjöldin sem mest og 
auka tekjurnar. Og vjer verðum að 
gera hvorttveggja.

Einar Arnórsson : Jeg ætla ekki 
að fara mörgum orðum um frv. við 
þessa umr. I fyrradag var samþykt 
frv. um að leggja almenningi dýrtíðar- 
styrk. Atti það að vera til hjálpar al- 
menningi til að lifa af dýrtíðina. Þessi 
hugmynd var, að mínu viti, í alla staðí 
góð. En með þessu frv. er það tekið 
með annari hendinni, sem gefið var með 
hinni. Vörutollurinn kemur niður á 
öllum, eins þeim, sem minna hafa 
kaupþolið, og hinum, sem eiga nóg fyr- 
ir sig að leggja. Harðast kemur hann 
þó niður á menn í kauptúnum og við 
sjávarsíðuna. Jeg segi nú ekki, að það 
muni mjög mikið um það á hverju búi, 
þótt látinn sje af hendi einn blóðmörs- 
keppur í sláturtíðinni. En það er »prin- 
cip«-laust að leggja almennan toll á nauð- 
synjavöru, um leið og ástæða þykir til 
að leggja almenningi fje til að kaupa 
þessa sömu vöru.

Það liggur ekki fyrir að ræða tollinn 
sjálfan. Menn geta sagt, að það muni 
ekki mikið um þessa hækkun í saman- 
burði við verðið. Það má líka segja, 
að fólk »spekúleri« í að fyrirlíta pen- 
inga. Þeir eru alment orðnir svo lítils 
virði, að mönnum finst ekkert til um 
að láta þá úti. En út frá þessu má 
ekki ganga við álögur skatta og tolla.

Eins og háttv. framsm. (M. G.) tók 
fram, munar það litlu, hvort hækkunin 
lendir á fáum flokkum vörutegunda eða
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öllum. I 6. flokki, sem er rjett nefndur 
ruslakista laganna, lendir margt, bæði 
þarft og óþarft, sem ekki verður heim- 
fært undir neinn annan flokk í lögun- 
um, svo að hækkun á honum fer alls 
ekki fram hjá þvi, sem talist getur til 
nauðsynjavöru. I hinum flokkunum, 
þar sem stjórnarfrv. vill hækka toll, er 
skýlaus nauðsynjavara.

Það er ekki hægt að bera á móti því, 
að vefnaðarvörur sjeu skýlaus nauð- 
synjavara. Það er því »princip«-brot, 
sem 8tjórnarfrv. fer fram á, og get jeg 
því ekki verið því fylgjandi.

Fjármálaráðherra (S. E); Jeg
skal að eins með nokkrum orðum skýra 
frá ástæðunni til þess, að stjórnin lagði 
til að hækka vörutollinn á þessum 
tveimur liðum sjerstaklega, nefnilega á 
3. og 6. lið. Jeg kannast við, að undir 
báðum þessum liðum eru nauðsynjavör- 
ur, en hins ber líka að gæta, að undir 
báðum liðunum er mikið af óþarfavör- 
um, í 3. lið í d. silkivarningur og. því 
um líkt, sem sjerstaklega er vel lagað 
til að tolla, og undir 6. lið ýms glys- 
varningur, gullstáss og annar óþarfi. I 
Danmörku er t. d. hátt stimpilgjald á 
ýmsum gullvarningi. Tollhækkunin á 
þessum 2 liðum er því rjettmæt á 
óþarfavörunum, en vegna »princip<- 
leysisins í vörutollslögunum kemur hún 
einnig niður á sumum nauðsynjavörum.

Frv. lagði ekki til að hækka toll á 
fleiri flokkum en þessum tveimur, en 
stjórnin mun ekki setja sig upp á móti 
því, eins og nú standa sakir, að hækka 
vörutollinn allan, ef þingið vill ganga 
svo langt.

Bjarni Jónsson: Með fyrri ræðu 
minni ætlaði jeg að eins að gera grein 
fyrir atkvæði mínu. Nefndin þurfti því 
ekki að andmæla. En jeg ræð það af 
orðum háttv. framsm. (M. G.), að nefnd-

vöratolli.

in er á öfugri skoðun um grundvöll 
tollamálsins við það, sem jeg hjelt fram 
og hefi oft haldið fram áður. Háttv. 
framsm. (M. G.) kvaðst ekki vilja safna 
skuldum, til þess að þurfa ekki að verja 
afurðum góðu áranna til þess að rjetta 
við hallann frá þeim hörðu. Hann sagði 
enn fremur, að hann vildi viðhafa sömu 
aðferð við meðferð opinberra fjármuna 
eins og við meðferð síns eigin fjár. Það 
má vel vera, að hann geti talað þannig, 
þvi að hann er sjálfsagt mesti reglu- 
og reiðumaður, eftir þvi sem honum 
farast orð hjer í deildinni. Jeg hefi ekki 
annað til þess að byggja á dóm minn 
um reglusemi hans, en jeg efast alls 
ekki um, að hann sje rjettur. Jeg efast 
þvi ekki um, að hann geti með góðri 
samvisku tekið meðferð sinna eigin fjár- 
muna til fyrirmyndar fyrir fjárreiðu 
hins opinbera. En ekki væri það góð 
regla og yrði naumast affarasæl, ef allir 
settu sjer það, (að fara eins með fje 
landssjóðs og sitt eigið. Jeg segi fyrir 
mig, að jeg fer miklu ver með mitt 
eigið fje en fje hins opinbera. Það má 
með rjettu bera mjer það á brýn, að 
jeg fari illa með mitt eigið fje. En hitt 
getur enginn með sanni sagt, að jeg fari 
illa með fje landssjóðs. Þótt jeg þyki 
eyðslusamnr á þingi, þá er jeg aldrei 
eyðslusamur til annars en þess, að hjálpa 
mjög efnilegum mönnum til að komast 
áfram, sem annars mundu eyðileggjast, 
til margfalds tjóns fyrir land og þjóð.

Annars skal jeg geta þes3, að hefði 
mínum tillögum verið farið fram síðan 
striðið hófst, þá mundu hafa verið spar- 
aðar miljónir, sem nú sjest ekkert eftir 
af. Jeg sje, að margir háttv. fjármála- 
menn í deildinni fara að brosa og hrista 
höfuðið. En það gæti skeð að það færi 
af þeirn brosið, þvi að jeg get sannað 
það með þingtíðindunum, að svo er sem 
jeg segi.

Svo er þetta með málvenjuna. Ef
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jeg hitti dreng, sem er 10 ára, ef jeg 
er 5 ára, þá segi jeg að hann sje helm- 
ingi eldri. Eins ef jeg segi, að einhver 
sje helmingi hærri en jeg, þá á jeg við 
að hann sje tvær hæðir mínar. En mál- 
venjan ruglast, þegar sagt er »um helm- 
ing«; þá er ýmist átt við 100% eða 50%. 
Tillögumaður hefir því rjett fyrir sjer, 
en hins vegar er nefndin vítalaus.

Þess vegna hygg jeg það ekki óþarft 
að samþykkja brtt. á þgskj. 115. En 
hins vegar þykir mjer, sem nefndin sje 
vítalaus, þótt hún hafi sett hitt, sem er 
málvenja, þótt hún sje reikul á blettum.

Einar Aruórsson: Jeg er sam- 
mála hæstv. fjármálaráðherra um það, 
að í 3. og 6. flokki sje og hljóti að vera 
margar vörutegundir, sem ekki eru tald- 
ar nauðsynjavörur. En þegar tollur er 
lagður á vörurnar saman, og eftir sama 
mælikvarða, bæði þær, sem eru nauð 
synjavörur, og hinar, sem eru ekki beint 
nauðsynjavörur, þá er verið að gera 
þetta gamla, sem kallað var að hengja 
bakara fyrir smið. Þær vörurnar, sem 
eru dýrari og síður nauðsynlegar, sleppa 
hjer um bil við tollinn, en hinar, sem 
þyngri eru, verða að bera nærri allan 
tollinn, þótt þær sjeu verðminni. En 
mjer er spurn: Hefði ekki verið vegur 
fyrir stjórnina að taka út úr þeim vör- 
um, er falla undir 3. og 6. flokk, þær 
vörutegundir, sem eru mjög dýrar, en 
vigta litið, og hækka tollinn aðallega á 
þeim? Mætti ef til vill segja, að það 
hefði orðið handahófsverk, en með ná- 
kvæmni og nægum tíma hefði þó sjálf- 
sagt mátt leysa úr þessu atriði á við- 
unanlegan hátt.

Jeg skal taka til samanburðar danska 
tolllöggjöf. Hún er afarnákvæm og 
vel sundurliðuð, og mætti þar hafa gagn 
af og hafa hana til fyrirmyndar. Þar 
er t. d. að nokkru lagður verðtollur og 
að nokkru þyngdartollur á margar sömu

vörutegundir. Jeg býst við, að allir 
hefðu sætt sig við, ef stjórnin hefði farið 
þá leið, að takatilhækkunar þær ákveðnu 
vörutegundir, sem reynslan sýnir að 
eru ekki bráðnauðsynlegar, en töluvert 
dýrar og gefa seljendum góðan arð, svo 
sem gull- og silfurvörur og jafnvel silki. 
Allir vita, að á gull- og silfurvörur er 
mikill kaupmannsgróði lagður og því 
gróðavegur að versla með þær. Og þeir, 
er kaupa þær, eru rjettir til að greiða 
hærra verð fyrir þær, því að það eru 
aðallega efnamennirnir. En fátækari 
hluti manna, og það er meiri hluti þjóð- 
arinnar, það bið jeg menn að athuga, 
kaupa ekki þessar vörur, svo að nokkru 
nemi. Jeg skýt þessu að eins fram, 
hvort það væri ekki betra að taka þessi 
atriði til greina, þó að nú sjeu líkast til 
ekki tök á að kippa þessu í lag, með 
þeim tíma, sem nú er fyrir hendi.

Fjármálaráðherra (3. E): Jeg
vil að eins gera þá athugasemd, að það 
væri sjálfsagtheppilegast,aðteknar væru 
út úr og tollaðar gull- og silfurvörur, 
silki og annar slíkur dýrindis varning- 
ur, sem þolir vel skatt. En stjórnin 
hafði ekki tíma til þess nú, að endur- 
skoða alla tolllöggjöfina, og auk þess 
er jeg hræddur um, að vegna þess, 
hversu tolleftirlit er hjer ófullkomið, þá 
hefði verið erfitt að gera þetta »effek- 
tivt«. Hjer er lítið tolleftirlit til, en 
annarsstaðar er strangt tolleftirlit og 
margir tollþjónar. (E. A,: Má jeg gera 
stutta athugasemd, af því að jeg er 
dauður? Þessar vörur flytjast, að minsta 
kosti nú, að heita má einvörðungu til 
Reykjavíkur, og hjer er þó tolleftirlit). 
Það er enn ekki komið svo fullkomið 
eftirlit, að á því verði bygt.

Framsm. (Maguús Guðmunds- 
son): Jeg veit, að það er vinsælla að 
mæla á móti tekjuaukafrv., sem leggja
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aukin gjöld á landsmenn, en raeð þeim. 
En samt verð jeg að svara bæði hæstv. 
fjármálaráðherra og háttv. 2. þm. Árn. 
(E. A.).

Háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) sagði, að 
það væri ekki rjett hugsað að vera 
fyrst að veita með lögum almenna hjálp 
vegna dýrtíðar, og hækka svo skatt á 
þeim vörum, er almenningur brúkar. 
Þetta lítur nú fallega út, en sje það at- 
hugað, er það ekki eins vel hugsað og 
ætla mætti. Þvi að þegar búin eru til 
lög um dýrtíðarhjálp, þá er búist við 
þvi, að hennar muni aldrei þurfa nema 
nokkur hluti landsmanna, og það litill 
hluti. Það sjest á þvi, hve upphæðin 
er lítil, því að ef menn byggjust við, að 
meira en helmingur landsmanna þyrfti 
bjálpar, þá væri til litila að ætla 15 kr. 
á mann. Það leiðir af sjálfu sjer, að 
þeir, er komu raeð þetta frv., telja það 
ekki hlægilegt. Vörutollurinn kemur 
niður á öllum, og þar mundi aurast 
saman frá þeim, er ekki þurfa hjálpar, 
til hinna, er hjálparinnar þurfa. Þetta 
er að vísu krókaleið, en hjá henni er 
ekki hægt að komast.

Þetta er því að eins »teoretiskt< rjett 
sjeð hjá háttv. 2. þm. Árn. (E. A.), en 
ekki »praktiskt*.

En þar sem sami háttv. þm. (E. A.) 
talaði um að taka út úr sumar vörur 
og hækka tollinn á þeim, vil jeg og 
taka undir það með hæstv. fjármála- 
ráðh., að til þess vantar örugt tolleftir- 
lit. Það er líklegt, að vörurnar yrðu 
fluttar í sömu umbúðum, og ef á að fara 
að taka út úr suma flokka, þá kostar 
það að skoða alla sendinguna.

En það er verið að segja, að í 6. 
flokki sje mikið af glingri og gullvör- 
um, og silki í 3. flokki. Það er rjett, 
en í þessum flokkum er engu minna af 
nauðsynjavörum. Klæðavörur í 3. flokki

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

eru t. d. engu minni nauðsynjavörur en 
kornvara. Það er ekkert betra að ganga 
ber en svelta. En í 6. flokki eru allar 
vjelar og önnur verkfæri, litur, eldspýt- 
ur, grænsápa o. fl., sem alt eru nauð- 
synjavörur. Og jeg held, að það náist 
einmitt betra samræmi með því að hækka 
alla flokka en einhvern einstakan flokk. 
(E. A.: Því var jeg ekki að mótmæla). 
Jeg er nú að svara hæstv. fjármálaráð- 
herra.

Svo er annað, sem mælir á móti þvi 
að fara nú að taka út úr þær einstöku 
vörur, sem háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) 
mintist á, og það er það, að þessi lög 
gilda svo Bkamt. Þau eru að eins til 
bráðabirgða, fyrst um sinn í gildi til 
ársloka 1919, eins og vörutollslögin 
sjálf.

ATKVGR.
Brtt. 115. samþ. með 15 :10 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: Þorat. J., B. J., B. K., B. St., E. A., 
E. Árna., E. J., J. J., J. B., P. J., 
P. Þ., St. St, Sv. Ó., Þorl. J., Ó. B. 

nei: Þór. J., B. Sv., G. Sv., H. K., M. 
G., M. P., M. Ó., P. 0., S. S., S.
St.

J. M. greiddi ekki atkv.

Brtt. 86, svo breytt, (ný 1. gr.) samþ. 
með öllum greiddum atkv.
2. gr. samþ. i e. hlj.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vfsað til 3. urar. með 17 : 3 atkv.

Á 26. fundi í Nd., laugardaginn 18. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 154).

Enginn tók til máls.
27
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ATKVGR.
Frv. samþ. með öllum gr. atkv. og 

afgr. til Ed.

Á 23. fuudi í Ed , þriðjudaginn 21. 
maf, var útbýtt

Frv. til laga um hœkkun d vörutolli, 
feins og það var samþ. við 3. uinr. í 
Nd. (A. 172).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. 
u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. 
atkv.

Atvinuumálaráðherra (S. J):
Jeg leyfi mjer að stinga upp á, að mál- 
inu verði vísað til fjárhagsnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. 

atkv. og til fjárhagsnefndar (sjá A. bls. 
534) með 9 shlj. atkv.

A 26. fundi í Ed., föstudaginn 24. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 172, 
n. 190).

Frsm. (Guðmundur Ólafsson):
Þetta frv. er eitt af tekjuaukafrv. þeim, 
sem hæstv. stjórn hefir lagt fyrir þingið.

Ástæður stjórnarinnar eru þær, að 
vörutollur á árinu 1917 hafi orðið alt 
að helmingi minni en áætlað var, eða 
190 þús. kr., og hin aðalástæðan er su, 
að nauðsyn beri til að auka tekjur 
landssjóðs.

í frv. stjórnarinnar var ekki farið 
fram á, að allur vörutollur hækkaði ura 
helming, en í Nd. var sú breyting gerð, 
að svo skyldi vera. Eftir útreikningi 
háttv. fjárhagsnefndar þar ynnust við

vörutolli.

það tekjur, sem nema 10—20 þús. kr., 
og er þá allur tekjuaukinn af þessari 
breytingu á vörutollslögunum áætlaður 
90—100 þús. kr. Breyting háttv. Nd. 
á frv. er, auk tekjuaukans, er af henni 
leiðir, mikið til bóta hvað samræmi 
snertir með toll af einstökum vöruteg- 
undum.

Það lakasta við frv. er. að vörutolls- 
lögin hafa aldrei þótt alls kostar sann- 
gjörn, og þegar lögin voru sett 1912, 
var ætlast til, að þau giltu að eins í 
2 ár.

Hafa þau altaf þótt hálfgert neyðar- 
úrræði, enda hafa verið gerðar á þeim 
breytingar á öllum þingum síðan þau 
voru sett, og nú er stórfeldasta breyt- 
ingin á ferðinni, þar sem hækka á toll 
þennan um helming.

En þótt breyting þessi geti engan 
veginn talist neitt sældarbrauð, þá legg- 
ur nefndin samt sem áður til, að hún 
verði Bamþykt. Sýnir þetta það tvent, 
að lög geta stundum staðið lengur en í 
fyrstu er ætlast til, og að nú verður að 
afla tekna á hvern hátt sem verður. 
Þegar svona er komið, verður að at- 
huga vel — jeg vil segja betur en síð- 
asta þing gerði — hvernig þeim tekj- 
um er varíð, er þannig eru reyttar af 
almenningi á þessum erfiðu tímum. Það 
má líka bæta því við, að um stimpil- 
gjaldið, sem hjer var til umræðu ný- 
lega í háttv. deild, var sagt, að það 
væri reglulegt neyðarúrræði, og það tók 
hæstv. fjármálaráðherra fram í fram- 
söguræðu sinni, og mun þingið láta það 
ná fram að ganga. Skal jeg svo ekki 
segja meira að sinni, en eins og jeg tók 
fram sá fjárhagsnefnd sjer ekki annað 
fært, vegna hags landssjóðs, en leggja 
til, að frv. yrði samþykt.

Guðjón Guðlaugsson: Mjer fanst 
háttv. frsra. (G. Ó.) ekki í fullu sam- 
ræmi við niðurstöðu nefndarinnar. Þó
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að hann hafl samþykt nál. fjárhags- 
nefndar og skrifað undir það, þá virð- 
ist hann helst vera á móti nál., þvi að 
hann tók það rjettilega fram, að vöru- 
tollurinn væri ekki vinsæll og kæmi 
ranglega niður. Hann gat þess líka 
rjettilega, að það hefði verið gefið undir 
fótinn með það, að þetta væru að eins 
bráðabirgðalög, sem afnumin yrðu sem 
fyrst. En nú heflr samt nefndin lagt 
til, að frv. sje samþykt í deildinni og 
það ekki til bráðabirgða, því að það er 
hvergi tekið fram í frv. Þau geta því 
þess vegna gilt um aldur og æfi.

Jeg get fyllilega kannast við þörfina 
á tekjuauka, eins og nú er ástatt. En 
jeg get ekki fallist á eins gífurlega 
hækkun eins og hjer er farið fram á, 
án þess að tekið sje fram um leið, að 
hjer sje að eins um bráðabirgðaráðstöf. 
un að ræða. En hjer er engin bend- 
ing um það, hve nær skuli nema lögin 
úr gildi.

Og svo er annað. Þó að það sje vit- 
anlega alveg rjett, að þessi fjárhags- 
vandræði, sem nú steðja að, stafi af dýr- 
tíðinni, þá er mjer spurn: Er þessi 
vörutollshækkun rjetta aðferðin til þess 
að draga úr vandræðunum'? Því hvað- 
an kemur þessi tollur? Einmitt frá 
þeim sömu mönnum, sem á að reyna 
að hjálpa fram úr dýrtíðarvandræðun- 
um. Það eru framleiðendurnir, sem toll- 
urinn kemur harðast niður á. En ein- 
mitt sú stjettin, sem er einna ófyrir- 
leitnust í því að heimta stöðugt hærra 
og hærra kaup, verkamannastjettin, hún 
á að njóta gæðanna af því, sem sogið 
er út úr þeim, sem eittlivað framleiða.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
get verið háttv. nefnd þakklátur fyrir 
undirtektirnar undir þetta mál. Hinu 
gat jeg altaf búist við, að öllum sje 
ekki um að sarnþ. frv. — í fyrstu fór

stjórnin að eins fram á hækkun á 3. 
og 6. lið vörutollslaganna, þar sem er 
að ræða um ýmislegan glysvarning, sem 
t. d. í Danmörku er lagður sjerstakur 
skattur á. En tekjuþörfin er mikil, og 
mönnum gengur illa að koma með eitt- 
hvað til að fullnægja henni. Fjárhags- 
nefnd Nd. vildi láta hækka allan vöru- 
toll um helming, og gat stjórnin ekki 
verið á móti því, eins og á stóð.

Viðvíkjandi því, sem háttv. 4. landsk. 
þm. (G. G.) sagði, þá vil jeg geta þess, 
að jeg býst við, að þessi vörutollur 
lendi ekki síður á verkalýð en öðrum 
stjettum. Þeir, sem eitthvað framleiða, 
geta þó fremur búið að sínu en hinir, 
sem ekkert framleiða.

Um hitt atriðið, hve nær þessi lög 
fadi úr gild', er þess að geta, að vöru- 
tollslögin falla úr gildi í árslok 1919, 
og sama gildir þá auðvitað um þetta 
frv, ef það verður að lögum.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. — — — 12 — —
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. 

atkv.

Á 28. fundi í Ed., miðvikudaginn 27. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
172).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og 

afgr. sem

l ö g frá A Iþ in g i .
(Sjá A. 230).

27*
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4. Dýrtíðar- og gróðaskattur.
Á 26. fundi í Nd., laugardaginn 18. 

maí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um dyrtíðar- og 

gróðaskatt (A. 168).
Á 27. fundi í Nd., þriðjudaginn 21. 

mai, var frv. tekið til 1. u m r.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg 
hefi tekið það fram áður hjer í háttv. 
deild, og mjer virðist það hafa fengið 
nokkurt bergmál, að rjettlátasti skattur- 
inn, sem hægt væri að leggja á, væri 
gróðaskattur. Slíkur skattur hefði átt 
að vera lagður á fyrir löngu síðan. En 
betra er seint en aldrei, og leyfi jeg 
mjer því að koma fram með frumvarp 
í þessa átt. Ákvæði um tekjuskatt eru 
nú í lögum 14/ia 1877 og viðaukalögum 
frá a6/10 1917. Samkvæmt þessum lög- 
um báðum eru af 10 þús. kr. atvinnu- 
tekjum 270 kr. skattur, af 15 þús. kr. 
595 kr., af 20 þús. kr. 1045 kr., af 25 þús. 
kr. 1620 kr. og af 30 þús. kr. ca. 2320 kr.

Jeg nefni hjer skatt af nokkrum upp- 
hæðum. Gróðaskattur sá, sem hjer er 
um að ræða, kemur fyrst til greina þeg- 
ar tekjurnar eru orðnar 30 þúsund og 
þar yfir, og byrjar með 5%, en vex pro- 
centvis (’/a’/o af hverju 1000), þar til 
hann er orðinn 15% af upphæð, sem 
nemur 50 þús. kr. eða þar yfir. Þessi 
nýi skattur er h. u. b.:

370 kr. af 35 þús. kr.
820 — - 40 — —

1400 — - 45 — —
2100 — - 50 — —

en upp úr því 15% af upphæðum fyrir
ofan 50 þúsundir.

En þegar atvinnutekjum er bætt við 
samkvæmt tveim áðurgreindum lögum, 
þá verður skatturinn samtals af þeim 
upphæðum, sem jeg nú tilfærði, hjer 
um bil þannig:

af 35 þús. kr. 3440 kr.
- 40 — — 4640 —

af 45 þús. kr. 5970 kr.
- 50 — — 7420 - 

en skattarnir samlagðir fyrir ofan 50
þúsund verða 30%.

Alagnús Pjetursson: Þá er það 
loksins fætt þetta frv, sera mig minnir 
að hæstv. stjórn boðaði þegar í þing- 
byrjun. Má það heita rösklega af sjer 
vikið að koma nú loks með það eftir 
6 vikur, og ætti að sýna vel frjósemi 
þessa stjórnarheila.

Annars ætlaði jeg að beina nokkrum 
athugasemdum til þeirrar nefndar, sem 
væntanlega fær málið til meðferðar. í 
sjálfu sjer er jeg alls ekki raótfallinn 
þeirri stefnu, að leggja á einhverskonar 
dýrtíðar- og gróðaskatt. En þetta frv. 
finst mjer athugavert. Sjerstaklega firist 
mjer nokkuð langt gengið, þegar farið 
er að taka % af tekjum manna, eða 
30%, eins og hæstv. fjármálaráðherra 
skýrði frá. En þó væri það nú sök 
sjer, ef það væri sá eini skattur, sem 
lagður væri á gróðamennina. En nú 
virðist það stefna þessa þings í dýrtíð- 
armálunum, að livert sveitarfjelag taki 
innan síns umdæmis sem mest af því, 
er það þarf til þess að ljetta þeim dýr- 
tíðina, sem verst eru staddir. Af því 
leiðir þá, að hvert sveitar- og bæjar- 
fjelag verður að ná sem mestu fje hjá 
íbúum sínum, og má þá búast við, að 
stórgróðamennirnir yrðu allra þyngst 
úti. Útsvör þeirra yrðu hlutfallslega 
miklu meiri en annara. Það gæti vel 
hugsast, að i einu sveitarfjelagi, sem 
hefir þung dýrtíðarútgjöld, og því verð- 
ur að leggja þung útsvör á menn, sem 
að sjálfsögðu yrðu mishá, eftir efnum og 
ástæðum, þá yrði lagt á einstöku stór- 
gróðamenn útsvör í hreppnum, sem svar- 
aði 30% af tekjum þeirra. Þetta er 
hugsanlegur möguleiki, og yrði þá skatt- 
ar á slíkum mönnum 30% + 30% = 
60% af árstekjum þeirra. Þetta vildi



425 Stjórnarfrumvörp samþykt 426
Dýrtíðar- og gróðaskattur.

jeg benda nefndinni á, því að jeg geri 
ráð fyrir, að hún athugi málið mjög 
ítarlega. Jeg held, að eins og nú 
er komið dýrtíðarhjálpinni, sje mest 
undir því komið, að sveitarfjelagið nái 
i þessa menn til þess að skatta þá, en 
að hitt geri minna til, þótt landssjóður 
taki ekki af þeirn fje þeirra, því að 
hann muni lítið leggja til bjálpar al- 
menningi í dýrtíðinni.

Fjármálaráðheira (3. E.): Jeg
veit, að það er meira en nógur timi til 
þess að koma þessu frv. gegnum þingið, 
ef háttv. Alþingi vill taka því vel og 
leyfa því að ganga fram.

Sjálfur er jeg ekki í minsta vafa um 
það, að þessi tekjustofn er sá langrjett- 
látasti, sem hjer er völ á. Hjer er 
ekki heldur um það að ræða að hækka 
skattinn fyr en tekjurnar eru orðnar 30 
þús. kr. Þeir, sem hafa slikar tekjur 
og meiri, eru manna færastir um að bera 
Bkatta, og fæ jeg ekki annað sjeð en 
að þeir geti vel staðið sig við að leggja 
fram að auki nokkurt fje til bæjar- og 
sveitarfjelaga, svo að sú grýla, að þess 
vegna megi ekki leggja þennan skatt á, 
er lítilsvirði. Held jeg því, að bæði 
háttv. þm. Stranda. (M. P.) og aðrir, 
sem eru á líkri skoðun, geti verið alveg 
rólegir og þurfi ekki að taka það nærri 
sjer, þótt skattar sjeu lagðir á slíkan 
gróða. Skattálagið á upphæð, sem nem- 
ur 30 þús. kr., getur ekki talist mjög 
hátt, og er jeg þess vegua sannfærður 
um, að það sje fyllilega rjettmætt að 
leggja þennan skatt á. Hjá öðrum þjóð- 
um, og þar á meðal þeirri þjóð, sem 
talin er að hafa farið viturlegast að í 
skattamálum, sem sje Dönum, eru lagð- 
ir afarmiklir skattar á stórgróða. Jeg 
skil alls ekki, að kenna þurfi neitt sjer- 
staklega í brjósti um þá, sem hafa 30 
þús. kr. og þar yfir í tekjur, þótt þeir 
þurfi að gjalda nokkuð mikið fje til al-

menningsþarfa. Maður, sem hefir 50 
þús. kr. tekjur, greiðir fyrst venjulegan 
tekjuskatt af 30 þús., en svo kemur 
fyrst stígandinn eftir 30 þús. og þar til 
komið er upp í 50 þús.

Sami háttv. þm. (M. P.) talaði um það, 
að mikið mundi verða lagt á stórgróða- 
menn til sveitarþarfa. Það getur vel 
verið, en það eru líka þessir menn, stór- 
gróðamennirnir, eins og jeg tók fram 
hjer á undan, sem færastir eru um að 
leggja fram fje, bæði í landssjóðinn og 
til sveitar- og bæjarsjóðs.

Björu Kristjánsson: Háttv. þm. 
Stranda. (M. P.) hefir nú tekið fram 
margt af því, sem jeg vildi sagt hafa.

Það er mjög eðlilegt, að stjórnin vilji 
afla landssjóði tekna, því að þess er 
auðvitað full þörf. En það er vitaskuld 
ómögulegt að afla honum eins mikilla 
tekna og hann þarfnast, og eitthvað af 
þeim halla, sem landið biður nú, verður 
óhjákværailega að bíða betri tíma.

Jeg held nú, að siðasta þing hafi geng- 
ið eins langt og hægt var með tekju- 
skattinn. Þótti mörgum það ærið langt 
gengið að koma skattinuin upp i 15%. 
Það er eins og háttv. þm. Strauda. (M. 
P.) sagði, að það er ekki fyrir öllu sjeð 
með því að draga sem mest í landssjóð- 
inn; það verður líka að sjá um, að sveit- 
ar- og bæjarfjelög njóti af gróða efna- 
mannanna. Og það er t. d. vitanlegt, 
að í þessu bæjarfjelagi, Reykjavík, eru 
það fáeinir efnamenn, sem bera mestan 
hluta af útsvörum bæjarins. Liggur því 
í augum uppi, að ekki er ráðlegt að 
þjappa svo að þeim, að þeir verði ónýt- 
ir að gjalda til hreppsins. En það er 
vitaskuld, að þvi meir sem þeir eru 
veiktir með þungum sköttum til lands- 
sjóðs, því minna getur hreppurinn á þá 
lagt. Er þetta því varhugavert frá 
þessu sjónarmiði.

En svo kemur annað atriði til greina
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í þesau sambandi, og það er það, að 
takmörk geta verið fyrir því, hvað menn 
láta bjóða sjer, og ef nokkuð á að leyfa 
að »pressa« efnamennina til opinberra 
þarfa, þá sætta þeir sig betur við að 
gjalda tiltölulega há gjöld til sveitar- 
sjóðs en að greiða óhæfilega hátt gjald 
í landssjóð.

Það hefir nú verið gert töluvert til 
þess upp á síðkastið að hækka tekju- 
skattinn, og jeg sje varla hægt að fara 
lengra. Hæstv. fjármáláráðherra sagði, 
að þeim væri ekki vorkunn að gjalda 
háa skatta, sem hafa 30 þús. kr. og 
þar yfir í tekjur. Það getur verið álita- 
mál, því að sá, sem hefir 30 þús. kr. í 
tekjur af atvinnu, á einatt mikið í 
hættu, getur jafnvel tapað 30 þús. kr., 
i stað þess að græða þá upphæð. 30 
þús. kr. geta verið smáræði í saman- 
burði við reksturinn, sem hann hefir, 
og þá ábyrgð, er rekstrinum fylgir. 
Það er ekki víst, að þetta sjeu tekjur, 
sem altaf loða við. Það er alt annað 
en tekjur af fasteignum eða verðbrjef- 
um.

Menn líta mjög misjafnlega á þetta i 
ým8um löndum. Þau lönd, sem mestar 
þurfa tekjur og mestan þurfa því að 
leggja á gróðaskatt, eru stríðslöndÍD. 
Jeg vil benda mönnum á að lesa »Fin- 
anstidende« frá 20. mars 1918. Þar í 
eru ummæli prússneska fjármálaráðherr- 
ans, Hergf Þar í Prússlandi er verið 
að fara fram á mjög háan tekjuskatt, 
en landsmenn eru uppnæmir og vilja 
ekki ganga inn á þessa aðferð. Ut af 
því segir þessi prússneski fjármálaráð- 
herra:

»Jeg get lýst yfir þvi, að jeg álít 
tekjuskattsálögur 20—25% óþolandi 
(unertráglich). Til þess að róa lands- 
menn verð jeg þess vegna að lýsa 
yfir þvi, að jeg álít slíkar prósentur 
fullkomna fjarstæðu*.
Þetta er nú sagt i landi, þar sem

gróðaskattar.

skuldirnar safnast, miljarð á miljarð 
ofan. Og þetta sjer hæstv. fjármálaráðh. 
þar, en hann þorir ekki að leggja skatta 
á fólkið og ekki þá ríku heldur. Jeg 
bendi á þetta til þess að sýna, að tak- 
mörk eru fyrir þvi, hve langt má ganga 
í slíkum skattaálögum. Til þess geta 
verið ýmsar ástæður, t. d. þær, að sveit- 
arþingið (Kommune) þurfi að leggja á 
menn þunga skatta, eða svo mikil 
óánægja verði í landinu, að menn fari 
af landi burt, ef svo er þröngvað 
kosti þeirra. Þetta vildi jeg benda 
á, af því að jeg er á þeirri skoðun, 
að hjer sje of langt farið. Og það var 
vitaulega skoðun manna hjer i deild- 
inni í fyrra, að þá væri farið eins langt 
og óhætt væri.

Fjármálaráðherra (S. E): Mjer 
skildist svo á háttv. 1. þm. G. K. (B. 
K), að honum þætti þeir þegar borga 
nógu háan tekjuskatt, sem hafa tekjur 
undir 30,000 kr. Jeg vil þá minna 
hann á, að þetta frv. tekur ekki til 
þeirra, en þangað ná gömlu lögin. Þetta 
fi v. herðir því ekki á, fyr en menn 
hafa ærið háar tekjur. Hvað svo sem 
prússneski ráðherrann segir, þá á jeg 
eifitt með að sjá, hvað er rjettlátur 
tekjustofn, ef ekki sá gróði, sem stríðið 
skapar, því að stríðið skapaði gróðann 
með því að verða nærgöngult við þá 
mörgu, og þeir eiga því síður að bera 
skattinn heldur en þeir, sera græddu. 
Ef þeir, sem hafa yfir 30,000 kr. árs- 
tekjur, eru ekki færir um að bera tekju- 
auka, þá veit jeg ekki, hverjir eru færir 
um það. Stjórninni hefir, sem kunnugt 
er, verið ámælt fyrir það af mörgum, 
að hún hafi ekki komið með tekjuauka- 
frv. Skil jeg nú ekki, að þeir sömu 
menn geti verið á móti tekjuaukafrv., 
sem er jafnsanngjarnt og þetta.

Það getur vel verið, að prússneski 
ráðherrann sje mjög eindregið á móti



429 Stjómarfrumvörp samþykt. 430
Dýrttðar- og

tekjuskatti. Þess ber einnig að gæta, 
að það er svo i öllum löndum, að þeir 
menn, sem gróðann taka, viija komast 
undan að greiða nema sem minstan 
skatt af honum. Þetta er mjög mann- 
legt. Og jeg hygg, að prússneski ráð- 
herrann hafi junkarana prússnesku, stór- 
eignamennina, að baki sjer, og það er 
eðlilegt, þó að þeir spyrni á móti aukn- 
um sköttum. Jeg held, að vjer getum 
ekki farið eftir þessari prússnesku fyrir- 
mynd.

Sami háttv. þm. (B K.) kom með þá 
göralu grýlu, að stóreignamennirnir 
mundu ekki þola þessar álögur, og flýja 
heldur af landi burt. Guð hjálpi mjer! 
Hvert ættu þeir að flýja? Búast þeir 
við að fá minni skatta annarsstaðar? 
Jeg skal játa, að jeg veit ekki vel, 
hvernig sakir standa í þessu efni, t. d. 
á Þýskalandi. En jeg vona, að þangað 
til málið kemur til 2. umr. muni mjer 
gefast færi á að rannsaka þetta atriði 
betur, en ótrúlegt þykir mjer, að þeir 
finni mörg athvörf þar, sem um minni 
skatta sje að ræða en hjer.

Háttv. 1. þm. G.-K (B. K.) sagði, að 
þingið i fyrra hefði ekki treyst sjer að 
ganga lengra. En jeg verð að segja, 
að skatturinn eftir síðustu lögum kem- 
ur ljett niður á gróðamönnunum. Þann- 
ig eiga menn eftir núgildandi tekju- 
skattslögum að greiða af 30,000 krónum 
2320 kr. í skatt. Það er ekki ósann- 
gjarnt. En af 50 þús. kr. eiga menn 
eftir núgildandi lögum að greiða i skatt 
5320 kr.

Jeg vona þess vegna, ef ekki koma 
alvarlegri mótmæli en enn eru komin, 
að meiri hl. háttv. deildar sjái, að rjett 
sje að samþykkja þetta frv. En ef 
hæstv. Alþingi sjer sjer ekki fært að 
samþykkja gróðaskatt i einhverri mynd, 
þá hefi jeg gaman af að sjá, inn á hvaða 
skattaleiðir þeir telja sjer fært að snúa.

Gangi frv. þetta í gegnum háttv. Nd.,

grððaskattar.

þá get jeg ímyndað mjer, að eftir því, 
sem háttv. Ed. er nú skipuð, þá muni 
það ekki mæta þar miklum mótbyr.

Magnús Pjoturnson: Það hlýt- 
ur að vera annaðhvort misskilningur 
eða þá útúrsnúningur hæstv. fjármála- 
ráðh., þar sem hann var að tala um, 
að jeg væri að leggja á móti frv. Jeg 
sagði, að jeg væri i sjálfu sjer ekki á 
móti þeirri stefnu, að leggja einhvern 
skatt á í þessu efni, þótt jeg hefði ýmis- 
legt að athuga við þetta frv, sem jeg 
vildi benda nefndinni á. Þetta tók jeg 
fram, og hæstv. fjármálaráðb. gat vel 
heyrt það, ef hann einungis vildi heyra 
rjett og taka eftir.

Mjer heyrðist á hæstv. fjármálaráðh., 
að skattur þessi yrði ekki lagður á fyr 
en komið væri yfir 30,000 kr. tekjur. 
í frv. 8teödur »30,000 eða meira« og 
talað um skatt af tekjum frá og með 
30,000. Jeg held, að hæstv. fjármála- 
ráðh. hafi ekki lesið, eða að minsta kosti 
ekki skilið til fulls það frv., er hann 
ber ejálfur fram, ef hann segir, að þetta 
sje ekki rjett.

Það er alveg satt hjá hæstv. fjár 
málaráðherra, að aðrar þjóðir hafa tekið 
upp einhverja gróðaskatta, en þær hafa 
farið ýmsar leiðir i því efni. Sumar 
hafa farið þá leið, að láta sveitar- og 
bæjarfjelög hafa fyrir því að ná skatt- 
inum af mönnum. Og það var það, sem 
jeg vildi láta athuga, að ekki væri geng- 
ið inn á það svið, sem sveitarfjelögin 
hafa, eða skertir möguleikar þeirra til 
þess að ná auknum dýrtíðarskatti af 
stóreignamönnum, því að þar væri þörf- 
in meiri en hjá landssjóði.

Fjármálaráðherra (8. E.): Hv.
þm. Stranda. (M. P.) misskiidi mjög frv, 
en það verður ekki mis3kilið, að gróða- 
skatturinn byrjar fyrst fyrir ofan 30 
þúsundin; þetta hefi jeg tekið fram
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skýrt hjer í háttv. Nd., og um það getur 
ekki verið að villast.

Það var óþarfi fyrir háttv. þm. (M. 
P.) að fara að taka upp fyrir háttv. 1. 
þm. G.-K. (B. K.), því að hann ætti að 
vera maður til þess að svara fyrir sig 
í þessum og þvilíkum málum.

Aunars get jeg skotið því fram, úr 
því að jeg stóð upp, að það er mjög 
eðlilegt, að þýsku »junkararnir< komi 
fram með mótmæli gegn auknum tekju- 
skatti, því að þar eru auðvitað rýrðir 
hagsmunir þeirra.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj. og til 

fjárhagsnefndar (sjá A. bls. 538) í e. hlj..

Á 36. fundi í Nd., föstudaginn 31. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r . (A. 168, 
n. 237).

Frsm. (Magnús Guðmundsson):
Eins og nál. ber með sjer, leggur fjár- 
hagsnefnd til að færa dýrtíðar- og gróða- 
skattinn niður eins og hjer segir:

1. Að skattur þessi verði ekki reikn- 
aður af lægri tekjum en 50,000 kr., í 
stað 30,000, er stjórnin lagði til.

2. Að skatturinn hækki um ’/a 
hundraði á hverjum 5000 kr., í stað 
1000 kr. í stjórnarfrv.

3. Að hámark skattsins sje 10 af 
hundraði, er legst á tekjur, er nema 
100,000 kr. eða meiru, i stað 15 af 
hundraði af 50,000 kr. tekjum eða meiru, 
eins og ákveðið var í frumvarpi hæstv. 
stjórnar.

Ástæður nefndarinnar fyrir þessu eru 
einkum þær, að menn, er ekki hafa 
hærri tekjur en 30,000 kr. eða rúmlega 
það, leggja oft mikið í kostnað og veita 
mörgum mönnum atvinnu, en hins veg- 
ar tekjurnar ekki svo háar, að þær

gróðaskattur.

þoli gífurlegar álögur, auk hins háa 
skatts, sem nú þegar hvílir á þeim til 
landssjóðs og sveitar. Eftir breytingu 
þeirri á tekjuskattslögunum, er samþ. 
var á siða8ta þingi, eiga menn að greiða 
í lands8jóð 15 af huudraði af 30,000 kr. 
tekjum og þar yfir. I fyrra þótti þetta 
hár skattur, svo hár, að eigi þótti þá 
fært að hafa hann hærri. Ástandið hefir 
að sönnu versnað siðan og sjerstaklega 
er hagur latidssjóðs nú verri en þá, og 
það er líka einmitt þetta breytta ástand, 
sem veldur því, að fjárhagsnefnd vill nú 
ganga lengra en í fyrra, jafnvel þótt 
hún treysti sjer eigi til að ganga eins 
langt og frv. hæstv. stjórnar gerir. Það 
sýnist ekki lítið að bo^ga undir eða um 
þriðjung allra tekna í skatt til lands- 
sjóðs og sveitar eða bæjar.

Auk þess er svo um ýmsa, t. d. út- 
gerðarmenn, að þeir hætta oft allmiklu 
fje við atvinnurekstur sinn. Þeir græða 
stundum annað árið, en tapa svo jafn- 
miklu hitt árið. Er því álitamál, hvort 
hækka beri skattinn á þeim, og að 
minsta kosti sýnir þetta, að ástæða er 
til að vera varkár, ekki síst gagnvart 
þeim mönnum, sem veita mörgum at- 
vinnu.

Samkvæmt þessu vil jeg mælast til, 
að þessi háttv. deild samþ. till. nefnd- 
arinnar.

Fjármálaráðherra (S. E.): Verði 
brtt. nefndarinnar samþyktar, yrði skatt- 
urinn mun minni en gert er ráð fyrir 
eftir frv. stjórnarinnar. Er það einkum 
vegna þess, að háttv. nefnd vill eigi 
láta þennan nýja skatt koma til greina 
fyr en tekjurnar nema 50.000 kr. Á 
skattinum af lægri tekjum er engin 
breyting ger frá lögum þeim, er nú 
gilda.

Jeg get vísað til ummæla minna við 
1. umr. þessa máls, að tekjur, sem fara 
fram úr 30.000 kr., eru svo háar, að
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ekki er neitt við það að athuga, þótt 
talsvert sje af þeim tekið.

Eftir brtt. nefndarinnar skilst mjer, 
að skattur samkvæmt gildandi tekju- 
skattslögum og þeim nemi af fyrstu 
100,000 kr. 16—17,000 kr., en af næstu 
100,000 verði skatturinn samanlagður 
fjórðungur teknanna eða 25 af hundraði. 
Verði brtt. nefndarinnar samþyktar, býst 
jeg við þvi, að landssjóði hlotnist þarna 
nokkur tekjuauki, en fyrir mitt leyti 
kysi jeg helst, að stjórnarfrv. yrði sam- 
þykt óbreytt.

Jeg get fallíst á, að það er hart að 
leggja mjög háan skatt á útgerðarmenn. 
Þeir leggja svo mikið fje í hættu, en 
hins vegar er útgerðin svo mikilsvarð- 
andi fyrir alt landið, að rjett væri að 
gera upp á milli tekna þeirra og kaup- 
mannagróða, ef þess væri nokkur kost- 
ur. En jeg get ekki sjeð neina leið til 
þess.

Skal jeg svo ekki orðlengja um mál- 
ið, en leyfi mjer að mæla með því, að 
stjórnarfrv. verði samþykt óbreytt. Fall- 
ist háttv. deild ekki á það, er auðvitað 
mikil bót að till. nefndarinnar, og er 
miklu betra en ekki neitt að samþykkja 
þær.

Gísli Sveinsson: Eins og nefnd- 
arálitið og brtt. bera með sjer, gat nefnd- 
in ekki fallist á frv., eins og það lá 
fyrir. Nefndin var jafnvel í vafa um, 
hvort rjett væri að fara þessa leið og 
taka dýrtiðar- og gróðaskatt fram yfir 
það, sem samþykt var í fyrra.

Það var víst skoðun háttv. þm. á síð- 
ast þingi, að tekjuskattsaukinn, sem þá 
varð að lögura, væri svo stórfeldur, að 
ekki bæri að auka skattinn frekar að svo 
stöddu. Að vísu voru þau lög annars 
vegar komin fram vegna dýrtíðarinnar, 
en hins vegar vegna hins mikla gróða, 
er einstaka mönnum hefir hlotnast vegna

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþiog).

gróðaskattor.

styrjaldarinnar. Lögin voru því sam- 
kvæmt eðli sínu að eins bráðabirgðalög, 
þar til betra skipulagi yrði komið á 
tekjuskattslöggjöf landsins.

Eftir lögunum frá síðasta þingi er 
skatturinn yfrið hár, þegar tekjumar 
fara hækkandi, í samanburði við það, 
er menn áttu að venjast áður. Það var 
sem sje kveðið á um í 2. gr. laganna,
— hana er meira um vert en 1. gr., 
er ræðir um skatt af tekjum af eignum,
— að tekjuskattsákvæðin frá 1877 skuli 
haldast, þar til skatturinn er orðinn 15 
af hundraði, er greiðist af því, er tekj- 
ur nema yfir 29,000 kr. Það er full- 
vist, að slikur tekjuskattur til landssjóðs 
er nokkuð hár. Hann getur verið rjett- 
mætur nú, en væri ef til vill ekki eins 
rjettlátur á eðlilegum tímum.

Þá er spuruingin, hvort rjett sje að 
auka skattinn, tekjuskattinn, enn meir 
og kalla hann dýrtíðar- og gróðaskatt. 
Jeg er því heldur raótfallinn, en svo 
fer fyrir mjer sem fleirum, að illmögu- 
legt er að mótmæla tekjuauka á þess- 
um tímuro, ef hans er ekki afiað með 
bláberri rangsleitni.

Stjórnarfrv. fer fram á, að leegja skuli 
5% aukaskatt á tekjur, er nemi 30,000 
kr. til 31,000. Skatturinn er þá allur 
orðinn 20 af hundraði eða fimtungur af 
tekjunum, er nema þessu, og meira af 
þvi, sem hærra er. Ef raenn aðgæta 
nú, hver stefna þingsins hefir verið og 
hefir hlotið að vera í dýrtiðarmálunum, 
sem sje að krefjast þess, að sveitar- og 
bæjarfjelög berðust svo lengi við ástand- 
ið og óáranina, sem þeim væri kleift 
að standast, þá yrðu þeir, er eitthvað 
megna, að leggja svo mikið af mörkum 
til þess, sem þeim væri með nokkru 
móti unt. Gæti þessu þá verið beitt í 
Reykjavík og viðar þannig, að ósleiti- 
lega yrði lagt á efnamennina. Auk þess 
er nú á leiðinni í gegnum þingið frv.
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um tekjuakatt fyrir Reykjavík, er kveð- 
ur á um, hve háan skatt menn skuli 
gjalda til bæjarins, sem líklegast eigi 
verður minni en tekjuskatturinn til 
landssjóðs.

Þannig yrði það, að af háum tekjum, 
50 þús. kr. eða meiru, verða, ef miðað 
er við stjórnarfrv., tekin 15% í viðbót 
við þau 15%, sem gjalda á eftir núgild- 
andi lögum. Með öðrum orðum, það 
verður % ftf tekjunum, er þar eru yfir, 
sem landssjóður einn tekur í slíkan skatt. 
Þar við bætist svo, að ef tekjuskatts- 
frv. fyrir Reykjavík yrði að lögum, þá 
yrði hjer í þessum bæ tekinn alt að helm- 
ingur af tekjum manna, er þær eru á 
háu stigi, í tekjuskatt einan, auk ann- 
ara gjalda.

En það eru fleiri hliðar á málinu. 
Það má vel vera, að þessum gróða- 
mönnum sje ekki vorkunn, og að það 
sje fyllilega rjettmætt að taka til al- 
menningsþarfa helminginn af tekjum 
þeirra, eða kann ske % af þeim, er þær 
eru mjög háar. En þá er þetta ekki 
skattur, heldur hrein og bein upptaka 
(konfiskation) í stríðsþarfir, eins og lát- 
in er fram fara í öðrum löndum, þó eigi 
nema í sjálfum striðslöndunum. En þá 
er eftir að vita, hvort við getum stað- 
ið okkur við það, með ekki fleiri eða 
öflugri hátekjumönnum, að gera upp- 
tækar eigur manna. En hin hliðin er 
su, að ef fara á að pressa menn og sjúga 
til skatta, eins og farið er fram á í frv. 
stjórnarinnar, — sem jeg vil kalla mjög 
ósanngjarnt —, þá er spurning, hvort 
það^sje trygt, að það náist, sem að er 
stefnt, eða hvort þetta gæti ekki orðið 
meðal til þess, að menn gefi ekki tekj- 
ur sínar upp, og því náist ekki það 
framtal, sem stjórnarfrv. tiltekur og 
byggir á, og skatturinn verði þar af 
leiðandi miklu minni. Svo er og þess 
að gæta, að þótt öll kurl komi til graf- 
ai', þá er það eins og stendur og verð-

ur framvegis röng aðferð að sjúga menn 
út, og þá ekki síður efnamennina, því 
að það er vitanlegt, að hvarvetna þar, 
sem framkvæmdir eru í landi, þá eru 
eignamennirnir til þrifa og styrktar, 
yfirleitt tekið. Peningar þeirra liggja 
ekki í kistuhandraðanum lengur, heldur 
eru á ferð og flugi manna á meðal, 
standa í fyrirtækjum, sem veita mörg- 
um mönnum atvinnu og landinu tekjur, 
og horfa til framfara á marga lund. 
Slík skattalöggjöf sem þessi gæti orðið 
til þess að stemma stigu fyrir eðlilegri 
og nauðsynlegri þróun í landinu. Þetta 
frv. hefir því eða getur haft svo mikið 
i för með sjer af þvi, sem kalla má hið 
illa, að fullan varhug verður við því að 
gjalda.

Nefndin hefir þvi komið með till. til 
breytinga á frv. Þær milda frv. nokk- 
uð, en þó þykja mjer þær enn helst til 
harðvítugar. Samt hefi jeg ekki gert 
ágreining, eða viljað kljúfa mig út úr, 
og mun greiða þeim atkvæði og þá 
eftir atvikúm frv. með þeim breyting- 
um.

í viðbót vil jeg láta þess getið, að í 
frv. stjórnarinnar er ákveðið, að skatt- 
urinn skuli í fyrsta sinni heimtur inn á 
manntaisþingum 1919, af tekjum ársins 
1917. Það var nefndin ekki óánægð 
með og var þar í samræmi við stefnu 
BÍna í fyrra, þá er hún vildi, að gróða- 
skattur eða tekjuskattsaukinn væri tek- 
inn af tekjum ársins 1916. Ljet hún 
þetta ákvæði þvi standa, þótt vera 
kunni, að það falli ekki í smekk háttv. 
efri deildar.

Menn muna, að í fyrra þótti það ýms- 
um óviðeigandi að fara þannig aftur 
fyrir sig, og var það ákvæði þvi felt í 
Ed. á síða8ta þingi úr tekjuskattsfrv. 
En það hefir verið óbætanlegt tjón að 
sleppa árinu 1916, og verður það aldrei 
þingmönnum til heiðurs, heldur van- 
virðu, eins og sakir stóðu. Menn töl-
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uðu þá um, að slíkt ákvæði ætti ekki 
við í skattalöggjöf. En nú hefir stjórn- 
in ekki lagt þá reglu, er þeasir hv. þm 
hömpuðu, til grundvallar; og það tel 
jeg rjett, því að sú regla er alls ekki 
algild. Það var sjálfsagt að leggja á 
eitthvað af þeim gróða, sem kominn 
var. Mönnum þótti það eftir dúk og 
disk í fyrra, ef ákvæðin næðu ekki til 
ársins 1916, einhvers mesta gróðaársins, 
og svo gætu sömu menn og sagt um 
þetta. En nefndinni hefir ekki þótt 
hlýða að breyta til um þetta, og vill 
hún nú láta þessa þingmenn um sara- 
ræmið milli gerða sinna í fyrra og nú.

’ Fjártnálaráðherra (9. E): Jeg
skal játa, að mjer virðist það mjög erf- 
itt að auka tekjur landssjóðs að mun, 
eins og mjer þó hefir virst vera vilji 
háttv. deildar og Alþingis, ef ekki verð- 
ur snúið að þessum tekjustofni. Mjer 
tínst sannarlega, að þegar gróðinn er 
stiginn bvo hátt, að hann er orðinn yfir 
30,000 kr., þá sje það ekkert óeðlilegt, 
að skattur sje lagður á þann gróða, og 
það ekki síst, er Jitíð er til þes*, að 
þe88i mikli gróði er skapaður af sömu 
ástæðum og tapið hjá öðrum, af stríð- 
iuu. Stiíðið er orsök þess, að sumir 
græða mjög mikið, en sumir verða mjög 
illa staddir. Það virðist þá ekki nema 
rjett, að þingið taki hjer fram í, minki 
gróðann og styrki þá, sem striðið hefir 
bakað örðug eða óbærileg lífskjör. Jeg 
held, að þetta sje viðurkent rjett um 
allan heim. Og jeg held, að ef ekki er 
hægt að fá Alþingi til að samþýðast 
þessa stefnu í skattamálum, þá sje það 
mjög rangt af þeim mönnum, sem ekki 
geta fallist á hana, að áfellast stjórnina 
fyrir að koma ekki með tekjuaukatil- 
lögur.

Það er engan veginn rjett hjá háttv. 
þm. V. Sk. (G. Sv.), að nefpdin hafi ger-

breytt frv. stjórnarinnar. Nefndin hefir 
breyit svo, að skatturinn verður lægri, 
og skattur tapast á sviðinu 30—50 þús. 
kr. En þegar litið er á skattaútkomuna 
í heild sinni, þá er ekki að ræða um 
gerbreytingu.

Eftir till. Btjórnarinnar er skatturinn 
af fyrstu 100,000 kr. h. u. b. 9600 kr. 
en eftir till. nefndarinnar er sami skatt- 
ur h. u. b. 3650 kr. Af næstu 100 þús. 
er skatturinn samkvæmt till. stjórnar- 
innar 15,000 kr., en eftir till. nefndar- 
innar 10,000 kr. o. s. frv. Á fyrstu 100 
þús. kr. hvíla þvi, ef stjórnarfrv. verð- 
ur að lögum, samkvæmt því og gild- 
andi tekjuskattslögum, h. u. b. 22,420 kr., 
en á þeim næstu 30 þúsundir o. s. frv., 
en ef till. nefndarinnar verða samþ , þá 
hvíla samtals á fyrstu 100,000 kr. h. u. 
b. 16,470 kr., en á næstu 100,000 kr. 
20 þúsundir o. s. frv.

Sannleikurinn er sá, að háttv. nefnd 
hefir, sem betur fer, haldið áfram á 
sömu braut og stjórnin. Það er ekki 
»princip«-munur, heldur stigmunur, á 
brtt. og frv., svo að skatturinn kemur 
ljettar niður, en breytingin getur orðið 
til þess, að landssjóður missi allmiklar 
tekjur, þar sem þeir menn, sem hafa 
100 þús. kr. tekjur eða meira, eru ekki 
ýkja margir, en margir, sem hafa í 
tekjur 30—50 þús. kr.

Jeg sje i raun og veru ekki ástæðu 
til að halda lengri ræðu. Spurningin 
er, hvort hjer á að fylgja stefnu nefnd- 
arinnar og fá á þann hátt minni tekj- 
ur, eða þá samþ. stjórnarfrv. óbreytt. 
Jeg hygg betra að samþ. stjórnarfrv. 
og held það með öllu verjandi, eftir 
þeim timum, er nú standa yfir, að taka 
háan skatt af þeim gróða, sem striðið 
hefir skapað, því að það hefir eigi sið- 
ur skapað örðugleikana fyrir þá mörgu, 
og er þess vegna sjálfsagt að taka mjög 
mikið tillit til þessa i skattalöggjöfinni.

28*
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Einar Arnórsson: Það mun þykja 
óviðfeldið og óviðeigandi að mæla á 
móti frv. þessu og brtt. nefndarinnar, 
og verður sjálfsagt skoðað sem vörn 
fyrir »kapitalistana< eða auðkýfingana. 
En jeg er ekki svo mjög hræddur við 
það, sem menn kunna að segja, eða 
hverjar hvatir þeir telja liggja til grund- 
vallar því, sem jeg eða aðrir segja eða 
gera. Mun jeg því tala um frv. og 
brtt. eins og það á skilið frá minu sjón- 
armiði.

Það er vitanlega rjett hjá hæstv. fjár- 
málaráðherra, að stefna frv. og brtt. er 
mjög hin sama. Það sje í raun og veru 
fjarri mjer að neita þvi, að þeir, sem 
meira hafi, eigi að miðla af því og 
leggja drýgri skerf til þeirra útgjalda, 
er leiða af núverandi vandræðaástandi, 
en hinir, sem tapa á stríðsástandinu. 
Það er langt frá því, að jeg vilji bera 
þá, sem hafa háar tekjur, undan því að 
borga af gróða sínum. En bjer koma 
fleiri atriði til álita en það eitt, að skatt- 
ur sje lagður á menn til landssjóðs.

Um þetta mál er það þá fyrst að 
segja, að það er bagalega seint fram 
borið. Það hefði verið rjett að taka 
þessa leið upp miklu fyr og helst þeg- 
ar á þingi 1915. Mig minnir, að þá 
hafi komið fram frv. í líka átt frá háttv. 
þm. Dala. (B. J.), sem var hinn sami 
þá og nú. En þá vildu menn ekki líta 
við slikum skatti. Það kann nú að hafa 
verið hugsun manna þá, að ekki myndi 
taka þvi að leggja á skatt, þvi að þá 
mun sú hugsun hafa legið í loftinu, að 
styrjöldin myndi standa skamma hrið. 
Það getur verið. En síðan 1915 hafa 
verið háð 2 þing og þetta hið þriðja, 
aukaþingið 1916—17, reglulegt þing 1917 
og nú þetta aukaþing 1918. Á auka- 
þinginu 1916—17 man jeg ekki, hvort 
nokkuð kom fram i þessa átt, en á 
þinginu 1917 kom hjer fram í Nd. og 
var samþ. frv. frá fjárhagsnefnd neðri

deildar um aukinn skatt af gróða- 
mönnum. Eru það víst þau lög, sem 
heimta á eftir skatt af árinu 1917, i 
fyrsta sinniá manntalsþingum 1919. Nú 
hygg jeg, að á þingi i fyrra hafi menn 
hugsað sjer að fara eins langt í þessu 
efni og unt væri.

En i þessu máli er annars að gæta, 
sem miklu máli skiftir, og það er það, 
aö aðalstyrjaldargróðinn er nú farínn 
hjá. Hann var fyrstu árin af striðstím- 
anum, 1914—15, allmikill og kom tölu- 
vert jafnt niður, og 1916 líka að nokkru 
leyti. En aðalgróðinn á þvi tímabili 
mun þó hafa fallið í skaut sjávarútvegs- 
mönnum og kaupmönnum. En nú er 
svo komið, því miður, að útlitið er ekki 
glæsilegt eða von um, að mikill gróði 
muni falla til útgerðarmanna þessi ár, 
og líklega, því miður, ekki það sem 
eftir er af þessu stríði. Meira að segja 
er nú svo komið, að útlit er fyrir, að 
margir tapi töluverðu af því, sem þeir 
hafa grætt. í fyrsta lagi geta þeir tap- 
að af því, að þeir haldi áfram útgerð- 
inni og kjörin sjeu svo slæm, að út- 
gerðin borgi sig ekki eða þeir tapi á 
henni. Jeg býst við, að gera megi ráð 
fyrir þvi, að svo kunni að fara. En 
setjum nú svo, að þeir verði ekki fyrir 
því skakkafalli, en segjum, að þeir verði 
að draga inn seglin og hætta útvegin- 
um. Það er þá bæði tap fyrir þá og 
alla, er þeir veita atvinnu, og auk þess 
rentutap af þeim höfuðstóli, er liggur 
dauður i skipunum, fiskgeymsluhúsum, 
löndum, sem búin eru út sem stakk- 
stæði, bryggjum og öðrum áhöldum. Nú 
má gera ráð fyrir, að þessir menn hafi 
grætt meira eða minna, yfirleitt allmik- 
ið, á þeim góðu árum, sem hjá liðin eru. 
En þessi lög ná ekki til þess gróða 
nema að litlu leyti, eða einungis til árs- 
ins 1917. Lengra hefir væntanlega ekki 
verið hægt að fara aftur í tímann.

En nú kynni að vera spurt, hvort
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það sje sæmilegt landsstjórn og löggjaf- 
arvaldi að seilast svo langt aftur fyrir 
sig, og ef til vill til manna, er ekki 
mega nú við því Þessari spurningu 
má hreyfa. Án þess að jeg vilji mæla 
þá undan, er best geta, að leggja sinn 
hæfilega skerf til alþjóðarhagsmuna, þá 
vil jeg, að þess sje gætt, að margar af 
þeim atvinnugreinum, er skatturinn legst 
á, eru stórkostleg áhættufyrirtæki. Það 
getur sem sje vel hugsast, að einn út- 
gerðarmaður græði stórfje eitt árið, og 
þá heldur hann áfram, en næsta árið 
getur hann orðið svo óheppinn, að tapa 
t. d. í einni útferð botnvörpungs, ekki 
svo tugum þúsunda króna skiftir, held- 
ur jafnvel hundruðum þúsunda. Væri 
um áhættulausa og staðfasta atvinnu- 
grein að ræða, væri alt öðru máli að 
gegna. Þetta á sjerstaklega við sjávar- 
útveginn, en jeg skal játa, að þessi at- 
hugasemd á ekki við alla, er háar tekj- 
ur hafa. En nú er samt svo komið um 
þá kaupmenn, er grætt hafa, að við því 
er búið, að skorbíldar nokkrir gangi í 
fje þeirra. Jeg get t. d. hugsað mjer, 
að takmörkuð yrði notkun skipa, þann- 
ig, að þótt vörur fengjust keyptar er- 
lendis, yrði ekki bægt að flytja þær. 
Og mjer dettur ekki í hug að neita því, 
að það gæti verið fyllilega rjettmætt, 
að stjórnin takmarkaði flutninga á þeim 
skipum, er hún ræður, er um óþarfar 
vörur væri að tefla, svo sem gull- og 
silfurvörur og ýmisiegt glingur, sem 
arðvænlegt er kaupmanninum að selja, 
en ekki getur talist til nauðsynjavara. 
Margir kaupmenn myndu þá missa spón 
úr aski sinum, er þess háttar vörur, 
sem bestan gefa ágóðann, yrðu látnar 
sitja á hakanum fyrir nauðsynjavörum, 
svo að búast má við, að allmargir kaup- 
menn gangi frá af þessum ástæðum.

Þá býst jeg og við, að ein tegund 
stórgróðamanna, sem menn nefna um- 
boðssalana, gangi frá að mestu það sem

eftir er af stríðinu. Jeg býst við, að 
stjórnin taki mestalla verslun í sínar 
hendur, og þá fá þessir menn ekki leyfl 
til að flytja vörur til landsins nema i 
gegnum stjórnina. Og þar af leiðir, að 
um gróða þeirra manna verður væntan- 
lega ekki slikan að tefla sem áður.

Það mætti nú segja, að þessar at- 
hugasemdir mínar sjeu ekki mótbárur 
móti frv., því að segja má, að ef þær 
sjeu rjettar, þá verði afleiðingin sú, að 
þessir menn gangi undan skattinum, 
og landið fái ekkert frá þeim. Og þetta 
væri líka rjett athugasemd, en afleið- 
ingin af henni væri sú, að þá væri 
rjóminn fleyttur ofan af frv., og þeir 
orðnir fjarska fáir, sem skattskyldir yrðu 
eftir frv. Landssjóður fengi þá hverf- 
andi lítinn skatt eftir því, og varla til- 
vinnandi fyrir hann að seilast eftir 
þessum sárfáu mönnum.

En svo var annað atriði, sem jeg 
vildi minna8t á, þótt áður hafi verið 
um það talað, og það er skattaálögu- 
rjettur sveitarfjelaganna. Sú stefna hefir 
verið ríkjandi hjer, og jeg vil ekki 
segja að hún sje röng, að sveitarfjelög- 
in eigi að sjá fyrir sjer sjálf í lengstu 
lög. Það getur vel verið rjett. En eigi 
sveitarfjelögin að geta bjargað sjer, 
verða þau að hafa einhverja skattstofna 
til að leggja á. Aðaltekjulind þeirra er, 
sem kunnugt er, aukaútsvörin, sem jafn- 
að er niður að lögum eftir efnum og 
ástæðum.

Um niðurjöfnunarnefndir er það að 
segja, að það er ekki mikil takmörkun 
á því, hve djúpt þær geta smeygt hend- 
inni niður í vasa borgaranna, og það 
er gefinn hlutur, að þær verða að gera 
það ósleitilega á komandi ári, og það 
er ekki heldur erfitt að sjá, hvert þær 
muni snúa sjer. Það er auðvitað, að 
þær verða að Ieggja á þá fáu menn í 
hverjum stað, sem efnaðir eru og eitt- 
hvað bafa grætt. En með því að lands-
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sjóður hraðar sjer nú að taka gróða 
þessara fáu manna til síd, get jeg ekki 
betur sjeð en að það sje að minka 
möguleika sveitar- og bæjarfjelaganna 
til þess að geta bjargað sjer sjálf, því 
að þá verða niðurjöfnunarnefndirnar að 
taka til greina þann aukaskatt, sem 
þeBSÍr menn eiga að greiða til lands- 
sjóðs, og það væri þá ekki forsvaran- 
legt af niðurjöfnunarnefndunum að leggja 
á þessa menn nokkur hærri gjöld til 
síns sveitar- eða bæjarfjelags. Jeg hefl, 
því miður, ekki getað komið því við, 
tímans vegna, að reikna út nákvæm- 
lega, hvernig þessi lög myndu verka, 
reikna út skattinn, en mjer skilst þó, 
að maður, sem hefði 30,000 krónur í 
tekjur, búsettur hjer í Reykjavík, ætti 
eftir gildandi tekjuskattslögum að borga 
15% af 29,()00 krónum; það getur að 
vísu ekki náð alveg svo miklu, vegna 
þess, að skattastiginn er ekki 15% frá 
byrjun. (Fjármálaráðherra: Það 
er víst 2300 krónur). Já, það er eitt- 
hvað á milli 2000 og 3000 krónur, býst 
jeg við. Svo á hann, eftir frv. stjórn- 
arinnar, að borga 5% af 30,000 krón- 
um. Það verða 1500 krónur. Hann á 
þá að borga í landssjóð tæp 4000 krón- 
ur í alt. (Fjármálaráðhprra: Nei, 
uei). Jú, ef hann borgar fyrst 15% af 
29,000 krónum og svo 5% af 30,000 
krónum að auki. (Fjármálaráð- 
herrn: Þetta er misskilningur). Jeg 
er að tala um, hvernig það væri eftir 
frv. stjórnarinnar; þar stendur »af tekj- 
um frá og með 30,000 krónum«, 30,000 
krónur því taldar með; það stendur 
svart á hvítu i frv. stjórnarinnar, og 
það strax i 1. gr.: »Þeir, sem bafa í 
árstekjur. 30,000 kr. eða meira« o. s. 
frv.; svo stendur það síðar í sömu gr., 
þar sem tekjuupphæðirnar eru nefudar, 
svo að það getur hver raaður sjeð, sem 
augu hefir til að lesa og skynsemi til 
að akilja. Þá verður tekjuskatturinn i

landssjóð eitthvað upp undir 4000 kr., 
og svo mikill tekjuskattur til bæjarins, 
ef raiðað er við Reykjavík. (Fjár- 
málaráðherra: Þetta er misskiln- 
ingur). Nú, ef ekki á að skilja tekju- 
skattsfrv. eins og orð liggja til, þá væri 
best fyrir hæstv. stjórn að vera ekki 
að semja slík lög; jeg þori að leggja 
það undir hvern einasta dómstól, sem 
islenskt mál skilur, að það mundi dæmt, 
að jeg skildi þau rjett. Jeg var að 
reikna út eftir frv. stjórnarinnar, hvað 
maður með þessum tekjum þyrfti að 
greiða í landssjóð, og er þá kominn að 
því, hvað hann yrði að gjalda til bæj- 
arins. Ef bæjargjaldafrv. Reykjavikur 
gengur fram, eins og allsherjarnefnd 
skilur við það, ætti hann að gjalda 10% 
til bæjarins; það verða 3000 krónur. 
Hann ætti þá að borga upp undir 7000 
krónur alls. Ef stjórnin vill nú skilja 
sitt frv. einhvern veginn öðruvísi, þá 
hefði hún virkilega átt að orða það í 
samræmi við, hvernig hún vildi láta 
skilja það; nefndin hefir þar á móti 
breytt orðalaginu í sinni till., ekki not- 
að orðin »frá og með«, heldur »af tekj 
um frá«. (Fjármálaráðherra : Jeg 
skal sýna háttv. 2. þm. Árn. (E A), 
hvernig á að skilja þetta). Þá ætti 
hæstv. fjármálaráðherra að strika út 
orðin »og með<, þvi að jeg þykist hafa 
eins mikla æfingu í að útskýra mælt 
mál í lögum eins og bæstv. fjármála 
ráðherra, og jeg hefði gaman af að sjá 
þann lögfræðing, sem skildi þetta öðru- 
vi8i. Mjer finst lika, eftir brtt. háttv. 
nefndar á þgskj. 237, að hún skilji 
þetta á nákvæmlega sama hátt og jeg, 
og jeg býst ekki við, að hæstv. fjár- 
málaráðherra álíti, að hún hafi vilja til 
að skýra rangt frv. stjórnarinnar.

Þá má benda á, að í till. háttv. nefnd- 
ar er einmitt allmikill munur á útfærsl- 
unni. Þar er að visu sama gjald i lands- 
sjóð af 30,000 krónum, og til bæjar-



445 Stjómarfrumvörp samþykt. 446
Dýrtiftar- og gróðaekattur.

þarfa hjer í Reykjavík myndi bann 
gjalda sömu upphæð.

Ef maður hefði 50,000 kr. í tekjur, 
þá skilst mjer, að hann ætti eftir nú- 
gildandi tekjuskattslögum að borga ca. 
6000 krónur, svo mundi hann eftir till. 
fjárhagsnefndar borga 2800 kr., og loks 
til bæjarþarfa hjer í Reykjavík, eftir 
till. allsherjarnefndar, ef þær verða 
Bamþ, 13% af upphæðinni; það verða 
alls rúm 15,000 kr.

Það má nú kann ske segja, að um 
suma menn sje þetta rjettlæti, en þá 
kem jeg aftur að þvi, að raenn, sem 
stunda áhættusama atvinnu, græða má 
ske annað árið en tapa svo aftur hitt 
árið, og er þá ósanngjarnt, að það komi 
svo hart niður á þeim. En um það, að 
8kattalög verki aftur fyrir sig, þá veit 
jeg vel, að það hefir komið fyrir áður, 
að þau hafa verið látin gera það. Dæmi 
þess eru tolllög, er samþykt voru. En 
sú ráðstöfun mætti eðlilega allmikilli 
mótspyrnu af hendi lögfræðinga, enda 
getur það verið mjög hart að láta tolla- 
lög og skatta verka á atburði liðins 
tima, sjerstaklega ef um háa skatta er 
að ræða, því að ekki er hægt að gera 
við sköttum og tollum, sera síðar eru 
lagðir á, og þess vegna er ómögulegt 
að vara sig á því, ef slíkir dutlungar 
hlaupa i löggjafarvaldið, að láta skatta 
verka aftur fyrir sig. Það má hugsa 
sjer, að það væri gert, en það væri ger- 
ræði af löggjafarvaldsins hálfu, jeg held 
að því verði ekki neitað með rökum, 
enda er þetta lika viðurkent í öllum 
siðuðum löndum. Það, að láta skatta- 
ákvæðin verka langt aftur í liðua tim- 
ann, er blátt áfram talin »barbarisk« 
aðferð. Jeg ætla að endurtaka það, þvi 
að það atriði legg jeg ekki litla áheralu 
á, að ef þetta frv. verður að lögum, þá 
virðist mjer, að það sje tekið nokkuð 
mikið frá sveitar- og bæjarfjelögum, og 
þá verða minni möguleikar fyrir þau

til þess að bjarga sjer sjálf. En þeir, 
sem þetta kemur aðallega niður á, eru 
kauptúnabúar, og jeg vil segja, að það 
komi einungis niður á þeim, því að jeg 
býst ekki við, að það verði talsmál um, 
að bændur og búalið hafi sllkar tekjur, 
að þær geti komið til greina við álögur 
sliks skatts sem þessa. Það verða þá 
einungis kaupstaðirnir, sem til greina 
koma, og jeg býst ekki heldur við, að 
það geti orðið mjög skiftar skoðanir 
um, að það verði einmitt sjávarplássin, 
við getum sagt kaupstaðirnir Reykjavik, 
Akureyri, ísafjörður og Seyðisíjörður, 
sem fyrst verða illa staddir, ef atvinnu- 
leysi kemur og neyðin kreppir að, en 
þá hlýtur að reka að því, að niðurjöfn- 
unarnefndirnar verði að taka mikið af 
þessum fáu efnuðu mönnum af þvi fjo, 
sem þarf til þess að standa straum af 
útgjöldum bæjarfjelagsins, en þvi meira 
sem tekið er þaðan í landssjóð, þvi 
minna hljóta niðurjöfnunarnefndirnar að 
sjá sjer fært að taka til bæjarþarfa. 
Jeg held því, að það væri eins rjett, 
eftir því sem nú er komið, að eftirláta 
sveitar- og bæjarfjelögum þessa gróða- 
menn í sinar þarfir, þvi að þeir verða 
því miður fáir; það hefði verið alt ann- 
að, ef þetta frv. hefði komið fyrir svo 
sem 2-3 árum; þá var bæði nóg at- 
vinna og gott kaup, og þá þurfti álagn- 
ingarvaldið ekki að seilast of djúpt nið- 
ur i vasa þeirra manna, en eins og nú 
er komið, held jeg það rjettara að lofa 
sveitarvaldinu að stinga höndunum nið- 
ur i vasa þeirra og taka það, sem það 
þarf.

Fjármálaráðherra (8. E ): Jeg
skal ekki vera mjög langorður. Eáttv. 
2. þm. Arn. (E. A.) gat þess í byrj- 
un ræðu sinnar, að það hefði verið rjett- 
ara að koma fyr með frv. eins og þetta. 
Þar er jeg háttv. þm. (E. A.) mjög sam- 
mála. Það hefði t. d. verið mjög heppi-
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legt að koma með svona frv. á þeim 
tíma, sem háttv. þm. (E. A.) var ráð- 
herra; þá hefði líka aldrei þurft að láta 
slík lög verka aftur fyrir sig. Jeg álít 
það einmitt mjög óheppilegt, að fyrri 
stjórnir skyldu ekki koma með frv. eins 
og þetta. Háttv. þm. (E. A.) tók fram 
í sambandi við þetta, að aðalstyrjaldar- 
gróðinn væri nú farinn hjá. Það er 
mikið rjett í þessu, og vitanlega er það 
einkum árið 1916, sem þingið í fyrra 
slepti undan skattinum, en jeg get þó 
ekki sjeð, að þetta sje í sjálfu sjer nein 
veruleg mótbára gegn frv., ef ástæða 
þykir til að skattleggja gróða, sem kom 
á árinu 1917, og jeg skil ekki, að gróði 
á þvi ári sje rjetthelgari en á hverju 
öðru ári, svo að þetta geti verið nokk- 
ur gild mótmæli gegn frv., heldur væru 
þau að eins til þess að sýna fram á, 
að litið kæmi í landssjóð með þessum 
skatti, en ef svo lítið yrði um gróða á 
árinu 1917, þá finst mjer ekki ástæða 
til að gera þessa háværu mótstöðu gegn 
frv., því að þá gerir það ekkert til 
meins, ef það kemur hvergi við. En 
jeg er viss um, að á árinu 1917 hefir 
fallið stórgróði, svo að tugum eða hundr- 
uðum þúsunda skiftir, til einstakra manna 
á þessu landi.

Háttv. þm. (E. A.) mintist aðallega á 
tvo fiokka manna, sem þessi skattur 
mundi falla á, og færði ástæður fyrir 
þvi að draga þá báða undan skattinum. 
Fyrsti fiokkurinn voru útgerðarmennirn- 
ir, og þar benti háttv. þm. (E. A.) á þá 
miklu ábættu, sem væri samfara þeira 
atvinnuvegi. Þetta sama tók jeg fram 
í fyrstu ræðu minni, og að þess vegna 
væri ekki eins mikil ástæða til þess að 
láta þunga skatta skella á þeim eins og 
áður, þegar vissa var fyrir, að þeir 
græddu; en þegar litið er á þessa menn 
í samanburði við aðra borgara, sem við 
erfið kjör eiga að búa, þá verða menn 
að kannast við, að þótt töluverð áhætta

gróöaskattur.

sje fólgin í atvinnuvegi þeirra, þá sje 
engu að síður sjálfsagt að skattleggja 
þá, og það því frekar, sem vitanlegt er, 
að útgerðarmenn hjer á landi eru eftir 
þes8i stríðsár orðnir mjög rótgrónir og 
hafa mikla krafta til að mæta þeim 
erfiðleikum, sem nú eru.

Jeg man eftir því, að þegar talað var 
um að skattleggja gróða þessara manna 
fyrir árið 1916, var því borið við, að 
það mætti ekki gera vegna þess mikla 
taps, sem þeir gætu beðið á árinu 1917, 
en sú ástæða er nú fallin. Jeg hygg, 
að það hafi verið alveg rjett stefna hjá 
þeim mönnum, sem vildu skattleggja 
hið mesta gróðaár á íslandi, árið 1916, 
en háttv. þm. muna ef til vill eftir því, 
með hve miklum eldmóði var barist á 
móti því, og einni ástæðu var tjaldað 
fram, að lögin væru látin verka aftur 
fyrir sig.

Ef háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) hefði 
gripið tækifærið til þess að skattleggja 
gróðann á árinu 1916, þegar hann var 
ráðherra 1915, þá hefði verið hægt að 
ná i gróðann án þess að láta lögin verka 
aftur fyrir sig. En það tjáir ekki að 
vera að tala um þá viðsýni, sem ekki 
var til. Nú er það viðurkent af mjer 
og öðrum, að það er mjög erfitt að finna 
leiðir til þess að ná þeim sköttum, sem 
nauðsynlega þarf að fá. Þess vegna, 
þegar um það er að velja að fara dýpra 
í vasa þeirra manna, sem fátækir eru 
hjer á landi, eða að seilast meir í 
vasa binna ríku, þó að það sje gert fyr- 
ir undanfarið ár, skil jeg ekki ann- 
að en að það verði viðurkent rjettara 
að seilast þannig aftur fyrir sig til stór- 
gróðamannanna heldur en að vera altaf 
að seilast dýpra og dýpra niður i vasa 
fátæklinganna.

Það 'er nú ekki heldur svo, ef skatt- 
urinn er lagður á eftir frv. stjórnarinn- 
ar, að maður, sem hefir 100,000 krónur 
í tekjur, verði neitt nálægt þvi að verða
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öreigi; það er mjög mikill misskilning- 
ur ef menn halda það, því að hann á 
þá að eiga eftir í hreinar tekjur h. u. 
b. 77,000 krónur, þegar hann hefir borg- 
að skattinn, Jeg get nú ekki skilið, að 
almenningur hjer á landi að minsta 
kosti mundi líta svo á, að sá maður 
væri mjög nauðulega staddur, sem ætti 
slíka upphæð eftir, þegar hann hefði 
borgað skattinn, og maður, sem hefði 
200,000 krónur í tekjur, ætti eftir h. u. 
b. 147,000 krónur. Jeg held, að menn, 
bæði hærri og lægri, mundu líta svo á, 
að hann væri ekki mjög nauðulega 
staddur, og að þeir yrðu ekki mjög 
margir, sem kendu í brjósti um hann 
af þessum orsökum, og það jafnvel þótt 
hann gyldi auk þessa einhvern skatt til 
sveitarfjelagsins.

Þá vildi háttv. þm. (E. A.) helst und- 
anþiggja kaupmenn og stórsala dýrtíðar- 
skatti, af þvi að þeir mundu eiga erfið- 
ara hjer eftir en hingað til að flytja 
að sjer vörutegundir þær, er gefa þeim 
drýgstan arð, sem sje álnavöru og alls- 
konar glysvarning. Jeg býst nú að vísu 
við, að landsstjórnin muni hafa gát á 
því, að skip hennar flytji ekki óþarfa- 
varning til landsins, svo að gera má 
ráð fyrir, að gróði þessara manna rýrni 
við það. En að hinu leytinu ber að 
líta á það, að menn þessir hafa nú þeg- 
ar grætt of fjár á slikum vörutegundum, 
og þeir mundu græða framvegis, þó að 
aðflutningar yrðu bannaðir. Jeg hygg 
þvi, að mönnum þessum sje ekki neinn 
órjettur ger, þó að skatturinn sje látinn 
ná til þeirra, jafnvel þótt gera mætti 
ráð fyrir, að minna flyttist framvegis 
af glysvarningi til landsins.

En um stórsalana er það að segja, 
að við má búast, að velta þeirra verði 
minni þetta ár en að undanförnu. En 
jeg hygg, að allir verði sammála um 
það, að þeir hafi nú grætt stórfje, ef til

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

vill mest af öllum atvinnurekendum 
þessa lands. Þeim er því engin vorkunn. 
Og yfirleitt á jeg bágt með skilja þessa 
vorkunnsemi háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) 
og álít, að hún geti ekki náð nokkurri 
átt, eins og nú er ástatt. Fjárveitinga- 
nefndin komst að sömu niðurstöðu og 
8tjórnin, að nauðsyn bæri til þess að 
að útvega landssjóði auknar tekjur, og 
að þessum tekjum skyldi meðal annars 
náð með dýrtlðarskatti; og sannast að 
segja skil jeg ekki, að menn skuli ekki 
geta orðið algerlega sammála um það, 
að þennan skatt beri að leggja á þá 
menn, sem mest hafa grætt á ófriðnum 
og dýrtíðinni. Þetta ætti hverjum þin. 
að vera svo auðsætt mál, að ekki þyrfti 
um að þrátta hjer á Alþingi.

Háttv. sami þm. (E. A.) vildi skilja 
frv. Btjórnarinnar á annan veg en hún 
hafði skilið það. Ætlun hennar var alls 
ekki að skattskylda menn, sem hefðu 
lægri tekjur en 30 þús. kr., heldur að 
eins hina, er tekjur hefðu fyrir ofan 
þetta mark (E. A.: Það sagði jeg ekki 
heldur, en það þarf að breyta orða- 
laginu). Ef orðið »með« getur orkað 
tvimælis, mun stjórnin ekki hafa neitt 
á móti þvi, að það sje felt burt. En 
jeg hefi bæði nú og við 1. umr. máls- 
ins sýnt fram á, hvernig stjórnin skilur 
þetta atriði og hvernig hún ætlast til 
að skatturinn verði lagður á. Stjórn- 
inni datt ekki i bug að auka skattinn 
frá því, sem hann var ákveðinn i gild- 
andi lögum, á þeim mönnum, sem hefðu 
lægri tekjur en 30 þús. kr. En úr þvi 
að þessi ágreiningur hefir á orðið, tel 
jeg sjálfsagt, að breytt verði orðalaginu, 
til þess að taka af allan vafa, og mun 
Ed. verða til þess að gera þá breytingu, 
ef frv. verður samþ. hjer óbreytt.

Loks skal jeg geta þess, að þótt jeg 
óskaði helst, að frv. yrði saraþ. óbreytt, 
eins og það kom frá stjórninni, þá tel

29
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jeg þó bót í því, að það nái samþykki 
með breytingum nefndarinnar, því að 
þótt hlutskifti landssjóðs yrði minna, ef 
brtt. nefndarinnar næðu fram að ganga, 
er jeg ekki í vafa um það, að honum 
mundi áskotnast allálitlegur tekjuauki 
Samt sem áður. Frv. og brtt. nefndar- 
innar fara í sömu átt, aðhyllast sömu 
grundvallarregluna, en greinir að eins á 
um það, hvort skattskylda skuli 30—50 
þús. kr. tekjur.

Framsm. (Vfagnús Guðmunds- 
son): Það lítur út fyrir, að till. nefnd- 
arinnar ætli að valda nokkrum ágrein- 
ingi. Sumir telja þær ganga of langt, 
aðrir of skamt, og er ef til vill ekki 
fjarri sanni að álíta, að þá muni till. 
vera nærri þvi rjetta, því að oft liggur 
hið rjetta miðja vega milli þeirra, sem 
lengst fara, og þeirra, sem skemstfara.

Jeg skal geta þess um þá menn, sem 
hafa 30—50 þús. kr. tekjur, að 30 þús. 
eru ekki háar tekjur, ef tekjuhafiun 
leggur fje sitt í hættu til þess að afla 
þeirra. Það, sem hann græddi þetta 
árið, gæti hann hæglega mist næsta ár. 
En 30 þús. kr. eru góðar tekjur þeim, 
sem eigi þarf að leggja fje sitt í hættu. 
Frv. gerir engan mun á þessu tvennu, 
enda er það ekki auðvelt. Þess vegna 
tel jeg þá ieið rjetta, sem nefndin hefir 
valið, að hjer sje farið varlega, að menn 
þessir sjeu heldur allir undanþegnir 
aukaskatti en að þeim sje fieirum eða 
færri stofnað i hættu með skattaálög- 
um.

En um hitt atriðið, að nefndin lækk- 
aði hundraðstöluna, er það að segja, að 
með því hafði hún fyrir auguro, að bæj- 
ar- og sveitarfjelögum er með frv. til 
dýrtíðarlaga, sem nú liggja fyrir Al- 
þingi, gefið undir fótinn að nota sjer 
lika gróða þessara manna, með auknum 
álögum til dýrtíðarhjálpar.

Heyrst hafa og raddir um það, að

eigi væri tilhlýðilegt að leggja skattinn 
á fyrir árið 1917. Jeg fæ ekki sjeð, 
að þetta álit sje á nokkrum rökum bygt. 
Og minna má á það, að í fyrra var hjer 
í deildinni samþ. samskonar ákvæði, að 
því er snerti árið 1916, og þá hneyksl- 
aðist enginn á.

Engin deila stendur milli stjórnarinn- 
ar og nefndarinnar um stefnu þessa 
máls. Báðar vilja fara sömu leiðina, 
en þeim ber að eins ekki saman um 
það, hversu langt skuli farið. Það hefir 
verið fundið frv. til foráttu, að megin- 
styrjaldargróðinn sje nú fram hjá far- 
inn; en vitanlega er samt enginn skaði 
skeður, þó að málið næði fram að ganga. 
Afleiðingin yrði þá að eins sú,. að lands- 
sjóður bæri ekkert úr býtum. En jeg 
trúi alls ekki, að sú verði reyndin á.

Háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) gerði mik- 
ið veður út af 1. gr. frv. Hann vildi 
skiija hana á þá leið, að 1500 kr. auka- 
skattur skyldi lagður á tekjur, er næmu 
30 þús. kr. En þessi skilningur er rang- 
ur. Frv. gerir ekki ráð fyrir, að lægri 
tekjur en 30 þús. kr. skuli skattskyldar 
í því efni, er hjer ræðir um. (E. A.: 
Það er ekki rjett). Háttv. þm. (E. A.) 
Bkilur þá ekki frv. (E. A.: 3X5 eru 
þó 15). Með þessum reikningi sýnir 
háttv. þm. (E. A) einmitt, að hann hefir 
misskilið frv., því að hann vill reikna 
með tekjur undir 30 þús. kr. En það 
er ekki rjett, eins og auðsætt er af þvi, 
að í frv. stendur »frá og með 30 þús. 
kr«. En nefndin hefir nú samt sem áð- 
ur orðað þetta svo, að hvergi getur 
valdið misskilningi.

Þá ber og að taka það til greina, að 
lægri tekjur en 30 þús. kr. þurfa alls 
ekki að vera styrjaldargróði. Þær geta 
fengist af atvinnu, sem gæfi slíkartekj- 
ur af sjer á venjulegum tímum.

Til þess að sýna fram á það, að hjer 
er sannarlega ekki farið vægt i að skatta 
háar tekjur, skal jeg benda á það, að
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af 300 þús. kr. tekjum mun skattur nema 
í alt til landssjóðs um 67000 kr., og þeg- 
ar þar við bætist skattur til sveitar- og 
bæjarfjelaga, sjest, áð það er ekki lítill 
partur teknanna, sem fer í skatta. Og 
gagnvart þeim, sem telja tilgangslaust 
að samþ þetta frv. vegna þess, að það 
muni engar tekjur gefa í landssjóðinn, 
skal jeg benda á það, að eigi þarf nema 
2—3 menn með 300 þús. kr. tekjum til 
þess, að af þessu frv. komi eins miklar 
tekjur og af frv. um hækkun vörutolls, 
sem vel þótti ómaksins vert að samþ. 
hjer í þessari háttv. deild um daginn. 
Og jeg veit að minsta ko3ti ura 2 menn, 
sem höfðu þessar tekjur árið 1917.

Að endingu vil jeg mælast til þess 
fyrir hönd nefndarinnar, að brtt. henn- 
ar verði samþyktar hjer í háttv. deild, 
því að jeg efast ekki um það, að þær 
verða að miklu gagni.

Gísli Sveiosson: Þótt jeg hafi 
gert áður grein fyrir afstöðu minni til 
þessa máls, vil jeg samt skýra hana 
dálítið nánar og jafnframt rekja að litlu 
þau atriði málsins, sem orðið hafa sjer- 
staklega að umtalsefni.

Mjer blandast ekki hugur um það, að 
orðalagið á 1. gr. stjórnarfrv. mundi 
verða skilið á sama veg sem háttv. 2. 
þm. Árn. (E A) hefir skilið það og 
skýrt. En þetta atriði ætti samt ekki 
að verða að sundurþykkjuefni. Fjár- 
hag8nefndin hefir nú b»eytt orðalaginu 
og sýnir það, að hún hefir skilið grein- 
ina eins og háttv. 2. þm. Árn. (E. A ).

Jeg sagði, að allmiklar breytingar 
væru gerðar á frv. stjórnarinnar, ef brtt. 
nefndarinnar næðu fram að ganga. En 
auðvitað er þar ekki um stefnubreyt- 
ingu að ræða; ef svo væri, hefði nefnd- 
in hlotið að leggjast á móti frv. í heild 
sinni; enda gat slík breyting ekki kom- 
ið til mála, úr því að nefndin vildi á

gróðaskattnr.

annað borð fara tekjuskattsleiðina, því 
að stefnan er altaf eins í slíkum skatt- 
skyldufrv., sem sje sú, að leggja ákveð- 
inn skatt á með því að taka ákveðið af 
hverju hundraði. En jeg býst við, að 
háttv. deild átti sig samt á því, að 
breytingar nefndarinnar á frv. stjórnar- 
innar eru allmiklar.

I fyrsta lagi hefir stjórnin lagt það 
til, að 5% skattur skuli lagður á 30 
þús. kr. tekjur, en nefndin vill ekki 
skattskylda lægri tekjur en 50 þús. kr. 
Þetta er afarmikil breyting.

I öðru lagi vill stjórnin auka skatt- 
inn um 1/í°/0 á þúsundi hverju, uns hann 
er orðinn 15 af hundraði, en nefndin af 
hverjum 5000, uns hann er orðinn 10 
af hundraði. Hjer er um stórbreytingu 
að ræða.

Hæstv. fjármálaráðherra lagði mikla 
áherslu á það, að brtt. nefndarinnar 
sýndu 8tórgróðamönnum vorkunnsemi. 
Jeg hygg, að engin ástæða sje til slíkra 
ummæla. Nefndin ætlaðist alls ekki til 
þess, að stórgróðamenn væru undanþegn- 
ir skatti, heldur voru rökin til þessarar 
breytingar öll önnur. Jeg vil biðja 
hæstv. fjármálaráðherra að athuga, hvort 
hann hyggur, að skattur þessi komi í 
raun rjettri að eins niður á stórgróða- 
mönnum. Ætlar hann, að skattur, sem 
lagður er á kaupmenn, komi ekki niður 
á öllum viðskiftamönnum þeirra? Á 
hinn bóginn mundu nokkrir falla undir 
skatt þennan, sem yrðu ef til vill að 
gjalda af eignum gróða sínum, t. d. út- 
gerðarmenn. En t. d. þeir, sem brösk- 
uðu með fisk, mundu láta skattinn koma 
niður á fiskverðinu og kaupgjaldi. Því 
fer fjarri, að hægt sje að ganga að því 
ví8u, að stórgróðamenn beri þennan skatt, 
þó að hann sje af þeim tekinn að nafn- 
inu til. En þar verður auðvitað að taka 
skattinn, sem fjeð er fyr'r. En reyndar 
þykir stórgróðamönnum eigi rjettlátt að

29*
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verða fyrir strangri Bkattalöggjöf. Þeir 
eiga margs að gæta. Þeir þurfa að reka 
atvinnu sína, til þess að geta haldið 
pyngju sinni fullri. En þá dettur mað- 
ur um þá spurningu, hvort þessi at- 
vinnurekstur svari kostnaði á þessura 
timum. Það getur verið vafasamt, og 
því hefir nefndin kosið að fara þennan 
meðalveg. En ef brtt. nefndarinnar ná 
ekki fram að ganga, mun hún, býst jeg 
við, greiða atkvæði móti stjórnarfrum- 
varpinu.

Það hefði verið æskilegast, að stjórn- 
in hefði sjeð sjer fært og talið sjer 
skylt, eins og stjórnir annara landa álíta 
skyldu sina, að gera sjer grein fyrir 
hversu mikilla tekna frv. mundi afla 
landssjóði.

Jeg býst reyndar við, að stjórnin þyk- 
ist geta haft sjer það til afsökunar, að 
hún hefði ekki haft fyrir sjer skattskrár 
frá 1917. En þar til er aftur því að 
svara, að skattur þessi kemur einkum 
niður á Reykjavík, en þar sitja ýmsar 
nefndir að störfum, t. d. niðurjöfnunar- 
nefnd, sem hafa slík gögn handa mill- 
um, og hefði stjórninni átt að vera inn- 
an handar að notfæra sjer þau til leið- 
beiningar. En þetta hefir hún ekki gert, 
og er það bagalegt, því að fyrir bragð- 
ið renna þm. blint í sjóinn ura tekju- 
aukann. Hæstv. fjármálaráðherra skild- 
ist mjer að legði mesta áherslu á 100 
þús. kr. tekjur og þar yfir og reiknaði 
þar af, hversu tekjuaukinn í procentum 
mundi nema miklu. í þessu gæti verið 
vit, ef þingmenn vissu um einhverja, sem 
hefðu slikar tekjur. En þegar farið er 
niður að 30 þús., er ekki hægt að miða 
við 100 þús. einvörðungu. En jeg veit 
ekki, hverjir hafa þessar miklu tekjur. 
Ef til vill einhverjir fáir stórsalar. En jeg 
er efins í því, að útgerðarmenn beri 
slikan gróða frá borði. En jeg hefi heyrt 
um 3 eða 4 menn hjer í bæ, sem grætt 
hafa alleinkennilega, jafnvel svo að

gróðaskattur.

hundrað þúsundum skiftir. Það er sem 
sje kunnugt, að nokkrir útgerðarfröm- 
uðir höfðu trygt sjer smiðar á skipum 
hjá erlendum skipasmíðastöðvum. En 
nú hefir verið svo mikið kapp um það 
að fá 8miðuð skip, að menn hafa selt 
skipasmíðarjett sinn, svo nefnt »númer« 
sitt þar, fyrir stórfje, jafnvel hundruð 
þúsunda. Þetta er auðvitað frábærleg- 
ur gróði. En hversu margir eru menn 
þessir hjer á landi? Þeir eru að eins 
örfáir, 2 eða 3 eða svo. Og ef ætti að 
taka skattinn einungis af þeim, mætti 
gera það með öðru móti. Það væri 
meira að segja auðvelt að gera þennan 
gróða þeirra upptækan að einhverju 
leyti, ef það þætti hlýða. Og ef frv. 
er fram koraið vegna þessara fáu manna, 
ætti ekki að skattskylda aðra en þá, 
sem hafa 100 þús. kr. tekjur eða þar 
yfir, en halda sjer að öðru leyti við 
þann tekjuskatt3auka, sem samþ. var á 
síðasta þingi.

Einar Arnórsson: Jeg get verið 
stuttorður, vegna þess að aðalkjarni 
eða atriði fyrri ræðu minnar hafa ekki 
verið hrakin. Það er mest deilt hjer 
um orðalagið á 1. gr. frv. stjórnarinn- 
ar og hvernig beri að skilja það. Það 
er auðvitað ósköp þægilegt að deila 
um svona lítil og vandalaus atriði, en 
ekki tel jeg með öllu rjett að eyða tíma 
til slíkra hluta, og eins og hjer stendur 
á,- þá má hæglega laga þennan orða- 
mun, ef frv. fer til 3. umr., og orða 1. 
gr. betur.

Annars eru það fleiri þm. heldur en 
jeg, og það skýrir menn, sem skilið 
hafa orðalagið eins og jeg hefi skýrt það 
og skilið.

Háttv. 1. þm. Skagf. (M. G.) kom með 
einkennileg rök í sambandi við þetta 
mál, þar sem hann vitnar til liðna tim- 
ans og þess, sem þm. hafa gert þá til 
þess að sanna, að þeir sjeu skyldir til
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þesa að gera það sama nú. Hans hugs- 
un er eitthvað á þessa leið: »Þið haflð, 
góðir hálsar, samþykt frv. í fyrra hjer 
í deildinni, sem fer í sömu átt og þetta 
frv., verkar aftur fyrir sig; þess vegna 
eigið þið að samþykkja þetta frv. nú«. 
Það er rjett, að i fyrra var samþykt 
hjer í deildinni frv., •sera fór í þessa 
áttina, en þótt einhverjir hafi hlaupið á 
sig í fyrra, þá er ekki þar með sagt, að 
þeir eigi að gera það lika á þessu 
sumri. Það er lík hugsun í þessari rök- 
færslu eins og ef jeg segði: »Úr þvíað 
maður stal í fyrra, þá er best, að hann 
geri það einnig í ár«. Nei, þótt jeg 
hafi gert rangt einu sinni, þá er það 
rjett að kannast við það og ekki grípa 
tækifærið til þess að fremja ranglæti 
aftur, þótt það kunni að gefast.

Þá sagði háttv. 1. þm. Skagf. (H. G ), 
að það væri ekki galli á þessu frv., 
þótt stórgróði fyrri ára hefði verið lát- 
inn fara hjá. Að forminu til er það 
ekki galli á frumv., þótt þeir sleppi 
undan þessum skatti, sem fyr hafa grætt, 
en það er óneitanlega galli, þegar litið 
er til gagnsins, sem af frv. getur orðið, 
eða með öðrum orðura tilgangs þes3. 
Það er ekki það sama, þegar leggja á 
skatta á, er eiga að auka tekjur lands- 
sjóðs, hvort að eins er náð til eins eða 
tveggja manna, eða þá til mikiu fleiri 
manna, eða með öðrum orðum hvort 
að eins er náð með skattalöggjöfinni 2 
þús. eða t. d. 20 þús. Ef þvi skatta- 
lögin ná að eins tii örfárra manna, þá 
getur þar af leitt, að tekjurnar af þeim 
verði svo iitlar, að það muni engu fyr- 
ir landssjóð, en aftur á móti getur 
sveitarfjelögin munað mikið um þær, ef 
þeim yrðu þær eftir látnar.

Ef hæstv. fjármálaráðherra hefir skil- 
ið mig svo, að jeg væri að mæla menn, er 
getu hafa, undan því að greiða sin gjöld til 
almennra þjóðfjelagsþarfa, þá hefir hann 
misskilið mig mjög. Okkur greinir að

einB á um leiðirnar. Jeg tel ekki rjett, 
eftir þvi sem atvik liggja til, að lands- 
sjóður komi á siðustu stundu og teygi 
klærnar i þá raenn, sem eitthvað geta 
borgað, heldur vil jeg láta sveitarfje- 
lögunum það eftir.

Þar sem hæstv. fjármálaráðherra var 
að tala um, að ekki væri rjett að seil- 
ast í vasa öreiganna, þá er það sann- 
mæli, en spurningin er, hvort einmitt 
þetta frv. verði ekki orsök til þess, að 
seilst verði dýpra niður í vasa öreig- 
anna, þvi að til þess að fá upp i þenn- 
an skatt leggja t. d. kaupmenn þvi 
raeira á vöru sína.

Jeg hefi lýst því áður, að þar sem 
þessi aukaskattur er lagður á einstaka 
menn eða fjelög, þá leiði þar af, að 
niðurjöfnunarnefndin getur ekki bygt 
eins á gjaldþoli þeirra, og þvi ekki, ef 
rjettlætis er gætt, lagt á þá eins og hún 
mundi annars gera.

Jeg get á engan hátt tekið það til 
min, sem hæstv. fjármálaráðherra bar 
mjer á brýn, að jeg vildi seilast ofan i 
vasa öreiganna. En það mætti miklu 
fremur segja það um tvö önnur frv. frá 
þessari góðhjörtuðu stjórn. Annað af 
þessum tveimur frv. var frv. um 100% 
hækkun á vörutollinum, en hitt var frv. 
um stimpilgjaldið, að nokkru leyti. Toll- 
urinn eftir vörutollsfrv. kemur jafnt 
niður á rikum sem fátækum og hittir 
af handahófi eins og vjelbyssuskothríð, 
og um stimpilgjaldið er svipað að uegja, 
að svo miklu leyti sem þar er gert ráð 
fyrir, að tekið verði gjald af farmskir- 
teinum, því að það hlýtur að koma 
niður á framleiðslu hinna smáu, engu 
síður en framleiðslu hinna stóru.

Jeg skal kannast við, að það er rjett 
hjá hæstv. fjármálaráðherra, að maður 
sem hefir 100 þús. kr. tekjur, er langt 
frá því að vera öreigi, þótt af þessum 
tekjum hans sjeu teknar 23 þús. En 
jeg vil endurtaka það, sem jeg sagði
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áðan, að það er ekki rjett að sjá of- 
sjónum yfir gróða slíkra manna, því að 
atvinnuvegur sumra þeirra er þannig 
lagaður og svo hættumikill, að þótt 
þeir græði eitthvað á þessu ári, þá geta 
þeir tapað þvi og beðið stórtjón á næsta 
ári. Okkar þjóðfjelag er nú einu sinni 
þannig vaxið, að jöfnuður er ekki kominn 
á, og hafa því einstakirmenn nokkur auð- 
æfi í höndum sjer, og það er ekki nema 
eðlilegt, að þessir einstöku menn velti 
atvinnuvegum vorum og viðskiftum. Og 
meðan svo er, að ríkið tekur ekki þess- 
ar atvinnugreinar, þá megum við vera 
þakklátir fyrir, að einstaka menn hafa 
framkvæmdarsemi og dugnað til þess að 
leggja fje sitt í áhættu og veita atvinnu- 
vegum vorum forstöðu, og yfirleitt halda 
uppi búskap þjóðarinnar. fljer í Reykja- 
vík er það t. d. ekki lítill bluti íbú- 
anna, sem hefir lifað á starfi þessara 
manna í þágu sjávarútvegarins, og sje 
þrengt ura of að þeim, sem halda uppi 
atvinnuvegum þjóðarinnar, og ef harka- 
lega er að þeim farið, þá býst jeg við, 
að það geti haft slæmar afleiðingar er 
fram í sækir.

Jeg held, að jeg hafi svo ekki meira 
um þetta mál að segja, og það má bú- 
ast við því, að það gangi í gegnum 
deildina, en jeg vil enda min orð með 
því, að ef frv. stjórnarinnar verður 
samþykt við 2. umr, þá verði það gert 
svo úr garðí, að enginn efi geti leikið 
á um það, hvernig beri að skilja 1. gr. 
þess.

Fjármálaráðberra (S. £.): Jeg
vil að eins gera örstutta athugasemd við 
ræður háttv. þm. V.-Sk. (6. Sv.) og 
háttv. 2. þm. Árn. (E. A.). Þeir hjeldu 
því fraro, að mjer skildist, að þessi 
skattur, sem lagður yrði á gróðamenn- 
ina, væri eins nærgöngull við öreigana 
og skattur, sem lagður væri beinlínis á 
þá. Þetta nær nú ekki neinni átt.

Enda er öruggasta sönnunin fyrir því 
sú, að gróðamennirnir hamast jafnan 
gegn svona sköttum, ekki vegna þess, 
að þeir komi hart niður á fátækling- 
ana, heldur af hinu, að þeim finst þeir 
of nærgöngulir við sig. Og að því er 
verslunarrekendur snertir, þá vilja hv. 
þm. ef til vill halda því fram, að þeir 
leggi skattinn á vörurnar. Já, það má 
vel vera, en vanalega er lagt svo mik- 
ið á vörurnar, að skatturinn kemur að 
allega við »privat«-gróðann. Auk þess 
kemur þessi skattur á ýmsa aðra en 
verslunarrekendur, og enginn vafi er á 
þvi, að engin skattalög fremur en þessi 
sneiði fram hjá fátæklingunum.

Þá mintist háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) 
á tvö önnur tekjuaukafrv., sem stjórn- 
in hefir komið með, sem sje vörutollls- 
frv. og frv. um stimpilgjald, og hann 
taldi þesBÍ frv. ná jafnt til ríkra sem 
fátækra. Jeg skal játa það, að þessi 
skattafrv. koma of mikið við þá, sem 
fátækir eru, og það var af þeim ástæö- 
um, að stjórnin lagði til, að ekki yiðu 
hækkaðir nema tveir liðir í vörutollin- 
um. En þessi frv. eru þó fram komin 
af því, að þau voru nauðsynleg, einsog 
hag landsins er háttað nú sem stendur. 
Auk þess óvist eftir undirtektunum fiá 
siðasta þingi, að hægt væri að koma 
eins rjettlátu frumvarpi og þessu gegn- 
um þingið, og jeg verð að segja, að í 
byrjun þingsins datt mjer ekki í hug, 
að hægt mundi vera að koma því áleið- 
is. En nú eru horfurnar aðrar, og þetta 
sýnir, og það gleður mig, að augu 
manna hafa opnast meir og meir fyr- 
ir nauðsyninni á tekjuauka og fyrir því, 
hve tekjuauki, einnig þessi, er rjett- 
látur. En það er augljóst, að slík lög 
sem þessi hljóta að mæta mikilli mót- 
spyrnu, hjer eins og annarsstaðar, og 
það er eðlilegt, þar sem þeir menn, sem 
þau koma við, eru auðugustu menn 
þjóðfjelagsins.
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Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) virtist vera 
að álasa stjórninni fyrir það, að hún 
hefði ekki komið fram með áætlun um, 
hversu mikill gróði mundi verða af 
þessu frv. En í sannleika sagt sá stjórn- 
in sjer ekki kleift, eftir þeim gögnum, 
er fyrir lágu, að koma með neina ábyggi- 
lega áætlun um það. Og þó að áætlun 
hefði mátt gera fyrir Reykjavík, þá dugði 
það ekki, því að jeg geri ráð fyrir, að 
utan Reykjavíkur sjeu margir, sem verða 
skattskyldir samkvæmt þessum lögum, 
en um þ'á verður ekkert sagt. Og jeg 
verð að álíta, að það sje betra að koma 
með enga áætlun um slíkt heldur en 
að koma með einhverja málamynda- 
áætlun, sem ekkert má byggja á.

Þá var það eitt atriði í ræðu háttv. 
þm. V. Sk. (G. Sv.), sem kom mjög flatt 
upp á mig, og það var, að jeg gat ekki 
skilið betur en svo, að hann teldi þetta 
frv. fram komið til þess, að hægt væri 
að ná í gróða af 2—3 mönnum, gróða, 
sem þeir hefðu átt að fá fyrir tilviljun 
eina. Vitanlega á þetta frv. að ná til 
allra, sem hafa hægan gróða, en það er 
langt frá því, að það sje fram komið 
vegna sjerstakra manna. Þetta er því 
alveg eins skaðlaust og ef jeg segði við 
háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.), að hann 
væri á raóti þessu frv. vegna þess eins, 
að það lenti á 2—3 mönnum, er væru 
vinir hans. En slikar aðdróttanir kem 
jeg hvorki með í hans garð nje ann- 
ara.

Þá talaði háttv. 2. þm. Arn. (E. A) um 
það, að ekki mætti þrengja um of að 
þeim mönnum, sem hjeldu uppi atvinnu- 
vegunum og bæru þyngstu álögur lands- 
sjóðs En þess ber lika að gæta, að 
alþýða manna heldur líka uppi atvinnu- 
vegunum með vinnu sinni o. fl., og ekki 
má heldur þrengja svo mjög að henni, 
að hún sjái sjer ekki farborða. Ekki 
græddu atvinnuvegirnir á þvi. Þingið 
heimtar tekjur fyrir landssjóðinn, og því

verður að leggja skattana á þá, sem 
breiðast hafa bakið.

Frsin. (.Vlagnús Guðmundsson):
Háttv. þro. V.-Sk. (G. Sv.) vildi halda 
því fram, að fjárhagsnefndin hefði verið 
á einu máli um það, að skilja bæri orða- 
lag 1. gr. 8tjórnarfrv. eins og háttv. 2. 
þm. Árn. (E. A.) hefir skilið það, en jeg 
vil leyfa mjer að leiðrjetta þetta, því 
að það voru að eins tveir menn í nefnd- 
inni, sem voru þeirrar skoðunar. (G. 
8v.: Þetta er ekki rjett). Það er áreið- 
anlega rjett, því að jeg hefi nú í þessu 
spurt nefndarmenn um þetta, svo að 
þessi framsláttur hlýtur að stafa af minn- 
isleysi hjá háttv. þm. (G. Sv.).

Þá þótti háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) 
það undarlegt, að jeg skyldi ganga út 
frá því, að þessi háttv. deild teldi það 
rjett nú, sem hún taldi rjett í fyira. 
En mjer flnst þetta einmitt eðlilcgur 
hugsanagangur, því að hann byggist á 
því, að menn vilji standa við orð sín 
og gerðir, og hjelt jeg, að háttv. 2. þm. 
Árn. (E. A.) gæti ekki verið þetta þyrn- 
ir i augum. Og vel man jeg það, að 
hann sjálfur notaði sömu röksemda- 
leiðslu hjer i þessari deild fyrir nokkr- 
um dögum út af öðru máli. Og til þess, 
að jeg viðhafi líkingu hins sama háttv. 
þm. (E. A.), skal jeg geta þess, að jcg 
get vel búist við því, að sá, sem stal í 
fyrra, steli einnig í ár.

Gísli Sveinsson; Það voru að 
eins nokkur orð viðvíkjandi ræðu 1. 
þm. Skagf. (M. G.), um afstöðu nefnd- 
arinnar til þess, hvernig skilja beri 
orðalag 1. gr. Jeg sagði það, að nefnd- 
in hefði orðið sammála um, að skilja 
bæri greinina eftir orðunum, og væri 
þá ekki hægt að skilja hana öðruvisi 
heldur en háttv. 2. þm. Árn. (E. A.), en 
þetta kom samt aldrei til atkvæða i 
nefndinni.
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Að sumu loyti virtist mjer háttv. sami 
þm. (M. G.) vera að reyna að bera í 
bætifláka fyrir þetta orðalag stjómar- 
frv., og er það skiljanlegt, þar sem hann 
ef til vill, þótt merkilegt sje, á einhvern 
þátt i þessu óljósa orðalagi. ('M. 6.: 
Jcg álít það Ijóst).

ATKVGR.
Brtt. 237. (ný 1 gr.) samþ. með 13:6 

atkv.
2., 3. og 4. gr. samþ. með öllum 
gr. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 17:1 atkv.

Á 38 fundi í Nd, mánudaginn 3. 
júni, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
282).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. aamþ. með öllum gr. atkv. og 

afgr. til Ed.

Á 35. fundi í Ed., þriðjudaginn 4. 
júni, var útbýtt

Frv. til laga um dýrtiðar- og gróða- 
skatt,

eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 303).

Á 36. fundi i Ed., miðvikudaginn 5. 
júní, var frv. tekið til 1. umr.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg 
geri ráð fyrir, að menn sjeu búnir að 
fá nóg af umræðum um næsta mál á 
undan að þessu sinni. Leyfl jeg mjer 
þvi, án frekari formála, að stinga upp

á, að málinu verði visað til fjárhags- 
nefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. 

atkv. og til fjárhagsnefndar (sjá A. bls. 
534) með 12 shlj. atkv.

Á 46. fundi í Ed., þriðjudaginn 18. 
júní, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
303, n. 360).

Framsm. meiri hl. (Halldór
Steinsson): Frv. hæstv. stjórnar um 
dýrtíðar- og gróðaskatt tók miklum 
breytingum í neðri deild. Meiri hl. nefnd- 
arinnar i þessari deild leit aftur svo á, 
að stjórnarfrv. hefði farið i rjetta átt, 
eins og það var upphaflega, og að þessi 
deild eigi að færa það aftur í líka átt. 
Á siðustu tímum hafa tekjulindir lands- 
sjóðs minkað mjög vegna stríðsins, en 
útgjöldin aftur aukist af sömu ástæðu. 
Það verður því ekki hjá því komist að 
leita að nýjum tekjustofnum. En sú 
leit er vandasöm, því að hvorki mega 
skattarnir vera svo litlir, að landssjóð 
muni ekki um þá, nje svo þungir, að 
þeir þjaki um of landsmönnum. Nefnd- 
in er nú þeirrar skoðunar, að skattur á 
mönnum eigi að aukast, því meir sem 
gróði þeirra er. Þó má sama segja um 
þessa reglu sem aðrar, að hún sje ekki 
án undantekningar.

Frv. stjórnarinnar fór fram á, að sjer- 
stakur gróðaskattur væri lagður á þá, 
sem hafa frá 30 þús. kr. í árstekjur, 5% 
hækkandi upp í 15%.

Till. fjárhagsnefndar fara ekki fjarri 
þessu, þó að ekki fari þær eins langt, 
og hefði meiri hl. nefndarinnar fyrir sitt 
leyti getað fallist á stjórnarfrv. óbreytt. 
En fjárhagsnefnd neðri deildar þótti þar
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byrjað á of lágum árstekjum og hundr- 
aðsgjaldið hækka of ört og of mikið. 
Samkvæmt þessari skoðun gerði hún 
brtt., sem voru samþykt i Nd., og er 
frv. i þeirri mynd komið til þessarar 
deildar. Eins og frv. er nú, er það að 
eins skuggi af þvi, sem það áður var. 
Má telja vist, að þó að það verði samþ. 
í þeirri mynd, mun landssjóð lítið muna 
um tekjuaukann. Það eru ekki margir 
landsmenn, sem hafa yíir 50 þús. kr. i 
árstekjur, en hinir eru ekki svo fáir, 
sem hafa frá 30—50 þús. kr. á ári. Ef 
landssjóð á að muna nokkuð um skatt- 
inn, verður því að leggja á þessar árs- 
tekjur.

Jeg skal fúslega játa, að skatturinu 
kæmi nokkuð misjafnlega niður, og jafn- 
vel hart á sumum. Hann kæmi harðar 
niðurá sjávarútvegsmönnum, sem leggja 
allar eigur sinar i hættu, þvi að sjávar- 
útvegurinn er altaf fjárhættuspil; skatt- 
urinn kæmi miklu harðar niður á þeim 
en t. d. á heildsölunum, sem eiga nokk- 
urn veginn visan, áhættulitinn ársgróða. 
Þá er spurningin, hvort það eigi að 
sleppa þeim, sem eru vel færir um að 
greiða skattinn, vegna hinna, sem eru 
miklu færri, sem kynnu að tapa þvi 
eitt árið, sem þeir græða hitt árið. 
Til þess að koma á rjettum jöfnuði í 
þessu hefði eiginlega þurft að breyta 
tekjuskattslögunum frá 1877. En þvi 
er ekki hægt að koma við nú, og þess 
vegna tók nefndin það ráð, að fara með- 
alveg milli stjórnarfrv., eins og það var 
uppphaflega og eins og það kom úr 
höndum neðri deildar.

Eins og brtt. eru, ætti skatturinn ekki 
að þurfa að koma hart niður á nokkr- 
um manni. En aftur miða þær til þess, 
að þeir greiði skatt sem geta og þvi 
eiga að gera það. Hjer er ekki verið 
að pina gjöld út úr mönnum að nauð- 
synjalausu. Landssjóður verður að fá

Alþt. 1918. B. (39. löggjafarþing).

tekjuauka, og þá er ekki önnur leið 
heppilegri en þessi. Jeg geri mjer þvi 
fastlega von um, að háttv. deild samþ. 
brtt., og jeg hefi ekki ástæðu til að halda 
annað en að háttv. neðri deild fallist 
lika á þær, þar sem frv. var breytt þar 
af að eins litlum meiri hl.

Framsm. miuni hl. (Uagnóa 
Torfason): Nefndin hefir ekki getað 
orðið 8ammála um að breyta frv., og 
skal jeg i stuttu máli gera grein fyrir 
skoðun minni hl.

í fywa var gerð viðbót við gömlu 
tekjuskattslögin frá 1877, og enn er 
verið að bæta áþekkum skatti ofan á 
alla hina. Tekjuskattslögin höfðu staðið 
óbreytt í 40 ár, og bera breytingarnar 
því nokkuð óðan að á þessum siðustu 
þingum. Vitanlega er það þörf lands- 
sjóðs, sem heflr leitt menn inn á þessa 
hálu braut, en það er ekki fullkomin 
afsökun. Ef brtt. nefndarinnar verða 
samþ., eru lagðir á tveir nýir skattar 
hvort árið eftir annað. Allir vita hvað 
það þýðir að vega tvisvar i sama knje- 
runn. Vitaskuld þarf ekki að arnast 
við þessu frá sjónarmiði grasbænda. 
Þeir hafa sitt á þurru fyrir þessu frv. 
En það kemur niður á útgerðarmönn- 
unum, þeim mönnum, sem hafa mest i 
hættunui við að stunda atvinnu sína. 
Útgerðarmenn hjer á landi, einkum þeir, 
sem eiga minni bátana, geta ekki feng- 
ið báta sína vátrygða nema undir verði, 
og það með ránskjörum. Þegar svo á 
stendur, og ekkert er gert af hálfu 
landsstjórnarinnar eða Alþingis til að 
koma þessu i viðunanlegt horf, svo að 
útgerðarmenn leggi ekki árlega mikið 
af höfuðstól sinum í hættu, þá sje jeg 
ekki, að ástæða geti verið til að leggja 
skatt á þessa menn hvað ofan i annað. 
Það væri því að eins verjandi, að fyrir- 
fram væri víbí, að þeir ættu góðar tekj-

30
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ur í vændum. En útlitið er nú eitt- 
hvað annað. Það er hvergi nærri víst, 
að útgerðarmaður, sem að nafninu til 
hefir 35 þús. kr. í árstekjur, hafi nokk- 
úð aflögu. I lögunum er ekki hægt að 
taka tillit til þess, af hvaða höfuðstól 
þessar 35 þúsundir eru gróði. Sá sanni 
gróði getur verið tiltölulega mjög lítill, 
miklu minni en næsta árs tap. Jeg 
held, að betra sje að fara hægt í sak- 
irnar. Það er betra að sleppa tveim 
ranglátum en hengja einn rjettlátan. 
Jeg get ekki greitt brtt. atkvæði. Það 
er og alveg óvíst, að þær fái byr í 
háttv. neðri deild.

Fjármálaráðherra (S. £.): Jeg
finn ástæðu til að þakka háttv. nefnd 
fyrir það, hvernig hún hefir tekið í 
þetta mál. Brtt., sem hún ber fram, 
ganga í líka átt og stjórnarfrv. í sinni 
upprunalegu mynd. Það er kunnugt, 
að stjórnin ætlaðist til, að gróðaskattur- 
inn kæmi fram á tekjum, sem næmu 
30 þús. og þar yfir, og færi vaxandi upp 
að 50 þús. Þá næmi hann 15% °S 
væri það goldið af 50 þús. kr. árstekj- 
um og þeim, sem fram úr því færu. 
Jeg hefi ekki komið með brtt., sem 
færðu frv. í samt lag, því að þótt þær 
hefðu náð samþykki hjer, efast jeg um, 
að þær hefðu náð fram að ganga í 
háttv. neðri deild. Hins vegar eru brtt. 
nefndarinnar svo sanngjarnar, að jeg 
get ímyndað mjer, að háttv. neðri deild 
fallist á þær. Jeg verð að leggja áherslu 
á, að þessi millileið verði farin. Á svið- 
inu frá 35 þúsund til 50 þúsund eru 
svo raargir gjaldendur, svo að þótt þessi 
skattur sje ekki hár, þá munar lands- 
sjóðinn samt um hann. Skatturinn af 
fyrstu 5 þús.,35—40 þús. kr. tekjum, er 175 
kr.,af næstu fimm þús. 200 kr. og af þriðju 
fimm þús. 225 kr., en að öðru leyti er 
frv. eins og það kom frá háttv. neðri 
deild.

Það hefir verið fært sem mótbara a 
móti frv. í neðri deild og hjer, að skatt- 
urinn kæmi hart niður á útgerðarmönn- 
um. Jeg skal ekki neita því, að svo 
gæti orðið, að skatturinn kæmi hart 
niður á þeim, sem yrðu nú fyrir stór- 
óhöppum. Og atvinna útgeröarmanna 
er rekin oft og tíðum með áhættu, en 
hins vegar aukin framleiðsla lyftistöng 
fyrir landið. En þrátt fyrir það, þótt 
skatturinn kæmi illa niður á einhverj- 
um undantekningum, þá verður ekki 
hjá því sneitt, en hins vegar eru margir 
af útgerðarmönnum orðnir svo rótgrónir 
frá fyrri árunum, að þeir þola þennan 
skatt, þótt ekki gangi alt sem best nú. 
Um hitt getur hins vegar ekki verið 
vafi, að kaupmennirnir, og sjerstaklega 
stórkaupmennirnir, eru allra manna 
færastir til að taka á móti skattinum, 
því að atvinna þeirra hefir verið rekin 
mjög áhættulítið síðan stríðið byrjaði, 
og sú stjett hefir enga sjerstaka ástæðu 
til að kvarta yfir stríðinu.

Það hefit' verið sagt, að jeg hafi bor- 
ið fram frv. af því, að mjer sje í nöp 
við kaupmannastjettina. En því fer 
fjarri að svo sje. Það er ekki af nein- 
um illvilja, heldur hreint og beint af 
rjettlætistilfinningu, að jeg vil leggja 
skatt á þá stjett. Kaupmannagróðinn, 
og þá sjerstaklega stórkaupmannagróð- 
inn, hefir verið svo stórkostlega mikill 
í seinni tíð og áhættan lítil eða engin. 
Því liggur það í hlutarins eðli, að ómögu- 
legt er að finna rjettlátari tekjustofn en 
þennan, fyrst landssjóður hefir mikla 
þörf fyrir tekjuauka.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) talaði um, að 
betra væri að sleppa tveim ranglátum 
en hengja einn rjettlátan. Jeg er hon- 
um alveg sammála um það. En jeg 
er hræddur um, að það verði að hengja 
svo marga rjettláta, ef slept er að leggja 
skatt á stórgróðann. Þegar gengið er 
fram hjá honum, eru að eins hinir eftir,



469 Sljórnarfrumvörp samþykt.
Dýrtiðar- og gróðaskattar.

470

eem minst mega sín. Hjer er því um 
tvent að velja, annaðhvort að leggja á 
þá, Bem hafa grætt á stríðinu, eða hina, 
sem hafa tapað á stríðinu. Sama or- 
sökin liggur til gróðans og tapsins. Því 
fæ jeg ekki betur sjeð en að það sje 
rjett að taka toll af þeim, sem grætt 
hafa.

Af þessum ástæðum ,rvil jeg leyfa 
mjer að greiða atkv. með brtt. meiri 
hl,, og vona, að þær verði samþ. Geri 
jeg það í því trausti, að háttv. neðri 
deild muni fallast á þær. Það er eng- 
inn barlómur, að landssjóður þurfi tekna; 
þingið hefir sjálft viðurkent það. Og 
það er enginn vafi á því, að þessi leið, 
sem hjer er farin til að ná í tekjuauk- 
ann, er sú rjetta.

Frsm. meirihl (Halldór Steius-
son); Jeg vil að eins geta þess, að ef 
brtt. nefndarinnar verða samþ, þarf að 
breyta fjárhæðinni, sem til er tekin í 
1. gr.; í staðinn fyrir 50 þús. kr. þarf 
að koma 35 þús. kr.

Frainsm. minni lil (Ougnús
Torfason): Jeg hafði ekki ætlað 
mjer að fara langt út í þetta mál, en 
eftir að hafa hlustað á ræðu hæstv. 
fjármálaráðherra er mjer vorkunn, þótt 
jeg skiijist ekki við þetta mál án þess 
að gera betur grein fyrir afstöðu minni 
en jeg gerði í fyrri ræðunni.

Jeg hafði litið svo á, að grundvöll- 
urinn undir nýjum tekjuskattsauka hefði 
átt að vera lög um tekjuskatt frá 1877, 
en ekki lögin frá 1917. Ef stjórnin 
hefði lagt þau lög til grundvallar, hefði 
hún sloppið við að hengja talsvert af 
rjettlátum. En þessi stefna hefir ekki 
fengið náð hjá þingi eða stjórn. Það 
er fjarstæða, að hjer sje verið að ráð- 
ast á kaupmenn. Hitt er annað mál, 
að hjer er verið að ráðast á aðra, sem

stunda miklu óvissari atvinnu og leggja 
miklu meira í hættu, nefnilega útgerð- 
armennina. Það er engu líkara, en aö 
bæði þing og 8tjórn sje að gera sjer 
leik að því að hengja rjettláta. Það 
bar að minsta kosti ekki á öðru, þegar 
gengið var frá dýrtíðarlögunum. Með 
því frv. eru þeir, sem minstir eru í 
mannfjelaginu, settir út á gaddinn.

Jeg skal geta þess i sambandi við 
þetta mál, að jeg sje ekki betur en að 
með stjórnarauglýsingunni út af bresku 
samningunum sje einmitt verið að hengja 
hina rjettlátu; þar á jeg við smærri út- 
gerðarmenn, sem skattur þessi legst á.

Þar er gert ráð fyrir, að framleiðend- 
ur fái 170 kr. fyrir fisk nr. 1. En þar 
sem verðið er 170 kr. lægst og 250 
kr. hæst, getur vel farið svo, að meðal- 
verðið verði 210 kr., ef vel aflast. Það 
eru þá 40 kr. af hverju skippundi, sem 
kaupmönnum er gefið. Og jeg verð að 
segja það, að mjer þykir það í meira 
lagi ríflegt. (Atvinnumálaráðh.: 
Jeg hygg þetta vera misskilning hjá 
háttv. þm. (M. T )). Nei, þetta er enginn 
misskilningur, ef ekki verða gerðar frek- 
ati ráðstafanir en þær, sem eru í aug- 
lýsingu þessari.

Jeg þykist þá hafa tekið fram það 
helsta, sem mælir á móti brtt., enda 
skildist mjer á hæstv. fjármálaráðherra, 
að hann ætti orðið harla erfitt með að 
verja sinn málstað.

Fjármálaráðherra (S. E.): Hv.
þm. ísaf. (M. T.) sagði, að jeg ætti erfitt 
með að verja málstað minn, en jeg lít 
alt öðruví8i á það. Jeg þykist eiga 
mjög hægt með það.

Vanalega þykist jeg hafa góðan mál- 
stað að verja, en þó sjaldan betri en nú.

Hann tók það frarn, háttv. þm. (M. 
T.), gegn tekjuskattinum, að lágmark 
fiskverðsins væri ekki nema 170 kr.,

30*
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og dró af því þá ályktun, að ekki mætti 
hafa háan skattinn.

En nú eru það stórgróðamennirnir, 
sem kaupa fiskinn við þessu lága verði, 
og niðurstaðan verður því sú, að ein- 
mitt þetta ójafna verðlag gerir ástæðuna 
enn þá rikari til þess, að hafa skattinn 
hærri.

Sami háttv. þm. (M. T.) talaði í með- 
aumkvunarróm ura veslings fátæku út- 
gerðarmennina, sem hafa 30-40 þús. 
kr. í tekjur. En jeg verð að játa það, 
að við hinir getum ekki tárfelt af með- 
aumkvun til þeirra manna og teljum 
þá ekki i öreigahóp.

Ytírleitt verð jeg að líta svo á, að 
háttv. þm. ísaf. (M. T.), sem annars er 
rökfimur maður, hafí tekist afarilla að 
sýna fram á, að ekki mætti leggja á 
þennan skatt, og ef hann kemur með 
tíeiri röksemdir likar þeim, sem nú hafa 
sjest, þá efast jeg ekki um, að till. 
meiri hl. muni bera sigur úr býtum.

Út af tískverðinu vildi jeg taka fram, 
að mjer virðist, að ekki verði hjá því 
komist að reyna að jafna þvi, og hefír 
það verið tekið tii yfirvegunar, enda 
engin meining, að sumir fengju lága 
verðið, 170 kr., en aðrir hærra verðið.

Framsm. minni hl. (Magnús 
Torfason): Jeg stend upp að eins 
til þess að leiðrjetta misskilning hjá 
hæstv. fjármálaráðherra.

Jeg mintist ekki á neinn öreigahóp i 
sambandi við þetta frv., heldur i sam- 
bandi við dýrtíðarlögin. En þótt út- 
gerðarmenn græði 30 þús. kr. eitt árið, 
geta þeir verið fátækir eftir sem áður. 
En i sambandi við lágmarkið á físk- 
verðinu sje jeg ekki, hvernig á að 
fara að þvi að jafna verðinu niður eftir 
auglýsingunni. En aftur á móti treysti 
jeg 8tjórninni til að athuga það atriði 
nánar.

En nú eru það kaupmennirnir, sem

kaupa tískinn, en ekki útgerðarmenn- 
irnir, og þeir eru að eins fáir, og býst 
jeg ekki við, að lög þessi hafi nein 
veruleg áhrif á þeirra skatt.

ATKVGR.
Brtt. 360. samþ. með 11:1 atkv.

1. gr , svo breytt, samþ. með 11 
shlj. atkv.

2.-4. gr. samþ. með 12 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj.

atkv.

Á 47. fundi í Ed., fímtudaginn 20. 
júní, var frv. tekið tii 3. u m r. (A. 
374).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og end- 

ursent Nd.

Á 53. fundi í Nd., föstudaginn 21. 
júní, var útbýtt

Frumvarpi til laga um dýrtiðar- og 
gróðaskatt,
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (A. 379).

Á 54. fundi í Nd., mánudaginn 24. 
júní, var frv. tekið til e i n n a r u m r. 
(Á. 379, n. 390).

Frsm. (Magnús Guðmundsson):
Ekki er þörf að fjölyrða um frv. þetta, 
eins og það nú liggur fyrir. Það er 
komið aftur frá háttv. Ed., og hefir þar 
tekið örlitlum breytingum. Sú breyt- 
ing, sem Ed. hefir gert, er í því fólgin, 
að tekjuhámarkið, sem skatt skal af 
greiða eftir lögum þessum, er fært nið- 
ur úr 50 þús. og niður í 35 þús. Skatt-
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procentan, sem háttv. Ed. hefir satnþ. 
að greiða skuli af tekjum frá 35 þús. 
til 50 þús., er þessi: Af tekjum frá 35 
þús. að 40 þús. kr. 3l/a0/0, 40 þús.
að 45 þús. kr. 4°/0, og af 45 þús. að 
50 þús. kr. 4,/2°/o. Þessi skattprocenta 
er i samræmi við skatthundraðsgjaldið 
að öðru leyti.

Fjárhagsnefndin hefir athugað þessar 
breytingar, og hefir hún fallist á þær. 
Einn nefndarmanna hefir skrifað undir 
nefndarálitið raeð fyrirvara, og býst jeg 
við, að hann geri grein fyrir, í hverju 
sá fyrirvari sje fólginn. Jeg hefi þvi 
ekki annars að óska, fyrir hönd meiri 
hl. nefndarinnar, en að háttv. deild sam- 
þykki frv. eins og það nú er.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 : 2 atkv. og afgr. 

sem
lö g f r d Alþingi.

(Sjá A. 395).

5. Ráðstafanir út af Norðurálfu- 
ófriðnum.

Á 2. fundi í Ed, þriðjudaginn 16. 
apríl, var útbýtt

Frumvarpi til laga um viðaufca við 
lög 1. febr. 1917, um Jieimild fyrir lands- 
stjómina til ýmsra ráðstafana út af 
Norðurálfuófriðnum (A. 2).

Á 4. fundi i Ed., fimtudaginn 18. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðheri a (S. J.):
Um þetta frv. er hið sama að segja og 
hitt, að það er öryggisráðstöfun út af 
Norðurálf uóf riðnum.

Eins og kunnugt er, hafa skip lands- 
ins bæði strandað og verið skotin nið-

ur, og þótt landsstjórninni hafi hingað 
til tekist að draga nauðsynjavörur að 
landinu, með aðstoð Eimskipafjelagsins, 
þótti henni þó vissara að gera þessar 
öryggisráðstafanir, sem hún gæti þá 
gripið til, ef á lægi.

Vil jeg svo leggja til, að farið verði 
eins með þetta frv. og hitt, að því verði 
vísað til 2. umr., en henni frestað uns 
bjargráðanefndin hefir verið kosin.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. 

atkv.

Á 6 fundi í Ed., laugardaginn 20. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r.

Atvinnumálaráðherra (8. J):
Jeg vil leggja til, að frv. þessu sje vís- 
að til samgöngumálanefndar og umræðu 
þeBsari þar með frestað.

ATKVGR.
Frv. visað til samgöngumálanefndar 

(sjá A. bls. 536) með 12 shlj. atkv.

Umr. frestað.

Á 11. fundi í Ed., fimtudaginn 2. 
maí, var fram haldið 2. umr. 
um frv. (A. 2, n. 40).

Frsm. (Kristinn Daníelsson):
Það stendur í nefndarálitinu, að jeg sje 
framsögumaður, og vil jeg því standa 
upp til þess að kannast við undirskrift 
okkar nefndarmanna, þótt ekki sje 
ástæða til að ræða mál þetta frekar.

Eins og nál. ber með sjer, þótti nefnd- 
inni það eðlilegt, að hæstv. stjórn hafi 
heimild þá, sem hjer um ræðir, en um 
leið var haft orð á þvi í nefndinni, að
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þesa væri væuBt, að landsstjórnin við- 
hefði jafnan alla varkárni i þvi að 
beita henni, t. d. að breyta áætlun 
skipa, sem hafa ákveðið verkefni, svo 
sem fióabátar, sem ganga milli vissra 
hafna. Það getur að sjálfsögðu ekki 
komið til mála, að slik skip verði tek- 
in til notkunar á öðrum svæðum, nema 
brýn nauðsyn krefji.

Vil jeg 8vo leyfa mjer að leggja það 
til, að málinu verði vísað til 3. umr.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 ahlj. atkv.
2. og 3. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 14 shlj. 

atkv.

Á 13. fundi i Ed., laugardaginn 4. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 2, 
49).

Frsm. (Kristinn Daníelsson):
Eins og sjá má á þgskj. 49, hefir sam- 
göngumálanefndin komið fram með brtt.; 
sem fsr fram á, að steypt verði saman 
i eitt þe8sum tveim frv., sem bæði hafa 
sömu fyrireögn og eru hvorttveggja 
breytingar á sömu lögum.

í stað tveggja breytinga í öðru frv. 
og einnar í hinu komi þá þrjár i sama 
frv.

Eins og sjá má eru þessar breytingar 
nefndarinnar engar efnisbreytingar, og 
geri jeg ráð fyrir, að öllum þyki þetta 
hentugra.

ATKVGR.
Brtt. 49,1. samþ. með 12 shlj. atkv.

— 49,2. — — 12 — —
— 49,3. — — 12 — —

Frv, svo breytt, samþ. með 13 shlj. 
atkv. og afgr. til Nd.

Á 17. fundi í Nd., mánudaginn 6. 
mai, var útbýtt

Frv. til laga um viðauka við lög 1. 
febr. 1917, um heimild fyrir landsstjóm- 
ina til ýmsra rdðstafana út af Norður- 
dlfuófriðnum,
eins og það var samþ. við 3. umr. i 
Ed. (A. 58).

Á 18. fundi i Nd., miðvikudaginn 8. 
mai, var frv. tekið til 1. umr.

Forsætisráöherra (J. M.): At-
vinnumálaráðherrann hefir beðið mig 
um að vekja athygli á máli þessu, og 
óska jeg, að háttv. deild visi málinu til 
nefndar. Jeg hefi að vísu ekki fylgst 
algerlega með þessu máli, en jeg hygg 
þó, að þetta frv. sje soðið upp úr tveim- 
ur frv, er stjórnin lagði fyrir háttv. 
Alþingi. Býst jeg við, að þau hafi ver- 
ið í bjargráðanefnd Ed. (Forseti: 
Annað í bjargráðanefnd, en hitt í sam- 
göngumálanefnd). Hvað sem því við- 
vikur, þá hygg jeg, að best sje að vísa 
þessu máli til bjargráðanefndar, og vænti 
jeg, að hún athugi frv.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj. og til 

bjargráðanefndar (sjá A. bls 545) í e. 
hlj.

Á 21. fundi í Nd., mánudaginn 13. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r . (A. 58, 
n. 82).

Frsm. (Pjetur Jónsson): Frv.
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þetta er upphaflega stjórnarfrv. og kom 
óbreytt frá Ed., og leggur nefndin til, 
að það verði sömuleiðis samþ. óbreytt 
hjer.

Á 23. fundi í Kd., miðvikudaginn 15. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 58),

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. i e. hlj.
2. —4. gr. samþ. í e. hlj. 
Fyriraögn samþ. án atkvgr. 
Frv. vfsað til. 3. umr. í e. hlj.

ATKVGR.
Frv. samþ. i e. hlj. og afgr. sem

lög frá Alþingi.
(Sjá A. 138).

II.
Þingmannafrumvörp.

6. Bæjarstjórn á Siglufirði.

Á 6. fundi í Nd., laugardaginn 20. 
april, var útbýtt

Frv. til laga um bœjarstjórn á Siglu- 
fírði (A. 14).

Á 8. fundi í Nd., þriðjudaginn 23. 
apríl, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Stefán Stefánsson): Á
síða8ta þingi bárum við flutningsmenn 
þessa máls fram samskonar frv. og bjer 
liggur fyrir, og þótt það næði þá ekki 
fram að ganga, þá var þvi eiginlega 
vel tekið af háttv. þingd.; að eins minn- 
ist jeg þess, að hæstv. forsætisráðherra 
taldi nokkur tormerki á þvi, að málið 
fengi að ganga fram. Sjerstaklega gat

hann þess, að það væri of lítið undir- 
búið til þess, og auk þess leiddi af þvi 
nokkurn kostnaðarauka fyrir landssjóð. 
Þetta voru andmælin helstu, sem fram 
komu á móti þvi. Annars mæltu engir 
þingmenn í móti. Málið komst'i alls- 
herjarnefnd og sat þar lengi, sem staf- 
aði af þvi, að þegar það fór til nefnd- 
arinnar, var ókomið svar frá sýalunefnd 
Eyjafjarðarsýslu, en nefndin vildi ekki, 
að málið gengi til háttv. deildar aftur, 
fyr en álit hennar væri komið. Svar 
sýslunefndarinnar var á þá lund, að 
mikill meiri hluti atkv. var á móti mál- 
inu. Hverjar ástæður voru fyrir því 
er mjer ekki nægilega ljóst. Þó hygg 
jeg, að sú hafi verið aðalástæðan, að 
sýslan misti þann hluta Hvanneyrar-
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hrepps, er mestar átti eignirnar og hafði 
þar af leiðandi mest gjaldþolið.

Þegar þessi svör komu frá sýslunefnd 
Eyjafjarðarsýslu, sá allsherjarnefnd sjer 
ekki fært að leggja til, að málið gengi 
fram, en ljet þó uppi, að öll sanngirni 
mælti með því, aö Siglufjöiður fengi 
kaupstaðarrjettindi. Þegar svo var kom- 
ið, að allsherjarnefnd lagði þetta til i 
málinu, sáum við flutningsmenn okkur 
ekki fært að halda því lengra og tók- 
um þvi frv. aftur.

Siðan þetta gerðist heflr málið verið 
tekið til rækilegrar íhugunar, bæði á 
Sigluflrði og i sýslunefnd Eyjafjarðar- 
sýslu, og hefír nú samkomuiag fengist, 
en þó með þeirri breytingu, að allur 
Hvanneyrarhreppur verði sjerstakt lög- 
sagnarumdæmi, og enn fremur að sýslu- 
mannsernbættinu í Eyjafjarðarsýslu verði 
sjeð fyrir hæfilegum tekjum.

Sú mótbára, að þetta sje kostnaðar- 
auki fyrir landið, er ljettvæg. Þvi að 
sá tekjuauki, sem hlýtur að leiða af 
breytingunni, mun vissulega bæta hann 
upp, að likindum margfaldlega. En það 
er sú tilfinnanlega vöntun á lögreglu 
eða valdsmannsleysið á Sigluflrði, sem 
er Bterkasta ástæðan fyrir flutningi þessa 
máls, og þetta er mjög svo eðlilegt, þar 
sem um jafnafskekt, stórt og fjölment 
kauptún að ræða, enda fólkið hvaðan- 
æfa að komið, ekki einasta af öllum 
landsbornum, heldur líka útlendingar í 
hundraðatali. Það er því að ýmsu 
leyti mjög sundurleitt í háttum og skoð- 
unum.

Hjer er því um fylstu sanngirnis- 
kröfu og nauðsyn að ræða, eins og alls- 
herjarnefndin á síðasta þingi ljet skýrt 
í Ijós, og þvi vona jeg, að þingið taki 
nú málinu vel. Geri jeg það að till. 
minni, að þvi verði visað til allsherjar- 
nefndar, að umræðunni lokinni, og 
treysti henni enn til þess að afgreiða málið

með sanngirni og svo fljótt, að því verði 
borgið í geguum þingið.

Forsætisráðherra (J. M.): Það
hefir ekki verið nein ástæða til þess 
fyrir ráðuneytið að athuga þetta frv. 
sjerstaklega, nje heldur verið snúið sjer 
til stjórnarinnar með það, sem þó hefði 
virst eðlilegt, því að þegar gera á breyt- 
ingar á lögsagnarumdæmum landsins, 
bæta við einum lögreglustjóra o. s. frv., 
þá væri eðlilegast, að hlutaðeigendur 
sneru sjer til stjórnarinnar með það. En 
jeg geri ráð fyrir, að það hafl farist 
fyrir vegna þess, að það hafl ekki verið 
tími til þess. Það mun hafa staðið á 
sýslunefnd, og sýslunefndarfundur, víst 
rjett nýafstaðinn, svo að ekki hefir ver- 
ið hægt að fara þessa leið.

En þá er spurningin um, hvort það 
sje svo nausynlegt að koma þessu 
frv. í framkvæmd á þessu þingi. Það 
er vist ekki nema eðlilegt, að kauptún 
eins og Siglufjörður hefði kaupstaðar- 
rjettindi, þó að hann sje í sjálfu sjer 
fremur fámennur til þess að eiga heimt- 
ingu á slíkum rjettindum, en hjer stend- 
ur nokkuð sjerstaklega á. Þess vegna 
held jeg, að rjett sje, að öllu athuguðu, 
að Siglufjörður fái kaupstaðarrjettindi, 
en af því leiðir ekki, að þar þurfl að 
vera sjerstakur lögreglustjóri, sem hafi 
Siglufjörð einan og ekkert annað. Þetta 
þarf að athuga áður en þingið samþ. 
frv. Það er engin nauðsyn á þvl að 
fá nýjan Iögreglustjóra. Auðvitað verð- 
ur Siglufjörður að hafa sjerstakan bæj- 
arstjóra og borga honum, eins og nú er 
farið að tiðkast.

Það var rjett, sem háttv. flutnm. (St. 
St.) sagði, að þar er ekki lögreglustjóri 
árið um kring, en hann er þar þó þeg- 
ar mannfjöldinn er þar sem mestur. En 
hjer er um nýtt embætti að ræða, að 
líkindum allhátt launað, og það eru víst
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afarmiklar aukatekjur, sem til þess falla. 
En ef nú á að fara að stofna hjer nýtt 
bæjarfógetaembætti, i stað þeirrar starf- 
semi, sem haldið er uppi að sumrinu 
og til ganga ca. 1000 kr., þá finst mjer 
rjettara, að launin sjeu fastákveðin, 
eins og gert hefir verið við skifting 
bæjarfógetaembættisins hjer i Reykja- 
vik, en aukatekjur, sem til þess falla, 
renni i landssjóð. Jeg teldi það býsna 
athugavert, ef háttv. deild færi nú að 
rjúka til að stofna hjer nýtt embætti> 
að minsta kosti á þessu aukaþingi, án 
þess að það væri nákvæmlega athugað. 
En að leyfa þessu bæjarfjelagi að fá 
kaupstaðarrjettindi, finst mjer mætti 
svara mjög vel.

Flm (Stefán Stefánsson): Jeg
skal ekki verða langorður. En hvað 
það snertir, að þingið hafi ekki tima 
eða tök til þess að athuga þetta mál, 
þá veit jeg í sannleika ekki, hve nær 
það hefir tima til þess að athuga mál. 
Eftir þeim störfum þingsins, sem fyrir 
liggja, 8íe jeg ekki betur en að annir 
þiugmanna verði næsta litlar, svo að nú 
muni einmitt gott ráðrúm til þess að 
athuga þetta mál. Og svo hygg jeg, 
að frv. og önnur þau gögn, sem liggja 
fyrir um málið, verði til þess að skýra 
það svo ljóslega fyrir háttv. þm., að 
það þurfi ekki að taka langan tima fyrir 
þá að sjá, hverjar breytingar hjer eigi 
að fara fram. Þess vegna finst mjer 
það engin ástæða hjá hæstv. forsætis- 
ráðherra, að ekki sje timi til þess að 
athuga málið, af þvi að þetta sje auka- 
þing; miklu fremur álit jeg einmitt nú 
þann heppilega tíma til þessa.

Kostnaðaraukinn finst mjer, eins og 
áður er sagt, hverfandi litill, og auk 
þess hefir um mörg ár verið lagt til lög- 
gæslu á Siglufirði 1000 kr., og gæti jeg 
hugsað mjer, að þær 1000 kr. mundu

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

ekki hrökkva til framvegis, þó að sama 
fyrirkomulagið hjeldíst. 011 störf eru 
nú dýrari en áður, og má gera ráð fyr- 
ir, að við upphæðina verði að bæta 
hvort sem er. Útgjaldaaukinn verður 
þar af leiðandi, eftir öllum likum að 
dæma, eigi mikill, því að frv. gerir ráö 
fyrir að eins 2000 kr. launum til bæj- 
arfógeta.

Þótt fólksf jöldinn sje ekki nema rúm- 
lega 900 manns, þá mun öllum það 
ljóst, að nauðsynlegt er fyrir bæinn að 
hafa eitthvert yfirvald, — hafa lögreglu- 
vald, — sem getur beitt Bjer í þeim 
tilfellum, sem fyrir kunna að koma 
næstum daglega, og hafi menn sjer við 
hönd til að ráða fram úr þeim málum, 
sem mest nauðsyn er á að ráða fram 
úr í hvert gkifti; að á þessu sje >engin 
sjerstök nauðsyn« er því hrein og bein 
fjarstæða. Það vita allir, hvernig af- 
staða Siglufjarðar er gagnvart sýslu- 
mauninum í Eyjafjarðarsýslu; þaðerca. 
10 milna löng sjóleið til Akureyrar, en 
á landi illfærir fjallvegir, og hygg jeg, 
að öllum sje það ljóst, hvað slíkt eraf- 
ar bagalegt, og getur jafnvel valdið 
stórtjóni fyrir slikan bæ að hafa svo 
frámunalega ógreiðan aðgang að lög- 
reglustjóra sinum. Um launahæð eða á 
hvern hátt þau greiðast, er auðvitað ekk- 
ert aðalatriði.

Staðhættir benda því ótvirætt á það, 
að hjer er um fullkomið nauðsynjamál 
að ræða, og á þetta hefir lika öll sýslu* 
nefndin fallist. Þótt hún að hinu leytinu 
vilji ógjarnan missa Siglufjörð úrsýslu- 
fjelaginu, þá er hún eigi að siður svo 
sanngjöm að viðurkenna, að ekkidugir 
að neita staðreyndum eða ganga fram 
hjá auðsærri nauðsyn. Enda var það 
engin sjálfsögð skylda siðasta þings að 
láta ekki málið ganga fram, þótt sýslu- 
nefnd væri þá mótfallin. Og þótt kaup- 
túnið sje eigi fjölmennara, þá virðist
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mjer, að hver maður hljóti að sannfær- 
ast um, er lea greinargerðina, er frv. 
fylgir, að ekki verði lengi spyrnt á 
móti þvi, að Siglufjörður fái kaupstað- 
arrjettindi.

Það kann að vera, að þeim mönnum, 
sem aldrei hafa komið á Siglufjörð og 
eru þar alókunnugir, finnist þetta óþarfl, 
en jeg er viss um, að hver og einn, 
sera hefir dvalið þar, hefir farið þaðan 
með þeirri skoðun, að þar þurfi að kom- 
ast breyting á.

Þeir sem stjórna kauptúninu — hrepps- 
nefndin — eru dreifðir yfir afarstórt 
svæði; Hjeðinsfjörður fyrir austan fjörð- 
og Dalabæir fyrir vestan og illfærir 
fjallgarðar á milli. Það er því auðsætt, 
hversu óhægt það er fyrir hreppsnefnd- 
ina að stjórna slíkum bæ. t

Hvernig hugsa menn sjer, að slíkt sje 
framkvæmanlegt, svo að i sæmilegu lagi 
sje? Nei, þarna þarf kraftgóða stjórn; 
þá stjórn verður einn maður aðallega 
að hafa á hendi, og það er fásinna að 
ætlast til, að hann eigi heimili inn í 
Akureyrarbæ.

Jeg hefi gert það að till. minni, að 
málinu verði vísað til allsherjarnefndar, 
og vænti hins besta frá henni í mál- 
inu.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. e. hlj. og til 

allsherjarnefndar (sjá A. bls. 541) í e. 
hlj.

Á 18. fundi i Nd., miðvikudaginn 8. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
14, n. 37, 71).

FrsDi. (Einar Arnórsson): Eins 
ogsjeð verður á nál. á þgskj. 37, hefir alls- 
herjarnefnd ekki getað ráðið til þess, að 
frv. á þgskj. 14 nái fram að ganga, með

því innihaldi, sem það hafði, er það var 
lagt fram. Aðalástæðurnar eru taldar 
upp í nefndarálitinu, og er þá fyrst það, 
að með samþykt frv. er gengið á rjett 
sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, og eng- 
ar upplýsingar liggja fyrir um það, hve 
mikla uppbót hann mundi gera sig 
ánægðan með, ef frv. þetta yrði sam- 
þykt. Þess vegna hefir nefndin lagt það 
til, að máli þessu sje vísað til stjórnar- 
innar.

Eu siðan nefndarálit þetta var samið 
og undirskrifað hafa háttv. flutnings- 
menn frv. borið fram breytingartillögur 
við það, og eru þær á þgskj. 71. Verði 
þær brtt. samþyktar, er aðalagnúinn 
sniðinn af frumvarpinu, sem sje sá, að 
sýslumaður Eyjafjarðarsýslu og bæjar- 
fógeti á Akureyri geti haft nokkuð á 
móti því, því að ef brtt. verða sam- 
þyktar og síðan frv., með þeim breyt- 
ingum, þá eru í engu skert laun hans, 
að því er kemur til þeirra tekna, er 
hann hefir haft af Siglufirði. Þvert á 
móti er hagur hans heldur bættur; hann 
hefir minna að gera, þar sem hann 
losnar við almenn lögreglumál á Siglu- 
firði. Hins vegar fær hann sinn hluta 
af tekjum þaðan, eins og áður.

Allsherjarnefnd hefir, eftir atvikum, 
getað sætt sig við, að frv. verði sam- 
þykt með þessum breytingum. Þó er 
þess að geta, að frumvarpið þarf frek- 
ari lagfæringa í formsatriðum, sem leiða 
af samþykt brtt, og enn fremur hefir 
nefndin ákveðið að koma með brtt. við 
frv., eins og það væntanlega yrði þá, 
við 3. umr.

Aðalbreytingin eftir frv., þannig 
breyttu, yrði sú, að Siglufjörður yrði 
sjerstakt sýslufjelag eða kaupstaður, sem 
hefir sin fjármál aðsl^ilin, eins og sjer- 
stakur kaupstaður. í stað hreppstjóra 
kemur lögreglustjóri, sera hefir dóms- 
vald, en þó að eins takmarkað i almenn- 
um lögreglumálum. Hann er oddviti
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bæjaretjórnar Siglufjarðar og hefir á 
hendi almennar fjárheimtur og lögreglu- 
stjórn, og ætti að innheimta skipagjöld 
og tolla og gegna öðrum störfum, er 
hreppstjóri hefir áður haft, gegn þókn- 
un eftir sömu reglum og hreppstjórum 
er ákveðið í lögum. Sýslumaðurinn 
mundi því losna við almenn lögreglu- 
mál, lögreglustjórn Siglufjarðar og sýslu- 
málefni, að því leyti er tekur til Siglu- 
fjarðar.

Slíkt fyrirkomulag sem þetta þekkist 
að vísu ekki hjer á landi sem stendur, 
en ekki virðist það neitt fráfælandi, og 
sýnist vel mega vera. En allsherjar- 
nefnd veit ekki, hvort Siglfirðingar 
muni gera sig ánægða með þetta. 
Nefndin hefir hvorki sjeð símskeyti nje 
annað frá þeim um þe3sar breytingar. 
En álit sýslunefndar gekk út á það, sem 
farið var fram á i frv. upphaflega.

Annars sje jeg ekki ástæðu til að fara 
frekar út i málið. Allsherjarnefndin 
hefir hugsað sjer að leggja það til, að 
frv. sje samþykt með þessum brtt., en 
þó með þeim fyrirvara, að hún áskilur 
sjer að koma með brtt. við 3. umr. og 
gerir ráð fyrir frekari formbreytingum, 
er leiða af samþykt brtt. Og loks áakil- 
ur hún sjer að fá að vita, hvort Sigl- 
firðingar muni gera sig ánægða með 
það, sem farið er fram á í brtt.

Forsætisráöherra (J, M.): Jeg
get yfir höfuð að tala tekið í sama 
strenginn og háttv. nefnd að því leyti, 
að jeg get vel sætt mig við, að frv. 
þetta sje samþ. með þessurn breyting- 
um. Það er sjálfsagt, eíns og háttv.- 
frsm. (E. A.) sagði, að þörf er dálítilla 
frekari formbreytinga á frv., og enn 
fremur geri jeg ráð fyrir, að það yrði 
líka að vera skilyrði fyrir því, að frv. 
yrði samþ. endanlega í þinginu, eða 
þessari háttv. deild, að yfirlýsing komi

um það frá hreppsnefnd Siglufjarðar, 
að hún geri sig ánægða með þetta, því 
að náttúrlega væri það ekki rjett af 
þinginu að samþ. þetta annars. En 
annare býst jeg við, að háttv. flutn- 
ingsmenn sjeu þegar búnir að fullvissa 
sig um vilja Siglfirðinga í þessu efni. 
Þegar þessi yfirlýsing er fengin, get jeg 
ekki sjeð neina sanngirni i að neita 
Siglfirðingum um þetta. Það kostar svo 
lítið. Jeg býst við, að lögreglueftirlitið 
yrði hvort sem er framvegis dýrara en 
nú. Frá þessum 2000 kr. launum, sem 
gert er ráð fyrir í frv. að lándssjóður 
greiði, má draga það, sem hann hefir 
undanfarið veitt til lögreglueftirlitsins 
og vera mun 1000 kr., enn fremur 
hreppstjóralaunin, sem munu vera 2— 
300 kr. Svo að þetta yrði þá ekki 
nema í mesta lagi 800 kr. aukinn kostn- 
aður fyrir landið. Hitt kosta hjeraðs- 
búar sjálfir, og þár sem þeir vilja svo 
mikið á Big leggja, þá virðist mjer 
ómögulegt að neita beiðni þeirra í þessu 
formi.

Annars hefir nefndin tekið svo skýra 
afstöðu, að jeg sje ekki ástæðu tii að 
fara frekar út í málið. Breytingin er 
nokkur á starfi bæjarfógeta á Akureyri 
og sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, en 
á kjörum hans svo lítil, að varla er 
ástæða til að nefna það.

Jeg vil því fyrir mitt leyti mæla 
með þvi, að brtt. verði samþ. og frv. 
gangi svo breytt til 3. umr., en sjálf- 
sagt er rjett að taka það ekki fyrir til
3. umr. fyr en fengin er yfirlýsing sú, 
er jeg nefndi.

Einar Árnason: Jeg býst ekki 
við, að mikið þurfi um málið að segja 
á þessu stigi. Eins og háttv. frsm. (E. 
A.) tók fram, eru nú fallnir I gras þeir 
agnúar, er nefndin fann á frv., með 
þeim brtt., er hjer liggja fyrir frá okk-
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ur flutning8mönnum. En svo heyri jeg 
á háttv. frsm. (E. A.), að von sje á 
brtt. frá nefndinni til 3. umr. Þar sem 
við flutningsmenn vitum ekki nú, i 
hverju sú brtt. muni fólgin, verðum við 
að biða með að taka afstöðu til henn- 
ar, þar til hún kemur fram.

Hvað það snertir, að nefndin hafí ekki 
fengið það svart á hvítu, hvort Sigl- 
firðingar muni ganga að þessum breyt- 
ingum eða ekki, er það að segja, að við 
höfum talað við þann mann í síma, er 
fremst hefír staðið um þetta mál á Siglu- 
flrði, og hefir hann tjáð okkur, að þeir 
muni sætta sig við þetta fyrirkomulag. 
En til frekari tryggingar höfum við 
sent honum símskeyti og beðið um sim- 
svar með frekari skýringum og athuga- 
semdum. Býst jeg við, að það verði 
komið þá er málið er tekið til 3. umr.

Um launin er það að segja, að þar 
getur naumast verið að ræða um nokk- 
ur aukin útgjöld fyrir landssjóð. Reikn- 
ingslega sjeð er kostnaðaraukinn 7— 
800 kr., en eins og tekið hefir verið 
fram, mun þess varla að vænta, að 
maður fáist þar að sumrinu til löggæslu 
fyrir sömu þóknun og hingað til — 1000 
kr. Og af þessu frv. gæti auk þess 
leitt það, að tolltekjur yrðu meiri af 
Siglufírði en ella.

Þar sem bæði hæstv. forsætisráðherra 
og háttv. frsm. allsherjarnefndar (E. A.) 
hafa lagt með brtt. okkar, sje jeg ekki 
ástæðu til að ræða þær frekar.

Forseti: Jeg vil skjóta þvi til 
háttv. frsm. (E. A.), hvort það er ekki 
rjett skilið, að allsherjarnefnd falli frá 
þeirri till. sinni á þgskj. 37, að visa 
málinu til stjómarinnar.

Frsm. (Einar Arnórsson): Jú.

ATKVGR.
Brtt. 71, 1. a. og b. samþ. án atkvgr.

1. gr., svo breytt, samþ. í e. hlj.
2. gr. samþ. í e. hlj.

Brtt. 71, 2. (ný 3. gr.) samþ. i e. hlj.
4. gr. samþ. með öllum gr. atkv.

— 71, 3. (ný 5. gr.) samþ, með öll- 
um gr. atkv.

— 71, 4. samþ. án atkvgr.
6. gr., svo breytt, samþ. í e. hlj.

— 71, 5. (ný 7. gr.) samþ. með öll- 
um gr. atkv.
8.—15. gr. samþ. með öllum gr. 
atkv.

— 71, 6. samþ. án atkvgr.
16.—33. gr., svo breyttar, samþ. 
með öllum gr. atkv.
34.—38. gr. samþ. með öllum gr. 
atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. í e. hlj.

Á 21. fundi i Nd., mánudaginn 13. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
81, 98).

Frsm. (Einar Arnórsson): Ðrtt. 
á þgskj. 89 eru flestar þess eðlis, að 
ekki þarf að ræða um þær vegna þess, 
að þær hafa í sjer fólgnar nauðsynleg- 
ar leiðrjettingar á orðum frv. Það eru 
að eins tvær af brtt., sem dálítil ástæða 
er til að minnast á. önnur er sú, að 
2. gr. skuli falla burt, en þar stendur, 
að landssjóður skuli greiða kostnað þann, 
er stofnun hins nýja lögsagnarumdæmis 
hafi í för með sjer. Það getur vel ver- 
ið, að þessi brtt. þyrfti ekki að vera, 
því að skiftingin verður nú að eins 
skifting á sýslufjelaginu, og virðist ekki 
þurfa að segja það í frv., að sá kostn- 
aður skuli falla á landssjóð, ef hann 
kynni að verða nokkur. Þar á að vísu 
að vera lögreglustjóri, en eftir venjunni 
á hann að afla sjer bóka og ritfanga 
þeirra, er til stöðunnar heyra.
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Þá er hin brtt., við 5. og 7. gr.
Nefndin kom sjer saman um að leggja 

til, að landssjóður skyldi borga 1500 kr. 
af þessum auknu útgjöldum, er bæjar- 
sjóður Siglufjarðar ætti að borga; með 
því móti má segja sem svo, að það 
skifti hvorki til nje frá fyrir landssjóð, 
þó að þessi skifting komist á. Hrepp- 
stjóralaunin þar munu sjálfsagt ekki 
vera svo mikil, sem hæstv. forsætisráð- 
herra gerði ráð fyrir við 2. umr. þessa 
máls, en sem sagt held jeg ekki, að 
það atriði hafi nokkra verulega þýð- 
ingu.

Hinar brtt. eru, eins og áður er sagt, 
að eins nauðsynlegar orðabreytingar, 
eins og t. d. brtt. við 5. gr. Þar stend- 
ur, að lögreglustjóri skuli skipaður af 
landsstjórninni, en oss þótti rjettara, að 
i frv. stæði dómsmálaráðherra.

Stefán Stefánsson: Það er svo 
um þessar brtt., sem háttv. allsherjar- 
nefnd ber fram, á þgskj. 98, og háttv. 
2. þm. Árn. (E. A.) mintist á, að það 
er fátt eitt við þær að athuga, enda að 
mestu orðabreytingar. Það er að eins 
siðari brtt. við 5. gr. og brtt. við 7. gr., 
sem við fiutningsmenn getum ekki felt 
okkur við og sjáum, i sannleika sagt, 
ekki, hvers vegna háttv. nefnd hefir 
sjerstaklega fundið ástæðu til að fara 
að breyta ákvæðum frv. um launamát- 
ann og draga 500 krónur af þeim 2000 
krónum, sem lögreglu- eða bæjarstjóra 
eru ætlaðar að launum úr landssjóði, 
og bæta þeirri upphæð við árleg gjöld 
bæjarins, tvöfalda þau á þennan hátt. 
Það er víst öllum kunnugt, að til Siglu- 
fjarðar hefir verið varið 1000 krónum 
á ári siðustu árin, til þess að hafa þar 
löggæslu um tveggja mánaða tima, og 
það eru fylstu líkur til, eins og jeg hefi 
tekið fram áður og hæstv. forsætisráð- 
herra einnig drap á við 2. umr., að 
fyrir þessa tveggja mánaða löggæslu

þyrfti framvegis að greiða alt að 1500 
kr., og mundi þó sá, er fengi starfið, 
ekki þykjast betur haldinn með þá upp- 
hæð en áður var með 1000 kr. Þar að 
auki ganga upp i þetta hreppstjóralaun- 
in í Hvanneyrarhreppi, um 150 kr.; 
með öðrum orðum, að sennilegur út- 
gjaldaauki við breytinguna er 350 kr., 
sem þó ætti að vinnast margfaldlega 
fyrir landssjóð í bættri löggæslu. Því 
verður mjer að spyrja: Hvers á Siglu- 
fjörður að gjalda hjá háttv. allsherjar- 
nefnd, þar sem að hún hefir þó játað 
kröfuna um bæjarrjettindin sanngjarna? 
Og hvaða blæ fær till. á sig, þegar 
þess er gætt, að þetta kauptún svarar 
næstum því eins miklu fje árlega til 
landssjóðs sem Akureyri og meiru en 
hinir kaupstáðirnir utan Reykjavíkur? 
Þvi víkur þess vegna óneitanlega all- 
einkennilega við, ef nú á að fara 
að skera svo við neglur sjer, að 
þetta kauptún fái því að eins þessi 
rjettindi, að það svari helmingi hærra 
gjaldi en aðrir kaupstaðir á landinu til 
lögreglu- eða bæjarstjóra, sem þó hefir 
ekki nærri eins mikið vald og venju- 
legur bæjarfógeti. Og Siglfirðingar verða 
að leita til bæjarfógetans á Akureyri 
um fjölda þeirra mála, sem að dóms- 
valdinu lúta. Þetta hygg jeg, að hver 
sanngjarn maður hljóti að sjá að er 
hrein og bein ágengni við bæjarfjelagið, 
þar sem lika verður að taka tillit til 
þess, að þarna er brýn þörf á að sje 
lögreglustjóri árið um kring, ekki ein- 
asta vegna kauptúnsins sjálfs, heldur 
einnig vegna gagns og sóma þjóðfjelags- 
ins. Þetta væri því alls óviðeigandi 
smámunasemi og harðdrægni við Siglu- 
fjörð, enda ber jeg það traust til meiri 
hl. þessarar háttv. deildar, að hann greiði 
því ekki atkv. sitt. Það er sagt, að 
verður sje verkamaðurinn launanna, og 
eins vil jeg segja um Siglufjörðinn, að 
þegar tekið er tillit til þess, hvað kaup-
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tún þetta greiðir og mun greiða i lands- 
sjóð, þá er kostnaðaraukinn eiginlega 
hverfandi lítill, sem landssjóður þarf að 
greiða, þó að það ákvæði frv., sem hjer 
er um að ræða, verði látið standa 
óbreytt. Þetta hlýtur háttv. deild að 
vera svo ljóst, að jeg býst ekki við, að 
jeg þurfí að tala frekar um það.

Frsm. (Eiuar Arnórsson): Það
voru að eins örfá orð, sem jeg ætla að 
segja, tii þess að leiðrjetta misskilning 
háttv. 1. þm Eyf. (St. St.). Þaðersem 
sje misskilningur hjá honum, að lög- 
reglustjórar hafi alment dómsvald bjer 
á landi; það er ekki svo, heldur á að 
eins hinn tilvonandi lögreglustjóri á 
Siglufirði að hafa það í almennum lög- 
reglumálum.

Háttv. þm. (St. St.) var að tala um 
þá harðdrægni, sem kæmi fram i garð 
Siglufjarðar. En þetta finst mjer litlu 
skifta, því að sú harðdrægni mundi ekki 
koma fram við Siglufjörð eða kauptún- 
ið, því að það hefir hefir haft rnestar 
tekjur sínar af starfrækslu útlendinga 
þar í firðinum, svo að bæjarstjórn á 
Siglufirði mundi veitast ljett að ná þessu 
inn í aukaútsvörum, sem hún með tím- 
anum mundi geta lagt á þessa útlendu 
kaupsýslumenn.ogsvo af öðrum utanbæj- 
armönnum, sem hafa þar atvinnu um 
nokkurn tima.

Annars finst mjer það koma úr hörð- 
ustu átt, er háttv. 1. þm. Eyf. (St. St.) 
fer að lasta það, að reynt sje að spara 
landssjóðsfje, þvi að honum til lofs skal 
það sagt, að hann er einhver sá allra 
sparsamasti, þegar talað er um fjárveit- 
ingar úr landssjóði yfirleitt, en það virð- 
ist ekki gilda, þegar fjárveitingarnar 
eiga að ganga til Siglufjarðar eða Eyja- 
fjarðarsýslu.

í þessu tilfelli skiftir þessi fjárveiting 
litlu fyrir landssjóð, en nefndinni virtist 
lítii ástæða til þess að skjóta miklu til,

því að hún sá ekki neina brýna nauð- 
syn á þessari breytingu fyrir Siglfirð- 
inga, að svo komnu máli, hvað sem 
verða kann að stríðinu loknu.

Það er annars engin ástæða til þess 
að ræða meira um þetta, og læt jeg 
mjer í ljettu rúmi liggja, hvað ofan á 
verður.

Stefan Stefánsson: Jeg ætla að 
eins að segja örfá orð viðvíkjandi ræðu 
háttv. 2. þm. Árn. (E. A.).

Þar sem háttv. þm. (E. A.) tók það 
fram, að Siglfirðingum þyrfti ekki að 
blæða, þótt gjaldið yrði 1000 kr. á bæj- 
arsjóð árlega, þar sem þeir gætu náð 
því með því að leggja því hærri auka- 
útsvör á erlenda menn og aðra aðkomu- 
gesti, þá er því til að svara, í fyrsta 
lagi, að litlar líkur eru fyrir því, að 
útlendingar reki þar atvinnu, eins og 
nú standa sakir, að nokkrum verulegum 
mun.

Og í annan stað, að þótt hægt væri 
að leggja dálítið meira á aðkomumenn 
heldur en allra brýnustu þarfir heimta, 
eða bein skyldugjöld, þá er nóg við það 
fje að gera, því að mikil og mörg verk- 
efni eru þar óunnin, bæði bryggjugerð 
í stórura stíl, vegalagningar og ýmis- 
konar mikilsverðar umbætur, sem kaup- 
túninu er bráð nauðsyn að koma i fram- 
kvæmd.

Það sjá því allir heilsjáandi menn, að 
nóg er við fjeð að gera, þótt ekki sje 
verið að kría það út af þeim — liggur 
mjer við að segja — að ástæðulausu.

Annars vil jeg i þessu sambandi minna 
á þau orð hæstv. forsætisráðherra, sem 
hann viðhafði hjer við 2. umr., að hann 
sæi ekki ástæðu til þess að leggja á 
móti frumv., ef brtt. flutnm. yrðu sam- 
þyktar.

Hvað viðvíkur þvi, sem háttv. 2. þm. 
Árn. (E. A.) var að tala um það, að 
jeg hafi sagt, að aðrir lögreglustjórar
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befðu dómsvald, þá var það auðvitað 
min meining, að bæjarfógetar, sem líka 
eru lögreglustjórar kaupstaðanna og odd- 
vitar bæjarstjórna, hafi fult dómsvald, 
og þó þurfa kaupstaðirnir ekki að greiða 
þeim nema 500 kr., en þessum lögreglu- 
stjóra, sem hefir svo takmarkað dóms- 
vald, á Siglufjörður að greiða 1000 kr. 
Þetta er óneitanlega ekki samræmi og 
engan veginn sanngjarnt.

Að þessu sögðu læt jeg lokið máli 
minu.

ATKVGR.
Brtt. 98, 1. samþ. í e. hlj.

— 98, 2. a og b samþ. án atkvgr.
— 98, 2. c feld með 15 : 4 atkv.
— 98, 3. sjálffaliin.
— 98, 4.—9. samþ. án atkvgr.
Frv., svo hreytt, samþ. með öllum

greiddum atkv. og afgr. til Ed.

Á 18. fundi í Ed, þriðjudaginn 14. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um bœjargtjórn á 
Siglufirði,
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 122).

Á 19. fundi i Ed, miðvikudaginn 15. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. 
atkv.

Halldór Stelnsson: Jeg legg til, 
að málinu verði vísað til allsherjar- 
nefndar.

Magnús Torfason: Mál þetta er 
af sjerstökum ástæðum tekið á dagskrá 
með afbrigðum frá þingsköpum, og væri 
æskilegt, að það væri ekki sett í nefnd 
fyr en að lokinni annari um. Eru það 
því tilmæli raín til háttv. þm. Snæf. (H.

St.), að hann taki tillögu sina aftur að 
þessu sinni.

Halldór Steinsson: Jeg held fast 
við till. mina.

ATKVGR.
Frumv. vísað til 2. umr. með 8 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. bls. 
541) með 8 shlj. atkv.

Á 21. fundi í Ed., föstudaginn 17. mai, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 122, n. 
148).

Of skamt var liðið frá útbýtingu nál. 
á þgskj. 148. — Afbrigði leyfð og sam- 
þykt.

Framsm. (Jóhannes Jóhannes- 
son): Eins og nál. á þgakj. ber með 
sjer, leyfir allsherjarnefndin sjer, eftir 
atvikum, að ráða háttv. deild til þess 
að samþykkja frv. það, sem hjer liggur 
fyrir, á þgskj. 122, óbreytt. e

Þetta er þó ekki af þvi, að nefndin 
sje alls kostar ánægð með frv. eins og 
það liggur fyrir, og ef sjerstakar ástæð- 
ur væru ekki fyrir hendi, mundi hún 
hafa komið fram með brtt. við það.

Eins og kunnugt er, fóru háttv. þing- 
menn Eyf. fram á það, að öllu sam- 
bandi, öðru en kjördæmissambandi, Siglu- 
fjarðar og Eyjafjarðarsýslu væri slitið 
og Siglufjörður gerður að sjerstöku lög- 
sagnarumdæmi með kaupataðarrjettind- 
um, og báru þeir fram á þinginu frv. (á 
þgskj. 14), sem sniðið var algerlega eftir 
Hafnarfjarðarlögunum. Átti þar að vera 
bæjarfógeti með 2000 kr. launum, er 
hefði á hendi öll hin sömu störf og 
bæjarfógetar i hinum kaupstöðunum, 
væri sjálfkjörinn oddviti bæjarstjórnar 
og hefði atkvæðisrjett á fundum hennar.

Á þessa kröfu háttv. þingmanna Eyf.
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gat allsherjarnefnd háttv. Nd. ekki fall- 
ist, af ástæðum þeim, sem teknar eru 
fram í nál. hennar, á þgskj. 37, sem jeg 
vænti að háttv. þm. hafi kynt sjer.

Komu flutning8menn frv. þá fram með 
brtt. við það, og var það loks samþykt 
af háttv. Nd. eins og það nú liggur 
fyrir.

En aðalbreytingin er sú, að Siglufjörð- 
ur eftir því verður ekki sjerstakt lög- 
sagnarumdæmi, nema í almennum lög- 
reglumálum, og í stað bæjarfógeta kem- 
ur þar lögreglustjóri, skipaður af dóms- 
málaráðherra og með sömu launum og 
bæjarfógetanum voru ætluð, er hafi á 
hendi stjórn kaupstaðarmálefnanna, dóm- 
stjórn í almennum lögreglumálum, lög- 
reglustjórn, gjaldheimtu á skipagjöldum 
fyrir sýslumanninn í Eyjafjarðarsýslu og 
önnur störf, er hreppstjórum eru falin, 
alt hið síðasttalda gegn lögákveðinni 
sjerþóknun.

Nefndinni virtist nú, að eins vel eða 
betur hefði farið á því að samþykkja 
nú þegar fullkomin bæjarstjórnarlög fyr- 
ir^iglufjörð og setja í þau bráðabirgða 
ákvæði þess efnis, að þau kæmu ekki 
til framkvæmda, nema að því er það 
snertir, sem fyrir er mælt í þessu frv., 
fyr en við næstu sýslumannsskifti í 
Eyjafjarðareý8lu.

Eins hefði nefndin talið það rjettara 
að sníða lögin fremui’ eftir bæjarstjórn- 
arlögum ísafjarðar og Akureyrar en 
Hafnarfjarðar, sem eru eldri og frá- 
brugðin hinum, t. d. i þeim ákvæðum, 
sem gilda um kosningarrjett og kjör- 
gengi. En eftir þessu frv. fer í þeim 
efnum eftir lögum nr. 49, frá 30. júlí 
1909.

Atvik þau, er liggja að því, að nefnd- 
in samt sem áður ræður til þess, að 
frv. verði samþykt óbreytt, eru þau, að 
20. þ. m. eru liðin full 100 ár síðan 
Siglufjörður varð löggiltur verslunar- 
staður, og er þegar mikill undirbúning-

ur hafður til þess að minnast þessa 
merkisviðburðar með hátiðahaldi á Siglu- 
firði.

Þykir nefndinni því vel við eigandi 
og rjett, að Alþingi gefí verslunarstaðn- 
um bæjarrjettindi í afmælisgjöf, og leyfi 
jeg mjer að vænta þess, að háttv. deild 
verði nefndinni sammála í því efni og 
hafi samþykt frumv. til fulls fyrir 20. 
þ. m.

En þá getur ekki verið um neinar 
breytingar á því að ræða.

En lögunum má breyta hve nær sem 
þurfa þykir, og það er trúa mín, að þess 
verði ekki langt að biða.

Vil jeg svo leggja til, fyrir hönd 
nefndarinnar, að frumv. verði samþykt 
óbreytt.

Magnús Torfason: Jeg vildi að 
eins bæta ofurlitlu við orð háttv. frsm. 
(Jóh. Jóh.). Jeg lít 8vo á, að þegar á 
næsta þingi muni verða að samþykkja 
viðaukalög við þessi bæjaretjórnarlög 
Siglufjarðar, og munu sum þannig vaxin, 
að rjettara væri, að frv. til þeirra kæmi 
úr hjeraðinu sjálfu, en að Alþingi ætti 
frumkvæði að þeim.

Mun þvi þá verða kipt í lag, sem 
áfátt þykir við þessi lög.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —37. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyriraögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. 

atkv.

Á 22. fundi í Ed., laugardaginn 18. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
122).

Of skamt var liðið frá 2. umr. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. 
atkv.
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og 

afgreitt sem

löq frá Alþinqi.
(Sjá A. 175).

7. Mótak.
Á 6. fundi í Nd., laugardaginn 20. 

apríl, var útbýtt
Frv. til laga um mótak (A. 17).
Á 8. fundi í Nd., þriðjudaginn 23. 

apríl, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Magnús Guðmundsson):
Ástæðan til þess, að jeg hefi leyft mjer 
að koma fram með þetta frv., er sú að- 
allega, að það má búast við, að íslend- 
ingar verði á eigin spýtur að sjá sjer 
fyrir eldsneyti fyrst um sinn. Það elds- 
neyti, sem landsmenn munu aðallega 
notfæra sjer, verður mórinn, þvi að þótt 
á siðari timum hafi að nokkru verið 
byrjað á innlendu kolanámi, þá er ekki 
við því að búast, að það verði í svo 
stórum stíl, að það geti fullnægt elds- 
neytisþörf landsmanna.

Það er kunnugt, að i sjávarþorpum og 
kauptúnum hafa ensk kol verið aðal- 
lega notuð til þessa, en nú lítur ekki út 
fyrir annað en að þetta eldsneyti bregð- 
ist, þar sem þau bæði verða svo dýr, að 
litt mögulegt er, að menn hafi efni á að 
kaupa þau, og svo þar sem að hinu 
leytinu er vafasamt, hvort þau fáist, 
hvað sem í boði er. Eitthvað verður 
þvi að koma i þeirra stað, og vafalaust 
verður mórinn best hentur til þess.

Tilgangur þessa frv. er þvi sá, að 
Alþt. 1918. B. (39. löggjafarþiag).

koma i veg fyrir, að eigendur og um- 
ráðamenn mólanda geti sett hóflaust 
gjald á mótak i landi sínu, en þó hefir 
verið reynt að útbúa frv. þannig, að 
ekki sje gengið of nærri hagsmunum 
eða rjetti eigendanna.

Jeg vona því, að háttv. Nd. telji þetta 
mál ekki óþarfa mál og leyfi því að 
ganga fram á þessu þingi.

Það getur verið vafamál, hvort málið 
eigi fremur heima i allsherjarnefnd eða 
bjargráðanefnd, en þó vil jeg heldur gera 
það að minni tillögu, að málinu verði 
visað til allsherjarnefndar.

Bjarni Jónsson: Jeg vildiaðeias 
benda á, að þetta mál var i fyrra i 
höndum bjargráðanefndar, og fyndist 
mjer því eðlilegra, að þ.ví yrði nú visað 
til þeirrar nefndar.

Pjetur Ottesen: Jeg ætlaði mjer 
ekki að taka til máls um þetta frv. nú, 
ef því hefði verið visað til allsherjar- 
nefndar, því að þar hefði mjer gefist 
gott tækifæri til að gera þær athuga- 
semdir við það, er mjer þykir við þurfa, 
en þar sem komið hefir fram till. um 
að visa þvi til bjargráðanefndar, og þar 
af leiðandi óvist í hverja nefnd það fer, 
þá vil jeg ekki láta hjá liða að segja 
nokkur orð um frv., því að mjer virð- 
ist það, eins og það liggur fyrir, all- 
athugavert.

Það er engum vafa undirorpið, að 
með þvi er gengið meir á eigna- og 
umráðarjett manna en nokkur dæmi eru 
áður til.

Einkum og sjer i Jagi eru sumar þær 
jarðir, sem eitthvert móland hafa og liggja 
nærri kauptúnum og sjávarþorpum, of- 
urseldar hættu og jafnvel eyðileggingu 
af jarðraski og átroðningi af mótekju 
eftir þessu frv.

Eins og kunnugt er, eru mólögin mjög 
83
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misjöfn að þykt og gæðum. Eins er ýms 
önnur aðstaða til móuppfærslu mjög mis- 
munandi.

Sumstaðar er mólandið þurt, og á 
þurlendinu er mórinn æflnlega miklu 
harðari og betri. Á öðrum stöðum eru 
mjög miklir örðugleikar á því að ná 
mónum úr jörðinni sökum vatnsaga, og 
á slíkum stöðum er venjulega mjög 
slæm aðstaða raeð að þurka móinn. Þar 
sem svo stæði nú á nærrí kauptúni eða 
sjávarþorpi, að á einni jörðinni væri 
öðrum fremur sjerlega gott mólag í 
jörðu, þá er svo sem sýnt, hver forlög 
slikrar jarðar gætu orðið eftir þessu frv. 
Menn mundu eflaust heimta það hópum 
saman að taka móinn þar upp, sem 
best væri mólandið, og þá alveg eins 
þótt það væri.í túni eða engjum, og 
veslings ábúandinn stæði alveg varnar- 
laus uppi og gæti ekkert sagt. Hann 
er skyldur til að láta mólandið af hendi 
eftir frv.

Með þessu móti gæti það hæglega 
komið fyrir, að alt móland á slíkri jörð 
yrði rifið og tætt í sundur á örstuttum 
tima, svo að þar væri ekki eftir nokk- 
ur köggull í jörðu.

Afleiðingin yrði auðvitað sú, að jörðin 
yrði óbyggileg yfir lengri tíma, og eig- 
andinn og notandinn, ef það væri þá 
ekki sami maðurinn, hefðu ekkert fyrir 
öll spjöliin nema mótollana.

Með frv. þessu á að upphefja og ónýta 
samninga milli leiguliða og jarðeiganda 
og einnig ábúðarlögin frá 1884 eða þá 
grein þeirra, sem hljóðar um skyldur 
leiguliða að því er landsnytjar og hlunn- 
indi snertir.

í þesBU frv. eru sem sje engin ákvæði 
um það, hvernig gengið sje frá mógröf- 
um að aflokinni móuppfærslu. Um þetta 
getur landeigandi ekkert sagt eftir frv.; 
hann verður nauðugur viljugur að láta 
mólandið af hendi til hvers sem vera 
skal, og að því er sjeð verður engin

skilyrði sett. Hann á það alt undir dánu- 
mensku þeirra, sem móinn taka upp, 
hvernig þeir skilja við grafirnar.

Það er annars athuga- og íhugunar- 
vert, hvernig gengið hefir verið frá mó- 
gröfunum alt til þessa. Lengi vel hugs- 
uðu menn ekki einu sinni um að fella 
grafarbakkana eða fleygja ruðningnum 
ofan i grafirnar, og gína þær þannig við 
mönnum og skepnum. Slíkar grafir voru 
auðvitað verstu drápspyttir.

Þetta hefir að vísu breyst svo á síð- 
ustu tímum, að menn hafa gengið svo 
frá gröfunum, að þær væru ekki bráð- 
hættulegar skepnum, en víðast hvar 
hefir það ekki þokast lengra í umbóta- 
áttina.

Það er sorglegt til þess að vita, að 
slíkur viðskilnaður á mólandi skuli eiga 
sjer stað, í stað þess að sljetta yfir graf- 
irnar jafnóðum og upp er tekið, og breyta 
mólandinu þannig jafnóðum í bestu 
slægjulönd, því að grafirnar gróa mjög 
fljótt upp, ef þannig er að farið, þó að 
ekki sje tyrft yfir sárið með grasrót- 
inni, sem vitanlega er best og kemur 
fyrst að notum.

Það er annars merkilegt, hve hljótt 
hefir verið um þessar sjálfsögðu jarða- 
bætur í ræðu og riti og það á þessum 
framfaratímum.

Það er næsta merkilegt, að Búnaðar- 
fjelag Islands, sem annars hefir ráðu- 
nauta úti um allar jarðir, skuli ekki hafa 
látið mái þetta neitt verulega til sín 
taka.

Það mun að vísu vera einhver laga- 
stafur til fyrir því, að hreppar, með sam- 
þykki sýslufjelaga, geti gert samþyktir 
um þessi efni, en það er hins vegar 
mjög vafasamt, hvort sveitarstjórnar- 
lögin heimila, að hægt sje að koma við 
sektarákvæðum í slíkum samþyktum, 
eða rjettara sagt, hvort hægt sje að 
beita þeim, ef með þyrfti. En slík ákvæði 
væru nauðsynleg, svo að engum á sam-
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þyktarsvæðinu gæti haldist það uppi að 
skerast úr leík.

Sumstaðar gæti t. d. staðið svo á, að 
hægt væri að hafa samvinnu um að 
ræsa fram og þurka mólöndin.

Svo að jeg snúi mjer aftur að frv., 
þá get jeg ekki sjeð, að það geti kom- 
ið til nokkurra mála að samþykkja það, 
eins og það liggur fyrir að minsta kosti.

Jeg er heldur alls ekki svo hræddur 
um það, að það sje svo mikil hætta á 
þvi, að menn fái ekki, nú sem undan- 
farið, með frjálsu samkomulagi að taka 
upp mó þar, sem móland er til og land- 
eigendur geta rnist það.

Þá er hin hættan, sem á að útiloka 
með frv., að menn fari að okra á mó- 
tekjunni. Þetta yrði kann ske hugsan- 
legt, en hitt er ekki nema eðlilegt, að 
mór stígi nokkuð í verði eftir þvi, sem 
jarðeignir í landinu hækka. En þá er 
verðlagsnefndin með hámarksverðs- 
brandinn reiddan. Ekki svo að skilja, 
að jeg álíti afskifti hennar af landaf- 
urðunum neina fyrirmynd, síður en svo, 
en þarna getur hún kann ske notið 
sin.

Þó að jeg álíti frv., eins og það er, 
all8 óhafandi, og telji ekki i rauninni 
neina þörf á sjerstökum lögum í þá átt, 
sem frv. stefnir, þá vil jeg ekki leggj- 
ast á móti því, að málið fari í nefnd, 
þvi að jeg veit, að hinn háttv. flm. 
þessa máls (M. G.) er svo sanngjarn 
maður, að hann sje fús til nauðsynlegra 
breytinga á frv. Jeg vildi óska þess, 
að sú nefnd, eem fær mál þetta til með- 
ferðar, vildi athuga sveitarstjórnarlögin 
í 8a»nbandi við hjeraðasamþyktirnar, 
sem jeg mintist á áðan, og það mál yfir 
höfuð.

Mjer er það mjög mikið áhugamál, 
að þetta atriði i ræktun landsins yrði 
tekið til rækilegrar yfirvegunar, og jeg

heiti á alla góða menn að styðja að þvi, 
að hrinda þvi máli fram til sigurs.

Sveinn Ólafsson: Háttv. þm. 
Borgf. (P. O.) hefir að miklu leyti tek- 
ið fram það, sem jeg hefi að athuga 
við frv. þetta; þó er jeg honum eigi 
sammála um það, að opinber íhlutun 
sje óþörf um þetta efni. Jeg álít frv. 
orð i tíma töluð, og sjálfsagt á þeasum 
timum að reisa skorður við hugsanlegri 
einokun á innlendu eldsneyti.

Hins vegar felli jeg mig ekki við það, 
að eigendur mólands sjeu ofurseldir ósk- 
um og vilja þeirra, sem mó þurfa að 
kaupa, og skyldir án allra takmarkana 
að láta mólandið falt. Frv. hefir eigi 
nein tryggingarákvæði fyrir eigendur 
mólands gegn gerræði af hálfu mó- 
stungumanna.

Þetta og fleira þarf að athuga í nefnd, 
og á slikum ráðstöfunum og þessum má 
engin skyndiskrift vera. Mundangshófið 
er hjer mjótt milli rjettar og órjettar, 
en byrði eins varpað á annan með 
lagáboði.

Tvent vil jeg leyfa mjer að taka fram 
fyrir væntanlega nefnd til athugunar.

í fyrsta lagi, að fyrirmæli frv. um 
fortakslausan rjett til móstungu, hvar 
sem hún er til, geta gefið tilefni til 
megnustu rangsleitni, svo sem ef mó 
skyldi stinga í túni eða nærtækum engja- 
blettum búanda, af því að grönnum 
hans, sem móstungu vantar, væri það 
hagfeldast. Jeg tel sjálfsagt, að ákvörð- 
unin um það, hvar mó megi taka i 
hverri sveit, sje gerð að opinberri til- 
hlutun, t. d. af sveitarstjórn. Sama 
gildir í raun og veru um meðferð mó- 
landsins að öðru leyti, eins og háttv. 
þm. Borgf. (P. 0.) tók fram, um sljett- 
un þess og ruðning.

Þá er það annað athugavert við frv., 
32*
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að í því er ekkert ákvæði um torfristu 
og hnausetungu. £n eins og vitanlegt 
er, er oft svo ástatt fyrir þeim, sem 
móinn taka upp, að ekki er kostur að 
fiytja hann heim að lokinni þurkun, 
heldur er það geymt vetri og akfæri. 
Þarf þá tiðast að rista torf til þakning- 
ar mónum og stinga hnausa í fyrir- 
hleðslur. Landspjöllin, sem af þvi leiða, 
eru oftast miklu verri en sjálf móstung- 
an, ef i engjum er eða slægjulandi, og 
er þvi fylsta ástæða til að gera mun á 
móstungunni einni sjer og móstungu 
ásamt torfristu og hnausstungu. Áf frv. 
verður eigi sjeð, hvort ákvæði þess um 
»þurkun og geymslu« taka til torfristu 
og hnausstungu, en ef svo er ekki, þá 
er móstungugjaldið sennilega of lágt, og 
virðist mjer eðlilegast að liða eftir- 
gjaldið sundur, svo að fyrir móstungu 
og þerriland væri goldið sjer á parti, 
en I öðru lagi fyrir torfristu og hnaus- 
stungu.

Ágreinings hefir orðið vart hjer um 
það, hvert visa beri þessu máli, hvort 
heldur i bjargráðanefnd, landbúnaðar- 
nefnd eða allsherjarnefnd. Um það tek 
jeg afstöðu með háttv. flutnm. (M. G.) 
og vil fela það allsherjamefnd. Sú 
nefnd hefir bestu skilyrði til að sjá við 
misfellum á málinu og er skipuð fær- 
um lögfræðingum, en lögfræðilega hlið- 
in á þessu máli er einmitt mjög að- 
gæsluverð.

Pjetur Jónsson: Tilefni þess, að 
jeg tek til máls, er deilan um, i hvaða 
nefnd beri að visa þessu frv. Ef taka 
ætti hvert mál, sem að einhverju leyti 
fjallar um dýrtið og bjargráð, og steypa 
þvi í bjargráðanefndina, þá mundi hún 
fá að fjalla um meginið af þeim mál- 
um, sem fram koma i háttv. deild. Þessi 
nefnd hefir nú þegar svo toikið á sinni 
könnu, að mjer finst það að mestu leyti 
nægja henni, ef hún á að ganga

sómasamlega frá öllu. Hin nefndin, alls- 
herjarnefndin, hefir nú þegar fengið 
þrjú stór mál til meðferðar og hefir 
því ærið að starfa. Mætti að vísu vísa 
frv. þangað, en það, sem áður hefir 
sagt verið, mælir þó heldur á móti þvi, 
og sjerstaklega það, að eitt af þessum 
þremur málum, sem sje bæjargjaldafrv., 
er verulegt stórmál. Jeg álít, að þetta 
mál komi landbúnaðamefndinni sjer- 
staklega við, og vil því vísa því til 
hennar. Sú nefnd hefir enn þá sem 
komið er ekki mikið að starfa, en það 
ætti að vera regla hjer á þingi að 
skifta verkum sem rjettlátast meðal 
manna, þvi að ella mundu sumir þm. 
verða of hlaðnir störfum, en aðrir aft- 
ur hafa litið eða ekkert með höndum.

Bjarni Jónsson: Jeg vil að eins 
láta þess getið, að jeg tek aftur till. 
mina um að visa málinu til bjargráða- 
nefndar.

Flm. (Magnús Guðmundsson):
Jeg verð að eins með fáum orðum að 
svara háttv. þm. Borgf. (P. 0.).

í sinni löngu ræðu talaði hann mest 
um það, að inn í þetta frv. vantaði 
ákvæði um, hvernig ganga skuli frá 
mógröfum. (P. O.: Jeg benti á það 
meðal annars). Jeg vil því láta hann 
vita af þvi, að til eru lög frá 1912, sem 
mæla fyrir um þetta atriði. Eftir þess- 
um lögum er hægt að skylda menn til 
að ganga svo frá mógröfum, að ekki 
stafi hætta af. (P. O.: Er hægt að 
koma fram sektum, ef ekki er hlýtt?) 
Já, það er hægt. Af þessu getur því 
háttv. þm. (P. 0.) sjeð, að í þessu frv. 
eiga ákvæði um slikt alls ekki heima, 
svo að þetta atriði er misskilið af háttv. 
þm. Borgf. (P. 0.).

Þar sem háttv. þm. Borgf. (P. 0.) 
gerði mikið að þvi, að hnýta i Búnað- 
arfjelag íslands, vil jeg geta þess, að
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þessi lög frá 1912, um mótak, eru und- 
an þess rótum runnin, svo að það er 
ekki rjett, að fjelagið hafi ekkert gert 
fyrir þetta mál. (P. O : Það hefir ekk- 
ert gert síðan). Það hefir ekkert getað 
gert, þar sem framkvæmd laganna er í 
höndum hreppsnefnda og sýslunefnda.

Hvað hinu atriðinu viðvíkur, sem hv. 
þm. Borgf. (P. O.) mintist á, að allur 
mór yrði rifinn úr þeim jörðum, sem 
liggja vel við, og jarðirnar þannig gerð- 
ar verðminni en áður, þá er því til að 
svara, að mjer finst rjettara að stuðla 
fremur að velferð landsmanna heldur 
en að sýta það, þótt eitthvað af mó- 
landi kynni að eyðileggjast. (P. O.: 
Það er til meðalvegur). Já, en háttv. 
þm. (P. 0.) virti8t ófús á að fara nokk- 
urn meðalveg, en jeg vil aftur láta þess 
getið, að jeg er fús á að ganga að þeim 
brtt., sem mjer finst sanngjarnar.

Enn fremur vil jeg láta þess getið, að 
jeg álit ekki, eins og háttv. þm. Borgf. 
(P. 0.), að þótt þetta frv. yrði að lög- 
um, þá yrði það til þess, að raeiri mór 
yrði tekinn upp en áður fyr. Það vita 
allir, að mór verður tekinn mikið upp 
á þessu ári, hvort sem frv. nær fram 
að ganga eða ekki; en það, sem frv. vill 
aðallega koma i veg fyrir, er, að ein- 
staka menn geti okrað fram úr hófi á 
mólandinu.

Sami háttv. þm. (P. 0.) hjelt því lika 
fram, að frv. væri óþarft vegna þess, 
að þeir, sem taka þyrftu upp mó, og 
landeigendur gætu komið sjer saman 
hjer eftir sem hingað til. Þetta fer al- 
veg fyrir ofan garð og neðan, því að 
þessi lög ná ekki heldur til eða útiloka 
viðunanlega samninga, heldur eiga þau 
að gilda að eins þar, sem ekki fæst 
samkomulag eða viðunanlegir samn- 
ingar.

Enn fremur hjelt hinn sami háttv. þm. 
(P. 0.) því fram, að frv. þetta eyðilegði

samningana milli leiguliða og jarðeig- 
enda, en þetta er að eins rjett i þvi til- 
felli, að annar maður en leiguliði þarfn- 
ist mótaks i landi leigujarðar og jarð- 
areigandi hafi bannað mótak. Og jeg 
get ekkert sjeð á móti þvi að gera slika 
samninga ógilda, þar sem nægilegt mó- 
tak er í landi, þvi að það væri æði 
hart, ef eigendur sliks lands gætu al- 
veg bannað mótak í þeim eldiviðarvand- 
ræðum, sem nú eru.

Að lokum vil jeg geta þess, að jeg 
þekki þess dæmi, að landeigendur, sem 
mikið mótak hafa í landi sinu, hafa 
haft i hótunum um að hækka gjaldið 
fyrir mótökuleyfið mjög mikið, en þar 
eð jeg tel slikt atbæfi með öllu ósæmi- 
legt, þá vil jeg einmitt koma í veg fyr- 
ir slíkt með þessu frv.

Pjetnr Ottesen: Jeg lagði aðal- 
áhersluna á það í ræðu minni, að eftir 
þessu frv. gætu sumar jarðir verið of- 
urseldar eyðileggingu af gerræði manna. 
Jeg get ekki sjeð annað en að þetta 
Bje rjett álitið, enda getur hv. flutnm. 
(M. G.) ekki mótraælt því.

Það þýðir ekkert fyrir háttv. flutnm. 
(M. G.) að vera að draga það nokkuð 
i éfa eða gera litið úr þvi, að það sje 
alvarlegt atriði, hvernig frá gröfunum 
sje gengið. Og þá væri það ekki slður 
alvarlegt, ef menn mættu taka mó upp 
í skjóli þessa frv., þar sem dýrmætustu 
eignir manna, tún og engjar og annað 
ræktað land, eru ofurseldar jarðraski og 
eyðileggingu.

Það þýðir ekkert að vera að vitna í 
samþyktir, sem nálega hvergi eru til. 
Menn standa jafnvarnarlausir uppi fyr- 
ir því.

Þess ber og að gæta, að þar sem lög 
þessi eiga að koma svo fljótt í gildi, 
hafa menn ekkert ráðrum til þess að 
koma slikum samþyktum á nú, Alt tal
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ura þessar samþyktir er því út í hött, 
hvað það anertir, að jarðeigendum sje 
nokkur vörn i þeim að svo stöddu.

Það er ekki rjett hjá háttv. flutnm. 
(M. G.), að jeg hafl sagt, að með frv. 
þessu yrði meiri mór tekinn upp en 
ella myndi, en hitt sagði jeg, að menn 
myndu hópast þangað, sem best væru 
mólöndin, og engu þyrma; þar er hættan 
fólgin i.

Háttv. flutnm. (M. G.) Bagði, að það 
ætti að sitja við þá samninga, sem nú 
væru milli jarðareiganda og leiguliða. 
Þetta er ekki rjett. Hvað stoðar það t. 
d., þótt byggingarsamningar hljóði upp 
á það, að leiguliði megi ekki láta neitt 
af hendi af landsnytjum. Þar með er 
honum auðvitað bannað að selja mótak. 
Slíkir samningar mundu ná allskamt, 
hugsa jeg.

Það er þó alls ekki loku fyrir það 
skotið, að jeg geti gengið inn á meðal- 
veg í þessu máli, þó því að eins, að 
eigna- og umráðarjettur manna sje 
nokkurn veginn trygður.

Jeg læt mjer í Ijettu rúmi liggja, i 
hvaða nefnd málið fer, og geri það 
ekki að neinu kappsmáli.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj. og til 

alÍBherjarnefndar (sjá A. bls. 541) með 
öllum greiddum atkv. gegn 1.

Á 19. fundi í Nd., föstudaginn 10. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
17, n. 65).

Frsm. (Magnús Guðmundsson):
Jeg sje ekki þörf á því að fara mörg- 
um orðum um þetta frv., því að alls- 
herjarnefnd hefír orðið sammála um að 
láta það ganga fram, með nokkrum 
þreytingum,

Allar þessar breytingar fara í þá átt, 
að tryggja jarðir nærri kauptúnum fyr- 
ir því, að mólandi þeirra verði að þarf- 
lausu eytt og jörðinni þannig spilt.

Breytingunni við 1. gr. frv. er þann- 
ig farið, að ef einhver krefst mótaks, 
en eigandinn vill ekki laust láta, þá 
skal bæjarstjórn eða hreppsnefnd, þar 
sem mólandið er, skera úr því, hvort 
hinum fyrnefnda sje nauðsyn á mótak- 
inu á þeim stað, er hann krefst, eða 
ekki.

Aðalbreytingin við 2. gr. er sú, að 
gjaldinu, sem kemur fyrir mótak, þurk- 
un mós, upphleðslu o. s. frv., skuli skift 
milli leiguliða og jarðeiganda, eftir mati 
þar til kvaddra manna. En eftir frv., 
eins og það var í byrjun, var ætlasttil 
þess, að leiguliði fengi helming gjalds- 
ins.

Þetta er sett inn til þess að fyrir- 
byggja, að leiguliðar bjóði upp mótak í 
landi sínu, í þeirri von að fá helming 
andvirðieins.

Við 1. umr. var það fundið að frv., 
að í það vantaði ákvæði um, hvernig 
ganga skyldi frá mógröfunum, eftir að 
tekið hefir verið upp úr þeim, og því 
hefir nefndin komið með þá brtt., að 
fjórða grein þess falli burt, en i henn- 
ar stað komi ákvæði um, hvernig ganga 
skuli frá mógröfum.

Annað sje jeg ekki ástæðu til að taka 
fram, og óska jeg, að málið nái fram 
að ganga.

Sveinn ólaísson: Það var að eins 
ógnstutt athugasemd, sem jeg vildi 
leyfa mjer að gera við frv., eða rjett- 
ara sagt við brtt. allsherjarnefndar.

í breytingunni, sem gerð er við 1. gr. 
frv., stendur, að úrskurði hreppsnefndar 
eða bæjarstjórnar verði ekki áfrýjað. 
Mjer flaug í hug, hvort það væri ekki 
nokkuð djarflegt að gera hreppsnefnd 
eða bæjarstjórn að nokkurskonar hæsta-



5Ö§ í’ingmannafrumvÖfp samþykt. 51Ö
Mótak.

rjetti í þessum málum, því að frv. ger- 
ir ráð fyrir einskonar lögnámi, sem 
byggist á úrskurði bæjarstjórna og 
hreppsnefnda, og felur i sjer skerðingu 
eignarrjettarins, sem helgaður er með 
53. gr. stjórnar8krárinnar. Jeg vildi 
aðaliega vekja athygli nefndarinnar á 
þesBu, því að ef lögfróðum mönnum 
sýndist þetta betur mega fara á annan 
veg, þá væri unt að breyta því við 3. 
umr.

Magnús Pjetursson: Það var
að eins örstutt athugasemd eða fyrir- 
spurn til nefndarinnar út af þessari 
sömu brtt. við 1. gr. Þar stendur með- 
al annars: »Meðan nægilegt móland 
er innan takmarka hrepps eða kaup- 
staðar, er óheimilt mótak utan þeirra 
takmarka, nema aðiljar sjeu ásáttir um«,

Mig langar til þess að fá nokkrar 
skýringar á þessu, þvi að jeg álít þetta 
talsverðan galla á frv., eftir því sem 
hagar til surastaðar.

Það getur sem sje viða staðið svo á, 
t. d. þar, sem mjóir flrðir ganga inn i 
landið og aðskilja hreppana, að í öðrum 
hreppnum sje illmögulegt að ná í mó- 
inn, þótt hann sje til i sveitinni, en aft- 
ur á móti getur verið miklu hægara 
fyrir íbúa kauptúna eða kaupstaða að 
ná í móinn í nágrannahreppnum, en 
þetta er þeim meinað með þessu ákvæði, 
eða þótt þeir fái það, þá geta þeir orðið 
að sæta afarkjörum.

Þetta vildi jeg benda nefndinni á til 
athugunar, ef henni fyndist ástæða til 
þess að breyta því við 3. umr.

Framsm. (Magnús Guömunds- 
son): Jeg held, að háttv. 1. þm. S.-M. 
(Sv. Ó.) hafl misskilið brtt., ef hann 
heldur, að hún komi í bága við 53. gr. 
stjórnarskráriDnar, sem fjallar um helgi 
eignarrjettarins, því að þetta ákvæði var 
einmitt sett til þess að draga úr rjetti

til mótaks og skyldu til þess að láta 
það af hendi, ákvæðinu eins og það 
var í upphafí, og vernda þar með eign- 
arrjettinn.

Eftir 1. gr. frv. gat hvaða maður sem 
var heimtað mótak í landi annars manns, 
þótt hinn siðari vildi ekki láta það laust, 
en eftir brtt. er það bæjarstjórnar eða 
sveitarstjórnar að skera úr, ef deila 
skyldi rísa út af þvi, hvort sá, er mó- 
taks beiðist, skuli fá það eða ekki.

Ef háttv. þm. (Sv. Ó.) hefði borið brtt. 
saman við 1. gr. frv., þá hefði hann 
hlotið að sjá þetta.

Hv. þm. Stranda. (M. P.) vil jeg svara 
þvi, að nefndin athugaði einmitt sams- 
konar tilfelii og hann benti á, en þó 
varð það ofan á að hafa ákvæðin eins og 
það er hjer, en persónulega er jeg hlynt- 
ur þvi, sem hann sagði, og ef hann vill 
koraa með brtt. til 3. umr., mun jeg 
styðja hana, en svo mun eigi vera um 
meðnefndarmenn mina.

Einar Arnóisson: Það var að
eins litils háttar athugasemd, sem jeg 
vildi gera við ræðu háttv. 1. þm. S.-M. 
(Sv. Ó.). Hann virtist gera ráð fyrir, 
að úrlausn um þörf á mótaki gæti heyrt 
undir úrskurð dómstólanna. En hvar 
sem um lögnám er að tefla heyrir ekki 
þörfin undir úrskurðarvald dómstólanna, 
heldur úrskurðar löggjafarvaldið alment 
um hana, þegar það setur lögnámsheim- 
ildin. Hjer verður úrskurðarvaldið um 
þörfína i hverju einstöku tilfelli að heyra 
undir hreppsnefnd eða bæjarstjóm. 
Dómstólaleiðin um það atríði er ófær. 
Eða hvemig ætti t. d. yfirdómur eða 
hæstirjettur að geta gert sjer grein fyrir 
þörf háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) á mó- 
landi i nágrannahreppi sínum?

Hitt er annað mál, hvort hægt væri 
að finna æðra yfirvald, sera dæmdi um 
slik mál sem þessi, en það hlyti þá líka 
að hafa aukinn kostnað i för með sjer,
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En það, sem vakti fyrir nefndinni, er 
hún lagði til, að áliti hreppsnefndar og 
bæjarstjórnar yrði ekki áfrýjað, var, að 
ef öðruvísi hefði verið fyrir mælt og 
leyft hefði verið að áfrýja, þá hefði það 
tekið svo langan tima, að allar líkur 
væru til, að enginn úrskurður hefði 
fengist um málið á þvi sumri, og hefði 
því ef til vill ekkert orðið úr mótaki 
það árið.

Viðvíkjandi aths. háttv. þm. Stranda. 
(M. P.), þá er það rjett, að í einstöku 
tilfellum getur verið mjög óheppilegt að 
geta ekki farið út fyrir hreppinn, þótt 
móland sje þar til. Og nefndin gæti 

, tekið til athugunar þangað til við 3. 
umr., hvort ekki væri hægt að veita 
undanþágu undan þessari reglu, þar sem 
sjerstaklega stæði á.

Sömuleiðis mundi nefndiu taka með 
þökkum, ef einhver gæti bent á annað 
og heppilegra úrskurðarvald heldur en 
hreppsnefnd og bæjarstjórn.

Björn R. Stefánsson: Það var
út af 2. brtt. við 3. gr. á þgskj. 65, að jeg 
vildi gera örstutta fyrirspurn. Jeg er 
sem sje í vafa um, hvort með orðalag- 
inu geti ekki farið svo, að gengið sje á 
rjett leiguliða, þann sem nú eiga þeir, 
því að í ábúðarlögunum frá 1884, i 13. 
gr., stendur, að leiguliði megi ekki lána 
landsnytjar nema með leyfi landsdrott- 
ins, nema því að eins, að aðrar lands- 
nytjar komi í qtaðinn. Þetta skil jeg 
svo, að leiguliða sje frjálst að lána 
landsnytjar gegn öðrum landsnytjum, 
án þess að leita til þess samþykkis 
landsdrottins, og að hann einn eigi að 
njóta þeirra nytja, sem á móti koma, 
hvort heldur er engi, beit eða anuað 
þess háttar, sje að eins í öðrum lands- 
nytjum goldið.

Brtt. finst mjer liggja næst að skilja 
svo, að gjaldi, sem komi fyrir mótak, 
skuli skift milli leiguliða og landsdrott-

ins eftir mati óvilhallra manna, í hverju 
sem goldið er. En ef nú heyskapur, 
beit eða aðrar landsnytjar koma fyrir 
mótakið í jörð leiguliða, þá finst mjer, 
að honura beri landsnytjar allar, eftir 
13. gr. í ábúðárlögunum frá 1884, en 
með þessu ákvæði brtt., að gjaldið skuli 
skiftast milli leiguliða og landeiganda, 
finst mjer hinum fyrnefnda vera gerður 
órjettur, eins og jeg hefi áður tekið fram, 
og á þann rjett gengið, sem hann nú á 
að lögum.

Jeg vildi því beina því til háttv. 
nefndar, hvort henni fyndist ekki rjett- 
ara að bæta orðunum »sje í öðru gold- 
ið en landsnytjum< inn í 2. gr. brtt. á 
eftir orðunum »og skiftist gjaldið þá«.

Þá verð jeg og að segja, að jeg kann 
ekki við orðalagið síðast, þar sem tekið 
er fram, að ganga skuli svo frá mó- 
gröfum, að skepnum stafi ekki »veru- 
leg« hætta af. Mjer finst, að það sje 
sjálfsögð skylda allra að ganga svo frá 
mógröfum, að þær sjeu ekki eingöngu 
hættulausar fyrir skepnur, heldur stafi 
beinlínis engin hætta af þeim fyrir menn 
heldur. Þess vegna ætti orðið »veru- 
lega« .að falla burt, og áskilja það ber- 
um orðum, að svo skuli frá mógröfum 
ganga, að ekki standi hætta af. Mjer 
finst það vera sjálfsögð krafa.

Við 1. gr. brtt. hafa þegar verið gerð- 
ar athugasemdir, svo að jeg get leitt 
hana hjá mjer, og þarf jeg því ekki að 
taka annað fram.

Magnús Pjetursson: Jeg hefi 
ekki miklu að bæta við það, sem sagt 
hefir verið um þetta mál. Þó vildi jeg 
segja svolitið út af orðum háttv. framsm. 
(M. G.) um mínar aths. Jeg ætla að 
skýra þetta dálítið nánar. Það er ekki 
nægilegt, þó að það standi i greininni: 
>meðan nægilegt mótak er í hreppnum«, 
þvi að það getur verið full ástæða til 
að leita mótaks utan hrepps, þó að nægi-
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legt mótak sje einhversstaðar í hreppn- 
um. Það getur hagað svo til, að 4—5 
tíma lestagangur sje til mótaks i hreppn- 
um og flytja verði allan móinn í bögg- 
um, en í öðrum hreppi sje mótak, sem 
miklu hægra er að ná til. Því gæti svo 
farið, að menn yrðu fegnir að sæta afar- 
kostum með mótak í öðrum hreppum, 
heldur en að nota það mótak, sem kost- 
ur er á innan hrepps, vegna þess að að- 
drættir á innanhreppsmótakinu yrðu 
svo dýrir. Jeg bendi á þetta einnig í 
sambandi við 3. gr., sem sett er til þess> 
að eigendur mólands skuli ekki geta 
sett mönnum afarkosti. En utanhrepps- 
búar geta ekki komist undir þessi ákvæði, 
af því að eigendur mólandsins hafa svo 
mikil völd gagnvart þeim, að þeir geta 
neitað þeim um mótak og því neytt þá 
til að sæta afarkostum.

Frsm. (Magnús Guðmundsson):
Jeg þarf ekki að segja nema örfá orð 
til svars ræðu háttv. 2. þm. S.-M. (B. 
St.). Það er misskilningur hjá honum, 
að brtí. nefndarinnar brjóti í bág við 
rjett leiguliða eftir ábúðarlögunum, því 
að ef leiguliði fær jarðarafnot i skiftum 
fyrir mótak, er auðsætt, að jarðareig- 
andi á ekkert af gjaldinu fyrir mótak- 
ið. Og ef kvaddir menn ættu að gera 
um slikt, mundu slikir matsmenn strax 
sjá, að svo væri, og mundu kveða svo 
á, að leiguliði fengi alt gjaldið. Slik 
tilfelli sem þetta koma sem sje ekkert 
þessu frv. við, því að það tekur alls eng- 
an rjett af leiguliða, en leggur að eins 
þær skyldur á hann að þola, með ákveðn- 
um skilyrðum, að mór sje tekinn upp í 
landi hans gegn gjaldi.

Háttv. þm. Stranda. (M. P.) hefi jeg 
þegar svarað.

ATKVGR.
Brtt. 65,1. samþ. í e. hlj.

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing).

1. gr., svo breytt, samþ. með öll- 
um gr. atkv.
2. gr. samþ. í e. hlj.

Brtt. 65,2. (ný 3. gr.) samþ. í e. hlj.
— 65,3. (ný 4. gr.) — - - —

5. og 6. gr. samþ. í e. hlj. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 21. fundi í Nd., mánudaginn 13. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 93, 
97).

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 22. fundi í Nd., þriðjudaginn 14. 

maí, var frv. aftur tekið til 3. u m r . 
(A. 93, 97, 116).

Afbrigði leyfð og samþ. um brtt. 116, 
er of seint var útbýtt.

Framsm. (Magnús Guömunds- 
son): Mjer finst heilög skylda min að 
vera nokkuð stuttorður, þar sem umr. 
hafa staðið svo lengi um 1. mál á dag- 
skrá. Allsherjarnefnd hefir komið fram 
með brtt. á þgskj. 97 um það, að ákvæði
3. gr. frv. gildi um mótak á árinu 1918. 
Ástæðan er sú, að frv. er orðið svo 
seint fyrir, að það nær ekki til mótaks 
á yfirstandandi ári, nema það sje tekið 
beinlínis fram. Svo er hjer brtt. frá 
háttv. þm. Stranda. (M. P.) við 1. gr., 
um mótak utan hrepps eða kaupstaðar, 
og get jeg vel fallist á hana, en eigi 
hefir hún verið borin undir nefndina í 
heild, svo að nefndarmðnn hafa atkv. 
sin óbundin. Fleira hefi jeg ekki að 
segja.

ATKVGR.
Brtt. 116. samþ. í e. hlj.

— 97. samþ. með öllum greiddum 
atkv. gegn 1. .

88



515 Þingmannáfrumvörp samþykt. 516
Mótak.

Frv., svo breytt, aamþ. í e. hlj. og 
afgr. til Ed.

Á 19. fundi í Ed., miðvikudaginn 15. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um mótak, 
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 130).

Á 21. fundi í Ed., föstudaginn 17. maí, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Kristinn Daníelsso ■: Jeg stend 
ekki upp til þess að lýsa því yfir strax, 
að jeg sje á móti þessu frv., en sitt- 
hvað er í því, sem mjer þykir athuga- 
vert.

Jeg skal ekki lieldur eyða mörgum 
orðum að þvi, hversu langt hefir verið 
gengið i þvi að taka eignir einstakra 
manna eignarnámi, þegar almennings- 
heill hefir krafist, en hjer finst mjer 
það álitamál, hvort ekki sje i þessu of 
langt gengið, eða að hjer sje um alíka 
almenningsheill að ræða.

Jeg tek það fram til athugunar fyrir 
þá nefnd, sem væntanlega fjallar um 
málið, að jeg lit svo á, að svo takmarka- 
laust ákvæði geti ekki stað’st, eins og 
hjer stendur í 1. gr. frv., þar sem til 
þess er ætlast, að hver, sem á land, sem 
nokkurt mótak er i, sje skyldur til þess 
að láta hvern og einn nota það eftir 
vild.

Nú stendur víða svo á, að mótak land- 
eignarinnar mundi ekki endast jörðinni 
sjálfri nema nokkurra ára bil, og virð- 
ist það þá allmikil óbilgirni að leyfa 
að rifa móinn þar upp, ef til vill allan á 
einu ári.

Jeg hefi sjálfur þekt slikar jarðir, þar 
sem mótakið hefir ekki enst nema um 
fáein ár og verið þá þrotið.

Jeg vil því leggja það til, að vænt- 
anleg nefnd taki ákvæði þetta til íhug-

unar og athugi, hvort hjer þurfí ekki 
að minsta kosti nokkur takmörk að 
setja.

Vil jeg svo gera það að till. minni, 
að frumv. verði visað til allsherjar- 
nefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 537) með 11 shlj. atkv.

Á 31. fundi í Ed., föstudaginn 30. mai, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 130, n.
238).

Frsm. (Magnús Torfason): Jeg
þarf eigi miklu við að bæta nefndarálit- 
ið, sem er á þgskj. 238. Brtt. við 1. 
gr. eru gerðar samkvæmt þvi, sem kom 
fram við 1. umr., að frv. gengi fullnærri 
eignarrjetti manna.

Jeg skal að eins geta þess, að per- 
sónulega er mjer ekki um ákvæði 3. 
gr., um gjald fyrir mótak. Er þar gjald- 
ið ákveðið 10% um fram það gjald, 
sem tekið var fyrir mótak á sama stað 
árið 1917.

Þetta gæti valdið töluverðu misrjetti, 
því að á siðastliðnu ári var gjald fyrir 
mótak mjög mishátt. Sumir teygðu það 
eins langt og unt var, aðrir seldu við 
hæfilegu verði, en enn aðrir langt und- 
ir sannvirði, fyrir vináttu sakir eða 
vensla. En þar sem frv. þetta er nokk- 
urskonar varaskeifa, leit nefndin svo á, 
að ekki tæki þvi að vera að raska 
þessu.

2. brtt., við 3. grein, er fram komin 
sökum þess, að svo leit út, sem kveða 
ætti sjerstaka menn til þess að skifta 
mógjaldi milli lánardrottins og leiguliða. 
Leit nefndin svo á, að það væri sjálf- 
sagt, að sömu mennimir, sem mætu gjald
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fyrir mótak, gerðu það lika, og vildi, 
að það kæmi ljóst fram.

Skal jeg svo ekki pína langþreytta 
háttv. deildarmenn með lengri ræðu um 
þetta mál.

ATKVGR.
Brtt. 238, 1. a. samþ. með 13 shlj. atkv.
- 238, 1. b. — — — — _

1. gr., svo breytt, samþ. með 13 
shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 

Brtt. 238, 2. samþ. raeð 12 shlj. atkv.
3. gr, svo breytt, samþ. með 12 
shlj. atkv.
4. -6. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. 

atkv.

Á 33. fundi i Ed., laugardaginn 1. 
júni, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
270).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og end- 

ursent Nd.

Á 38. fundi i Nd., mánudaginn 3. 
júni, var útbýtt

Frv. til Idga nm mótak, 
eins og það var samþ. við 3. umr. i Ed. 
(A., 289).

Á 40. fundi i Nd., miðvikudaginn 5. 
júni, var frv. tekið til einnar umr. 
(A. 289, n. 305).

Afbrigði leyfð og samþ. um nái. 305, 
er of seint var útbýtt.

Framsm, (Magnús Guðmunds-
son): Aðalefni frambaldsnefndarálitB- 
ins er það, að nefndin leggur til, að 
frv. þetta verði samþykt eins og það 
kom frá háttv. Ed. Á frv. hefir verið 
gerð sú breyting í háttv. Ed., að það 
er beinlínis fram tekið, að enginn sje 
skyidur til þess að láta raótak af hendi, 
nema jörð hans eigi mótak aflögu. En 
það er ekki skýrt, hvað átt er við með 
þessu orði, »aflögu«. Með þessu getur 
alls eigi verið átt við það, að nægilegt 
mótak sje fyrir jörðina sjálfa um ófyr- 
irsjáanlega framtíð, því að þá væri frv. 
meiningarlaust og með öllu gagnslaust. 
Nefndin skildi þetta ákvæði þannig, að 
meiningin með þvi væri sú, að móland 
jarðar væri nægilegt i nánustu framtið, 
og með þennan skilning fyrir augum 
leggur hún til, að frv. verði samþ.

Eitt atriði er það i nál. háttv. alls- 
herjarnefndar i Ed. um þetta frv., sem 
mjer finst ástæða til þess að athuga. 
Þar er svo að orði komist, að frv., eins 
og það kom frá Nd., heimili mónám 
á jörð »hvar sem er og hvernig sem 
á stendur*. Þetta er algerlega rangt, 
eins og hver getur sjeð, aem les frv., 
eins og það kom frá Nd. Það heimilar 
ekki mónám á jörð >hvar sem er«, þvi 
að skýrt er tekið fram i 1. gr., að óheim- 
ilt sje mónám utan hrepps, meðan mó- 
land er til innan takmarka hreppsins. 
Það heimilar ekki heldur mónám »hvern- 
ig sem á stendur«, þvi að það skilyrði 
er þó sett, að þeirn, sem óskar mótaks, 
sje nauðsyn á þvi og það einmitt á þeim 
stað. Það má ef til vill segja, að tryggi- 
legar sje frá frv. gengið eins og það 
er nú. En hins vegar eru þessi um- 
mæli háttv. allsherjarnefndar Ed. alger- 
lega rakalaus og bljóta að vera sprottin af 
þvi, að nefndin hefir eigi athugað nógu 
rækilega, hvað felst í frv.

33*
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Að svo mæltu vona jeg, að háttv. 
deild samþ. frv., eins og það liggur fyr- 
ir, og með skilningi allsherjarnefndar- 
innar í þessari háttv. deild.

ATKVGR.
Frv. samþ. með öllum gr. atkv. og 

afgr. sem

lö g frá Alþin g i.
(Sjá A. 309).

8. Eftirlaun Björns Kristjánssonar.
Á 7. fundi í Nd., mánudaginn 22. 

apríl, var útbýtt
Frumvarpi til laga um viðauka við 

lög nr. 80, 14. nóv. 1917, um breyting á 
lögum nr. 12, 9. júlí 1909, um breyting 
á lögum um stofnun Landsbanka, 18. 
eept. 1885, m. m. (A. 21).

A 9. fundi í Nd., miðvikudaginn 24. 
apríl, var frv. tekið til 1. u m r .

Flm. (Þorleifur Jónsson): Jeg
skal þegar geta þess, að það er sam- 
kvæmt vilja og vitund Björns banka- 
stjóra Kristján8sonar, að við berum 
þetta frv. fram. Hann hefir skýrt oss 
frá, að hann geti ekki starfað Iengur 
við Landsbankann, og tel jeg engan 
vafa á, að ástæður hans fyrir því, að 
hann nú hverfur þaðan, sjeu góðar og 
gildar. Við flutnm. væntum þess, að 
málinu verði vel tekið og álítum, að 
það þurfi ekki í nefnd; vona jeg, að 
formgallar sjeu ekki á frv., eins og það 
er. Hvað innihald frv. snertir, höfum 
við fordæmi áður, þar sem var Tryggvi 
sál. Gunnarsson; voru honum veittar 
4000 kr. á ári eftir að hann fór frá 
bankanum, og þá upphæð fer þetta frv.

Kristj&nssonar.

fram á. Sje jeg svo ekki ástæðu til 
að fara fleiri orðum um málið.

Einar Jónsson: Jeg ætla mjer 
ekki að mæla á móti frv. þessu, en 
háttv flm. (Þorl. J.) fórust orð á þá leið, 
að ekki mundi að ástæðulausu, að Björn 
Kristjánsson færi frá bankanum. Mun 
það vafalaust rjett vera, en jeg vil að 
eins biðja háttv. flutnm. (Þorl. J.) að 
skýra frá, hverjar þessar ástæður sjeu.

Flm. (Þorleifur Jónsson): Jeg
hefi engu við það að bæta, er jeg áður 
sagði. Úr því að bankastjórinn fer frá, 
veit jeg, að hann fer ekki að ástæðu- 
lausu. Ástæðurnar geta verið margar, 
svo sem heilsubrestur og það, að mað- 
urinn er nú hniginn að aldri. Má háttv. 
þm. (E. J.) vita, að slíkar ástæður eru 
góðar og gildar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með öllum gr. 

atkv.

Á 11. fundi í Nd., laugardaginn 27. 
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (Á. 21).

Sigurður Sigurðsson: Jeg ætla 
ekki að hefja neinar umr. um þetta 
mál. En á það vildi jeg benda, að jeg 
kynni betur við, að mál þetta færi ekki 
svo gegnum háttv. deild, að þvi væri 
ekki vísað til nefndar. Jafnvel þótt 
frv. sje stutt og flutningsmenn þess 
margir, þá hefir þó þetta mál, að þvi 
er mjer virðist, fleiri hliðar, sem vert 
er að athuga. Mæli jeg þetta ekki af 
neinum persónulegum ástæðum gagn- 
vart þeim manni, sem hjer er um að 
ræða, Birni bankastjóra Kristjánssyni, 
heldur frá almennu sjónarmiði.
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Geri jeg það því að till. minni, að 2, 
umr. sje frestað, og frv. vísað til alls> 
herjarnefndar.

Flm. (Þorleifur Jónsson): Vjer 
flutningsmenn litum svo á, að þetta frv. 
væri svo einfalt, ljóst og óbrotið, að 
það þyrfti ekki að fara í neina nefnd. 
Og mjer virðist enn, sem það sje ekki 
svo flókið eða margbrotið, að nefnd 
þurfi í það.

Eiginlega er bjer ekki nema um 
tvent að ræða, annaðhvort að samþ. 
frv. eða fella. Auðvitað gæti það kom- 
ið til mála að breyta upphæðinni, sem 
um er að ræða, en þó ímynda jeg mjer, 
að nefnd myndi ekki gera mikla breyt- 
ingu á því, og fara mjög í sama farið 
og þegar fyrverandibankastjóraTryggva 
Gunnarssyni voru veittar 4000 kr. i 
eftirlaun.

Jeg sje ekki, að það geti skaðað mál- 
ið, að það færi i nefnd, en hins vegar 
sje jeg enga knýjandi ástæðu til þess. 
Verð jeg því heldur á móti því, að mál- 
ið fari til nefndar.

Forsaetisráöherra (J. M.): Það
varðar sjálfsagt ekki mikíu, hvort þetta 
mál fer í nefnd eða ekki. En mjer 
sýnist, eins og háttv. flutnm. (Þorl. J.), 
að ef- háttv. deild vill veita þessum 
bankastjóra þessa upphæð i eftirlaun, 
þá þurfi ekki neina nefnd. Málið er 
svo einfalt. Ef einhver vill breyta upp- 
hæðinni, stendur öllum opið að bera 
fram brtt. til 3. umr. Það hefir ekki 
verið vani hjer á þingi um slik mál að 
vísa þeim til nefnda eða ræða þau 
mikið. Menn hafa viljað láta þau ganga 
umræðulitið gegnum þingið. Og það 
væri einnig æskilegt um þetta mál.

Sigurður Sigurðsson: Gagnvart 
þessum andmælum gegn því að vísa 
málinu til nefndar vil jeg taka það

Kristj&nssonar.

frara, að um mjög skyld frv. hefir það 
verið regla að vísa þeim til nefndar. 
Það mátti t. d. segja, er ræða var um 
það, að stofna prófessorsembætti i hag- 
nýtri sálarfræði við Háskóla íslands, að 
þar væri ekki að ræða um nema eitt 
af tvennu, annaðhvort að stofna em- 
bættið eða ekki. Þó var því visað til 
nefndar i báðum deildum og mikið um 
það rætt. Eins er um þetta frv., þótt 
ekki kunni að vera að ræða þar um 
nema 2 leiðir. En þær geta nú ef til 
vill verið fleiri. — Það geta vel verið 
þær hliðar á þessu máli, sem vert sje 
að athuga, enda þótt frv. sje stutt og 
ljóst og flutningsmenn þess margir, eins 
og jeg sagði áðan.

Held jeg þvi fast við uppástungu mína 
um, að málinu sje vísað til allsherjir- 
nefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til allsherjarnefndar (sjá 

A. bls. 541) með 13:9 atkv.

Umr. frestað.

Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 8. 
mai, var fram haldið 2. umr. 
um frv. (A. 21, n. 61).

Frsm. (Þorleifar Jónsson): Eins 
og nál. ber með sjer, hefir allsherjar- 
nefnd orðið sammála um það, að þetta 
frv. verði samþ. óbreytt. Þar sem 
engin brtt. hefir komið frá öðrum, álít 
jeg ekki þörf á að halda ræðu um mál- 
ið, en legg það að eins á vald háttv. 
deildar.

Gísli Sveinsson: Jeg hafði frá 
upphafi ætlað mjer að gera grein fyrir 
atkv. mínu í þessu máli, áður en það 
gengi út úr þessari háttv. deild, en jeg 
hefi veríð að bíða eftir því, að málinu
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yrði vísað til nefndar, sem og varð, og 
vildi jeg gjarnan sjá nál. áður en jeg 
segði það, sem jeg ætlaði að segja.

Þetta nál. frá allsherjarnefnd er nú 
komið, og satt að segja finst mjer það 
furðu fátæklegt að rökum; má kann 
ske segja, að það komi til af því, að 
allir virðast vera einhuga álits í þess- 
ari háttv. deild um, að þetta mál beri 
ekki að ræða og sjálfsagt sje að samþ. 
það. Háttv. nefnd virðist einnig vera 
á þeirri skoðun, þótt lítið innskot í nál. 
gefi til kynna, að eitthvað hafi þótt at- 
hugavert í málinu. En jeg ætla ekki 
að ræða um nál., og ekki um frv. i 
sjálfu sjer, og þess vegna ekki heldur 
það, sem komið hefir til greina úti í 
frá, í blöðunum, að greinargerðiu fyrir 
frv. muni tæpast vera samhuga álit 
þessarar háttv. deildar, heldur flutnings- 
manna,endabýst jeg við,að aðalflm. (Þorl.
J.) hafi samið hana og að hún standi á 
hans ábyrgð. Hitt er og liklegt, að 
hinir aðrir flutningsmenn hafi ekki vilj- 
að vera að gera neinn ágreining út af 
lítilfjörlegu orðalagi; jeg á sem sje við 
það, hvort þessi viðkomandi maður, sem 
hjer er farið fram á að fái eftirlaun, 
hafi staðið prýðilega í stöðu sinni. Það 
er vitanlegt, að um þetta bafa verið 
deildar skoðanir, og má auðvitað halda 
áfram að deila um það, en það er svo 
lítilfjörlegt, þótt það standi i greinar- 
gerðinni, að ekki er talandi um slíkt. 
En það er viðurhlutamikið að ganga inn 
á þá braut, sem frv. fer fram á, vegna 
þess, hvernig á stendur. Hjer er ekki 
verið að tala um menn, sem taldir eru 
sjáifsagðir eftirlaunamenn, þó að þau 
sjeu ávalt veitt með eftirtölum. Hjer 
er verið að tala um mann, sem er starfs- 
maður eða sýslunarmaður við einstaka 
stofnun. Fyrir því er, eins og kunnugt 
er, eittfordæmi; bankastjórinn, sem fór 
frá fyrir elli sakir, fjekk eftirlaun. Mjer 
er ekki kunnugt um, hvernig á þvi

stóð, en líklega hefir það verið með 
hliðsjón af starfi hans, bæði við þessa 
stofnun og aðrar, að Alþingi hefir vilj- 
að viðurkenna verðleika hans; mjer er 
sem sje ókunnugt um, hvort um það 
hefir verið nokkur flokkarigur í sinni 
tíö, geri ráð fyrir, að svo hafi ekki 
verið, þó að það hefði vel getað átt 
sjer stað. Þetta mál virðist vera mál 
allra flokka, og það er eftirtektarvert, 
að þessi maður, sem hjer er um að 
ræða, — jeg ætla ekki að dæma störf 
hans — hefir, eins og hinn, sem frá 
fór, verið við sömu stofnun; það er að 
eins sá munur á þvi, að hinn fór frá í 
hárri elli, en þetta er maður á besta 
aldri, og eftir þvi, sem þeir menn, sem 
til þekkja og vilja halda heiðri hans á 
lofti, segja, hefir hann staðið vel í 
stöðu sinni, og skal jeg ekki bera brigð- 
ur á það, því að hjer er annaðhvort að 
hrökkva eða stökkva. En jeg vil geta 
þess, að þetta er talsvert viðurhluta- 
mikið; hjer er komið inn á braut, sem 
varla verður snúið út af, nema því að 
eins, að það sýni sig að vera hin mesta 
óþurft að veita slík eftirlaun. En um 
leið og háttv. þingd. ætlar að viður- 
kenna þessa braut, eða að það sje sjálf- 
sögð leið, þá býst jeg við, að erfitt 
verði fyrir einstaka þm. eða nefndir, 
sem hjer eru, að færa föst rök fyrir 
þvi, að gamlir embættismenn, sem hafa 
slitið sjer út í þágu hins opinbera, eigi 
ekki heimtingu á eftirlaunum, — ekki 
einungis borgaralega, lagalega og póli- 
tiska, heldur og siðferðilega. Þessi að- 
ferð hefði átt að koma fram sem bein- 
linis viðurkenning á þeim rjetti, sem 
telja verður sjáifsagðan, að opinberir 
starfsmenn eigi skilið aðhlynning sins 
vinnuveitanda, þegar þeir komast á það 
skeið, að þeir geta ekki rækt starf sitt, 
en ef þeir hafa ekki staðið vel í stöðu 
sinni, þá eiga þeir ekki lagalega heim- 
ild til þeirra, og hafi þeir leyst störf
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sín illa af hendi, eiga þeir að sæta vít- 
um og fara frá án eftirlauna.

í þessum lögum er ekki farið í neitt 
manngreinarálit, og getur verið, að það 
sje rjett. Jeg drep á þetta vegna þess, 
að samkvæmt eftirlaunalöggjöf þeirri, 
sem embættismenn verða að hlíta, á 
hver maður, sem að dómi stjórnarvalda 
hefir ekki staðið vel í stöðu sinni, það 
á hættu að fá ekki eftirlaun.

Upphæðin er há, miðuð við launin, 
enda býst jeg við, að menn hafi eitt- 
hvað fett fingur út i þessa upphæð hjer 
í deildinni; en hún mun vera miðuð 
við launin og við það, sem viðgengist 
hefir i landinu, að embættismenn hafi 
notið.

Hjer er talað um, að embættismenn 
við þessa stofnun eigi að fá eftirlaun 
sem samsvari a/s af starfslaunum þeirra. 
Það getur verið, að þeir geti ekki lifað 
sómasamlega ef þeir hafa minna, en 
þess ber að geta, að það er eins og svo 
sje til ætlast, sem það verði ekki sagt, 
hvaðan eftirlaunin eiga að takast, en 
það er víst þannig, að það á ekki að 
vera af fje landssjóðs, heldur af fje 
bankans, eða svoleiðis hefi jeg skilið 
það, og vil jeg þá lýsa yfir því, að jeg 
greiði atkvæði með frv., og er þannig 
samþykkur nefndinni, en finst þó, að 
hún hefði getað skýrt betur frá ýmsum 
atriðum en mjer finst hún hafa gert. 
En með þessu er svo komið, að eitt 
bankastjórasæti þar er autt enn þá, og 
þá höfum við kann ske það, sem sagt 
hefir verið um þennan banka frá því 
að hann varð háður pólitisku flokka- 
rifrildi og bitlingum, ef sama aðferð 
verður höfð að skipa menn, sem enginn 
maður getur sjeð, þó að góðir og gegnir 
menn sjeu, að færir sjeu til að skipa. 
þau sæti, sem þeir eru þó látnir sitja í 
við bankann. Jeg vona, að landsstjórn- 
in muni setja þar mann, sem ekki er

Kriitj&nssonar.

að allra dómi óhæfur til þess — jeg segi 
landsstjórnin.

Nú vil jeg bíða og sjá hvað setur 
sjá hvort landsstjórnin heldur ekki upp- 
teknum hætti, sem þó kæmi mjer mjög 
á óvart.

Hákon Kristófersson: Háttv. 
þm. V. Sk. (G. Sv.) hefir tekið margt af 
því fram f ræðu sinni, sem jeg vildi 
sagt hafa, þrátt fyrir það, að mjer virð- 
ist hann taka aftur fyrri hluta ræðunn- 
ar með seinni hlutanum; get jeg því 
verið stuttorður, þar eð skoðanir okkar 
i aðalatriðunum falla saman.

Það, sem kom mjer til þess að biðja 
um orðið, var hið einkennilega orðalag 
á nál.; þar stendur sera sje: »eftir því 
sem atvik liggja til«. Jeg verð að segja 
það, að fyrir mig, sem ókunnugan, 
hefði jeg kunnað því betur, að einhverj- 
ar skýringar um þörf á framgangi þessa 
máls hefðu komið fram i nál., en það 
síður en að því sje til að dreifa.

Þegar þetta mál kom fyrir háttv. 
deild, hjelt jeg, að ástæðan til þess, að 
hlutaðeigandi maður vildi fara úr bank- 
anum, væri heilsulasleiki, og fanst mjer 
þá ekki mjög óeðlilegt, að þessi ósk 
kæmi fram, og það gæti til mála kom- 
ið, að honum væri sýndur einhver sómi 
fyrir það, að hann hefir margt ár erfið- 
að, og að mínu viti vel, í bankanum, 
en um það má auðvitað deila, hve upp- 
hæð sú ætti að vera há, er vel sæmandi 
væri fyrir mann þennan sem viðurkenn- 
ing fyrir trúlega unnið starf. Beri 
maður þetta saman við venjuleg eítir- 
laun embættismanna, þá dylst engum, 
að upphæð þessi, 4 þús. kr., er hærri 
en venja er til, borið saman við þjón- 
ustuár og launaupphæð. Þó að Tryggva 
sál. Gunnarssyni væri á gamals aldri 
veittar 4 þús. kr., þá var það ekki að 
eins fyrir starf hans í bankanum, held-
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ur sem viðurkenning fyrir vel unnið 
æfistarf. En síðan frv. kom fram hefi 
jeg sannfærst um, að orsökin er ekki 
heilsubrestur hlutaðeigandi manns, og 
verð jeg þá að segja það, að ef samþykt 
þessa frv. yrði til þess, að viðkomandi 
maður færi úr bankanum, þá væri nærri 
ver farið en heima setið, því að það er 
atriði, sem ekki verður um deilt, að það 
er ekki hagur fyrir Landsbankann að 
missa slikan starfskraft, sem hjer er um 
að ræða, og hefir slika þekkingu á 
högum manna á öllum sviðura úti um 
alt land. Jeg verð því að segja það, 
að hjer verða að vera þvingandi ástæð- 
ur til þess, að jeg geti samþykt þetta 
frv., og vildi jeg gjarnan óska, að það 
kæmi ekki til framkvæmda og að þessi 
háttv. maður (B. K.) sæti mörg ár í sama 
virðingarsessi, sem hann nú situr i.

í sambandi við þetta vil jeg geta 
þess, að hjer í Reykjavík gengur mikið 
bæjarelúður um þetta mál. Vitanlega 
má nú tæplega taka mikið mark á sliku, 
því að hjer er svo mörgu logið. Þess 
þykist jeg líka vís, að háttv. nefnd byggi 
ekki álit sitt á hviksögum þeim, er um 
það ganga, að meðal annars sjeu það 
meðstjórnendur þessa bankastjóra, er 
geri honum dvöl hans í bankanum lítt 
bærilega, sökum samvinnustirðleika 
þeirra. Hver trúir nú sliku um þá menn, 
sem hjer er um að ræða og báðir eru 
þektir að samvinnulipurð ?

Jeg verð að lýsa yfir því, að þrátt 
fyrir hinar hlýju tilfinningar og vinar- 
hug, sem jeg ber til Björns Kristjáns- 
sonar, þá virðist mjer mál þetta horfa 
þannig við, að jeg get ómögulega greitt 
því atkvæði mitt, enda væri það gagn- 
stætt afstöðu minni til eftirlaunamáls- 
ins yfirleitt. Má lika benda á það, að 
það fer í bág við þá stefnu, sem verið 
hefir efst á baugi hjá þjóðinni, án þess 
þó að jeg vilji segja, að hún sje i alla 
etaði rjett, en jeg vil taka undir það

hjá háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.), að það 
væri alveg óverjandi, sem jeg líka þyk- 
ist viss um, að engum þm. kemur til 
hugar að neita, ef Björn Sigurðsson 
bankastjóri, eða aðrir forstjórar bank- 
ans, færi frá á næstunni, að ekki væri 
látið ganga sama yfir hann eða þá eins 
og þann bankastjóra, sem nú er verið 
að tryggja eftirlaun. Það væri alveg 
rangt, meðan ekki er búið að minka 
eða taka af eftirlaun embættismanna 
landsins.

Jeg vil svo að endingu geta þess, að 
mjer finst sem það liggi einhverjar 
dylgjur í þessum orðum nál.: »eftir því 
sem atvik liggja til«. Vil jeg því fá að 
vita, hvað vakað hefir fyrir háttv. nefnd, 
því að ef þessar dylgjur eru rjettar, þá 
væri sjáifsagt ekkert að því að koma 
fram með þessi sanngjörnu atvikí málinu.

Að lokum vil jeg taka það fram, að 
jeg á viðkomandi manni (B. K.) svc 
margt gott að þakka, að jeg vil ekki 
taka höndum saman við suma af þeim 
mönnum, er fylgja frv., með þvi að stuðla 
að framgangi þess, því að jeg veit fyrir 
vist, að sumir af þeim mönnum, er nú 
leggja til, að frv. nái fram að ganga, 
gera það að eins af því, að þeir vilji 
koma Birni Kristjánssyni úr bankanum.

Bjarni Jónsson: Það er ekki ann- 
að en að jeg vildi beina þeirri spurn- 
ingu annaðhvort til háttv. flutnm. eða 
nefndarinnar, hvort þeir vissu til, að 
þessi maður hefði í hyggju að láta af 
starfi. Ef það er ekki, er óþarfi að fara 
með þessi rök og þá rjettara að vísa 
málinu til stjórnarinnar, en ef hann er 
staðráðinn í þvi að segja af sjer, sök- 
um heilsubrests, horfir málið öðruvísi 
við, og verður maður þá að vera fljót- 
ur til. (G. Sv.: Það stendur í grein- 
argerðinni). Á þesskonar hálfum svör- 
um verður ekki bygt; það þurfa að 
koma góð og greinileg svör um það,
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hvort það er af heilsubresti eða öðrum 
ástæðum. Þessa spurningu leyfi jeg mjer 
að leggja fyrir nefndina.

Frsm. (Þorleifar Jónsson): Þessi 
fyrirspurn, sem háttv. þm. Dala. (B. J.) 
vill leggja fyrir flutningsmenn og nefnd- 
ina, er þannig vaxin, að það er ekki 
gott að svara henni nema fyrir hlutað- 
eiganda sjálfan. En jeg get þó getið 
þess, að við okkur flutnm. mælti hann 
svo, að hann ætlaði bráðlega að fara úr 
bankanum; hvort það er sökum heilsu- 
brests getur háttv. þm. Dala. (B. J.) 
látið stjórnina spyrja hann um þegar 
hann sækir um lausn. Hann hefir að 
eins skýrt svo frá, að hann ætlaði að 
fara frá þessari stofnun bráðlega; meira 
get jeg ekki sagt fyrir hönd þeirra 
manna, sem frv. flytja. En fari maður- 
inn ekki frá þessari stofnun, þá hefir 
hann sín laun sem bankastjóri eftir sem 
áður, og kemur ekki til greina kostn- 
aður við eftirlaunagreiðslu á meðan svo 
stendur. (B. J.: En ef hann deyr í 
8töðunni, þá er þessi mikla fyrirhöfn 
til einkis).

Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) vildi halda 
því fram, að þetta væri órjúfanlegt for- 
dæmi; en jeg held ekki, að það þyrfti 
undir öllum atvikum að vera það, þótt 
jeg hins vegar búist við, að svo geti 
farið, að þessi stofnun greiði þeim, er 
henni stýra vel og lengi, einhver eftir- 
laun eða lifeyri, eða þá að launin yrðu 
hækkuð, eins og farið var fram á af 
sumum á siðasta þingi. En i raun og 
veru ætlast nefndin alls ekki til, að þetta 
verði sjálfsagt fordæmi fyrir þvi, að hver 
maður, sem færi frá þessari stofnun 
eftir svo og svo stuttan tíma, hefði þessi 
eftirlaun. Hvernig sem menn kunna að 
lita á þetta mál, — og jeg sje að sum 
blöðin hafa gert sjer mikinn mat úr 
þessu máli; þau hafa rætt það dag eftir

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

Kristjinssonar.

dag — held jeg þó, að ekki verði born- 
ar brigður á, að þessi maður hafi stað- 
ið vel í stöðu sinni. En ef það reynist, 
að það hafl verið miður, þá er það al- 
veg nýtt atriði, sem þar kemur til skjal- 
anna og oss flutnm. er ekki kunn- 
ugt um.

Með þessu tel jeg þá að nokkru leyti 
svarað því, sem háttv. þm. Barð. (H.
K.) vjek að. Hann talaði um, að það 
væri hæpið vegna fordæmis að veita 
þessi eftirlaun og vildi, að það kæmi i 
ljós einhver knýjandi ástæða til þess, 
en eins og jeg hefl sagt, hefl jeg ekkert 
um það að segja; hlutaðeigandi mun á 
sínum tima skýra stjórninni frá þvi, 
hvort það er fyrir heilsubrest eða ann- 
að, sem hann beiðist lausnar.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 15:7 atkv., að við* 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: M. G., M. P., M. Ó., P. 0, P. Þ.,
S. St., Sv. Ó., Þorl. J., Þoret. J.,
E. A., G. Sv., J. J., J. M, J. B.,
Ó. B.

nei: S. S., St. St., Þór. J., B. Sv, B. J., 
E Árna., H. K.

Fjórir þm. (B. K., B. St., E. J. og P.
J.) fjaretaddir.

Fyriraögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með öllum gr.

atkv.

Á 20. fundi í Nd., laugardaginn 11. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 21, 
99).

Brtt. 99. var ekki útbýtt fyr en á 
fundinum. — Afbrigði leyfð af ráðherra, 
en feld af deildinni með 11 : 12 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

31
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já; G. Sv., H. K., J. J., J. B., M. G., 
P. Þ., St. St., Þorst. J., B. Sv., B. 
J., E. Arna., Ó. B.

nei: M. P., M. Ó., P. 0., S. S., S. St., 
Sv. Ó., Þorl. J., Þór. J., B. St., E. 
A., E. J.

Þrir þm. (B. K., E. J. og P. J.) fjar- 
staddir.

Bjarni Jónsson: Það fæst von- 
andi fyrir þessum miklu föðurlandsvin- 
um að tala um frv., þótt ekki megi tala 
um till., sem fer eitthvað í bága við 
þeirra ágæta vilja, og er vonandi, að 
það verði í minnum haft, hve óðfúsir 
vissir menn voru að koma að till. En 
þess er að geta, sem gert er, og þótt jeg 
geti ekki komið fram till. hjer, þá hefi 
jeg þó alla hentugleika til að láta al- 
þjóð fá að vita, hvað hjer hefir verið 
afrekað, svo að hún megi heyra og 
skilja, hvað fram fer hjer á Alþingi, og 
skal það eigi síður gert fyrir þá greið- 
vikni, er mjer hefir sýnd verið. (8. St.: 
O-já, við erum ekki hræddir). Hann 
segist ekki vera hræddur, þessi háttv. 
þm. (S. St.), en ef nokkur hefir ástæðu 
til að vera það, þá er það hann. En 
tölum um það síðar.

Nú segja háttv. fiutningsmenn þessa 
frv., að þetta sje trúnaðarstaða svo mik- 
il, að það þurfi endilega að moka eftir- 
launum i hvern þann, sem kominn er í 
hana, og hvernig sem hann er kominn 
að henni. En það er lika undarlegt, 
eftir skoðun þessara ágætu manna, að 
þeir ímynda sjer sjerstaka ástæðu til að 
láta einn mann, sem gegnir þessari 
ákaflega miklu »trúnaðarstöðu hjá þjóð 
vorri«, fá eftirlaun, en engan annan, er 
sömu stöðu gegnir. Jeg tala hjer sjer- 
staklega til þeirra manna, sem ekki 
þorðu að láta þessa brtt. mína komast 
að, og þykir mjer undarlegt, ef þeir 
halda það, að það sje einn sjerstakur 
maður svo sjerlega kjörinn í þessa

Kristjánssonar.

trúnaðarstöðu, að hann einn eigi að fá 
eftirlaun, en enginn annar. Jeg hefi 
heyrt það, að góðir stjórnmálamenn 
vilji hafa satnræmi í því, sem þeir koma 
með á þingunum, og að það, sem rjett 
sje að veita einum, það sje einnig rjett 
að veita öðrum, en það litur ekki út 
fyrir, að þessir ágætu menn skilji það; 
það lítur út fyrir, að þeim hafi verið 
svo fastir í huga verðleikar þessa eina 
manns, að þeir sjái ekki verðleika ann- 
ara, eða virðist koma auga á þá. Og 
þegar nú þessir ágætu þm. og rniklu 
föðurlandsvinir, sem hjer sitja, sáu, að 
hjer kom fram till. um að hafa sam- 
ræmi í því og láta alla þá ágætu menn, 
sem gegna þessum miklu »trúnaðar- 
8törfum með þjóð vorri«, fá eftirlauna- 
rjett, þá hefðu þeir átt að minnast þess, 
að rjett var að gera öllum jafnágætum 
mönnum í öllum jafnmiklum trúnaðar- 
stöðum jafnt undir höfði, en það hefir 
þeim ekki litist að gera. Jeg þykist nú 
vita, að þeir muni svara mjer með því, 
sem stendur í greinargerð frv., að það 
muni standa til, að hann láti bráðlega 
af stjórn bankans. En hvað er þetta 
bráðlega? Hver giskar á nær það verð- 
ur? Jeg hefi spurt bæði háttv. flutnm. 
og allsherjarnefnd um það, hvort þessi 
maður ætlaði að fara frá stjórn bank- 
ans, því að það gæti mjög mikið breytt 
atkvæði mínu um málið, hvort hann er 
til neyddur, sakir vanheilsu, að segja 
starfinu lausu, heldur en ef einhver og 
einhver giskar á, að hann ætii bráðlega 
að láta af starfi sínu, en hverskonar 
mælikvarði á tíma þetta »bráðlega« er, 
það getur verið nokkuð mismunandi. 
Það getur vel verið, að maðurinn láti 
ekki af stöðunni fyr en eftir 15 ár, og 
það get jeg ekki talið bráðlega. Eða 
hálfa öld, segir sessunautur minn, Vig- 
urklerkur (S. St.). (Hldtur). Já, hugs- 
um oss, að þegar hann kom i Vigur, 
hefði verið sagt, að hann ætlaði bráð-
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lega að fara frá, og nú hefir hann setið 
þar í hálfa öld. Það eru þess vegna 
engar upplýsingar, þótt háttv. flutnm. 
frv. (Þorl. J.) láti þess getið, að hann 
ætli bráðlega að fara frá starfi sínu, en 
ef jeg væri viss um, að maðurinn ætl- 
aði að fara frá starfinu nú þegar, vegna 
þess, að hann væri miður sin af van- 
heilsu til að vinna sjer fyrir lífsviður- 
væri, myndi jeg undir eins greiða at- 
kvæði með þvi, að hann fengi eftirlaun, 
en að veita þau einum manni í þessari 
ágætu trúnaðarstöðu, það geri jeg ekki.

Eftir því sem háttv. flutnm. (Þorl. J.) 
sagði um daginn, að það gæti varla 
staðið lengi, að forstöðumenn bankans 
ljetu sjer nægja með þessi 6 þúsund 
krónur, eftirlaunalaust, þá getur vel 
verið, að það sje lágt fyrir bankastjóra, 
en borið saman við aðrar Btöður lands- 
ins, nokkuð miklar trúnaðarstöður, er 
það ekki svo mjög lágt. Við skulum 
taka lærðu stjettina, t. d. læknana hjer 
við Háskólann, sem hafa nokkuð mikl- 
ar trúnaðarstöður, með því að tjarga 
lífinu í bankastjóra og aðra menn, og 
athuga hvort þeir kvarta um, að þeir 
hafi of lág laun, — eða sagnfræðikenn- 
arann þar, Jón Jónsson, þennan ágæta 
og fróða kennara, — hann hefir eitt- 
hvað 2800 krónur i laun, og enginn tal- 
ar um, að hann þurfi að fá eftirlaun. 
Svona gæti jeg talið upp mýmarga, og 
getur verið, að sumir leggi eins mikið 
upp úr þvi, sem þarf að vera og á að 
vera, svo að rjett sje, eins því einu að 
halda sem mest í aurana.

Jeg vil ekki rengja þau ummæli flutn- 
ingsmanna, að maðurinn hafi staðið 
sæmilega i stöðu sinni, nje rýra hann á 
nokkurn hátt, ef hann þarf þessara 
eftirlauna með, en það vil jeg láta um 
mælt, að stjórnin hefir vissulega altaf 
valið vel og mun velja vel í þessar 
stöður, og ætla jeg þess vegna rjett, að

annaðhvort njóti allir hins sama, eða 
enginn.

Jeg mundi hafa sagt eitthvað fleira, 
ef menn hefðu leyft þessari till. minni 
að komast að; hefði jeg þá sennilega 
að ýmsu leyti stutt mál þeirra manna, 
er hafa haldið þvi fram, hversu ágætir 
þeir menn væru, er við þessi störf hafa 
fengist, en mjer er ekki hægt um vik, 
þegar þeir vilja útiloka alla menn nema 
þennan eina mann, þvi að þótt þeir 
telji það liklegt, að hann ætli að fara 
frá, án þess að nokkur skapaður hlut- 
ur heyrist um það, þá get jeg ekki 
trúað því, frekar en öðru, sem jeg heyri 
úti á götunni, t. d. eins og því, sem mjer 
var sagt hjerna úti á götunni áðan, að 
þra. ætluðu að fara að hlaupa heim af 
þingi.

Jeg hefði kann ske átt að gera mönn- 
um það til eftirlætis að halda dálitið 
lengri ræðustúf, en mjer þykir þó þetta 
við hóf, að kosta þessu til, og segi því 
ekki meira.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 16 : 7 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. St., E. A., G. Sv., J. J., J. M., 
J. B., M. G., M. P., M. Ó., P. 0., 
P. Þ., S. St., Sv. Ó., Þorl. J., Þorst. 
J., Ó. B.

nei: B. J., E. Árna., H. K., S. S., St. St., 
Þór. J., B. Sv.

Þrír þm. (E. J., P. J.. og B. K.) fjar- 
staddir.

Frv. afgr. til Ed.

Á 17. fundi í Ed., mánudaginn 13. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um viðauTca við lög 
84*
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nr. 80, 14. nóv. 1917, um breyting d lög- 
um nr. 12, 9. júli 1909, um breyting d 
lögum um stofnun landsbanka, 18. sept. 
1885, m. m.,
eins og það var samþykt við 3. umr. I 
Nd. (A. 106).

Á 19. fundi í Ed., miðvikudaginn 15. 
tnaí, var frv. tekið til 1. u m r.

Halldór Steinsson: Jeg leyfi mjer 
að leggja til, að frv. þessu verði, að 
lokinni þessari umr., visað til allsherjar- 
nefndar.

Kristinn Danfelsson: Þó að jeg i
sjálfu sjer sje ekki á móti þvi, að 
frv. þessu verði visað til nefndar, vil 
jeg þó láta i Ijós, að jeg tel þessa enga 
þörf. Jeg geri ráð fyrir, að því verði 
vel tekið í þessari háttv. deild. Það 
heflr verið alllengi til meðferðar í hv. 
Nd. og heflr þar verið athugað í nefnd, 
og það er svo óbrotið, að allir háttv. 
þm. hafa getað athugað það til fulln- 
ustu. Mjer flnst þvi heppilegast að lofa 
frv. að ganga áfram rjetta boðleið nefnd- 
arlaust, þótt jeg hins vegar geri það 
ekki að neinu kappsmáli.

Signrjón Friöjónsson: Jeg hefí 
litið svo á, að hjer á landi væru tvö 
aðalskilyrði fyrir því, að menn fengju 
eftirlaun og hversu há, hið fyrra, að 
embættismaðurinn væri orðinn ófær til 
þess að gegna embætti sinu, annaðhvort 
vegna elli eða heilsubilunar, og hið sið- 
ara, að eftirlaunahæðin væri miðuð við 
embættisaldur.

Frv. það, er hjer liggur fyrir, fer i 
bága við bæði þessi skilyrði.

Það er talinn almennur vilji hjer á 
landi, að eftirlaun verði afnumin, og 
svo er að sjá, að þingviljinn hafl 
fremur hallast á þá sveifina i 
seinni tið. í þessa átt bendir, meðal 
annars, álit milliþinganefndarinnar i

Kristjánssonar.

launamálum. Jeg álít nú raunar, að 
almenningsviljinn sje á rangri leið i 
þessu máli og að hið rjetta markmið 
sje, að allir fái eftirlaun. Jeg er því 
ekki á móti þessu frv. vegna þess, að 
jeg sje andstæður eftirlaunum yfirleitt, 
nje heldur eftirlaunum til þess manns, 
sem hjer um ræðir sjerstaklega, heldur 
vegna þess, að jeg sje ekki, að hin 
rjettu skilyrði sjeu fyrir hendi.

Þetta tek jeg fram sem greinargerð 
fyrir atkvæði mínu.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 537) með 8 shlj. atkv.

Á 30. fundi i Ed., miðvikudaginn 29. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 106, 
n. 218, 235, 239).

Framsm. (Jóhannes Jóhannes* 
soii): Um frv. það sjálft, sem hjer 
liggur fyrir, og brtt. allsherjarnefndar, 
get jeg látið mjer nægja að visa til 
nefndarálitsins á þgskj. 218, sem jeg 
vænti, að háttv. deildarmenn hafi fyrir 
sjer.

Að því er snertir brtt. á þgskj. 235 
og 239, skai jeg leyfa mjer að benda 
á það, að eins og nefndarálitið ber með 
sjer, er frv. flutt eftir ósk bankastjóra 
þess, sem hlut á að máli, og að hann 
hefír einnig samþykt brtt. þær, sem alls 
herjarnefnd leggur til, að á því verði 
gerðar.

Verði eftirlaunaupphæðin færð niður, 
þykist jeg mega fullyrða, að hann vilji 
ekki sætta sig við frv. og þá halda 
áfram að eiga sæti í bankastjórninni, 
jafnvel þótt hann með því stofni heilsu 
sinni i voða. Það er því að mínu áliti 
talsverður ábyrgðarhluti fyrir háttv.
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deildarmenn að greiöa atkvæði með 
brtt., því að hart finst mjer það, að hálf- 
avelta menn til þess halda áfram að 
gegna störfum, sem eru heilau þeirra 
ofvaxin.

Það mundi og líta undarlega út, ef 
til vseru lög um, að greiðá skuli banka- 
stjóra þessum eftirlaun frá 1. júlí næst- 
komandi, sem hann hefir sjálfur óskað 
settan sem timatakmark fyrir brottför 
sinni úr bankastjórninni, og að hann 
hjeldi samt áfram að vera i bankastjórn- 
inni, auk þess sem slík lög yrðu þýð- 
ingarlaus, þvi að það væri alveg á valdi 
bankastjórans, hvort þau kæmu til fram- 
kvæmda eða ekki.

Jeg verð þvi að ráða háttv. deild frá 
því að samþykkja þessar brtt og ráða 
henni til þess að samþykkja frv. með 
brtt. allsherjarnefndar.

Eggert Pálsson: Jeg hefi ásamt 
þrem háttv. þm. leyft mjer að koma 
fram með brtt. á þgskj. 235, þar sem 
farið er fram á að lækka eftirlaun Björns 
Kristjánssonar úr 4000 kr. niður í 2000 
kr. Orsökin er engan veginn sú, að 
við berum öfund eða óvild til þessa 
manns, heldur viljum við, að eftirlaun- 
unum væri stilt við hóf og að eitthvert 
samræmi sje í þeim við eftirlaun ann- 
annara embættismanna. En hvorttveggja 
virðist vanta í frv. Okkur virðist ekki 
hófs gætt og hins ekki heldur, að rjett 
og hæfilegt hlutfall sje á milli þessara 
eftirlauna og annara embættismanna. 
Að veita a/j sjálfra launanna í eftirlaun 
er of hátt, sjerstaklega þegar þess er 
gætt, að starfstiminn er að eins 9 ár. 
Og þetta verður enn þá meir áberandi, 
þegar þess er gætt, hve há upphæðin 
er. 4000 kr. er eins há upphæð og 
betri embættismannalaun gerast nú. 
Osamræmið er þvi mjög áberandi. Mann- 
inum ber i raun og veru ekki nema 
1400 kr., ef farið væri eftir reglum

Kristjánssonar.

þeim, sem giida um eftirlaun embættis- 
manna þessa lands.

Það má ef til vill segja, að hjer hagi 
svo til, að fordæmi sje um þetta áður, 
þar sem Tryggva heitnum Gunnarssyni 
voru veitt eftirlaun jafnbá og hjer er 
farið fram á. En jeg lít nokkuð öðrum 
augum á það; jeg lít svo á, sem eftir- 
laun hans hafi eigi aðallega verið veitt 
fyrir starfsemi hans fyrir Landabank- 
ann, heldur hafi það verið nokkurskon- 
ar heiðurslaun fyrir gjörvalla starfsemi 
hans i þarfir þjóðarinnar, auk þess sem 
svo sjerstaklega stóð á með hann, að 
hann varð að fara frá Landsbankanum 
í fullu fjöri og fullfær um að starfa fyr- 
ir bankann, einungis af pólitiskum ástæð- 
um, og þvi harla ósanngjarnt að láta 
hann gjalda hinna pólitisku kringum- 
Btæðna, er þá voru.

Jeg býst við* því, að einhver kunni 
að segja, að þessi eftirlaun eigi ekki 
að greiða úr landssjóði; það sje Lands- 
bankinn, sem eigi að greiða þau, og 
þess vegna þurfi ekki að spara eða 
fylgja svipaðri reglu og þeirri, sem 
gildir um eftirlaun úr landssjóði. En 
jeg tel þetta vera nokkuð hið sama, 
því að Landsbankinn er eign landsins, 
og oss ber ekki siður að hugsa um hag 
hans en landssjóðsins.

Þessi till. hlýtur, ef hún verður samþ , 
að hafa eftirköst í för með sjer. Þeir 
bankastjórar Landsbankans, er láta af 
starfi sínu sakir elli eða heilsubilunar, 
geta, er þeir biðja um eftirlaun, bent á 
frv. þetta, og saman borið við það ættu 
þeir rjett á því að fá svipuð eftirlaun. 
Og slikt hið sama gætu aðrir starfs- 
menn bankans einnig gert.

Við, sem berum fram þessa brtt., er- 
um ekki mótfallnir því, að þessi maður 
fái hæfileg eftirlaun, saman borið við 
önnur eftirlaun, og á meðan eftir- 
launalögin eru í gildi á annað borð. En 
við getum ekki verið samþ. þvi, að hið
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háa Alþingi fari að rjúka til að láta 
honum i tje gifurlega há eftirlaun, sam- 
tímis og raddir koma fram um afnám 
eftirlauna alment, og nær samtimis og 
þingið hefír afnuroið eftirlaun hjá sum- 
um embættismönnum, það er að skilja 
ráðherraeftirlaunin. Mótsögnin, sem hjer 
á sjer stað, verður enn berlegri, þegar 
gefnar eru gætur framkomu þingsins í 
öðrum fjármálum. Þegar þetta sama 
háa Alþingi er að ræða um laun til 
starfsmanna landsins, þá eru launin 
numin svo við neglur sjer, að undan 
blæðir, og við borð liggur, að jafnvel 
heil stjett landsins hætti starfi fyrir það. 
Þótt því háttv. Nd. hafi samþ. þessi 4 
þúsund kr., þá er jeg ekki í vafa um, 
eftir meðferð þeirri að aæma, sem önn- 
ur frv. um laun til starfsmanna lands- 
ins hafa fengið hjá henni, að ýmsir 
háttv. þm. þar hafi ekki gert það með 
góðri samvisku að greiða atkv. með 
þessari eftirlaunafúlgu.

Háttv. frem. (Jóh. Jóh.) tók það fram, 
að ef eftirlaunataki fengi ekki svona 
há eftirlaun eins og frv. segir, þá 
mundi hann halda áfram að vera banka. 
stjóri. En jeg fæ ekki skilið, að það 
væri neitt tjón fyrir Landsbankann eða 
landið, þótt svo yrði. En ef svo væri, 
þá væri það sannarlega ekki meðmæli 
með því að veita þessi eftirlaun svona 
óvenjulega há. Háttv. frsm. (Jóh. Jóh ) 
sagði og, að það væri heilsutjón og líf- 
tjón fyrir hann að sitja áfram í bank- 
anum, og nefndin segir hið sama i áliti 
sinu. En þessi ummæli eru með öllu 
órökstudd, og þeim fylgir ekkert lækn- 
isvottorð, sem þó ætti að vera. Annars 
eru fleiri órökstuddir dómar í nefndar- 
álitinu, t. d. að bankastjórinn sje eigna- 
laus maður. Orsökina til þess segir 
nefndin vera þá, að hann hafi látið son 
sinn fá eignir sínar til umráða, en get- 
ur þess ekki, hvort það hafi verið fyrir 
gjald eða ekki neitt. En þótt hann

hefði afhent syni sinum eignir sinar án 
þess, að beint gjald kæmi á móti, þá 
mætti álita, að hann gæti stuðst við 
það í elli sinni. Að minsta kosti lítur 
almenningur svo á, sem sá sje ekki á 
hjarni staddur, sem á góð og efnileg 
börn til að styðjast við í elli sinni.

Jeg vænti, að hæstv. forseti beri till. 
okkar fyrst upp, þar sem það er lægsta 
tala, en annars mun jeg að sjálfsögðu 
beygja mig hvað það snertir fyrir úr- 
skurði hæstv. forseta.

Frsm. (Jóhannes Jóhannes-
son): Jeg vil benda á, að það má 
ekki mæla eftirlaun bankastjóra eftir 
sama mælikvarða og eftirlaun annara 
embættismanna. Það hefir verið svo, 
að menn hafa þá fyrst fengið slíka 
stöðu, þegar þeir hafa sýnt dugnað og 
eru teknir að eldast, og því geta þeir 
ekki borið eins úr býtum og þeir, er 
verða embættismenn yngri að aldri.

4000 kr. eftirlaun þau, sem hjer er 
um að ræða, eru ekki há, þegar gætt 
er að því verðfalli, sem orðið hefir á 
peningum — eru ekki meira en 2000 kr. 
voru, er síðustu bankastjóraeftirlaun 
voru ákveðin. Ef Björn bankastjóri 
Eristjánsson hefði komist í embætti á 
þeim aldri, sem venja er til, þá hefði 
hann verið búinn að vera embættismað- 
ur í 30 ár og ætti heimting á 2/s launa 
sinna í eftirlaun, eða 4000 kr., eins og 
frv. fer fram á.

Háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) hjelt 
því fram, að nefndin færi með órök- 
stutt mál, og virtist gera kröfu til, að 
nefndin færði lagasönnur á ummæli sín. 
I tilefni af þessu skal jeg taka það 
fram, að ummælin eru eftir bankastjór- 
anum sjálfum, og tel jeg, að við það 
megi una, og það hefir ekki verið sið- 
ur hjer á Alþingi að krefjast þess, að 
bú væru skrifuð upp eða ummæli stað- 
fest með eiði eða efnahagsskýrsla tek-
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in af þeim, sem eftirlauna hafa átt að 
verða aðnjótandi, eins og gert er af 
þurfamönnum áður en þeir þiggja sveit- 
arstyrk.

Kristinn Daníelsson: Við fyrstu 
umr. um frv. þetta tók jeg það fram, 
að jeg teldi enga þörf á því, að það 
væri sett i nefnd; annars vegar vegna 
þess, að maður sá, er hjer á hlut að, 
er svo kunnur öllum háttv. deildarmönn- 
um, og hins vegar vegna þess, að mál- 
ið væri svo einfalt; það væri öllum 
háttv. deildarmönnum fært að gera sjer 
sjálfum grein fyrir því, hvern kost þeir 
vilja gera Birni bankastjóra Kristjáns- 
syni, er hann lætur af störfum sem 
bankastjóri fyrir Landsbankann. Og 
jeg fann enga ástæðu til að hrekja frv. 
á milli deilda, ef háttv. þm. gætu ann- 
ars fallist á aðalefni þess, en nú sje 
jeg, að háttv. nefnd ætlast til þess, og 
tel jeg það miður farið, þótt jeg sje 
henni hins vegar samþ. i aðalatriðun- 
um. Jeg hefi ekkert á móti þvi að 
breyta fyrirsögn frv., en jeg tel það 
ekki skifta svo miklu máli, að ástæða 
sje að hrekja frv. þess vegna, og ekki 
sje jeg heldur neina ástæðu til að setja 
inn í frv. timatakmark það, er nefndin 
hefir sett. Jeg er því í sjálfu Bjer á 
móti brtt. nefndarinnar og finst þær 
ekki skifta neinu máli, en best fara á 
því að samþ. frv. óbreytt. Slík af- 
greiðsla hefði mjer þótt samboðnust 
háttv. efri deild.

Það er öllum háttv. þm. fyllilega 
kunnugt og Ijóst, að þessi maður hefir 
af mikilli óeigingirni lagt fram allan 
áhuga i þarfir bankans. Tel jeg vist, 
að hyggindi hans og þekking hafi kom- 
ið að góðu í þeim störfum, og veit jeg, 
að jeg get mælt þetta fyrir munn 
margra. Og þótt einhverjir, sem minni 
velvild bera til hans, skoðuðu þetta á 
annna hátt, þá mundi þó enginn draga

hitt i efa, áhuga bans og ósjerhlifni 
sina og hyggindi til þess að efia og 
bæta hag og viðgang stofnunar þeirrar, 
Landsbankans, er hann hefir unnið fyr- 
ir. Vil jeg hjer engar öfgar, heldur 
sannindi ein, sem jeg gæti jafnt sagt 
um óvin sem vin.

Brtt. þá, sem fram hefir komið og 
prentuð er á þgskj. 235, mætti lita svo 
á, að væri komin fram af ertni eða af 
því, að menn vildu móðga bankastjór- 
ann, ef hún væri ekki frá þeim mönn- 
um, sem jeg ætla alls ekki slíkt og frí- 
tek þá frá því. En þar sem þeir færa 
þau rök og telja sig bera till. eingöngu 
fram í því skyni, að láta vera samræmi 
milli þessara eftirlauna og eftirlauna- 
laganna, þá mun erfitt að ná því sam 
ræmi, svo að engin missmiði finnist á, 
og ekki er það samræmi til nú i eftir- 
launalögunum sjálfum; nægir þar að 
benda á eftirlaun prestá, saman borið við 
eftirlaun t. d. sýslumanna. Hjer er ekki 
heldur um lögboðin eftirlaun að ræða, 
heldur um það, hvernig þingið vill gera 
til manni, sem lætur af samviskusam- 
lega unnu mikils háttar starfi, og þá lít 
jeg svo á, sem þingið verði að greiða 
mönnum eftir þvi, hversu samviskusam- 
lega þeir hafa leyst störf sín af hendi. 
Og þegar um bankastjórastarf er að 
ræða, þá munu einatt verða valdir þeir 
menn í það, er verða að leggja niður 
önnur arðvænlegri störf og þess vegna 
fá órífieg laun. Þetta hefir þessi maður 
gert og alls engan aukahagnað haft við 
hliðina á starfi sinu.

En ef það á að vera samræmi, þá ætti 
að bera saman við fyrv. bankastjóra. 
Og jeg þykist ekki gera þeim sál. heið- 
ursmanni Tryggva Gunnarssyni neitt 
rangt til, þótt jeg segi, að Björn banka- 
stjóri Kristjánsson hafi ekki síður nje 
síðra pund lagt fram i þarfir bankans.

Og þegar verið að ákveða upphæð 
eftirlaunanna, þá verða háttv. þm. að
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gæta þess, að orðið hefir hin síðustu ár, 
stríðsárin, gífurlegt verðfall á pening- 
um, svo að sama upphæð er nú í raun- 
inni miklu lægri laun en þá.

Jeg vona því, að brtt. verði ekki sam- 
þykt, enda verð jeg að taka undir með 
háttv. framsm. (Jóli. Jóh.) um það, að 
það er vafasamt, hvort það hefði þá 
nokkra þýðingu að samþykkja frv., því 
að jeg get þá búist við, að þessi mað- 
ur sjái Bjer ekki fært að nota rjettinn, 
en hætti á um heilsufar sitt að halda 
áfram og láta ráðast um siun, hvað við 
tekur á öðru þingi.

Jeg vil því eindregið mæla með þvi, 
að frv. verði samþ. óbreytt, að minsta 
kosti að efni og aðalatriðum.

ATKVGR.
Brtt. 235. feld með 9:4 atkv.

— 239. — — 9:5 —
— 218,1. (ný frvgr.) samþ. með 8:3 

atkv.
— 218,2. (ný fyrirsögn) samþ. með 

8:1 atkv.
Frv. vísað til 3. u m r. með 9 : 5 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: G. G., H. Sn., Jóh. Jóh., K. D., M. 
K, M. T., S. E., S. J., G. B.

nei: E. P., G. Ó., H. St, K. E., S. F.

Á 32. fundi i Ed., föstudaginn 31. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r. með 
fyrirsögninni

Frumvarp til laga um eftirlaun handa 
Bimi bankastjóra Kristjánssyni (A. 257).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 7:4 atkv. og endur- 

sent Nd.

Krtetj&nssonar.

Á 37. fundi í Nd., laugardaginn 1. 
júní, var útbýtt

Frumvarpi til laga um eftirlaun handa 
Birni bankastjóra Kristjánssyni, 
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (A. 279).

Á 47. fundi i Nd., miðvikudaginn 12. 
júní, var frv. tekið til e i n n a r u m r. 
(A. 279, n. 316).

Frsm. (Þorleifur Jónsson): Eins 
og sjá má af nál. á þgskj. 316, heíir 
allsherjarnefnd ekki sætt sig við orða- 
lagið á frv., eins og Ed. skildi við það. 
í frv., eins og það er orðað af Ed., er 
eftirlaunarjetturinn einskorðaður við 1. 
júlí þetta ár. Þetta atriði þótti nefnd- 
inni sjerstaklega ankanalegt. Banka- 
stjórinn hefir lýst yfir þvi, að hann ósk- 
aði lauanar frá embætti sinu, og farið 
þess á leit við þingið, að það veitti sjer 
eftirlaun. Því væri það ankanalegt, ef 
þingið segði: Jú, þú skalt fá eftirlaun, 
en þá verður þú að fara frá embætti 
þínu einhvern vissan dag. En það er 
óvenjulegt, að þingið setji þvilikar skorð- 
ur í slík lög. Man jeg það, þegar 
Tryggva sál. Gunnarssyni voru veitt 
samskonar eftirlaun, að þau voru ekki 
bundin neinu tímatakmarki, heldur mið- 
uð við þann tíma, er hann hætti starf- 
inu.

Bankastjórinn (B. K.) hefir, sem kunn- 
ugt er, skýrt svo frá, að hann óskaði 
að fara sem fyrst frá bankanum, og 
nefndin vill láta hann einráðan um, 
hve nær hann beiðist lausnar. Hún áleit 
það eigi á valdi þingsins að ákveða 
slíkt. Jeg býst við, að ákvæði það, sem 
Ed. setti í frv., gefi í skyn, að þingið 
setji bankastjóranum stólinn fyrir dyrn- 
ar. En slikt gæti auðvitað ekki komið 
til mála. Það er ekki þingsins verk, 
eða á þess valdi, að leysa menn frá 
störfum; það er stjórnarinnar að ákveða 
slíkt, og þess vegna kom nefndinni sam-
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an um að breyta orðalaginu i sama 
horf og það var áður, og væntir, að 
brtt. nái fram að ganga hjer í háttv. 
deild. En jeg vil geta þess, að ef brtt. 
verður feld, er vafasamt, að nefndin 
geti aðhylst frv.

Jeg hefi ekki fieira um þetta mál að 
segja, en fel það á vald háttv. deildar, 
og vænti jeg, að hún samþ. brtt. nefnd- 
arinnar.

Sveinn Ólafssou: Af því að jeg 
var meðflutningsmaður frv. þessa i upp- 
hafi, kann jeg betur við að Bkýra af- 
Stöðu mina til þess, einkanlega vegna 
þess, að það hefir orðið fyrir breyting- 
um, sera komu mjer á óvart, og líka 
af þvi, að svo virðist, sem nefndin ör- 
vænti um árslit þess, ef brtt. nær ekki 
fram að ganga. Jeg efast lika um, að 
málið lykti á æskilegan hátt, ef það 
hrekst deilda millum að nýju.

Um grunsemdir manna á breytingum 
Ed. skal jeg geta þess, að jeg sje hvergi 
þá hættu, að bankastjórinn þurfi að 
fara frá 1. júlí. En lögin heimila hon- 
um eftirlaun, hvort sem hann segir af 
sjer 1. júlí eða siðar. En jeg get ekki 
litið á þetta ákvæði sem skipun uro, 
að hann eigi að fara frá I. júli, enda 
væri það ekki viðurkvæmilegt Aðal- 
atriðið er, að hann á að fá eftirlaun og 
er sjálfráður um, hve nær hann segir 
starfinu lausu; að þvi vil jeg ganga 
visu og vil ekki eiga á hættu, að hrakn- 
ingur frv. milli deilda valdi óheppilegri 
úrelitum. Þess vegna mun jeg greiða 
atkv. með frv. óbreyttu.

Björn Krist jánsson: Um leið og 
jeg þakka hinni háttv. deild fyrir, hve 
hlýlega hún tók á móti frv. um, að 
rojer yrðu ákveðin eftirlaun, er málið 
var til meðferðar bjer i hinni háttv. 
deild, vil jeg leyfa mjer að taka það

Alþt. 1918. B. ^29. löggjafarþing).

KriitjÍMBoaar.

fram, að þar sem sá skilningur mun Hú 
af sumum vera lagður i frv., eins ög 
það kom frá háttv. efri deilð, að eftir- 
launin sjeu þvi skilyrði bundin, að jeg 
láti af stjórn bankans 1. júli þ. á., þá 
treysti jeg mjer ekki til að ganga að 
neinu sliku skilyrði, eða að taka við 
eftirlaunum bygöutt á þvl, og óska jeg 
því, að frv. um eftirlaun til mín verði 
tekið út af dagskrá eða felt, ef brtt. 
allsherjarnefndar á þgskj. 318 verður 
ekki samþ.

Frsnr (Þorleifur JónssOn): Það
eru að eins örfá orð, i sambahdi við 
ræðu háttv. 1. þm. S.-M. <Sv. Ó.l.

Hann sagði, að ekki mætti iita svó á, 
að í frv. fælist kvöð á bankastjóranum 
um að fara frá 1. júli. Vel getur vnr- 
ið, að bvo megi skilja ákvæðið, en bein- 
ast iiggur þó við að leggja i þ&ð þann 
skilning, að eftirlaunarjettur bafls eje 
bundinn við þbnnan mánaðardag, þar 
sem lögboðið er, að honum skuli gréidd 
eftirlaun frá þeito degi, ög þar fflöð 
ákveðið, að hann fari þá frá. — Ef 
þessi skilningur er rangur, er það gött 
og blessað; en jeg er hræddur um, að 
svo verði ekki álitið af dómstólunum 
og stjórninni.

Bjarni Jónssoa: Þdgar tnál þetta 
var hjer áður til ufflr., bar jeg fraffl 
brtt., sem komst ekki að. Jeg Vildi fá 
yfirlýsingu af bálfu fiutflingsffláflna flm, 
hvort bankastjórihn færi frá vegná 
heihubrests. Ef heilsubrestur oreakar 
lausnarbeiðni hans, er jeg frv. fylgjaftdi, 
en ella mun jeg eigi greiða þvi atkv. 
mitt.

En þó að svo sje ákveðið i frv., að 
bankastjóranum beri eftirlaeto frá 1. 
júlí, má ekki skilja þetta ákvæðl Svo, 
sem honura sje skipað að Segja af sjer 
þann dag, ef heilsa hans ftori t. d. batn-
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andi og bann gæti gegnt starfínu i mörg 
ár enn. í ákvæðinu felst að eins þetta, 
að upp frá þeim degi fær hann eftir- 
laun, hve nær sem hann segir starfinu 
lauBU. Áð minsta kosti fylgir því frá 
minni hendi sá skilningur.

Jeg býst við að greiða atkv. með 
þessu frv., eftir það, sem fram kom í 
Ed. En þar kom það skýrt fram, að 
bankastjórinn treysti sjer ekki, sökum 
heilsubrests, að gegna embætti þessu.

Sveinn Ólafsson: Jeg' er með- 
flutningsmaður þessa frv. og finn mjer 
því skylt að styðja að framgangi þess 
í þeirri mynd, að það tryggi eftirlauna- 
greiðsluna.

Jeg vil geta þess, út af orðum háttv. 
þm. A.-Sk. (Þorl. J.), að þetta með dag- 
setninguna 1. júlí lít jeg svo á, að eftir 
málvenju geti ekki komið til tals, að 
nokkrum manni sjeu veitt eftirlaun með- 
an hann gegnir embætti og þiggur em- 
bættislaun. Með þessu orðaiagi er hann 
alls ekki skuldbundinn til þess að láta 
af embættinu 1. júlí, heldur er, eins og 
háttv. þm. Dala. (B. J.) tók svo Ijóst 
fram, með þessari timatakmörkun átt 
við, að frá þeim degi hafi hann trygg- 
ingu fyrir eftirlaununum, hve nær sem 
hann segir af sjer. Það nær engri átt, 
að bankastjórinn verði sviftur embætti 
frá 1. júlí, ef þetta verður samþykt og 
hann segir ekki af sjer.

Að breyta frv. þessu nú að nýju og 
fiækja þvi á milli deilda, gæti auðveld- 
lega orðið þvi að falli. Þess vegna 
mun jeg greiða því atkv. í þessari 
mynd.

Frsm. (Þorleifur Jónsson): Að
eins örstutt athugasemd.

Það má vel vera, að tímaákvörðun- 
ina megi skilja eins og háttv. 1. þm. 
S.-M. (Sv. Ó.). En ef svo er, langar

mig til þess að spyrja hann, hvernig 
standi þá á því, að hann skuli vera 
hræddur um, að frv. verði felt i Ed., 
ef því verði breytt í það horf, er það 
fyrst kom í hjer inn í deildina? Mjer 
sýnist, að Ed. ætti, ef skilningur háttv. 
þm. (Sv. Ó.) er rjettur, að geta fallist 
tafarlaust á brtt. allsherjarnefndar.

Bjarni Jónsson: Jeg vil leyfa 
mjer í þessu sambandi að benda á álit 
all8herjarnefndar Ed. Þar stendur, að 
hún hafi haft tal af Birni Kristjánssyni 
bankastjóra um málið, og hafi hann lýst 
yfir þvi, að frv. væri borið fram eftir 
ósk sinni, og að það væri ósk sín að 
láta af embættinu 1. júli. Siðar í álit- 
inu stendur: »Rjett þykir og nefndinni 
að binda eftirlaunarjettinn við ákveðið 
tímatakmark og vill setja 1. júlí næst- 
komandi, eftir ósk bankastjórans«. Nú 
vitum við, að háttv. Alþingi hefir eng- 
in ráð til að setja menn af embætti, 
nema þá ráðherrana. Það er stjórnin, 
sem fer með það vald, og því kemur 
það þinginu ekkert við. Og síst af öllu 
er ástæða til að ætla, að háttv. Ed. hafi 
sett þetta tímatakmark inn í frv. af 
fjandskap við bankastjórann, því að svo 
verður að líta á, að þingið mundi ekki 
vilja gera svo við mann, sem því er 
svo vel við, að það ákveður honum 
eftirlaun, þótt hann hafi engan lagaleg- 
an rjett til þeirra.

Að það geti verið hættulegt að hrekja 
málið milli deildanna, get jeg vel skilið, 
því að ekki er ólíklegt, að mönnum 
detti í hug, að hjer sje verið að gera 
gys að þinginu. Jeg skil ekki, hvernig 
háttv. allsherjarnefnd Nd. hefir getað 
farið fram á að breyta þessu aftur, þvi 
að best hefði verið, að málið hefði geng- 
ið í gegnum þingið þegjandi og hljóða- 
laust. Það má lika nefndin vita, að það 
lá fyrir utan verksvið þingsins að
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framkvæma frv. á þann hátt, sem hún 
hyggur.

Gísli Sveinsson: Jeg skal ekki 
lengja umr. að mun, enda hefi jeg gert 
grein fyrir atkvæði mínu, er málið var 
hjer til umr. áður í háttv. deild.

Jeg hefi verið dálitið hissa á gangi 
málsins frá upphafi, ekki alls kostar yfir 
þvi, að frv. kom fram, heldur af hinu, 
hvernig tekið hefir verið i það af mönn- 
um. Jeg hefi sem sje sjeð, að þeir hv. 
þm., sem telja sig mestu sparsemdar- 
mennina á fje landssjóðs, þeir hinir 
sömu hafa gengist fyrir þessu frv. og 
verið því samþykkir. i’ess framkoma 
þeirra fær mig til þess að álíta, að 
þessir háttv. þm. sjeu nú komnir að 
þeirri niðurstöðu, að embættismenn eigi 
eftirlaunin skilið og að yfirleitt eigi svo 
að breyta við þá, sem hjer er gert.

Brtt. háttv. Ed. eru að vissu leyti til 
bóta, en að sumu leyti líka algerlega út 
i hött.

Það er breyting til bóta, að fyrir- 
sögninni skuli hafa verið breytt, því að 
nú sjest það, sem er, að þetta eru sjer- 
stök lög um eftirlaun handa þessum eina 
manni, en ekki breyting á bankalögun- 
um, eins og það var áður orðað. En 
það sbil jeg aftur ekki, hvernig háttv. 
allsherjarnefnd Ed. hefir komist að 
þeirri niðurstöðu, að setja þettá tíma- 
takmark 1. júlí 1918, því að nú er þvi 
lýst yfir, að þetta skuli að eins vera 
ákvæði um það, að frá þessum tima 
skuli þessi maður hafa rjett til eftir- 
launanna. En aftur á móti hefi jeg 
heyrt því haldið fram af sumum háttv. 
þm. Ed., að með þessu væri verið að 
binda það fast, að bankastjórinn yrði 
að segja af sjer 1. júlí, og þessi skiln- 
ingur hefir eitthvert vit í sjer, ef menn

Krigtj&nssonar,

vilja binda eftirlaunin við einhvem slík- 
an vissan tima.

Það hefir flogið fyrir orðasveimur um 
það, að sumir fiutningsmenn þessa frv. 
og stuðningsmenn bæru það aðallega 
fram til þess að kaupa þennan mann 
út úr bankanum. Jeg skal ekkert um 
það segja, hversu mikið er hæft í þess- 
um orðrómi, en eftir allan þennan rekst- 
ur fer jeg að halda, að eitthvað geti 
verið til í því, að þessir menn ætlisjer 
og hafi ætlað sjer að kaupa bankastjór- 
ann til þess að fara brott, á tilsettum 
degi, úr bankanum.

Hvað svo sem minni afstöðu til þessa 
manns liður og skoðunum okkar fyr og 
siðar, þá hefi jeg ekki sjeð ástæðu til 
að setja lög um það, hve nær hann skuli 
fara, því að það er verk landsstjómar- 
innar einnar, i samráði við hann, eða 
að bonum nauðugum. Annaðhvort er 
því að samþykkja enga timaákvörðun 
og hafa frv. eins og það fór hjeðan úr 
deildinni, eða þá að samþykkja engin 
lög um eftirlaun handa manni þessum, 
og mun jeg fara því fram.

Bjarni Jónsson: Jeg hefi fengið 
að vita það af einum háttv. þm. Ed., 
að það hafi sjerstaklega vakað fyrir 
deildinni, er þetta ábvæði var sett inn 
í frv., að bankastjórinn gæti fengið eft- 
irlaunin frá 1. júli, þótt lögin hefðu þá 
ekki fengið staðfestingu. Það vita sem 
sje allir, að það getur liðið alllangur 
timi frá því að lögin eru samþykt af 
þinginu og þar til er þau ná fullkom- 
inni staðfestingu. Með þessu ákvæði er 
því manninum gert það kleift að segja 
af sjer hve nær sem er eftir 1. júlí, án 
þess að biða nokkurn skaða. Þetta er 
það, sem háttv. þm. Ed. hafa i hug haft, 
er þeir bættu þessu tímatakmarki inn i
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frv., og skil jeg þvi ekki, að neinn þurfl 
að sjá ofsjónum yfir þvi, að frv. verði 
samþykt raeð þessari breytingu.

ATKVÖR.
Brtt. 316. samþ. með 13 : 11 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

/d; J. M, M. G., M. P., P. 0., P. Þ., 
S. St., Þorl. J., Þór. J., E. A, E. J., 
G. Sv., J. J., Ó. B.

nei: J. B., M. Ó., P. J., St. St., Sv. Ó., 
Þorst. J., B. Sv., B. J., B. St., E. 
Árna., H. K.

B. K. greiddi ekki atkv.
Einn þm. (S. S.) fjarstaddur.

Frv., svo breytt, samþ. með 18:6 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. St., E. A., E. J., G. Sv., J. J., 
J. M., J. B., M. G., M. P., M. Ó., 
P. 0., P. Þ., S. St., Sv. Ó., Þorl. J., 
Þorst. J., B. J., Ó. B.

nei: E. Árna., H. K., P. J, St St., Þór. 
J., B. Sv.

B. K. greiddi ekki atkv.
Einn þm. (S. S.) fjarstaddur.

Frv. endursent Ed.

Á 43. fundi í Ed., föstudaginn 13. 
júní, var útbýtt

Fvuxnvarpi til laga um eftirlaun handa 
Birni bankastjára Krigtjánssyni, 
nina og það var aamþykt við eina umr. 
i Nd, (A. 346).

Á 5^- fundi í Ed., miðvikudaginn 3. 
júli, var frv. tekið til e i n n a r u m r. 
(A. 346, n. 421).

Forseti: Háttv. frsm. nefndarinnar 
(Jóh. Jóh.) er ekki viðstaddqr á fund-

inum, og tek jeg því raálið út af dag- 
skrá.

Á 57. fundi í Ed., fimtudaginn 4. júli, 
var frv. aftur tekið til e i n n a r u m r. 
(A. 346, n. 421).

Frsm. (Jóhannes Jóhannesson):
Jeg vil láta mjer nægja að vísa til 
framhaldsnefndarálits allsherjarnefndar, 
sem prentað er á þgskj. 421. Þar er 
það tekið fram, að minni hluti nefndar- 
innar geti sætt sig við frv., eins og það 
kom nú frá háttv. Nd., en að raeiri 
hluti nefndarinnar vilji gera á þvi þá 
breyting, að lögin öðlist strax gildi. Jeg 
lít svo á, sem þessi breyting meiri hlut- 
ans sje alveg nauðsynjalaus, og get þvi, 
eins og jeg tók áðan fram, greitt atkv. 
með frv, eins og það liggur fyrir.

Magnús Torfason: Jeg ætlaði 
mjer ekki að taka til máls um þetta 
efni, er hjer liggur fyrir, en það hefir 
farið svo, að jeg er neyddur til þess.

Þegar frv. þetta kom til háttv. Nd. 
frá háttv. Ed., þá stóð Björn bankastjóri 
Kristjánsson upp og las upp yfirlýsingu 
þess efnis, að hann gæti ekki sætt sig 
við frv., eins og það var orðað hjer.

Eins og gefur að skilja, þá kom þetta 
mjög fiatt upp á nefndina, þvi að nefnd- 
arálitið var sjerstaklega borið undir 
hann, en þó verð jeg að segja, að 
ástæður bankastjóra og þingmannsins til 
þess, að hann gæti ekki sætt sig við 
frv, voru enn þá undarlegri. Hann 
sagði, að þar sem sá skilningur af sum- 
um hefði verið lagður í frv., að eftir- 
launin væru því skilyrði bundin, að 
hann Ijeti af stjórn bankans 1. júli þ. 
á., þá treysti hann sjer ekki til að ganga 
að neinu slíku skilyrði og gæti því ekki 
unað við lögin, þannig úr garði gerð. En
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eins og allir heilakygnir menn sjá, þá 
er engin ástæða til að draga þessa álykt- 
un út úr áliti allsherjarnefndarinnar 
hjer og ekki heldur af umræðunum 
hjer í hæstv. Ed., með öðrum orðum, 
þessi skilningur bankastjórans lýsir ekki 
öðru en þvi, að hann er órðsjúkur mað- 
ur, en það er sjúkdómur sem enginn, 
allra síst þingmaður, má vera haldinn 
af.

f nefndarálitinu er skýrt frá því, að 
ineiri hlutí nefndarinnar geti ekki sætt 
sig frv. með þeim búningi, er það hlaut 
í háttv. Nd, og verði »því fremur« að 
leggja áherslu á það, að lögin öðlist 
strax gildi.

Það er fyrir orðunum »því fremur«, 
sem jeg vil gera nokkur skil.

Það stendur svo á þessu, að jeg fyrir 
mitt leyti er ekki í nokkrum vafa um 
það, að bankastjórinn er sjúkur. 011 
framkoma hans i bankanum síðan hann 
hvarf í hann aftur sýnir, að hann er 
sjúkur og að alt hugsanalif hans er 
sjúkt, enda er það vitanlegt, að hann 
hefir ekki gegnt starfi sínu nema með 
höppum og glöppum.

Það er frágangssök fyrir bankann að 
hafa sjúkan yfirmann á þessum vand- 
ræðatímum. Bankinn verður að hafa 
þá menn eina, sem hafa alla hæfileika 
sina óbilaða, eru með fullum kröftum 
og fjöri; menn, sem eru í einskonar 
millibilsástandi eða sjúkir, duga þar 
ekki. Þingið tekur þvi á sig mikla 
ábyrgð, ef það samþykkir ekki brtt. 
nefndarinnar, ábyrgð, sem það fær ef 
til vill ekki undir risið, því að það er 
nauðsynlegt, að bankinn fái sem fyrst 
færa og góða starfskrafta.

Það hagar nú svo til, að bankann og 
landið vantar starfsfje. Það er því 
nauðsynlegt, að bankastjóri fari utan i 
fjárleitir; en ef svo verður, þá eru ekki 
eftir nema tveir stjórnendur bankans, 
og annar þeirra sjúkur. Það sjá því

allir, að það er nauðsyn, að hann fái 
lausn sera fyrst — sem allra fyrst, Og 
taka vil jeg það fram, að bankastjór- 
inn þarf, eftir atritt og erfitc starf, að 
fá frið sjálfs sín vegna, og mjer finst 
rjett og skylt, að háttv. deild styðji að 
því, að það megi verða sem fyrst.

Jeg hefi orðið var við það, að jeg hefi 
verið bendlaður við þetta mál á þann 
hátt, að jeg ætlaði mjer þá stöðu þá, 
er losnar, er Björn bankastjóri Krist- 
jánsson lætur af starfi í Landsbankan- 
um. Jeg hefi margoft tekið það fram, 
í viðræðum við menn, að ekkert sje í 
þessu hæft. En þar sem jeg hefi orðið 
þess var, að ekki er hægt að kæfa 
þennan orðróm niður, þá vil jeg lýsa 
yfir því hjer i háttv. Ed., að mjer hefir 
aldrei dottið i hug að sækja um þessa 
stöðu. Jeg veit það líka, að hver mað- 
ur, sem nokkuð þekkir til kjara minna, 
hlýtur að sjá, að það gæti ekki komiö 
til mála.

Að endingu vil jeg taka það fram, 
að jeg hefi ekki með þessum orðum 
viljað minka Björn bankastjóra Krist- 
jánsson. Hann hefir verið mjög nýtur 
borgari að mörgu leyti, en honum er 
það ekki sjálfrátt, þótt hann sje sjúkur.

Karl Eitiarsson: Jeg ætlaði að 
láta þetta raál með öllu afskiftalaust 
og alls ekki taka til máls, en það kom 
fram mishermi í ræðu háttv. þm. ísaf. 
(M. T.), sem jeg vil leiðrjetta.

Jeg hygg, að það muni vera best, til 
þess að eyða þessu mishermi, að lesa 
upp yfirlýsingu þá, er Björn bankastjóri 
Kristjánsson gaf um þetta í háttv. Nd. 
12. júní.

Yfirlýsing hans hljóðar svo:
»Uin leið og jeg þakka hinni hv.

deild fyrir, hve hlýlega hún tók á 
móti frv. um, að mjer yrðu ákveðin 
eftirlaun, er málið var til meðferð- 
ar hjer í háttv. deild, vil jeg leyfa
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mjer að taka það fram, að þar sem 
sá skilningur mun nú af sumum 
vera lagður í frv., eins og það kom 
frá háttv. Ed., að eftirlaunin sjeu 
því skilyrði bundin, að jeg láti af 
stjórn bankans 1. júlí þ. á, þá 
treysti jeg mjer ekki til að ganga 
að neinu slíku skilyrði, eða að taka 
við eftirlaunum, bygðum á því, og 
óska jeg því, að frv. um eftirlaun 
til mín verði tekið út af dagskrá 
eða felt, ef brtt. allsherjarnefndar 
á þgsfej. 316 verður ekki samþykt«.

Þessi brtt. frá allsherjarnefnd, sem 
hjer er nefnd, var um það að færa frv. 
í sama horf og það var, áður en það 
var sent til Ed., og var hún samþykt. 
Það er tekið fram í frv., að landsstjórn- 
in greiði Birni bankaatjóra Kristjánssyni 
eftirlaun, 4000 kr. á ári, frá þeim tíma, 
að hann lætur af bankastjórastarfi, og 
jeg hygg, að það geti ekki verið nokk- 
ur vafi á því, að stjórnin hafi, eftir 
venjulegum lögskýringareglum full- 
komna heimild til þess að greiða hon- 
um eftirlaun þessi, þótt hann ljeti strax 
af starfi sinu.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) sagði, að álit 
það, að eftirlaunin væru skilyrði bund- 
in, ættu sjer enga stoð neinsstaðar. En 
þetta álit kemur berlega fram í fram- 
haldsnefndaráliti allsherjarnefndar hv. 
Nd. Þar segir svo: »Nefndinni virðist 
algerlega rangt að binda eftirlauna- 
rjettinn við ákveðinn mánaðardag, þar 
sem það alls ekki er á valdi Alþingis 
að taka nokkra ákvörðun um lausn em- 
bættis- eða sýslunarmanna frá störfum 
þeirra . . . .« Allsherjarnefndin hefir 
því lagt þennan skilning í þetta ákvæði, 
og þvi er ekki hægt að segja annað 
en að það sje rjett, sem segir í yfirlýs- 
ingu bankastjórans, að þessi skilningur 
hafi komið fram. Að hann lætur skoð- 
un sina i ljósi á þessu atriði, gat þvi

ekki komið flatt upp á háttv. þm. ísaf. 
(M. T.).

Jeg fæ ekki betur sjeð en að háttv. 
þm. ísaf. (M. T.) hafi sannað það með 
ræðu Binni, að rjettast sje að láta slag 
standa og veita eftírlaunin eins og hv. 
Nd. vill, og jeg efa ekki, að bankastjór- 
inn láti af bankastjórninni þegar hann 
getur ekki þjónað því lengur, vegna 
heilsu sinnar.

Jeg hefi nú sýnt, að af yfirlýsingu 
bankastjórans verður ekki dregin sú 
ályktun, að bankastjórinn sje sjúkur, 
eins og háttv. þm. ísaf. (M. T.) gerði.

Annars ætla jeg ekki að ræða málið 
sjálft og tel rjettast, að atkvæði ein 
skeri þar úr.

Halldór Steinsson: Jeg get ekki 
neitað þvi, að gangur þessa máls er 
harla einkennilegur og er fremur þing- 
inu til vansa en til sóma.

Upprunalega er frv. borið fram í hv. 
Nd., að jeg tel, fyrir tilmæli háttv. 1. 
þm. G.-K. (B. K.), eða bankastjórans 
sjálfs. Strax er málið kom fram, kom 
það í ljós, að þingið var þrískift í mál- 
inu. í fyreta flokknum eru þeir menn, 
sem telja Björn bankastjóra Kristjánsson 
alls góðs maklegan og vilja því veita 
honum eins há eftirlaun og frv. gerir 
ráð fyrir. I öðrum flokknum eru þeir, 
sem í sjálfu sjer þykja eftirlaunin of 
bá og eru í rauninni andvigir frv.. Þeir 
slæðast þó með því vegna þess, að þeir 
vilja fá þennan bankastjóra út úr bank- 
anum. Það er þó hvorki af mannúð 
nje vorkunnsemi, eins og háttv. þm. 
ísaf. (M. T) sagðist frá, heldur af ein- 
hverju öðru, sem þeir hirða ekki að 
greina frá. Loks er þriðji fiokkurinn; 
þeir hafa það eitt við frv. að athuga, 
að eftirlaunin sjeu alt of há, með tilliti 
til þeirra eftirlauna, sem aðrir fá.

Og þessi sama skifting kom einnig
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fram hjer í háttv. Ed., og varð enn 
gleggri hjer, þegar allsherjarnefndin setti 
það skilyrði fyrir eftirlaununum, að 
bankastjórinn ljeti af starfi sínu 1. júlí. 
Brtt. nefndarinnar var samþykt, frv. fór 
til háttv. Nd., er breytti því aftur í 
fyrri búning sinn, og nú kemur háttv. 
nefnd aftur með skilyrðið, þótt í öðrum 
búningi sje.

Gangur málsins er því mjög óhreinn, 
og þótt frv. yrði samþykt, þá sýndi það 
alls ekki þann vilja Alþingis, að veita 
jafnhá eftirlaun og hjer er um að ræða.

Jeg vil því bera upp eftirfarandi dag- 
skrá:

»7 þvi trausti, að nœsta reglulegt 
Alþingi hlutist til um, að Birni 
bankastjóra Kristjdnssyni verði veitt 
hœfileg eftirlaun frá þeim tíma að 
hann lœtur af embœtti, tékur deildin 
fyrir nœsta mdl á dagskrá.

Jeg vænti, að háttv. þm. sjái, við 
nánari athugun, að málið er best leitt 
til hafnar með dagskrá þessari.

Magnús Torfason: Jeg þarf ekki 
að svara háttv. þm. Vestm. (K. E.) mörg- 
um orðum. Hann hóf ræðu sína með 
því að segja, að jeg hefði farið með 
mishermi, en hann skýrði aldrei frá, í 
hverju þetta mishermi hefði verið fólg- 
ið, enda mundi það hafa verið allörð- 
ugt verk. Jeg hafði fyrir framan mig 
yfirlýsingu þá, er bankastjórinn gaf í 
háttv. Nd. og háttv. þm. (K. E.) las upp, 
og hljóðaði hún, eins og vita mátti, eins, 
svo að þar gat ekki verið um neitt 
mishermi að ræða.

Jeg skal geta þess, að undir umræð- 
unum í háttv. Nd. var því lýst yfir 
skýrt og skorinort, að allsherjarnefnd 
Ed. hefði ekki lagt þann skilning í þessa 
grein, að Birni bankastjóra Kristjáns- 
syni væri skylt að fara frá sem banka- 
stjóra 1. júlí. Þetta var tekið skýrt og 
akilmerkilega fram, að minsta kosti

tvisvar undir umræðunum, og nefndinni 
gat vitanlega aldrei komið til hugar, 
að hann færi frá öðruvísi en venja er 
til, það er að segja, sækti um lausn frá 
starfinu, eða yrði veitt lausn í >náð«, 
sem svo er kallað.

Og ekki fæ jeg skilið, hvernig unt er 
að leggja annan skilning í greinina en 
þann, er semjendur hennar, allsherjar- 
nefndin, hefir margtekið fram að væri 
hinn rjetti, og það því fremur, sem frv. 
er fiutt að tilhlutun bankastjórans og 
hann óskaði að losna sem fyrst frá 
bankanum. Var því breytingin gerð 
honum í vil.

Annars er ekki ástæða til að taka 
mikið tillit til allsherjarnefndar háttv. 
neðri deildar, eða þess, sem hún hefir 
gert í þessu máli. Við vitum, að þeg- 
ar málið kom hingað, þá var það al- 
veg undirbúningslaust, og ekkert af 
þeim skilyrðum fyrir hendi, sem eftir- 
launalögin tilskilja. Það var ekki upp- 
lýst, hvort bankastjórinn óskaði eftir 
þessum eftirlaunum, og allsherjarnefnd- 
in þar hafði alls ekki átt tal við banka- 
stjórann um málið. Þessu var fyrst 
kipt í lag hjer og þá borin fram brtt., 
enda var hún rjett og sjálfsögð, bæði 
frá sjónarmiði Björns bankastjóra Krist- 
jánssonar og Landsbankans.

Háttv. þm. Snæf. (H. St.) var að tala 
um það, að gangur málsins hjer á þingi 
hefði verið óhreinn. Það kann vel að 
vera, að svo sje, en gangur þessa frv. 
er ekki óhreinni en fjölda margra ann- 
ara, og það er altitt, að það liggja mis- 
jafnar ástæður til þess, að menn greiða 
atkv. með einhverju máli. Og þótt 
sumir leggi meiri áherslu á frv. þetta 
vegna bankans sjálfs, þá sje jeg ekki, 
að það sje neitt slæmt við það, eða að 
það sje bankastjóranum til hneisu.

Kristinn Daníelsson: Jeg vil
þegar taka það fram, að jeg get ekki
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fylgt dagskrá þeirri, sem háttv. þm. 
Snæf. (H. St.) ber fram. Báðar þing- 
deildirnar hafa þegar samþykt aðalefni 
frv. Þingviljinn er ábyggilega sá, að 
bankastjóranum sjeu nú þegar ákveðin 
eftirlaun frá þeim tíma, þegar hann læt- 
ur af staifi.

Annars var ýmislegt rjett af þvi, sem 
háttv. þm. Snæf. (H. St.) sagði. Hann 
sýndi fram á, að meðferð þessa máls 
hefir ekki verið sú, sem vera átti, og 
þinginu ekki til sóma.

En einkum stóð jeg upp út af þvi, 
sem háttv. þm. ísaf. (M. T.) sagði, að 
bankastjórinn sje sjúkur maður. Með 
þeirri hugsun, sem það virtist fram bor- 
ið, vildi jeg ekki, að það sjúkdómsvott- 
orð fengi að koma hjer fram ómótmælt, 
en tel svo enga þörf á að fara um það 
fleiri orðum.

Ura brtt. skal það sagt, að það er 
tæplega viðeigandi að fara að hrekja 
nú málið til sameinaðs þings. Eins og 
mönnum er kunnugt, þarf a/3 atkvæða 
til þess, að frv. nái samþykki þar; gæti 
þvi sá málarekstur orðið málinu að falli, 
þótt tilgangurinn eigi ekki að vera sá, 
og þannig orðið til þess að koma í veg 
fyrir, að glöggur þingvilji í þessu máli 
nái fram að ganga.

Fleira skal jeg ekki leggja til mál- 
anna. Jeg vildi að eins ekki draga dul- 
ur á, að jeg álít ekki viðeigandi, að mál- 
inu sje fiækt lengur, og ekki annað sam- 
boðið en að saroþykkja það nú til fulls

Magnús KristjánssOD: Það er 
háttv. þm. Snæf. (H. St.), sem hefir gefið 
mjer tilefni til að segja nokkur orð. Jeg 
er ekki ánægður með dagBkrá hans. 
Það er búið að eyða svo miklum tíma 
i þetta mál, að full ástæða er til að 
ganga frá því fyrir fult og alt á þessu 
þingi. Bankastjórinn álítur sig ekki 
færan um að gegna starfi sinu lengur, 
vegna heilsubrests. Honum ætti sjálf-

um að vera kunnugast um það. Úr þvi 
að hann hefir fundið til þessa sjúkleika, 
er skylt, að honum verði sjeð fyrir sæmi- 
legum eftirlaunum. Vegna þessa tel jeg 
þannig lagaða dagskrá, sem háttv. þm. 
Snæf. (H. St.) ber fram, ekki heppilega. 
Ef það þing, sem nú stendur yfir, er 
ekki fært um að taka ákvörðun í þessu 
máli, er sist ástæða til þess að halda, 
að sömu þingmennirnir verði færari um 
það þegar þeir koma saman næst. 
Drátturinn væri líka óhæfilegur ef svo 
skyldi fara, að bankastjórinn ljeti nú 
þegar af embætti. Jeg skal því leyfa 
mjer að bera fram aðra dagskrá. Deild- 
in hefir þá um að velja tvær dagskrár, 
tillögu neðri deildar og brtt. allsherjar- 
nefndar, og auðvitað mæli jeg fram með 
minni eigin tillögu. I henni er gert ráð 
fvrir, að bankastjóranum »verði árlega 
greiddar 4000 kr. af fje Landsbankans 
sem eftirlaun, frá þeim degi talið, er 
hann lætur af bankastjórn«. Einhver 
kann að koma með þá mótbáru, að ekki 
sje viðeigandi að minst sje á fjárhags- 
atriði í rökstuddri dagskrá. En það er 
mis8kilningur, og það þvi fremur, sem 
hjer er ekki um ráðstöfun á landsfje 
að ræða.

Jeg veit ekki, hvernig atkvæðagreiðsl- 
unni verður hagað; það er á valdi for- 
seta. En jeg vænti þess, að háttv. 
deildarmenn hugsi sig um tvisvar áður 
en þeir fella málið með öllu. Mín dag- 
skrá miðar ekki að þvi, að draga málið til 
hliðar, heldur er hún endanleg ákvörðun 
i því. Dagskrána hefi jeg afhent forseta.

Forseti: Mjer hefir borist í hend- 
ur frá háttv. þm. Ak. (M. K.) svo hljóð- 
andi rökstudd dagskrá:

»Með þvi að samkvœmt frarn kominni 
yfirlýsingu má télja vist, að Bjöm 
Kristjdnsson verði mjög bráðlega að 
láta af barikastjórastörfum, vegna heilsu- 
brests, vœntir deildin þess, að lands-
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stjómin hlutist til um, að honum verði 
árlega greiddar 4000 Tcr. af fje Lands- 
bankans sem eftirlaun, frd þeirn degi 
talið, er hann lœtur af bankastjórn, og 
i þvi trausti, að landsstjórnin liti svo 
d, að nauðsyn beri til, að stjóm bank- 
ans sje i höndum manna með óbiluðu 
starfsþreki, tékur deildin fyrir nœsta 
mál d dagskrá.

Atvionumálaráðherra (S. J.):
Jeg hafði ekki ætlað mjer að skifta mjer 
af þessu máli. Hvað snertir viðbótar- 
till. háttv. allsherjarnefndar, get jeg 
ekki sjeð, að i henni felist nein fyrir- 
mæli um það, hve nær bankastjórinn 
eigi að segja af sjer. Hún gerir ekki 
aðra breytingu en þá, að bankastjórinn 
fær fyr greidd eftirlaun, ef hann segir 
af sjer nú þegar eða á næstu vikum, 
en vera mundi eftir frv., eins og háttv. 
Nd. hefir gengið frá því.

Um dagskrá háttv. þm. Ak. (M. K.) 
er það að segja, að jeg tel yfirleitt ekki 
viðeigandi, að fjárveitingar sjeu gerðar* 
i dagskrám, sem ef til vill verða til i 
augnabliksáhrif um.

Það má ekki minna vera cn að fjár- 
veitingar sjeu gerðar að minsta kosti i 
þing8ályktunartillögura, ef ekki í bein 
um aukafjárlögura. En nú er ekki um 
fjárveitingu úr landssjóði að ræða, og i 
raun og veru er búið að samþykkja þá 
fjárveitingu, sem dagskrá háttv. þra. 
Ak. (M. K.) felur i sjer, i báðum deild- 
um þingsins. Þvi verð jeg að álíta, að 
i meðferð málsins liggi heimild fyrir 
dagskránni eins og hún er, svo framar- 
lega sem engin mótmæli koma fram i 
deildinni.

Frsm. (Jóhannes Jóhannos- 
son): í dagskrá háttv. þm. Ak. (M. 
K.) liggur að minu áliti bending til lands- 
stjórnarinnar um, að bankaatjórinn skuli

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

Kristjánuonar.

láta af störfum sinum nú þegar, og hlýt 
jeg þvi að greiða atkvæði á móti henni. 
Þykir mjer ólíklegt, að háttv. deild leggi 
samþykki sitt á nokkrar slíkar bend- 
ingar.

Atrinnumálaráðherra (S. J.):
Mjer kom til hugar, þó að mjer áðan 
láðist að geta þess, að skjóta þvi til 
háttv. þm. Ak. (M. K.), hvort ekki mundi 
heppilegra að bera dagskrá hans upp i 
tveim liðum, og bera þá síðari hlutann, 
frá »og i þvi trausti, að landsstjórnin 
liti svo á< og út, upp sjer í lagi.

Magnns Kt istjánsson: Háttv. 
þm. Seyðf. (Jóh. Jóh) gaf mjer tilefni 
til andsvara, og hcfði jeg óskað, að hann 
hefði ekki gert það. Það er ástæðu- 
laust að vera að draga fram atriði, sem 
geta lileypt hita i málið. Skilningur 
þingmannsins (Jóh. Jóh.) á dagskránni 
var rangur. Síðari hluti hennar var 
blátt áfram bygður á yfirlýsingu banka- 
stjórans sjálfs (B K.) um heilsufar hans. 
Það er ekki nema um tvent að velja 
fyrir háttv. þm. (Jóh. Jóh.); annaðhvort 
vefengir hann yfirlýsingu bankastjór- 
ans sjálfs, eða hann hlýtur að fall- 
ast á það, að full ástæða sje til að orða 
dagskrána eins og hún er orðuð, þvi að 
ummæli hennar eru rökrjett afleiðing 
af orðum bankastjórans. Annars vildi 
jeg helst komast hjá þvi að fara lengra 
inn á þetta atriði.

Jeg lýsti yfir því áðan, að ekki væri 
nema sjálfsagt að maðurinn ljeti af starfi 
sinu, þegar hann fyndi sig ekki mann 
til að gegna því lengur. Það væri 
ómannúðlegt að reyna að hindra, að svo 
geti orðið Þetta vakti fyrir mjer er 
jeg kom með dagskrána, en þvi mót- 
mæli jeg harðlega, að um nokkra per- 
sónulega óvild sje að ræða. Jeg vildi 
bjarga málinu úr þvi öngþveiti, sem
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það er komið í. Jeg get ekki fallist á, 
að í niðurlagi dagskrárinnar sje nokkuð, 
aem ekki má koma fram. En ef dag- 
skráin yrði þá líklegri til framgangs, er 
mjer ekki mjög á móti skapi, að síðari 
hlutinn sje feldur niður. Hinn hlutinn 
hygg jeg að geti staðið út af fyrir sig.

Atviiinumálaráðherra (S. J.):
Jeg skaut þessu fram áðan, að heppi- 
legt væri að bera dagskrá háttv. þm. 
Ak. (M. K.) upp í tveim hlutum, að 
eins sem bendingu. Nú vil jeg bæta 
því við, að dagskráin væri aðgengi- 
legri fyrir þá, sem þurfa að fara með 
málið samkvæmt henni, ef niðurlagið 
væri felt burt.

Eins og dagskráin nú er, stappar hún 
nærri vantrausti á stjórnina, því að vit- 
anlega er það sjálfsögð skylda hverrar 
stjórnar að sjá um, að embættismenn 
sjeu vaxnir þeim starfa, sem þeir eiga 
að gegna.

Pgge.t Pálsson: Þar sem um- 
ræðurnar snúast nú um dagskrárnar, 
ætla jsg að láta í ljós álit mitt á 
þeim.

Jeg mun geta aðhylst dagskrá háttv. 
þm. Snæf. (H. St). Að mínu viti kem- 
ur hún ein til greina. Samkvæmt henni 
verður það eftir sem áður á valdi þings- 
ins að ákveða eftirlaun bankastjórans. 
Það er það eina, sem þinginu er sam- 
boðið. Hitt væri fjarstæða, að íela 
stjórninni úrslit málsins.

Þá er dagskrártill. háttv. þm. Ak. (M. 
K). Þá er tvent tii. Fyrst að samþ. 
till. í heilu lagi. En þá er því að svara, 
að niðurlagið er varhugavert. Þar er 
beint kveðinn upp sá dómur, að starfs- 
þrek bankastjórans sje þegar bilað. En 
um það eiga aðrir að dæma en þessi 
háttv. deild. Það er ekki hennar hlut- 
verk að gefá frá sjer heilbrigðisvottorð. 
Jeg gæti þvi ekki greitt till. í heild

sinni atkv. Annar möguleikinn er sá, 
að fella burt niðurlagið, en halda fyrri 
hlutanum. Það væri barnaleikur einn, 
því að fyrri hlutinn er nákvæmlega 
eins að efni til og frv. sjálft. Sá, sem 
getur greitt dagskránni í þeirri mynd 
atkv., getur alveg eins greitt atkv. með 
frv. En þar sem jeg er á raóti frv., 
get jeg ekki heldur verið með þessum 
hluta af dagskrá háttv. þm. Ak. (M. K.).

Frsm. (Jóhannes Jóhannes- 
son): Jeg vil vekja athygli deildar- 
innar á því, að það er alger óþarfi að 
fjölyrða um þetta mál. Báðar þingdeild- 
irnar eru búnar að samþ. að veita 
bankastjóranum 4000 kr. eftirlaun. 
Agreiningurinn er að eins um formið. 
I minum augum er formið ekki það að- 
alatriði, að ástæða sje til, vegna þess 
eins, að hrekja málið milli deildanna. 
Jeg sje ekki, til hvers alt þetta þref og 
þjark er og allar þessar till. Mjer virð- 
ist sjálfsagt að afgreiða málið nú þegar 

.umræðulítið, þegar allir eru sammála 
um merg málsins.

Magnús Kristjánsson: Jeg neyð- 
ist til að svara 1. þm. Rang. (E. P.) 
nokkrum orðum. Mjer er óskiljanlegt, 
að hann skyldi geta haldið aðra eins 
ræðu og hann hjelt, eftir að jeg hafði 
gefið skýrar upplýsingar um dagskrá 
mína. Með sínum biblíulegu útskýring- 
um vildi hann sýna fram á, að dagskrá 
mín væri annaðhvort óþörf eða móðgun 
við bankastjórann. Þetta verð jeg að 
kalla blekkingartilraun, svo að jeg noti 
ekki önnur verri orð, sem þó gætu lýst 
þessari aðferð þm. (E. P.) betur. Mjer 
finst leitt að þurfa að margtaka. það 
upp, að niðurlag dagskrárinnar er rök- 
rjett afleiðing af yfirlýsingu bankastjór- 
ans sjálfs. Það, sem er bygt á ummæl- 
um mannsins sjálfs, getur ekki verið 
móðgun við hann.
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Jeg vil beina þeirri ósk til hæstv. 
forseta, að dagskrártill. mín verði bor- 
in upp í heilu lagi.

flalldór Steinsson: Iláttv. þm. 
Ak. (M. K.) hjelt því frara, að dagskrár- 
till. mín væri ófullnægjandi og næði 
ekki tilgangi sínum. Jeg vil mótmæla 
þessu. í till. er ætlast til, að banka- 
stjórinn fái eftirlaun, þegar þeirra þarf 
með. Sami þm. (M. K.) taldi ekki mik- 
inn mun á till. okkar. Það verð jeg 
þó að telja. í till. hans eru tiltekin 
4000 kr. eftirlaun. Þessi fjárhæð hefir 
einmitt orðið töluverður ásteytingar- 
steinn. Margir líta svo á, að þessum 
manni beri ekki margfaldlega hærri 
eftirlaun en öllum öðrum embættis- 
mönnum landsins.

Annar munur á minni till. og till. 
háttv. þm. Ak. (M. K) er sá, að í hans 
till. virðist koma fram vantraust á 
Birni bankastjóra Kristjáussyni. Hitt 
er algerður misskilningur, sem kom 
fram hjá atvinnumálaráðherranum, að 
þar lýsi sjer nokkurt vantraust á stjórn- 
inni. Það getur víst enginn skilið dag- 
skrána á þá leið.

Að endingu vil jeg óska þess, að 
háttv. deild samþ. þá dagskrártill, sem 
jeg hefi borið fram.

Maguús Torfuson: Jeg get ekki 
skilið, fivers vegna ekki má nefna »sjúk- 
dóm« i sambandi við þetta mál, því að 
það er öllum vitanlegt, að heilsuleysi 
er eina ástæða Björns bankastjóra Krist- 
jánssonar til að fara þess á leit við 
þingið, að hann verði settur á eftir- 
laun.

Háttv. þm. Seyðf. (Jób. Jóh.) hjelt 
því fram, að skoðanamunur væri að 
eins um formsatriði, en skoðanamunur- 
inn er meiri en það. Það bera bæði 
nál. með sjer, og vísa jeg til þeirra. En

það er víst um það, að meiri hl. er 
samþykkari sjálfum sjer en minni hl., 
enda var öll nefndin með því, að lögin 
gengju í gildi 1. júli, og brtt. fara i 
sömu átt.

Misskilningur sá, sem orðið hefir milli 
deildanna, stafar einmitt frá bankastjór- 
anurn sjálfum. Þingið átti ekki að fá 
að ráða neinu, heldur að eins samþ. 
óbreytt það, sem hann vildi vera láta, 
8vo að ef hjer er um skertan þingvilja 
að ræða, þá kemur það þar fram, i sam- 
bandi við bankastjórann, en ekki ann- 
arsstaðar.

Um rökstuddu dagskrárnar vil jeg 
geta þess, að jeg mun geta greitt dag- 
skrá háttv. þm. Ak. (M. K.) atkv. mitt, 
því að jeg lít svo á, að hún sje fram 
komin til þess að komast hjá deilu og 
sundurþykki.

Aftur á móti lít jeg svo á, að dagskrá 
háttv. þm. Snæf. (H. St.) raundi verða 
til þess að vekja sömu deiluna aftur á 
næsta þingi, og mun því alls ekki ljá 
henni atkv. mitt.

ATKVGR,
Rökstudda dagskráin frá þm. Ak., M. 

K, (sjá A. 456) feld með 10:2 atkv.
Rökstudda dagskráin frá þm. Snæf., 

H. St., (sjá A. 455) feld með 9:5 atkv.
Brtt. 421, 2. samþ. með 9:5 atkv.,

að viðhöfðu nafnsikalli, og sögðu

já: M. K., M. T., S. E, S. J , S. F.,, E
P., G. G, G. Ó., G. B.

nei : H. Sn., Jóh. Jóh., K. E, K D.,
H. St.

Brtt. 421, 1. samþ. án atkvgr.
Frv., svo breytt, samþ. með 8 : 5

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: G. G., Jóh. Jóh., K. D., M. K., M. 
T., S. E., S. J., G. B.
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nei: G. Ó., H. St„ H. Sn., S. F„ E. P.
Einn þm. (K. E) neitaði að greiða 

atkv., og færði ekki til neina ástæðu, 
og lýsti forseti þá yfir því, að beitt 
mundi verða við þingmanninn ákvæð- 
um þingskapanna um þingviti (53. gr.).

Frv. afgr. til Sþ.

Karl Einarsson: Jeg vil leyfa 
mjer að mótmæla þeirri yfirlýsingu 
hæstv. forseta að það varði sektum að 
greiða ekki atkv.

Forseli: Þingsköpin segja til.

Á 63. fundi í Nd , fimtudaginn 4. júli, 
og á 58. fundi i Ed„ föstudaginn 5. júlí, 
var útbýtt frá Sþ.

Frumvarpi til laga um eftirlaun handa 
Bimi barikastjóra Kristjáinssyni, 
eins og það var samþ. við eina umr. í 
Ed. (A. 451).

Á 6. fundi í Sþ, laugardaginn 6. júlí, 
var frv. tekið til u m r .

Frsm allsherjarnefudar Nd. 
(Þorleifur Jónsson): Jeg skal leyfa 
mjer að taka það fram, að allsherjar- 
nefnd Nd., sem hafði málið til meðferð- 
ar bjer í deildinni, hefir ekki i heild 
sinni tekið neina ákvörðun eða gert 
neina ályktun um málið, en mjer er 
óbætt að segja, að rneiri hluti hennar 
hallast að því að gera ekki ágreining 
við háttv. Ed. á síðustu stundu.

Eins og háttv. Alþingi er kunnugt, 
þá er breyting háttv. Ed. að eins inni- 
falin í því, að hún bætti við nýrri grein 
um það, að lögin öðluðust þegar gildi, 
en hefir ekki haggað við orðalagi frv. 
að öðru leyti, og stendur þvi aðalgrein-

in eins og allsherjarnefnd Nd. lagði til 
og samþykt var þar við eina umr. Það 
sýnist því i sjálfu sjer, að hjer geti ekki 
verið um mikinn ágreining að ræða, þar 
sem allsherjarnefd Ed. hefír aftekið það 
með öllu í álitsskjali sinu, þgskj. 221, 
að með timatakmarki sinu, sem hún áð- 
ur setti (1. júli), hafi átt að felast nokk- 
ur bending um það, hve nær bankastjór- 
inn ætti að fara frá, heldur hafi það 
átt að vera honum í vil, ef hann vildi 
beiðast lausnar heldur fyr en siðar.

Þessa umsögn háttv. nefndar vil jeg 
alls ekki leyfa mjer að rengja, og þar 
sem viðbótin, hin nýja grein i frv., mun 
eiga að skiljast sem vilkjör fyrir banka- 
stjórann á líka lund, þá flnst allsherj- 
arnefnd Nd., að ekki sje veður gerandi 
út af þeirri breytingu, sem háttv. Ed. 
hefir gert, þótt ef til vill megi lita svo 
á, að sú breyting hafí ekki verið beint 
þörf, með þvi að fyrri greinin gefur það 
I skyn, að eftirlaunin verði greidd frá 
þeim tíma, sem bankastjórinn láti af 
starfi sínu. En til þess að koma mál- 
inu ekki í meira öngþveiti hefir meiri 
hluti allsherjai nefndar Nd. ekki viljað 
gera neinn ágreining um það, og vill 
því leggja til, að frv. verði samþykt 
eins og það er.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 25 : 9 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: G. Sv, G. G , G. B„ H. Sn., J. J., 
J. M, J. B, K. E„ K. D„ M. G„ 
M. K„ M. P., M. T„ M. Ó„ Ó. B„ 
P. 0., S. E, S. J., S. St, Sv. Ó„ 
Þorl. J„ Þorst. J„ B. J., B. St„ 
Jóh. Jóh.

nei: G. Ó„ H. St„ H. K„ S. S„ S F„ 
St. St„ Þór. J„ B. Sv„ E. P.

Sex þm. (E. J„ P. J„ P. Þ„ B. K„
E. A„ E, Árna.) fjarstaddir.
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Frv. afgr. sem

lö q frd Alþinqi . 
(Sjá A. 464).

9. Lokunartimi sölubúöa.
Á 11. fundi í Nd., laugardaginn 27. 

apríl, var útbýtt
Frumvarpi til laga um viðauka við 

nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþykir um 
lókunartima sölubúða i kaupstöðum (A.. 
30).

Á 12. fundi í Nd., mánudaginn 29. 
aprii, var frv. tekið til 1. u m r.

Fim. (Matthías ÓlafssOn); Jeg
þarf ekki að bæta miklu við það, sem 
stendur í greinargerðinni fyrir þessu 
litla frv.

Eins og mönnum er kunnugt, samþ. 
síðasta Alþingi heimildarlög til þess, að 
gera inætti samþyktir um lokunartima 
sölubúða á landinu, en þar vantaði að 
taka fram um sektir fyiir brot álögum 
þessum. Af þessu hefir stjórnin ekki 
sjeð sjer fært að samþykkja samþykt, 
sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir sara- 
ið um lokunartima sölubúða hjer, og af 
þeim ástæðum hefi jeg verið beðinn að 
flyíja þetta frv.

Jeg vænti þess, — þótt ein eða tvær 
raddir kunni að hafa heyrst á móti þvi, 
— að þetta frv. fái að ganga hljóða- 
iaust gegnum þessa háttv. deild og sið- 
an alt þingið.

Jeg sje heldur enga ástæðu til þess 
að fara að skipa nefnd til þess að at- 
huga það, þvi að það liggur i hlutarins 
eðli, að ef lög eru brotin, þá vei ður að 
finnast sektarákvæði í lögunum sjálfum 
við því, en með því að þau vantar eins

og nú er, þá finst mjer sjálfsagt, að 
þessi sektarákvæði sjeu tekin upp í 
lögin.

Að farið sje með mál, sem rísa út af 
brotum á þessum samþyktum, svo sem 
almenn lögreglumál, finst mjer sjálf- 
sagt.

Mjer hefir þótt viðkunnanlegra að 
ákveða, að viðauki þessi sje færður inn 
í meginmál laga nr. 79, 14. nóv. 1917, 
því að mín skoðun er, að svo ætti alla 
jafna að gera, er lögum er breytt eða 
viðaukar gerðir við þau. Slíkt gerir 
lögin aðgengilegri og veldur minni rugl- 
ingi.

Að lögin öðlist gildi þegar í stað 
finst mjer einnig sjálfsagt, með því að 
samþyktin er tilbúin, og Reykvíkingar 
þrá að koma henni í framkvæmd sem 
fyrst.

Leyfi jeg mjer svo að vænta þess, að 
frv. verði látið ganga sem greiðlegast 
gegnum þingið.

Forsætisráðherra (J. M.): Hv.
flutnm. (M. Ó.) mintist á, að það gæti 
verið efamál hvort ekki ætti að gefa 
út eldri lögin og bæta þessu ákvæði 
inn i þau.

Jeg skal leyfa mjer að benda háttv. 
flutnm. (M. Ó.) á, að í þessu tilfelli 
væri það ekki heppilegt; í fyrsta lagi 
er gott að geta komist hjá því að þurfa 
að sima langt mál til útlanda, sem jeg 
býst við að þyrfti í þessu tilfelli, og i 
öðru lagi, þótt nauðsynlegt geti verið 
stundura að prenta lög upp aftur, til 
þess að bæta ákvæðum inn i þau, eink- 
um ef um löng lög er að ræða, þá á 
það varla við um lög eins og þessi, því 
að þau hafa nærri því unnið sitt verk 
þegar reglugerð er gefin út eftir þeim.

Af þeim ástæðum vildi jeg skjóta því 
til háttv. flutnm. (M. Ó.), hvort hann 
vildi ekki taka þetta ákvæði í burt.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj.

Á 14. fundi í Nd., miðvikudaginn 1. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
30, 41).

Flm. (Matlhías Ólafgson): Eft- 
ir bendingu hæstv. forsætisráðherra hefi 
jeg leyft mjer að koma fram með brtt. 
við frv. mitt á þgskj. 30.

Jeg get sem sje vel fallist á, að úr 
því að þörf er á að sima þessi lög út, 
þá sje það heutugra, að þau sjeu svo 
stutt, sero unt er. Og þar sem það sýn- 
ist óþarfi, að þau verði færð inn í meg- 
inmál laga nr. 79, 14. nóv. 1917, þá 
hefi jeg komið með þessa brtt, á þgskj. 
41.

Annað hefi jeg ekki um þetta frv. að 
segja, en jeg vænti þess, að það ganfti 
hljóðalaust og greiðlega í gegnum hv. 
deild.

ATKVGR.
1. og 2. gr. samþ. i e. hlj.
Brtt. 41. (3. gr. falli burt) samþ. með 

öllum gr. atkv.
4. gr. (verður 3. gr.) samþ. í e. hlj.
Fyrireögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á15. fundi i Nd, föstudaginn 3. mai, var 
frv. tekið til 3. u m r. (A. 45).

Enginn tók til mál§.

Á 13. fundi í Ed, laugardaginn 4. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um viðauka við 
lög nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþyktir 
um lókunartima sölubúða í kaupstöðum, 
eins og það var samþ. við 3. umr. i 
Nd. (A. 53).

Á 14. fundi í Ed., mánudaginn 6. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. 

atkv.

Á 16. fundi í Ed., föstudaginn 10. mai, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 53, 70,
85).

ðlagnás Kristjánsson: Þessi brtt., 
á þgskj. 70, er fram komin fyrir þá sök, 
að jeg lit svo á, að lögin um lokunar- 
tima sölubúða sjeu ekki sett til þess að 
baka vissum mönnum atvinnuhnekki, 
heldur til hins, að gera það mögulegt 
í kaupstöðum, þar sem stór meiri hluti 
kaupmanna kemur sjer saman um ein- 
hvern tiltekinn lokunartíma, að því fá- 
ist framgeDgt með samþyktum, enda 
þótt einn eða fleiri sjervitringar vildu 
skerast úr leik og halda opnu fram á 
nætur.

Til þessa hygg jeg að lögin sjeu, að 
örlítill minni hluti geti ekki þvingað 
stóran meiri hl. eftir vild sinni,

Nú er svo ástatt hjer í Reykjavík, að 
gamþykt hefir verið sett um þetta efni,
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og er í henni öllum gert að skyldu að 
loka búðum sínum kl. 7 að kvöldi. En 
nú heflr það komið í ljós, að nokkrar 
verslanir hjer, þær sem versla aðallega 
með tóbak og sælgæti, eru óánægðar með 
ákvæði þetta, sem gekk í gegn hjá bæj- 
arstjórninni með að eins 1 atkvæðis 
meiri hluta. Enda liggur það i augum 
uppi, að ákvæði þetta er óhagkvæmt 
fyrir verslanir þessar, sem aðallega 
verela síðari hluta dags, þegar fólk er 
hætt störfura aínum. Hefir þeim því 
verið baldið opnum til kl. 10 — 11, og 
mun það regla í flestum lönduro, að slik 
verslun eigi sjer stað að kvöldinu, er 
menn Ijetta sjer upp eftir hita og þunga 
dagsins.

Annað er það líka, sem gerir það, að full 
ástæða er til að koma inn ilögin þessu und- 
antekningarákvæði, það, að ef svo færi, 
að þe3si sami lokunartimi yrði ákveðinn 
fyrir allar verslauir, þá mundi salan á vör- 
um þe83um flytjast til; menn yrðu svift- 
ir atvinnu sinni og salan færðist yfir í 
kaffíbúsin. En nú virðist þar áskipað 
og engu á bætandi, og mun gróði þeirra 
vera sæmilegur. Það væri þvi rang- 
sleitni að svifta þessa menn gróðanum 
og leggja hann í annara hendur.

Það heflr verið notað sem ástæða fyr- 
ir ákvæðinu um sama lokunartima al- 
staðar, að það væri gert til þess að 
tryggja verslunarþjónunum, að þeim 
yrði ekki misboðið með óhæíilega löng- 
um starfstíma. En nú er þvi þannig 
háttað, að starfstíma þeirra, sem við 
slíkar verelanir eru, er venjulega tví- 
skift, og starfa þeir því ekki nema 5—6 
tima á dag. Þeir verslunarmenn hafa 
því jafnvel meira frjálsræði en aðrir 
verelunarmenn.

Nú hefir verelunarmannafjelagið hjer 
tjáð sig fylgjandi því, að undantekning 
verði gerð með þessar verelanir, og 
kaupmannafjelagið heflr ekki heldur 
fundið neina ástæðu á móti þvi, að ann-

ar lokunartími yrði akveðinn fyrir þær. 
Það getur ekki heldur að neinu leyti 
komið öðrum verslunum að baga, þar 
sem um aðrar vörutegundir er að ræða. 
Og þegar nú verslunarmannafjelagið og 
kaupmannafjelagið eru þessu ákvæði 
fylgjandi, þá get jeg ekki sjeð, að það 
sje rjett af háttv. þingi að setja sig á 
móti þvi.

Jeg treysti því þess vegna, að þessi 
háttv. deild samþykki ákvæði þetta, 
sem ekki er neinum til baga, en stórum 
flokki manna til bóta, þar sem atvinna 
þeirra mundi eyðileggjast, ef það næði 
ekki fram að ganga.

Frá sjónarmiði Reykjavikur er ekki 
hægt að álíta annað en að bæjaratjórn- 
in mundi verða hlynt þessu ákvæði, 
þar sem gert er ráð fyrir, að verslanir 
þessar greiði talsverðan skatt í bæjar- 
sjóð fyrir undanþáguna. Og til tiygg- 
ingar því, að sá skattur verði bæfileg- 
ur, er ætlast til, að stjórnarráðið ákveði 
hann fyrir eitt ár í senn. Svo að hvern- 
ig sem á er litið, held jeg, að brtt. þessi 
sje til bóta og frumvarpið muni þá fyret 
að fullu gagni koma, ef hún verður 
samþykt.

Halldór Steinsson: Jeg vissi 
ekki af því, að brtt. á þgskj. 85 var á 
leiðinni, og er því minni ástæða fyrir 
mig að taka til máls eftir að hún er 
fram komin. Mál þetta þótti svo sjálf- 
sagt við 1. umr., að ekki þótti þörf á 
að vísa því til nefndar.

I lögunum um þetta efni frá siðasta 
þingi var sú glompa, að sektarákvæði 
voru engin. Eu nú lítur út fyrir, að 
háttv. flutnm. þessa frv. (M. Ó.) hafl 
viljað bæta fyrir það, svo að um mun- 
aði. Jeg lít svo á, að lágmark sekt- 
anna sje alt of hátt. Minna má nú gagn 
gera en að sekta hvern smásala um 
100 kr. minst, þótt honum verði það á 
að halda búð sinni opinni 5 eða 10
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rainútur fram yfir ákveðinn lokunar- 
tíma. Tildrög þess geta líka oft verið 
óviðráðanleg. T. d. ef búðin er full af 
viðskiftamönnum og verið er að afgreiða 
þá, þá getur það verið ógerningur að 
reka þá út óafgreidda.

Jeg hefði því helst kosið, að frv yrði 
sett i nefnd, til þess að athuga betur 
sektarákvæðið og færa niður lágmarkið 
frá því sem er í frv. Að vísu á jeg 
hægra með að sætta mig við brtt. háttv. 
þm. Vestm. (K. E.), þar sem að eins 
hámarkið er ákveðið, en ekki lágmark 
ið, því að ekki ætti dómurum að vera 
það neitt vorkunnarmál að ákveða sekt- 
irnar eftir brotunum.

Brtt. háttv. þm. Ak. (M. K') get jeg 
ekki aðhylst. Jeg vona, að hann álíti 
það samt ekki niðurrifssýki hjá mjer, 
þótt jeg sje á móti henni. Jeg get ekki 
sjeð, að nein ástæða sje til undantekn- 
ingar með sælgætis- og tóbaksverslanir. 
Því verður ekki neitað, að það eru 
óþörfustu verslanirnar, og þótt einhverj- 
um hafi orðið það á að gleyma viðskift- 
um sínum þar, þá er honum ekki vand- 
ara um en fátæklingnum, sem kann að 
hafa gleymt að kaupa sjer matvöru áð- 
ur en lokað er. Þetta mundi lika raska 
aðalgrundvelli laganna, sem er sá, að 
starfstími verslunarmanna verði ákveð- 
inn hinn sami fyrir þá alla, og ef und- 
antekning er gerð um nokkra, þá er 
hætt við, að fleiri vilji fylgja á eftir. 
Gjaldið met jeg einkis, þvi að það mundi 
koma niður á kaupendum sem verð- 
hækkun. Það yrði því nokkurskonar 
tóbakstollur, sem að rjettu lagi ætti að 
renna í landssjóð, en ekki bæjarsjóð. 
Jeg get ekki sjeð, að þeir, sem þessa 
veralun reka, yrðu fyrir neinum atvinnu- 
hnekki, því að ef þeir lytu sömu lögum 
og aðrir, mundu menn venjast á það að 
eiga viðskifti sin þar á öðrum tima 
dagsins og ekki draga þau frekar en 
viðskifti sín við aðrar verslanir.

Magnús Torfason; Þessi brtt. hv. 
þm. Ak. (M. K.) breytir að nokkru leyti 
þeirri reglu, sem fylgt er í 1. gr. laga 
nr. 79, 14. nóv. 1917, um það, hverjir 
það eru, sem ráða skuli lokunartima 
sölubúða.

í 1. gr. þeirra laga er sagt, að bæj- 
aratjórn geri samþyktir um það, og i 3. 
gr. er sagt, að stjórnarráðið staðfesti 
þær samþyktir. Með öðrum orðum, 
bæjarstjórnir og stjórnarráð hafa vald 
til að gera það í sameiningu. En þessi 
brtt. fer fram á, að stjórnarráðið eitt 
út af fyrir sig skuli ákveða, hve mikið 
gjaldið skuli vera fyrir undanþáguna 
fyrir hvert ár i senn. Þetta atriði er 
því tekið undan valdi og afskiftum bæj- 
aretjórnar. En jeg get ekki sjeð, að 
nein ástæða sje til þess að útiloka það, 
að bæjarstjórn hafi frumkvæði um það, 
hvað gjaldið skuli vera hátt. Og ef 
sama á að gilda um þetta gjald og um 
lögin sjálf, þá ætti það að vera ákveð- 
ið af stjórnarráðinu eftir tillögum bæj- 
aratjórnar, svo að girt væri fyrir, að 
það væri ákveðið þvert ofan í vilja 
hennar. En þessu mætti bjarga með 
því að setja ákvæði um það inn í brtt.

Það er enn fremur athugavert við 
þetta gjaldákvæði, að eftir brtt. á þgskj. 
70 er ekki hægt að gera ráð fyrir öðru 
en að stjórnarráðið ákveði gjaldið fyrir 
alla kaupstaði landsins, og þá jafnt fyrir 
alla.

Það liggur í augum uppi, að full 
ástæða er til að hafa gjaldið annað hjer 
i Reykjavík en í kaupstöðum úti um 
land. Enn fremur er í sjálfum lögunum 
ekki gert ráð fyrir öðru en að sami 
lokunartími verði ákveðinn fyrir allar 
veralanir og sami timi á öllum dögum 
ársins. Það er að vísu ekki útilokað, 
að hafa megi önnur ákvæði um það, en 
það er að minsta kosti mjög mikið efa- 
mál. Jeg tel þvi rjettast, að háttv. 
flutnm. brtt. á þgskj. 70 (M. K.) láti
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hana biða til 3. umr., eða að málið 
verði sett í nefnd og þessari umræðu 
frestað.

Magnus Kr istjánsson: Það var
hyggilegt af háttv. þm. Snæf. (H. St.), 
að taka það fram, að það væri ekki af 
niðurrifssýki, að hann er á móti brtt. 
minni.

Jeg sje ekki betur en að með sanni 
megi segja, að hjer ráði rík tilhneiging 
til þess að varna framgangi hvers sem 
er, þótt til bóta horfi.

Aðalástæðurnar fyrir mótbárum hans 
hljóta annaðhvort að stafa af misskiln- 
ingi eða þvi, pð hann hefir alls ekki 
hlustað á orð min.

Aðalástæða hans er sú, að starfsfólk- 
inu muni verða misboðið. En jeg þyk- 
ist hafa tekið það nógu skýrt frara áð- 
an, að einmitt starfsfólk þessara versl- 
ana hefir atyttri vinnutíma en annaö 
verslunarfólk.

Sú mótbára fellur þvi um sjálfa sig.
En hitt, að það sje enginn atvinnu- 

hnekkir að útiloka veralanir þessar frá 
þvi að starfa á allra hentugasta tíma 
sinum, það nær engri átt. Salan mundi 
þar að auki færast yfir á aðra staði, 
sem alls ekki hafa neinn rjett til 
hennar.

Af því mundi leiða, að þær verslanir 
mundu enga tilraun gera til vöruvönd- 
unar á þessum vörutegundum, heldur 
»fúska< með þær, til óþæginda fyrir 
fyrri viðskiftamenn sína og sömuleiðis 
þá, sem færu að eiga viðskifti við þær 
með þessar vörutegundir.

Rök háttv. þm. Snæf. (H. St.) eru því 
ekki mikils virði.

Þá er háttv. þm. ísaf. (M. T) Hon- 
um finst með brtt. minni vera kipt fót- 
unum undan grundvelli þeim, sem lögin 
byggjast á. Jeg er ekki löglærður og

Alþt. 1918. B. (29. löggjatarþing).

verð þvi að tala gætilega. En þó verð 
jeg að segja það, að hann legst alldjúpt, 
ef hann finnur það, að grundvellinum 
sje raskað.

Þar sem til þess er ætlast, að stjórn- 
arráðið ákveði gjaldið, þá er líka til 
þess ætlast, að bæjarstjórnin láti í ljós 
álit sitt um það, hversu hátt gjaldið 
skuli vera. En samþyktin gengur fyrst 
í gildi þegar fengið er samþykki stjórn- 
arráðsins.

Stjórnin hefir þvi æðsta valdið, bæði 
eftir lögunum og brtt, og vald hennar 
eykst ekkert þótt brtt. sje samþ.

En hitt er óskiljanlegt, að stjórnar- 
ráðið setji ákvæði fyrir alla kaupstaði 
i einu, því að þaö liggur í augum uppi, 
að það getur ekki sett uein ákvæöi fyr 
en samþykt er fengin, frá hverri bæjar- 
8tjórn fyrir sig, og getur því ekki kom- 
ið til raála, að stjórnarráðið grípi fram 
fyrir hendur bæjarstjórnanna í þessu 
atriði.

Jeg get ekki sjeð annað en að þær 
ástæður, sem fram hafa verið færðar 
gegn brtt. minum, sjéu svo litilvægar, 
að þær eigi ekki að geta tafið málið. 
Jeg álít algerlega óþarft, að raálið fari 
i nefud, en skal samt ekki berjast á 
móti því, ef það gæti orðið freraur til 
þess, að málið næði fram að ganga. Það 
hefir einmitt komið til orða, að þingið 
stæði ekki lengi úr þessu, og ættu menn 
þvi ekki að tefja rnálin nema sem minst.

Jeg álít svo nægilegar umræður orðn- 
ar um ekki stærri mál en þetta er, og 
býst ekki við að taka oftar til máls um 
það að þessu sinni.

Alagnús Torfason: Jeg vil leyfa 
mjer að stinga upp á þvi, að málinu 
sje vlsað til allsherjarnefndar og um- 
ræðunni frestað.

37
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Frv. víaað til allsherjarnefndar (sjá

A. bls. 537) með 10 shlj. atkv.

Umr. frestað.
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Á 20. fundi í Ed., föstudaginn 16. maí, 
var framhaldið 2. u m r. um frv. 
(A. 53, 70, 85, n. 123).

Frsm. Magnús Torfasou: Það 
ætti ekki að þurfa að bæta miklu við 
nál, sjerstaklega þar sem mál þetta var 
rætt talsvert við 1. umr.

Nefndin hallast að því að samþykkja 
2. brtt. á þgskj 70, en getur ekki fall- 
íst á 1. brtt., að lögleiða slika ákvörð- 
un, sem þar ræðir um. Mundi það vera 
bein skerðing á valdi bæjarstjórna, eftir 
lögununum frá 1917.

Samkvæmt 1. brtt. (70) skipar lög- 
gjafínn fyrir, að í samþyktinni skuli 
veita undanþágu gegn árgjaldi, en eftir 
brtt. nefndarinnar er að eins veitt heim- 
ild til þess að gera slika undanþágu.

Samkvæmt brtt. (70) á stjórnarráðið 
eitt að ákveða gjaldið fyrir undanþág- 
una, en eftir brtt. nefndarinnar eiga 
bæði bæjarstjómir og stjórnarráð að 
gera það, og er það í fullu samræmi við 
heimildarlögin.

Eftir brtt nefndarinnar fellir Alþingi 
því engan dóm um það, hvort rjett sje 
að veita undanþáguna eða ekki, en gef- 
ur það á vald samþyktarvaldsins.

Virðist það fullkomlega rjett, þegar 
þess er gætt, að ýmislega stendur á í 
kaupstöðum landsins. Þessu ákvæði er 
líka hægara að breyta, ef það stendur 
að eins i reglugerð, heldur en ef það 
væri i lögunum sjálfum.

Þá er brtt. á þgskj. 85 (Forseti: 
Hún er tekin aftur). Að henni þarf þá 
ekki orðum að eyða, en nefndin tók 
upp það hámark sektar, sem þar er

farið fram á; sömuleiðis hefir hún fært 
lágmarkið úr 100 kr. niður í 20 kr.

Að lokum vil jeg benda á það, að 
nái brtt. nefndarinnar fram að ganga, 
er sjálfsagt að samþykkja 2. brtt. á 
þgskj. 70.

Skal jeg svo ekki fara frekari orðum 
um raál þetta að sinni.

Halldór Steinsson: Jeg sje, að 
önnur brtt. háttv. allsherjarnefndar fer 
alveg í sömu átt og jeg hjelt fram við 
fyrri umr. þessa máls. Það er brtt. um, 
að lágmark sektanna sje óákveðið, og 
get jeg því felt mig við hana.

En nefndin hefir ekki fallist á brtt. 
háttv. þm. Ak. (M. K.), cn flytur í þess 
stað brtt., sem fer fram á, að bæjar- 
stjórnir hafi heimild til þess að veita 
undanþáguna. En þar á er að eins lít- 
ill munur, úr því að undanþágan má 
veitast hvort sera er, og get jeg því 
ekki frekar sætt mig við brtt. nefnd- 
arinnar.

Jeg hefi litið svo á, sem aðaltilgang- 
ur laganna væri sá, að ákveða fastan 
starf8tíma verslunarmanna, og sje þeim 
aðaltilgangi laganna raskað, með undan- 
þágu þessari, þá er grundvöllurinn um 
leið eyðilagður.

En fyrst jeg tek til máls, vil jeg geta 
þess, að skýringar háttv. þm. Ak. (M. 
K.) við 1. umr. málsinB hafa ekki veríð 
rjettar að öllu levti, þótt jeg efist ekki 
um það, að hann hafi haldið, að þær 
væru rjettar; honum heflr sjálfsagt ver- 
ið skýrt rangt frá.

Jeg hefi fengið þær upplýsingar frá 
kaupmannáfjelaginu hjer, að 85 kaup- 
menn hafi verið á móti, en að eins 5 
eða 6 með því, að undanþágan yrði 
veitt.

Sömuleiðis er mjer kunnugt um það, 
að mesti tóbakskaupmaðurinn hjer er 
á móti því. Enn fremur hefir mjer ver- 
ið skýrt frá því, að starfstíma verslun-
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armanna við flestar af veralunum þeas- 
um aje ekki öðruvísi bagaö en starfs- 
tíma annara veralunarmanna.

Skýralur þessar hefl jeg engar ástæð- 
ur til að rengja, en því frekar hefi jeg 
ástæðu til þess að vera á raóti þvi, að 
nokkur undanþága verði veitt.

Magnús K i istjánsson: Jeg vil
fyrst minna8t á brtt. nefndarinnar. Jeg 
mun ekki ekki gera það að neinu kapps- 
máli, hvort 1, brtt. hennar nær fram að 
ganga eða ekki, því að munurinn á 
henni og brtt minni er sáralitill. Jeg gæti 
frekar trúað, að ekki hafi verið nákvæm- 
lega skilin orð þau, sem orðið hafa að 
ásteytingarsteini móti brtt. minni.

Jeg álít, að það megi einu gilda, hvort 
sagt er, að »ákveða megi« eða »ákveða 
skuli« að veita undanþáguna. I brtt. 
minni er það heldur alls ekki útilokað, 
að bæjaretjórnir fái að ráða með í þeaau 
efni. Jeg skal því ekki eyða fleiri orð- 
um að brtt. þessum, en hitt leiðir af 
sjálfu sjer, að verði brtt. nefndarinnar 
samþyktar, verður að samþykkja lika 
2. brtt á þgðkj 70.

Um ræðu háttv. þm. Snæf. (H. St.) 
langaði mig til þess að segja nokkur 
orð.

Ilann hjelt því fram, að það mundi 
vera eini eða aðaltilgangur laga þessara, 
að starfstími verslunarmanna yrði alveg 
fastákveðinn. En jeg lít svo á, sem það 
sje ekki eini tilgangur laganna; að 
minsta kosti væri það illa ráðið, ef lög- 
gjöfln ætlaðist til þess, að starfstíminn 
yrði svo ligbundinn, að stórbagalegt 
yrði fyrir fjölda manna. En svo mundi 
fara, ef lögin væru eins bókstaflega skil- 
in og þessi þm. vill vera láta.

Eins og jeg hefi áður sýnt fiam á, 
mundi afleiðingin verða sú, ef engin 
undanþága yrði veitt fyrir verslanir 
þessar, að salan flyttist yör á aðra staði,

til kaffihúsa, mjólkur- og brauðsölustaða, 
og það er ekki heldur óhugsandi, að 
upp raundu rísa leynisölustaðir, ef það 
yrði lögboðið að loka búðum þessum 
kl. 7 að kvöldi.

En hver yrði þá ávinningurinn?
Ef til vill yrði minna selt af vörum 

þeim, sem hjer er um að ræða.
En hvers vegna á að meina fólki að 

leggja í landssjóð? Jeg sje ekki neina 
ástæðu til þess að berjast á móti þvf, 
að það sje ge;t af fúsum vilja og á jafn- 
meinlausan hátt og hjer er um að ræða. 
Þetta er því meinloka í höfðinu á háttv. 
þm. (H. St.), og væri henni betur burt 
kipt.

En sje málið rjett athugað, þá er 
valdboð um sama lokunartiina fyrir alla 
jafnbagalegt fyrir hlutaðeigendur og það, 
ef banna ætti bændum að slá tún sin 
á sumrin eða sá i garða á vorin, þar 
sem bannað er að stunda atvinnu á 
hagkvæmastan hátt, sem ekki getur 
heldur orðið neinum til meins.

Þá sagði sami háttv. þm. (H. St.), að 
jeg hefði ekki skýrt rjett frá við 1. umr. 
málsins.

Ef hann heldur því fram i alvöru, 
get jeg sýnt honurn fram á það, svart 
á hvítu, því að jeg hefi full skilríki 
fyrir því, að bæði kaupmannafjelagið og 
verslunarmannafjelagið eru þessu hlynt. 
Aðrar skýrslur gaf jeg ekki.

Að 85 kaupmenn hjer hafl látið i ljós, 
að þeir væru þessu mótfallnir, liggur 
mjer við að vefengja.

En jeg veit ekki, hversu margir kaup- 
menn kunna að teljast hjer, ef kaup- 
mannsheitið er notað um alla þá, sem 
þá atvinnu stunda. Sjálfsagt verða þeir 
þá margir, sem ekki er mikið tillit tak- 
andi til, og því lítilsvert atriði þetta, 
þótt rjett væri.

Þá hjelt háttv. þm. (H. St.) því fram, 
að starfstími fólks við verslanir þessar

87*
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væri áreiðanlega ótakmarkaður og 
óheppilega langur, en jeg held enn hinu 
fram, að hann sje tvískiftur, að minsta 
kosti við flestar þessar verslanir.

Þá er viska sú, sem háttv. þm. (H. 
St.) hefir frá einum stærsta tóbakskaup- 
manni bæjarine, sem tjáir sig mótfall- 
inn undanþágunni.

Ekki veit jeg af hverju það stafar, 
en likindi eru til, að það sje af því, að 
hann hafi breytt um verslunaraðferð. 
Til að byrja með hafði hann smásölu, 
en hefir nú einnig heildsölu, og mun 
þetta ákvæði því hvorki gera honura 
til nje frá.

En ekki get jeg skilið, hvers vegna 
hann vill stjettarbræðrum sínum svo 
illa, að vera mótfallinn undanþágunni.

Þessar upplýsingar háttv. þm. (H St) 
verða því ljettar á raetunum.

Jeg býst við, að nefndin fylgi fram 
Binum till., hvort sera háttv. þm. Snæf. 
(H. St.) eða aðrir leggjast móti þeirn 
eða ekki, og jeg lít svo á, sera þær 
megi tii bóta verða, ef þær ná fram að 
ganga.

Hslldór Stcinsson: Hjer er ekki 
um neitt stórraál að ræða, og skal jeg 
því ekki lengja umr. nema með örlítilli 
athugasemd.

Mjer fanst gæta talsverðra hártogaua 
hjá háttv. þm. Ak. (M. K.).

Hann áleit það mundu draga gjald 
frá landssjóði, ef undanþágan fengist 
ekki. Það álít jeg geta ekki komið til 
greina. Tóbaks og sælgætis mun verða 
neytt jafnt eftir sem áður. Að eins 
mundu menn birgja sig upp á öðrum 
tímum.

Slíkar staðhæfingar eru því allkyn- 
legar og þungmeltar, og sama er að 
segja um samlíkingu. háttv. þm. (M. K.) 
um túnasláttinn, sem ekki virðist held- 
ur sem heppilegust.

Þá kvaðst hann hafa skýrt rjett frá

sjálfur, en vefengdi aftur á móti skýrsl- 
ur minar.

En um »visku< mina í þessum sök- 
um er það að segja, að hún er fengin 
frá stjórn Kaupraannafjelags Reykjavík- 
ur, og hygg jeg mjer óhætt að skýra 
frá því hjer.

Var mjer skýrt svo frá, að 85 kaup- 
menn hafi verið á móti, en 5 eða 6 
með, og var mjer boðinn útdráttur úr 
gerðabók fjelagsins, ef þetta yrði ekki 
tekið trúanlegt. (M. K.: Jeg mun þá 
reyna að leggja fram eitthvað á móti).

Jeg vil þvi að endingu láta þá ósk 
raína í ljós, að breytingar þessar gangi 
ekki eins greiðlega fram og háttv. þm. 
Ak. (M. K) hyggur.

Fisin. (Magnús Torfason): Jeg
þarf ekki að segja margt. Háttv. ræðu- 
menn hafa skýrt málið svo mjög, hvor 
frá sinni hlið.

Jeg vil að eins leggja frekari áherslu 
á þá skoðun nefndarinnar, sem kemur 
fram í brtt. hennar, að henni fanst hart, 
ef bæjarstjórnir fengju engu að ráða 
um undanþáguna.

Þess vegna leggur hún til, að bæjar- 
stjórnir segi til i hvert sinn, eftir því 
sem til hagar, og fái síðan samþykki 
stjórnarráðsin8.

Þá hefir löggjafinn ekki heldur lagt 
neiun dóm á þetta atriði.

Þá vil jeg geta þess, að nefndinni 
hefir borist brjef frá nefnd, sem skipuð 
er af Kaupmannafjelagi Reykjavíkur og 
verBlunarmannafjelaginu »Merkúr«. Þar 
segir svo: »Þótt viðunandi sje, að und- 
anþága verði gerð á reglugerðinni, þá 
finst oss það fráleitt, að slík undanþága 
verði fyrirakipuð með lögum«.

Þá vil jeg benda á, að lög þessi eru 
ekki að eins vegna stjettar þeirrar, sem 
í hlut á, heldur vegna kaupendanna 
lika.

Og jeg lít svo á, að rjett sje að selja
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mönnum sælgæti á kvöldin, ef það 
skyldi verða til þess, að þeir nytu síð- 
ur annara, sem skaðlegra er. En þótt 
sumir geti ekki neytt þeirrar vöru, sem 
þeim er mest ánægja að, þá ættu þeir 
þó ekki að meina öðrum það, þegar um 
saklaust sælgæti er að ræða.

Líka mætti benda á það, að flestar 
sælgætisbúðir opaa seint á morgnana, 

| og er það enn ein ástæða tíl að leyfa
1 þeim að hafa lengur opið á kvöldin.

' ATKVGR.
Brtt. 123, 1. (ný gr., verður 1. gr.) samþ. 

með 8 :4 atkv.
— 70, 1. þar með fallin.
— 123, 2. .samþ. með 12 shlj. atkv.
— 85. tekin aftur.
— 70, 2. samþ. með 10 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, (verður 2. gr.), 
samþ. með 10 :1 atkv.
2. og 3. gr. (verða 3. og 4. gr.) 
samþ. með 10 shlj. atkv.

Fyriraögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. 

atkv.

Á 22. fundi í Ed., laugardaginn 18. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
152).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og end- 

ursent Nd.

A 27. fundi í Nd, þriðjudaginn 21. 
mai, var útbýtt

Frumvarpi til laga um viðauka við 
lög nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþyktir 
um lokunartima sölubúða í kaupstöðum,

eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (A. 174).

Á 29. fundi í Nd., fimtudaginn 23. 
maí, var frv. tekið tileinnar umr. 
(A. 174).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 14:4 atkv. og afgr. 

sem
Z ð g f r á Alþ in g i.

(Sjá A. 200).

10. Verslunarlóðin í Ólafsfirði.
Á 12. fundi í Nd., mánudaginn 29. 

apríl, var útbýtt
Frumvarpi til laga um steékkun versl- 

unarlóðarinnar í Ólafsfirði (A. 34).
Á 14. fundi í Nd, miðvikudaginn 1. 

maí, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Stefán Stefánsson): í lög- 
um frá 1905 eru til ákvæði um, að 
Ólafsfjarðarhorn skuli vera löggiltur 
verslunarstaður, en að öðru leyti eru 
ekki til ákvarðanir um nánari takraörk 
fyrir verslunarlóðinni.

En nú er svo komið, að Ólafsfjarðar- 
horn er að mestu fullbygt, og auk þess 
eru nú orðnar svo miklar grynningar 
við bryggjur þær, sem liggja fram af 
verslunarlóðinni, að sæta verður sjáv- 
arföllum til þess að komast að þeim 
með vjelbáta og jafnvel smábáta.

Þessi vandkvæði hafa orðið til þess, 
að Ólafsflrðingar hafa samþykt á fjöl- 
mennum þingmálafundi að fá verslun- 
arlóðina stækkaða svo, að takmörk lóð- 
arinnar að vestanverðu verði ákveðin 
beint á móti nyrðri takmörkum hennar



587 Þlngmannafrumvðrp samþykt. 588
Verslunarlóóin i Olafsfiröi.

að austanverðu. En nyrðri takmörk á 
þeirri núverandi verslunarlóð, sem er 
öll austanvert við fjörðinn, er Brimnesá, 
en Kotnef er beint á móti að vestan- 
verðu. Með öðrum orðum, þá bætist 
álíka mikil lóð við kauptúnslóðina vest- 
an fjarðarins og hún er nú. En strand- 
lengjan, sem við bætist, er haganleg 
sem byggingaravæði, aðdýpi gott og 
bátalægi, eða sú eiginlega höfu þar fram 
undan, en alls ekki við Olafsfjarðar- 
horn, enda hefir reynslan alloft orðið 
sú, þegar bjarga hefir þurft bátum á 
legunni, að ekki var mögulegt að kom- 
ast út frá bryggjura eða veralunarlóð- 
inni vegna brotsjóa, og vjelbátar þar 
af leiðandi eyðilagst meira og minna 
árlega.

Það er þvi öllum sjáanlegt, hversu 
brýn þörf er á að bæta þessari nýju lóð 
við, því að þar mundu bæði koma upp 
hús og bryggjur á næstu árum.

Það er ekki tekið fram í þessu frv., 
hvereu langt verslunarlóðin- skuli ná 
frá sjó. Þetta er liklega vöntun; og 
þótt ekkert sje heldur ákveðið um þetta 
hvað snertir löggildingu Ólafsfjarðar- 
horns og ýmsra fleiri kauptúna, þá væri 
þó heppilegra að taka fram ákveðið, 
hversu langt verslunarlóðin skuli ná 
frá fjörumáli á land upp.

Jeg sje ekki ástæðu til að vísa þessu 
máli til nefndar, en tel rjettara, að ann- 
arhvor okkar flutningsmanna tali til 
Ólafsfjarðar um það, hversu langt þeim 
finnist að verslunarióðin skuli ná frá 
sjó.

Jeg óska þess þvi, að frv. verði vís- 
að til 2. umr., en sje sem sagt ekki 
áatæðu til að visa þvi til nefndar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. í e. hlj.

Á 16. fundi i Nd., laugardaginn 4. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 34).

Flm. (Stefán Stefánsson): Við
flutningsmenn þessa frv., um stækkun 
verslunarlóðarinnar í Ólafsflrði, vænt- 
um þess, að það fái að ganga til 3. 
umr.. og búumst þá við að geta flutt 
ákveðna till. um breidd lóðarinnar frá 
ajó. Við höfum sent símskeyti með fyr- 
irspurn um þetta atriði til Ólafsfjarðar 
og fáum að lfkindum svar nú i dag eða 
á morgun.

Að öðru leyti sje jeg ekki ástæðu til 
að ræða málið frekar.

ATKVGR
Frvgr. samþ. með öllum gr. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með öllum gr.

atkv.

Á 17. fundi í Nd., mánudaginn 6. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
34, 60).

Afbrigði leyfð og samþ. um brtt. 60, 
er of seint var útbýtt.

Flm. (Stefán Stefánssou): Sam- 
kvæmt því, sem jeg gat um við 2. 
umr. þessa máls, höfum við flutnings- 
menn nú leyft okkur að bera fram við- 
aukatill. um stærð verslunarlóðarinnar, 
eða þó aðallega breidd hennar frá sjó.

Breiddina, 200 metra, höfum við tek- 
ið upp samkvæmt ósk Ólafsfirðinga 
sjálfra. Þeir hafa gert mælingar á lóð- 
inni og telja nauðsynlegt, að hún taki 
þetta á land upp, og er það óefað rjett 
álitið, eftir því sem þar hagar til.

Vona jeg svo, að frv. þetta verði 
samþykt hjer í deildinni, svo að það 
geti gengið fljótt og óhindrað tii háttv, 
Ed.
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ATKVGR.
Brtt. 60. samþ. í e. hlj.
Frv., svo breytt, samþ. í e. hlj. og

afgr. til Ed.

. — Vifthald ölfu»Arbrúar.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og 

afgr. sem

löq frá Alþinqi.
(Sjá A. 137).

Á 15. fundi í Ed., miðvikudaginn 8. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um stækkun vergl- 
unarlóðarinnar i Olafsfirði, 
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 68).

Á 16 fundi í Ed., föstudaginn 10. 
mai, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. 

atkv.

A 17. fundi i Ed, mánudaginn 13. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
68).

Enginn tók til mála.

ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. 

atkv.

Á 19. fundi í Ed., miðvikudaginn 15. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
68).

Enginn tók til máls.

II. Viflhald Ölfusárbrúar.
Á 12. fundi i Nd., mánudaginn 29. 

apríl, var útbýtt
Frumvarpi til laga um heimild handa 

land88tjóminni til þess að verja fje úr 
landssjóði til viðhalds ölfusárbrúnni (A. 
35);

Á 15. fundi í Nd, föstudaginn 3. maí, 
var frv. tckið til 1. u m r.

Flm (Sigurður Sigurðsson):
Eins og kunnugt er, mæla vegalögin 
frá 1907 svo fyrir, að viðhald og gæsla 
ölfusárbrúarinnar sje kostað af sýslu- 
sjóði Árnessýslu, en eftirlitið með við- 
haldi flutningabrauta hefir stjórnarráðið 
á hendi samkvæmt ll.gr. vegalaganna. 
Er svo fyrir mælt í þeirri grein, að eft- 
irlitinu skuli hagað þannig, að verk- 
fræðingur eða annar hæfur maður 
skoði vegina — og þá að sjálfsögðu 
brýrnar um leið, — að minsta kosti 
annaðhvert ár. Það er því í raun og 
veru vegamálastjórinn, sem á að hafa 
eftirlitið á hendi.

Fyrir nokkru fjekk sýslumaðurinn i 
Árnessýslu simskeyti frá vegamálastjóra, 
þar sem hann skýrir frá þvi, að ölfus- 
árbrúin sje orðin allmjög ryðguð, mis- 
sigin, viðir mjög fúnir og slitgótf eytt; 
telur hann viðgerð óhjákvæmilega og 
áætlar kostnaðinn við hana alt að 10
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þús. kr. Þennan mikla kostnað kennir 
vegamálastjóri þvi, að orðið hafi drátt- 
ur og vanræksla á viðhaldi brúarinnar. 
Þennan drátt, sem orðið hefir á nauð- 
synlegu viðhaldi brúarinnar, verður 
fyrst og fremst að kenna því, að sýslu- 
nefndin hefir ekki verið — svo að mjer 
sje kunnugt — aðvöruð í þessu efni. 
Og mjer er næst að halda, að engin til- 
kynning um þörf á viðgerð hafi komið til 
sýslunefndar síðan brúin var afhent 
eýslunni. Hjer er því, að áliti okkar 
flutningsmanna, ekki svo . mjög um að 
kenna vanrækslu sýslunefndar Árnes- 
sýslu, heldur afskiftaleysi þeirra, sem 
bar að líta eftir viðhaldi brúarinnar og 
tilkynna sýslunefud, ef aðgerðar þyrfti 
með. Og af þeirri ástæðu, meðal ann- 
ars, höfum við flutt þetta frv. á þgskj. 
35.

Hins vegar er á það að líta, að fjár- 
hagur sýslunnar er afarþröngur og að 
hún hefir í mörg horn að líta. Skal 
jeg vikja nánar að þvi með fáeinum 
dæmum.

Utgjöld sýslunnar siðustu 5 ar,
árin 1913 — 1917, 

Árið 1913
— 1914
— 1915
— 1916
— 1917

voru áætluð þetta: 
15580 kr.
16186 —
17658 —
21000 —
22465 —

Til viðhalds flutningabrautum þessi 5 
ár voru samtals veittar 16500 kr. eða 
3300 kr. til jafnaðar á ári hverju.

Á saraa tíma hefir verið varið til 
sýsluvega í sýslunni 13520 kr. eða 
2704 kr. til jafnaðar á ári.

Til vegagerða — auk hreppsvega — 
hefir þá samtals verið varið á tímabil- 
inu 30020 kr., eða til jafnaðar ár hvert 
rúmum 6000 kr.

Sýsluvegagjaldið hefir um mörg ár 
verið 3 kr., eins og lögin heimila að 
jafnað sje niður á hvern verkfæran 
mann. Þetta hefir hvergi nærri hrokk-

ið til. Þess vegna hefir orðið að jafna 
niður á hreppana stórri fúlgu, sem sí- 
felt eykst með ári hverju. Þessi niður- 
jafnaða upphæð hefir numið 11—12000 
kr. siðustu árin.

Á síða8ta sýslunefndarfundi var áætl- 
að þetta ár til viðhalds flutningabraut- 
um 6500 kr., og til sýsluvega var gert 
ráð fyrir um 3100 kr., eða samtals til 
flutningabrauta og sýsluvega 9600 kr.

öll útgjöld sýslunnar fyrir árið 1918 
hafa verið áætluð 27000 kr. og þar af 
jafnað niður 15000 kr, auk hins lög- 
ákveðna sýsluvegagjalds, 3 kr. á hvern 
verkfæran mann í sýslunni.

Þar sem sýslunefndin á við svo mikla 
fjárhagslega örðugleika að stríða, og út- 
gjöld sýslunnar aukast stöðugt, þá er 
ekkert undarlegt við það, þótt sýslu- 
nefnd fari fram á þennan styrk til öl- 
fusárbrúarinnar. Vanrækslan á því að 
aðvara sýslunefnd um viðgerð á 
brúnni verður að telja nefndinni til af- 
sökunar. Jeg leyfi mjer svo að leggja 
til, að frv. sje visað til fjárveitinga- 
nefndar, í fullu trausti til þess, að hún 
muni öll og óskift komast að þeirri nið- 
urstöðu, að frv. sje rjettmætt og eigi að 
ná fram að ganga og verða að lögum.

Einar Jónsson: Jeg er háttv. flm. 
(S. S) að öllu leyti samþykkur í þessu 
máli og álit ekki nema sjálfsagt, að 
landssjóður taki að sjer viðhaldið á 
ölfusárbrúnni. Jeg er því líka samþykk- 
ur, að rjett sje að visa málinu til nefnd- 
ar. Jeg hafði nú hugsað mjer það eðli- 
legast, að samgöngumálanefnd fengi 
málið til meðferðar, en jeg skal ekki 
gera það að neinu kappsmáli, hvort 
það fer í þá nefnd eða fjárveitinga- 
nefnd, því að það skiftir ekki svo miklu 
máli. En jeg vil minna þá háttv. nefnd, 
sem málið fær til meðferðar, á það, að 
búast má við, að bráðlega þurfi að kosta 
miklu til aðgerðar á öðru samskonar
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mannvirki, sem er brúin á Þjórsá. Og 
þegar að því rekur, að sýslunefnd Rang- 
vellinga fer fram á, að landssjóður taki 
að sjer viðhaldið á Þjórsárbrú, þá vona 
jeg, að Alþingi áliti sjálfsagt að veita 
það, og ætti helst að samþykkja þegar 
í stað, að landið sæi um viðhaldið á 
báðum þessum brúm. Jeg vona að 
minsta kosti, að Alþingi verði æflnlega 
svo sanngjarnt að taka að sjer þetta 
mál og leiða til farsællegra lykta.

Jeg gæti nú búist við, að sumir ótt- 
ist, að fleiri komi á eftir og biðji um 
það sama. En það er ástæðulítið að 
óttast slíkt, þar sem þetta eru lang- 
stærstu brýrnar og á fjölförnustu leið- 
inni. Svo tel jeg líka víst, ef þetta 
frv. verður samþykt og þær 10,000 kr. 
veittar, sem farið er fram á, að þá muni 
Arnesingar verða ánægðir fyrst um 
sinn, en að sjálfsögðu fara fram á við- 
haldsstyrk síðar, í hvert sinn sem þess 
væri þörf. Virðist mjer því, að einfald- 
ast og sanngjarnast væri, að landið tæki 
beint að sjer viðhaldið nú þegar, því 
að hitt er víst, að sýslufjelögunum er 
það langt um megn með þeim tekju 
stofnum, sem þau hafa.

Jeg vil biðja þá háttv. nefnd, sem 
með málið fer, að athuga, hvort þetta 
sje ekki tiltækilegt.

Jeg býst við, að það yfirlit yfir út- 
gjöld Árnessýslu, sem háttv. flm. (S. S.) 
gaf háttv. deild, sje alveg rjett. Sams- 
konar yfirlit gæti jeg gefið yfir útgjöld 
Rangárvallasýslu, en skal ekki þreyta 
menn á tölum í þetta sinn.

Benertikt Sveinsson: Jeg skal 
ekki lengja umræðurnar, en jeg vil vísa 
málinu til samgöngumálanefndar, þvi að 
jeg býst við, að hjer geti orðið um 
breytingu á vegalögunum að ræða, þar 
sem þau gera ráð fyrir, að hlutaðeig- 
andi sýslusjóðir eigi að kosta viðhald á

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing).

ölfusárbrú og Þjórsárbrú. Það stendur 
samgöngumálanefnd næst að koma fram 
með till. um breytingar, ef gerðar verða, 
á lögunum.

Flm. (Sigurður Sigurðsson):
Ástæðan til þess, að jeg kveð mjer aft- 
ur hljóðs, er sú, að hæstv. atvinnumála- 
ráðherra hafði spurt, á hverjum sú 
skylda hvíldi að aðvara sýsluna, ef við- 
gerðar þyrfti. Þessi fyrirspurn hæstv. 
atvinnumálaráðh. fór fram hjá mjer, og 
þó að henni sje að nokkru svarað með 
fyrri ræðu minni, þá skal henni svarað 
nú ákveðið. Skyldan hvílir á lands- 
8tjórninni eða starfsmanni hennar, vega- 
málastjóranum, samkvæmt 11. gr. vega- 
laganna. l»ar stendur, að stjórnarráðið 
eigi að hafa eftirlit með því, að flutn- 
ingabrautum og þeim mannvirkjum, er 
þeim tilheyra og landssjóður hefir kost- 
að í fyrstu, sje haldið svo við, að ekki 
gangi úr sjer. Verkfræðingur á að 
skoða vegina og sjálfsagt brýrnar líka, 
og sje um þörf á endurbótum að ræða 
er það hans verk að skýra sýslunefnd 
frá þvi. Þessi skoðun verkfræðings á 
að fara fram að minsta kosti annaðhvert 
ár.

Hins vegar kannast sýslunefnd full- 
komlega við það, að hana beri skylda 
til að kosta viðgerðina, en segir, að 
vegna dýrtíðar o. fl. hafi viðgerðin dreg- 
ist á langinn. Auk þess hafi sýslan 
engan mannvirkjafræðing i sinni þjón- 
ustu, en eftirlitsskyldan hvíli á lands- 
stjórn eða vegamálastjóra, en það orðið 
í undandrætti hjá honurn að aðvara 
sýslunefndina í þessu efni.

Hvað snertir athugasemd háttv. þm. 
N.-Þ. (B. Sv.), þá skal jeg taka fram, 
að hjer er ekki farið fram á breytingu 
á vegalögunum, heldur að landssjóður 
hlaupi undir bagga með sýslunni að 
þessu sinni um viðgerð á brúnni. Sýslu-
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nefndin segist ekki að svo komnu máli 
fara fram á að ljetta viðhaldinu af sýsl- 
unni fyrir fult og alt.

Jeg verð því að halda við mína fyrri 
till., um að frv. sje vísað til fjárveit- 
inganefndar.

Þórarinn Jónsson: Jeg álít ekki 
rjett að lengja mikið umræður um þetta 
mál. En mjer virðist aðalástæðan, sem 
háttv. flm. (S. S) færir fyrir frv., vera 
sú, að landsstjórnin hafi vanrækt þá 
eftirlitsskyldu, sem á henni hvíldi. En 
það virðist nú vera svo í sjálfu sjer, 
að hjeruðin sjálf ættu að vera til eftir- 
lits á undan öðrum, þar sem þau ber 
skylda til þess að laga það, sem að er. 
Það stendur líka í vegalögunuro, að 
hjeruðin eigi að geta fengið verkfróða 
menn til eftirlits, eða hæfustu menn, 
sem kostur er á. Jeg held þess vegna, 
að það sje ekki nema til þess að hanga 
í lagastafnum að segja, að eftirlitið hafi 
verið vanrækt af hálfu stjórnarinnar. 
Ef þetta gæti orðið viðurkend ástæða 
fyrir þvi, að geta heimtað fje af lands- 
stjórninni, gæti það leitt til þess, að 
sýslurnar sæju sjer hag í því að draga 
viðgerðir þangað til þær gætu ekki 
eða þættust ekki geta risið undir þeiro.

Annað er líka eftirtektarvert í þessu 
sambandi, og það er, að sýslunefnd 
Árnessýslu bíður þingið um heimild til 
þess að setja toll á umferð um brúna 
og ná þannig upp þeim kostnaði, er til 
viðhaldsins þarf. Þetta er aðalkrafa 
hennar til þingsins, en hitt aukakrafa, 
að landssjóður leggi fram fje til viðgerð- 
ar á brúnni. Og sýnir það, að hún hefir 
ekki talið fjárbeiðsluleiðina þá sanngjörn- 
ustu. En þessu hafa háttv. fiutnm. al- 
veg gengið fram hjá.

Meðmæli þau, sem háttv. 2. þm. Rang. 
(E. J.) gaf frv, voru miður heppileg; 
það kom þá og fljótt í ljós hjá honum, 
að samskonar málaleitunar mundi verða
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að vænta úr hans kjördæmi. Ef þetta 
frv. yrði því samþykt, mundu fleiri 
koma á eftir og heimta það sama. Jeg 
held því, að það sje ekki heppilegt að 
samþykkja frv., og verði farið að breyta 
til í þessu efni, þá yrði það að verða 
á þann hátt, að landið tæki að sjer all- 
ar viðgerðir á brúm landsins, þar sem 
hjeruðin eftir núgildandi lögum eiga að 
hafa viðhaldsskylduna.

Jeg verð því að vera algerlega á 
móti því, að þetta verði tekið til greina.

Einar Arnórsgon: Mjer leist hv.
1. þm. Húnv. (Þór. J.) líta óhýru auga 
til þessa frv., er hjer liggur fyrir. Hann 
fann að því, að við flutnm. málsins fór- 
um ekki þá leið, að biðja löggjafarvald- 
ið að heimila sýslunefnd brúartoll. 
Ástæðan til þess, að við flutnm. frv. 
tókum ekki þann upp, var sú, að vjer 
töldum það ekki gerlegt. Vjer vitum 
flestir, að þar sem slíkir tollar hafa átt 
sjer stað, hefir orðið að afnema þá. 
Þeir þykja »barbariskir«. (Þór. J.: 
En sýslunefndin vill þetta). Þótt svo 
væri, tel jeg það með öllu ósamboðið 
siðuðu þjóðfjelagi að leggja toll á þau 
mannvirki, er sjálf þjóðin kostar, og 
skattleggja þannig umferð manna. Jeg 
hefi jafnvel átt í erjum um þetta á 
undirbúning8fundum undir þingkosningu, 
og mun aldrei fást til þess að fylgja 
slíku fram.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 :5 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: M. G, P. J., P. 0., P. Þ., S. S., St. 
St, Sv. Ó., Þorl. J., Þorst. J., B. 
Sv., B. J., B. K., E. A., E. Árna., 
E. J., G. Sv., H. K., J. J., J. M., J. 
B., Ó. B.

nei: M. P., M. Ó., S. St., Þór. J., B. St.
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Frv. vísað til fjárveitinganefndar (sjá
A. bls. 538) með 14:12 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: E. J., G. Sv., J. J., J. M., J. B., M. 
P., M. Ó., P. J., P. Þ, S. S, S. St., 
Þór. J., B. K., E. A.

íiei. E. Árna, H. K., M. G., P. 0., St. 
St, Sv. Ó., Þorl. J., Þoret. J., B. Sv., 
B. J., B. St., Ó. B.

Á 51. fundi í Nd., þriðjudaginn 18. 
júní, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 35, 
n. 353).

Frsm. (tfagnús Pjetursson);
Menn hafa sjeð af nál. till. fjárveitinga- 
nefndar í þessu máli, og er í nál. gerð 
grein fyrir þeim rökum, er liggja til þess, 
að nefndin getur fallist á, að veitt sje 
fje til viðhalds ölfusárbrúnni. Og eins 
og nál. ber með sjer, byggir hún á till. 
vegamálastjóra, sem virðast hafa við rök 
að styðjast.

Það virtist koma fram við síðustu 
umr. þessa máls, að þessi mikli við- 
haldskostnaður, sem nú er þörf á, staf- 
aði af því, að sýslan hefði vanrækt við- 
hald brúarinnar áður. Nefndin hefir 
leitað upplýsinga ura þetta atriði og 
komist að' raun um, að talsverðu fje 
hefir verið varið úr sjslusjóði í þessu 
skyni. Eitt árið var t. d. varið rúmlega 
1000 kr. og árið 1916 á fjórða hundrað 
kr. til viðhalds brúnni.

Nú er það ekki tilætlun fjárveitinga- 
nefndar að ljetta af sýslunni þeirri skyldu, 
sem á henni hlýtur að hvíla lögum sam- 
kvæmt til þess að viðhalda brúnni. En 
þar sem viðhaldið hefir orðið svo dýrt 
sökum upphaflegra smíðagalla, virðist 
pefndinni rjett, að nú komi fje úr lands-

sjóði til rækilegrar aðgerðar á brúnni. 
Vegamálastjóri hefir gefið upplýsingar 
um þessa smiðagalla, og eru þeir sum- 
part þannig vaxnir, að trjebútar hafa 
legið fast við járn, svo að ekki hefir ver- 
ið hægt að komast að járninu til þess 
að halda því við og verja það ryði. 
Vegamála8tjóri ætlar að færa þetta í 
lag, en getur ekki sagt með fullri vissu, 
hve mikið aðgerðin muni kosta. Til 
þess að hægt sje að komast að þvi, sem 
viðgerðar þarf, og áætla kostnað við 
það, þarf að rífa upp gólfið í brúnni. 
Vegamálastjóri giskar á, að ekki sje 
hægt að komast af með minna fje en 
15,000 kr , ef vel á að vera.

Verði till. nefndarinnar samþykt, á 
Árnessýsla að greiða 5000 kr. af þeim 
ko3tnaöi, og er það fullkomlega sú upp- 
hæð, sem hægt er að krefjast af sýsl- 
unni til venjulegs viðhalds. Sýslan 
hefir orðið hart úti og þarf að kosta 
miklu fje til viðhalds vegum. Eftir frá- 
sögn vegamálastjóra nema áætluð út- 
gjöld til viðhalds vegum í sýslunni 
10,000 kr. Sjá menn, að sýslubúar hafa 
þar talBverðan bagga að bera, og mink- 
ar hann ekki við það, að bætt er við 
5000 króuur til viðhalds ölfusárbrúnni.

Jeg skal taka það enn fram, þó að 
það standi skýrt í nál, að ekki er svo 
að skilja, að fjárveitinganefnd hallist að 
þeirri stefnu, að landssjóður styrki sýslu- 
fjelögin til viðhalds brúa þeirra, sem 
þeirn ber að halda við samkvæmt lög- 
um. Nefndin hefir fallist á þessa fjár- 
veitingu einungis af þeirri sjerstöku 
ástæðu, að þetta getur ekki talist venju- 
legt viðhald.

Jeg vona, að háttv. deild samþykki 
till. nefndarinnar og háttv. flutnm. láti 
sjer það lynda, þótt nefndin fari ekki 
lengra en þetta, en í fyrstu mun ekki 
hafa verið ætlast til þess, að neitt fje 
kæmi úr sýslusjóði til aðgerðarinnar.
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Sigurður Sigurðsson: Jeg get
eftir atvikum verið háttv. fjárveitinga- 
nefnd þakklátur fyrir meðferð hennar á 
þessu máli. Jafnvel þó að óskum okk- 
ar flutnm. sje ekki að öllu leyti full- 
nægt, þá þykir okkur vænt um, að 
nefndin heflr komist að þessari niður- 
stöðu.

Jeg skil það mæta vel, að nefndin 
ætlast ekki til þess, að um neina skyldu 
fyrir landssjóð til að taka að sjer við- 
hald brúa alment sje að ræða, þótt till. 
hennar verði samþykt. Til þess þyrfti 
lagabreytingu. En annað mál er það, 
hvort ekki sje ástæða til að athuga það 
atriði betur, ekki einungis um viðhald 
Ölfu8árbrúarinnar, heldur og um við- 
hald annara stórra brúa. Satt að segja 
er jeg á þvi, að viðhald þeirra ætti að 
hvíla á landssjóði.

Jeg skal þó ekki fara út i þá sálma. 
Við flutnm. sættum okkur við meðferð 
nefndarinnar á málinu og erum, eins 
og jeg tók fram áðan, eftir atvikum 
þakklátur nefndinni fyrir góðar undir- 
tektir hennar í þessu máii.

ATKVGR.
Brtt. 353. (ný 1. gr.) samþ. með Öllum 

gr. atkv.
2. gr. samþ. með öllum gr. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 52. fundi í Nd., flmtudaginn 20. 
júní, var frv. tekið tii 3. u ra r. (Á. 373).

Pjetur Ottesen: Jeg verð að segja 
það, að mjer þykir háttv. fjárveitinga- 
nefnd nú nokkuð ríf á stykkjunum, eft- 
ir því sem venja hefir verið til með 
fjárframlög til þeirra vega, sem við- 
haldið hvilir ekki beinlínis á landssjóði. 
Eins og kunnugt er, hvílir skyldan um

viðhald flutuingabrauta á sýslufjelögum 
landsins. Það hefir verið reynt að breyta 
þessu þannig, að landssjóður taki að 
sjer þetta viðhald, en það hefir ekki 
tekist enn.

Jeg fyrir mitt leyti tel það nú sjálf- 
sagt og sanngjarnt, að landssjóður hafi 
viðhaldið á hendi, en þar sem það hefir 
enn ekki komist á, þrátt fyrir ítrekaðar 
tilraunir, þá finst mjer óþarft og órjett 
að taka út úr þessa braut, er hjer um 
ræðir, eða aðrar einstakar brautir, og 
láta landssjóð kosta þar viðhald, því að 
með þvi er öðrum sýslufjelögum, sem 
eins stendur á um, gert rangt til.

Mjer þykir þetta því óviðkunnanlegt. 
Raunar kvað vegamálastjóri hafa látið 
það uppi, að þessi brú, ölfusárbrúin, 
hafi verið illa gerð í upphafi, og þurfi 
því meira viðhald en aðrar brýr, og sje 
því bjer öðru máii að gegna. Hið sama 
mundi nú mega segja um fleiri brýr, að 
þær sjeu ekki svo vel gerðar sem skyldi, 
svo að þetta er ekkert einsdæmi.

Eins og jeg hefi áður tekið fram, er 
jeg þvi eindregið fylgjandi, að lands- 
sjóður taki að sj-^r ait viðhaldið, en með- 
an það skipulag er ekki á komið, sje 
jeg ekki, að rjett sje að taka einstaka 
liði út úr. Annars kvað vegamálastjór- 
inn vera að rannsaka og undirbúa þetta 
mál, og mundi mega vænta þess, að 
álit hans yrði tilbúið fyrir næsta reglu- 
legt þing.

Framsm. (Magnns Pjetursson):
Mjer fin8t gæta misskilnings í ræðu hv. 
þm. Borgf. (P. O.), þar sem hann er að 
blanda þessu frv. saman við alment við- 
hald flutningabrauta. Það var sem sje 
svo greinilega tekið fram í áliti nefnd- 
arinnar, að frv. á ekkert skylt við þess- 
konar, þar sem fjárveitinganefndin bygði 
eingöngu á þvi, hve brúin var illa gerð 
í upphafi.

Nefndin telur það rjett, að landssjóð-
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ur taki einhvern þátt í viðhaldi eldri 
flutningabrauta, sem illa eru úr garði 
gerðar, þvi að viðkomandi hjeruð verða 
ver úti en hin, sem fá nýrri brautir, 
sem betur eru gerðar og með fullkomn 
arí útbúnaði. Og nú hagar nokkuð svip- 
að til þarna og á gömlum flutninga- 
brautum.

Eftir því, sem mig minnir, hafði fjár- 
veitinganefnd í fyrra til meðferðar beiðn- 
ir um það, að landssjóður tæki að sjer 
allar flutningabrautir og viðhald þeirra. 
Lýsti fjárvéitinganefnd þá yfir þvi, að 
hún teldi, að þau sýslufjelög, sem hafa 
eldri flutningabrautir, yrðu hart úti, og 
væri ekki nema sanngjarnt, að lands- 
sjóður hlypi undir baggann um viðhald- 
ið, einkum þó, að hann ljeti byggja 
steinbrýr þar, sem trjehlemmar hefðu 
verið settir í byrjun. Þetta, sem hjer 
er um ræða, er alveg samstætt dæmi 
því, sem lýst var yfir i fyrra, að jafna 
hallann á gömlu brúnum með þvi að 
gera þær nú sem næst því eins vel úr 
garði í viðgerðinni og þær brýr voru 
í upphafi, er síðar hafa verið gerðar.

Finst mjer þess vegna, að þrátt fyrir 
það, þótt eitthvað sje á leiðinni frá vega- 
málastjóra um breyting á viðhaldsskyld- 
unni, þá megi ekki taka tillit til þess, 
að því er kemur til viðgerðar á þessari 
brú, því að það er afaráriðandi, að gert 
sje við hana þegar, ef ekki á að verða 
að tjóni. Að. vísu segir vegamálastjóri, 
að sem stendur hafl skemdirnar ekki 
mikil áhrif á burðarmagn brúarinnar, 
en að þær sjeu svo miklar, að alt hvað 
líði geti þær valdið miklu tjóni, þegar 
minst varir. Virðist því ekki ráðlegt 
að bíða, því að búast má við miklu 
meiri kostnaði en svo, að sýslan geti 
undir risið, ef brúin er látin ryðga nið- 
ur. Yrði þá landssjóður að borga alla 
þá viðgerð.

Það er sjálfsagt rjett, að fleiri brýr 
muni illa úr garði gerðar. En það vita

menn þó, að þessi brúin er einhver elsta 
brúin, og því ekki nema eðlilegt, að 
hún sje allra verst úr garði gerð.

Vænti jeg því, að háttv. deild leyfl 
frv. þessu fram að ganga.

Pjetur Ottesen: Háttv. framsm. 
(M. P.) tók það fram, að þar, sem eldri 
flutningabrautir væru, yrðu hjeruðin 
langharðast úti. En hins ber þá og að 
gæta, að þau sömu hjeruð eru þá lika 
lengur búin að njóta þægindanna af 
bættum samgöngum, og menn hafa þar 
ekki þurft eins lengi og sumstaðar ajin- 
arsstaðar að klöngrast yfir grjót og urð- 
ir og brjótast yfir fen og foræði. Vona 
jeg, að það verði stefna þingsins í fram- 
tíðinni, að ljetta þessu viðhaldi af sýslu- 
fjelögunum og að landssjóður taki það 
að sjer, því að eins og háttv. framsm. 
(M. P.) tók fram, eiga sýslufjelögin erfitt 
með slík útgjöld, þar sem þau hafa bæði 
litla og ljelega tekjustofna. En jeg vil, 
að jöfnuður komist á í þessu efni, áður 
en landssjóður tekur nokkursstaðar þátt 
í viðhaldinu, en það er alls ekki til- 
gangur háttv. fjárveitinganefndar, eftir 
því sem marka má af nefndarálitinu, 
síður en svo.

Pjetur Þórðarson: Það er að
vísu rjett hjá háttv. þm. Borgf. (P. 0.), 
að það er ekki sanngjarnt að taka ein- 
stök atriði út úr öðrum hliðstæðum i 
viðhaldi á flutningabrautum eða brúm, 
til þess að kasta því sjerstaklega á lands- 
sjóðs herðar. En þrátt fyrir það þótt 
háttv. framsm. (M. P.) endurtæki nú 
það, sem hann sagði við fyrri umr., að 
fjárveitinganefnd hefði alls ekki viljað 
ganga inn á, eða með þessari tillögu 
gengið inn á, þá braut, að ljetta öllu 
viðhaldinu af sýslufjelögunum, þá álít 
jeg, að nefndin hafi nú samt gengið inn 
á þessa braut, þó að skamt sje farið, en 
taki jafnframt tillit tilsjerstakraástæðna,
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að því er þetta snertir. Og jeg fyrir 
mitt leyti samþykki þetta með fúsi geði, 
af því að jeg álit það svo sanngjarnt, 
að hjer sje hlaupið undir baggann. Og 
einhvern tima verður að byrja. Því að 
hjá þessu sýslufjelagi mun þörfin mjög 
mikil. En það er ekki nóg ástæða, eins 
og háttv. fram8m. (M. P.) tók fram, að 
taka sjerstakt tillit til þess, að hjer er 
um viðhald elstu brúarinnar að ræða. 
Það er ekki nóg ástæða út af fyrir sig, 
þótt hún sje rjettmæt. En hitt hefir 
miklu meira að segja, hvar viðhaldið 
hvílir svo þungt á, að sýslufjelögin geta 
ekki undir risið, eða vegaþörfin slík, að 
ekki verður fullnægt, þar sem aftur á 
móti má fullnægja henni með hægu móti 
í öðrum sýslum og af eigin ramleik.

Verð jeg þvi að vera á annari skoð- 
un en háttv. þm Borgf. (P. 0 ). Tel 
jeg sanngjarnt að byrja á þessu og rjett 
að fara inn á þessa braut. Og inn á 
hana er gengið með þessu frv., hversu 
svo sem háttv. framsm. (M. P.) vill 
krossa sig og nefndina fyrir, að svo sje 
þó ekki.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 14 : 2 atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 48. fundi í Ed., föstudaginn 21. júní, 
var útbýtt

Frumvarpi til laga um heimild handa 
landsstjórninni til þess að veija fje úr 
landssjóði til viðhalds Ölfusárbrúnni, 
eins og það var samþykt við 3. umr. í 
Nd. (A. 381).

Á 49. fundi í Ed., mánudaginn 24. 
júní, var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg vil gera það að tillögu rainni, að

frv. þessu verði vísað til fjárveitinga- 
nefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9. shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 534) með 10 shlj. atkv.

Á 56. fundi í Ed., miðvikudaginn 3. 
júlí, var frv. tekið til 2. umr. (A. 381, 
n. 430).

Guðmundur Ólatsson: Jeg bjóst 
við, að háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) mundi 
láta nokkur orð fylgja þessu máli, þar 
sem hann er eftir nál. að dæma fram- 
sögumaður. Fjárveitinganefndin er í 
seinni tið farin að gera grein fyrir gerð- 
um sínum. I gær voru haldnar þrjár 
framsöguræður fyrir hennar hönd. En 
þetta ætlar fljótt að fara af.

Annara mun háttv. deild það kunn- 
ugt, að menn voru alls ekki sammála 
um þetta mál, þegar það var fyrir Nd.

Eftir núgildandi vegalögum eru það 
hjeruðin, sem eiga að halda við brúm, 
en hjer er farið frara á, að landssjóður 
greiði 2/s hluta af 10 þús. kr., sem þarf 
til viðgerðar brúnni yfir ölfusá. Að 
mínu áliti væri það mjög athugavert 
að taka þessa brú út úr. Jeg væri 
kann ske ekki svo mótfallinn því, að 
þingið tæki þá stefnu, að kosta viðhald 
allra stórbrúa úr landssjóði. Þá gengi 
jafnt yfir alla. En jeg álít mjög óvið- 
eigandi að láta annað gilda um viðhald 
á þessari brú en öðrum brúm. Það er 
ekki til mikilla málsbóta, þótt lengi hafi 
verið vanrækt að viðhalda brúnni sæmi- 
lega og það leitt til þess, að viðgerð 
kostar nú mjög mikið.

Jeg skal ekki segja fleira að sinni. 
Jeg vil bíða þar til frsm. (E. P.) sýnir mjer
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betur á bak við tjöldin hjá háttv. fjár- 
veitinganefnd; það kynni og að vera, að 
jeg breytti þá skoðun minni.

Þótt þau ummæli verði að líkindum 
látin fylgja frv., að þetta eigi ekki að 
skoðast sem fordæmi, legg jeg ekki mikið 
upp úr því. Yfirleitt finst mjer þessi 
klausa einhver sú ógeðfeldasta, sem lát- 
in er oft fylgja ráðstöfunum þingsins.

Frsm. (Eggert Pálsson): Háttv. 
2. þm. Húnv. (G. Ó.) mintist á það, að 
jeg hefði haldið þrjár framsöguræður í 
gær fyrir hönd fjárveitinganefndar. 
Þetta er rjett. En þar sem engar aðr- 
ar umræður urðu um þau mál og deild- 
in samþykti tillögur fjárveitinganefndar 
breytingalaust, þótti mjer sem framsögu- 
ræður væru ekki altaf nauðsynlegar, 
þar eð sýnt var, að deildin bæri slíkt 
traust til nefndarinnar, að hún samþykti 
tillögur hennar orðalaust. En samkvæmt 
ósk háttv. 2. þm. Húnv. (G. Ó) er það 
velkomið að gefa nánari skýringar á 
máli þessu.

Upphaflega hljóðaði frv. svo, að öll 
viðgerðin á brú þeirri, er hjer er um 
að ræða, skyldi kostuð af landssjóði. 
En háttv. Nd. breytti því svo, að lands- 
sjóður skyldi ekki kosta viðgerðina nema 
að 2/8 hlutum. Þetta var gert eftir tii- 
lögum GeirB Zoega verkfræðings. Það 
iiggja alveg sjerstakar ástæður til þess, 
að slíkar umbætur, sem hjer ræðir um, 
þurfa að gerast. Hið mikla’ fje, sem 
nú er þörf á, fer ekki beint til viðhalds 
brúnni, það segir sig sjálft, heldur að 
nokkru leyti til endurbyggingar eða um- 
bóta. Brúnni hefir altaf verið sæmi- 
lega við haldið. Árið 1914 voru lagðar 
fram 1024 kr. til viðhalds, árið 1915 
277 kr. og árið 1916 362 kr. Það sjá 
því allir, að einhverjar sjerstakar or- 
sakir hljóta að liggja til þess, að nú

þarf að ráðast í verk, sem áætlað er 
að kosti um 10 þús. kr. Frá upphafi 
hafa sem sje verið gallar á brúnni, sem 
sýslunefndinni hefir verið ókunnugt um. 
Ef henni hefði verið kunnugt um þá, 
þegar tekið var við brúnni, hefði auð- 
vitað verið á þá minst, og landsstjórn- 
in þá látið ráða bót á þeim.

Og það eru þessir gallar, sem nú þarf 
að bæta úr. Og þá endurbót ber lands- 
sjóði, ef ekki lagaleg, þá siðferðileg 
skylda til þess að kosta að einhverju 
leyti, nú þegar þeir koma i ljós.

Til stuðnings máli mínu skal jeg, með 
leyfi forseta, leyfa mjer að lesa eftir- 
farandi kafla úr brjeíi verkfræðings:

»Svo sem meðlagt eftirrit af sim- 
skeyti minu til sýslunefndar Árnes- 
sýslu ber með sjer, tel jeg ekki 
viðhaldsvanrækslu eingöngu um að 
kenna skemd þá, sem orðin er á 
sumum brúarjárnunum, heldur og 
galla á gerð brúarinnar og upp- 
setningu í byrjun. Þá hefir verið 
gengið 8vo frá hliðarbitum úr járni 
eftir brúnui endilangri, að trje hafa 
verið lögð upp með þeim svo þjett, 
að ekki hefir verið unt að komast 
að þeim til viðhalds og málunar. 
Hafa þau því náð að ryðga svo, að 
jafnvel eru komin á þau smá ryð- 
göt«.

Af þessum kafla má sjá, að frá upp- 
hafi hefir verið stórgalli á brúnni. Hv. 
Nd. hefir viljað hlaupa undir bagga með 
sýslunefndinni, og vil jeg vonast til, að 
sama verði um þessa deild. Það hefir 
aldrei verið tilætlunin að afhenda 
sveitarstjórnum sem gölluðust mannvirki 
til viðhalds. Fyret smiðin var í upphafi 
gölluð, er ekki nema sjálfsagt, að lands- 
sjóður bæti það upp. Um það má vel 
myndast fordæmi. Þetta verður hins 
vegar aldrei neitt fordæmi fyrir því að
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1 jetta eðlilegu viðhaldi af sýslunefndun- 
um, hvort heldur á brúm eða vegum. 
Það liggur í augum uppi.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. — — - 9 — —
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10 hlj. 

atkv.

Á 58. fundi í Ed., föstudaginn 5. júli, 
var frv. tekið til 3. u m r.

Guömundur Ólafsson: Jeg tal- 
aði nokkur orð við 2. umr. þessa máls 
og vakti athygli á, að óviðfeldið væri 
að fá ekki að vita, hvað vekti fyrir fjár- 
veitinganefnd, er hún leggur til, að 2/3 
hlutar af 10 þús. kr., sem þarf til við- 
gerðar ölfusárbrúnni, verði greiddir úr 
landssjóði.

Svo skýrði háttv. frsm. (E. P.) frá því, 
að ekki væri eingöngu um viðhald að 
ræða, heldur líka um endurbót á smiða- 
göllum, sem verið hafa á brúnni frá 
upphafi. Hann gat þess og, að háttv. 
fjárveitinganefnd teldi fyrir sitt leyti 
sjálfsagt, að landssjóður rjetti hjálpar- 
hönd, þegar líkt stæði á með samskonar 
mannvirki annarsstaðar. Við 2. umr. 
málsins hjelt jeg því fram, að sama 
væri látið ganga yfir allar stórbrýr 
landsins. Og nú hefir háttv. frsm. fjár- 
veitinganefndar (E. P.) lýst yfir því, að 
nefndin sje á sömu skoðun.

Jeg skal að vísu ekkert segja um 
smíðagallana á brúnni, en seint þykir 
mjer þeir koma fram, þar sem brúin er 
búin að standa 1 rúm 20 ár.

hafi, koma seint í Ijós. Ekki erólíklegt, 
að slíkir gallar leynist fyrir augura annara 
manna en sjerfróðra.

Mjer er ekki kunnugt um, að brúin 
hafi verið athuguð af verkfróðum manni, 
frá því hún var gerð, fyr en í vor. Ef 
þetta á að kallast vanræksla, sem jeg 
skal ekkert um segja, þá er sýslunefnd 
ekki um að kenna. Sýslunefndir hafa 
ekki á að skipa verkfróðum mönnum. 
Sökin væri þá einmitt hjá landssjóði.

Hvað hitt snertir, að landssjóður kosti 
viðgerð á upphaflegum smíðagöllum á 
stórbrúm, þá tel jeg það sjálfsagt. Þetta 
er mín persónulega skoðun, en hvað 
þingið mun gera í framtíðinni í þessum 
efnum, get jeg auðvitað ekkert sagt um. 
En jeg geri fastlega ráð fyrir, að þess- 
ari reglu verði fylgt.

Þegar steinbrýr hafa verið settar í 
staðinn fyrir gamlar trjebrýr, hefir 
verkfræðingur landsins lagt til, að % 
kostnaðarins væru greiddir úr lands- 
sjóði. Þetta hefir þingið jafnan fallist 
á. í þessu er fylgt sömu meginreglu 
og í frv. því, sem nú er til umræðu, 
og er engin ástæða til að halda, að sú 
regla verði lögð niður.

Það er ekki við þvi að búast, að sýslu- 
fjelögin geti staðið straum af endurbót- 
um, sem kosta helming, eða s/3 hluta, 
af upphaflega brúarverðinu, má ske svo 
að tugum þúsunda skiftir.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og 

afgr. sem

lö g f r á A Iþ i n g i.
(Sjá A. 460).

Framstn. (Eggert Pálsson): Hv.
2. þm. Húnv. (G. Ó.) þótti gallar þeir, 
aem á* Ölfusárbrúnni hafa verið frá upp-
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12. Hafnsaga í Reykjavík.
Á 15. fundi í Nd., föstudaginn 3. maí, 

var útbýtt
Frumvarpi til laga um hafnsögu i 

Reylcjavili (A. 44)
Á 17. fuudi í Nd., mánudaginn 6. maí, 

var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Jörundur Brynjólfsson):
Jeg get eiginlega skirekotað til athuga- 
semdanna, sem eru við þetta lagafrv., 
og þarf því ekki að tala langt mál. 
Þörfin á breyttu skipulagi við hafnsög- 
una hjer er mikil, og þau lagaákvæði, 
sem til eru um það efni, eru gömul og 
ófullnægjandi.

Þetta frv. er samið af hafnarnefnd 
Reykjavíkur, og ætla jeg það af góðum 
kunnugleik gert og þannig úr garði 
gert, að vel megi við una, og sje þvi 
ekki neina ástæðu til þess að gera till. 
um, að því verði vísað til nefndar. Ætla 
jeg frv. 8vo vel athugað, að þess gerist 
ekki þörf. Skal jeg að eins leyfa mjer 
að geta þess, að ef til vill væri greini- 
legra, að i 1. gr., annari málsgrein, 
kæmi komma á eftir orðinu »skemti- 
skip«, eða þá orðið >svo«, til þesB að 
taka af öll tvímæli um, við hvað það 
ætti.

Það virðist vera i alla staði vel frá 
frv. gengið. Vænti jeg því, að háttv. 
deUd leyfi því að ganga til 2. umr.

Einar Arnórsson: Háttv. 1. þra. 
Reykv. (J. B.) gat þess, að frv. þetta 
væri samið af hafnarnefnd Reykjavíkur 
og vel undirbúið, og skal jeg ekki rengja 
að svo sje, en mjer finst samt rjettara 
að visa málinu til nefndar, og þá lik- 
lega rjettast til sjávarútvegsnefndar. 
(B. J.: Eða til samgöngumálanefndar). 
Já, það skiftir litlu til hvaða nefndar 
það fer. — Jeg skal til samanburðar 
geta þess, að það liggur hjer annað frv.

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing)

Eeykjavik.

fyrir þessari háttv. deild, sem hefir 
hlotið langan undirbúning og þó virðist 
talsvert athugavert. Virðist því sjálf* 
sagt, að þessu frv. sje vísað til nefnd* 
ar, og að deildin leyfi ekki neinum að 
reiða sig á »autoritet« þeirra manna, 
sem að því hafa unnið. Jeg fyrir mitt 
leyti hefi ekkert á móti því, að frv. 
verði vísað til samgöngumálanefndar.

Flm. (Jörnndar Brynjólfsson):
Það er fjarri þvi, að jeg hafi nokkuð á 
móti, að málinu verði visað til nefnd- 
ar, en mjer virðist það eiga heima í 
sjávarútvegsnefnd. Jeg heyrði ekki al- 
mennilega, hvort háttv. 2. þm. Árn. (E. 
A.) gerði það að till. sinni, að málinu 
yrði vísað til samgöngumálanefndar.

Bjarni Jónsson: Má jeg gera þá 
athugasemd, að hafnsaga mundi heldur 
heyra undir samgöngumálanefnd en 
sjávarútveg8nefnd.

Gísli Sveinsson: Jeg stend að 
eins upp til þess að stinga upp á þriðju 
nefndinni, allsherjarnefnd. Það heflr 
verið bent á það áður, að ef vísa ætti 
slikum málum sem þessu og fleirum til 
sjeretakrar nefndar sökum þess eins, 
að það við kemur að einhverju t. d. 
höfninni hjerna eða vegi úti á landi, 
þá gæti svo farið, að mál þau, sem 
nefndin fengi, yrðu nokkuð sundurleit 
og fráskilin hvert öðru, og gæti orðið 
til þess, að máli, sem heima ætti, máls- 
in8 vegna, í einni nefnd, yrði vísað til 
annarar, og færi það illa, þótt ekkert 
væri við því að gera. En bjer er ekki 
verið að ræða um það, hvort hafnsaga 
eigi að vera hjer í Reykjavík, heldur 
að eins stutta lagasetningu um þessa 
hafnsögu, og spurningin verður þá að 
eins um það, hvort henni sje rjett fyrir 
komið. Vænti jeg þvi, að frv. verði

39
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vísað til allsherjarnefndar, sem svo er 
vel sbipuð af lögfræðingum, að hún get- 
ur vel um það fjallað. En til sam- 
göngumálanefndar tel jeg það ekkert 
erindi eiga.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj. og til 

allsherjarnefndar (sjá A. bls. 541) með 
13:3 atkv.

Á 21. fundi i Nd., mánudaginn 13. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
44, n. 77).

Frsm. (Þorleifur Jónsson): Jeg
þarf ekki að halda neina framsöguræðu 
um þetta mál, því að eins og menn sjá 
af nál., hefir nefndin komist að þeirri 
niðurstöðu að ráða til, að frv. þetta 
verði samþ. óbreytt. Frv. er aðallega 
breytingar á hafnsögumálum Reykjavík- 
urkaupsta$ar, og þar sem málið virð- 
ist vera töluvert rækilega undirbúið frá 
þeim stjórnarvöldum, sem bera það fram, 
þá sjáum við ekki annað rjettara en að 
ráða til að samþ. það eins og það ligg- 
ur fyrir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. 1 e. hlj.
2. —6. gr. samþ. með öllum gr. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. i e. hlj.

Á 23. fundi í Nd., miðvikudaginn 15 
mai, var frv. tekið til 3. umr. (A. 44).

Enginn tók til máls.

Eeykjavik.

ATKVGR.
Frv. samþ. i e. hlj. og afgr. til Ed.

Á 20. fundi i Ed., fimtudaginn 16. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um hafnsögu i 
Reykjavik,
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 140).

Á 22. fundi í Ed., laugardaginn 18. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r .

Atvimumálaráðherra (8. J.):
Rjett virðist að vísa þessu máli til alls- 
herjarnefndar, og geri jeg það að til- 
lögu minni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 8 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 537) með 12 shlj. atkv.

Á 28. fundi í Ed., mánudaginn 27. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
140, n. 205).

Frsm. (Jóhannes Jóhannes- 
son): Eins og nál. á þgskj. 205 ber 
með sjer, ræður allsherjarnefnd, sem 
haft hefir mál þetta til meðferðar, háttv. 
deild til þess að samþ. frv. óbreytt.

Þar sem hinni miklu hafnargerð hjer 
í Reykjavik er nú lokið og nýtt skipu- 
lag komið á stjórn hafnarmálanna, er 
ekki nema eðlilegt og sjálfsagí, að ný 
skipun verði gerð á hafnsögumálunum, 
sem standa i svo nánu sambandi við 
hafnarmálin.

Núgildandi ákvæði um hafnsögu i 
Reykjavík eru aðallega reglugerð frá 1.
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desember 1841 og lög frá 16. septem- 
ber 1893, um hafnsögugjald í Reykja- 
vík.

Eftir reglugerðinni skipaði amtmaður 
— nú etjórnarráðið — hafnsögumenn 
eftir tillögum bæjarstjórnarinnar; eru 
þeir 2 og launað með hafnsögugjaldi 
því, sem lögin ákveða. Er það svo 
lágt, að hafnsagan heflr, að dómi hafn- 
arnefndar, ekki orðið rækt sem skyldi, 
meðal annars af því, að hafnsögumenn- 
irnir hafa ekki haft efni á því að út- 
vega sjer nógu vandaða báta til þess 
að geta farið út í skip í vondum veðr- 
um.

í frv. þessu er stjórn hafnsögumál- 
anna lögð undir hafnamefnd Reykja- 
víkur, og virðist það ekki nema eðli- 
legt og rjett. Hún á að skipa hafnsögu- 
menn cg ákveður laun þeirra, sem 
greiðast úr hafnsögusjóði.

Hafnsögugjöld verða ákveðin í reglu- 
gerð, er hafnarnefnd setur og stjórnar- 
ráðið staðfestir, og um framkvæmd hafn- 
sögunnar og innheimtu hafnargjalda, 
sem bæjarfógeti hafði innheimtu á eftir 
lögunum frá 1893, verða ákvæði sett i 
reglugerð þeirri, er jeg gat um áðan, 
eða annari, sem verður til á sama hátt 
og hin. Ætlast er til, að hinir nýju 
hafnsögumenn verði látnir leggja skip- 
um að bryggjum, flytja þau til á höfn- 
inni og inn og út úr innri höfninni.

Hið fyrirliggjandi frv. er samið af 
hafnarnefndinni og flutt samkvæmt ósk 
hennar.

Allsherjarnefndin hafði það eitt við 
frv. að athuga, að hún hefði kunnað 
því betur, að helstu lagaákvæði, sem 
það fellir úr gildi, hefðu verið nefnd 
sjerstaklega í 6. gr. þess, en telur það 
þó eigi svo mikilsvert, að frv. eigi að 
fara aftur til háttv. Nd. vegna lagfær- 
inga á því.

Jeg leyfl mjer þvi, fyrir nefndarinnar

hönd, að leggjatil, að háttv. deild samþ. 
frv. óbreytt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. -6. gr. samþ. með 10 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. ví8að til 3. umr. með 10 shlj. 

atkv.

Á 30. fundi í Ed, miðvikudaginn 29. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
140).

Enginn tók til máls.

ÁTKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og 

afgr. sem

lög frá Alþingi.
(Sjá A. 256).

13. Fræðslulagabreyting.
Á 15. fundi í Nd., föstudaginn 3. maí, 

var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyting á lög- 

um nr. 59, 22. nóv. 1907, um frœðslu 
bama (A. 46).

Á 17. fundi í Nd., mánudaginn 6. 
maí, var frv. tekið til 1. umr.

Frsm. (JðrundurBrynjólfsson):
í greinargerðinni fyrir þessu frv. er 
drepið á þær helstu ástæður, sem voru 
þess valdandi, að við komum með þetta 
frv., og enn fremur á það, af hvaða 
ástæðum við gátum ekki lagt það til, 
að frv. það, sem stjórnin flutti, næði 
fram að ganga á þessu þingi.

39*
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í 1. gr. frv. er sýnt, hvað kaup kenn- 
ara skuli hækkað, og er það yfir höf- 
uð svo ósköp einfalt mál, að ekki er 
óstæða til að fjölyrða um það.

Þessi hækkun, sem hjer er gert ráð 
fyrir, kemur ekki niður nema á stöku 
Btað, því að svo er fyrir þakkandi, að 
minsta kosti í hinum stærri kauptún- 
um, að laun kennara þar eru langt 
fyrir ofan það lágmark, sem hjer er 
sett, svo að þess vegna kemur þessi 
hækkun ekki fram þar, svo að kostn- 
aðaraukinn verður því ekki teljandi að 
nokkrum mun. Bætur verða þó nokkr- 
ar hjá þeim kennurum, sem fá nú laun 
samkvæmt fræðslulögunum.

Frv. þetta kom frá mentamálanefnd, 
og mjer sýnist því, að hjer sje ekki um 
annað að ræða en hvort málið skuli ná 
fram að ganga eða ekki, og ef menn 
annars vilja á nokkurn hátt greiða kenn- 
urunum betra kaup en hingað til hefir 
verið gert, þá virðist svo, sem ekki sje 
unt að hækka það minna en hjer hefir 
verið gert.

Um þetta mál mætti í sjálfu sjer margt 
segja, en jeg sje ekki ástæðu til þess 
að fjölyrða meira um það, en vænti þess, 
að háttv. deild sýnist hjer svo hóflega 
farið af stað, að hún leyfi því fram að 
ganga.

Forsætisráöherra (J. M.): Eft- 
ir ummæliftn mínum um þetta mál, þeg- 
ar það var hjer fyrst til umræðu, þá get 
jeg ekki beint mælt í móti niðurstöðu 
háttv. nefndar.

Það er og nokkurs vert að gera til 
bráðabirgða bætur á launum kennar- 
anna, þótt það geti ekki orðið nema að 
nokkru leyti; er það augljóst, að þess- 
ar umbætur, sem háttv. nefnd gerir, eru 
alls ekki til frambúðar.

Aðalatriðið er, að minni skoðun, að 
kennarastöðurnar sjeu gerðar þannig úr 
garði, að hæfir menn geri kensluna að

lifsstarfi sínu, en þetta er skilyrði fyrir 
því, að trygt sje, að menn hafi ekki 
kensluna á hlaupum.

Reyndar hefi jeg ekki í frv. haft fyr- 
ir augum verulega þá menn, sera kenna 
um stuttan tíma, heldur hina, sem hafa 
kensluna að aðalstarfi.

Frv. háttv. nefndar tryggir nokkuð 
hinn síðarnefnda flokk, og þótt þetta 
frv. sje í rauninni allra mesta kák, þá 
býst jeg þó við, að við það verði nú 
að sitja.

borsteinn Jónsson: Þetta frv. á 
víst að koma í staðinn fyrir það, sem 
stjórnin lagði fyrir þingið. En frv. þetta 
fjallar að eins um einn liðinn, launa- 
kjörin.

Eins og menn muna, voru hjer í fyrra 
tvær till. á ferðinni um það, að stjórn- 
in tæki til athugunar fræðslumálalög- 
gjöfina. Var önnur þeirra samþykt, sú 
till., sem lengra gekk og fór harðari 
orðum um þau kjör, sem kennarastjettin 
ætti við að búa í landinu. Nú sýnist 
mjer, sem stjórnin hafi með frv. þessu 
viljað fara að vilja þingsins, eins og 
hann lýsti sjer í fyrra.

Jeg skal taka það fram, þó að mjer 
virðist hjer um óhjákvæmlegt nauð- 
synjamál að ræða, að þá álit jeg það alls 
ekki heppilegt að þurfa að gera ákveðna 
endaiykt um laun nokkurrar stjettar, á 
meðan verðmæti peninga er svo á reiki 
sem nú er.

Frv. stjórnarinnar ætlar háttv. menta- 
málanefnd vist að stinga undir stól, en 
þá vil jeg litils háttar athuga gerðir 
nefndarinnar. Það er óneitanlega svo, 
að hún hækkar nokkuð launakjör kenn- 
aranna frá því, sem þau eru ákveðin 
með lögunum frá 1907. En þá er að 
athuga, hverjum sú hækkun kemur að- 
allega til nota, sem ákveðin er i þessu 
frv.

Eins og báttv. frsm. (J. B.) tók frara
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áðan, vill svo vel til, að allur fjöldi 
kennara á landinu heíir ekki átt við þau 
kjör að búa, sem lögin frá 1907 ákveða 
lágmark fyrir. Þeir kennarar, sem eiga 
við lágmarkslaun að búa, munu vera 
þeir, sem nýir eru í starflnu, og farkenn- 
arar. Samkvæmt þessu frv. hækka að- 
allega laun farkennara og heimavistar- 
skólakennara.

Um hina fyrri er það að segja, að 
þeir eru víst flestir lausir og slyppir 
menn, og geta því unnið fyrir lítil laun. 
En launakjör þeirra verða ekki til að 
draga þá að starfinu. Hækkun sam. 
kvæmt þessu frv. er þeim dálítil bót 
frá þvi, sem er. En auðvitað getur hún 
ekki trygt góða menn til lengdar við 
starf þetta.

Þá er um laun fastra kennara við 
skóla í kaupstöðum. Jeg hygg nú reynd- 
ar, að sú hækkun verði meira á papp- 
írnum en í framkvæmdinni, því að nú 
mun á flestum stöðum búið að hækka 
laun þeirra, svo að þessi lög ná ekki 
til þeirra.

Þá er ein talsvert mikil launahækk- 
un handa einum flokki kennara, það er 
aðalkennaranna við heimavistarskóla. 
Sú hækkun er 15 kr. á viku, en það er 
ekki svo hættuleg hækkun fyrir þann, 
sem borga þarf, vegna þess, að sú stjett 
kennara er ekki til og hefir ekki verið 
til hjer á landi. (P. J.: Hún er nefnd 
í fræðslulögunum). Já, það er hún að 
vísu, en hún verður víst ekki til hjer á 
landi fyrir þann tima, sem frv. þetta, 
ef að lögum verður, fellur úr gildi, sem 
sje árið 1921.

Hæstv. for8æti8ráðherra (J. M.) tók 
það fram, að sjer fyndist það óþarfi, að 
þessi launahækkun ætti að ná til þeirra 
manna, sem að eins kendu fáeinar vik- 
ur af árinu, og er jeg honum sammála 
um það.

Jeg sje, að nefndin ætlast til, að bald-

ið verði áfrara undirbúningi til umbóta 
á. fræðslulögunum. En þá vil jegspyrja 
stjórnina, hvort hún sjái sjer fært að 
halda honurn áfram, ef þingið heimilar 
ekkert fje til þess.

Jeg og liáttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) bár- 
um fram till. á fyrra þingi um fjár- 
framlag til undirbúnings breytingu á 
fræðslulögunum, en hún var feld. En 
ef stjórnin álítur sjer fært að halda 
áfram að undirbúa málið, án sjerstaks 
kostnaðar, þá er það auðvitað ekki nema 
gott og blessað.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
get ekki búist við öðru en stjórnin telji 
sjer heimilt að verja nokkru fje til þess 
að balda áfram að undirbúa og rann- 
saka málið og kosta til þess einhverju 
fje, en þó ekki nema litlu einu, svo að 
ef háttv. deild, eða þingið í heild sinni, 
vildi hafa mjög nákvæma rannsókn á 
málinu, þá er auðvitað ekki hægt að 
gera það, nema þá með því að skipa 
til þess milliþinganefnd; en jeg vil ekki 
gera till. um, að sú leið verði farin; sú 
till. verður þá að koma frá Alþingi 
sjálfu. Jeg held nú reyndar, að þetta 
megi bíða; jeg er ekki eins sannfærður 
um það og margir háttv. þm. sýnast 
vera, að það sje ástæða til að vera með 
miklar nje víðtækar rannsóknir um 
þetta mál, heldur sje þegar komið að 
nokkurn veginn ábyggilegri niðurstöðu 
um það, hvers hjer þurfi. Jeg get ekki 
hugsað mjer, að barnafræðsla þurfi að 
vera mjög mikið öðruvisi hjer en ann- 
arsstaðar í heiminum, sjerstaklega þar, 
sem fræðsla barna þykir best. Jeg get 
ómögulega skilið það, að íslendingar 
sjeu svo alt öðruvísi skapaðir en aðrir 
menn, að þeir hljóti að hafa öðruvísi 
barnafræðslu.

Jeg benti á það við 1. umr. þessa 
máls, að það liti ekki út fyrir, að þeir
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menn, sem um það hefði fjallað sjer- 
staklega óskuðu eftír nokkrum grund- 
vallarbreytingum á fyrirkomulaginu.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla ekki 
að mæla nema örfá orð að þessu sinni, 
svo að hæstv. forsætisráðherra getur 
vel hlýtt á það, sem jeg vildi sagt 
hafa.

Þetta frv. sýnist eiga að ganga fram 
eins og það liggur fyrir, og virðist svo, 
sem allir eigi að fylgja þvi, hvort sem 
þeir nú eru á mínu máli eða ekki.

Ekki sje jeg ofsjónum yflr því, þótt 
nefndin hafi hækkað laun allra þeirra, 
er við kenslu fást og nefndir eru í 
fræðslulögunum, svo að hv. 2. þm. N.- 
M. (Þorst. J.) hefði getað sparað sjer 
að úthella visku sinni hvað það áhrærir.

Ekki get jeg heldur gert mikið veð- 
ur út af, að skilja beri þá menn úr, 
sem hafa kenslu að aukastarfi, eins og 
þeir gerðu hv. 2. þm. N.-M. (Þorst. J.) og 
hæstv. forsætisráðh., því að sparnaður af 
slíku yrði aldrei svo að nokkru næmi.

En annað er það, sem jeg vildi minn- 
ast á, úr því að aðrir hafa minst á það 
á undan mjer. Það var undirstaðan 
undir þessu raáli, eða hvað gert hafi 
verið í því að athuga fræðslulagakerfið 
í heild sinni.

Jeg býst við, að mentamálanefndin, 
þótt jeg sje ekki í henni, (H. K.: Var 
í henni). Þótt jeg sje ekki í henni, sagði 
jeg. Annars vil jeg biðja háttv. þm. 
(H. K) að taka eftir tíðunum. En svo 
að jeg snúi mjer aftur að málinu, 
þá býst jeg ekki við, að hún nje 
stjórnin hafi rannsakað það mál, því að 
þau skrif, sem fylgja stjórnarfrv. frá 
höfundi fræðslulaganna, er litið að marka, 
þvi að maðurinn er ekki hlutlaus dóm- 
ari í því máli. Það er eins og maður, 
sem grunaður er um einhverja sök, sje 
látinn sjálfur rannsaka mál sitt. Það er 
því langt frá, að nokkuð hafi verið gert

af stjórninni til þess að rannsaka, hvort 
innleidd skuli verða skólaskylda fyrir 
unglinga eða ekki.

Annars er jeg samþykkur hæstv. for- 
sætisráðh. og kenslumálaráðh. um það, 
að stjórninni hljóti að vera heimilt að 
leggja eitthvert fje til rannsóknar mál- 
inu, þó að hún setji það ekki í milli- 
þinganefnd. Henni hlýtur að vera 
heimilt að fá einhvern vitran mann til 
þess að athuga þetta mál og koma með 
till. um það, en þetta hefir ekki verið 
gert.

Það hefir aftur á móti þótt heimilt að 
verja miklu fje til þess að gefa út bók 
með eintómri vitfirringu um nöfn manna, 
og álít jeg því, að síst sje heimildar- 
skortur, að því fje, sem lagt væri í 
það að gefa út bók um fræðslu barna.

Ekki get jeg heldur sjeð, að þjóðin 
muni hafa nokkuð á móti slíkri útgáfu, 
þar sem hún hefir krafist, að gefin væru 
út óskemtileg brjef, sem farið hafa milli 
tveggja manna, sem ekki eru langt hjeð- 
an. (8. St.: Hefir þjóðin krafist þess ?). 
Jeg veit ekki, hvort háttv. þm. N.-ísf. 
(S. St.) hefir krafist þess, en hitt þyk- 
ist jeg fara nærri um, að hann hafi eitt- 
hvað viljað vita um þetta lóðasölumál, 
engu síður en aðrir.

Að rannsóknin sje nauðsynleg efast 
jeg ekki um. En hún er það ekki af 
þvi, að Islendingar sjeu öðruvísi en 
aðrar þjóðir eða ólikir þeim að gáfna- 
fari, en það er dálítið lengra á milli 
bæja hjer á íslandi heldur en milli 
húsa i þorpum erlendis. (S. 8t.: Þetta 
eru skrítnar upplýsingar). Má vel vera, 
að háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) finnist svo, 
en það litur þó svo út hjer á Alþingi 
á stundum, að fræða þurfi um það, sem 
annars liggur í augum uppi.

Hins vegar hefi jeg ekki komist að 
fastri niðurstöðu um það, hvort færa 
skuli skólaskyldualdurinn til 16—20 eða 
14—20 ára, og leggja þá niður skóla-
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skyldu á barnsaldri, eða þá að hafa 
hana eftir sem áður og bæta skólaskyldu 
unglinga við.

ATKVGR.
Frv. vÍBað til 2. umr. með 13:5 atkv.

Á 19. fundi í Nd., föstudaginn 10. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 46, 
66).

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
býst við, að jeg verði að sætta mig við 
þær umbætur á launakjörum kennara, 
sem nefndin fer fram á í frv. þessu, 
því að ekki mun nokkur von um að 
fá frekari kröfum framgengt. En jeg 
vil láta þess getið, að jeg hefí hugsað 
mjer að tala dálítið almennara um mál- 
ið við 3. umr. frv. Jeg tek það fram 
nú, til þess að háttv. deild skuli ekki 
ætla, að jeg sje fyllilega ánægður með 
gerðir nefndarinnar.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17:9 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. Sv., B. J., E. A., E. Árna., G. 
Sv., H. K., J. J., J. M., J. B., M. 
P., M. Ó., P. J., St. St., Sv. Ó., 
Þorl. J., Þoret. J., Þór. J.

nei: B. K., B. St., E. J., M. G., P. 0., P. 
Þ., S. S., S. St., Ó. B.

2. —4. gr. samþ. með 17:1 atkv. 
Fyrireögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16 : 2 

atkv.

Á 21. fundi í Nd., mánudaginn 13. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r, (A. 46).

Bjarni Jónsson: Jeg vildi að eins 
lýsa yfir því, að þó að þessar umbætur 
á launum kennara sjeu kann ske að 
mörgu leyti lítilfjörlegar, þá er það ekki 
þm. að kenna að þessu sinni, þar sem 
ekki er undirbúinn grundvöllur sá, 
sem gera átti ný launalög á. Þess vegna 
er það, að jeg hefi heldur fylgt fram 
því litla, sem hjer er boðið, heldur en 
alls engu, en að öðru leyti, ef grund- 
völlurinn hefði verið rannsakaður að 
öllu, þá mundi jeg sjálfsagt, eins og 
að undanförnu, vera því fylgjandi, að 
þeim mönnum væri borgað sæmilega.

Frsm. (Jörundur Brynjólf sson):
Jeg get lýst yfir þvi, að ef stjórnarfrv. 
hefði fengið aðrar undirtektir í þessari 
deild en það fjekk þegar það var borið 
bjer fram, mundi jeg hafa gengið lengra 
í breytingum til bóta fyrir kennarana. 
En mjer virtist sú undiralda, er fram 
kom hjer í deildinni, svo sterk, að eng- 
in von væri um, að miklar umbætur 
næðu fram að ganga, þar sem margir 
risu upp við 1. umr. og töldu litla ástæðu 
til að gera bætur á launakjörum kenn- 
aranna. Jeg skal viðurkenna, að sitt- 
hvað mælir á móti því að fara að breyta 
launakjörum barnakennara nú til fram- 
búðar, einkum af þvi, að verðmæti pen- 
inga er svo breytilegt, og sömuleiðis af 
því, að ekki er víst, að um fræðslu verði 
svo mikið, sökum dýrtiðar og annara 
erfiðleika, uns ófriðnum lýkur. En vit- 
anlegt er það, að i kaupstöðum verða 
skólar að starfa, svo framarlega sem 
tök verða á því að hafa nokkuð í ofn- 
inn, en þessar bráðabirgðabætur eða 
bráðabirgðakák, sem ekki er nú annað 
en kák, sem mentamálanefndin ber fram, 
nær varla til kennara, sem starfa i 
stæretu kauptúnum landsins. En eins 
og drepið er á í greinargerðinni fyrir 
frv., get jeg fyrir mitt leyti fallist á, 
að þessi leið sje farin, sem mentamála-
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nefndin leggur til, vegna þeirra kring- 
umstæðna, sem nú eru, en þó verð jeg 
að segja það, að frá mínu sjónarmiði 
má það sín allra mest ura það, að jeg 
hefi ekki viljað stiga feti framar í þessu 
máli, að ekki er sýnt, hve erfltt þjóðin 
á með að bjargast yfir ófriðarárin, og í 
þessu efni verður þá svo að vera, að 
hver verður að gera sig ánægðan með 
sem allra minst og sætta sig við það, 
þó að kjörin verði ekki sem ákjósan- 
legust.

Jeg get ekki neitað því, að jeg varð 
dálítið undrandi þegar jeg heyrði þau 
uramæli sumra háttv. þm., að laun 
kennara yfirleitt væru hvergi nærri eins 
lág og orð væri á gert, þegar það er 
öllum vitanlegt, að það er nærri því 
sama, við hver önnur störf menn fást, 
þá fá þeir mikið betri borgun fyrir þau.

Það er annað, sem líka er mjög ein- 
kennilegt og leiðinlegt við fræðslustarf- 
ið í landinu, og það er, að víða er litið 
svo á, að launin, sem kennarar fá, 
sjeu nægileg fyrir ekki meira starf en 
það, sem þeir hafa með höndum.

En nú er það alkunna, og jeg veit, 
að hinir góðu bændur, sem sitja hjer á 
þinginu, játa það með mjer, að allir bú- 
endur leggja mikla áherslu á að fá góða 
menn til þess að hirða gripi sína. Sama 
er að segja um útgerðarmennina, að þeir 
sækjast eftir því að fá góða fiskimenn 
á skip sín. En þegar kemur til fræðslu- 
starfsins, þá lítur út fyrir, að öllum 
standi á sama um, hverjum sje fyrir 
því trúað, og virðist eingöngu svo, að 
Bpurt sje um það eitt, hver fáist fyrir 
lægst kaupið.

Það getur nú raunar verið, að menn 
kjósi fremur góða menn sem kennara 
en að leggja nokkuð í sölurnar til þess 
að fá þá; það er talið úr á allan hátt, 
eins og það skifti miklu minna máli, 
þverjum sje falið að móta hug og stefnu

hinnar upprennandi æsku, heldur en að 
hugsa um gripi og draga þorsk.

En ef vjer Iítum á fræðslustarfið, þá 
getur hver maður sjeð, að því betur 
sem því er komið fyrir, þess meiri fram- 
fara raá maður vænta, og því betur eru 
þjóðirnar undirbúnar að taka á móti 
þeim örðugleikum, sem að steðja. Og 
þegar menn ihuga aðstöðu þjóðanna í 
hinni ægilegu styrjöld, sem nú geisar, 
þá hljóta menn að viðurkenna, hvíJíkur 
máttur fylgir auðlegð menningarinnar. 
Nægir i þvi sambandi að benda á eina 
helstu stórþjóðina, er nú á í styrjöld og 
best hefir haldið velli.

Annars vil jeg lýsa yfir þvi, að jeg 
mun ekki einungis greiða þessu frv. at- 
kvæði mitt af þvi, að það sje til bráða- 
birgða, eins og háttv. þm. Dala. (B. J.) 
tók fram, heldur geri jeg það af því, 
að jeg hafði ekki von um, að meiri bæt- 
ur væru fáanlegar að þessu sinni.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
get að nokkru leyti tekið undir með hv. 
frsm. (J. B ) um það, að maður verði að 
sætta sig við niðurstöðu háttv. nefndar, 
með því að ekki munu fást samþykt á 
þessu þingi lög um laun kennara.

Mjer virðist samt, að hv. nefnd hefði 
vel getað tekið öðruvísi í frv. stjórn- 
arinnar, ef hún, sem jeg hygg, telur það 
í rauninni á rjettum grundvelli bygt, 
því að þótt hún hefði talið efasamt, 
hvort það ætti að koma i framkvæmd 
nú, þá mátti vel taka upp i það ákvæði 
um frestun á framkvæmd.

Aðalöraökin til þess, að barnafræðslan 
er ekki svo góð, sem hún ætti að vera, 
hygg jeg vera þá, að kennurunum yfir- 
leitt eru ekki boðin þau kjör, að hæfir 
menn fáist til þess að binda sig og fram- 
tíð sína við starfið. Jeg veit, að hjer 
eiga sjer stað undantekningar.

Jeg býst við, eftir þeirri þekkingu,
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sem jeg hefi á þessum málum, að barna- 
fræðslunni verði ekki breytt í grund- 
vallaratriðunum, en skólahjeruðunum á 
sjálfsagt að breyta, fækka þeim eftir 
megni o. s. fr.

Það er ekki rjett, þvert á móti betri 
vitund, að segja við kennara: »Við get- 
um ékki farið að búa til embætti handa 
ykkur, fyr en við vitum, hvernig fræðslu- 
kerfinu verði bagað«, þvi að það vita 
allir, að við höfura ekki efni á að hafa 
skólaskyldu á öðrum aldri en á barns- 
aldrinura. Menn verða að fara að vinna 
8vo ungir, að ekki er hugsanlegt að 
leggja skólaskyldu á alia á aldrinum 
16—20 ára. Skipun á högura barna- 
kennara þarf þvi ekki að bíða eftir 
breytingum á fræðslufyrirkomulaginu i 
heild.

Annars held jeg, að það sje miklu 
rjettara að hafa skólana sem fæ3ta, en 
að launa svo vel kennurunum við þá, 
að hæfir menn fáist til þeirra. Skal 
jeg að eins nefna i þessu sambandi, að 
það væri miklu betra að hafa einn bún- 
aðarháskóla á öllu landinu, og bann 
verulega góðan, heldur en að hafa þrjá, 
eins og nú er, og engan verulega vís- 
indalegan.

Og jeg tel, að það væri betra að hafa 
einn verulega góðan lýðskóla í hverjum 
fjórðungi heldur en að hafa einhverja 
lýðskólamynd í hverri sýslu.

Af því að fræðslan í landinu hefir 
verið sett í samband við þetta launa- 
mál, þá vil jeg að eins segja lauslega 
frá skoðun minni á því máli, og hún 
er sú, að menn mega ekki búast við 
verulegum grundvallarbreytingum á 
fræðslulögunum, að öðru leyti en því, 
hvað búast má við, að kenslutiminn i 
skólunum verði lengdur, að skólarnir 
verði sem fæstir, en þá um leið góðir, 
og eftirlitið verði nákvæmara með kensl- 
unni heldur en það hefir verið.

Alþt. 1918. B. (29. liiggjafarþing).

En aðalatriðið verður altaf góðir kenn- 
arar, góðir kennarar og góðir kennarar, 
og fyrsta skiiyrðið fyrir því er að launa 
kensluna svo vel, að kennararnir geri 
hana að lífsstarfi, en hafi hana ekki sem 
ihlaupaverk. En yfirleitt mun þvi vera 
svo farið, að utan kaup3taðanna sje 
kenslunni allvíða ábótavant, því að þótt 
einhver fáist, sem er vel hæfur, þá er 
hann farinn, ef honum er boðin sæmi- 
leg staða. Og yfirleitt er ástandið orðið 
svo, að allir, sem geta, þyrpast úr þjón- 
ustu hins opinbera, vegna þess, hversu 
landið borgar illa þjónustuliði sínu.

Sigurður Stefánsson: Jeg mun 
hafa getið þess þegar frv. stjórnarinnar 
var lagt fyrir háttv. deild, að þótt jeg 
viðurkendi, að laun kennara væru alt 
of lág, þá mundi jeg ekki greiða at- 
kvæði raeð þvi, að það mál yrði að 
þessu sinni tekið til gagngerðra breyt- 
inga, eins og stjórnarfrv. fór fram á, en 
það verð jeg að segja, að því síður er 
jeg fáanlegur til þess að greiða þessu 
frv. atkvæði mitt.

Mjer er nú þannig varið, að mjer er 
meinilla við alt kák, og þessi hækkun, 
sem hjer er farið fram á, er ekkert 
annað en kák, því að þótt laun sveita- 
kennara væru hækkuð um 3 kr. á viku 
eða því um líkt, þá mundi kennarana 
muna næsta litið um það.

En annars finst mjer það harla und- 
arlegt, að menn skuli vera að koma 
með kákbætur á launum kennara, þeg- 
ar það er á allra vitorði, að flestum 
skólum landsins verður lokað i haust, 
þar eð alþýða manna treystir sjer ekki 
til þess að halda þeim opnum.

Annars álít jeg, að engin trygging sje 
fyrir því, að betri kennarar fáist, þótt 
þeir fái 9 kr., í stað 6 kr. áður, og i 
raun og veru er þessi bækkun svo óveru- 
Ieg, að þótt skólunum verði ekki lokað

10
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í haust, þá held jeg, að hún dragi skamt 
til þess að fá kennara, sje annars hörg- 
ull á þeim.

Það er og aðgætandi í þessu máli, að 
þessi hækkun er sáralítil í samanbui ði 
við það, sem sveitaskólar nú verða að 
borga í hækkuðu fæði kennaranna. Jeg 
held þvi, að fremur dragi það kenn- 
arana að skólunum, að þeir fá fæðið 
ókeypis, heldur en þessi lítilfjörlega 
hækkun. Jeg vil láta þess getið, að jeg 
tala hjer aðallega um skóla úti um 
landið.

Jeg verð því að áiíta, að hafi hingað 
til verið »miskunnarlaus meðferðákenn- 
urum«, þá sje sárlítil bót ráðin á þeirri 
meðferð með þessari launahækkun, en 
þar sem þetta hefir samt í för með sjer 
útgjöld fyrir hið opinbera, þá verður 
ekkert betra gert við frv. heldur en að 
fella það.

Jeg get ekki tekið undir það, sem 
háttv. frsm. (J. B.) sagði, að alþýðu úti 
um landið fyndust laun kennaranna vera 
nógu há. Mjer er kunnugt um, að flest- 
ir í þeim sveitum, sem jeg þekki til, 
telja þau vera of lág, en það má ekki 
liggja mönnum á hálsi fyrir það, að þeir 
borgi ekki hærra heldur en lögin 
ákveða.

Hæstv. forsætisráðherra sagði, að mest- 
ur agnúinn á fræðslustarfinu væri sá, að 
kennararnir væru ekki starfinu vaxnir. 
Þetta má vel vera, en þeir verða ekki 
frekar starfinu vaxnir, þó að þessi smá- 
ræðishækkun verði samþykt.

En aðalástæðan fyrir því, að jeg greiði 
hvorki þessu frv. nje stjórnarfrv. atkv. 
mitt, er sú, að mestar líkur eru til, að 
öllum skólum verði lokað í haust, og 
þá er þetta með öllu þýðingarlaust.

Frsm. (Jörundur Bryn jólf*son):
Hæstv. forsætisráðherra gat þess, að 
nefndin hefði getað kornið með betri 
bætur á launum kennara heldur en raun

hefir á orðið. Jeg veit nú ekki með 
vissu, hversu langt sumir nefndarmenn 
hefðu viljað fara í slíkum umbótum, 
en það er mjer kunnugt um, að hefði 
verið gengið lengra, þá hefði nefndin 
ekki orðið sammála.

Það var líka vitanlegt af þeim undir- 
tektum, sem stjórnarfrv. fjekk hjer í 
háttv. deild, að það mundi aldrei verða 
látið ná fram að ganga.

Það mundi nú einhver segja, að betra 
hefði verið að falla með rjettu máli 
heldur en að bera fram eitthvert kák, 
og þá er því tii að svara, að svo getur 
staðið á, að lítið sje betra en ekki neitt. 
Og með þetta fyrir augum verð jeg 
fylgjandi þessum málamyudabótum.

Um þetta atriði hefir annars verið alt 
of hljótt, og því hefir verið gefinn alt 
of lítill gaumur, og jeg get ekki annað 
en látið í Ijós undrun mína yfir því, að 
fræðslumálastjóri skuli ekki fyrir löngu 
hafa komið fram með tillögur um end- 
urbætur á launum og kjörum kennara, 
og svo á fræðslulögunum, því að það 
verður maður að játa, að þeim er í 
mörgu mjög svo ábótavant.

Mig undraði að heyra háttv. þm. N.- 
Isf. (S. St.) iýsa yfir því, að hann mundi 
enn síður verða með þessari frumvarp3- 
nefnu heldur en frv. (stjórnarinnar, því 
að það virðist ekki annað en að hon- 
um finnist þetta frv. ganga of skamt. 
Hvers vegna segir hann ekki, hvaða 
meðalveg hann vill fara. (S. St.: Eng- 
an meðalveg).

Þá drap háttv. þm. (S. St.) á, að ósýnt 
mundi vera, hvort nokkurt fræðslustarf 
yrði í landinu í vetur. Það má vel vera, 
að nokkur vafi leiki á því til sveita, 
en allar likur eru til, að skólar í kaup- 
stöðum starfi eitthvað. En þótt nú svo 
fari, að skólum verði lokað i haust, þá 
mælir það alls ekki á móti þessari launa- 
hækkun, því að kennararnir mundu þá 
alls ekki njóta hennar. Því að jeg
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að kennarar sjeu yfirleitt þannig 
ráðnir, að auðvelt sje að losna við þá, 
án þess að láta sveitarsjóði blæða.

Jeg geng út frá því, að því fyrir- 
mæli fræðslulaganna sje að jafnaði ekki 
fylgt, að ráða kennara með föstum samn- 
ingi, sem ekki verði sagt upp nema 
með hæfilegum uppsagnarfresti.

Háttv. þm. N.-ísf.ýS. St.) drap á það, 
að ef þetta frv. yrði samþ, þá gerði 
það að eins fræðsluhjeruðunum erfiðara 
fyrir að starfa, en kennarana munaði 
litið um það. Mjer þykir þetta kynleg 
skoðun. Gjaldendurnir í hverju hjeraði 
skifta tugum eða hundruðum, og í ein- 
stöku fræðsluhjeruðum jafnvel þúsund- 
um, en kennarar ekki nema einn eða 
þá 6árafáir. Ef hvern gjaldanda’munar 
um þennan útgjaldaauka, þá ætti einn 
eða fáa kennara að muna töluvert um 
tekjuaukann. Það er ekki gott að koma 
þessu saman. Annaðhvort munar gjald- 
endurna ekki lifandi vitund um þenn- 
an launaauka, og þá kennarana má ske 
ekki heldur, eða hann verður til tölu- 
verðra bóta fyrir kennarana.

Viðvíkjandi því, að ekki fáist nýtari 
menn til kenslunnar þó að þetta frv. 
verði að lögum, þá niá það vel vera. 
Umbæturnar, sem það fer fram á, ná 
ef til vill of skamt til þess. En það 
vita menn, að margur kennari getur 
reynst vel, þegar hann fær að njóta sín 
við starfið, þó að litlu gagni verði á 
meðan hann verður að hafa það í hjá- 
verkum. Þó að manndygðir og mann- 
kostir verði ekki keyptir fyrir fje, þá 
er bitt vist, að enginn getur staðið vel 
í stöðu sinni, nema hann hafi ráð á að 
lifa því lífi, sem staðan útheimtir. Jeg 
tel það undrum sæta, hve nýtir menn 
hafa fengist í kennarastöður. En hitt 
er líka alkunnugt, að þeir kennarar eru 
ekki margir, sem endast í stöðunni til 
lengdar. Menn hafa skotið sjer að kenn-

arastarfinu 2, 3 eða 4 ár, en þá horfið 
frá þvf og tekið aðra arðmeiri atvinnu.

Jeg get ekki tekið undir það, að 
fræðslunefndir hafi altaf lagt áherslu 
á það aö fá sem nýtasta menn til 
kensluatarfans, þegar völ var á öðrum 
ódýrari. Jeg veit jafnvel dæmi til þess 
úr einu fræðsluhjeraði, að tekinn var 
sveitarlimur til þess að kenna, án þess 
að tillit væri tekið til þess, hvort hann 
hefði nokkra hætileika í þá átt eða ekki, 
bara til þess að Ijetta af sveitinni þeirri 
byrði, að kosta kennarann.

bórarinn Jónsson: Jeg ætla ekki 
að lengja umræðurnar mikið. Það, sem 
gaf mjer tilefni til þess að kveðja mjer 
hljóðs, voru síðustu ummæli háttv. frsm. 
(J. B.), sem sje þau, að sveitarlimir 
væru teknir til starfans, án nokkurs til- 
lits til þess, hvort þeir hefðu snefil af 
hæfileikum til þess eða ekki. Þessi um- 
mæli skoða jeg staðlau3an tilbúning.

Hann hafði sagt það fyr í ræðu sinni, 
að fræðslunefndir legðu mesta áherslu 
á að fá ódýra kennara, en skeyttu því 
minna, hvort þeir væru starfinu vaxnir. 
Jeg verð að leyfa mjer að neita þessu 
algerlega og skoða það sem órökstudd- 
an sleggjudóm. Jeg veit ekki til þess, 
að neiusstaðar, þar sem jeg þekki til, 
hafi verið teknir kennarar, sem ekki 
hafi annaðhvort gengið gegnum kenn- 
araskólann eða gagnfræðaskólann á Ak- 
ureyri. Mjer þykir leiðinlegt, þegar svo 
kallaðir mentamenn, sem komist hafa 
upp í kennarastöðu, annaðhvort af því, 
að þeir eru til þess hæfir, eða af öðr- 
um ástæðum, mjer þykir leiðinlegt segi 
jeg, þegar þessir menn eru að niðra og 
niða niður þá menn, sem afskifti hafa 
af fræðslumálum úti um landið. Það er 
engan veginn víst, að menning þessa 
lands eigi sínar bestu stoðir þar, setn 
eru þessir svonefndu mcntamenn. Lík-

40*
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lega á hún trygguatu og bestu ræturnar 
úti um sveitir landsins, eins 'og hún 
hefir altaf átt. Líka þótti mjer óvið- 
feldið að hlusta á það hjá hæstv. for- 
sætisráðherra, að kennarar sjeu yfitleitt 
Ijelegir af því, að laun þeirra sjeu svo 
lág. Jeg veit ekki til þeB8, að kennara- 
efni sjeu framleidd hjer á landi annars- 
staðar en frá kennaraskólanum. Ef 
menn þeir, sem af þessum skóla koma, 
eru þannig innrættir, að þeir leysi ekki 
störf sin eins vel af hendi og þeim er 
unt, þótt þeir fái lág laun fyrir, þá finst 
mjer ekki rjett að hækka laun við þá. 
Ef alúðin við starfið væri bundin við 
launin, yrði naumast ástæða til þess að 
blaða undir þá stjett. En jeg veit til 
þess, að þessir menn starfa yfirleitt vel, 
þó að þeim sje ekki betur borgað en 
nú er. Jeg hygg, að hjá þeim fiestum 
sje starfið og alúðin við það eitt, en 
launin alt annað atriði. Það mun lika 
mega benda á það, að það eru ekki alt- 
af bestu kennararnir sem best eru lauu- 
aðir. Jeg er ekki á móti þvi, að kjör 
kennara þurfi að bæta og eigi að bæta. 
Uti um landið mun það að vísu verða 
svo, að barnakenslan verði aukastarf 
þeirra, sem hana stunda. En mjer dett- 
ur ekki í hug að hafa á móti þvi, að 
það er ekki lítil vinna, sem þeir leggja 
á sig fyrir lítið endurgjald. En jeg hefi 
ekki orðið var við neinar urakvartanir 
frá þeirra hálfu eða komist að því, að 
þeir fyrir þetta legðu litla alúð við starf 
sitt, eins og jeg áðan tók fram.

Jeg býst við að greiða atkv. með 
þeesu frv.; þó að jeg mælti á móti frv. 
stjórnarinnar um laun barnakennara, af 
þeim ástæðum, sem jeg þá tók fram, 
þá viðurkenni jeg það, að það þyrfti að 
hækka þau, og get því greitt atkvæði 
með þeirri hækkun, sem hjer er farið 
fram á.

Forsætisraðhorra (J. M.): Það
getur verið gott og fallegt, ef menn 
vinna eitthvert verk af kærleika til 
starfsins, án þess að ætlast til launa 
fyrir. En mjer finst þó, að það sjeu 
nokkuð miklar kröfur gerðar til barna- 
kennaranna, fram yfir alla menn aðra, 
ef ætlast er til, að þeir geri þetta. En 
um þetta þýðir ekki að tala. Út frá 
því verður að ganga, að barnakennarar 
sjeu menn eins og aðrir, sem bæði vilja 
og verða að fá eitthvað fyrir eitthvað. 
Það er ekki öllum unt að gefa vinnu 
sína. Jeg er töluvert hissa á, að heyra 
þessa kenningu hjá háttv. 1. þm. Húnv. 
(Þór. J.). Jeg get ekki skilið, að hann 
ætlist til, að vel hæfir menn veljist í 
þá stöðu, sem þeir vita fyrirfram að er 
illa launuð. Það er algild regla, sem 
allir þekkja, sem á annað borð vita hvað 
það er að ráða fólk til starfa, að ef velja 
á menn í stöðu, þá verður að borga 
þeim sæmilega, ef menn vilja fá dug- 
andi menn,.þótt ekki sje um annað að 
ræða en að ráða vinnumann, — með 
þvi segi jeg ekki, að vinuumannsstaðan 
sje óvirðulegri en hver önnur.

Nýtir menn og duglegir taka ekki að 
sjer atvinnu, nema þeir eigi von á góðri 
borgun fyrir. Það þýðir ekkert að tala 
um mannkosti og manndygðir i þessu 
sambandi. Fyrir góða vinnu ætlast menn 
til að fá góða borgun; hitt er undan- 
tekning, ef menn geta leyst af hendi 
gott starf, án þess að líta á, hvernig það 
er launað. Annað mál er það, ef um 
aukastarf er að ræða, en hjer á ekki 
svo að vera. Barnauppfræðslan í land- 
inu á ekki og má ekki vera aukastarf. 
Það er grundvallarskekkja, sem verður 
að kippa i lag.

Hv. 1. þm. Reykv. (J. B.) mintist á það, 
að fræðslumálastjórinn hefði átt að koma 
með tillögu um breytingu á fræðslulög-
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unum og um hækkun á launum kenn- 
ara. Það er nú álit fræðslumálastjóra, 
að rjett sje að lofa þeira lögum að reyna 
sig nokkurn tíma, áður en farið er að 
breyta þeim. Sumir hafa skilið ræðu 
háttv. þm. Dala. (B. J.) fyrir skömmu 
á þá leið, að hann væri að ráðast á 
þennan árvakra og nýta embættismann, 
sem áreiðanlega gegnir stöðu sinni með 
mestu samviskusemi og dugnaði. Jeg 
skildi ekki ræðu háttv. þm. Dala. (B. 
J.) svo, því að jeg veit, að það var ekki 
meining háttv. þm. (B J.) að kasta að 
honum. Hitt sagði hann í ræðu sinni, 
að það ætti ekki að spyrja fræðslumálu- 
málastjórann um það, hvernig fræðslu- 
lögin hafa reynst, því að hann væri 
höfundur þeirra. Það er nú að visu 
skakt. Haun er ekki höfundur þeirra, 
heldur annar maður. Að sjálfsögðu 
mundi hver stjórn sem væri snúa sjer 
einmitt til hans, þess mannsins, sem 
langmest kynni hefir af fræðslulögunum 
og því, hvernig þau hafa reynst víðs 
vegar um landið. Jeg verð að halda 
því fram, að það væri alveg ómaklegt, 
ef nokkur hefði fært að honum, hvort 
heldur hjer í deildinni eða annarssfaðar. 
Háttv. þm. Dala. (B. J.) þarf ekki að 
svara fyrir sig, því að jeg skildi orð 
hans alls ekki á þá leið, að þau væru 
árás.

Bjarni Jónsson: Jeg skal leið- 
rjetta þennan misskilning hæstv. for- 
sætisráðherra og annara, sem jeg hefi 
reyndar ekki orðið var við hjá öðrum 
en honum, og ef hann hefir ekki sjálfur 
skilið orð mín á þessa leið, þá rak hann 
enginn nauður til þess að leiðrjetta mis- 
skilning, sem hvergi hafði fram komið. 
Jeg hefi aldrei ráðist á nokkurn mann. 
Og þótt jeg hafi átt óvildarmenD, þá 
hefi jeg aldrei ráðist á fjármuni þeirra 
eða embætti. Jeg læt þá um að beita 
þeirri aðferð, er það vilja; sjálfur hefi

jeg aldrei verið neitt við hana riðinn 
og mun aldrei verða. Hitt sagði jeg, 
að það væri undarlegt, að stjórnin skyldi 
leita til þess manns, til þess að spyrja 
hann um reynslu og gagnsemi fræðslu- 
laganna, sem sjálfur væri höfundur 
þeirra. Nú heyri jeg sagt, að hann hafi 
ekki samið þau, og jeg vissi það reynd- 
ar, að hann var ekki aðalhöfundur þeirra. 
En hann hefir tekið þetta afskræmi að 
sjer til fósturs, og jeg tel hann þvi ekki 
færan um að rannsaka það, hvort við 
þau megi hlita eða ekki. Það, sem jeg 
vildi fá fram með tillögu minni í fyrra 
sumar var það, að fengist ranusókn 
þeirra manna, sem vit hafa á fræðslu- 
málunum, en standa utan við fræðslu- 
lögin og eru ekki á neinn hátt við þau 
bundnir. Jeg vildi fá rannsókn þeirra 
um það, hvort grundvölluriun undir 
fræðslumálum okkar íslendinga er ekki 
alveg vitlaus. Jeg fyrir mitt leyti er 
sannfærður um það, að hann er 
alveg vitlaus. Jeg er alveg sannfærður 
um það, að fræðslumálakerfið verður 
til þess með afleiðingum sínum að gera 
þjóðina heimska og fávitra. Það er ekki 
skapað til þess að viðhalda og efla þann 
menningarþroska, sem varð forfeðrum 
okkar svo notadrjúgur, heldur er með 
því verið að veita inn yflr landið grein af 
útlendum snikjumenningarstraum, sem 
smám saman sýgur allan islenskan merg 
úr beinum þjóðarinnar. Menn eru svo 
tilfinnanlega farnir að gleyma allri þjóð- 
legri menningu og þeim grundvelli, sem 
hún bygðist á. Og nú ganga menn upp 
í þeirri villu, að hver grænjaxlinn, sem 
um stund hefir numið 2 stundir á dag 
við skóla erlendis, sem sjaldan er trygg- 
ing fyrir að sje góður skóli, — menn 
halda, að hann sje betur fær um að 
leggja grundvöll undir íslenska menn- 
ing heldur en forfeðurnir, sem vildu 
láta og ljetu heimilin fræða börn sín. 
Þeirra menningarsjerkenni var ekki það
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að láta börn ganga í skóla, gefa þeim 
háa vitnisburði fyrir það, sem þeir kunnu 
ekki og yfir höfuð að tala fá á þau 
kjarnalau8a menníngargrímu, sem þó 
alstaðar akfn í gegnum. Áður lærðu 
menn að hugsa og lærðu að iæra, og 
það gerðu menn í skjóli heimilanna. 
Menningin verður ekki dæmd eða metin 
eftir þvi, hve mörg kver, af þessum 
smásetningakverum, sem nú eru notuð 
við skólafræðslu bæði hjer á landi og 
annarsataðar, menn komast yfir. Það er 
ekki það, sem hjálpar mönnunum til að 
lifa lífinu og gerir þá færa um að taka 
þeim skakkaföllum, sem nú koma, yfir 
þetta land og oftar geta yfir það komið.

Jeg gef nú þá skýringu, að jeg ætl- 
aði og ætla ekki að ráðast á fræðslu- 
málastjórann. Jeg efast ekki um, að 
hann ræki störf sín eftir bestu sam- 
visku og eftir þvi, sem hann hefir best 
vit á. En jeg vil, að kennurunum sje 
launað eins og öðrum mönnum, og það 
því betur, sera starf þeirra er vanda- 
meira en fiestra annara. Kenslustai fið 
heimtar, að maðurinn, sem að því geng- 
ur, sje glaður og óþreyttur; annars get- 
ur hann ekki verið kennari. Það þýðir 
ekkert að taka þreyttan og útslitinn mann 
og segja við hann: »A1 þú upp börn 
vor og ger þú úr þeim starfsmenn glaða 
og prúða*.

Það er öllum kunnugt, að margir 
kennarar geta ekki klætt sig eins snyrti- 
lega og börnin, sem þeir kenna. Þeir 
fá ekki lengur umlíðun bjá klæðsker- 
anum, því að þeir fá ekki neitt fyrir 
vinnu sína til þess að borga gömlu 
reikningana með, — lífsviðurværið verð- 
ur að sitja fyrir. Þetta á ekki heima 
um kennara til sveita, sem fá mat sinn 
sem einn hluta af kaupgjaldinu, en það 
á við um flesta kennara í kauptúnum. 
(H. K.: Að þeir gangi rifnir og skít- 
ugir). Ekki sagði jeg nú beinlínis það, 
en að þeir verða að ganga í slitnum

fataræflum. Og það er ekki þeim til 
Bkammar. Það er engum skömm að 
því að ganga í þeim fötum, sem hann 
getur keypt fyrir það fje, sem honum 
er goldið fyrir vinnu sína. En það ættu 
allir þingmenn að vita og engrar skýr- 
ingar við að þurfa, að það þarf ekki 
lítið fje til þess að geta fatað sig sæmi- 
lega.

Skólabörnin eru sum ríkari en kenn- 
arinn og geta því klætt sig betur. Ann- 
að skilyrðið til þess, að kennarinn geti 
verið góður, er það, að hanu hafi tíma 
til að menta sjálfan sig. En nú er hög- 
um kennara svo háttað, að þeir hafa 
engan tíma til þess. Þeir verða að kenna 
alla daga, til þess að komast af. Jeg 
hefi sjálfur revnt, hvað það er mentandi 
að kenna 10 klukkustundir á dag og 
hafa þó varla ráð á að klæða sig. Lífið 
er annað nú, þegar jeg er orðinn það 
óskabárn þjóðarinnar, að hún getur talið 
eftir þessar 2800 kr., sem jeg fæ nú á 
ári hverju fyrir kenslustörf min.

Ef menn ætlast til, að kennararnir 
vinni vel, þá verður að borga þeim vel 
og það reglulega gert, svo að þeir geti 
lifað á þvi alt árið, sem þeir vinna fyr- 
ir við 8 eða 9 mánaða kenslustarf. Þá 
geta þeir hvílt sig á sumrin, og auk 
þess eiga þeir að hafa nægan tíma til 
þess að menta sjálfa sig á veturna.

Svona á að fara með kennarana. Að 
öðrum kosti á enga kennara að hafa, 
láta heimilin sjálf um að menta börn 
sín. Það getur verið varhugavert að 
halda þá leið í kauptúnum, en í sveit- 
um á enga aðra leið að halda i fræðslu- 
málunum.

Jeg vildi láta rannsaka fræðslumála- 
kerfið i heild sinni af óvilhöllum mönn- 
um, en jeg fæ ekki þessa rannsókn. 
Stjórnin fjekk ekki neitt fje til hennar 
og gat því ekki látið framkvæma hana. 
Jeg lít svo á, að nefnd, sem sett hefði 
verið til þess að rannsaka þetta, væri
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jafnvel þarfari og betri en síldarnefnd 
og verðlagsnefud. (8. S.: Og þá fossa- 
nefnd). Já, líka betri en fossanefnd, 
því að jeg vil, að úr mönnum fossi eitt- 
hvað annað en eintóm vitleysa. Stjörn- 
in á að heimta fje til þessa og fá svo 
til þess 2 eða 3 menn að rannsaka og 
finna betri og viturlegri grundvöll und- 
ir alt fræðslukerfið. Jeg hygg, að ekki 
ætti eða þurfi að senda neinn mann til 
útlanda til þess að finna þennan grund- 
völl. Hans er áreiðanlega að leita í 
fornri, þjóðlegri menningu. En ef send- 
ur er maður til útíanda, þá ætti að fá 
til þess einhvern, sem einhvern tíma 
hefir sagt einhverjum til, en ekki ein- 
hvern alóreyndan og alókunnan kenslu- 
málum.

Hákon Kristóferssou: Jeg skal 
ekki lengja umr. mikið.

Að eins vildi jeg gera grein fyrir þvi, 
hvers vegna jeg skrifaði undir nál. með 
fyrirvara.

Eins og kunnugt er, hefir mál þetta 
verið til athugunarjí mentamálanefnd, og 
var það afgreitt, eða rjettara sagt, nefnd- 
in hafði lagt það til, að það næði fram 
að ganga, eins og það nú er. Þegar 
það var ráðið, var jeg ekki kominn í 
nefndina, og þar eð jeg hafði ekkert 
unnið að málinu,' enda ósamþykkur 
gerðum nefndarinnar að ýrasu leyti, 
þótti mjer rjett að skrifa undir nál. með 
fyrirvara.

Um frv. skal jeg ekki fara mörgum 
orðum, en vil geta þess, að jeg álit, að 
álit það, sem kemur fram í greinargerð 
nefndarinnar, sje að ýmsu leyti ekki 
svo sanngjarnt, sem vera bæri, t. d. 
þau orð, að alþýðukennarar eigi við 
»ókjör« að búa.

Það má vel vera, og jeg býst við að 
það sje rjett, að kjörum kennara sje að 
ýmsu leyti ábótavant, en mjer er spurn: 
Hvaða stjett myndi það vera i þessu

fátæka þjóðfjelagi, sem á við þau kjðr 
að búa, að hún geti ekki æskt sjer 
þeirra betri?

Því hefir verið slegið fram hjer í 
þessari háttv. deild, að illa væri far- 
ið með kennara landsins. Það má 
vera, og -hlýtur að vera einhver saun- 
leikur í því, en því vil jeg mótmæla, 
að svo sje alstaðar á landinu, og það 
sem mín þekking nær er það ekki svo. 
(Forsætisráðherra: Það var sam- 
þykt í fyrra, að svo værij. Getur verið, 
það er nú eftir þvi sem á er litið, hvort 
svo hefir verið. Jeg mun þó ekki hafa 
samþykt það. Annars býst jeg við, að 
mestir sjeu agnúar á meðferð kennara 
í kaupstöðum, en í sveitum sje ástand- 
ið betra.

Jeg finn mjer skylt i þessu sambandi 
að þakka háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. J ), 
að hann mótmælti því, að sveitarlimir 
væru notaðir fyrir kennara. Annars 
gæti jeg litið svo á, að slikt væti í 
mörguin tilfellum ekki frágangssök, en 
því mun ekki hafa verið slegið fram 
i góðgjörnum tilgangi. Það er heldur 
engin vissa fýrir þvi, að menn, sem ein- 
hverra ástæðna vegna hafa orðið fyrir 
þeirri óhepni að þurfa að þiggja sveit- 
arstyrk, og hafa þar fyrir hlotið nafnið 
sveitarlimir, sjeu að neinu leyti óheppi- 
legri til að vera kennarar en sumir af 
þeira,erbögla8thafagegnumkennaraskól- 
ann. Jeg man það t. d. vel, að maður 
nokkur, sem fyrir fám árum var blá- 
fátækur, svo að hjelt við sveit, er álitinn 
nú einn með sæmilegustu kennurum.

Hæstv. forsætisráðherra sagði, að kenn- 
arastaða ætti ekki að vera höfð að auka- 
stöðu. Jeg get vel verið þessu með- 
mæltur, að slíkt væri æskilegast, en 
hvernig hugsar hann sjer kennarastöðu 
þannig í fámennustu og fátækustu sveit- 
um þessa lands, að menn geti lifað af 
því starfi eingöngu og þurfi ekki að 
hafa það að aukastarfi, þ. e. a. s. starfi
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yfir vetrarmánuðina, en leita sjer að 
annari atvinnu yfir sumarið?

Það mátti álykta af orðum hæstv. for- 
sætisráðherra, að kennarar væru ekki 
starfi 8ínu vaxnir. I því sambandi get 
jeg bætt við, að jeg hefi gert ráð fyrir, 
að keunarar við bamaskóla Reykjavíkur 
sjeu yfirleitt starfi sínu vel vaxnir. En 
á þingi 1915, að mig minnir, gaf einn 
mætur þingmaður þá lýsingu á þeim 
skóla, að ætla mátti, að hann væri ein- 
hver lakasta skólahola og óþrifablettur 
þessa lands. Og ef sú ályktun væri af 
þvi dregin, að það væri kennurnnum 
að kenna, þá væri ekki gott í efni, en 
mjer dettur ekki i hug, að slíkt eigi sjer 
8tað. En meðan heimilin eru ekki því 
vaxin að styrkja skólana og gera sitt 
til að móta unglingana, þá er ekki að 
búast við góðum árangri, hvað góður 
sem skólinn er. Jeg býst við, að það 
verði að vera fleira en barnaskólarnir, 
sem starfi að því að móta manninn, svo 
framarlega sem það mót á ekki að mis- 
takast.

Því hefir margsinnis verið slegið fram, 
að það væri launaspursmálið, sem hjer 
væri aðalatriðið. Nú er það svo, að 
með þeim launakjörum, sem kennurum 
hafa verið boðin, hafa kennarastöður 
úti um sveitir þessa lands verið eftir- 
sóttar stöður og enginn vandi að fá 
kennara. Það mun því frekar hafa 
verið af getuleysi og surapart hugsun- 
arleysi sveitarfjelaganna, ef kensla hefir 
ekki farið fram í hverjum hreppi, eftir 
því er fræðslulögin gera ráð fyrir, en 
þvi, að ekki hafi verið hægt að fá kenn- 
ara. Verð jeg því að halda því fram, 
að það sje einungis i kaupstöðum og 
sjávarplássum, sem illa er farið með 
kennara, en alls ekki til sveita. Enda 
er það kunnugt, að fræðslunefndir í 
sveitum greiða oft hærra kaup en lög- 
ákveðið er, ef þeim líkar vel við kenn- 
arann og vilja halda honum, og .hugsa

þær þar, sem og rjett er í mörgum til- 
fellum, að verður er »verkamaðurinn 
launanna«.

Eins og jeg hefi þegar bent á, þá 
munu kennarar í kaupstað verða harð- 
ara úti nú i dýrtíðinni en kennarar til 
sveita, og stafar sá mismunur af því, að 
sveitakennarar fá líklega flestir hús, 
1 jós og hita, ásamt fæði, án þess að það 
sje þeim dýrara en áður var, raeð öðr- 
um orðum, hrepparnir leggja það til. 
Þetta verða kennarar í kaupstöðum aft 
ur á móti að leggja sjer sjálfir til, en 
þetta eru þó aðallífsnauðsynjarnar.

Jeg býst við að greiða frv. þessu at- 
kvæði mitt, enda þótt það sje ekki mitt 
verk, og get jeg ekki betur sjeð en að 
hækkun þessi, þótt lítil sje, muni þó 
hvern einstakling dálitlu, og er þá bet- 
ur farið en heima setið, þótt fylstu ósk- 
um sje ekki fullnægt. En það atriði, 
að hæfir menn muni ekki fást til þessa 
starfs vegna launanna, ætla jeg að leiða 
hjá mjer og láta mjer vitrari menn leiða 
getum um það.

Það vil jeg þó að endingu taka fram, 
að jeg vildi, að hagur þjóðarbúsins leyfði 
það, að hægt væri að launa kennurum 
8vo, að þeir gætu vel af lifað og væru 
ánægðir yfir stöðu sinni.

Frsin. (Jörundur Brynjóliðson):
Hæstv. forsætisráðherra misskildi það, 
sem jeg sagði um borgunina fyrir störf 
kennara. Jeg sagði á þá leið, að þótt 
jeg liti svo á, að manndygð og mann- 
kostir yrðu ekki keyptir við fje, þá yrði 
þó að sjá um, að launakjörin væru svo, 
að mennirnir, sem þessu starfi gegna, 
geti lifað sóma8amlega. Jeg held, að 
þetta sje ekki nein mótsögn eða neitt 
undarleg skoðun. Ef maðurinn rækir 
ekki starf sitt undir þeim kringumstæð- 
um, þá mun hann ekki gera það þótt 
honum sje yfirborgað.

Háttv. þm. Barð. (H. K.) kvaðst ósam-
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þykkur því orðalagi í greinargerð frv., 
að alþýðukennarar sættu ókjörum. Jeg 
skil ekki, hvernig háttv. þm. geta mót- 
mælt þesau. Skilur ekki háttv. þm. 
Barð. (H. K.), að alík orð sjeu rjettmæt, 
er hann litur til þess, að mennirnir 
verða að vinna í kaupstöðum 6—8 mán. 
fyrir 7—800 kr. kaupi, og er það þó 
óviða sem þeir hafa svo mikið, óviða 
yflr 3—400 kr. Eru þetta ekki ókjör, 
og þá einkum er litið er til þess verðs, 
sem nú er á allri nauðsynjavöru? Jeg 
held, að það sje vægast sagt ókjör, og 
ætti mikið betur við að kalla það hreint 
og beint ósæmilegt.

Með þessu atriði hefi jeg að nokkru 
leyti svarað háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. 
J.). Það kann vel að vera, að til sjeu 
þeir kennarar, sem ekkert skeyta um 
laun sin. En ef þeim er sama, þótt fjöl- 
skylda þeirra svelti, þá efast jeg um, 
að þeir geti nokkuð unnið unglingunum 
til góðs.

Það er vitanlegt, að þeir sveitakenn- 
arar eru langbest settir, sem taka fæði 
sitt hjá öðrum; þótt þeir fái minna 
kaup, þá kemur dýrtíðin ekki niður á 
þeim.

Það er gleðilegt, að þeir þar norður 
frá, i sveit háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. 
J.), leggja áherslu á að fá nýta menn í 
kennarastöðurnar, og býst jeg við, að 
þeir greiði þeim hærra en lágmarks- 
kaup það, er fræðslulögin ákveða. Jeg 
veit, að kennurum er goldið hærra en 
beint er fyrirskipað, í þeim bygðarlög- 
um, þar sem menn hafa skilning á 
störfum þeirra, og svo mun vera hjá 
háttv. 1. þm. flúnv. (Þór. J.), en annars- 
staðar mun þetta nokkuð á annan veg. 
(P. J.: Hvar er það?). Það mun vera 
mjög viða til sveita, og tel jeg til of 
mikila mælst, ef þess er krafist, að jeg 
fari að telja upp flestöll fræðsluhjeruð 
landsins, þvi að hitt munu að eins und-

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

antekningar frá aðalreglunni. Þær geta 
átt sjer stað í Húnavatnssýslu, Þingeyj- 
arsýslu og ef til vill i Eyjafjarðarsýslu. 
A þessum stöðum mun ástandið skárst. 
Þessi hjeruð landsins hafa einna mest 
látið sig skifta almenna fræðslu.

Sami háttv. þm. (Þór. J.) mintist á 
það, að jeg hafði skýrt frá, að sveitar- 
limur hefði verið tekinn til kenslu. Jeg 
þekki fræðsluhjerað, þar sem þetta var 
gert, án nokkurs tillits til hæflleikaeða 
þekkingar, er þetta starf útheimtir. Jeg 
var ekki að lasta þessa ráðstöfun, að 
skipa slíkan mann, ef um næga hæfi- 
leika hefði verið að ræða, en i þessu til- 
felli var þvi atriði mjög áfátt.

Tel jeg 8vo ekki, að jeg þurfi að fjöl- 
yrða frekar. En það hygg jeg, að þótt 
þeir sjeu ekki þessari stjett, kennara* 
stjettinni, þarfastir, sem kvarta yflr 
kjörum hennar, þá sjeu hinir þó ekki 
betri, er þegja eða leggjast móti öllum 
umbótum.

Forsætisráöherra (J. M.): Áð
eins örlitil athugasemd út af orðum hv. 
þm. (H. K.). Já, það er einmitt það 
sorglega i þessu máli, að jafnvel sumir 
háttv. þm. geta ekki akilið, hvernig 
barnafræðsla getur verið annað en auka- 
störf. Hinn háttv. þm. (H. K.) virtist 
ekki geta skilið, að barnafræðslan væri 
annað. Og hann furðaði sig á þvi, að 
nokkur skyldi hugsa sjer hana öðruvisi. 
Má nærri geta, hvernig barnafræðslunni 
muui koroið í landi, þar sem þetta er 
skoðun leiðandi manna.

Jeg ætla ekki að svara háttv. þm. 
Dala. (B. J.) miklu. En jeg vil segja, 
að ef nú á að fara að setja nefnd til 
þess að athuga, hvort ekki sje rjett að 
sleppa öllum barnaskólum og koma 
fræðslunni á heimilin, þá muni sú nefnd 
annaðhvort sítja mjög lengi eða starfa 
mjög stutt. Jeg held, að þessi háttv. þm.

41
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(B. J.) standi aleinn uppi með þá skoð- 
un, að hægt sje að hverfa aftur til heim- 
ilisfræðslu. Það þýðir ekki að rann- 
saka það. A það benda svör frá mjög 
mörgum mönnum víðs vegar um land, að 
hann sje einn þessarar skoðunar. I sam- 
bandi við það skal jeg taka það fram, 
að jeg tel það ekki líklegt til mikils 
árangurs að skipa milliþinganefnd í þetta 
mál.

En þótt þetta frv., sem stjórnin flutti, 
verði nú ekki látið fara lengra, þá mun 
það koma aftur, og get jeg ekki hugs- 
að mjer, að langur tími liði þar til þess- 
ar kröfur kennarafjelagsins, sem eru 
mjög svo hóglegar, fái fullan byr. Er 
þá leitt, að háttv. deild gat ekki fallist 
á þær þegar í stað, jafnvel þótt nú hcfði 
má ske, eftir ástæðum, verið rjett að 
fresta framkvæmdum á þeim. Jeg man 
ekki til þess, að frá nokkurri stjett eða 
einstökum manni í landinu hafl komið 
eins fyllilega sanugjarnar kröfur og frá 
kennarafjelaginu í þessu roáli.

Sveinn Óiafssoo: Jeg skal ekki 
lengja umr. mikið. Jeg hefi setið hjer 
og hlýtt á umr. þær, er fram hafa far- 
ið í máli þessu, og hafa rojer fundist 
þær liggja sumpart utan við verkefni 
vort í dag, sjerstaklega að því leyti sera 
þær hafa hnigið að skólafyrirkomulag- 
inu alment. Það var hjer ekki á dag- 
skrá, en er þó eðlilegt, að það beri á 
góma, þar sem þingsályktunin í fyrra 
gerir ráð fyrir því að það verði og tek- 
ið til meðferðar jafnhliða kennaralaun- 
um. En sjerstaklega í þessum efnum, 
um fyrirkomulagið, hefir ágreiningurinn 
orðið óbærilegur. Einn háttv. þm. hefir 
þar haldið fram mjög sjerkennilegri 
skoðun, sem sje háttv. þm. Dala. (B. J.). 
Hann vildi taka upp heimafræðslu og 
leggja niður barnafræðslu þá, sem nú á 
sjer stað í barnaskólum landsins. Svo 
hefir virst, sem hanu stæði hjer uppi

cinn sins liðs með þá kenningu, en svo 
er þó ekki. Jeg er honum að nokkru 
leyti 8ammála um þetta efni. Jeg held, 
að það hafi verið óheppilegt, að heim- 
ilisfræðslan var afnumin og í staðinn 
sett jafnófullkomin fræðsla sem far- 
kensla í sveitum. Heimilin hafa varp- 
að allri sinni áhyggju upp á farkenn- 
arana. En þeir þurfa að ferðast úr ein- 
um stað i annan, dvelja tiltölulega stutt- 
an tíma á hverjum bæ, og hafa því eðli- 
lega ekki getað komið eins miklu til 
leiðar og heimilin, meðan þau stunduðu 
daglega kenslu. Verð því að taka undir 
það með háttv. þm. Dala. (B. J.), að 
nær hefði verið að efla og styðja heim- 
iliskenslunna í sveitum en uppræta hana, 
eins og sýnt er að skólafyrirkomulagið 
nýja gerir. Heimilin verða þó ætíð aðal- 
þáttur uppeldisins, og enginn skóli jafn- 
ast við gott heimíli. Ekki er það sarat 
mitt álit, að fyrir því eigi að nema burt 
barnafræðslu eða leggja niður skóla i 
kauptúnum og kaupstöðum, eða þar sem 
þjettbýli er, heldur að styrkja beri og 
endurreisa heimilisfræðsluna hvarvetna 
í strjálbygðum hjeruðum.

Meira mun jeg ekki segja um fræðslu- 
fyrirkornulagið. Þá bagar þekkingar- 
leysi á landsháttum að fornu og nýju, 
sem halda, að vandinn sje leystur með 
farskólafræðslu og lieimilisfræðslan lít- 
ilsverð. Um það er jeg að mestu sam- 
mála háttv. þm. Dala. (B. J.).

En svo er um launakjörin, eins og 
það mál liggur nú fyrir. Jeg tók svo 
eftir, að háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) liti 
svo á, sem sú uppbót, er farkennarar 
fengju eftir frv. því, er fyrir liggur, 9 
kr. á viku í stað 6 kr., væri lítilsverð. 
Þessu get jeg ekki samsint. Jeg held 
ekki, aðlaunþeirrasjeu minni en heiman- 
gönguskólakennara. Eftir þessari breyt- 
ingu eiga þeir að fá 30 kr. á viku, eða 
120 kr. á mánuði. Af þeim ganga ca. 
100 kr. til fæðis og húsnæðis. En far-
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kennarar hafa sínar 36 kr. á mánuði 
frádráttarlaust, fá fæði og húsnæði 
ókeypis.

Jeg kannast við, að laun þessi eru 
lítil, en þó eru þau ekki svo lítilfjörleg, 
að eigi sje bót frá því, sem áður var. 
Lítið er betra en ekki neitt. Meðan 
dýrtíð er í landi og allur þorri manna 
verður að sætta sig við þröngan kost, 
tel jeg ekki nema sanngjarnt og eðli- 
legt, að kennarar reyni að sætta sig við 
lág laun, og býst jeg við, að þeir geri það; 
þeir verða að bera sinn hluta af afleið- 
ingum dýrtíðarinnar. Um þetta frv. 
verð jeg að segja, að það er rnikil bót 
frá þvi, sem nú er, þótt variega sje far- 
ið í sakirnar, og sjerstaklega held jeg, 
að það feli í sjer tiltölulega mikla launa- 
viðbót handa farkennurum, sem nú eru 
víða að breytast í eftirlitsmenn heimilis- 
kenslunnar og eiga að gera það.

Vona jeg þess vegna, að kensla í 
sveitum geti haldið áfram þrátt fyrir 
dýrtíðina, og með því tel jeg rnikið unnið.

Það var eitt orð eða setning hjá hv. 
1. þm. Reykv. (J. B), sem mjer fjell 
ekki vel. Hann gaf í skyn, að menn 
væru hirðulausir íkennaravali og veldu 
þá, sem væru lítt eða ekki hæfir, gerðu 
sjer meira far um að velj i vel til þess 
starfs en annara, t. d. flskdráttar cða 
fjárhirðingar. Jeg hefi heyrt þessu fleygt 
fram fyrir mörgum árum, þegar allri 
kenslu var mjög ábótávant, og þá kann 
það að hafa átt sjer einhvern stað, en 
nú kannast jeg ekki við, að það sje rjett, 
að svo sje farið að. Þar, sem jeg er kunn- 
ugur á landinu, veit jeg ekki betur en 
að alt kapp og áhersla sje á það lögð 
að fá góða kennara og koma börnunum 
i skóla, því að nú er sú hjátrú að verða 
landlæg, að skólavist sje upphaf og end- 
ir uppeldisins, þótt að eins eje 8 vikur 
árlega.

Mjer fanst því ekki til um stóru orðin

hjá háttv. 1. þm. Reykv. (J. B) um þetta 
eða um ámælið til sveitamanna, sem 
veldu sveitalimi fyrir kennara. Þau 
ummæli eru villandi og óvirðandi. Ef 
þess eru dæmi, þá er það undantekning 
frá reglunni. En slík dæmi geta auk 
heldur verið með öllu afsakanleg. Eða 
hví skyldi maður, sem óhappa vegna 
hefir orðið sveitarþurfi, eigi geta verið 
hæfur til kenslu, ef hann hefir viðeig- 
andi mentun og skilyrði til starfans?

Frekar mun jeg ekki fjölyrða um þetta 
eða tefja tíma.

Fratn>in. (Jorundur Brynjólfs- 
son): Það er að eins örstutt athuga- 
semd út af ummælum háttv. 1. þm. S -M. 
(Sv. 0.) Jeg var búinn að margtaka 
þið fram, og segja það þegar jeg talaði 
fyrst, að þaö út af fyrir sig að taka 
sveitarlim fyrir kennara væri ekkert, 
en þegar hann var með öllu óhæfur til 
þess, að því er mentun snerti, þá var 
það langt, enda var það eingöngu gert 
til þess að ljetta honum af sveitarsjóðn- 
um. Og til þess nú að rökstyðja það 
enn betur, sem jeg hefi sagt, að ekki 
væri vandað mjög til kennaranna, skal 
jeg geta þess, að í öðru fræðsluhjeraði 
veit jeg til þesa, að einn maður var 
tekinn þar til kennara, sem var þeim 
gáfum búinn, að hann gat ekki komist 
í gegnum 1. bekk kennaraskóians, og 
þegar slík dæmi sem þessi finnast, þá 
segi jeg, að ekki sje nægilcga vandað 
til kennaranna.

Þorstcinn Jónsson: Jeg tók það 
fram við 1. umr. þessa máls, að jeg 
teldi frv. það, sem kom frá hv. menta- 
málanefnd, og bætur þær, er það fjall- 
ar um, mjög lítils virði. Víðast um land 
eða að minsta kosti þar, sem jeg þekki 
til, hafa kennarar hærri laun en lág- 
markslaun þau, sem ákveðin eru í

41*
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fræðslulögunum. Að minsta kosti er 
svo um ilesta kennara við fastaskóla. 
Mörgum farkennurum mun að vísu ekki 
borguð hærri laun en þau, sem lágmark 
laganna leyfir. En sumir þeirra hafa 
þó 8kárri laun en ákveðin eru sam- 
kvæmt lágmarkstaxta frv. þess, sera hjer 
er til umr.

Það er því alls ekki rjett, að fræðslu- 
nefndir eða skólanefndir hafi ekki víða 
reynt til þess að útvega góða kennara, 
en ef það hefir oft ekki tekist, er það 
vegna þess, að starfið hefir yfirleitt verið 
illa launað, og því ekki um nöga góða 
kennara að velja. Flestir af þeim,sem 
hafa ætlað að gera barnakenslu að aðal- 
starfi sínu, hafa koraist að þeirri niður- 
stöðu, að þeir gátu ekki lifað af því 
starfi. Hafa þeir því orðið að leita sjer 
einhvers annars starfs, því að þótt það 
sje gott og blessað, eins og háttv. 1. þm. 
Húnv. (Þór. J.) tók fram, að aðalmark- 
roið margra kennara sje að vinna ein- 
ungis af þvi, að þeir geri svo mikið 
gagn, þá er það þó svo, að enginn getur 
unnið lengi að því starfi, sera hann 
getur ekki lifað af.

Háttv. þm. Barð. (H. K.) tók það fraro, 
að þar sem hann þekti til væri mjög 
sótt eftir farkennarastörfum. Skal jeg 
ekki rengja, að svo geti verið, en hygg 
það koma af því, að þeir, sem sækja 
um þau störf, sjeu ungir menn, sumir 
nýkomnir frá skólum, og hafa ekki get- 
að fengið neina fasta kennarastöðu eða 
einhverja aðra stöðu í svip. En að menn 
sækist eftir slíkum starfa til þess að 
gera hann að lifsstarfi sínu, því trúi jeg 
ekki. (H. K : Það sagði jeg ekki 
heldur).

Þá vildi jeg svara háttv. 1. þm. S.-M. 
(Sv. 0.) nokkrum orðum. Jeg hefi heyrt 
það á honura áður, að fræðslulögin frá 
1907 hafi gert ógagn, vegna þess að þau 
hafi lagt heimilisfræðsluna fyrir óðul. 
Jeg er hjer á annari skoðun, því að

þegar fræðslulögin gengu i gildi, var 
búið að taka upp líkt fræðslufyrirkomu- 
lag í sveitum og lögin sögðu fyrir; það 
var búið að taka upp farkensluna fyrir 
löngu. Hv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) álítur, 
að heimiliskenslan hafi verið ágæt í fýrri 
daga, en það verð jeg bera miklar brigður 
á, að svo hafi verið, nema þá á ein- 
8tökum heimilum. Á einstökum heim- 
ilum hefir heimafræðsla verið í góðu 
lagi og er enn, en sura heimili hafa 
rækt kensluna illa, enda alls ekki get- 
að rækt hana, vegna þekkingarskorts 
og tímaleysis.

Nú er svo komið, eins og menn vita, 
að fólki fækkar í sveitum og beirailis- 
feður hafa svo miklum störfum að 
gegna, að þeir geta ver sint því en áð- 
ur að kenna börnum sínum, þótt þeir 
væru færir til þess. Þess vegna held 
jeg, þó að lög yrðu búin til um það 
hjer á þingi, að heimilin tækju aftur að 
sjer fræðsluna, að heimilin reyndu að 
fá sjer kennara til að kenna börnunum, 
eins og nú tiðkast.

Fræðslulögin fá 1907 mæla svo fyrir, 
að heimilin eigi að kenna börnunum 
að lesa og skrifa, svo að þau sjeu tæk 
í skóla þegar þau eru 10 ára, en mjer 
er ful kunnugt um það, að viða ermis- 
brestur á þessu. (B. J.: En það last). 
Já, en það er satt, og það er ekki til 
neins að vera að bera það lof á menn, 
sem ekki er satt. Það getur að visu látið 
vel í eyrum kjósenda sumra þingmanna, 
en það er ekki til neins að loka aug- 
unum fyrir því, sem er. (B. J.: Ef 
þjóðin er orðin svona, þá hafa skólarn- 
gert hana það). Þjóðin hefir að vísu 
breyst, og skólarnir eiga sinn þátt í 
þeirri breytingu. Enda hefir nú breyt- 
ing á menningarlegum sviðum orðið til 
batnaðar.

Háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) tók það 
fram, að heimilisfræðslan ætti eingöngu 
að styðjast við eftirlitskenslu, Eftir þvi,
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sem þeir menn segja, er til eftirlits- 
kenslu hafa þekt, þá heflr hún alstaðar 
reynst mjög illa. Víða heflr reynslan 
orðið sú um farakólana, að sveitirnar 
hafa ekki sjeð sjer fært að halda þeim 
áfram. Einstök heimili hafa orðið að 
taka skólana að sjer, og það hefir að 
lokum víða farið svo, að heimilin hafa 
ekki fengist til þess.

Til þess að koma góðu skipulagi á 
barnafræðslu í sveitum þarf að byggja 
heimavistarakóla. Skólarnir ættu að 
starfa í 9 mánuði, en hvert barn ætti 
ekki að þurfa að vera nema þrjá mán- 
uði á ári í skólanum. Einn skóli gæti 
verið fyrir 60 börn. Væri þeim skift í 
þrjár deildir og hver deild væri þrjá 
mánuði í skólanum, þá gæti einn kenn- 
ari kent við slíkan skóla. Með þessu 
væri svo um búið, að skólunum fækk- 
aði og hægt yrði að launa kennarana 
betur.

En þó að jeg álíti, að þetta frv. menta- 
málanefndarinnar sje kák, þar sem t. d. 
er verið að hækka mest laun kennara, 
sem ekki eru til hjer á landi, mun jeg 
þó greiða því atkvæði, því að það bætir 
ofurlitið kjör þeirra kennara, er hafa 
allra minst laun.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 16:8 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: P. J., St. St., Sv. Ó., Þorl. J., Þorst. 
J, Þór. J., B. J., E. A., E. Árna, 
G. Sv., H. K., J. J., J. M., J. B., 
M. P., M. Ó.

nei.P. 0., P. Þ., S. S., S. St, B. St., E. 
J., M. G., Ó. B.

Tveir þm. (B. Sv. og B. K.) fjar- 
staddir.

Frv. afgr. til Ed.

Á 18. fundi í Ed., þriðjudaginn 14. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 59, 22. nóv. 1907, um frœðslu 
bama,
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 121).

Á 20. fundi í Ed., fimtudaginn 16. 
mai, var frv. tekið til 1. umr.

Forsætisráðherra (J. M.): Ástæð- 
an til þess, að þetta frv. er hingað kom- 
ið, er erindi frá kennarafjelagi íslands, 
sem raunar kom til þingsins í fyrra, en 
þá var« ekki sint eða tekið til athugun- 
ar. Þvi var svo hreyft aftur við stjórn- 
ina að bera þetta erindi fram við þing- 
ið, og var landsstjórnin því samþykk.

Það frv., sem enn er í háttv. Nd., 
er mikið öðruvísi. Ráðuneytið gat sætt 
sig við breytingar þær, sem háttv. Nd. 
gerði á frv. stjórnarinnar, en jeg vona, 
að háttv. deild athugi bæði þetta frv. 
og einnig það, sem er ókomið hingað. 
Þær bætur, sem þetta frv. fer fram á, 
eru betri en ekkert, en engan veginn er 
með þeim nægilega vel tekið í erindi 
kennara, sem var mjög hóflegt og átti 
það fullkomlega skilið að vera tekið til 
greina, því að jeg minnist ekki að hafa 
sjeð svo hóflegt erindi Iagt fram fyrir 
hið háa Alþingi.

Jeg vil skjóta því til þessarar háttv. 
deildar, hvort hún sjái sjer ekki fært 
að verða betur við beiðni kennara en 
orðið er.

Svo vil jeg leggja til, að málinu sje 
vísað til mentamálanefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. 

atkv. og til mentamálanefndar (sjá A. 
bls. 536) með 10 shlj. atkv.
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A 46. fundi í Ed., þriðjudaginn 18. 
júni, var frv. tekið til 2. u m r . (A. 121, 
n. 361).

Frsm. (Kristinu Daníelsson):
Á öndverðu þingi lagði stjórnin fyrir 
það frv. til laga um skipun barnakenn- 
ara. En mentamálanefnd Nd. sá ekki 
fært að leggja tiJ, að það frv. næði 
fram að ganga, en kom í þess stað með 
þetta frv, á þgskj 121. Mentamála- 
nefnd þessarar háttv. deildar hefir að 
vísu að eins átt að athuga þetta frv., 
en þó hefir hún jafnframt athugað hitt 
og fallist á skoðun Nd. um það. Skal 
hjer ekki nákvæmlega farið út í það, en 
yfirleitt þótti nefndinni of mikill kostnað-. 
ur vera þvi samfara og tímar og ástæður 
of erfiðar nú til þess, að það frv. verði að 
lögum að þessu sinni. Hin3 vegar ræður 
nefndin til, að þetta frv. nái fram að 
ganga, þótt ánægð sje hún ekki með 
það, og skírskota jeg í því efni til nál. 
á þgskj. 361, en vil að eins bæta við 
fáeinum atriðum til skýringar.

Það er með sannindum sagt, að tím- 
arnir, sem vjer lifum á, sjeu erfiðir til 
kostnaðarauka bæði fyrir landssjóðinn, 
einstök hjeruð og allan fjölda einstak- 
linga þjóðarinnar. Enda er kaup það, 
sem kennarar fá nú af hálfu hins opin- 
bera, svo lítið, að vart verður af því 
lifað. Það er Jika vitnað til þess, þar 
á meðal í nál. Nd., að kennarar starfi 
nú víða lítið að kenslu, heldur fái sjer 
eitthvað arðvænlegra að starfa. Það er 
nú að visu annars vegar vorkunn, að 
erfitt þyki á þessum tímum að gjalda 
hærra kaup fyrir störf, sem ekki eru 
unnin, en hins vegar liggur sú alvar- 
lega hætta fyrir dyrum, að kennarar 
margir hætti til fulls við kenslustörf, ef 
þeir geta fengið eitthvað arðvænlegra, og 
jafnframt er mjög líklegt, að það verði 
efnileguBtu og duglegustu mennirnir, sem 
hverfa frá kenslustörfunum. Oss virðist

því, þegar einu sinni er komin hreyfing 
á málið i þinginu, að ekki sje hægt að 
skilja svo við það, að þingið veiti enga 
úrlausn.

Með frv. þessu þykir oss þá líka nokk- 
ur úrlausn vera gerð og þó nokkur bót 
að því, þótt hún kunni ekki að þykja 
fullnægjandi og koma nokkuð m’sjafn- 
lega niður. Fyrir kaupstaðakennara 
verður væntanlega lítil bót að þvi, því 
að kaup þeirra allra raun nú vera orð- 
ið fullkomlega svo hátt, sem frv. gerir 
ráð fyrir, og hjá mörgum hærra. Aftur 
á móti verða farkennarar vel úti sam- 
kvæmt frv. Þeir fá mikið af kaupi sinu 
í friðu, það er að segja frítt fæði og 
húsnæði, sem er notadrýgra nú Og 
þegar svo krónutalið hækkar nokkuð, 
má segja, að þeir verði vel úti.

Nú kann að verða sagt, að með þessu 
sje kaupstaðakennurunum gert lægra 
undir höfði, en það er þó sú bót, að 
bæjarstjórnir hafa þegar nokkuð bætt 
kjör þeirra, eins og jeg gat um.

Þá leggur nefndin til, að frv. verði 
samþykt með þeirri breytingu, að þátt- 
taka landssjóðs í greiðslu launahækkun- 
ar kennara veiði hlutfallslega meiri en 
gert er ráð fyrir í 2. gr. frv., eða að 
landssjóður greiði 2/3 hluta af launa- 
hækkun kennaranna samkvæmt 1. gr.

Nefndin álítur alls ekki fært að leggja 
allan kostnaðaraukann á sveitarsjóðina, 
því að þeir hafa nú þegar margir svo 
þungar byrðar, að þeir rísa ekki undir 
þeim. Og þar sem skólahaldið er dýrt, 
þó að misjafnt sje í hinum ýmsu sveit- 
um, þá yrði þetta alt of mikil viðbót á 
sveitarsjóðina lllutfallið milli hækkun- 
arinnar, sem kæmi á landssjóðinn, ef 
till. okkar og frv. sjálft yrði samþykt, 
yrði svo, sem nú skal sýnt fram á.

Samkvæmt skýrslu fræðslumálastjóra 
er kennarakaup á öllu landinu við skóla 
kr. 46,385, en í fræðsluhjeruðum kr. 
58,544. Hækkunin yrði þá eftir frv.
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við skóla um 2/3, þ. e. kr. 30,923, og í 
fræðsluhjeruðum um ’/2, þ. e. kr. 29,272, 
eða samtals kr. 60,195.

Af þessari hækkun kæmi eftir frv. á 
landssjóð:
Fyrir skóla........................ kr. 6550

— farkenslu................... — 9700
Samtals kr. 16,250

Alt hitt kæmi á sveitarsjóðina, eða kr. 
43,945.

Nú er það tll. okkar, að landssjóður 
greiði 2/3 af hækkuninni og sveitarsjóð- 
ir Vs- 8/s hlutar af kr. 60195 eru kr.

* 40130. Mi8munurinn yrði þá kr. 20065,
sem er sannarlega nóg byrði á sveitar- 
sjóðina, og við sjáum ekki annað fært en 
þessu verði þannig hagað. Og þótt all- 
ur kostnaðaraukinn hefði verið lagður 
úr landssjóði, sem tveir af oss nefndar- 
mönnum að minsta kosti hefðum helst 
viljað leggja til, þá var með því ekki 
farið fram úr því, sem fjárlögin gera 
ráð fyrir. Þar hefir jafnan staðið, að 
landssjóður mætti greiða alt að helm- 
ingi kostnaðar við skólahaldið, en 
fjárveiting aldrei hrokkið.til að greiða 
nema ’/4.

Jeg vil enn fretnur sjerstaklega benda 
á það, að þar setn í frv. er ákveðið, að 
landssjóðsstyrkurinn hækki að tiltölu við 
það, sem fræðslukostnaður fræðsluhjer- 
aðanna eykst, þá er sá kostnaður ann- 
ar og fleira en kennarakaupið og verð- 
ur þess vegna eftir frv. hækkunarhlut- 
fallið úr landssjóði þvi minna sem ko3tn- 
aðurinn við einn skóla er meiri, eða 
með öðrum orðum því minni þátttaka 
landssjóðs, því meira sem skólinn þarf 
í rauninni á fjárstyrk að halda. Úr 
þessu bætir till. vor nokkuð.

Jeg hefi þá tekið fram aðalatriðin, 
sem jeg áleit sjerstaklega þurfa skýr- 
ingar við, og legg svo brtt. okkar fyrir 
háttv. deild, i fullu trausti þess, að deild- 
in samþykki hana.

Forsætisráðherra (J. M.)j Jeg
tel ekki ástæðu til að fara lengra út i 
þetta mál en þegar hefir verið gert áð- 
ur. Jeg er fullkomlega sömu skoðunar 
nú, eins og jeg var áður, að þingið 
hefði átt að halda sjer við frv. stjórn- 
arinnar. Hins vegar ljet háttv. menta- 
málanefnd Nd. þá skoðun uppi, að þetta 
frv , sem hjer liggur fyrir, væri að eins 
bráðabirgðabót, og sama hefir hv. nefnd 
hjer látið í ljós.

Háttv. frsm. (K. D.) sagði, að ef til 
vill kæmi hækkunin ekki heppilega 
niður á kennurunum, en færði það til 
málsbóta, að kaupstaðakennarar hefðu 
þegar fengið nokkra uppbót. Það er 
samt alveg rjett hjá háttv. frsm. (K. 
D.), að hækkunin kemur ekki heppi- 
lega niður. Bótin er hvergi nærri eins 
mikil og ætti að vera bjá þeim, sem 
helst skyldi, þ. e. þeim, sem gera kenslu 
að lífs8tarfi sínu, ekki þeirra, er að eins 
koma að starfinu, heldur hinna, er starfa 
að því áfram. Það er ekki nema rjett 
og sjálfsagt að bæta kjör þeirra svo, 
að þeir hverfi ekki strax frá kenslunni, 
þegar þeim býðst annað.

Það er ekki ástæða til þess að hafa 
á móti brtt. nefudarinnar, og það er ekki 
ósanngjarnt, að landssjóður nú til bráða- 
birgða leggi fram meira fje en sveit- 
irnar, en ef það á að vera til frambúð- 
ar, þá er það mjög athugavert, að lands- 
sjóður leggi fram meira fje til að lauoa 
barnakennarana en sveitirnar.

Mjer skilst að nefndin hefði átt að 
leita álits fjárveitinganefndar um frv. 
og brtt. sínar, samkvæmt þvi er þing- 
sköp mæla fyrir, þótt jeg bins vegar 
telji víst, að fjárveitinganefndin hafi 
ekkert við fjárhagshlið málsins að at- 
huga, og aðalatriðið er, að gerð sje sæmi- 
leg bót á launakjörum kennara. En frá 
landssjóðs hálfu er hjer ekki eingöngu 
uiu fjárhagsspursmál að ræða, heldur er 
frv. og athugavert vegna þess* að það
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gengur inn á þá braut, að landssjóður 
leggi fram meira fje en hlutaðeigandi 
sveitarsjóðir.

En þar sem þessi hlið málsins snert- 
ir mig ekki sjerstaklega, skal jeg ekki 
tala frekar um hana, og sem bráða- 
birgðabót handa kennurum má,una við 
frv, en það gleður mig, að nefndin tel- 
ur frv. 8tjórnarinnar vera heppilegt til 
frambúðar.

Frsm. (Kristinn Daníelsson):
Hæstv. forsætisráðherra tók rjett fram 
skoðun vora á stjórnarfrv. Jeg fyrir 
mitt leyti neita þvi ekki, að hann hafi 
mikið til síns máls, en eins og jeg tók 
áðan fram, þá liggur það frv. ekki fyr- 
ir okkur að þessu sinni. Jeg þakka og 
hæstv. forsætisráðherra fyrir undirtekt- 
ir hans um brtt. nefndarinnar, er hann 
taldi ekki ósanngjarna.

Eins og hagað hefir hin síðari ár, þá 
hefir fræðslukostnaðurinn allur numið 
kringum 200 þús. kr., en samkvæmt 
fjárlögunum er gert ráð fyrir því, að 
framlag landssjóðs til hans megi vera 
*/2 kostnaður, en framlagið hefir víða 
ekki numið meiru en x/4 hluta af skóla- 
kostnaðinum. Ef brtt. nefndarinnar yrði 
samþykt, þá yrði alt framlag landssjóðs 
samkvæmt fjárlögunum 50 þús. kr. og 
svo eftir þessu frv. um 40 þús. kr., eða 
alls um 90 þús. kr., eða 10000 kr. 
minna en fjárlögin gera ráð fyrir að 
það megi nema.

En í sambandi við þennan kostnaðar- 
auka eftir brtt. vorri skal jeg geta þess, 
að hann verður naumast eins mikill 
eins og jeg hefi gert ráð fyrir, því að 
viðast í kaupstöðUm fá kennararnir, 
eins og jeg tók fram, hærri laun en 
fræðslulögin gera ráð fyrir, svo að 
landssjóður þyrfti ekki að greiða a/3 af 
kauphækkun þeirra samkvæmt brtt. 
nefndarinnar. Raunverulega yrði kostn- 
áðaraukinnn þvi ekki nema 35 þús. kr.,

eða jafnvel ekki nema 30 þús. kr., og 
þá yrðu það ekki nema 80 þús. kr., er 
landssjóður legði fram af þeim 200 
þús. kr., sem barnafræðslan kostar, og 
jeg fæ ekki sjeð, að neitt athugavert sje 
við það.

Hæstv. forsætisráðherra gat þess, að 
rjettara væri að forminu til að bera 
málið undir fjárveitinganefnd, og er 
það rjett, og getur nefndin sjeð um, að 
svo verði gert til þriðju umræðu. Að 
nefndin hefir ekki þegar gert það staf- 
ar meðfram af þvi, að einn nefndar- 
mannanna er einnig í fjárveitinganefnd- 
inni, og við töldum víst, að nefndin * 
hefði ekkert við málið að athuga.

Jeg vænti þess, að háttv. deild sjái, 
að meðalvegur sá, er nefndin fer, er 
mjög sanngjarn, og jeg veit, að vms 
sveitarfjelög eru ekki fær um að bæta ■ 
á sig 7—900 kr. útgjöldum til menta- 
mála. Land8sjóður verður þar að hlaupa 
undir bagga.

Forsætisráðherra (J. M.): Hv.
frms. (K. D.) vildi skilja 1. gr. svo, að 
þar sem búið væri að hækka laun 
kennaranna áður en lögin ganga í gildi, 
þar þyrfti landssjóður ekki að greiða 
a/3 hluta launanna samkvæmt brtt. 
nefndarinnar. Jeg held, að þessi skiln- 
ingur geti ekki staðist. Jeg held, að 
ekki sje unt að skilja þetta öðruvísi en 
að landssjóður eigi að greiða 2/3 hluta 
af þeirri launahækkun, er kennararnir 
hafa fengið fram yfir það, er fræðslu- 
lögin ákveða, og það er efalaust hag- 
kvæmast í framkvæmdinni, enda hart, 
að sveitarfjelög, er hafa hækkað laun 
kennaranna, verði ver úti en hin, sem 
ekki hafa hækkað launin. Ef það 
kemur eigi berlega fram, að háttv. deild 
skilji þetta öðruvísi, þá geng jeg að 
því sem visu, að þessi skilningur sje 
rjettur, því að það er nauðsynlegt fyrir 
stjórnina að fá ljósa grein fyrir þvi,
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hvermg beri að skilja. Jeg hefl þvi 
enga trú á því, að útgjöld landssjóðs af 
brtt. verði minni en 40 þús. kr., enda 
finst mjer það eiga ekki að hafa áhrif á 
atkvæði háttv. þm., þótt útgjöldin gætu 
orðið 5000 kr. minni; það er ekki svo 
stór upphæð í þessu sambandi.

Frsm. (Kristinn Daníelsson):
Jeg hefi ekki á móti þvf, þó að brtt. 
nefndarinnar yrði skilin svo, sem hæstv. 
forsætisráðherra gerði. En jeg er jafn- 
viss og hann um það, að sá skilningur 
sje rjettur.

Kaupstaðirnir og fræðsluhjeruð þau, 
sem hækkað hafa laun kennaranna, hafa 
ekki verið skylduð til þess, og þar sem 
tekið er fram i 2. gr. frv., að landssjóðs- 
styrkurinn hækki að tiltölu við það, 
sem fræðslukostnaður fræðsluhjeraðanna 
eykst, þá sje jeg ekki, að landssjóð 
beri skylda til þess að greiða 2/3 af 
þeirri hækkun, sem þannig er orðin á 
kaupinu, því að í 1. gr. segir, að fyrir 
»18 kr.« komi »30 kr.« og fyrir »12 
kr.« komi »20 kr « o. s. frv., en þar sem 
búið er að hækka launin, fer, skilst mjer, 
engin hækkun fram eftir þessari gr„ og 
getur þá ekki verið heimting á greiðslu 
úr landssjóði eftir brtt. nefndarinnar. 
Annars væri þetta veikefni fyrir lög- 
fræðinga að skera úr eða stjórnina að 
úrskurða, er til kæmi.

Aðalatriðið er, að kjör kennaranna 
sjeu að nokkru bætt; það tel jeg sjálf- 
sagt og vil styðja.

Forsætisrádherra (J. M.): Jeg
vil leyfa mjer að vekja athygli háttv. 
frsm. (K. D.) á þvi, hvemig brtt. er 
orðuð. Hún hljóðar svo:

»Auk landssjóðsatyrks þess, sem um 
ræðir í fjárlögunum, 14. gr. B. XIII,
1.—2., skal greiða úr landssjóði */3

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

hluta af launahækkun kennaranna 
samkvæmt 1. gr.«.
Þetta er ómögulegt að misskilja. Hjer 

er ekki talað um þá hækkun, sem orð- 
in er sumstaðar á laununum, heldur er 
miðað við laun þau, er fræðslulögin 
ákveða.

Frsm. (Kristinn Daníelsson):
Nefndin mun taka þetta atriði til at- 
hugunar. Jeg hefi kennaranna vegna 
enga tilhneigingu til þess að andæfa 
þessum skilningi hæstv. forsætisráðh.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv. 

Brtt. 361. feld með 8:5 atkv., að við-
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: K. D„ E. P„ G. Ó., H. St., H. Sn. 
nei: K. E„ M. K„ M. T„ S. E., S. J„

S. F„ Jóh. Jóh., G. B.
Einn þm. (G. G.) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
3. og 4. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrir8ögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. 

atkv.

Á 47. fundi í Ed., fimtudaginn 20. 
júní, var frv. tekið til 3. umr. (A. 121).

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 48. fundi í Ed., föstudaginn 21.

júní, var frv. aftur tekið til 3. u m r . 
(A. 121, 378).

Frsin. (Kristinn Daufelsson):
Mentamálanefndin hefir leyft sjer að 
koma fram með brtt. þessa, á þgskj. 
378. Allar röksemdir, sem mæla með

42
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henni, hefi jeg borið fram áður og sje 
ekki ástæðu til þess að endurtaka þær.

Nefndin ber brtt. fram vegna þess, 
að henni er kunnugt um, að ýmsum 
háttv. þingdm. þykir hún aðgengilegri, 
en fyrir mitt leyti get jeg sagt, að hún 
fullnægir ekki skoðun minni, en jeg tel 
hana þó málamiðlun og vona því, að 
hún verði samþ.

ATKVGR
Brtt. 378. samþ. með 11 shlj. atkv.
Frv, svo breytt, samþ. með 12 shlj. 

atkv. og endursent Nd.

Á 54. fundi í Nd., mánudaginn 24. 
júni, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á lög- 
um nr. 59, 22. nóv. 1907, um frœðslu 
barna,
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 385).

Á 56. fundi í Nd, miövikudaginn 26 
júní, var frv. tekið til e i n n a r u m r . 
(A. 385).

Frsua. (Jörundur Brynjólfssou):
Jeg hefi nú ekki átt tal við alla með- 
nefndarmenn mína, en samt hygg jeg 
mjer óhætt að segja, að nefndin fallist 
öll á breytingu þá,“sem háttv. Ed. hefir 
gert, svo að frv. þurfi ekki að tefjast 
lengur.

ATKVGR.
Frv. samþ. með öllum gr. atkv. og 

afgr. sem

lö g frd Alþ in g i.
(Sjá A. 402).

— Skemtanaskattur.

14. Skemtanaskattur.
Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 8. 

maí, var útbýtt
Frv. til laga um heimild fyrir bœjar- 

og sveitarstjórnir til að leggja gjald á 
kvikmyndasýningar og aðrar opinberar 
myndasýningar, aðrar en málverka- eða 
teiknisýningar (A. 75).

Á 19. fundi í Nd., fö3tudaginn 10. 
maí, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Jörundar Brynjólf-,son):
Mál þetta er svo ofur einfalt, að jeg sje 
enga ástæðu til að fjölyrða um það. 
En jeg vil gera það að till. minni, að 
frv. verði visað til allsherjarnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2, umr. í e. hlj. og til 

allsherjarnefudar (sjá A. bls. 541) í 
e. hlj.

Á 31. fundi i Nd., laugardaginn 25. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 75, 
n. 171).

Frsm. (Elnar Arnórsson): Alls-
herjarnefndin hefir orðið á eitt sátt um 
það, að misrjetti sje að leggja skatt ein- 
göngu á þá, sem sækja kvikmyndahús, 
því að um það er ekki að villast, að 
skemtanaskattur kemur einungis niður 
á þeim, sem skemtanirnar sækja. Það 
er þvi meira samræmi í þvi að leggja 
skatt á allar skemtanir yfirleitt, innan 
þeirra takmarka, sem sett eru í lögun- 
um.

Aðalbreyting nefndarinnar við frv. 
það, er háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.) 
fiutti, er sú, að skattinn skuli ekki miða 
við tekjurnar, eins og þær eru i heild 
sinni, heldur eftir að kostnaðurinn er 
dreginn frá.
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Nefndin leggur til, að skatturinn megi 
ekki vera meiri en 2O°/o af aðgöngu- 
eyri.

Það þarf ekki að mæla raeð þessari 
breytingu, því að allir sjá, hve það er 
óhæfilegt að leggja svona hátt hundraðs- 
gjald á brúttótekjur. Það gæti oiðið til 
þess, að þeir, sem slíkar sýningar halda, 
yrðu alveg að hætta því, og mætti þá 
ein8 vel loka fyrir þær á annan hátt.

Vel getur verið, að eitthvað komi 
fram við þessar umræður, athugasemdir 
við einhver atriði í tillögum nefndar- 
inuar, sem mætti laga við 3. urar. 
Nefndin er þakklát fyrir allar slíkar 
athugasemdir og er fús á að taka þær 
til greina og koma með nýjar brtt. við 
3. umr., ef hún sjer fært og ástæða þyk- 
ir til.

Magoús Pjetursson: Fyrstnefnd- 
in er svona frjálslynd, — eins og jeg 
reyndar bjóst við að hún væri, — að 
bjóða mönnum upp á að gera athuga- 
semdir og lofa öllu góðu um að taka 
þær til greina, þá ætla jeg að leyfa 
mjer að gera athugasemd við 1. brtt. 
nefndarinnar. Þar er talað um að leggja 
skatt á ýmsar skemtanir, og nefndar 
meðal annars leikBýningar. Er það þá 
meining nefndarinnar, að leggja megi 
skatt t. d. á leik8ýningar þær, sem 
Leikfjelag Reykjavíkur heldur uppi. 
Fjelag þetta er styrkt af opinberu fje 
og er af öllum viðurkent að vera menn- 
ingarfrömuður, sem fremur eigi skilið, 
að því sje veittur styrkur, en að álögur 
sjeu á það lagðar. Þetta er ekkert 
gróðafyrirtæki fyrir þá, sem halda uppi 
sýningunum, heldur gera þeir það að 
eins li8tarinnar vegna. Enda er því 
veittur styrkur, bæði í fjárlögunum og 
eins úr bæjarsjóði Reykjavíkur. Jeg 
vildi þvi leyfa mjer að skjóta því til 
þáttv. nefndar, hvort ekki muni fært að

taka það skýi t fram í lögunum, að Leik- 
fjelag Reykjavíkur skuli vera undan- 
þegið skattaálögum. Ef það er ekki 
skýrt tekið fram, þá gæti það orðið til 
þess, að ýmsir álitu, að skatt mætti 
leggja á leiksýningar þess, og gæti ótt- 
inn fyrir því, að lagður kynni að verða 
skattur á leiksýDÍngarnar, haft áhrif á 
störf fjelagsins.

Jðrundnr Brynjólfsson: Jeg
get nú verið nefndinni þakklátur fyrir 
það, hvernig hún hefir tekið þesau frv. 
Brtt. hennar eru ekki stórvægilegar í 
sjálfu sjer og raska ekki þeim grund- 
velli, sera það er bygt á.

Háttv. frsm. (E. A.) talaði um það, 
að frv. setti skattinn of háan, svo að 
hætta gæti stafað af fyrir þann, sem 
heldur sýningum uppi. En jeg ætlað- 
ist til þess, að treysta mætti sveitar- 
og bæjarstjórnum til þess að gæta hófs 
i því efni og leggja ekki meiri skatt á 
en vissa er fyrir að fyrirtækið gæti 
borið. En jeg hefi ekkert að athuga 
við það, að skatturinn sje miðaður við 
aðgöngueyri.

Jeg hafði upphaflega ætlað mjer að 
láta skattinn ná til skemtana yfirleitt. 
En jeg heyrði á ýmsum þingmönnum, 
að þeir óttuðust, að sveitar- og bæjar- 
Btjórnir mundu skatta um of saklausar 
skemtanir, eða jafnvel skemtanir, sem 
væru til nytsemda, svo að jeg óttaðist, 
að það mundi draga úr fylgi frv., ef svo 
langt væri gengið. Þessi brtt. er því í 
áttina til þess, sem jeg ætlaði mjer upp- 
haflega, og er jeg fyrir mitt leyti alls 
ekki mótfallinn henni.

Eins og háttv. þm. Stranda. (M. P.) 
tel jeg vafasamt, hvort rjett sje að lög- 
in náí til leiksýuinga Leikfjelags Reykja- 
víkur. Sá fjelagsskapur á erfitt upp- 
dráttar, og þeir, sem að sýningunum 
vinna, verða að raestu leyti að gera

42*
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það i fritímum og svefntíma sínum. Þó 
að ætlast sje til þess, að þeir, sem leik- 
húsið sækja, borgi skattinn, þá er það 
að athuga, hvort það yrði þá ekki minna 
sótt, ef aðgöngueyririnn hækkaði. Það 
vita allir, að leiksýningarnar eru engin 
tekjulind. En jeg verð að treysta því, 
eins i þessu sem öðru, að hlutaðeigandi 
bæjarstjórn hagi sjer eftir ástæðunum 
og leggi ekki skatt á, nema það geti 
talist fært. Til skýringar skal jeg geta 
þess, að nú greiðir leikfjelagið eitthvert 
gjald af sýningum sínum.

Yfirleitt eru brtt. á þá lund gerðar, 
að ekkert er út á þær að setja.

Bjarni Jónsson: Jeg get ekki 
setið hjá aðgerðalaus og látið þetta frv. 
mig engu skifta. Það er eins og nú 
eigi að fara að leggja skatt á leikhús- 
ið hjerna, eða ef einhver myndhöggvari 
ætlaði að sýna listaverk sin. (E A : 
Nefndin hefir tekið þá undau). Jeg bið 
afsökunar. Jeg tók ekki eftir því, að 
þetta Btendur í brtt. nefndarinnar. En 
jeg sje hvergi, að leikhús sjeu undan- 
tekin. (E. A.: Nefndin ætlar að at- 
huga það til 3. umr.). Ef nefndin tekur 
líka upp þetta atriði, þá hefði jeg ekki 
þurft að standa upp, og get látið úttal- 
að.

Eitt atriði ætla jeg þó að athuga áð- 
ur en jeg sest niður. Nefndin ætlast 
til, að skatturinn megi vera alt að 20% 
af inngöngueyri. Þetta gerir ekkert til, 
ef þeBsar sýningar eru undanteknar, sem 
ekki borga sig.

Þótt söngskemtanir sjeu ekki nefndar 
hjer, virðist sjálfsagt, að þær heyri und- 
ir sama lið sem höggmynda-, málverka- 
og teiknisýningar og leikhús. Það 
kemur ekki til mála að leggja jafnvel 
1 eða 2 af hundraði á þá fáu menn, er 
syngja hjer opinberlega. Þvi að þótt 
einstaka frægir söngmenn, er hingað 
koma, fái húsfylli nokkur kvöld og geti

haft allálitlegan ágóða af söngskemtun- 
um sínum, þá er þó hitt tíðara, að eng- 
inn hagnaður er af skemtuninni og að- 
gangseyrir hrekkur naumast fyrir aug- 
lýsingakostnaði, aðstoð og húsaleigu.

Svo mun vera um 90 af 100 af slík- 
um skemtunum hjer í bæ, að þær þola 
ekki að greiða neinn skatt, því að þá 
mundu menn þeir, er að þeim standa, 
verða að greiða skatt af skaða sínum.

Jeg vona því, að háttv. nefnd taki 
þessar athugasemdir tíl greina og beri 
fram brtt. við 3. umr, á þá leið, að 
undanskilja þessar skemtanir og leik- 
sýningar skatti.

Þá þykir mjer sem það muni geta 
verið háskalegt að leggja skatt þenna 
á aðgöngumiðana. Aftur væri rjett að 
taka ákveðið hundraðsgjald af tekjunum 
að frádregnum kostnaði. Kæmiþáskatt- 
urinn niður á þeim skemtunum einum, 
sem gefa arð af sjer. Að öðrum kosti 
mundu menn hækka aðgangseyrinn um 
það, sem skattinum næmi, og væri þá 
miklu rjettara að banna þessar skemt- 
anir með öllu. Skemtanirnar færu þá 
að eins freklegar i vasa almennings og 
þar sem það er almenningur, sem njóta 
á skattsins, hefði fje þetta einungis vasa- 
skifti. En væri skatturinn lagður á 
hreinan ágóða af skemtunum þessum, 
roætti hann vera fult eins hár og frv. 
fer fram á, eða jafnvel nokkru hærri.

Jeg vænti þess fastlega, að nefndin 
gangi svo frá frv., að bannað verði að 
leggja skatt á listir, svo að þær verði 
ekki kyrktar í fæðingunni.

Gísli Svelnsson: Jeg er dálítið 
smeykur við slík ákvæði í löggjöfinni 
sem þau, er hjer ræðir um, ekki sist í 
þeirri mynd, sem þau koma í frá háttv. 
nefnd.

Það er ekki ófyrirsynju, þótt frv. 
komi fram, sem beinast að því að leggja 
skatt á kvikmyndasýningar og aðrar
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opinberar myndasýningar. Ekki af þeirri 
ástæðu, að menn líti saklausar skemt- 
anir öfundarauga, heldur vegna þes?, 
að kvikmyndasýningar þróast hjer svo 
vel og hafa svo miklar tekjur, að nærri 
liggur að taka eitthvað af þeim tiltölu- 
lega mikla gróða, er þeim fellur í skaut. 
Og í annan stað hefir mönnum þótt nóg 
um aðstreymið að þessum sýningum, 
ekki hvað síst af unglingum og alþýðu 
fólki, er menn ekki vita til að hafi svo 
mikið fje milli handa, að því sje kleift 
að sækja slíkar skemtanir, jafnvel oft 
á viku eða kvöld eftir kvöld. Það gæti 
því veriö vit í þvi, að hafa eftirlit með 
aðsókninni. Sýna hlutaðeigendum fram 
á, að hið opinbera á að hafa hönd í 
hagga og taka dálítinn hlut af tekjun- 
um. Þykir mjer því rjett, að gjaldi 
þessu sje komið á og bæjar- og sveitar- 
fjelögum sjeu veittar nokkrar tekjur 
með því.

Lengra vil jeg ekki fara. Sumstaðar 
erlendis veit jeg til að hefir verið iagð- 
ur á, til bráðabirgða eða um lengri tíma, 
8vo nefndur »Luxusskattur«, sem þó 
nær skemra en háttv. nefnd leggur til 
að hjer sje farið. Eftir tillögu n nefnd- 
arinnar eru allar skemtanir skattskyld- 
ar. Það er reglan, að heimilt sje að 
leggja skatt á allar skemtanir, hvort 
sem þær eru fræðandi, í góðgerðaskyni, 
visindalegar eða þá aðrar og saklausar 
skemtanir. Varnagli er ekki fyllilega 
sleginn með þvi, að með reglugerð megi 
undanskilja ýmsar skemtanir skattinum. 
Þessu get jeg ekki verið fylgjandi. Jeg 
vil ekki ofureelja allar skemtanir undir 
einræði sveitar- og bæjaretjórna. Það 
er alkunnugt, að ýmsir menn bera mis- 
jafnan hug til allra skemtana, þótt sak- 
lausar sjeu. Það geta verið þeir menn 
í bæjaretjórn eða hreppsnefnd, er líta 
allar skemtanir óhýru auga, nema bróð- 
urparturinn af ágóðanum renni til sveit-

arfjelagsins. Slíkt alræði, um skattálögu 
allra skemtana, væri óþolandi.

Skattheimildin á þvi að vera tak- 
mörkuð; það þarf að fastákveða, hverj- 
ar Bkemtanir skuli undanþegnar skatt- 
inum. Og þessi takmörk voru einmitt 
sett í frv. af háttv. flutnm. (J. B.) 
Reyndar hafði skotist yfir að undan- 
þiggja höggmynda8ýningar, og einnig er 
ástæða til þess, ef skattur á að leggjast 
á skemtanir yfirleitt, að undanskilja leik- 
sýningar.

Þó getur verið vafamál, ef ganga á 
inn á þessa braut, hvort gefa eigi ann- 
að en heimild. Undir þessu nafni væri 
sem sje hægt að halda sýningar, er væru 
lítt fræðandi eða uppbyggilegar, heldur 
að eins gróðafyrirtæki.

Best mundi jeg fella mig við, að í 
lögunum væri ákveðið ótvírætt, hverjar 
skemtanir skuli undanþegnar skattinum. 
Jeg vil ekki fara lengra en frv, en 
þykir ekki viðlitamál að ganga inn á 
þá braut, sem nefndin vill fara.

Frsm. (Eínar Arnórsson): Jeg
get fyrir hönd nefndarinnar þakkað þær 
athugasemdir, sem gerðar hafa verið við 
brtt. hennar. Það var aldrei tilætlun 
nefndarinnar að skella skolleyrum við 
rjettmætum athugasemdum.

Nefndin mun taka til athugunar, hvort 
ekki sje ástæða til þess að undanskilja 
í lögunum Leikfjelag Reykjavíkur þess- 
um skatti. Þó virðist mjer, sem það 
mundi gera Leikfjelaginu nauðalítið 
mein, þótt þetta ákvæði verði ekki 
sett í lögin. Bæjarstjórnin á að semja 
reglugerð um skattaálagninguna og 
stjórnarráðið að samþykkja hana. Má 
því búast við, að* sæmilega verði farið 
með málið. En þó að menn treysti því, 
er rjett að setja það I lögin, sem eigi 
virðist mega vanta í þau.

Mjer virðist skemtununum ekki gera
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mikið til, þótt skattur þessi komist á, 
því að hann kemur niður á þeim, er 
skemtanirnar sækja. Að leggja skattinn 
að eins á hreinar tekjur, eins og háttv. 
þm. Dala. (B. J.) lagði til, lítur vel út 
í fljótu bragði. En þegar að er gætt, 
sjá menn, að það er ekki rjettlátt. 
Skemti8tofnanir þær, sem hjer er aðal- 
lega um að ræða, kvikmyndahúsin, bera 
þunga skatta áður. Þau greiða, að jeg 
hygg, tebjuskatt i landssjóð og þar að 
auki tvöfaldan skatt í bæjarsjóð: ákveð- 
ið gjald fyrir heimild til þess að halda 
sýningarnar — annað kvikmyndahúsið 
hjer í bæ mun nú greiða 720 kr. fyrir 
þetta leyfi — og aukaútsvar. Þau greiða 
þannig til sveitarþarfa á borð við aðra, 
auk gjaldsins fyrir sýningarleyflð. Ekki 
má skilja orð min svo, að jeg sje að 
telja þau undan skatti, en verði lagt á 
beinan arð þeirra, greiða þau þrisvar 
skatt, þar sem aðrir greiða að^ins einu 
sinni. Mjer er óhætt að fullyrða, að ann- 
arsstaðar, þar sem líkur skattur er lagð- 
ur á skemtanir, t. d. kvikmyndasýningar, 
þá er hann ákveðið hundraðsgjald af 
aðgöngueyrinum. Á aðgöngumiðana er 
prentað verð þeirra og skatturinn þar 
fyrir neðan. Kosti aðgöngumiði t. d. 15 
aura og sje skatturinn 20%. eð& 3 aur- 
ar, greiða menn alls 18 aura. En nefnd- 
inni þótti eigi ástæða til þess að setja 
nánari ákvæði um þetta, þar sem til er 
ætlast, að það yrði reglugerðaratriði, 
sem bæjar8tjórnir sæju um.

Jeg get lofað því fyrir hönd nefndar- 
innar, að hún muni ihuga þær athuga- 
semdir, er bjer hafa verið gerðar, verði 
brtt. hennar samþ. til 3. umr.

Magnús Pjeturásons Jeg get
þakkað háttv. frsm. (E. A.) góðar und- 
irtektir undir athugasemd mína.

Mjer skilst, að tilgangur nefndarinnar 
sje sá, að leggja einungis skatt á þá, 
er sækja skemtanir, að skatturinn sje

einskonar stimpilgjald á aðgöngumiðana. 
(E. A.: Hlýtur altaf að koma þannig 
fram). Háttv. frsin. (E. A.) kvað það 
mundu gera Leikfjelagi Reykjavikur lítið 
til, þó að skatturinn yrði lagður þannig 
á. En mjer er kunnugt um, og það 
mun öllum Reykvikingum, að eigi Leik- 
fjelagið að geta haldið sýningum 
sínum áfram, mun það tæplega geta 
hækkað aðgöngueyrinn. Það yrði lík- 
lega að hætta starfl sinu, og munu allir 
telja það illa farið. (E. A.: Er ekki 
altaf húsfyllir?) Nei, alls ekki og það 
jafnvel ekki nú um þingtímann, og mætti 
þó ætla að munaði um þingmennina, 
þvi að sjálfsagt sitja þeir sig ekki úr 
færi með að njóta listarinnar.

Jeg býst við þvi, að tilgangurinn sje 
sá, að skatturinn komi niður á ónyt- 
samlegum og fánýtum skemtunum. En 
markmið Leikfjelagsins hefir Aiþingi 
viðurkent að sje beinlínis nytsamlegt, 
með styrk sínum.

Verði brtt nefndarinnar samþ, þætti 
mjer vænt um, ef nefndin vildi láta mig 
vita nógu snemma, hvort hún ætlar að 
bera fram brtt. i þessa átt. Geri hún 
það ekki, mun jeg gera brtt. við frv. 
til 3. umr.'

Bjarni Jónsson: Jeg hlýt að við- 
urkenna, að nefndin er mjög góðlátleg 
í tilsvörum. Þó get jeg ekki fallist á 
skoðun háttv. frsm. (E. A.), að það 
mundi koma ranglega niður, þó að 
skattur verði lagður á hreinan ágóða af 
skemtuuúm, i stað þess að leggja gjald 
á aðgöngumiða. Getur verið, að þeim 
sjeratöku skemtunum, er hann mintist 
á, komi betur að fá að hækka aðgöngu- 
eyrinn. En það mun hann játa, að þá 
mundu margar hollar skemtanir verða 
að leggjast niður. Stofnunum, sem kvik- 
myndahúsunum hjer, er sýna kvöld eftir 
kvöld daðursögur og innbrotsþjófnað, 
mundi þetta ekki gera neitt til. Þær
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draga altaf að sjer húsfylli, og sama 
mundi uppi á teningnum, þó að aðgöngu- 
eyrir yrði hækkaður um 10 aura eða 
svo. En skatturinn yrði tekinn úr vasa 
þess fólks, sem bær-inn þyrfti að styrkja, 
og hefðu peningarnir þá að eins vasa- 
skifti, eins og jeg hefl áður drepið á.

Jeg var staddur í Kaupmannahöfn er 
samskonar skattur var leiddur í lög 
þar. Var 10 aura skattur lagður á 35 
aura aðgöngumiða, og fældi það engan 
frá sýningunum, þótt raiður sjeu þær 
sóttar þar en hjer, því að það verð jeg 
að segja frændum vorum við Eyrar- 
sund til lofs, að þeir sækja góðar skemt- 
anir betur en vjer.

Svo að jeg víki að söngskemtunum, 
þá mun bærinn taka alt að 15% af 
þeim, er þær haida, og nemur það oft 
miklu fje. Er það alltilfinnanlegt gjald 
á söngmönnum, er varið hafa fje og 
tima í nám sítt og koma síðan til að 
láta menn heyra list sína. Það væri 
líkara stórri sekt eða gjaldi fyrir eitt- 
hvert afbrot, sem þeir hefðu drýgt með 
því að láta menn verða listar sinnar 
aðnjótandi.

Ætti því að banna með öllu að leggja 
á slikar skeratanir. Það er gagnslaust 
að heimila bæjarstjórnum að veita und- 
anþágur frá lögunum, eins og háttv. 
þm. V. Sk. (6. Sv.) tók fram. Það gæti 
orðið til þess að ofurselja allan visi til 
lista geðþótta sveitar- og bæjarstjórna. 
Ef ein bæjarstjórn kveðst t. d. ekki 
vilja hafa myndir af skapanornunum 
eða örlögum guðanna á fótstalla Ing- 
ólfslíkneskisins, þá roá nærri geta, hvern- 
ig færi, ef leggja ætti saklausar skemt- 
anir undir dóm þeirra manna, sem út- 
þandir eru af sjálfsþótta og heilagleiks- 
hroka innra trúboðsins eða þ. u. 1.

Það er ekki nema sjálfsagt að leggja 
skatt á daðursýningar. En alt, er telat 
til lista, verður að skilja undan og banna 
sveitar- og bæjarstjórnum að leggja

nokkurn skatt á þær skemtanir. Vil jeg 
skora á háttv. nefnd að breyta frv. 
þannig.

Forsætisráðherr a (J. M.): Mjer 
virðist frv. ekki breyta miklu frá því, 
8em nú er, þvi að nú hefir bæjarstjórn 
og lögreglustjóri vald til þess að ákveða 
gjald af öllum opinberum skemtunum, 
er haldnar eru hjer í bæ. Frv. gerir 
ekki annað en að takmarka þetta vald. 
Nú er það óbundið, og lögreglustjóri og 
bæjarstjórn geta lagt miklu hærragjald 
á allar skemtanir, ef þau vilja. Mjer 
virðist ekki rjett, að Alþingi geri ann- 
að frekara en að setja þessu valdi ein- 
hver takmörk.

Eftir skoðun háttv. þm. Dala. (B J.) 
ætti þingið ekki að gefa lög, er ýttu 
undir þetta vald, heldur banna að neyta 
þess, nema gagnvart einstöku skemtun- 
um. En þá er álitamál, hvort það kæmi 
ekki fulinærri rjetti sveitarstjórnanna.

Jeg ætla brtt. nefndarinnar skynsam- 
legar, og mun varia ástæða að óttast 
það, að sveitar- og bæjarstjórnir misbeiti 
þessu valdi sínu. Jeg get talað um 
þetta af kunnugleik, frá þvi er jeg var 
bæjarfógeti í Reykjavík, og hygg jeg, 
að hvorki jeg nje bæjarstjórnin hafi 
beitt neinn mann Ó9anngirni í þessu 
efni. Jeg veit og til þess, að víðar í 
kaupstöðum hefir skattur verið lagður á 
opinberar skemtanir, og man jeg þess 
eigi nein dæmi, að hann hafi keyrt úr 
hófi.

Held jeg því, að þetta sje óþörf 
hræðsla hjá háttv. þm. Dala. (B. J.). 
(B, J.: Hefir hæstv. forsætisráðherra 
nokkum tíma, meðan hann var bæjar- 
fógeti, lagt skatt á listsýningar ?). Að 
vísu var lagður skattur á listir, svo 
sem samsöngva, hljómleika og fleira, en 
það kom einatt fyrir, er fátækir menn 
efnilegir áttu i hlut, að skattgjaldið var 
eftir gefið að miklu eða öllu.
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Annars verð jeg að segja, að þótt 
skattur væri lagður á samsöngva slíkra 
manna, eins og háttv. nefnd stingur 
upp á, þá yrði það alls ekki þeim til- 
finnanlegt. Það hefir sýnt sig, að al- 
staðar, þar sem slíkir skattar hafa verið 
settir, minkar aðsókn að vísu stund- 
um í bili, en svo sækir þegar í sama 
horfið; aðsóknin eykst aftur. Og jeg 
held, að svona skattur á aðgöngumiða 
sje langrjettasti og skynsamlegasti 
skatturinn, því að þessir föstu skemti- 
staðir, sem biiið er að minnast á, kvik- 
myndahúsin, borga bæði tekjuskatt og 
aukaútsvör.

Jeg vil því mæla með brtt. háttv. 
uefndar. Þær fara víst mjög nærri til- 
gangi frv. og eru að mínu viti skyn- 
samlegar.

Bjarni Jónsson: Athugasemd, sem 
jeg má til að gera. Jeg man það nú, 
að jeg hefi oft sjálfur orðið að sækja 
til bæjarfógeta um leyfi til að halda 
fyrirlestra og annað fleira, og hefi jafn- 
an fengið það gjaldlaust. Þessi lög eru 
því alveg óþörf, því að menn hafa 
þetta nú þegar í hendi sjer. En það 
eina, sem þarf að setja í lög, er að fyr- 
irbjóða raönnum að leggja skatt á list- 
ir. Það verður að takmarka vald bæj- 
arstjórnar í því efni. Jeg þekki til 
dæmis ágæta söngkonu, sem hjer hefir 
búið um hríð, skemt bæjarbúum oft og 
mörgum sinnum með ágætum söng, kent 
öðrum sönglist og hjálpað til með list 
sinni við mörg góðgerðafyrirtæki. Svo 
heldur hún söngskemtun fyrir Bjálfa sig, 
af því að hún þarf að fara utan með 
barn sitt til lækninga. Þá varð hún að 
greiða 15% í skatt. Þetta þarf að 
banna.

Jðrundur Brynjólfsson: Að eins 
örstutt athugasemd. Það er ekki alveg 
rjett hjá háttv. þm. Dala. (B. J.), að

þessi lög sjeu alveg óþörf, þótt að vísu 
sje til það ákvæði í lögum, sem heimilar 
þau gjöld, sem þar er farið fram á. 
Jeg veit, að sum leyfi til kvikmynda- 
sýninga eru svo úr garði gerð, að ekki 
er hægt að breyta sýningargjaldinu án 
laga. Þarf því að fá lög til þess að 
mega leggja þetta gjald á, og því ekki 
óþarft að samþykkja þetta frv. Annars 
held jeg, að frv. sje svo úr garði gert, 
að alveg sje óhætt að samþykkja það.

ATKVGR.
Brtt. 171, 1. (ný 1. gr.) samþ. með 16 

shlj. atkv.
— 171, 2. (ný 2. gr.) samþ. með 19 

shlj atkv.
— 171, 3. (ný 3. gr.) samþ. i e. hlj. 

4. og 5. gr. samþ. í e. hlj.
— 171, 4. (ný fyrirsögn) samþ. án 

atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 33. fundi í Nd, þriðjudagiun 28. 
maí, var frv. tekið til 3. u m r., með 
fyrirsögninni:

Frumvarp til laga um skemtanaskatt 
(A. 226, 233).

Afbrigði leyfð og samþykt um brtt. 
233, er of seint var fram komin.

Frsm. (Einar Arnórsson): Jeg
vil að eins lýsa yfir þvi, að allsherjar- 
nefnd hefir athugað frv. síðan það var 
til annarar umr. hjer í háttv. deild, og 
hefir það orðið að samkomulagi milli 
nefndarmanna að koma ekki með nein- 
ar brtt. við það. En ef brtt. kæmu 
fram, sem eigi röskuðu meginhugsjón 
frv., skyldi nefndin öll hafa óbundnar 
hendur um atkvæðagreiðslu.

Gísli Sveinsson : Brtt. inin er i 
samræmi við það, sem jeg ljet um mælt
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við 2. umr. málsins og fleiri háttv. þm. 
tóku þá fram. Jeg býst við, að nefnd- 
in geti sætt sig við og háttv. deild 
samþykt brtt. þessa, þar aem farið er 
mjög hógværlega í sakirnar. Brtt fer 
sem sje fram á, að beinlinis i lögunum 
skuli undanþegnar skatti skemtanir, 
sem einvörðuDgu eru söngskemtanir eða 
reglulegar leiksýningar, eða málverka-, 
höggmynda- og dráttmyndasýningar. 
Aðrar breytingar er ekki farið fram á 
i brtt.

ATKVGR.
Brtt. 233. samþ. með 14 : 3 atkv. 
Frv., svo breytt, samþ. með öllum gr.

atkv. og afgr. til Ed.

Á 30. fundi í Ed., miðvikudaginn 29. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um skemtanaskatt, 
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 240).

Á 31. fundi i Ed., fimtudaginn 30. 
mai, var frv. tekið til l. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ.

Atvinnumálaráðlierra (S. J.):
Best sýnist hlýða, að þetta mál fari i 
nefnd, og legg jeg til, að það verði alls- 
herjarnefnd.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 10 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A 
bls. 537) með 10 shlj. atkv.

Á 51. fundi í Ed., miðvikudagiun 26. 
júní, var frv. tekið til 2. u m r. tA. 
240, n. 397).

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþÍDg).

Afbrigði leyfð og samþ. um nál. 397, 
sem of seint var útbýtt.

Frsm. (Magnás Torfason): Eins 
og háttv. deildarmenn sjá, hefir allsherj- 
arnefndin hjer leyft sjer að gera all- 
miklar breytingar við frv. þetta frá því 
sem var, er það kom hingað i deildina. 
Eins og það kom hingað í deildina, á 
þgskj. 240, var ákveðið, að talsvert af 
skemtunum skyldi vera skattfrjálst. 
Nefndinni þótti rjettara að leggja þetta á 
vald bæjar- og sveitarstjórna og gera 
skattálagninguna að reglugerðaratriði. 
Undantekningar frá skatti mundu bæj* 
aretjórnir og hreppsnefndir veita, að 
því er snertir þær skemtanir, sem vit- 
anlegt væri um að haldnar væru í ein- 
hverjum þörfum og nytsömum tilgangi. 
En sjálfsagt væri að veita undantekn- 
ingar ávalt þegar svo stæði á.

Samkvæmt þgskj. 240 eiga leiksýn- 
ingar að vera skattfrjálsar. Jeg býst 
við, að sama yrði oftast raunin á, þótt 
brtt. yrði samþykt, en það geta lika 
komið fyrir þau tilfelli, lika hvað leik- 
sýningar snertir, að skatt eigi að leggja 
á þær. Það hefir t. d. komið nokkrum 
sinnum fyrir, að útlendir leikendur hafa 
komið til landsins og rakað saman fje. 
Jeg sje ekki, að það væri rjett að láta 
þá vera undanþegna skatti. Eins og 
frv. var upphafiega orðað, var að eins 
gert ráð fyrir þvi, að skatturinn yrði 
tekinn af lifandi myndasýningum svo- 
kölluðum. Nefndin hjerna álítur, að 
þetta eigi að vera sjálfsagt reglugerðar- 
atriði, eftir þvi sem hagar til á hverj- 
um stað. Nd. nefndin gerði og ráð 
fyrir undanþágum, og átti dómsmálaráð- 
herra að skera úr. En mun rjettara er 
að trúa bæjaretjórnum og hreppsnefnd- 
um fyrir því að ráða fram úr þessu i 
hvert sinn.

Eins og frv. var upphaflega, var ætl-
43
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ast til þess, að skatturinn gengi til al- 
mennra þarfa bæjar- og sveitarsjóða. 
En síðan kom til orða, að skattinum 
yrði varið til guðsþakka, eða til að 
styðja listir og vísindi. Nefndin hefir 
fallist á þetta, en ekki viljað ganga 
lengra en gert er í 2. brtt., b.-lið, þar 
sem mælt er svo fyrir, að skattinum 
megi ekki verja til venjulegra sveitar- 
þarfa, eða til að draga úr byrðum skatt- 
greiðenda. Bæjarstjórnum og hrepps- 
nefndum er í sjálfsvald sett — að öðru 
leyti — hvað þær gera við skattinn, 
og verði ekki í annað hús að venda 
með hann, þá geta þær ánafnað elli- 
styrktarsjóðnum hann. — Skemtanir 
voru oft áður haldnar í guðsþakkaskyni, 
svo sem til liknarstarfsemi, eða þá til 
að styðja nauðsynleg fyrirtæki. Svo er 
þetta líka víða enn. Þó eru sumir nú 
á síðustu tímum farnir að gera sjer 
skemtanafýsn almennings að atvinnu 
og það með góðum árangri. Og það er 
sannarlega kominn tími til að skatt- 
leggja slíka atvinnu. Eðlilega verður 
slíkum skatti varið í margháttuðum til- 
gangi, og sjálfsagt mörg guðsþakkafyr- 
irtæki, sem vilja verða hans aðnjótandi. 
En jeg sje ekki neitt annað heppilegra 
en að láta sveitar- og bæjarstjórnir ráða 
því, hverjir eigi að njóta skattsins.

Annað fleira hefi jeg ekki að segja 
um brtt. nefndarinnar. Að eins skal 
jeg benda á það viðvíkjandi 5. gr., að 
brtt. við hana er fram komin vegna 
þess, að það er sýnilegt, að lögin geta 
ekki öðlast gildi 1. júlí 1918, eins og 
ákveðið er í Nd. frv.

ATKVGR.
Brtt. 397, 1. (ný 1. gr.) samþ. með 8 

shlj. atkv.
— 397, 2. a. samþ. án atkvgr.
— 397, 2. b. samþ. með 6 : 3 atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 8:4

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: G. G., H. St., H. Sn., Jóh. Jóh., K. 
D., M. T , S. E., G. B.

nei: S. F., G. Ó, K. E., M. K.
Tveir þm. (E. P. og S. J.) fjarstaddir.

3. og 4. gr. samþ. með 10 shlj. 
atkv.

Brtt. 397, 3. (ný 5. gr.) samþ. með 9 
shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9: 1 atkv.

A 53. fundi í Ed., föstudaginn 28. 
júní, var frv. tekið til 3 . u m r. (A. 
399, 407).

Brtt. 407 of seint fram komin. — Af- 
brigði leyfð og samþ.

Hallilór Steinsson: Jeg gat þess, 
er jeg greiddi atkv. um 2. gr. þessa 
frv. við 2. umr., að jeg greiddi atkv. 
með henni með fyrirvara. Jeg hjelt þá, 
að nefndin mundi koma fram með brtt. 
til að lagfæra greinina, en þar sem hún 
hefir ekki gert það, þá hefi jeg ásamt 
öðrum háttv. þm. komið fram með brtt. 
um hana.

Jeg skal taka það skýrt fram, að jeg 
lít 8vo á, að allsherjarnefnd hafi breytt 
frv. til bóta, bæði með það, að það nái 
til allra skemtana, nema undanþágur 
sjeu veittar, t. d. við skemtanir, sem 
haldnar eru í góðgerðaskyni, og eins 
að hinu, að ætlast til þess, að þessum 
skatti sje varið til lista eða líknarstarf- 
semi. Þetta er til bóta og kemur skýrt 
fram í áliti nefndarinnar, en aftur kem- 
ur það ekki skýrt fram í frv., því að 
þótt það sje tekið fram í frv., að skatt- 
uiinn eigi ekki að ganga tíl sveitar-
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þarfa og ekki til að ljetta byrði skatt- 
greiðenda, þá mætti samt verja honum 
til ýmislegs i þjónustu sveitarfjelagsins, 
sem ekki snertir listir eða liknarstarf- 
semi, og því er rjettara að orða grein- 
ina eins og brtt. tekur fram. Það virð- 
ist og mega ganga að því sem vísu, að 
reglugerð sú, sem samin yrði, yrði sam- 
in samkvæmt þeirri skoðun, sem kom. 
ið hefir fram í nál., og jeg skii ekki 
annað en að stjórnarráðið, sem samþ. 
reglugerðirnar, mundi gæta þess, að 
þær færu ekki í bága við tilætlun þings- 
ins í þessu máli.

Frsm. (Magnús Toifason): Jeg
þóttist við aðra umr. málsins taka skýrt 
fram ástæður allsherjarnefndar um 
breytingar þær, er hún gerði, og einnig 
tók jeg skýrt fram þær ástæður, er 
liggja til þess, að eigi er unt að ákveða 
nánar í lögunum sjálfum, hvernig skatt- 
inum skuli varið. Það er ekki hægt 
að gera þar frekar að en afmarka 
svæðið.

Eftir brtt. á þgskj. 407 get jeg ekki 
betur Bjeð en að sveitarfjelögin hafi rjett 
til að nota þennan skatt til almennra 
sveitarþarfa, svo sem framfærslu ómaga. 
En nefndin lítur svo á, að það sje ekki 
rjett að verja skattinum svo; það sjeu 
nógar aðrar holur fyrir hann. Og ef 
skattinum yrði varið til almennra sveit- 
arþarfa, þá græddu vitanlega hæstu 
gjaldendurnir mest á því, og mun þó 
enginn ætlast til þess. Jeg man t. d, 
að sveitarfjelagi voru eitt sinn gefnar 
10,000 kr., því til framfara, en svo hefir 
verið með gjöf þessa farið, að hæsti 
gjaldandinn hefir mest á henni grætt. 
Hann greiðir um 20% af útsvörum þar, 
og græðir því árlega 20% af vöxt- 
unum.

Nefndinni barst ósk um, að skattur- 
inn gengi til styrktar leiklistinni, en

það er ekki unt að lögbinda það. Svo 
eru ýms líknarfjelög, sem vilja njóta 
góðs af skattinum, t. d. barnahælið hjer 
í Reykjavík, en nefndin vildi ekki held- 
ur lögbinda skaítinn þeim til handa, en 
láta bæjar8tjórnum eða sveitarstjórnum 
það í vald, til styrktar hverju skattinum 
yrði varið.

En eins og jeg tók fram áðan, þá er, 
samkvæmt brtt., heimilt að verja skatt- 
inum til almennra sveitarþarfa, en því 
er nefndin ósamþykk. En það, að hún 
vill ekki lögskorða skattinn, er meðal 
annars vegna þess, að líknarfjelögin eru 
ekki svo fastgróin, — þau breytast. Og 
þótt einhver sveit vilji í ár verja skatt- 
inum til styrktar barnahæli, þá má vel 
vera, að hún næsta ár vilji verja hon- 
um til alls annars, t. d. til styrktar 
leiklist.

En auk þess mætti þetta ákvæði 
verða til þess að ýta undir þá, er hefj- 
ast vilja handa um líknarstörf og fram- 
lög til þess. Það gæti og bjálpað sjúkra- 
fjelögum, en þau hafa átt örðugt upp- 
dráttar.

Jeg varð var við það, þegar gengið 
var til atkvæða við síðustu umr., að 
sumutn háttv. þm. þóttu ákvæði frv. 
um þetta ekki nógu skýr, en það mun 
stafa af þvi, að þeir hafa ekki athugað 
ákvæði 3. gr., því að þar segir svo um 
reglugerðina, að þar skuli kveða á um 
»innheimtu og annað, er þar að lýtur«, 
eða með öðrum orðum um alt, er málið 
varðar. Það var því óþarfi að kveða 
ger á um þetta en brtt. nefndarinnar 
gerði. Það var því og er nóg að úti- 
loka það, að leyfilegt sje að verja skatt- 
inum til að ljetta skattabyrði skattgreið- 
anda.

Ef flutnm. brtt. vilja, eins og háttv. 
þm. Snæf. (H. St.) tók fram, láta verja 
skattinum til líknarstarfsemi eða lista, 
þá hnígur brtt. þeirra ekki í þá átt, og

43*
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þeir gerðu þvi rjettast í að taka hana 
aftur. Nefndin ræður til, að hún sje 
feld, ef hún kemur til atkvæða.

Fjármálaráðherra (S. E.): Jeg
gat þess, er jeg greiddi atkv. um 2. gr. frv. 
við 2. umr., að jeg gerði það með fyr- 
irvara, og var það vegna þess, að mjer 
finst það ekki koma skýrt fram í frv. 
til hvers eigi að verja skattiuum. Auð- 
vitað mætti ákveða í reglugerð, hvern- 
ig með hann skuli farið, en best og hag- 
feldast er þó, að það sje skýrt tekið 
fram í lögunum sjálfum. Jeg ætlaði að 
koma fram með brtt. um þetta, en varð 
of seinn með hana, enda má lagfæra 
það i háttv. Nd.

Eins og brtt. er orðuð, er það alfarið 
lagt í vald sveitarstjórnanna, hvernig 
þær verja skattinum; þeim eru engin 
takmörk sett, því að þótt einhverjar 
óskir komi fram um það i umr. um 
frv., þá hygg jeg, að ekki sje unt að 
telja þær bindandi fyrir bæjar- eða 
sveitarfjelögin.

Mjer skilst, að báðir aðiljar vilji, að 
skattinum sje varið til lista eða líknar, 
og færi þá best á því að taka það fram 
í frv. Við það ættu allir að geta unað.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg verð 
að játa það, að jeg skil ekki vel afstöðu 
háttv. þm. Snæf. (H. St.), þar sem hann 
hrósar svo mjög allsherjarnefndinni fyr 
ir breytingar hennar á frv. og það, að 
hún vill ekki láta verja skattinum til 
beinna sveitarþarfa, en svo jafnframt 
þessu hrósi sínu ber fram brtt., sem 
kippir burt einmitt því atriði nefndar- 
innar, sem hann hrósar mest. Brtt. hv. 
þm. (H. St) er orðuð svo, að eftir henni 
má verja skattinum til hverra almennra 
sveitarþarfa sem vera vill, t. d. ómaga- 
framfærslu, refaveiða, vegagerða o. s.
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frv. En það sjá allir, að þetta fer í 
öfuga átt við það, sem nefndin ætlað- 
ist til, og í öfuga átt við það, sem sami 
háttv. þm. (H. St.) hrósaði nefndinni 
mest fyrir. Nefndin telur æskilegast, að 
þessu sje varið til líknar eða lista, en 
hún hefir ekki lögbundið neitt sjerstakt 
líknarstarf, heldur að eins afmarkað 
svæðið.

Jeg heyrði á mönnum um daginn, að 
þeir lögðu mikið upp úr þvf, að sveit- 
irnar fengju sjálfar að ráða þessu; að 
eins væru þeim takmörk sett. En eins 
og þingið hefir vald til að setja skatt- 
inn, eins hefir það vald til að segja, 
hvernig honum skuli verja. Ef þessi 
skattur gengi beint í sveitarsjóð, þá 
mundi hann nærfelt undantekningarlaust 
verða til þess eins, að ljetta byrði á 
hæstu gjaldendum sveitarinnar, því að 
þegar útsvörunum er jafnað niður, eru 
áætlaðar allar tekjur sveitarsjóðsins, og 
svo jafnað niður þvi, er menn telja að 
til vanti. Því mundu útsvörin minka 
ef svo væri gert Og eigi mun það vera 
ætlunin að Ijetta undir með hæstu gjald- 
endunum.

I ölium sveitum landsins munu og 
vera til nógar holur, er gætu notið góðs 
af skatti þessum; á meðal þeirra skal 
jeg nefna lestrarfjelög. í sveitarstjórn- 
arlögunum er ekki gert ráð fyrir, að 
sveitirnar leggi fram tillag til þeirra 
eða styrk, en víða heíir verið unnið að 
þeim af kappi, og sumstaðar jafnvel um 
efni fram. Þau mundu því vel geta 
notfært sjer skattinn, og hann þar gert 
hreppsbúum mikið gagn og gaman.

Eini skatturinn, sem sveitirnar fá nú, 
er hundaskatturinn, og mjer þykir hálf- 
óviðfeldið að setja þennan nýja skatt 
við hliðina á hundaskattinum í reikn- 
ing sveitarsjóðanna. En mjer virðist 
rjettara, að þessi nýi skattur komi aljs
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ekki inn í sveitarreikning, heldur standi 
fyrir utan hann, líkt og ellistyrktar- 
sjóðurinn.

Magnús Kristjánsson: Það er
ekkert stórmál, sem hjer liggur fyrir, og 
því í sjálfu sjer ekki mikið um það að 
segja, en þó kemUr fram hjer mikill 
stefnumunur.

Nefndin og hæstv. fjármálaráðh. vilja 
láta það vera lögbundið, hvernig eigi að 
verja þessum skatti, en jeg, og vænt- 
anlega fleiri háttv. þm., er þvi alger- 
lega mótfallinn. Jeg vil ekki taka með 
annari hendinni, það sem jeg gef með 
hinni, og því er jeg á móti þvi að lög- 
binda þetta, og jeg tel það heppilegast, 
að þingið fari sem allra varlegast i að 
takmarka vald sveitarstjórnanna að 
ástæðulausu.

Jeg skil ekki, hvernig raenn fara jafn- 
mikið og nú er gert að tala um sjálf- 
stæði, þrælabönd o. s. frv., en vilja 
á sama tíraa gera alt það, sem unt er, 
til að gera sveitarstjórnir sem ósjálf- 
stæðastar. Sveitarstjórnirnar eru þó best 
færar til að ráða fram úr málum sín- 
um það gerir meðal annars innbyrðis 
kunnugleiki þeirra, og jeg sje ekki, hví 
þær ættu að vera ófærari til að ráða 
þvi, hvernig hagfeldast er að notfæra 
þennan skatt, fremur en aðrar tekjur 
sveitarfjelagsins. Ef þær færu illa með 
þetta vald sitt, þá geri jeg fastlega ráð 
fyrir, að stjórnarráðið mundi taka í 
taumana.

Samkværat þessum skilningi, að tak- 
marka sem minst vald sveitarstjórnanna, 
þá er brtt. til bóta.

Við skulum gera ráð fyrir, að skatti 
þessum yrði einhversstaðar varið í al- 
mennar sveitarþarfir. Það er til að Jjetta 
undir með hæstu gjaldendunum, segir 
nefndin, en gæti þá ekki staðið svo á, 
að hin siðustu ár hefði orðið að tefla 
fulldjarft og að nota út i æsar gjaldþol

einstaklinganna ? Og ef svo væri, er 
það þá nokkurt ódæmi, þótt þessu fje 
væri að einhverju leyti varið til að 
bjarga mönnum í vandræðunum?

Gamanyrði verð jeg að telja það, að 
fínna það að þessu, að skemtanaskatt- 
urinn yrði við hliðina á hundaskattin- 
um í reikningum sveitarsjóðanna. Á það 
getur enginn lagt áherslu.

Brtt. miðar að því, að sveitarstjórn- 
irnar hafi sem frjálsastar hendur, en 
nefndin vill draga sem mest úr valdi 
þeirra. Þetta er meiningamunurinn. 
Hann er ljós, og jeg er ekki í neinum 
efa um, að stefna sú, er kemur fram í 
brtt., er hollari fyrir þjóðfjelagið.

líallclór Steinsson: Mjer þykir 
háttv. frsm. (M. T.) gera lítið úr nál. 
sínu, þar sem hann telur, að stjórnar- 
ráðið geti ekki bygt á þvi. En þó að 
ganga megi út frá því, að þessi um- 
mæli hans sjeu rjett, þá er engin trygg- 
ing fyrir því í 2. gr. frv., að fje þessu 
verði varið til liata eða líknarstarfsemi, 
því að það eru margar aðrar dyr opn- 
ar. Skal jeg t. d. benda á, að verja 
mætti fjenu til að leggja vegarspotta, 
sem sveitarsjóður hefir ekki ætlað að 
leggja fje til eða ber ekki skylda til. 
Fyrir það er ekki girt með 2. gr., eins 
og hún er orðuð. Brtt. mín er því rjett- 
mæt í alla staði.

Fjármálaráðherra (S. E.): Það
kemur skýrt fram í umræðunum, að hv. 
þm. Snæf. (H. St.) og háttv. þm. Ak. 
(M. K.) leggja mismunandi skoðun í brtt. 
á þgskj. 407.

Jeg hefi skilið það svo, að háttv. þm. 
Ak. (M. K.) vilji ekki binda bæjar- og 
sveitarstjórnir í þessu máli, og sam- 
kvæmt brtt. mundi hver bæjar- eða 
sveitar8tjórn líka skoða sig óbundna og 
frjálsa að þvi að verja skattinum eins 
og hún vildi. En ejns og jeg hefl tekið
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fram, þá vil jeg, að það komi fram í 
lögunum, að skattinum sje varið í ákveðnu 
augnamiði.

Frsm. (Ylagnús Torfason): Það
er leitt að lengja umr. um jafnlítið 
mál og þetta er. En það skýtur nokk- 
uð skökku við hjá háttv. þm. Ak. (M. 
K.) og hæstv. fjármálaráðherra. Fjár- 
málaráðherrann vill hafa »positivt« 
ákvæði í lögunum um það, hvað eigi að 
gera við skattinn, en hv. þm. Ak. (M. K.) 
vill að eins það eitt, að skatturinn renni 
í bæjarsjóð eða sveitar óskoraður.

í 1. gr. frv. er tekið fram, að undan- 
þágu frá skatti megi veita fyrir þær 
skemtanir, sem haldnar eru til styrktar 
liknarstarfsemi og listum, og jafnframt 
hefir það komið fullgreinilega fram bjer 
i deildinni, að það er ætlast til, að skatt- 
urinn gangi til líknarstarfsemi og lista. 
Það var þvi, held jeg, óþatfi af háttv. 
þm. Ak. (M. K.) að fara að tala um 
þrælabönd i sambandi við þetta mál, 
eða brýna mig á, að jeg vildi leggja á 
slík bönd. Jeg hygg nú sannast að 
segja, að skemtanaskatturinn yrði aldrei 
svo hár, að honum yrði varið til margs 
i einu, a. m. k. meðan dýrtíð og nevð 
standa fyrir dyrum.

í þessu sambandi dettur mjer í hug 
eitt atriði í sögu leiklistarinnar hjer í 
Reykjavík, sem gerði það að verkum 
meðal annars, að allsherjarnefnd vildi 
ekki fela sveitarstjórnum fult vald á 
hagnýting skattsins. Leikfjelagið hefir 
haft styrk úr landssjóði gegn styrk úr 
bæjarsjóði, en samt hefir bæjarstjórn 
lagt skatt á hverja sýningu, og þar að 
auki ákveðið, að leikfjelagið ætti að 
leika frítt 3—5 kvöld, svo að útgjöldin 
hftfa í raun og veru orðið meiri en 
tekjurnar frá bæjarsjóði. Þetta má ekki 
svo til gauga. Jeg get vorkent þeim 
leikendum hjer, sem leggja á sig vinnu 
fyrír lítið eða ekkert, og ætti það alls

ekki að viðgangast framvegis, að skatt- 
ur sje lagður á slíkar skemtanir.

Vænti jeg svo, að ef menn eru sam- 
mála um, að láta þennan skatt ganga 
til lista, vísinda eða líknarstarfsemi, þá 
geti þeír ekki heldur með góðri sam- 
visku samþykt brtt. á þgskj. 407.

Guðinundiir ólafsson: Mjer
fanst niðurlagið á 2. gr. frv. strax óheppi- 
lega orðað og greiddi henni atkv. með 
fyrirvara. Og jeg bý3t við, að það yrði 
nokkuð óþægilegt að verja skattinum á 
þann hátt, að ekki kæmi í bága við 
þetta ákvæði í niðurlagi 2. gr., enda 
mjög varhugavert ákvæði að setja það 
sem skilyrði fyrir ráðstöfun skattsins, 
að hann komi aldrei skattgreiðendum 
að notum. öllum kom saman um að 
verja skattinum til góðgerða, lista, og 
þá mætti líka bæta við — til fróðleiks 
og þarflega fyrirtækja.

Mjer finst alls ekki hættulegt að lofa 
sveitarstjórnunum sjálfum að hafa til- 
lögurjett um þetta; þær mundu alls ekki 
fara að verja skattinum í ráðleysu.

Annars býst jeg við, eftir því sem 
háttv. þm. íaaf. (M. T.) sagðist, að það 
hafi veríð leikfjelag Reykjavikur, sem 
ruglaði menn. Það er alveg rjett um 
það fjelag, að síst ætti að skatta skemt- 
anir þess, en úti um sveitir eru tals- 
verðar skemtanir, og margar þeirra gefa 
töluvert af sjer og eru jafnframt ekki 
ætið haldnar í svo þörfum tilgangi, að 
ástæða væri til að hlífa þeim við skatti, 
og ekki mun þetta síður eiga við um 
flestar skemtanir í kaupstöðum.

Að öllu athuguðu verð jeg að greiða 
atkvæði með brtt. á þgskj. 407.

Kristinn Daníelsson: Jeg er
ekki fjarri því, að það sje alveg rjett, 
sem háttv. þm. Ak. (M. K.) sagði, að 
úr því að sveitar- og bæjarstjórnir eiga 
að semja reglugerðina, þá eigi þær og
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að ráða skattinum. Hins vegar er jeg 
alls ekki á móti því, að honum sje var- 
ið til líknarstarfsemi, og ætti þess að 
einhverju leyti að vera getið í lögun- 
um. Jeg er þess vegna með hvorugt 
vel ánægður; hefði getað verið alveg 
samþykkur fyrri hluta 2. gr. með brtt. 
á þgskj. 407, en hefði viijað bæta við 
nýju atriði um, á hvern hátt ætti að 
ráðstafa skattinum með reglugerðar- 
ákvæði. Væri því ekki rjettast að laga 
þetta og taka málið út af dagskrá í 
þetta sinn, uns þessu hefði verið kipt 
í lag?

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg hefi ekki enn fengið neinar upp- 
lýsingar um það út úr umræðunum, 
hvers vegna hv. deild vill sjálf ákveða, 
hvernig skattinum eigi að verja. Ef 
þessi skattur á að teljast sektir eða eitt- 
hvað slikt, þá er eðlilegast að verja 
honum til liknarstarfsemi. En nú er 
ólíklegt, að menn telji skattinn sektar- 
fje.

Þá kemur hin spurningin til greina, 
hvort hjer sje verið að útvega tekjur, 
og það heflr altaf vakað fyrir mjer, að 
svo væri, en þá flnst mjer líka ein- 
kennilegt að binda þennan tekjuskatt 
að eins við eina notkun, og af því að 
brtt. gengur i þá átt að láta hlutaðeig- 
andi sveitar- og bæjarsjóði sjálfráða um 
það, hvernig skattinum skuli varið, þá 
er jeg með henni.

Frsm. (Magnús Torfason): Mjer 
finst það lýsa nokkuð miklu vantrausti 
á sveitar8tjórnum, ef þær eiga ekki að 
geta samið reglugerðir um það, hvernig 
skattinum skuli varið, þegar búið er að 
ákveða það í lögum, að honura megi 
ekki verja til venjulegra sveitarþarfa. 
En eftir þvi, sem fram er komið í umr., 
verður nefndin að vera algerlega á móti

brtt, því að það er fulikominn stefnu- 
munur í henni frá þvi, sem er i frv.

Forseti: Einn háttv. þm. (K. D.) 
hefir óskað, að málið yrði tekið út af 
dagskrá, en nefndin telur ekki þörf á 
því. Heldur háttv. þm. (K. D.) fast við 
ósk sina? (K. D.: Nei).

ATKVGR.
Brtt. 407. samþ. með 8 : 6 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 12: 2 

atkv. og endursent Nd.

Á 59. fundi i Nd., laugardaginn 29. 
júní, var útbýtt

Frumvarpi til laga um skemtanaskatt,
eins og það var samþ. við 3. umr. í
Ed. (A. 416).

Á 62. fundi i N d„ miðvikudaginn 3.
júlí, var frv. tekið til einnar umr.
(A. 416, n. 434).

Gísli Sveinsson: Það er öðru nær 
og ekki svo að skilja, að jeg standi 
upp fyrir hönd háttv. frsm. (E. A.), sem 
ekki er viðstaddur, enda er jeg ekki 
í hlutaðeigandi nefnd, heldur stend jeg 
upp til þess að lýsa yflr þvi, að jeg get 
ekki greitt frv. þessu atkvæði mitt, eins 
og það liggur nú fyrir. Það hefir tekið 
þeim gerbreytingum i háttv. Ed., að það 
er nu alt annað en það var, er þessi 
deild ljet það frá sjer fara. Það, sem 
mest áhersla var lögð á hjer í d .ildinui, 
var, að frv. yrði að bera með sjer, 
hvaða 8kemtanir ættu undir öllutn at- 
vikura að vera undanþegnar skattinum, 
en að ekki skyldi fela bæjar- eða sveit- 
arstjórnarvöldum að útkljá, hvað skuli 
í hvert sinn teljast t. d. list eða visir 
til listar. Það er kunnugra en frá þurfl 
að segja, að bæði í bæjar- og sveitar-
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stjórnum sitja menn, sem sumpart alls 
ekki vilja hafa neitt með skemtanir að 
gera, hversu fræðandi eða glæðandi til- 
finninguna fyrir hinu góða sem þær 
kunna að vera, eða sumpart skortir al- 
gerlega hæfileika til að greina á milli 
í þeim efnum. Alment tekið eru þeir 
fáir, sem geta greint þar í milli. En 
fyrir því ber alls ekki að fela þessum 
mönnum eða slíkum stofunum það verk, 
að vera þar æðsti dómari yfirleitt, held- 
ur verður löggjafarvaldið að taka það 
upp á sig að gera þar beinar undan- 
tekningar, þótt ætíð geti tvímælis ork- 
að. Það var þá líka svo, að í frv., eins 
og það fór frá Nd., voru undanteknar 
leiksýningar, söngskemtanir og list- 
myndasýningar, sem ekki mátti leggja 
skatt á, en að öðru leyti var heimilt að 
leggja á skemtanir alment.

Þá er enn fremur það atriði i frv., 
að skatturinn eigi nú að renna í bæjar- 
eða sveitarsjóð, en ekki í landssjóð. 
Fyrir mjer er þetta ekki mikilvægt at- 
riði; hitt er mjer meira áhugamál, er 
jeg drap á fyrr. En hins ber þó að 
gæta, að þar sem landssjóður leggur 
fram allmikið fje til styrktar listum, þá 
er ekki nema eðlilegt, að skattur af 
þeim öðrum skemtunum, sem keppa við 
listina, skuli renna í landssjóð.

Jeg fyrir mitt leyti vildi nú helst óska, 
að málið væri tekið út af dagskrá, til 
þess að tími vinnist til að koma fram 
með brtt, en ef nefndin vill ekki ganga 
inn á það og frv. verður afgreitt nú, 
þá mun jeg greiða atkvæði á móti þvi, 
þar sem jeg tel það í þessari mynd geta 
orðið til skaðsemdar.

Matthías Ólafsson: Jegskalgeta 
þess, að fjárveitinganefndinni barst í 
hendur erindi frá leikfjelagi Reykja- 
vikur, þar sem það fer fram á talsverð- 
an aukinn styrk úr landssjóði og telur 
vafasamt, að það geti haldið áfram starf-

semi sinni að öðrum kosti. Nú mun 
öllum bera saman um það, að fjelag 
þetta starfar ótviræðlega í listaráttina. 
Nefndin vildi því gjarnan styðja að því, 
að fjelagið gæti haldið áfram. Hins 
vegar virðist nú varhugavert að leggja 
til fje úr landssjóði án þess að geta 
bent á einhverjar tekjur á móti. Enn 
fremur leit nefndin svo á, að margar 
þær skemtanir, sem hjer eru sýndar, 
geti með engu móti heimfærst undir 
sanna list. Virðist því ekki nema rjett 
að leggja skatt á slíkar skemtanir, ein- 
mitt til þess að styrkja sanna list. Þar 
sem nú þetta mál var einmitt þá á döf- 
inni í Ed., þá sneri nefndin sjer til Ed. 
og fór fram á það, að skemtanaskattur- 
inn væri látinn renna i landssjóð, svo 
að hægra væri að styrkja leikfjelagið. 
En þeBSu virðist háttv. Ed. ekki hafa 
sint. Verður að telja það óheppilegt, 
og segi jeg því, eins og hv. þm. V.-Sk. 
(G Sv.), að jeg get ekki greitt atkvæði 
með frv., eins og það er nú. En af því 
að jeg vildi geta samrýmt það að leggja 
skatt á óþarfar skemtanir, til þess að 
geta betur stuðlað að framförum og við- 
gangi sannrar listar, er jeg því fylgj- 
andi, að frv. verði nú tekið út af dag- 
skrá.

Magnús Guðmundsson: Úr þvi
að háttv. frsm. (E. A.) er ekki við, skal 
jeg leyfa mjer að lýsa yfir þvi, að jeg 
býst ekki við, að nefndin hafi neitt á 
móti þvi, að roálið sje tekið út af dag- 
skrá, ef það kemur bráðlega aftur til 
umr. Annars hefði verið nægilegur timi 
fyrir háttv. þm. að koma með brtt. nú, 
því að nál. allsherjarnefndar kom í fyrra- 
dag, og gátu menn vel verið búnir að 
kynna sjer það siðan og skrifa brtt.

Annars er mjer það ekkert kappsmál, 
hvort málið er tekið út af dagskrá eða 
ekki, en þess skal jeg geta um efni 
málsins, að það getur verið vafasamt,
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hvort það er nokkuö heppilegt að setja 
i lögin föst ákvæði um það, hvaða 
skemtanir skuli undanþegnar skattinum. 
Þótt sagt sje i lögunum, eins og stóð i 
frv., er það fór hjeðan úr deildinni, að 
skatturiun skuli lagður á skemtanir, aðr- 
ar en þær, sem einvörðungu eru söng- 
skemtanir eða reglulegar leiksýningar 
eða myndasýningar, þá getur verið vafa- 
samt, hverjar samkomur geti einvörð- 
ungu heyrt undir slíkt, og getur því 
úrekurður um það einnig fallið undir 
sveitar- og bæjarstjórnir. Og af þvi að 
allsherjarnefnd þessarar háttv. deildar 
komst að þvi, að allsherjarnefnd Ed. 
vildi alls ekki mæla raeð frv., eins og 
það kom hjeðan, þá gerði húu tillögu 
um það að samþykkja frv., eins og 
það liggur nú fyrir, og vil jeg mæia 
með því, að sú tillaga verði samþykt.

Gísli Sveinsson: Jeg vil að eins 
geta þess, að jeg trúði því varla, þótt 
jeg sæi nál., að allsherjarnefnd þess- 
arar deildar tæki svo frv. frá Ed., að 
hún flytti enga brtt. Þess vegna bjó 
jeg ekki undir neina brtt. En jeg vildi 
beina því til háttv. þm. Skagf. (M. G.), 
að þótt hann og nefndin hafi viljað hlynna 
að einræði bæjar- og sveitaretjórna i 
þessu máli, þá gat hann látið sjer nægja 
það, sem lagt var í þeirra vald i frv., 
einsog það fór hjeðan. Þær geta gjarnan 
haft ákvörðunarrjett um það, hvað sjeu 
reglulegar leiksýningar, einvörðungu 
söngskemtanir o. s. frv. En þá tel jeg 
til of mikils mælst, ef þær eiga að ráða 
algerlega, af hvaða samkomum skattur 
skuli greiddur. Með frv, eins og það 
er nú, er þeim geflð í hendur að skatt- 
leggja allar listsýningar. Þetta einveldi 
vil jeg ekki selja þeim í hendur. Það 
getur vel verið skoðun þeirra manna, 
sem þar um fjalla, að skatt eigi að

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

leggja á allar skemtanir, en það tel jeg 
ótilhlýðilegt.

Þess vegna er athugasemd mín fram 
komin.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg
held, að það sje óþarfa ótti hjá háttv. 
þm. V.-Sk. (G. Sv.), að bæjaretjórnir 
muni misbeita þvi valdi, sem þeim er 
veitt með þessu frv. Þær hafa haft 
þetta vald, og held jeg, að engin ástæða 
sje til þess að kvarta yfir því, að þær 
hafl fárið illa með það. Sje jeg því ekki 
annað en að öldungis áhættulaust sje að 
samþykkja frv.

Viðvíkjandi því, sem háttv. þm.*V.- 
ísf. (M. 0.) talaði um, að skattleggja 
aðrar skemtanir til þess að styrkja leik- 
fjelagið eða þesskonar stofnanir, skal 
jeg geta þess, að jeg álít ekki rjett að 
ákveða slíkt i lögum, skattleggja til sjer- 
stakra stofnana, heldur sje miklu rjett- 
ara, að bæjar- og sveitaretjórnir hafl 
ráð á fjenu og styrki af því, sem sinu 
fje. Eins og öllum er kunnugt, styrkir 
nú bæjarsjóður Reykjavikur leikfjelagið. 
(M. P : Tekur með annari hendi það, 
sem það gefur með hinni). Jeg held, 
að það sje smáræði, sem bærinn tekur 
af fjelaginu, og hygg, að hann sje fús 
til þess að hækka tillagið til leikfje- 
lagsins. Sýnist mjer þvi alls ekki rjett 
að skattleggja sjerstakar skemtanir á 
þeunan hátt. Með þvi tel jeg skapað 
mi8rjetti.

Mjer liggur í ljettu rúmi, þótt málið 
sje tekið út af dagskrá, en vænti þó, 
að það verði samþykt óbreytt.

Matthías Ólatsson: Örfá orð til 
þess að leiðrjetta það, sem háttv. 1. þm. 
Reykv. (J. B.) sagði ura styrkinn frá 
Reykjavikui bæ til leikfjelags Reykja- 
víkur. Það er rjett, að bærinn veitir

44
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fjelaginu 500 kr. styrk, en tekur svo 
aftur af fjelaginu 5 kr. fyrir hverja 
leiksýningu. Þetta kalla jeg að taka 
með annari hendinni það, sem geíið er 
með hinni, og var það því alveg rjett, 
sem háttv. þm. Stranda. (M. P.) skaut 
fram í ræðu háttv. 1. þm. Reykv. (J. 
B.) Það, sem vakti fyrir fjárveitinga- 
nefndinni, er hún fór fram á það við 
Ed. að láta skattinn renna í landssjóð, 
var að tryggja leikfjelaginu sem hæst- 
an styrk, til þess að það geti orðið öllu 
landinu til sóma. En þó verður það 
fyrst og fremst auðvitað Reykjavíkurbæ 
til sóma. Að vísu veitir það gestum, er 
heimsækja bæinn, holla gleði, en það 
er þó fyrst og fremst bænum til sóraa, 
að það starfi vel. Og þar sem nú lands- 
sjóður þarf að hlaupa undir bagga, er 
ekki nema eðlilegt, að hann taki í stað- 
inn fje af þessum óþörfu skemtunum.

Af þessum ástæðum vil jeg ekki, að 
skatturinn falli til bæjarstjórna, heldur 
til landssjóðs, til þess að hann verði til 
gagns, með þvi að auka sanna list í 
landinu. Með því getur sá skaði og 
böl, sem segja má að þjóðin bíði af lje- 
legura sýningum og skemtunum, vegið 
nokkuð upp í þeirri gleði og mentunar- 
áhrifum, er sönn list veitir mönnum.

Bigurður Stefánsson: Jeg verð 
að vera háttv. allsherjarnefnd sammála 
um það, að rjett sje að samþykkja frv. 
þetta óbreytt. Jeg get ekki vantreyst 
bæjar- eða sveitarstjórnum til þess að 
fara með það vald, sem þeim er hjer gefið. 
Mjer þykir vænt um, að frv. þetta er 
fram komið, því að það getur miðað að 
því að styðja listir í landinu. En þar 
sem svo langt er liðið á þingtímann, 
þá er allur dráttur á samþykt frv. til- 
raun til þess að drepa það. Og ef því 
yrði breytt hjer, yrði það að ganga aft- 
ur til Ed. og loks í sameinað þing, og 
þá er vansjeð um forlög þess.

Er jeg því á móti þvi, að málið sje 
tekið út af dagskrá, og vona, að tillögu 
allshprjarnefndar verði fylgt og frv. 
samþ.

Jörundur Brynjólfsson: Háttv. 
þm. V.-ísf. (M. 0.) taldi það lítinn höfð- 
ings’kap að taka með annari hendi 
það, Bem gefið væri með hinni, og er 
það rjett, og jeg veit ekki til þess, að 
bæjarstjórnin hafi í þessu tilfelli gert 
það. En hinn háttv. þm. (M. Ó.) hefir 
nú verið búsettur hjer í nokkur ár, og 
engar raddir hafa heyrst frá honum, 
heldur en öðrum, um það að styrkja 
fjelagið betur. En jeg efast ekki um 
það, að ef slíkar raddir hefðu komið 
fram, hefði leikfjelagið verið betur 
styrkt. Og þótt frv. þetta yrði samþ. 
með breytingum, væri ekki úr þvi böli 
bætt, er háttv. þm. (M. Ó.) nefndi. Og 
vist er það, að úr böli skapa menn 
aldrei gæfu, eins og hann virtist vilja 
gefa í skyn. Annars skal jeg benda á 
það, að þyki bæjar- eða sveitarstjórnum 
þessi lög eða ákvæðin um það, hvernig 
skattinum skuli varið, ótæk, þá leggjaþær 
vitanlega aldrei gjald á nokkra skemt- 
un.

Vona jeg, að frv. verði samþ. óbreytt.

Magnús Pjetursson: örstutt at- 
hugaserad út af orðum háttv 1. þm. 
Reykv. (J. B.) í sambandi við leikfje- 
lagið. Þótt það sje satt, að ekki hafi 
verið hreyft röddura um það í bænum 
að hækka styrkinn til leikfjelagsins, 
þá held jeg, að það sje algerlega heim- 
ildarlaust að taka fje það af leikfje- 
laginu, er bærinn tekur í skatt. Það er 
sem sje áskilið í fjárlögunum, að á móti 
landssjóðsstyrknum skuli koma svo og 
svo mikið fje frá bæjarstjórninni. Nú 
tel jeg ekki, að bærinn leggi fjelaginu 
annan styrk en mismuninn á þessum 
500 kr. og því gjaldi, er hann tekur
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aftur af ieiksýningum. Svo framarlega 
sem Alþíngi hefði fengið þetta að vita, 
hefði það lagt bann fyrir slíka aðferð, 
því að þegar taka má 5 kr. af hverri 
sýningu, þá má eins taka 10 eða 20, 
og þá er ekki lengur um neitt víst til- 
lag að ræða frá bænum móti lands- 
sjóðsstyrknum.

Annars vil jeg mæla með því, að 
þetta mál sje tekið út af dagskrá, svo 
að gera megi brtt. við það. Held jeg, 
að mjer sje óhætt að lofa, að málið geti 
komið eins á dagskrá á morgun fyrir 
því.

Umr. frestað.

A S3. fundi i Nd., flmtudaginn 4. júlí, 
var fram haldið einni umr. 
utn frv. (A 416, n. 434, 447, 450).

Afbrigði um brtt. 447 og 450, er of 
seint var útbýtt, leyfð og samþ.

Prsm. (Einar Arnórsson): Jeg
skal að eins leyfa mjer að skýra frá 
þvi, að allsherjarnefnd heflr athugað frv. 
síðan það kom úr háttv. Ed. Þar hefir 
sú breyting verið gerð á frv., að ekki 
sje beinlíni8 lögákveðið að undanþiggja 
neinar skemtanir skattinum, heldur sje 
það reglugerðaratriði, og ákveði bæjar- 
eða sveitarstjórn i hvert skifti, hvort 
skemtun sje undanþegin skattinum eða 
ekki. Þær skemtanir, er undanþiggja 
má með reglugerð, eru yfirleitt þær 
sömu sem undanþegnar voru í frv., 
eins og það var afgreitt frá þessari 
háttv. deild.

Þar sem það er nú vilji þingsins, að 
listsýningar og fræðandi skemtanir sjeu 
undanþegnar skattinum, má gera ráð 
fyrir, að bæjarstjórn muni ekki fara í 
bága við hann, enda ætti dómsmálaráð-

herra, sem á að leggja samþykki sitt á 
reglugerðirnar, að gæta þess, að þær 
sjeu í samræmi við vilja þingsins.

Jeg hygg, að það hafi vakað fyrir 
háttv. Ed., að lísta- og söngskemtanir 
ættu ekki saman nema nafnið, og væri 
því ekki rjett að undanskilja þær al- 
ment skattinum í lagatextanum sjálf- 
um.

Hjer liggur fyrir, á þgskj. 447, brtt. 
frá háttv. þm V.-Sk. (G. Sv.) Fyrri 
liðurinn fer í þá átt, að 1. gr. frv. orð- 
ist mjög svipað því, sem þessi háttv. 
deild skildi við hana. Jeg býst ekki 
við því, að ástæða sje að deila um þessi 
atriði. Menn munu sammála um þau 
og munu ætlast til, að lögunum verði 
beitt á þanu veg, sem brtt. kveður á 
um.

Siðari liður brtt. á þgskj. 447 er til- 
tölulega meinlaus. Þar er kveðið á um, 
að skatturinn skuli renna að 2/s hlutum 
í landssjóð, en að */s í bæjar eða sveit- 
arsjóð. Jeg veit ekki, hvort ástæða er 
til að skifta slíku lítilræði, sem skatt- 
urinn verður, — um stórfje getur aldrei 
verið að tefla. Það er miklu nær, að 
hann renni allur i bæjar- eða sveitar- 
sjóð, heldur en að skifta honum. En 
annars læt jeg mjer þetta í ljettu rúmi 
1‘ggj'a.

Þá er brtt. á þgskj. 450, er fer í þá 
átt, að sje sjónleikum, sem styrks njóta 
af landsfje, haldið uppi i bæjar- eða 
sveitarfjelagi, skuli skattinum varið til 
þess að styrkja þá leiklist. I frv., eins 
og það kom frá háttv. Ed., stendur, að 
í reglugerð þeirri, sem um er getið í
1. gr., skuli ákveðið, hvernig styrknum 
skuli varið. Menn hafa lagt það til 
að ákveða þetta í reglugerðinni. Slik 
leiklist gæti komið hjer til greina, en 
auk þess getur skatturiún runnið til 
einhverra þjóðþrifastofnana í bæjar- eða

44*
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sveitarfjelaginu, og sjeu þær ekki til, 
þá ætti hann að renna í ellistyrktar- 
sjóð þess

Mjer skilst nú, að útkoman verði 
svipuð í framkvæmdinni, hvort sem 
brtt. á þgskj. 447 og 450 verða sam- 
þyktar eða ekki. Að minsta kosti er 
óhætt að treysta þvi, að svo verði, ef 
hæstv. stjórn vildi láta í ljós álit sitt 
um það, hvernig þessu myndi hagað í 
væntanlegri reglugerð og hún lýsti yfir 
því, að því mundi hagað á þennan veg. 
Hæstv. forsætisráðherra er því miður 
ekki viðstaddur nú, en væntanlega verð- 
ur hægt að fá álit hans um þetta at- 
riði Bíðar.

Nefndin leggur til, út frá þessu sjón- 
armiði, að frv. verði samþ. óbreytt. 
Henni finst ekki ástæða til þess að 
hrekja það frekar á milli deildanna og 
ef til vill til sameinaðs þings. Telur 
nefndin það vart munu borga sig.

Bjarni Jónsson: Jeg hefði tekið 
til máls um þetta frv. hefði hæstv. 
forseti ekki svift mig atkvæðisrjetti við 
atkvgr. ura síðasta mál og með því 
afgreitt ólöglega frv. frá deildinni.

Forseti: Út af þessum orðum 
háttv. þm. Dala. (B. J.) vil jeg geta 
þess, að atkvgr. var lokið og atkv. tal- 
in þegar háttv. þm. (B. J.) kom inn í 
deildina. Og það er síður en svo, að 
hann hafi nokkurs rjettar að reka, þar 
sem hann bar skylda til þess að vera 
viðstaddur atkvgr.

Bjarni Jónsson: Min forföll voru 
fullgild, þótt menn tali eigi um slík 
forföll á þingum.

ATKVGR.
Brtt. 447, 1. feld með 13:3 atkv.
— 447, 2. tekin aftur,

Brít. 450. feld með 15:8 atkv, að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

jd: M. P., M. Ó , St. St., B Sv., B. J., 
G. Sv., H. K, J. J.

nei: J. M , J. B , M. G., P. 0 , P. Þ , S. 
S, S. St., Sv. Ó., Þorl. J., Þór. J, 
B. St., E. A., E. Árna., E. J., 
Ó. B.

Þrír þm. (P. J., Þorst J. og B. K.) 
fjarstaddir.

Frv. samþ. með 14:4 atkv. og afgr. 
sem

lö g frá A Iþ i n g i .
(Sjá A. 453).

15 Löggilding Hvalsíkis.
Á 19. fundi í Nd, föstudaginn 10. 

mai, var útbýtt.
Frumvarpi til laga um löggilding versl- 

unarstaðar við Hvalsiki í Vestur-Skafta- 
fellssýslu (A. 78).

Á 21. fundi í Nd., mánudaginn 13. 
mai, var frv. tekið til 1. u m t .

Flm Gísli Sveinsson: Jeg skal 
láta mjer nægja að vísa að eins til 
greinargerðarinnar, sem þessu frv. fylg- 
ir, og býst jeg ekki við, að þess gerist 
þörf að ræða það, hvorki nú nje síðar. 
Að eins vil jeg geta þess, að orðalag 
frv. kemur til af þeim sökum, að lög 
og venjur segja til um það, að hjer 
skuli í þessu tilfelli kalla löggilding 
verslunarstaðar, en eins og kunnugt er 
um allfie8ta staði, sem hafa verið lög- 
giltir, þá verða það sjaldnast reglulegir 
verslunarstaðir, heldur að eins uppskiþ- 
unar- og lendingarstaðir, margir lítið
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notaðir annað, og verða sumir sennilega 
mjög lítið notaðir. En jeg býst við, að 
það, sem hjer er látið fylgja, sje nóg 
til að sýna háttv. þm. fram á, að ekk- 
ert sje gerandi til þess að standa í vegi 
fyrir þeirri þurft, sem þetta hjerað hefir 
til viðkomustaða fyrir alla þá farkosti, 
sem til kunna að verða þar með strönd- 
inni.

Jeg vil því mælast til þess, að þetta 
frv. nái fram að ganga, bæði við þessa 
umr. og siðar, án þess að það þurfi að 
koma til nefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj.

Á 23. fundi í Nd., miðvikudaginn 15. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 18).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. i e. hlj.
2. gr. — - —

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. ví8að til 3. umr. í e. hlj.

Á 25. fundi í Nd, föstudaginn 11. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 18).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. í e. hlj. og afgr. til Ed.

Hvalslkis.

eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 163).

Á 23. fundi í Ed., þriðjudaginn 21. 
mai, var frv. tekið til 1. u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 11 shlj. 

atkv.

Á 25. fundi i Ed., fimtudaginn 23. 
maí, var frv. tekið til 2. u ra r. (A. 
163).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. gr. — — 11 — —

Fyrir8ögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. 

atkv.

Á 21. fundi i Ed., laugardaginn 25. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
163).

Enginn.tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og 

afgr. sem

l ö q f r á Al þ in q i.
(Sjá A. 217).

Á 22. fundi í Ed., laugardaginn 18. 
maí, var útbýtt

Frumvaipi til laga um löggilding versl- 
unarstaðar við Hvalsiki í VesturSkafta- 
feUssyslu,
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16. Kynbætur hesta
Á 21. fundi í Nd., mánudaginn 13. 

maí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um viðauka við lög 

11. des. 1891, um samþyktir um kyn- 
bœtur hesta (A. 100).

Á 23. fundi í Nd., miðvikudaginn 15. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Sigurður Sigurössou):
Jeg vil að eins óska þess, að frv. þessu, 
um kynbætur hesta, verði leyft að 
ganga til 2. umr. og síðan til landbún- 
aðarnefndar. Jeg vona, að sú nefnd 
athugi málið og geri till. um það, og 
geri jeg ráð fyrir, að hún fari fram á 
að samþ. frv. En jeg skal ekki eyða 
frekari orðum að þessu, að eins óska, 
að frv. fái að ganga til 2. umr. og síð- 
an til landbúnaðarnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með öllum gr. 

atkv. og til landbúnaðarnefndar (sjá A. 
bls. 540) með öllum gr. atkv.

Á 36. fundí í Nd., föstudaginn 31. mai, 
var frv. tekið til 2. umr. (A. 100, 
n. 242).

Frsin. (Siguiður Sigurðsson):
Landbúnaðarnefnd, sem falið var þetta 
mál, hefir rætt það á fundum sinum og 
leggur það til, að frv. verði samþykt 
óbreytt. Frv. sjálft, um kynbætur hesta, 
er á þgskj. 100 og nál. á þgskj. 242, 
og þar sem jeg geri ráð fyrir, að sjer- 
hver þm. hafi kynt sjer hvorttveggja, 
þá sje jeg ekki ástæðu til að eyða fleiri 
orðum um málið. Menn munu hvort 
eð er hafa ákveðið með sjálfum sjer, 
hvernig þeir ætla að greiða atkv. Það 
ræður kylfa kasti um, hvernig fer fyrir 
frv. við atkvgr.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13:2 atkvgr.
2. -6. gr. samþ. með öllum gr. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17:1 atkv.

A 38. fundi í Nd., mánudaginn 3. 
júní, var frv. tekið til 3. u m r . (A. 100).

Enginn tók til má!«

ATKVGR.
Frv. samþ. með öllum gr. atkv. og 

afgr. til Ed.

Á 35. fundi í Ed., þriðjudaginn 4. 
júní, var útbýtt

Frumvarpi til laga um viðauka við 
lög 11. des. 1891, um samþyktir urn kyn- 
bœtur hesta,
eins og það var samþ. við 3. umr. i 
Nd. (A. 302).

Á 36. fundi í fid., miðvikudaginn 5. 
júni, var frv. tekið til 1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ.

Halldór Steinsson: Jeg leyfi mjer 
að stinga upp á, að málinu verði vísað 
til landbúnaðarnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. 

atkv. og til landbúnaðarnefndar (sjá A. 
bls. 536) með 10 shlj. atkv.

Á 46. fundi í Ed., þriðjudaginn 18. 
júní, var frv. tekið til 2. u m r . (A. 302, 
n. 354).



ÍÖl Þingmannafrumvörp samþykt. 702
Kvnbætur hesta. — Aðflutningar til landsins.

Frstn. (Guðmundur Ólafsson):
Frv. það, er bjer liggur fyrir, er breyt- 
ing á nýjum og óslitnum lögum frá síð- 
asta Alþingi. Gins og sjest á nál., þá 
hefir landbúnaðarnefndin ekkert að at- 
huga við þá breytingu, er frv. þetta 
gerir á lögnnum.

Breyting sú, sem frv. þetta hefir að 
færa, gerir strangari ákvæði um, hverju 
það getur varðað, ef graðhestur hittist 
annarsstaðar en í heimalandi folaeig- 
anda; þá megi taka graðhestinn og geyma 
hann eða gelda á kostnað og ábyrgð 
eigandans. (Ýmsir þm. brostu). Mig 
furðar ekki, þótt ýmsir háttv. þm. brosi 
að þessu, því að þeim mun þykja þetta 
ólíkt skemtilegra umræðuefni en það, 
sem var hjer til umræðu næst á undan, 
og eiga betra raeð að gera sjer grein 
fyrir því en öllum þeim tölum, er þar voru 
nefndar. En svo að jeg víki aftur að 
efninu, má telja liklegt, að ef þetta 
ákvæði er hert, svo sem hjer er gert 
ráð fyrir, þá mundu menn síður láta 
graðhesta sína ganga lausa i annara 
manna landi, og þá ætti að vera hægra 
að hafa eftirlit með kynbótum, sem 
meira væru en nafnið tómt. Þar sem 
hros8aræktarfjelög eru er víðast mikill 
áhugi fyrir kynbótum hro3sa, og er það 
því vel til fallið að fela þeim að hafa 
eftirlit með, að þessum lögum sje hlýtt. 
En þar sem slikur fjelagsskapur er ekki 
mun áhuginn vera lítill alment, og þeim 
fáu mönnum þar, er hugsa um kynbæt- 
ur hrossa, vera rojög örðugt að koma 
því við í framkvæmd sökura hirðuleysis 
annara, en ákvæði þetta gerir aðstöðu 
þeirra miklu betri, er nokkra reglu vilja 
hafa í þesBu efni.

Jeg vænti þess, að háttv. þm. hafi 
ekkert að athuga við þessa brtt., og 
væuti þvi, að allir gjaldi frv. jákvæði 
og það fái að verða að lögum.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
2. -6. gr. samþ. með 8 shlj. atkv. 
Fyrirsögn saraþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. 

atkv.

Á 47. fundi i Ed., fimtudaginn 20. 
júni, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
302).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 8 shlj. atkv. og afgr. 

sem
l ö g f rá Alþingi.

(Sjá A. 380).

11 Aðflutningar til landsins.
Á 42. fundi í Nd., mánudaginn 10. 

júni, kl 1 miðdegis, var útbýtt
Frumvarpi til laga um viðauka við lög 

nr. 6, 8. febr. 1917, um heimild handa 
landsstjórninni til ráðstafana til trygg- 
ingar aðflutningum til landsins (A. 318).

Á 43. fundi í Nd., sama dag, kl. 2,30 
miðdegis, var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti: Með því að svo er til 
ætlast, að þetta frv. og sömuleiðis hitt 
frv. á dagskránni, um bráðabirgðaút- 
flutningsgjald, gangi hratt fram og verði 
skjótt afgr. sem lög frá þinginu, er 
nauð8ynlegt við allar umr. um frv. 
þessi, ekki að eins þá fyrstu, heldur 
einnig aðra og þriðju, að hafa afbrigði 
frá þingsköpum, og skal jeg leyfa mjer 
að leita þeirra.
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Afbrigði leyfð og samþ. með öllura 
gr. atkv.

Frsm. (Pjetur Jónsson): Jeg
Jeg þarf enga framsögu að bafa i máli 
þessu. Bjargráðanefnd hefir. tekið að 
sjer að flytja frv. þetta eftir beiðni at- 
vinnumálaráðherra. Aftan við frv. er 
prentuð stutt greinargerð, þar sem gerð 
er grein fyrir tildrögum raálsins, og með 
því að hv. þm. hafa rætt málið í fiokk- 
um, sje jeg eigi til neins að vera að 
ræða það frekar.

ATKVÖR.
Frv. vísað til 2. umr. með öllum gr. 

atkv.

Á 44. fundi í Nd., sama dag, kl. 245 
miðdegis, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
318).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með öllum gr. atkv.
2. gr. — — — — —
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með öllum gr. 

atkv.

Á 45. fundi í Nd, sama dag, kl. 248 
miðdegis, var frv. tekið til 3. u m r. (A 
318, 325).

Einar Arnórsson: Jeg skal leyfa 
mjer að koma fram með brtt., sem er 
þess efnis, að orðin »ef nauðsyn krefur« 
verði feld úr frv. (M. Ó.: Ekki ann- 
að). Þm. (M. 0.) ætti að venja sig af því að 
vera alt of bráðlátur, þvi að jeg hefi 
ekki enn lokið máli raínu. Þetta »ef 
nauðsyn krefur« finst mjer vera alger-

tíl landsins.

lega óþarft, því að jeg býst við, að lög- 
gjafarvaldið ákveði, hvers nauðsyn sje 
til. Hitt, sem jeg vil að breytt verði, 
er að orðin »að tryggja aðflutninga til 
landsinse falii burt, því að það er ekki 
annað en upptugga á orðunum í fyrir- 
sögninni. Ef brtt mínar verða samþ, 
þá ætti upphaf greinarinnar að hljóða 
þannig: »Enn fremur veitist ráðuneyti 
íslands heimild til þess að taka eignar- 
námi til útfiutnings islenskar afurðir bjá 
kaupmönnum, fjelögum, framleiðendum 
eða öðrum, gegn fullu endurgjaldi, að 
frá dregnu lögboðnu útflutningsgjaldi* 
o. 8. frv. Það má því heita, að þessar 
brtt. mínar sjeu að eins orðabreytingar; 
þær koma í veg fyrir, að það sje end- 
urtekið, sem áður er sagt, og svo verð- 
ur löggjafarvaldinu falið að segja fullum 
fetum, hve nær nauðsyn sje til.

Jeg leyfi mjer svo að afhenda hæstv. 
forseta till. og vonast til, að þær verði 
samþyktar, þó að þær sjeu skriíiegar.

Frsin. (Pjetur Jónsson): Ef
landsstjórnin hefir eitthvað við þessar 
tillögur að athuga, þá vildi jeg, að hún 
ljeti það í ljós áður en jeg greiði atkv. 
mitt. Jeg get sagt það fyrir mitt leyti, 
að jeg finn ekkert athugavert við þær.

Atvinnumálaráöherra (S. J.):
Jegget lýst yfirþví fyrir hönd landsstjórn- 
arinnar, að hún finnur ekkert athuga- 
vert við brtt. háttv. 2. þm. Árn (E. A.).

Afbrigði leyfð og samþ. um skriflegu 
brtt. frá 2. þm. Árn., E. A, (sjá A. 
325) leyfð og samþ. í e. hlj.

ATKVGR.
Brtt. 325. samþ. í e. hlj.
Frv., svo breytt, samþ. í e. hlj. og 

afgr. til Ed.
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Á 38. fundi í Ed, sama dag, kl. 3*° 
siðdegis, var útbýtt

Frumvarpi til laga um viðauka við 
lög nr. 6, 8. febr. 1917, um heimild handa 
landsstjórninni til ráðstafana til trygg- 
ingar aðflutningum til landsins, 
eina og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 323).

Á saina fundi í Ed. var frv. tekið til
1. u m r.

Afbrigði frá þingsköpum um, að frv. 
mætti þegar taka til meðferðar, til
1. umr., og samdægurs til 2. og 3. umr., 
leyfð af ráðherra og samþ. með 11 shlj. 
atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. 

atkv.

A 39. fundi í Ed., sama dag, kl. 340 
siðdegis, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
323).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr. - - 9 - -
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 11 shlj. 

atkv.

Á 40. fundi i Ed., sama dag, kl. 355 
siðdegis, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
323).

Enginn tók til máls.
Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing)

Biáðabirgðaitflutningígjald.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og 

afgr. sem

l ö g frá Al þ in g i.
(Sjá A. 329).

18. Bráðabirgðaútflutnlngsgjald.
Á 42. fundi i Nd, mánudaginn 10. 

júni, kl. 1 miðdegis, var útbýtt
Frumvarpi til laga um bráðabirgða- 

útflutningsgjald (A. 319).
Á 43. fundi í Nd., sama dag, kl. 280 

miðdegis, var frv. tekið til 1. u m r.
Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá 

þingsköpum um að mega taka frv. þeg- 
ar til umr. og að hafa allar umræður 
samdægurs.

Afbrigðin leyfð af ráðherra og samþ. 
með öllum gr. atkv.

Fim. (Magnús Gudmundsson):
Eins og tekið er fratu í greinargerðinni 
við frv., hefir fjárhagsnefnd flutt það 
að tilhlutun landsstjórnarinnar.

Jeg sje eigi ástæðu til þess að eyða 
að því mörgum orðum, því að allir munu 
sammála um, að það eigi fram að ganga. 
Að eins vil jeg benda á það, að hjer 
er um nýja aðferð að ræða í skattalög 
gjöf landsins, sem sje þá, að veita 
heimild til skattaálögu til landssjóðs með 
reglugerðum. En slík aðferð er fylli- 
lega lögmæt, enda stendur nú sjerstak- 
lega á. Enn fremur má benda á það, 
þessu til stuðnings, að tekjur sýslusjóða 
og svcitar- og bæjarsjóða eru teknar að 
miklu leyti með niðurjöfnun. En tak- 
mörkin fyiír þessum skatti eru þau, að

4o
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hann verði aldrei hærri en svo, að lands- 
sjóður verði skaðlaus af verslun sinni 
með innlendar vörur, sem hann hefir 
neyðst til þess að taka að sjer.

ATKVGR
Frv. vísað til 2. urar. í e. hlj.

Á 44. fundi í Nd., sama dag, kl. 245 
miðdegis, var frv. tekið til 2. umr. 
(A. 319).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. i e. hlj.
2. gr. — - - —
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. i e. hlj.

Á 45. fundi í Nd., sama dag, kl. 248 
miðdegis, var frv. tekið til 3. umr. 
(A. 319, 326).

Eiaar Arnórssou: Jeg vil leyfa 
mjer að koma með brtt. við 1. gr. frv. 
þessa. Það er að vísu ekki nema orða- 
breyting, en ef hún yrði samþ., ætla jeg, 
að frv. yrði skýrara. Það stendur í 
frv., að það megi *leggja með reglugerð 
eða reglugerðum útflutningsgjald, auk 
þess útflutningsgjalds, sem nú er lög- 
boðið, á vörutegundir þessar« o. s frv. 
í staðinn fyrir orðin »auk þess útflutn- 
ingsgjalds, sem nú er lögboðið«, vil jeg 
að komi orðin »auk lögboðinna útflutn- 
ingsgjalda*.

Það er kunnugt, að það er frv. á 
leiðinni í Ed, og í því er farið fram á, 
að lagt verði útflutningsgjald á vörur. 
Þetta frv. er frv. um stimpilgjald, með 
ákvæðinu um, að stimpla skuli farra-

skírteini. Þar sem telja má víst, að 
frv. þetta verði að lögum, þá verða 
innan skamms tvenn lög um útflutuings- 
gjöld. Þau útflutningsgjöld, sem við 
þekkjum nú, eru frá 1881, 1894 o. fl.

Ef frv. yrði nú orðað eins ogjeg vil, 
þá leikur enginn vafi á því, að hjer er 
um öll útflutningsgjöld að ræða, sem til 
eru eða verða að lögum meðan beitt 
er lögheimild þeirri, sem felst í þessu 
frv. Að svo mæltu leyíi jeg rnjer að 
afhenda forseta tillöguna.

Fjármálaráðherra (S. E): Jeg
vil að eins leyfa mjer að taka það fram, 
að stjórnin hefir fyrir sitt leyti ekkert 
að athuga við brtt. háttv. 2. þra. Árn. 
(E. A ).

Bonedikt Sveinsson: Mjervirð- 
ist ekki alk kostar ljóst orðalagið á þessu 
frv. Jeg þykist sjá, að tilætlunin sje 
sú, að landssjóður bíði ekki halla af 
vörum þeim, sem hann kynni að þurfa 
að láta taka eignarnámi og metnar væru 
hærra en breska verðinu nemur. En 
það kemur ekki glögt fram, hvernig 
landssjóður ætlar að fá upp þennan halla. 
Setjum svo, að landssjóður láti taka 
vöru manns eignarnámi og verði hún 
metin hærra en breska verðinu nemur. 
Er það þá tilætlunin, að sá maður, sem 
fær þetta hærra verð fyrir vöruna, skuli 
greiða til landssjóðs alt það, sem hann 
hefir fengið fram yfir breska verðið, 
eða á að jafna hallanum þannig niður, 
að hann komi á vörutegundina í heild? 
Mjer skílst, að það hljóti að eiga að 
jafna gjaldinu niður á alla vörutegundina 
samkv. frv. Ef ekki á að skilja orðalagið 
þannig, þá er umsvifaminna að taka það 
fram berum orðum, að seljandinn sje 
skyldur að greiða til landssjóðs skatt, 
er svarar því, sem verðið fer hærra en 
breska verðið.
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Jeg vildi gjarnan heyra skýringu 
stjórnarinnar á þessu atriði.

Framsm. (Magnús Guðmiinds- 
son); Jeg vil að eins benda háttv. þm. 
N.-Þ. (B. Sv.) á, að það getur ekki kom- 
ið til nokkurra mála, að sá borgi neitt, 
sem fær svo lágt verð fyrir vöruna, að 
landssjóður bíði engan skaða, enda er 
það tekið fram berum orðum, að lands- 
Bjóður eigi ekki að bíða skaða. Annars 
á það að verða reglugerðaratriði, hvern- 
ig haga á skattinum, og sá, sem fær 
meira verð fyrir vöru sína en lands- 
sjóður getur selt hana, verður að greiða 
svo háan skatt sem nægir til þess, að 
landssjóður verði skaðlaus. Þetta er eft- 
ir frv. alveg ljóst.

Benedikt Sveinsson: Mjer þyk- 
ir þessi skýring ekki Ijós, þvi að það 
var ekki verið að tala um þá, sem fengju 
lægra verð heldur en breska verðið, 
heldur var verið að tala um þá, sem 
fengju hæria verð fyrir vöru sína.

Ef það er tilætlunin að taka alla 
verðhækkunina af hverjum seljanda, 
sem fer fram úr breska verðinu, hví á 
þá ekki að taka það berum orðum fram? 
Ekki tjáir að setja slíkt ákvæði i reglu- 
gerð, nema það sje heimilt að lögum. 
Hjer getur verið um verulegar fjárhæð- 
ir að ræða, og ef það er ekki fullljóst, 
hvað í lögunum liggur, þá verður það 
orsök að deilum og málaferlum. Það 
er hægurinn hjá að gera ákvæðin nógu 
glögg í lögunum, til þess að koma í veg 
fyrir þrætur og málaferli, sem ella verð 
ur ekki hjá komist.

Einar Arnórsson: Jeg hefi skilið 
þetta atriði, sem háttv. þm. N.-Þ. (B. 
Sv.) vakti máls á, svo, að það yrði að

vera reglugerðaratriði, hvernig hjer yrði 
með farið. En það eru ekki nægilega 
ljósar heimildir í lögum til þess að sam- 
þykkja slíka reglugerð. Væri þvi betra 
að bæta því inn i, til skýringar, að til- 
högun skattsins skuli vera reglugerðar- 
atriði. Væri þá um leið þessi hnútur- 
inn leystur, ef háttv. frsm. (M. G.) vildi 
kotna með viðaukatillögu i þessa átt.

Framsm. (Magnús Guðinunds-
son): Jeg vil að eins benda á það, að 
meiri hluti frv. er um það, að öll til- 
högun skattsins skuli vera reglugerðar- 
atriði. Viðaukatillaga er því með öllu 
óþörf.

Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj. um 
skiiflega bitt. frá 2. þm. Árn., E. A., 
(sjá A. 326).

ATKVGR.
Brtt. 326, a. og b. samþ. með öllum gr. 

atkv. gegn 1.
Frv, svo breytt, samþ. í e. hlj. og 

afgr. til Ed.

Á 38. fundi í Ed.. sama dag, kl. 320 
síðdegis, var útbýtt

Frumvarpi til laga um bráðabirgða- 
útflutningsgjald,
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A., 324).

Á sama fundi í Ed. var frv. tekið til
1. u m r.

Afbrigði frá þingsköpum um, að frv. 
mætti þegar taka til meðferðar, til 1. 
umr, og samdægurs til 2. og 3. umr , 
leyfð af ráðherra og samþ. með 11 shlj. 
atkv.

Enginn tók til máls.
45*
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ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. raeð 11 shlj. 

atkv.

A 39. fundi í Ed., sama dag, ki. 340 
siðdegis, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
324, 328).

Karl Einaisson: Jeg hlustaði á 
umr. um frv. þetta í hv. Nd, og skild- 
ist mjer á þeim, að meiningin með frv. 
ætti að vera sú, að gera landsjóð skað- 
lausan, þótt vörur, sem hann keypti, yrðu 
metnar hærra en hann getur fengið 
fyrir þær eftir samningunum við Breta, 
að frádregnum kostnaði.

En eins og frv. nú er orðað, er lands- 
stjórninni veitt heimild til að leggja út- 
flutnÍDgsgjald á eina vörutegund í heild 
sinni, ef landssjóður skaðast á henni, 
þótt ekki sje nema nokkrum hluta þeirr- 
ar sömu vörutegundar.

En eftir því, sem mjer hefir skilist á 
umr., þá er ekki til þess ætlast, að svo 
verði, enda get jeg ekki fallist á það.

En þetta er ekki skýrt tekið fram í 
frv., og vil jeg því leyfa mjer að bera 
fram brtt. við frv, sem fer fram á, að 
það verði skýrt tekið fram, að gjaldið 
skuli að eins lagt á þann hluta hverr- 
ar vöruteguDdar, sem landssjóður bíður 
halla á. Þetta verður þá nokkurskonar 
verðskattur.

Og þar sem því hefir verið lýst yfir, 
að til þess sje ætlast, vona jeg, að hæstv. 
stjórn og háttv. þingdm. hafi ekkert á 
móti brtt. þessari.

Fjármálaráðherra (S. E): Frv. 
þetta er, eins og kunnugt er, borið fram 
af fjárhagsnefnd Nd. í samráði við stjórn- 
ina, og greinargerð sú, er því fylgir, er 
avo 1 jós, að þar þarf engu við að bæta.

Eins og skiljanlegt er, þarf af kunn- 
um ástæðum að veita stjórninni ýmsar 
heimildir nú, sem hún mundi ekki óska 
eftir, ef annars væri kostur.

Og jeg vil lýsa yfir því, að reglu- 
gerðarákvæðum þeim, sem lijer eru 
heimiluð stjórninni, mun hún alls ekki 
beita nema nauðsyn krefji, og komi 
það fyrir, mun þess verða gætt, að þeim 
verði beitt með sem allra mestu rjett- 
læti.

Jeg get því ekki fallist á brtt. háttv. 
þm. Vestm. (K. E); jeg álít hennar ekki 
þörf Stjórnin mun gera sjer far um, að 
slíkt ranglæli komi ekki fyrir, sem brtt. 
gerir ráð fyrir að geti átt sjer stað eft- 
ir frv.

Jeg vona þvi, að frv. verði samþykt 
óbreytt, eins og það kom frá háttv. Nd., 
enda tel jeg ekki víst um afdrif þess 
þar, ef brtt. þessi verður samþykt hjer.

Katl Einarssou: Jeg hefi ekki 
sannfærst af ræðu hæstv. fjármála- 
ráðherra og þeirri hótun, að háttv. 
Nd. muni ekki samþykkja frv. með 
þessari breytingu, get jeg ekki gert 
mikið úr.

Þvi hefir þegar verið yfir lýst, að til- 
gangur frv. sje sá, sem brtt. fer fram á, 
og hvers vegna má ákvæði þetta þá 
ekki vera skýrt og ijóst í frv.?

Jeg vona, að þessi háttv. deild vilji 
ekki ganga að þvi grufiandi, hvað hún 
samþykkir raeð frv. þessu.

Það þarf ekki nema einfalt dæmi til 
að sýna, hvað þetta ákvæði frv. er óljóst. 
og óákveðið.

Svo getur farið, að nokkur hluti einn- 
ar vörutegundar verði metinn hærra en 
stjórnin getur fengið fyrir vörutegund- 
ina hjá Bretum.

Eftir frv. getur stjórnin þá lagt út- 
flutningsgjald á alla vörutegundina. Og 
geri hún það ekki, mun það auðvitað
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valda ágreiningi, og hafa þeir þá að- 
gang að dómstólunum, sem varan var 
metin hjá til hærra verðs.

Þetta liggur i augum uppi, þar Bem 
engin heimild er veitt í frv. til þess að 
gera greinarmun á vöru innan sömu 
vörutegundar.

Forsætisráöherra (J. M.): Jeg
vona, að þetta sje óþarfa hræðsla hjá 
háttv. þm. Vestm. (K. E), og jeg verð 
að segja það, að ef brtt. hans verður 
samþykt, þá efast jeg um, að stjórnin 
sjái sjer fært að fylgja því fram, að 
frv. verði samþykt þannig lagað.

Ef háttv. deild getur ekki orðið sam- 
mála við stjórnina og háttv. fjárhags- 
nefnd Nd., þá vildi jeg helst leggja það 
til, að málinu yrði frestað og reynt að 
koma á samkomulagi.

En hins vegar vona jeg, að þessari 
háttv. deild sje alveg óhætt að sam- 
þykkja frv. óbreytt, í því trausti, að 
stjórnin beiti ekki ósanngirni við fram- 
kvæmdir þess. (K. E : Ekki ef hún 
er sjálfráð). Stjórnin er að öllu leyti 
sjálfráð við framkvæmdir þessa máls. 
(K. E.: Dómstólarnir geta þó komið til 
greina). Auðvitað geta þeir komið til 
greina síðar meir, en þeir grípa þó ekki 
fram fyrir hendur stjórnarinnar.

En annars er sá ágalli, ef fresta þyrfti 
málinu, að i rauninni þolir það enga 
bið. Strax næstu daga þarf að taka til 
laganna.

Jeg vona þvi, að frv. verði samþykt 
óbreytt frá Nd., enda hafði jeg ekki bú- 
ist við neinum andmælum, nema þá 
helst út af orðalagi frv., eftir þvi sem 
búið var að ræða um málið. Það væri 
lika mjög óheppilegt, ef deilur risu 
milli þings og stjórnar út af þessu máli.

Forseti: Jeg vil leyfa mjer, áður 
en gengið er til atkvæða, að Bkýra mis- 
nauniun á brtt. og frv., til þess að

glöggva háttv. þingdm. atkvæðagreiðsl- 
una.

Munurinn er sá, að frv. fer fram á, 
að leggja megi útflutningsgjaldið á vöru- 
tegund í heild sinni, en brtt. fer fram 
á, að gjaldið leggist að eins á þann 
hluta vörutegundarinnar, sem landssjóð- 
ur tapar á.

Jeg gettekið sem dæmi, að ef markaðs- 
verð á ull er 4 kr. kg., en ullin er 
metin sumstaðar á 5 kr., en á öðrum 
8töðum á 3 kr., þó meiri hluti ullar- 
forðans metinn á 5 krónur, þá bíður 
laudssjóður halla, og vill frumvarpið, 
til þess að vinna h&nn upp, leggja út- 
flutniugsgjald á allan ullarforðann, en 
brtt. vill leggja gjaldið að eins á þann 
hlutann, sem metinn er til hærra verðs- 
ins.

Sá er munurinn, og vil jeg spyrja 
hæstv. forsætisráðherra, hvort þetta sje 
ekki rjett.

Forsætisráðherra (J. M ): Skiln- 
ingur þessi er ekki alls kostar rjettur, 
því að með frv. er alls ekki fyrir girt, 
að stjórnin fari þá leið, sem brtt. fer 
fram á. Henni er ekki heldur boðið að 
fara hina leiðina, heldur að eins leyft 
það. En eftir brtt. er það afmarkað, 
hvora leiðina hún skuli fara.

Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj. um 
skriflegu brtt. frá þm. Vestm., K. E., 
(sjá A. 328).

ATKVGR.
Brtt. 328. feld með 8 : 1 atkv.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. — — — 11 — —
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. 

atkv.
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Á 40. fundi í Ed., sama dag, kl. 355 
síðdegis, var frv. tekið til 3. u m r. 
(A. 324).

Karl Einarsson: Jeg stend að 
eins upp til að láta i ijós ánægju mína 
yfir því, að hæstv. stjórn hefir lýst yfir 
því, að hún ætli sjer að framfylgja lög- 
unum á sama hátt og brtt. m'ín fer fram 
á að gert sje.

Með því einu móti get jeg líka greitt 
frv. atkv.

Fjármálaráðherra (8. E): í til- 
efni af ummælum háttv. þm. Vestm. 
(K. E.), vil jeg að eins leyfa mjer að 
visa til ummæla hæstv. forsætisráðherra 
og minna hjer í deildinni.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og 

afgr. sem

lö g frá Alþingi.
(Sjá A. 330).

19. Kirkjugarður i Stokkseyrarsókn.
Á 51. fundi í Nd., þriðjudaginn 18. 

júní, var útbýtt
Frumvarpi til laga um afhendingu á 

landi til kirkjugarðs i Stókkseyrarsókn 
(A. 365).

Á 52. fundi í Nd, fimtudaginn 20. 
júni, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Einar Arnórsson): Af
greinargerð þessa frv. geta menn sjeð, 
hvernig á því stendur. Þar er farið 
fram á af sóknarnefnd StokkseyrÍDga, 
að þeim sje heimilað að taka eignar- 
námi land undir kirkjugarð. Þetta frv. 
er sniðið eftir lögura um sama efni fyr-

ir Reykjavik, frá 1915. Sje jeg ekki að 
mál þetta sje svo flókið, að ástæða sje 
til að visa því til nefndar, þótt jeg hafi 
ekkert á móti því í sjálfu sjer.

Skal jeg ekki ræða frv. frekar, en 
býst við, að óhætt sje að láta það ganga 
áfram nefndarlaust.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. urar. í e. hlj.

Á 54. fundi í Nd., mánudaginn 24. 
júni, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
365).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. í e. hlj.
2. og 3. gr. samþ. i e. hlj.
Fyrir8ögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 56. fundi í Nd, miðvikudaginn 26. 
júni, var frv. tekið til 3. umr. (A. 365).

Euginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. í e. hlj. og afgr. til Ed.

Á 52. fundi í Ed., fimtudaginn 27. 
júni, var útbýtt

Frumvarpi til laga um afhendingu á 
landi til kirkjugarðs i Stokkseyrarsókn, 
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A 401).

Á 53 fundi i Ed., föstudaginn 28. 
júni, var frv. tekið til 1. umr.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. án atkvgr.

Enginn tók til máls,



717 Þingmannafrumvörp samþykt. 718
Kirkjagarðar i Stokkseyrarsókn. — Mjólkorsala & ísafirði.

ATKVGR. 
Frv. visað

atkv.
til 2. umr. með 13 shlj.

asta þingi, leyfa mjer að óska þess, að 
máli þessu verði visað til allsherjar- 
nefndar.

Á 54. fundi í Ed., mánudaginn 1. 
júlí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 401).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. og 3. gr. samþ. með 10 shlj. atkv. 
Fyrireögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 11 shlj. 

atkv.

Á 56. fundi í Ed., miðvikudaginn 3. 
júlí, var frv. tekið . til 3. u m r. (A. 
401).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. 

sem
löq frá Alþinqi.

(Sjá A. 445).

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj. og til 

allsherjarnefndar (sjá A. bls. 537) með 
13 shlj. atkv.

Á 10. fundi í Ed., miðvikudaginn 1. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 23, 
n. 36).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
2. -8. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Fyrireögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. 

atkv.

Á 12. fundi í Ed., föstudaginn 3. maí, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 23).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og 

afgr. til Nd.

20. Mjólkursala á Isafírði.
Á 7. fundi í Ed , miðvikudaginn 24. 

apríl, var útbýtt
Frumvarpi til laga um mjólkursölu d 

Isafirði (A. 23).
Á 8. fundi í Ed., föstudaginn 26. 

april, var frv. tekið til 1. umr.

FJm. (Magnús Toriason): Jeg
skal að eins, með skírekotun til greinar- 
gerðar frv. og til þess, að samskonar lög 
fyrir Reykjavík voru samþ. lijer á sið-

Á 16. fundi í Nd, laugardaginn 4. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um mjólkursölu d 
Isafirði,
ein8 og það var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (A. 52).

Á 17. fundi í Nd., mánudaginn 6. 
mai, var frv. tekið til 1. umr.

Atvinnumálaráðherra (9. J.):
Frv. þetta var i allaherjarnefnd efri
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deildar, og legg jeg til, að það fari i 
sömu nefnd hjer.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. í e. hlj. og til 

allsherjarnefndar (sjá A. bls. 541) í e. 
hlj.

Bæjaritjórn á Aknreyri.

ATKVGR.
Frv. samþ. í e. hlj. og afgr. sem

lö g f r á Alþin g i.
(Sjá A. 117).

Á 19. fundi í Nd., föstudaginn 10. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 52, 
n. 72).

F/sin. (Einar Jónsson): Mál 
þetta er að mínu áliti þannig vaxið, að 
ekki þurfi að spinnast miklar umr. um 
það.

Eins og nál. á þgskj. 72 ber með sjer, 
hefir enginn ágreiningur orðið um málið 
í nefndinni.

Frv. það, er hjer liggur fyrir, er nærri 
því sniðið orðrjett eftir lögum fyrir 
Reykjavík um sama efni, sem samþ. 
voru hjer á Alþingi síðast, og þar sem 
þörfin á svona lögum virðist ekki vera 
neitt minni á ísafirði heldur en hún var 
i Reykjavik, þá fæ jeg ekki skilíð ann- 
að en að frv. verði látið ganga fram.

Að svo mæltu lýk jeg máli mínu með 
þeirri ósk til háttv. deildar, að frv. 
verði vel tekið og í engu breytt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með öllum gr. atkv.
2. —8. gr. samþ. með öllum gr. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 21. fundi í Nd., mánudaginn 13. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r. (A 52).

Enginn tók til máls.

21. Bæjarstjórn á Akureyri.
Á 8. fundi í Ed., föstudaginn 26. april, 

var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyling á lög- 

um nr. 6ð, 14. nóv. 1917, um breyting á 
lögurn nr. 22, 8. ókt. 1883, um bœjar- 
stjórn á Akureyri, og lögum nr. 43, 11. 
júli 1911, um breyting á þeirn lögurn 
(A., 28).

Á 9. fundi i Ed., mánudaginn 29. 
apríl, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. (Magnús Kristjánsson):
Jeg verð að biðja háttv. deild afsökun- 
ar á því, að jeg á erfitt ura mál sök- 
um kvefpestar, og jeg mun því ekki 
þreyta hana með langri framsögu.

Þetta frv. er aðallega komið fram til 
að leiðrjetta prentvillu, sem hefir kom- 
ist inn í lög þau um bæjarstjórn á Ak- 
ureyri, er samþykt voru hjer á síðasta 
þingi. Það hefir nefnilega slæðst inn í
4. gr. þessara laga prentvilla, bæjar- 
stjórn fyrir bæjarstjóra; en þótt þessi 
villa sje litil, fljótt á litið, þá er hún 
allmeinleg og raskar svo efni og þýð- 
ing laganna, að erfitt er að framkvæma 
þau.

Úr þvi að leiðrjetta þurfti þetta, er 
borin fram sú breyting á lögunum, að 
lengja um einn mánuð reikningsskila- 
frest. Er það gert að ráði bæjarstjórn- 
arinnar, er telur þetta heppilegra, og 
getur það naumast valdið ágreiningi.

Hinar greinarnar eru að mestu að
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eins gleggra orðalag, svo að síður geti 
risið ágreiningur út af þeim.

Jeg sje þvi ekki, að hjer sje um neitt 
það að ræöa, sera geti orkað tvímælis, 
og því sjálfsagt, að frv. nái fram að 
ganga, en mjer virðist samt rjettara að 
vfsa máli þessu til allsherjarnefndar að 
þessari umr. lokinni, enda hafði hún 
málið til meðferðar á síðasta þingi, og 
legg því til, að svo verði gert.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 14 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 537) í e. hlj.

en afleiðing af þessari brtt. er 3. brtt., 
og 2. brtt. er að eins orðabreyting.

ATKVGR.
1. gr. samþ. i>pð 13 shlj. atkv.
2. og 3. gr. samþ. raeð 13 sblj. 
atkv.

Brtt. 48, 1. 8amþ. með 12 shlj. atkv.
— 48, 2. samþ. án atkvgr.
— 48, 3. — — —

4. gr., svo breytt, samþ. með 13 
shlj. atkv.
5. gr. saraþ. með 13 shlj. atkv. 

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 13 shlj. 

atkv.

Á 13. fundi i Ed, laugardaginn 4. 
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 28, 
n. 48).

Frsm. (Jóhannes Jóhanncs- 
son): Það þarf ekki að gera grein 
fyrir efni þessa frv., því að háttv. flm. 
(M. K.) gerði ljóslega grein fyrir því 
við 1. umr. málsins.

AUsherjarnefndin hefir athugað frv. 
og leggur til, að það verði samþ. með 
breytingum þeim, sem prentaðar eru á 
þgskj. 48. Brtt. eru þrjár, en þótt svo 
sje að forminu til, þá er ekki nema ein 
þeirra efnisbreyting.

Það er 1. brtt., við 4. gr., að talan 3 
komi á undan tölunni 10. Brtt. er um 
3 gr. laga nr. 65, fiá 14. nóv. 1917, en 
grein þessi er um kosningarrjett Akur* 
eyrarbúa I bæjarmálum, og finst nefnd- 
inni rjett, að rýmkun kosningarrjettar- 
ins, sem í grein þessari felst, gangi þeg* 
ar í gildi.

Nefndin heflr átt tal um þetta við 
flm. frv. (M. K), og er hann samþ. brtt., 
svo að jeg býst við, að háttv. deildar- 
menn hafi ekkert við hana að athuga,

Alþt. 1918. B. f29. löggjafaiþing).

Á 14. fundi í Ed., mánuduginn 6. mai, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 59).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og 

afgr. til Nd.

Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 8. 
mai, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á tog- 
um nr. 65, 14. nóv. 1917, um breytiny d 
lögum nr. 22, 8. okt. 1885, um bœjar- 
8tjórn á Akureyri, og lögum nr. 18, 11. 
júlí 1911, um breyting d þeim lögum, 
eins og það var samþ. við 3. umr. i 
Ed. (A. 67).

Á 19. fundi i Nd., föstudaginn 10. maf, 
var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinnumálaráðhorra (4. J.):
Jeg legg það til, að málið gangí til 
all8herjarnefndar.
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ATKVGR. Á 25. fundi íNd., föstudaginn 17. mai,
Frv. vísað til 2. umr. i e. hlj. og til var frv. tekið til 3. u m r, (A. 142).

aUsherjarnefndar (sjá A. bls. 541) í Enginn tók til máls.
é. hlj.

ATKVGR.
* Frv. samþ. í e. hlj. og endursent Ed.
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Á 23. fundi i Nd.j miðvikudaginn 15. 
maíj var frv. tekið til 2. u m r. (A. 67, 
n. 102).

Frsm. Magnús Guðmundsson):
Að eÍD8 örfá orð um brtt. allsherjar- 
nefndar á þgskj. 102. Þær eru að eins 
2 og báðar smávægilegar.

Fyrri brtt. er um það, að í stað 
»mál8greinar« í upphafi 1. gr. komi: 
málsliðar. Þetta er að eins til sam- 
ræmis við lög um sama efni frá f. á. 
og er rjettara mál.

Hin brtt. er um það að steypa sam- 
an 3. og 4. gr. frv. Nefndinni þótti 
þetta eiga betur við, einkum þar sem 
líklegt þykir, að fyr eða síðar verði öll- 
um bæjarstjórnarlögunum steypt sam- 
an 1 eina heild, og þá fer betur á þess- 
ari breytingu. Lögin um bæjarstjórn á 
Akureyri eru nú .4, ef þetta frv. verður 
að lögum, sem sje lög nr. 65, 14. nóv. 
1917, lög nr. 22, 8. okt. 1883, og lög 
nr. 43, 11. júlí 1911.

ATKVGR.
Brtt. 102, 1. samþ. án atkvgr.

1. gr., svo breytt, samþ. með öll- 
um gr. atkv.
2. gr. samþ. með öllum gr. atkv. 

-- 102, 2. samþ. án atkvgr.
3. og 4. gr. (verður ein grein, 3. 
gr.) samþ. með öllum gr. atkv.
5. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 
öllum gr. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 22. fundi 1 Ed., laugardaginn 18. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um breyting á lóg- 
um nr. 65, 14. nóv. 1917, um breyting d 
lögum nr. 22, 8. okt. 1883, um bœjar- 
stjóm á Akureyri, og lögum nr. 43, 11. 
júlí 1911, um breyting á þeirn iögum, 
eins og það var samþ. við 3. umr. i 
Nd. (A. 164).

Á sama fundi var frv. tekið til 
einnar umr.

Of skamt vár liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með 12 shlj. 
atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og 

afgr. sem

l ö q f r á Alþ in q i.
(Sjá A. 176).

22. Bæjarstjórn Vestmannaeyja.
Á 14. fundi i Ed., mánudaginn 6. 

maí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um bœjarstjórn 

Vestmannaeyja (A. 54).
Á 15. fundi i Ed., miðvikudaginn 8. 

maí, var frv. tekið til 1. u m r.
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Flm. (Karl Eiaarsson): Um þetta 
mál ætla jeg ekki að þessu sinui að 
vera langorður. Um leið og jeg vísa 
til greinargerðarinnar við frv. skal jeg 
að eins benda á það, að framgangur 
þessa máls hefir engan aukinn kostnað 
í för með sjer fyrir landssjóð. Frv. er 
aigerlega sniðið eftir lögum um bæjar- 
stjórn á Ísaíirði frá I fyrra. Jeg álít 
alveg óþarft að fara að lýsa Eyjunum 
nánar og landsháttum þar, því að jeg 
veit, að háttv. deildarmönnum eru þeir 
kunnir.

Jeg vona, að háttv. deild taki frv. 
vel, og vil jeg leyfa mjer að stinga upp 
á þvi, að því verði visað til allsherjar- 
nefndar, að þessari umr. lokinni.

í frv. er villa í enda 5. greinar. 
Þar stendur: >sjá þó 20. gr.«, en á að 
vera »sjá þó 22. gr.«

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. 

atkv. og til allsherjarnefndar (sjá A. 
bls. 537) með 12 shlj. atkv.

A. 19. fundi i Ed., fimtudaginn 15. 
mai, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 
54, n. 103).

Frsm. (Magnús Torfason): Eins 
og sjest á áliti nefndarinnar, sem prent- 
að er á þgskj. 103, mælir nefndin ein- 
dregið með því, að frv. þetta verði sam- 
þykt.

Nefndin fær ekki sjeð annað en allir 
staðhættir mæli með því, að sú breyting 
verði gerð, að Vestmannaeyjar verði 
teknar í tölu kaupstaða, en kann hins 
vegar ekkert, er mæli á móti því.

Nú hagar þar svo, að hjeraðsstjórn- 
inni er tvískift, í hreppsnefnd og sýslu- 
nefnd. Þetta er miklu þunglamalegra

fyrirkomlag en bæjarstjórnarfyrirkomu- 
lagið, og það getur ekki unnið með eins 
miklum krafti og festu að hag eyja- 
búa. Breyting þessi gerir það að verk- 
um, að stjórnin verður miklu einfaldari 
og fær betur notið sín, auk þess sem 
hreppsnefndir og sýslunefndir vantar 
vald til að gera ýmsar samþyktir, sem 
bæjarstjórnir geta gert.

í nefndarálitinu er gerð grein fyrir 
sumum brtt. nefndarinnar, og finn jeg 
ekki ástæðu til að endurtaka það.

2. brtt. nefndarinnar, við 2. gr. frv., 
miðar að því að taka það skýrar fram 
en gert er í frv., að bæjarfógeti Vest- 
mannaeyja hafi víðtækari störf en aðrir 
bæjarfógetar. Hann hefir umboðsstörf á 
hendi. Því er það, að grein þessi er 
orðuð öðruvísi en í lögum hinna kaup- 
staðanna.

3. brtt. nefndarinnar, við 3. gr. frv., 
miðar að því að slá því föstu, að bæj- 
arstjórninni beri að greiða oddvita sinum 
þann útlagðan kostnað, er hann hefir 
sem slikur.

Með launalögunum 1875 voru stofn- 
uð bæjarfógetaerabættin í Reykjavík, 
Akureyri og Isafirði. Bæjarfógetinn hjer 
i Reykjavík fjekk strax 1000 kr. i skrif- 
stofufje, en hinir bæjarfógetarnir, á Ak- 
ureyri og ísafirði, fengu ekki einn eyri. 
Laun þeirra voru þó 3500 krónur. Síð- 
ar voru þeim falin enn víðtækari störf 
í þágu bæjarfjelaganna — með lögum 
frá 1883 — án þess að þeir fengju ein- 
eyring fyrir það. Þarna er gengið mik- 
ið lepgra en í tilskipun frá 1872, þar 
sem svo er mælt fyrir, að sýslumenn 
fái endurgreiddan þann kostnað, er þeir 
hafa sem oddvitar sýslunefndarinnar. 
Þetta telur nefndin ekki rjetta stefnu, 
og þótt hún líti svo á, sem landið geti 
fyrst um sinn lánað Vestmannaeying- 
um embættismann, þá vill hún taka 
það fram, að það getur ekki orðið leng-

46*
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ur en meðan landið þarf ekki á öllum 
kröftum haus að halda, og það getur 
hæglega að því rekið. Þá má alls ekki 
eiga sjer stað, að embættismenn lands- 
ins geti ekki rækt starf sitt vegna þess, 
að þeim sje ofþyngt með störfum í þágu 
hjeraðanna.

Síðari liður 3. brtt. nefndarinnar er 
um, að hærri atkvæðatölu þurfi en frv. 
gerir ráð fyrir til þess, að bærinn geti 
tekið mál sín algerlega í sínar hendur, 
og er ástæðan fyrir þessari brtt. tekin 
fram í áliti nefndarinnar, svo að óþarft 
er að endurtaka hana.

4. brtt. er að eins leiðrjetting á rit- 
villu.

Það er spursmál, hvort konur eigi 
ekki að hafa sömu skyldur og karl- 
menn, fyrst þær hafa fengið sama rjett, 
en ef breyta á til um þetta, þá þykir 
nefndinni fara betur á því, að það sje 
gert raeð almennum landslögum, heldur 
en að annað riki um þetta í Vestmanna- 
eyjum en annarsstaðar á landinu, og 
því ber nefndin fram 5. brtt. sína.

6. brtt. er viðbót vegna fyrstu kosn- 
ingarinnar í bæjarstjórnina, því að þá 
verður að kjósa fulla tölu bæjarfull- 
trúa.

Karl Einarsson: Jeg vil þakka 
háttv. nefnd fyrir ágætar undirtektir 
um málið og vona, að háttv. deild taki 
því eins vel.

Úr því að jeg stóð upp, þá vil jeg minn- 
ast á brtt. nefndarinnar 3. b. Ef nefnd- 
in álítur, að landsstjórnin ætti að eiga 
vísan fulltrúa í bæjarstjórninni, þar sem 
landssjóður á Eyjarnar, þá mætti koma 
þessu betur fyrir þannig, að bæjarfó- 
getinn væri sjálfkjörinn bæjarfulltrúi, 
en bæjarfógeti væri kosinn, þegar kjós- 
endur svo óska, samkvæmt ákvæðum 
frv. Jeg tek þetta að eins fram til at- 
hugunar, en geri enga till. þar urrn

ATKVGR.
Brtt. 103,1 samþ. með 13 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 13 
shlj. atkv.

— 103,2. (ný 2. gr.) samþ. með 13 
shlj. atkv.

— 103,3. a. samþ. með 12 shlj. atkv.
— 103,3. b. — — 11 — —

3. gr, svo breytt, samþ. með 12 
shlj. atkv.
4. gr. sarnþ. með 12 shlj. atkv.

— 103,4. samþ. án atkvgr.
5. gr., svo breytt, samþ. með 13 
shlj. atkv.
6. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

— 103,5. samþ. með 12:2 atkv.
7. gr., 8vo breytt, samþ. með 8 
shlj. atkv.

— 103,G. samþ. með 12 shlj. atkv.
8. gr., svo breytt, samþ. með 12 
shlj. atkv.
9. —19. gr. samþ. með 12 shlj. 
atkv.

— 103,7. a. samþ. með 13 shlj atkv.
— 103,7. b. og c. samþ. án atkvgr. 

20 gr., svo breytt, samþ. með 13 
shlj. atkv.
21.—34. gr. samþ. með 14 shlj. 
atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 14 shlj.

atkv.

' Á 21. fundi í Ed., föstudaginn 17. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r . (A. 141).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og 

afgr. til Nd.
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Á 26. fundi í Nd., laugardaginn 18. 
maí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um bœjarstjórn 
Vestmannaeyja,
ein8 og það var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (A. 162).

Á 27. fundi í Nd., þriðjudaginn 21. 
maí, var frv. tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (J. M.): Þetta 
frv. hefir sennilega verið í allsherjar- 
nefnd i Ed., og býst jeg við, að því 
verði einnig vísað til allsherjarnefnd- 
ar hjer. Leyfi jeg mjer að ieggja 
það til.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. i e. hlj. og til 

all8herjarnefndar 'sjá A. bis. 541) í e. 
hlj.

Á 33. fundi í Nd., þriðjudaginn 28. 
mai, var frv. tekið til 2. um r. (A. 162, 
n. 204).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með öllum gr. atkv.
2. —19. gr. samþ. með öllum gr. atkv.
20.—34. gr. samþ. með öllum gr.

atkv.
Fyrirsögn samþ án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 14 shlj. 

atkv.

Á 35. fundi í Nd., fimtudaginn 30. 
mai, var frv. tekið til 3. u m r .

Enginn tók til máls,

— Ofnoarraostaianir.

ATKVGR.
Frv. samþ. í e. hlj. og afgr. sem

lö q f r á Alþ in q i.
(Sjá A. 274).

23. Ófriðarráðstafanir.
Á 28. fundi í Ed., mánudaginn 27. 

maf, var útbýtt
Frumvarpi til laga um viðauka við 

lög nr. 5, 1. febr. 1917, um heimild fyrir 
landsstjómina til ýmsra rdðstafana út af 
Norðurdlfuófriðnum (A. 219).

Á 30. fundi í Ed., miðvikudaginn 29. 
maí, var frv. tekið til 1. umr.

Flm. iMagnns Tortason : Þegar 
skipuð var bjargráðanefnd hjer í háttv. 
Ed., gat jeg þess, að við hefðum bjer á 
landi lifað og látið eins og friður væri 
væntanlegur á hverri stundu, látið 
hverjum degi nægja sína þján- 
ing, látið reka á reiðanum. Jeg gat 
þess þá, að þetta mætti ekki lengur svo 
til ganga, því að eftir þvi, sem stríðið 
stæði lengur, hlyti að herða meir og 
meir að okkur.

Jeg hjelt í einfeldni minni, að siðasti 
vetur hefði átt að vekja okkur af þessu 
andvaraleysi, en ef hann hefir ekki gert 
það, þá hefðu atburðir síðustu viku átt 
að nægja til þess að sýna oss, að bjer 
er ekkert gaman á ferðum. Því að nú 
er það bert orðið, að alvarlegir og erfið- 
ir tímar færast nær og nær oss og að 
örðugleikarnir á að stýra þjóðarfleyinu 
milli brims og boða fara vaxandi með 
hverri líðandi stund. Við megum því 
alls ekki fresta að búa okkur undir 
framtiðina, þessa síðustu og verstu tíma.



732Þingmannafrumvörp samþykt.
Ofriðarráðstafanir.

731

Frv. þetta á nú að gera osa færari 
til að bjarga oss, er neyðin kreppir að. 
Við höfum vonir um sæmilegar nauð- 
synjabirgðir næsta ár, en hvað þá tekur 
við vitum við ekki. Hins vegar er það 
með öllu óvíst, að við höfum nægan 
farkost til að viða að oss nauðsynjum 
vorum, og því er það skýlaus skylda 
vor að sjá um, að hann verði notaður 
sem allra best og á sem hagfeldastan 
hátt fyrir þjóðfjelagið í heild sinni.

En það er ekki nóg, að við seilumst 
til að ná vörunum einhvern tíma á ár- 
inu; það ríður á, að flutningarnir gangi 
sem greiðast. Það getur vel tálgast af 
okkar litla skipaflota. Einhverju af 
skipunum kann að verða sökt, og mink- 
að gæti farkosturinn við það, að ófrið- 
arþjóðir teldu óhjákvæmilegt að taka 
hann í sína þjónustu, án þess að spyrja 
okkur um leyfi. En auk þessa er það 
beinn peningasparnaður að flytja sem 
mest að okkur að sumriuu til. Ailir 
flutningar eru ólíkt kostnaðarmeiri, örð- 
ugri og seinlátari að vetrinum, og stund- 
um jafnvel algerlega teptir.

Okkur væri þarft að renna huganum 
oftar til annara þjóða en raun virðist 
á, og það eins þeirra þjóða, sem ekki 
taka þátt í ófriðnum. Meðal sumra hlut- 
lauBra þjóða hafa jafnvel efnamenn svo 
skarðan kost, að það gerir ekki meira 
en að þeir dragi fram lifið. Þegar við 
berum okkur saman við þessar þjóðir, 
hlýtur manni að blöskra allur óþarfinn 
og allsnægtirnar, sem hjer eru á boðstól- 
um, og sjá, að frv. þetta er ekki ófyrir- 
synju fram borið.

Aðaltilgangur þessa frv. er að greiða 
fyrir nauðsynjaaðdráttum. En það er 
einnig sparnaðartillaga, þvi að vitanlega 
kaupir enginn það, sem ekki er til. Og 
við höfum sannarlega annað að gera 
við okkar fáu skildinga en að eyða þeim 
í óþarfa. Það sýna þær ráðstafanir, 
8em gerðar hafa verið til að hjálpa

bjargarvana fólki. Hafa þær verið af 
alt of skornum skamti og sýnt, að þeg- 
ar á þessu þingi verður að auka fram- 
lögur að stórum mun í því skyni. En 
siðan frv. kom fram hefi jeg fengið 
vitneskju um, að full þörf er á að taka 
mun fastar á þessu máli en gert er í 
frv. Það verður að sjá um, að leyfi 
verði að fá til að flytja inn og út hvað 
sem vera skal. Og það verður að kveða 
að fullu niður hið svo kallaða »keðju- 
prang«, eins og gert heflr verið í ýms- 
um öðrum löndum.

Leyfi jeg mjer svo að leggja til, að 
frv. verði, að lokinni þessari umr., vís- 
að til bjargráðanefndar. Geri jeg ráð 
fyrir, að nefndinni sje kunnugt um þær 
ástæður, gagnvart útlöndum, sem eru 
til að taka jafnvel enn dýpra í árinni 
en gert er i frv., en sje mjer þó ekki 
fært að skýra frá hverjar sjeu, að 
minsta kosti að sinni.

Halldór Stoinsson: Hjer er kom- 
ið fram frv., er jeg hygg að sje lítt 
framkvæmanlegt, og þótt það væri fram- 
kvæmanlegt, mundi það í framkvæmd- 
inni reynast viðsjárvert. Hjer er farið 
fram á að banna innflutning á^öllum 
vörum, öðrum en nauðsynjavörum, nema 
stjórnin gefi sjerstakt leyfi til. En hver 
á nú að dæma um það, hvað sje nauð- 
synjavara og hvað ekki? Auðvitað 
landsstjórnin sjálf, eða með öðrum orð- 
um okkar ágæta atvinnumálaráðaneyti. 
Nú eru vafalaust skiftar skoðanir um 
það i mörgum tilfellum, hvað sje nauð- 
synjavara og hvað ekki. Þá er það 
stjórnarinnar að úrskurða, og er þá hætt 
við, að sá úrskurður verði oft og einatt 
hæpinn og kunni að valda misskilningi 
og óánægju. T. d. mætti nefna óþarfar 
vörur, sem fyrir margra alda vana og 
neyslu hafa fest djúpar rætur með þjóð- 
inni, svo sem kaffl og tóbak. Þessar 
vörur eru ekki nauðsynjavörur og geta
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jafnvel verið skaðlegar, ef þeirra er 
neytt í óhófi, en þó hygg jeg, að allur 
þorri landsmanna tæki það óstiot upp, 
ef þing og stjórn bönnuðu aðflutning á 
þeim. En svo er annar flokkur af vör- 
um, sem engum getur blandast hugur 
um að sjeu óþarfar, og um þær rís auð- 
vitað enginn ágreiningur.

Jeg drap á það, að frv. þetta væri 
mjög óheppilegt, þótt framkvæmanlegt 
væri. Flestar þær vörutegundir, sem 
hjer kemur til mála að banna innfiutn- 
ing á, eru tollaðar, og eru tollarnir af 
þeim drjúgur hluti af tekjum landssjóðs. 
Með hverju hefir nú háttv. flutnm. (M. 
T.) hugsað sjer að bæta landssjóði þá 
rýrð, sem verður á tekjum hans, ef frv. 
þetta verður að lögum? Jeg hjelt, að 
fjárhagur landssjóðs væri ekki svo glæsi- 
legur, nú sem stendur, að hann mætti 
við því, að kipt væri burt sumum stærstu 
tekjulindunum, án þess að sjáanleg væru 
nokkur sköpuð ráð til þess að bæta 
landssjóði þann halla með nýjum tekju- 
stofnum.

Þá álít jeg, að þetta frv. gangi of 
nærri atvinnufrelsi manna og gæti vald- 
ið miklu misrjetti. Eins og jeg áðan 
gat um, eru skiftar skoðanir um það, 
hvort ýmsar vörutegundir sjeu nauð- 
synjavörur. Ef landsstjórnin gerir einni 
af þessum vafasömu vörutegundum 
hærra undir höfði en annari, er það 
sama og að hún geri einum kaupmann- 
inum hærra undir höfði en öðrum. 
Mundi það ekki að ósekju geta vakið 
mikla gremju. Með þessu frv. væri 
stjórninni fengið óeðlilega mikið vald 
og vandi. Trúi jeg því ekki fyr en jeg 
tek á, að hún vilji takast þann vanda 
á hendur.

Annara er ekki óhugsandi, að sjóða 
mætti upp úr frv. annað sanngjarnara 
frv., sem fari fram á, að bannaður verði 
innflutningur á þeim vörum einum, sem 
ekki orkar tvímælis að sjeu óþarfar.

Þess vegna vil jeg fyrir mitt leyti ekki 
meina frv. að ná fram að ganga við 
þessa umræðu. Geri jeg það í þeirri 
von, að háttv. nefnd beri frv. fram við 
næstu umræðu í nýrri og betri mynd.

Flm. (Magnús Torfason): Jeg
gat þess í frumræðu minni, að jeg bygg- 
ist við, að það þyrfti að herða á þessu 
frv., en ekki að draga úr því, og jeg 
vona, að þetta þing skilji svo við, að 
innflutning8- og útflutningsleyfi þurfi 
fyrir allar vörur. Háttv. þm. Snæf. (H. 
St.) virðist ekki hafa mikið álit á stjórn- 
inni eða handlöngurum hennar, sem í 
þessu tilfelli múndi verða verslunarráð- 
ið eða sjerstök nefnd, sem rjeði inn- og 
útflutningi, og jeg býst við, að bráð- 
lega verði skipuð. Jeg geri ráð fyrir 
því, að gerður verði munur á vörum, 
sem eru gersamlega ónauðsynlegar, og 
öðrum, sem verður að ákveða um í 
hvert skifti, hvort flytjast megi inn. 
Um þær vörur, sem í síðari flokknum 
eru, kann að verða ákveðið, hve raikið 
megi flytjast inn, svo að ekki flytjist 
alt of mikið að af óþarfanum. Jeg fæ 
ekki sjeð, að stjórninni sje með þessu 
gefið hættulegt vald. Hún mun ekki 
fara lengra í að- og útflutningsbönnum 
en nauðsyn krefur, og leiki vafi á um 
einhverja vörutegund, hve nauðsynleg 
hún sje, býst jeg við, að stjórnin taki 
heldur þann kostinn, að leyfa aðflutn- 
inginn. Gróði sumra kaupmanna getur 
auðvitað minkað, þegar til framkvæmda 
á þessum lögum kemur. En það er ekk- 
ert meira en skeður í öðrum löndum. 
Jeg veit til þess, að ura daginn kom 
útlendingur í hús hjer í Reykjavik, og 
var borið fyrir hann te. Þegar hann 
sá, hve rausnarlega fram var reitt, varð 
honum að orði við húsfreyjuna: »Ef 
þetta teborð hefði sjest í Englandi, 
mundi óðar háfa verið »kuttað« afyður 
höfuðið*. Þetta eru vitanlega hreysti-
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yrði, en jeg get þessa til samanburðar a 
ástandinu hjer og á Englandi.

Frv. þetta er bráðnauðsynlegt af ástæð- 
um, er jeg vil ekki geta um hjer í saln- 
um. En það undrar mig ekki, þótt hv. 
þm. Snæf. (H. St.) sjái það ekki. Hann 
sýndi það, er hann bar fram fyrirspurn- 
ina um skömtunina á korni og sykri, 
að hann ber ekki skyn á þessi mál. 
Það er ekki af þvi, að þingmaðurinn 
sje óvitrari en aðrir þingmenn, heldur 
af hinu, að i þessum málum er hann 
blindur á báðum.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. 

atkv. og til bjargráðanefndar (sjá A. 
bl8. 544) með 9 : 2 atkv.

Á 41. fundi í Ed., þriðjudaginn 11. 
júní, var frv. tekið til 2. umr. (A. 
219, n. 320, 331).

Frsm. (Guðmundur Ólalssoní
Jeg þarf ekki að fara mörgum orðum 
um frv. þetta. Bjargráðanefndin hefir 
fallist á það í öllum aðalatriðunum; að 
eins hefir hún lagt það til, að frvgr. 
yrði orðuð á annan hátt, þannig, að það 
yrði lagt á vald landsstjórnarinnar, á 
hvaða vörutegundum megi banna inn- 
flutning.

Þá þótti nefndinni fara betur á þvi, 
að frvgr., sem er viðauki við lög nr. 
5, 1. febr. 1917, yrði sett annarsstaðar 
inn í lögin en gert er ráð fyrir í frv.

Nefndin vill skeyta frvgr. aftan við
3. tölulið 2. gr. laganna, því að í þeirri 
grein eru taldar upp vörur, sem flytja 
megi inn, en í 3. gr. laganna er talað 
um, hvaða vörur megi banna að tilbún- 
ar sjeu i landinu.

Nú á fundinum hefir verið útbýtt brtt. 
frá háttv. flm. (M. T.), og fer hún í svip-

aða átt og brtt. bjargráðanefndar; að 
eins er því við bætt, að landsstjórnin 
skuli hafa heimild til þess að ákveða, 
hve mikið megi leggja á vörurnar.

Jeg get ekki sagt um það með vissu, 
hvernig nefndin öll lítur á þessa brtt., 
en fyrir mitt leyti mun jeg fallast á 
hana, og mjer þykir líklegt, að bæði 
aðrir hv. meðnefndarmenn mínir og 
aðrir hv. þgdm. líti svo á, að brtt. þessi 
sje alt eins heppileg og brtt. nefndar- 
innar.

Sje jeg svo ekki ástæðu til þess að 
fara frekari orðum um málið.

Magtiús Torfason; Jeg get verið 
hv. bjargráðanefnd þakklátur fyrir undir- 
tektir hennar og þá ekki síður háttv. 
frsm. (G. 0.) fyrir ummæli hans um 
brtt. tnína á þgskj. 331.

En ástæðan til þess, að jeg ber fram 
brtt. þessa, er sú, að síðan frv. kom 
fram hefir aðstaða öll breyst í málinu.

Frv. var að eins til þess að heimila 
landsstjórninni að banna innflutning á 
ónauðsynlegum vörum, en brtt. er til 
þess, að ekkert verði flutt inn nema 
með leyfi landsstjórnarinnar.

Vegna bresku samninganna er það 
nauðsynlegt, að landsstjórnin hafl heim- 
ild til þess að koma hjer á nokkurs- 
konar »licence« eða leyfisteppu á inn* 
flutningi.

Nauðsyn þessa sjest best á því, að 
landsstjórnin hefir þegar látið skipa út- 
flutningsnefnd og aðflutningsnefnd.

Ástæðurnar fyrir brtt. eru því ekki 
að eins hinar sömu og fyrir frv., að 
koma því til leiðar, að farrými yrði 
sem best notað, heldur er þetta nú orð- 
in knýjandi nauðsyn.

Jeg þarf því ekki að fara fleiri orð- 
um um þessa hlið málsins.

Þá vildi jeg minnast á siðari hiuta 
brtt., sem veitir landsstjórninni heimild 
til þess að ákveða, hve mikið sje lagt
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á vörur. Það er öllum kuunugt, að 
nauðsynjavarningur er orðinn afardýr. 
Vil jeg benda á sero dærai klæðnaðar- 
vörur. En þetta geypiverð á þeim er 
að miklu leyti óþarft og stafar af þvi, 
að óhæfílega mikið er lagt á vöru.

En eins og kunnugt er, komast menn 
ekki af með þann klæðnað, sem hægt 
er að vinna hjer; að minsta kosti verða 
kaupstaðarbúar að nota raest klæðnað 
úr útlendum efnum.

Það mundi því vera sjerataklega þörf 
á því að beita þessu ákvæði hjer.

En þess ber að gæta, að þetta er að 
eins heimild, en ekki skipun, til lands- 
Btjórnarinnar, og það ætti öllum að vera 
Ijóst, að slikrar heimildar er full þörf, 
þar sem hagur landsins getur breyst á 
svo margan veg, að full nauðayn verði 
á að beita lögum þeasum mikið og jafn- 
vel út í ystu æsar.

Forsætisráðherra J. M.: Jeg
vildi að eins leyfa rajer að lýsa yfir 
þvi, að jeg er mjög þakklátur hv. flm 
þessa frv. Það hefði ef til vill verið 
ástæða til að gera þessa ráðstöfun miklu 
fyr, því að þetta er ekki annað en gert 
hefir verið mjög víða annarsstaðar, að 
taka fyrir það með lögum, að hægt sje 
að flytja inn hvaða óþarfa sem er og 
gera vörur miklu dýrari en ástæða er 
til. En þetta hefir hvorttveggja við- 
gengist. Varan er hækkuð með mjög 
hárri hundraðstölu, eftir þvi sem einn 
selur öðrum, uns smásalinn tekur við.

Óþarfur vöruflutningur til landsins 
gerir hvorttveggja, að tefja flutninga, 
sem eru nauðsynlegir, og tekur upp mik- 
ið skipsrúm. Verði frv. með brtt. sam- 
þykt, þá getur orðið fyrirbygt þetta 
hvorttveggja og auk þess hindraður 
óforsvaranlegur millimannagróði, þ£r 
sem landsstjórnin sjálf getur ákveðið, 
hve mikið skuli langt á vöruna. Jeg

Alþt. 1918 B. (29. lðggjafarþing)

get þvi ekki hugsað annað en að háttv. 
deildarmenn sjái, að hjer er ekki farið 
fram á annað en það, sem sjálfsagt er. 
Og Jeg fyrir mitt leyti vildi mjög sterk- 
lega mæla með þessu frv., sem bætir 
mjög úr með kaup og sölu.

Sumum kann ef til vill að finnast,' 
að verðlagsnefnd gæti sjeð um þetta, 
en hún getur þó varla gert aI1 það, sem 
þarf í þessum efnum. Það þarf að at- 
huga vöruverð frá byrjun og segja fyr- 
ir um, hve mikið megi leggja á. Þetta 
alt er hægt að gera, þar sem nú er 
komin nefnd, sem veitir aðflutningsleyfl, 
en til þess, að hún geti haft verulega 
þýðingu, þarf hún að fá slík lög sem 
þessi til að styðjast við.

Atvinnumálaráðherrn (8. J.)t
Það getur verið, að sumir liti svo á 
lögin frá 1. febrúar 1917, að þau heim- 
ili það, sem hjer er farið fram á; en 
jeg býst samt við, að skiftar skoðanir 
yrðu um það, og getur þá þetta frv. 
tekið af allan vafa í þvi efni.

Jeg hallast helst að brtt. háttv. þm. 
ísaf. (M. T.), enda mun nefndin geta 
fallist á að taka sina brtt. aftur.

Svo vildi jeg lýsa yfír því frá stjórn- 
arinnar hálfu, að hún mun alls ekki 
ætla sjer að beita nokkru einræði í 
þessu máli. Hún mun leita umsagnar 
foretöðumanns landsverslunarinnar og 
nefndarinnar, sem nú er nýskipuð. Það 
er alveg ástæðulaust að halda, að kaup* 
mönnum verði gert svo erfitt fyrir, að 
þeir treystist ekki til að halda áfram 
atvinnu sinni. Jeg fyrir mitt leyti 
treysti hinni nýskipuðu nefnd fullkom- 
lega til þess að eyðileggja ekki hvötina 
hjá kaupmönnum til að halda áfram að 
verela með hagnaði.

Magnús Kristjánsson: Jeg hefí 
skrifað undir nál. með fyrirvara og skal

47
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hjer með gera grein fyrir hvers vegna.
í fyrata lagi hefi jeg gert þaö af því, 

að frv. er óþarft, þar sem iandsstjórn- 
ina brestur ekki þá heimild, sem það 
veitir. Sú heimild er fyrir í lögum frá
l. febrúar 1917.

í öðru lagi getur ekki, eins og nú er 
ástatt, orðið um mikinn annan vöru- 
fiutning til landsins að ræða en þann, 
sem er landamönnum bráðnauðsynlegur, 
vegna þess að skipastóllinn er hvergi 
nærri nógur.

í þriðja iagi hefi jeg, ásamt öðrum 
stjórnendum landsverslunarinnar gert 
grein fyrir áliti okkar i þessu máli, í 
skjali til landsstjórnarinnar, og þar 
lagt til, að nauðsynjavörur, svo sem 
komvara og sykur, sjeu seldar af lands- 
veraluninni, en aðrar vörur gangi til 
kaupmanna.

Jeggæti fært til fleiri ástæður, svo sem 
þá, að eins og nú er komið, ræður lands 
stjórnin I raun og veru öllum inn- og 
útflutningum, og til þess að fiytja inn 
nauðsynjavörur þarf leyfi landsstjórnar- 
iunar. Færi nú landsstjórnin að gefa út 
einhverja reglugerð fyrir því, hvaða 
vömr skyldu teljast ónauðsynlegar og 
hverjar ekki, þá má ganga að þvi sem 
vísu, að um það yrðu skiftar skoðanir, 
hve mikið rjettlæti væri í þeirri reglu- 
gerð, hvað væri nauðsynjavara og hvað 
ekki. Hún yrði eilíft þrætuepli. Jeg 
get þvi ekki heldur fallist á brtt. með- 
nefndarmanna minna um, að reglugerð 
sje gefln um, hvað ekki megi flytja til 
landsins.

Brtt. á þgskj. 331,fráflm. frv. (M. T.), 
er næst því að vera frambærileg, og 
skal jeg ekki leggjast á móti henni, a.
m. k. fyrra atriðinu. En viðvikjandi 
síðara atriðinu, þá hefir reynslan sýnt, 
að erfitt er að framfylgja landsstjórnar- 
reglunum. Þegar landsstjórnin seldi 
sykurinn og kaupmenn áttu að hafa 
útsöluna á hendi, þá máttu þeir hvorki

halda honum inni hjá sjer nje selja 
hann fyrir hærra verð en landsstjórnin 
setti á hann. En hvorttveggja átti sjer 
stað. Kaupmenn sumir seldu hærra en 
leyfilegt var og hjeldu sykrinum inni 
hjá sjer.

Jeg hefi þá þegar lýst því, að jeg sje 
á móti þgskj. 219 og 320. Þgskj. 331 
get jeg látið hlutlaust. En mig skyldi 
ekki undra, þótt árangurinn af öllu 
þessu yrði eitthvað minni en háttv. flm. 
(M. T.), forsætisráðherra o. fl. hjer i 
deildinni halda.

Guðjón Guðlaugssou: Við, sem 
erum í bjargráðanefnd, höfum komið 
okkur saman um að taka aftur brtt. á 
þgskj. 320.

Atvinnumálaráðherra (8. J.):
Það hefir vakað fyrir útflutningsnefnd, 
að það gæti komið henni að gagni, að 
þetta frv. yrði samþykt. Jeg álít því 
sjálfsagt, að þingið taki það tillit til 
hennar, að það samþykki frv.

ATKVGR.
Brtt. 320. tekin aftur.

— 331. (ný frvgr.) samþ. með 10 : 1
atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10: 1 
atkv.

Á 45. fundi í Ed., laugardaginn 15. 
júní, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
341, 342, 359).

Magnús Torfason: Eins og hv. 
þm. sjá, þá hefi jeg leyft mjer að koma 
fram með brtt. um að orða frv. öðruvísi, 
og eru brtt. prentaðar á þgskj. 359.

Um fyratu brtt., um að skeyta 1. gr. 
framan við frv., skal jeg geta þess, að
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það er gert samkvæmt tillögu hæstv. 
forsætisráðherra. Sú grein fer fram á 
það að breyta 1. gr. núgildandi laga 
um þetta svo, að í staðinn fvrir orðin 
»meðan Norðurálfuófriðurinn stendur«‘ 
komi: »þangað til öðruvísi er ákveðið«’ 
Eins og lögin eru nú orðuð, er hæpið 
að ráðstafanir þær, er gerðar hafa ver- 
ið, geti staðið lengur en Norðurálfuófrið- 
urinn, en eins og gefur að skilja, er nauð- 
synlegt, að ýmsar ráðstafanir geti stað- 
ið lengur. Það sjá t. d. allir í hendi 
sjer, að jafnstóra stofnun og lands- 
verslunin er orðin, er ekki hægt eða 
hyggilegt að fella niður samdægurs og 
friðarsamningar takast. Það gæti bein- 
línis stafað af því hætta fyrir landssjóð- 
inn. Hann stæði þá uppi með ábyrgð- 
ina og tjónið. Að því getur vitanlega 
enginn þm. stutt; það er skylda vor 
þm. að sjá um, að tjón landssjóðs verði 
svo lítið sem unt er. Því er þessi grein 
rjettmæt.

önnur greinin er hin sama og frum- 
varpsgreinin á þgskj. 331. Jeg skal 
geta þess um það, er sagt var í blaði 
nokkru og eins hjer í háttv. deild, að 
þessi grein er eigi sama efnis og sú, 
sem er í lögum nr 6, frá 8. febr. 1917, 
því að eftir þeirri grein má að eins 
beita þessu ákvæði þegar nauðsyn er 
á, sakir þess að aðflutningar til lands- 
ins eru ekki tryggir, en eins og grein- 
in er orðuð hjer, má beita ákvæðinu 
þegar stjórnin telur vera þörf til þess. 
Það þekkja allir orðtakið: »oft er þörf, 
en nú er nauðsyn<. Þetta ákvæði er 
rýrara og mætti því vera haganlegra.

Þá er 3. brtt. Er hún gerð í samráði 
við hæstv. forsætisráðherra. Það þótti 
rjettara að láta lögin öðlast strax gildi, 
og þarf eigi að gera greinargerð fyrir 
þvi.

Jafnfrarat skal jeg taka það fram, að

jeg tek aftur brtt. á þgskj. 342 sem 
óþarfar.

Halldór Steinsson: Við 1. umr. 
um frv. þetta talaði jeg á móti því og 
tók þá fram, að jeg teldi frv. varhuga- 
vert og að það gæti haft háskasamleg- 
ar afieiðingar í för með sjer, ef því væri 
misbeitt. Jeg bjóst nú við, að nefndin 
mundi lagfæra frv. og að það kæmi 
stórbreytt frá henni. En sú von hefir 
alveg brugðist; brtt. nefndarinnar voru 
mjög smávægilegar. En aftur hefir háttv. 
fiutnm. (M. T.) færst mjög i aukana og 
vill altaf berða frv. meir og meir. 
Fyrst vildi hann láta frv. að eins ná 
til ónauðsynjavöru, en nú nægir honum 
það ekki lengur, heldur vill hann, að 
það taki til allrar vöru, jafnt nauðsyn- 
legrar sem ónauðsynlegrar. En það er 
ekki nóg með það Hann hefir fengið 
eftirþanka og vill kippa burt orðunura 
»ef þörf geri8t«, og sjá allir, hvern mis- 
mun það gerir, er greinarnar lesa. Þetta 
hefir ekki einu sinni nægt honura hann 
hefir fært sig enn þá upp á skaftið, og 
með 1. brtt. sinni á þgskj 359 vill hann 
koma því til vegar, að lög þessi gildi 
um óákveðinn tima, eða svo lengi sem 
stjórninni þóknast, en ekki að eins með- 
an Norðurálfuófriðurinn stendur, eins og 
núgildandi lög mæla fyrir.

Það er ekki hægt að segja annað en 
að það sjeu komnar margar útgáfur af 
frv., en það væri synd að aegja, að það 
sjeu endurbættar útgáfur, þvi að þær 
fara stöðugt versnandi.

Hversu vitur stjórn sem sæti við 
stjórnvölinn, þá væru lög sem þessi at- 
hugaverð, en hjá misviturri stjórn geta 
slík lög, ef þeim er misbeitt, orðið stór- 
hættuleg fyrir atvinnufrelsi og fram- 
þróun einstaklingsins.

Það getur verið rjett að veita stjórn- 
47*
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inni beimildir milli þinga, en það verð- 
ur ætíð að vera brýn nauðsyn til þeas 
og gert með hinni meatu varúð. Alþingi 
hefir áður gefíð landsstjórninni ýmsar 
heimildir á ýmsum sviðum, og að mínu 
áliti er of mikið gert að heimildum 
þessum, því að um ýms mál, er stjórnin 
hefir haft með höndum samkvæmt þess- 
ura heimildum, hefir risið upp talsverð 
óánægja, af því að stjórninni hefir ekki 
tekist að fara með þau samkvæmt til- 
ætlun þingsins. (Atvinnnmálaráð- 
berra: Eins og hvar?). Það hlýtur 
stjórninni að vera kunnugt, en benda 
skal jeg þó hæstv. atvinnumálaráðh. 
sem dæmi á Tjörnesnámuna, og má þó 
fleira telja.

Með þessu frv. er stjórninni gefið al- 
ræðisvald um öll verslunarmál lands- 
in8, og er það mjög óheppilegt og má 
ekki eiga sjer stað. í lögum þeim, er 
samþykt voru á síðasta þingi, voru 
stjórninni veittar nægilegar heimildir 
um þetta, og reynslan hefir sýnt, að 
fleiri eða meiri heimilda er engin þörf, 
en hinar eru fullmiklar, sem fyrir eru. 
Jeg mun því hiklaust eins og áður 
greiða atkvæði á móti frv.

Magnús Torfason: Jeg verð að 
segja það, að mig undra orð háttv..þm. 
Snæf. (H. St.), og jeg fæ ekki skilið, að 
hann geti talað svo sem hann gerði, 
nema af því, að hann viti ekki hvað er 
að geraBt með þjóðinni, og viti ekki, 
á hvaða braut verslunin er nú komin.

Háttv. þm. (H. St.) tók það fram, að 
1. brtt. á þgskj. 359 gæti verið hættu- 
leg fyrir landið. Jeg skal nú ekki eyða 
löngu máli til að sýna þörfina á þess- 
ari brtt., en jeg vil benda á það, að 
eftir núgildandi lögum geta kaupmenn 
strax er Norðurálfuófriðnum linnir flutt 
til landsins eins mikið af vörum og þeir 
vilja og orka, en þá getur svo staðið á, 
og má enda telja víst, að landið eigi

miklar vörubirgðir. Kaupmenn fá vör- 
ur Bínar fyrir lægra innkaupsverð og 
flytja þær til landsins með minni kostn- 
aði en landssjóður flutti vörur sínar. 
Það má því öllum vera ljóst, að kaup- 
menn geta þá selt vörur sinar mikið 
ódýrara en landssjóður, og hlyti lands- 
sjóður því að selja sjer í stórskaða og 
bíða af bið mesta tjón. Mjer dettur ekki 
í hug annað en að löggjafar og stjórnin 
hafi fulla heimild — og enda skyldu — 
til að verja landssjóð fyrir slíku áfalli. 
Og þeim mun fremur er það rjett og 
skylt, þar sem landssjóður hefir fiutt 
og selt þær vörur, sem minstur arður 
er á, því að bæði fyr og síðar hefir mest 
verið lagt á ónauðsynjavöru, og hún oft 
og einatt látin bera alla verslunina. 
En landssjóður hefir ekki haft óþarfa 
vöru til sölu. Kaupmenn gætu því 
hæglega, ef þeir teldu þess þurfa og 
vildu, selt vörur þær, er landssjóður 
lægi með, undir verði, en lagt þeim 
mun frekar á óþarfa varninginn. Þetta 
má augljóst vera öllum lýð, og því er 
sjálfsagt við því að gera, og til þess er 
þessi heimild.

Þá fann sami háttv. þm. (H. St) að 
því, að orðin »ef þörf gerist« væru feld 
niður, en óþarft væri það, þvi að þetta 
komst inn að eins í ógáti, því að jeg 
miðaði brtt. mína við 3. gr. En eins 
og nú hagar málinu, er hjer að eins 
um orðabreytingu, en enga efnisbreyt- 
ingu, að ræða. Óþarfi að tvítaka orðin.

Jeg ætla mjer ekki að fara að verja 
landsstjórnina fyrir gerðir hennar; bæði 
er það langt frá umræðuefninu, og eins 
er hæstv. stjórn sjálf fær um það, en 
jeg veit ekki til, að stjórnin hafi mis- 
beitt valdi sínu gagnvart nokkrum ein- 
staklingi þjóðfjelaguins; þvert á móti 
hefir stjórnin fremur gert of lítið fyrir 
landsverslunina, og það einmitt af þvi, 
að hún hefir viljað forðast að troða á 
tær kaupmanna. Jeg hygg, að landið
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hafi beðið stórtjón af þessari tilhliðrun- 
arsemi stjórnarinnar. Og það virðist 
vera sjerstaklega óþarft að koma nú 
fram með þessa ljettvægu mótbáru, þar 
sem allir forstöðumenn landsversiunar- 
innar nema einn eru kaupmenn.

I sambandi við þetta vil jeg taka 
það fram, að það er ósköp leiðinlegt 
að heyra þennan sífelda jarm kaup- 
manna um, að stjórnin fái alræðisvald 
yfir verslun landsins. Það er meining- 
in, að stjórnin notfæri sjer þetta vald, 
og jeg teldi það verst, ef hún gerði það 
ekki.

Jóhannes Jóbannesson: Jeg
vil að eins leyfa mjer að gera athuga- 
semd við orðalagið á brtt. á þgskj. 359. 

í brtt. eru þrisvar nefnd lög nr. 5,
1. febr. 19J7, um heimild fyrir lands- 
stjórnina til ýmsra ráðstafana út af 
Norðurálfuófriðnum. Þetta er gert í 1. 
gr., 2. gr. og fyrirsögninni. Mjer flnst, 
að það færi betur á, að í 2. gr. stæði »2. 
gr. sömu laga«, í stað »2. gr. laga nr. 
5, 1. febr. 1917«, eins og nú stendur 
þar, og vil jeg beina því til forseta, 
hvort eigi megi líta svo á, sem það 
megi álítast sem »redaktionelt« atriði, 
ef 1. gr. verður samþykt. Eins hefði 
mjer þótt fara betur á þvi, að likt orða- 
lag hefði verið i 1. gr., en lagaupptekn- 
ingin sjálf að eins í fyrirsögninni. En 
annars lít jeg svo á, sem betur hefði 
farið á að fella lögin í eina heild en 
hafa þau í mörgum smábútum.

Kristinn Daníelsson: Jeg vil
leyfa mjer að bera fram þá spurningu 
til hæstv. forseta, hvernig hann ætli að 
haga atkvgr. um brtt. á þgskj. 359. 
Þær eru allar bornar fram sem ein brtt, 
en eru í raun og veru þrjár brtt., svo 
að æskilegast væri, að hver einstök gr. 
fyrir sig sje borin upp. (Forseti: Jeg

tel það rjettast). Jeg fyrir mitt leyti 
mun greiða atkv. með 1. og 3. gr., en 
jeg sje ekki ástæðu til að fella niður 
orðin »ef þörf gerist«, og mun því eigi 
greiða atkv. með 2. gr. Það gæti vald- 
ið mi8skilningi, en ekkert gagn gert.

Sigurjón Friðjónsson: Vegna 
þess, að mál þetta var til athugunar 
hjá nefnd, sem jeg á sæti i, þá vildi 
jeg gera stutta athugasemd við’ummæli 
háttv. þm. Snæf. (H. St.) um, að altaf 
sje verið að herða ákvæðin. Þetta er 
ekki rjett, því að í frv., er það kom 
fyrst fram, var beinlínis bannað að 
flytja ónauðsyDjavöru til landsins öðru- 
vi8i en með sjerstöku leyfi. A þetta 
vildi nefndin ekki fallast, en vildi breyta 
því á þá leið, að stjórnin gæti bannað 
innflutning á þeirri vöru, sem hún teldi 
ónauðsynlega; en nefndin tók siðar þá 
till. aftur og fjelst á till. háttv. þm. 
ísaf. og flm. frv. (M. T.) um að heim- 
ila stjórninni að banna innflutning á 
vörum til landsins, eftir því sem henni 
kynni að þykja nauðsynlegt.

Nú er í raun og veru búið að leggja 
bann á alla aðflutninga til landsine, 
nema eftir leyfi nefndar, er stjórnin 
heflr skipað. Þetta er gert með reglu- 
gerð, sem birt hefir verið í Lögbirtinga- 
blaðinu. Jeg veit ekki, eftir hverju 
stjórnin- hefir farið, er hún gaf út þessa 
reglugerð; jeg verð að telja það hæpið, 
að hægt sje að finna nokkra stoð fyrir 
þvi í núgildandi lögum, en því lít jeg 
8vo á, sem nauðsyn beri til, að lög sera 
frv. þetta verði afgreidd hjer á þing- 
inu. En jeg skal játa það, að hjer er 
nokkuð langt farið, og jeg greiði hik- 
andi atkv. með frv.

Ilalldór Steinsson: Háttv. þm. 
ísaf. (M. T.) var að tala um það, að 1. 
gr. á þgskj. 359 væri nauðsynleg, því
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að ef hún yrði ekki samþ., þá gætu 
kaupmenn sama daginn og Btriðið hætti 
keypt vörur og flutt til landsins, og þá 
selt ódýrara en landsverslunin, svo að 
Iand8ver8lunin biði tap við það. Þessi 
ástæða er mjög Ijettvæg, þvi að það 
eru engin likindi til þess, að vörur stór- 
falli í verði alt í einu, og tap lands- 
verslunarinnar gæti aldrei orðið mikið. 
Forðinn er ekki svo ýkjamikill. (M. T : 
Hann g'æti verið það). Hann hefir aldr- 
ei verið það hingað til, og líkt verður 
víst eftirleiðis.

Sami háttv. þm. (M. T.) sagðist eigi 
skilja jarm þann, er væri um mál þetta 
frá mjer og kaupmönnum landsins. Jeg 
hefi aldrei skoðað mig sem málsvara 
kaupmanna, en min vegna má hann 
gjarnan nefna það »jarm«, þegar haldið 
er frara rjettmætum kröfum fjölda 
margra manna i landinu og rjetti vissra 
stjetta. Annars virðist svo, sem háttv. 
þm. Isaf. (M. T.) hafi með undarlegum 
hætti geret verndari stjórnarinnar um 
þessi mál, en honum heíir langt frá því 
farist það fimlega, og bendir það ótví- 
rætt á það, að hugur fylgi lítt máli. 
Það mega og allir skilja, er vilja beita 
skynsemi sinni, að eðlilegt er. Ætíð 
slæmt að verja rangt mál.

Háttv. 1. landsk. varaþm. (S. F.) vildi 
færa bætur fyrir hönd nefndarinnar. Er 
það eðlilegt, þar sem hann á sæti í 
nefndinni, og gera skal jeg það honum 
til hugfróunar að játa, að frekar var 
bót að till. nefudarinnar, þótt þær væru, 
eins og jeg sagði áðan, óverulegar, því 
að eftir brtt. nefndarinnar var heimild 
þessi veitt stjórninni, en eins og oft 
hefir sýut verið á þessu þingi, þá hafa 
stjórninni þegar verið veittar ofmiklar 
heimildir og því ekki rjett að bæta við 
þær. A þetta atriði legg jeg áherelu, 
því að brautin, sem hjer er gengin, er 
stórhættuleg og getur leitt beint til 
glötunar.

Eggert Pftlsson: Jeg hefi ekki 
átt kost á að taka þátt í umræðum um 
þetta mál, þar sem jeg hefi verið fjar- 
verandi, og vil því nota tækifærið nú 
við þessa síðustu umr. til að gera með 
fám orðum grein fyrir atkv. mínu.

Jeg fæ ekki sjeð, að frv. sje á nokk- 
urn hátt nauðsynlegt, eða að það bæti 
í einu eða öðru úrástandinu, eins og nú 
er komið.

Stjórnin hefir nú nýlega skipað inn- 
flutningsnefnd, sem alla ber skylda til 
að snúa sjer til. Skal jeg láta ósagt, 
hvort stjórnin hafi haft nokkra heim- 
ild til þessarar ráðstöfunar, en þar sem 
þing nú er saman komið, og þar eð það_ 
hefir tekið þessu þegjandi og hljóða 
laust, má telja, að það hafi með þögn- 
inni viðurkent, að stjórnin hafi ekki 
farið lengra en hún hefir heimild til. 
Annars hefði þingið hlotið að nema 
þessa ráðstöfun hennar úr gildi. En 
fyrst nú svona er komið, er það öllum 
augljóst, að aðalatriði frv. er þegar 
gengið í gildi.

Hitt atriðið, að stjórnin fái heimild 
til að ákveða, hve mikið skuli lagt á 
innfluttar vörur, virðist í fljótu bragði 
meira nýmæli. En ef betur er að gáð> 
sjest, að það er líka óþarft. Enn sem 
komið er er verðlagsnefndin við lýði, 
og hennar verk er einmitt, eða á að 
vera, að ákveða verð á vöru. Fyret 
þyrfti að minsta kosti að afnema verð- 
laganefndina, áður en þörf er á þessu 
nýja ákvæði. Það væri til einkis gagns, 
en gæti orðið til bölvunar, að hafa það 
tvent i lögum, að bæði verðlagsnefnd 
og stjórn ákvæðu verðlag á vöru.

Frv. er fálm út i loftið. Fáar hrepps- 
nefndir i landinu mundu láta slikt smið 
frá sjer fara. Þegar litið er á kring- 
umstæðurnar, sjest, að það er gersam- 
lega óþarft, og greiði jeg hiklaust atkv. 
á móti því.
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Atvinnnmálaráðherra (S J.):
Það heflr verið rjettilega tekið fram af 
háttv. flm. brtt. á þgskj. 359(M.T.), að full 
þörf er á sliku lagaákvæði. Jeg lít svo 
á, að hugsanlegt Bje, að einhver mót- 
mæli yrðu hafln gegn skipun innflutn- 
ingenefndarinnar, þótt enn hafl þau 
ekki fram komið, og væri þá gott að 
hafa slík lög sem þessi, til þess að ekki geti 
orkað tvimælis um skipun nefndarinn- 
ar. Stjórnin hefir að vísu litið svo á, 
að húu hefði fulla heimild til að setja 
ákvæði um vöruaðflutninga, en heyrst 
hefir, að einhverjir líti öðruvísi á það 
mál.

Niðurlag 2. gr. er aftur alnýtt ákvæði. 
Nú mun vera til umræðu í háttv. Nd. 
frv. um afnám verðlagsnefndarinnar, og 
væri slíkt ákvæði og þetta nauðsynlegt, 
ef það umgetna frv. nær fram að ganga. 
Og þótt verðlagsnefnd verði ekki af- 
numin, er full þörf á ákvæðinu Verð- 
lagsnefndinni væri það kappnóg verk- 
efni að ákveða verðlag á innlendri 
vöru.

Jeg verð að líta svo á, að frv. þetta 
sje þarft og gott og komi ekki í bága 
við neitt, sem nú er í lögum.

Guðmundur Björnson: Jeg tel
mjer skylt að tala fáein orð i þessu 
máli áður en gengið er til atkv, því 
að talsvert heflr bryddað á misskiln- 
ingi í umræðunum, einkum þó í ræðu 
háttv. 1. þm. Rangv. (E. P.). Hann 
áleit, að verðlagsnefndin væri að sjálf- 
sögðu afnumin, ef þetta frv. verður 
samþ., og hefði átt að byrja á því áður 
en þetta frv. var borið fram. Þessi 
ummæli eru bygð á fullkomnu þekk- 
ingarleysi á þvi, hvernig þessum mál- 
um er nú hagað. Verðlagsnefndinni er 
ætlað það verkefni, að hafa eftirlit með 
vöruverði smásalanna og verði á inn- 
lendri vöru. Það liggur í augum uppi, 
að hvað sem frv. því, sem nú er til

umr., líður, þá kemur það ekkert við 
verðlagi á innlendri vöru. Er því jöfn 
þörf á verðlagsnefnd eftir sem áður, 
þótt frv. verði að lögum. Það hefir 
komið í ljós, að sumum er ekki full- 
ljóst, hvert frv. stefnir. Hæstv. forsæt- 
isráðherra var það ljóst, og því mælti 
hann öfluglega með frv., er það kom 
fyrst til umr. í frv. er átt við, að lands- 
Btjórnin taki í taumana, ef stórkaup- 
mennirnir, sem áður hjetu umboðssalar, 
— þeir, sem selja smákaupmönnunum 
—, ef þeir leggja of mikið á vöruna.

Jeg get frætt menn á því, að það er 
býsna erfitt að hafa eftirlit með kaup- 
mönnum, en þó hvergi nærri ógerlegt, 
enda hefir það verið gert að miklu 
meira leyti en menn vita af. Rann- 
sóknir verðlagsnefndarinnar í vetur 
leiddu i ljós, að álög smákaupmanna 
voru yflrleitt ekki fram úr hófi. En alt 
öðru máli var að gegna um stórkaup- 
mennina. Áður en ófriðurinn mikli 
hófst var atvinnu þeirra öðruvísi hag- 
að en nú er. Þá voru þeir umboðssal- 
ar. Þá keyptu þeir útlendar vörur fyrir 
reikning smákaupmannanna og fengu 
fastákveðin umboðslaun fyrir. En nú 
heflr þetta gersamlega breyst. Alveg 
umsnúist. Hjer er engin umboðsversl- 
un til lengur. Ef smákaupmaður kem- 
ur til stórkaupmanns og biður hann að 
kaupa fyrir sig vörur, fær hann þetta 
svar: »Nei, það geri jeg ekki. En þú 
getur fengið þessar vörur keyptar hjá 
mjer«. Þessi breyting á stórversluninni 
hefir ekki orðið almenningi til hagsæld- 
ar og ekki heldur hinni eiginlegu kaup- 
mannastjett — hinni stóru verslunar- 
stjett. En hvere vegna hefir þessi breyt- 
ing orðið? Það liggur i augurn uppi. 
Þegar vandræðin aukast, sjá stórkaup- 
mennirnir sjer leik á borði og setja 
amákaupmönnunum stólinn fyrir dyrn- 
ar, neyða þá til að kaupa vörur hjá 
sjer. Það hafa þeir getað, því að sam-
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kepnin er svo lítil. Þessa eru ótal 
dæmi. Verðlagsnefndin hefir sannanir 
fyrir þvi. Þetta er dómur hennar um 
fle8ta stórkaupmennina: að þeir hafa 
lagt óhæfilega mikið á vöruna. En lög- 
in, sem verðlagsnefnd hefir haft við að 
styðjast, hafa gert henni ómögulegt að 
taka i taumana.

Þessi leið, sem nú er fyrirhugað að 
fara, til að koma í veg fyrir óhæfileg- 
an stórkaupmannagróða, hefir fyrir lif- 
andi löngu verið lögleidd annarsstaðar. 
Verðlagsnefndin fjekk áþreifanlegasta 
VÍ88U um það þ«egar við fengum rúg- 
inn frá Danmörku. Honum fylgdi það 
ákvæði, að stórkaupmenn mættu ekki 
leggja á hann nema takmarkað, lágt 
ómaksgjald. Þess vegna fengum við 
rúginn með skikkanlegu verði. En hjer 
á landi hefir iandsstjórnin hingað til 
ekki haft minstu heimild til að tak- 
marka álag stórkaupmanna. Þess vegna 
er frv. það, er nú er fram komið, bráð- 
nauðsynlegt. Það er bráðnauðsynlegt 
vegna þess, að það er sannanlegt, að 
stórkaupinenn hafa lagt óhæfilega mikið 
á brýnustu nauðsynjavörur.

Jeg ætla mjer ekki að fara að dnla 
um það, hvort afnema skuli verðlags- 
nefndina. Jeg hefi haft þann starfa á 
hendi, eins og margan annan vanþakk- 
látan starfa í þjóðfjelaginu, og kvíði jeg 
ekki því að losna við hann. En þótt 
þetta frv. verði samþ, er jöfn nauðsyn 
á verðlagsnefnd og verið hefir.

Jeg vona, að háttv. deild skilji nú, 
að hjer er hvorki vitleysa nje óþarfi á 
ferðum. En því vil jeg bæta við, að 
eins og alt er nú orðið örðugt hjer í 
landi, þarf Alþingi ekki síður að hugsa 
eitthvað um alla þá, sem kaupa, og 
ekki eingöngu um hina himnesku fram- 
leiðendur.

Eggert Pálsson: Háttv. 6. landsk. 
þm. (G. B.) virtist mjer ekki ósamþykk-

ur um annað aðalatriðið í ræðu minni, 
sem sje það, að ákvæði um, að lands- 
stjórnin geti bannað innflutning á vör- 
um til landsins, sje algerlega óþarft, 
þegar búið er að skipa innflutnings- 
nefnd. Það liggur i augum uppi, að 
um þetta þarf ekki nýjan lagabókstaf, 
enda hreyfði háttv. 6. landsk. þm. (G. 
B.) ekki andmælum gegn því.

Um hitt atriðið, hvort landsstjórninni 
skuli veitt heimild til að ákveða, hve 
mikið megi leggja á vöru, snerist ræða 
hans aðallega. Jeg leit aftur á móti 
svo á, að þetta heyrði undir verkahring 
verðlagsnefndarinnar. Háttv. 6. landsk. 
þm. (G. B) hjelt því fram, að verðlags- 
nefndin væri jafnnauðsynleg, þótt þetta 
frv. yrði samþ., væri nauðsynleg til að 
hafa eftirlit með verðlagi smákaup- 
manna, og má ske bráðnauðsynlegust 
til að ákveða verð á innlendri vöru, til 
þessað trygt verði.að hinirleiðuframleið- 
endur fái ekki of mikið fyrir sína vöru. 
Þessu má auðvitað halda fram, og það 
mætti kann ske eins vel halda því fram, 
að ein einasta verðlagsnefnd væri mjög 
ófullnægjandi, að það þyrfti helst eina 
fyrir sjávarafurðir og aðra fyrir land- 
búnaðarafurðir. Þá yrðu enn fleiri um 
bitlingana. Nú er það min skoðun, að 
verðlagsnefnd eigi að ákveða alt verð- 
lag. Háttv. 6. landsk. þm. (G. B.) hjelt 
því fram, að verðlagsnefnd væri ómögu- 
legt að setja neinar skorður við álagi 
stórkaupmanna, en það er misskilning- 
ur, og síst skil jeg, að stjórninni yrði 
það auðveldara. Verðlagsnefnd getur 
ákveðið verðlag hjá smákaupmönnun- 
um, og girt með því fyrir, að stórkaup- 
mennirnir geti umsett vörur sínar nema 
með hæfilegu álagi. Þetta hefði verð- 
lagsnefnd getað gert, en hún ljet ekki 
verða af því. í stað þess hefir hún 
einlægt verið að höggva i innlendu vör- 
una. Utlendu vöruna hefir hún forðast 
eins og heitan eldinn og látið sig litlu
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skifta, þótt verð á henni stigi von úr 
viti.

Ágreiningurinn milli min og háttv. 6. 
landsk. þm. (G. B.) er aðallega um það, 
hve langt verksvið verðlagsnefndar nái; 
þar sýnist sitt hverjum. Og hvor rjett- 
ara hafi fyrir sjer er ekki okkar að 
dæma um. En hvernig sem á það kann 
að verða litið, þá held jeg fast við þ^ 
skoðun, að verðlagsnefndin sje orðin al- 
óþörf, ef frv. verður samþ., því að þá 
hefir hún ekkert annað að gera en að 
vaka yfir verðlagi innlendu vörunnar, 
sem jeg tel enga þörf á, þvi að verð 
hennar hlýtur, eins og lika reynslan 
hefir sýnt, að hækka eða lækka eftir 
því, hvort framboð á henni er litið eða 
mikið, hvað sem verðlagsnefnd segir.

Gaðmundur Bjðrnaon: Það eru
tvö atriði i ræðu háttv. 1. þm. Rang. 
(E. P.), sem jeg vil drepa á.

Það fyrra voru meiðyrðin til mín Um 
bitlingaþágu. Nefni jeg það bara til 
þess að sýna, að jeg skildi hvert fór, 
en ekki til þess að bera af mjer eða 
svara þeim á neinn hátt. Þeir koma 
tímarnir, að sannleikurinn kemur i ljós 
í þessu efni sem öðrum. Bið jeg ró- 
legur eftir dómi framtíðarinnar, þó að 
stundum seint komi, um mín störf, og 
læt mjer i ljettu rúmi liggja, hvaða dóm 
háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) kveður upp 
i dag um mig.

Annað atriðið er það, sem oft hefir 
verið minst á, að verðlagsnefndin hafi 
lagst á innlondu framleiðsluna, en alls 
ekki skift sjer af verði á útlendri vöru. 
En þetta er jafnrangt fyrir það, þótt 
oft hafi það verið haft á lofti. Verð- 
lagsnefndin hefir sifelt rannsakað itar- 
lega vöruverð hjá kaupmönnum, og yfir- 
leitt hefir það ekki reynst ósanngjarnt 
eftir innkaupsverði þeirra. Satt er það að 
visu að einstöku sinnum hefir verð verið

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

skrúfað upp í bili, einkum þegar akort- 
ur hefir verið á einhverjum vöruteg1 
undum. Þegar slíkt hefir komið fyrir 
eyru verðlagsnefndar, hefir hún ávalt 
lagfært það, ef það hefir ekki verið kom- 
ið í samt lag áður en henni hefir verið 
gert viðvart, eins og átt hefir sjer stað. 
Það hefir því fátt þurft að lagfæra hjá 
kaupmönnum. En hvaðan fá þeir vör- 
ur sínar með þessu geypiverði? Þeir 
fá þær yfirleitt ekki frá útlöndum fyrir 
eigin reikning, heldur kaupa þeir af 
stórkaupmönnunum. Þarna er það, sem 
skórinn kreppir að! Þarna þarf að kippa 
í tauminn!

Vil jeg svo mælast til þess við háttv. 
bjargráðanefnd þessarar deildar, að hún 
kynni sjer þau skjöl frá verðlagsnefnd 
þessu máli viðvikjandi, sem liggja inn- 
an þinghúsveggjanna og hafa legið hjer 
frammi frá þingbyrjun, án þess að 

»þeirra hafi nokkurn tima verið getið í 
prentuðum skjölum þingsins hingað til. 
Jeg vona, að þingmenn fari ekki svo 
heim, að þeir hafi ekki kynt sjer betur 
þessi skjöl. En þegar menn hafa kynt 
sjer þau, skal jeg tala betur við þá um 
þessi mál.

Atvionumálaráðherra (S. J.)s
Það er mjög mikill munur á þvi, að 
setja hámarksverð á hverja vörusend- 
ingu, sera til landsins kemur, og hinu, 
að ákveða, í eitt skifti fyrir öli, hve 
mikið megi færa vöruverð fram, eftir 
að varan er komin i geymsluhús hjer 
á landi. Siðari aðferðin er miklu greið- 
ari og framkvæmanlegri.

Jeg efast ekki um, ef þessar reglur 
verða samþyktar og koma til fram* 
kvæmda, að þá verði gætt allrar varúðar 
i þvi, að kosti seljenda verði ekki 
þröngvað, svo að það dragi úr viðleitni 
þeirra i þvi að draga vörur að landinu.

Og þá mun þetta einnig verða til 
48
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þess, að hægra verði að koraa í vrg íyr- 
ir álögur heildsalanna, sem háttv. 6. 
landsk. þm. (G. B.) mintist á.

En þetta þarf alla ekki að vera skelf- 
andi fyrir kaupmenn, því að eftir upp- 
lýsingum háttv. 6. landsk. þm. (G. B.) 
hafa þeir íiestir lagt á vörur sínar með 
sanngirni, en hafi einhverjir gengið þar 
of langt, er það ekki nema sanngjarnt, 
að þeir sætti sig við sömu kjör og stjett- 
arbræður þeirra. En aftur á móti geta 
þeir losnað við grunsemdir, sem að 
ósekju hafa fengið orð fyrir ósanngjarn- 
ar álagningar.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg skal 
geta þess strax, að jeg er bókstaflega 
samþykkur brtt. háttv. þm. ísaf. (M. 
T.), nema jeg álft, að gera þurfi orða- 
breyting þá, sem hv. þm. Seyðf. (Jóh. 
Jóh.) benti á.

Jeg get ekki skilið, hvernig hv. þm. 
hafa getað haldið því fram, að frv. 
þetta væri óþarft, og það kemur af því, 
að jeg get hvergi fundið í lögum nr. 5, 
1. febrúar 1917, eða lögum nr. 6, 8. 
febrúar 1917, neitt áreiðanlegt ákvæði, 
sem heimili stjórninni það, sem hjer er 
farið fram á. Og þar sera lagaákvæði 
um þetta er ekki til áður, þá er ekki 
hægt að segja^að frv. sje þýðingarlaust: 
hitt væri sönnu nær að segja, að það 
væri skaðlegt, ef menn þá hefðu nokk- 
ur rök að færa fyrir að svo væri.

Brtt. fin8t mjer fara að öllu leyti i 
rjetta átt. Það er vitanlegt, þar sem í 
fyrsta lagi verður að takmarka aðflutn- 
inga til landsins, vegna farkosta, og i 
öðru lagi verður að takmarka peninga- 
útlát landsins, að þá verður stjórnin að 
hafa heimild til að banna aðfiutning á 
ónauðsynlegum vörum og einnig að tak- 
marka aðflutning á vörum, sem ekki 
teljast með öllu ónauðsynlegar, til þess 
að helstu nauðsynjar náist.

Það ætti nú öllum að vera ljóst, að

svo mikilsvert atriði sem þetta þárf 
beint lagaákvæði, en ekki dugir að lesa 
það milli línanna í öðrum lögum, eða 
þótt fá megi það út úr anda þeirra, sem 
svo er kallað.

Jeg álít það einnig nauð9ynlegt, að 
landsstjórnin hafi heimild til að ákveða 
álag á vörum.

Eins og háttv. 6. landsk. þm. (G. B) 
lók fram, hefir verðlagsnefndin rann- 
sakað verðlag stórkaupmanna og kom- 
ist að þeirri niðurstöðu, að þeir leggi 
óhæfilega mikið á vörur sínar.

Bjargráðanefndinni er einnig kunnugt 
um þetta, af dæmum, sem tilgreind eru 
í skjölum, sem stjórnin hefir lagt fyrir 
hana, og hefir hún komið fram með till. 
út af því um tilhögun landsverslunar- 
innar í ýmsum greinum.

Þá er ný brtt., við 1. gr. laga nr. 5, 
1. febrúar 1917, sem háttv. þm. Snæf. 
(H. St.) kallaði siðustu útgáfuna. En jeg 
tel þá brtt rjettmæta og ekki þýðing- 
arlausa.

Árangurinn af henni hlýtur að verða 
sá, að kaupmenn geta ekki samdægurs 
og stríðinu lýkur breytt verðlagi á vör- 
um 8ínum og farið að keppa við lands- 
verslunina. En það álít jeg að sje 
nauðsynlegur varnagli til að verja hana 
tjóni, því að eins og kunnugt er víkur 
öðruví8i við með hana en aðrar versl- 
anir. Henni er altaf ætlað að selja eins 
lágt og hægt er, en kaupmenn geta 
lagt á vörur sínar eftir vild og bætt 
sjer þannig fyrirfram halla þann, sem 
þeir verða fyrir, þegar vörur falla í 
verði, en þetta er ekki heimilt fyrir 
landsverslunina. Það gæti því skift 
tugum þúsunda eða jafnvel miljónum, 
sem tapaðist við verðfall að stríðslok- 
um, ef ákvæði þetta væri ekki. öðru 
máli væri að gegna, ef landsstjórninni 
væri nú heimilað að leggja á vörurnar 
fyrir því væntanlega verðfalli.

Kaupraannastjettinni er ekki heldur

756
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gert rangt til með þessu, þegar þess er 
gætt, að landsverslunin verslar með að 
eins fáar vörutegundir og þá helst þær, 
sem síst græðist á, og þar sem lands- 
veralunin mundi strax hætta að flytja 
inn vörur, þá yrði það ekki nema nokk- 
urra mánaða bil, uns kaupmenn gætu 
aftur farið að taka gróða sinn óskertan.

Og fyret og fremst ber okkur að taka 
tillit til hags landssjóðs og setja hann 
hærra en kaupmannastjettina.

Jeg skil því ekki, hvernig sumir hv. 
þm. geta verið á móti frv. þessu, sem 
er í öllum greinum þarft og rjett. Verð- 
lagsnefndin kemur í rauninni ekki þessu 
máli við, en jeg lít þó svo á, að ef út. 
flutningsnefndinni verður starf sitt of- 
vaxið, þá sje rjett að halda verðlags- 
nefndinni, en auðvitað mun þetta ljetta 
störf hennar að miklum mun.

Magnús Torfason: Jeg vil að 
eins út af orðum háttv. 2. þm. G.-K. 
(K. D.) taka það skýrt fram, að orðin 
»ef þörf geri8t« voru tekin úr 2. gr. 
sem orðabreyting að eins. Þar liggur 
ekki á neinn hátt efnisbreyting á bak 
við.

Jeg er því lika samþykkur, að í 2. 
gr. færi betur að spgja: »Aftan við 3. 
tölulið 2. gr. sömu laga«, og vona jeg, 
að laga megi þetta í prentuninni, án 
þess að koma með brtt. um það.

Forseti: Út af orðum háttv. 2. þm. 
G.-K. (K D.) um atkvæðagreiðsluna 
skal jeg geta þess, að jeg er honum 
sammála um, að bera skuli undir atkv. 
hvern lið fyrir sig í brtt. þessari, sem 
er 3 í liðum.

Og verði 1. liður hennar samþyktur, 
þá fellur niður frvgr. á þgskj. 341, en 
verði sá liður feldur, verður hún að 
Standa,

ATKVGR.
Brtt. 342. tekin aftur.

— 359., 1. gr., samþ. með 11:1 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: Jóh. Jóh, K. E, K. D, M. T, S. 
E, S. J., S. F, G. G, G. Ó., H. 
Sn, G. B.

nei: H. St. «
Tveir þm. (M. K. og E. P.) greiddu 
ekki atkv, af ástæðum, er foreeti 
tók gildar.

Brtt. 359., 2. gr, samþ. með 10:4atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

jd: M. T, S. E, S. J, S. F, G. G, 
G. Ó, H. Sn, Jóh. Jóh, K E, G. B.

nei: K. D, M. K, E. P, H. St.

Brtt 359, 3. gr, samþ. með 11 shlj. 
atkv.
Frv, svo breytt, samþ. með 11:2 
atkv. og afgr. til Nd.

Á 51. fundi í Nd, þriðjudaginn 18. 
júnf, var útbýtt

Frumvarpi til laga um viðauka við 
lög nr. 5, 7. febrúar 1917, um heimild 
fyrir landsstjómina til ýmsra rdðstafana 
út af Norðurdlfuófriðnum,
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (A. 368).

Á 52. fundi í Nd, fimtudaginn 20. 
júní, var frv. tekið til 1. umr.

Einar Arnórsson: Jeg vil leggja 
til, að þessu frv. sje vísað til bjarg- 
ráðanefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með öllum gr.

48*
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atkv. og til bjargráðanefndar (sjá A. 
bls. 545) með öllum gr. atkv.

Á 60. fundi í Nd., mánudaginn 1. 
júlí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 368, 
n. 408).

Frsm. (Björn Kristjánsson):
Eins og sjest á nái, leggur bjargráða- 
nefnd til, að frv. þetta verði samþ. eins 
og það kom frá háttv. Ed., með svolítilli 
breytingu, að í staðinn fyrir það, að 
stjórninni skuli heimilt að ákveða, hve 
mikið skuli lagt á vöruna, komi: hve 
mikið megi leggja á i heildsölu.

Fyrsta breytingin, sem frv. gerir, er 
sú, að í lögunum um heimild fyrir lands- 
stjórnina til ýmsra ráðstafana út af 
Norðurálfuófriðnum er gert ráð fyrir, 
að þau standi meðan ófriðurinn stendur, 
en i frv. er ætlast til, að þau standi 
þangað til öðruvísi er ákveðið. Það 
getur ekkert verið á móti þvi, að þing- 
ið ákveði það sjálft, hve nær lögin skuli 
numin úr gildi, því að enginn veit, hve 
lengi ófriðurinn stendur eða hvort lag- 
anna rauni þurfa við lengur eða skemur.

Þá er önnur breytingin sú, að leyfa 
stjórninni að banna innflutning á vör- 
um til landsins. Þetta ákvæði á að 
miða að því að hefta aðflutniug á vör- 
um til landsins, sem roenn geta verið 
án, meðan svo þröngt er um skipakost, 
að tvísýnt er, hvort nægilegar nauð- 
synjavörur fást fluttar. Þetta hefir nú 
auðvitað verið gert áður. Stjórnin hefir 
krafist þess, að skipaeigendur legðu fram 
skrá yfir þær vórur, sem óskað hetír 
verið að fá fluttar með skipurn þeirra, 
og hefir stjórnin ákveðið, hvað skyldi 
leyft að flytja af þvi, sem um var beð- 
ið. Þó að þessum >praxis« hafi verið 
fylgt áður, þá er ekkert á móti því að 
ákveða hann með lögum,

Þá kem jeg að siðasta málsliðnum i 
þessari grein, að stjórnin hafi heimild 
til að ákveða, hve mikið skuli lagt á 
vöruna. Þvi virðist ofaukið, að þetta 
gildi yfirleitt meðan lög um verðlags- 
nefndir eru í gildi. Vill nefndin þvi 
binda þetta verðlag einungis við heild- 
sölu, og bendir hún á i nál., að rjettast 
muni, að innfiutningsnefnd hafi eftirlit 
með þessu, þar sem hún á kost á að 
sjá alla reikninga heildsalanna. Væntir 
nefndin þess, að háttv. deild samþykki 
þessa brtt. hennar.

Verið getur, að nefndin komi með 
frekari brtt. við frv. við 3. umr., eftir 
ósk hæstv. stjörnar. Stjórnin hefir ósk- 
að eftir heimild til þess að hafa frek- 
ara eftirlit með og jafnvel banna út- 
fiutning á innlendum vörum. En óráðið 
er enn þá, hvernig sú brtt. muni verða.

Jeg hefi svo ekki ástæðu til þess að 
ræða frekar um málið; það er ofurein- 
falt, og ræður nefndin háttv. deild til 
að samþykkja frv. með þessari breyt- 
ingu.

Pjetur Ottesen: Jeg get ekki 
fallist á brtt. háttv. bjargráðanefndar 
við frv. þetta. Það kemur skýrt í ljóa 
í nál., að nefndinni hefir ekki þótt fiv. 
nógu ákveðið, en jeg hygg, að nefndinni 
hafi ekki tekist vel að bæta úr þeim 
ágalla, með þvi að draga úr gildi og 
þýðingu frv. Háttv. nefnd hefði þá átt 
að kveða nánar á um þessi atriði, án 
þess að draga jafnframt úr gildi frv. 
En jeg get ekki betur sjeð en að frv. 
sje allskýrt eíns og það er.

Nefndin vill einungis heimila stjórn- 
inni að ákveða verð á vörum í heild- 
sölu. Stærsti heildsali hjer á landi er 
landsverslunin, og veit jeg ekki, hvort 
þetta á að skilja svo, að nefndinni þyki 
áatæða til þess að gera slikar ráðstafan- 
ir gegn henni.

Þá raintist háttv, frsm, (B. K.) á, að
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komið værí fram frv. um að afnema 
verðlagsnefndina, og meðan ekki væri 
útsjeð um, hvernig því frv. reiddi af, 
þætti nefndinni ekki þörf á, að heimild- 
in nái lengra en þetta. Jeg vona nú, 
að verðlagsnefndin verði afnumin, án 
þess að settur verði á stofn nokkur 
verðlagsnefndarbróðir eða því um líkt, 
eins og háttv. bjargráðanefnd leggur til. 
Það heflr þegar sýnt sig endur fyrir 
löngu, að verðlagsnefnd orkar engu í 
þessu efni; það er því engu bætt, þó að 
svo slysaiega tækist ti), að frv. um af- 
nám verðlagsnefndar næði ekki fram 
að ganga.

Þar sem því hefir verið haldið fram, 
að verðlagsnefnd gæti betur haft eftir- 
lit með vöruverði heldur en innflutn- 
ingsnefndin, þá er það min skoðun, að 
innflutningsnefnd hafi einmitt rniklu betri 
tök á þvi. En um hitt eru mjög skift- 
ar skoðanir, hvort nauðsynlegt bafí í 
rauninni verið að skipa innflutnings- 
nefnd. Það lita margir svo á, að starf 
hennar verði ekki svo erfltt eða um- 
svifamikið, að forstjórar landsverslunar- 
innar hefðu ekki getað bætt því við sig. 
En þar sem nefnd þessi er nú skipuð 
hvort sem er, ætti hún mjög auðveld- 
lega að geta tekið að sjer og framfylgt 
— að 8vo miklu leyti sem hægt er að 
framfylgja — því ætlunarverki verðlags- 
nefndar, að hafa eftirlit með vöruverði, 
ekki einasta heildsalanna, heldur einnig 
smásalanna.

Það er alkunna, hve langt eftirlit verð- 
lagsnefndar heflr náð. Getur verið, að 
því hafl verið ábótavant af þeirri ástæðu, 
að henni hafí ekki verið fengið nóg vald 
til þess, að hún gæti látið til sin taka. 
En svo víðtækt vald ætti innflutnings- 
nefnd að hafa, og það því fremur, sem 
allir vörureikningar ganga i gegnum 
hennar hendur.

Jeg verð því að álíta brtt. nefndar-

innar til skemda og vænti, að hún nái 
ekki fram að ganga.

Frsm. (Bjðrn Kristjánssoo):
Háttv. þm. Borgf. (P. 0.) kvaðst ekki 
geta felt sig við brtt. nefndarinnar, þar 
sem hún dragi úr gildi frv. En jeg vil 
benda háttv. þm. (P. 0.) á, að ef ætlast 
væri til þess, að hjer ætti að vera um 
alment eftirlit með vöruverði að ræða, 
þá hefði frv. þurft að vera miklum mun 
nákvæmara og itarlegra. Stjórnin ætti 
t. d. að hafa heimild til þess að skipa 
menn sjer til aðstoðar og ráðuneytis. 
(P. O.: Þeir eru þegar skipaðir, sera 
sje innflutningsnefnd). Það er ekki sagt, 
að innflutningsnefnd eigi að vera stjórn- 
inni til aðstoðar i þessu efni, heldur er 
að eins bent á það i nál., að hún muni 
best til þess fallin. í frv. sjálfu er 
ekkert ákvæði um þetta.

Að innflutning8nefnd hafi svo litið að 
gera, að hún geti tekið að sjer alt eftir- 
lit með vöruverði, verð jeg að draga í 
efa. Jeg hygg, að hún hafí mikið starf. 
Og þar sem háttv. þm. (P. 0.) sagði, að 
henni ætti að veitast auðvelt að hafa 
eftirlit með vöruverði, þar sem hún tæki 
við öllum vörureikningum, þá er það 
að visu svo, að hún tekur við reikning- 
unum, en eftirlit með vöruverði á öllu 
landinu er svo umfangsmikið starf, að 
nefndin gæti ekki afkastað þvi, þó að 
hún gæfí sig alla við þvi og sinti engu 
öðru. Hygg jeg því, að ekki sje hægt 
að leggja þetta starf á hana, heldur 
verði að skipa aðrar nefndir til þess 
með sjerstökum lögum.

Pjetur Ottesen: Háttv. frsm. (B. 
K.) áleit, að ef hjér væri um alment 
eftirlit með vöruverði að ræða, þyrfti 
frv. að vera miklu nákvæmara og ítar- 
legra.

Jeg lit svo á, að þetta sje alls ekki
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rjett eftir frv.; ef það nær frara að 
ganga óbreytt, eins og það kom frá 
Ed., hefir stjórnin fulla og óskoraða 
heimild til þessa. Þá mintist háttv. 
frsm. (B. K.) á það, að stjórnin þyrfti 
t. d. að hafa heimild til þess að skipa 
menn sjer til aðstoðar og ráðuneytis. 
Þetta er ekki heldur rjett að míou víti, 
því að landsstjórnin hefir fulla heimild 
til þess að haga þessu eftirliti á þann 
bátt, sem henni þykir best henta, og 
liggur þá beinast við að nota innflutn- 
ingsnefndina til þessa eftírlíts, þannig, 
að hún gefi stjórninni nauðsynlegar upp- 
lýsingar í þessu efni. Enda er aðstaða 
hennar til þess einkar hagstæð, þar sem 
allir reikningar yfir aðfluttar vörur ganga 
í gegnum hennar hendur. En jeg vil 
blátt áfram mótmæla því, að stjórnin 
fari að nota þessa heimild sína til þess 
að hleypa af stokkunum fleiri nefndum 
en þegar eru skipaðar. Það er komið 
nóg af því. Jeg held því, að þetta, að 
vilja einskorða heimild stjórnarinnar við 
heildsalana, sje bara til þess að hafa 
dálitla átyllu til þess að halda við verð- 
lagsnefnd í einhverri roynd, en það eru 
nú bara bæirnir, sem eiga að búa að 
þeim verðlagsnefndum, eftir frv. háttv. 
bjargráðanefndar, því sem er hjer næst 
á dagskrá.

Forseettsráðberra (J. M.): Það
skiftir ekki miklu, hvort brtt. bjargráða- 
nefndar verður samþykt eða ekki. Hún 
getur haft talsvert til síns máls. Ef 
verðlagsnefndir verða settar, verður að 
játa, að eðlilegast er, að þær hafi heimild 
til þess að ákveða verðlag kaupmanna 
á þe8sum vörum sem öðrum. Það, sem 
vakti fyrir þeira, er samdi frv, var, að 
ef til vill mætti fela innflutningsnefnd 
að ákveða verðlag í heildsölu og setja 
tryggingu fyrir þ\ í, að aðrir milliliðir 
legðu ekki of mikið á vöruna. Hug- 
myndin var að framkvæma þetta eftir

föstum reglum. Það, sem milliliðir, er 
keyptu af heildsölum, mættu leggja á 
vöruna, færi ekki fram úr ákveðinni 
hundraðstölu.

Eftir verðlagsnefndarlögunum, sem nú 
gilda, getur verðlagsnefnd ákveðið þetta, 
en eðlilegast væri, að innflutningsnefnd 
ákvæði verðið hjá heildsölum. Að frek- 
ari lagaákvæði þurfi hygg jeg ekki, en 
athuga mætti það nánar. Ef verðlags- 
nefndarlögin haldast óbreytt, sje jeg 
ekki ástæðu til þess, að heimildin nái 
lengra en til heildsalanna. Brtt. feliur 
því og stendur með þvi, hvernig fer um 
verðlag8uefndina.

Atvinnumálaráðherra (S. J):
Meðan svo er komið málum, sem nú er, 
að óvíst er, hvort núverandi verðlags- 
nefnd heldur áfram störfum sínum eða 
ekki, og óráðið er, hvort verðlagsnefnd- 
ir verða skipaðar í bæjarfjelögum, hygg 
jeg heppilegast, að þetta atriði verði 
óbundið í frv., að stjórnin geti einnig 
ákveðið verð í smásölu.

Jeg get því ekki fallist á brtt. nefnd- 
arinnar, svo að loku verði ekki skotið 
fyrir þetta, og er jeg að þvi leyti sam- 
dóma háttv. þm. Borgf. (P. 0.). Það 
er ekki víst, að verðlagsnefndin sitji 
framvegis, og gæti stjórnin þá ekki akift 
sjer af verði smásalanna.

Legg jeg því til, að brtt. nefndarinn- 
verði ekki samþ.

ATKVGR.
I. gr. samþ. með 16. shlj. atkv. 

Brtt. 408. feld með 16 : 7 atkv, að við-
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: M. Ó., P. Þ., S. St., Þorst. J., B. 
K., G. Sv., J. B.

nei: M. P., P. 0., St. St., Sv. Ó., Þorl.
J. , Þór. J., B. Sv., B. St., E. A., 
E. Árna., E. J., H. K., J. J., J,
M., M. G., Ó. B.
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Þrír þm. (P. J., S. S. og B. J.) 
fjarstaddir.

2. og 3. gr. samþ. með 15:1 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. víaað til 3. umr. með 15 shlj. 
atkv.

Á 62. fundi í Nd., raiðvikudaginn 3. 
júlí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
368).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og 

afgr. sem

lö q frd Alþinqi.
(Sjá A. 446).

24. Sílgarkaup landsstjórnarinnar.
Á 56. fundi í Ed., miðvikudaginn 3. 

júlí, var útbýtt
Frumwarpi til laga um kaup landg- 

gtjómarinnar á glld (A. 348).
Á 57. fundi í Ed., fimtudaginn 4 júli, 

var frv. tekið til 1. u m r.
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 

— Afbrigði leyfð og samþ.

Frsm. (Guðjón Guðlaugsson):
Mál það, sem hjer liggur nú fyrir til 
1. umr., er flutt að forminu til af bjarg- 
ráðanefnd Ed., en að efni og innihaldi 
er það í rauninni frá báðum bjargráða- 
nefndum þingsins komið. Allitarleg 
greinargerð fylgir frv., og er því ekki 
þörf langrar framsöguræðu.

Eins og kunnugt er, hafa hjer verið 
fulltrúar útgerðarmanna utan af landi,

og hafa þeir,ásamt útgerðarmönnum hjer 
úr Reykjavik og Hafnarfirði, sent stjórn- 
inni og bjargráðanefndum þingsins álits- 
skjal það, sem greinargerð frv. getur 
um. Þó að nú nefndirnar hafi ekki get- 
að orðið eindregið með þeim, þá hafa 
þær þó álitið rjett að bera málið fram 
i þinginu.

í frv. er farið fram á það, að lands- 
stjórnin kaupi 100,000 tunnur af sild, 
til þess að styðja þennan atvinnuveg, 
síldarútveginn. Sjálfir fóru sildarútvegs- 
mennirnir fram á það, að landssjóður 
keyptí 150 000 tunnur, en svo hátt þorðu 
nefndirnar ekki að fara og lækkuðu nið- 
ur i 100,000 tunnur.

Nú er það engum vafa undirorpið, að 
Bíldarútvegurinn er sá atvinnuvegurinn, 
sem veitir mörgu fólki atvinnu hjer á 
landi. Jeg álít því, að þessi atvinnu- 
vegur eigi rjett á að vera studdur, og 
vildi óska, að þeir háttv. þm., sem telja 
sig sjálfkjörna fulltrúa annara atvinnu- 
vega, athugi það vel, að það er ekki 
rjett að leggja á móti þessum atvinnu- 
vegi, aem er svo mikilvægur fyrir land 
og þjóð, heldur eigi þeir líka að styðja 
hann. Sjerstaklega vildi jeg beina þessu 
til fulltrúa landbúnaðarins; þeir mega 
ekki leggjast undir höfuð með að hjálpa 
öðrura atvinnuvegum, sem þörf er á að 
bjarga við, einmitt nú, þegar fyrirsjáan- 
legt atvinnuleysi kreppir að fólki.

Þvi er nú svo farið með þessa at- 
vinnugrein, að þeir, sem hana stunda, 
skiftast annaðhvort í efnamenn, þ. e. 
menn, sem þegar hafa unnið upp það 
mikla fje, sem verður að leggja fram 
til þess, að slíkur útvegur sem þessi verði 
rekinn, og hafa þegar hlotið talsverðan 
arð um fram, og frumbýlinga, þ. e. 
menn, sem hafa þegar lagt mikið i kostn- 
að, til- þess að geta byrjað útgerðina, en 
ekki fengið neitt enn í staðinn. Þetta 
eru aðallega menn, sem hafa byrjað 
alldarútveg eftir að striðið hófst, hafa
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orðið að fá mikið fje lánað til þess að 
útvega efni og áhöld, sem því að eins 
er vissa um að borgi sig, að útvegurinn 
stöðvist ekki.

Eins og við vitum, eigum við að eins 
kost á að flytja út 50 000 tunnur af síld, 
eftir breska samningnum. Það má bú- 
ast við því, að sá útflutninguT yrði að 
eins i böndum efnamannanna, sem alt 
ættu skuldlaust, en menn, sem stæðu 
uppi með tugi þúsunda króna i skuld- 
um, og skulduðu auðvitað fyrir alt í 
bönkunum, þeir mundu ekki geta kom- 
ist af með öðru móti en því, að fá sjer 
enn meira lán i böukunum. En þetta 
lán mundu bankarnir tæpast veita, með- 
an ekki má flytja út nema örlítinn hluta 
af þeirri sild, sem vant er að veiðast 
við strendur landsins á sumrin. Enda 
er óhugaaudi að ætlast til þess, að bank- 
arnir láni útgerðarmönnum, sem þegar 
skulda stórfje, enn meira fje, ef bank- 
arnir hafa ekki að minsta kosti tryggingu 
fyrir því, að útgerðarmennirnir geti eitt- 
hvað klórað i bakkann, haldið útveginum 
nokkurn veginn í gangi. Kröfur frv. eru 
að eins þær, að síldarútvegurinn geti 
flotið, en hjer er alls ekki um það að 
ræða, að sildarútvegsmenn geti grætt, 
þó að landssjóður kaupi þessar 100,000 
tunnur. Ef landssjóður gerir þetta, þá 
geta menn víxlað sildinni i peninga og 
borgað kostnaðinn, svo að þeir geti 
haldið öllu í gangi. Með öðrum orðum, 
hjer er að eins um óhjákvæmileg bjarg- 
ráð að ræða.

Þessi atvinna er arðvænleg, ef vel 
gengur, og komin á þann rekspöl, að 
hún er með þýðingarmestu atvinnu lands- 
búa, þó að fáir reki hana. Og vegna 
þess, hversu hún er þýðingarmikil fyrir 
landið, þá er nauðsynlegt að styðja 
hana, svo áð henni geti orðið haldið 
áfram i hófi.

Og ef svo fer, að áhætta sú, sem hjer 
kann að vera, verði til þess, að lands-

sjóður biði hnekki, þá ber ekki að lita 
á það öðruvísi en sem lánveitingu til 
þessa atvinnuvegs, en með þessari lán- 
veitingu getura við fleytt síldarútvegin- 
um yflr þá grunnboða, sem nú eru fyr- 
ir dyrum hjá honum, og þá, þegar þeir 
eru að baki, eru altaf nógir útvegir til 
að láta síldarútgerðina greiða halla þann, 
er landssjóður kynni að biða nú.

Við höfum áætlað, að þær 50,000 tunn- 
ur af síld, er selja má til Sviþjóðar, verði 
seldar fyrir 85 kr. tunnan, og finst okk- 
ur þetta vera hin lægsta upphæð, sem 
við gætum búist við að fengist fyrir 
hana, eftir því sem horfur eru nú, og 
þvi mjög varlega farið.

Þá höfum við áætlað, að hægt yrði að 
flytja síld til Ameriku, og að þar mundu 
fást 50 kr. fyrir tunnuna, en fyrir 2 
árum, er síld var seld þangað, þá seld- 
ist tunnan á 63 kr. netto, svo að við 
höfum þar áætlað 13 kr. lægra en það 
söluverð var, svo að það virðist ekki held- 
ur vera of hátt áætlað. Þá verða eftir 
25 þúsund tunnur af sild, og verðlögð- 
um við þær á 20 kr. tunnuna, og verð 
jeg að játa, að þessi liður er hættuleg- 
astur, þvi að ef afgangurinn i landinu 
verður mikill, þá verður erfitt að fá 
þetta verð. En síðan þessi greinargerð 
var samin hefir nefndin fengið vissu 
fyrir því, að sildin til Sviþjóðar selst 
nokkru betur heldur en áætlað var, þó 
að jeg ekki geti þess, hvert það verð 
er, svo að við það verður áhætta lands- 
sjóðs engin eða þá mjög lítil. En þótt 
einhver áhætta fylgdi þessu, þá tel jeg 
víst, aö allir háttv. þm. vilji styðja frv., 
þar sem áhættan er nauðalítil og i hlut 
á mjög mikilsverður atvinnuvegur lands- 
manna. Og eins og jeg tók áðan fram, 
er altaf hægt að láta þennan atvinnu- 
veggreiða þann halla,er kynni að verða, 
þegar betur árar. Við það mundu allir 
sildarútgerðarmenn sætta sig vel.

Verst við mál þetta er það, hversu
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það er borið seint fram, þar aem svo 
mikið er liðið af þingtímanum og búast 
má við þinglausnum dag hvern. En það 
hefir ekki verið hægt um vik, því að 
það er stutt siðan kunnugt varð um 
bresku samningana hvað þetta atriði 
snertir. Það hefir þvi ekki verið hægt 
að koma fyr fram með frv., en jeg vildi 
óska þess, að bæstv. forseti vildi hraða 
málinu sem mest að unt er. En að 
öðru leyti er bjargráðanefndin þakklát 
þeim háttv. þm., er gæfu henni vitur- 
legar bendingar um málið, og skal at- 
huga gaumgæfilega þær tillögur og at- 
hugasemdir, er háttv. þm. kynnu að 
gera við frv. og segðu henni frá. Þvi 
að þótt nefndin telji frv. gott, þá má 
liklega eitthvað að því finna, og betur 
sjá augu en auga.

Jeg leyfi mjer að óska þess, að háttv. 
deild taki frv. vel og afgreiði það hið 
fljótasta til háttv. Nd.

Hjðrtur Snorrason: Jeg tók eftir 
þvi, þegar frv. var útbýtt, að það stend- 
ur letrað á það, að það sje flutt af bjarg- 
ráðanefndinni. Hjer hlýtur að vera 
um villu að ræða, og i staðinn fyrir 
bjargráðanefnd hafi átt að standa »meiri 
hluta bjargráðanefndar«, því að það er 
hið rjetta. Að minsta kosti kaunast 
jeg ekki við að eiga þann heiður skil- 
inn að teljast flutningsmaður frv. þessa, 
þótt jeg hafi þá æru að vera í virðu- 
legri bjargráðanefnd þessarar háttv. 
deildar, því að þótt margt sje vel um 
frv., þá er jeg því mótfallinn í mörgum 
atriðum, og get þvi ekki stutt það með 
atkvæði mínu, þótt jeg vildi.

Fjármálaráöherra (S. E.): Að
þessu sinni vil jeg að eins gera örstutta 
athugasemd.

Landsstjórnin hefir ekki enn þá borið 
sig saman um frv., en hún mun vinda

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

bráðan bug að því. En jeg lít svo á, 
að það sje á engan hátt hægt fyrir 
landsstjórnina að ganga inn á frv. fyr 
en vissa er komin um sænsku sildina, 
eða þá síld, er við getum selt til Sví- 
þjóðar, og hvaða verð við fáum fyrir 
hana. En þótt við fáum eins hátt verð 
fyrir hana og nefndin áætlar, þá er 
samt halli landssjóðs ekki lítill.

Nefndin gerir ráð fyrir þvi, að hægt 
sje að selja 25,000 tunnur af síld til 
Ameríku á 50 kr. tunnuna, en jeg veit 
ekki til, að það sje nokkur vissa fyrir 
þvi, að Bandarikjamenn vilji kaupa aíld 
af okkur. Það er von um það, en eng- 
in vissa. Hjer er því um áhættuspil 
að ræða, sem leikur á miljónum. Og 
þar sem nefndin ætlast til að selja sild 
hjer innanlands fyrir ‘/s milj. ^r-, Þ& 
er það með öllu óvíst; það veit enginn, 
hverau rnikið eða lítið er hægt að selja 
hjer innanlands.

Þá er gert ráð fyrir því í 6. gr. frv, 
að landsajóður leggi út andvirði sildar- 
innar til útgerðarmanna, þótt hann hafi 
ekki selt sildina. Þetta atriði skiftir 
miklu fyrir landasjóð, enda þótt hann 
fengi upphæðina siðar.

Þessar ástæður eru nægar til að sýna, 
að stjórn og þing verður að gæta var- 
úðar um málið, enda þótt mjer dyljist 
það ekki, að málið hefir mikla þýðingu 
fyrir marga menn i landinu. En menn 
verða að athuga það vel áður en þeir 
binda landssjóði slíka áhættu á herðar, 
einkum nú, er hann hefir i svo mörg 
horn að lita og þarf að binda mikið fje 
í land8versluninni.

Atvinnumálaráðherra (S. J.)J
Háttv. frsm. (G. G.) var að biðja um 
sjer8takar athugasemdir við frv., og vil 
jeg verða við þeirri beiðni hans, enda 
þótt það heyri öllu frekar til 2. umr. 
Jeg lít svo á, að timatakmark það, sem
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til er fært í 5. gr., Bje of stutt, og það 
ætti að lengja. Það gæti enn fremur 
komið fyrir, að landsBtjórninni byðist 
ekki eins mikil sild og nefndin gerir 
ráð fyrir, og þá er hvergi getið um, 
hvernig með málið skuli farið. Þetta 
tek jeg að eins fram sem bendingar til 
hefndarinnar.

Landsstjórnin hefir ekki rætt málið 
með sjer enn þá, svo að hún hefir ekki 
enn tekið afstöðu til þess, en það verð- 
ur gert hið fyrsta.

Eggert Pálsson: Háttv. frsm. (G. 
G ) tók það fram, að hann óskaði þess, 
að menn færu ekki i samjöfnuð milli 
þessarar atvinnugreinar og annarar at- 
vinnu i landinu, og skal jeg verða viö 
ósk hans um þetta, en get þó ekki stilt 
mig um að taka það fram, að likt er 
háttað með þetta atriði i bresku samn- 
ingunum og annað atriði i þeim.

Frv þetta er borið fram vegna þess, 
að í bresku samningunum er ekki gef- 
inn kostur á að flytja til Svíþjóðar eða 
Norðurlanda nema sáralitinn hluta af 
þvi, er búast má við að síldarframleiðsl- 
an verði. Ef leyfi hefði verið gefið til 
þess i bresku saraningunum að fiytja 
utan, eða rjettara til Norðurlanda, nægi- 
lega mikið af sild, þá hefði vitanlega 
hvorki bjargráðanefnd nje öðrum dottið 
í hug að koma fram með þetta frv.

í sambandi við þetta vil jeg skjóta 
þvi fram, að það hagar mjög líkt til 
með annað atriði i bresku samningun- 
um; það er um hrossasöluna. Það er 
að eins litið brot af tölu þeirra hrossa, 
er þyrfti að flytja utan, sem ieyfður er 
útflutningur á, og það væri ekki nema 
næsta eðlilegt, ef önnur hliðin væri tek- 
in, að reyna að bæta úr annmörkum á 
sildarútflutningnum, að þá væri og svo 
gert um hina, að reyna einnig að bæta 
að einhverju leyti úr takmörkuninni á 
Útfiutningi hrossanna. Sje það ekki

gert jafnframt, er jeg hræddur um, að 
Alþingi fái áraæli af því, að hugsa hjer 
meir um aðra atvinnugreinina en hina.

En þegar jeg lít á frv. þetta og at- 
huga það, þá er jeg ekki í efa um, að 
hjer er gengin sú leið að »spekúlera< 
með landssjóðinn, og þessi »spekúlation« 
nemur hjer um bil 6 miljónum króna.

Eigum við að fara að leggja fje lands- 
lins í »spekúlationir« ? Það er spurning, 
sem hver einstakur þingmaður verður 
að svara. Jeg verð að segja fyrir mig, 
að jeg er ekki hlyntur þeirri stefnu, og 
með það fyrir augura er jeg mjög deig- 
ur með frv. En ef við viljum og telj- 
um rjett að gera svo, þá eigum við vit- 
anlega að »spekúlera«, alveg eins og 
hver einstaklingur gerir það, en þeirri 
reglu er ekki fylgt í frv. Allir, er eiga 
í slikri áhættu, taka og þann gróða, sem 
af áhættunni leiðir, en í frv. er það 
tekið fram, að ef gróði verði á þessu, 
þá eigi framleiðendur síldarinnar að fá 
s/4 af honum, en landssjóður fjórða hluta. 
Hvaða einstaklingur haldið þiðað »spekú- 
leri« svo? Það er óhætt að fullyrða, 
að það gerir enginn.

fin það getur engum dulist, að hjer 
er um »spekúlation« að ræða, því að 
öll bygging frv. hvilir algerlega í lausu 
lofti. Við höfum leyfi til að senda 50,000 
tunnur af síld til Sviþjóðar, en það er 
enn hulið sjónum vorum, hvað Svíar 
vilja gefa fyrir sildina, og þar sem 
nefndin gerir ráð fyrir 85 kr. verði á 
hverri síldartunnu, þá er það að eins 
lausleg ágiskun, með öllu óábyggileg; 
verðið getur bæði orðið hærra, en lika 
mikið lægra, og jeg get ekki bygt at- 
kvæðagreiðslu mína á svo lauslopalegri 
áætlun.

Svo ber og að lita á það, að þótt 
Svfar vilji eta sildina og kaupa hana, 
þá geta ófyrirsjáanleg atvik komið fyr- 
ir og gert það að verkum, að það verði 
ómögulegt að koma síldinni til þeirra.
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Þvi að þótt þeir vilji kaupa sildina, þá 
bý8t jeg við, að þeir elái þann varnagla 
við kaupin, að þeir vilji fá hana til sín. 
Að því leyti er mál þetta og í óvissu.

Þær 50,000 Bíldartunnur, sem nefndin 
vill kaupa, er þó enn óvissara um sölu 
á. Nefndin segir að vísu, að hægt verði 
að eelja Amerikumönnum eitthvað af 
því, og áætlar, að það verði helming- 
urinn, eða 25,000 tunnur, en þar fylgir 
ekkert skilríki fyrir því, að þetta sje 
hægt, hvorki í greinargerðinni nje ann- 
arsstaðar. Það má alveg eins halda 
því fram, að það sje ekki von til að 
selja nokkra sild til Ameríku. Sú skoð- 
un hefir jafnan rjett á sjer og hin.

Um þær 25,000 tunnur síldar, sem þá 
verða eftir, játar nefudin að hún viti 
ekkert hvað eigi að gera við. Hún tal- 
ar að vísu um það að selja þær hjer 
innanlands, en það virðist vera harla 
meiningarlaust tal, eða veit nefndin 
ekki, að Bretar eiga bjer síldartunnur 
svo að þúsundum skiftir, og það hefir ekki 
heyrst, að þeir hafi fengið neitt tilboð í 
þá síld. Það eru því allar líkur fyrir, 
að þessi síld sæti sömu afdrifum.

Jafnframt og jeg tek þetta fram vil 
jeg undirátrika ummæli hæstv. fjármála- 
ráðherra um, að mál þetta má ekki ná 
fram að ganga meðan ekki er komin 
vissa fyrir sildarsöíunni til Svía; áhætt- 
an yrði ella alt of mikil; nóg samt þótt 
svo væri. Eins vil jeg leggja áherslu 
á það, að ef farið er að »spekúlera« 
með landssjóðinn, þá verður landssjóð- 
ur að hafa þann hagnað, sem leiðir af 
»spekúlatiouinni« en ekki að eins tapið.

Mjer virðist svo. sem hjer hefði mátt 
fara annan veg, sem var miklu áhættu- 
minni fyrir landssjóðinn. Landsstjórnin 
gat látið alla síldarsöluna ganga gegn- 
um BÍnar hendur og jafnað síðan niður 
verðinu, á sama hátt og gert var með 
paltkjötið siðastliðið haust. Með þessu

vinst það, að skamta má verðið svo, að 
allir síldarútvegsmenn fái jafnt verð 
fyrir hverja sildartunnu, og þá gætu 
ekki að eins einhverjir þeirra notið góðs 
af markaðinum i Sviþjóð, en hinir orðið 
að sitja með þennan imyndaða markað 
i Bandarikjunum, sem nefndin talar um, 
eða þá alls engan.

Að svo vöxnu máli fínn jeg ekki 
ástæðu til að kryfja frv. frekar, en jeg 
skal geta þess, að jeg er að ýmsu leyti 
ósamþykkur mörgu, sem stendur í grein- 
argerð þeirri, er fylgir frv.; einkum 
kann jeg illa við sjerstakt orðalag þar. 
Greinargerðin byrjar t. d. svo:

»Efni frumvarps þessa er að mestu 
tekið ur álitsskjali, er sildveiðaútgerð- 
arrnenn hjer úr Reykjavik og Hafn- 
arfirði, ásamt fulltrúum sildveiðaút- 
gerðarmanna á Norður- og Vestur 
landi, hafa samið og sent stjórninni 
og bjargráðanefndum þingsins til at- 
hugunar og eftirbreytni«.
Þe8sum síðustu orðum »og eftirbreytni«

kann jeg afarilla og væuti, að svo sje 
og um flesta háttv. þm., sem sjálfstæðir 
eru i skoðunum sínum.

Magnús Kri'tjánsxon: Jeg leit 
svo á, að það raundu ekki verða mikl- 
ar umræður um þetta frv. við fyrstu 
umr. þess, því að jeg tel víst, að háttv. 
deild sje svo vel mönnum skipuð, að 
ekki geti orðið verulegur ágreiningur 
um jafnaugljóst nauðsynjamál og þetta 
er, og jeg vona fastlega, að hún sje 
aldrei svo illa skipuð, að frv. þetta verði 
drepið. Það á ekki heldur að vera þörf 
á því að fara að tina fram allar þær 
ástæður, er liggja til frv., þvi að þær 
ættu að vera svo augljósar hverjum 
meðalgreindum manni, og allra sist ætti 
að vera þörf á því vegna hæstv. stjórnar.

Jeg var svo óheppinn, að jeg þurfti 
að svara kalli við landssimann, og var
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því fjarverandi meðan hæstv. fjármála- 
ráðherra var að tala, og kom fyrst þeg- 
ar hæstv. atvinnumálaráðherra var að 
enda ræðu sína. Jeg get því ekki svar- 
að þeim, ef þess er þörf, en vænti, að 
háttv. 4. landsk. þm. (G. G.) svari þeim, 
ef honum þykir ástæða vera til þess.

Háttv. 5. landsk. þm. (H. Sn.) ljet 
það í ljós, að hann vildi ekki vera 
kendur við þennan gallagrip, en þetta 
var stakur óþarfi fyrir hann og hlýtur 
að vera bygt á misskilningi. A fundi 
bjargráðanefndarinnar fyrir tveimur dög- 
um var það samþykt með yfirgnæf- 
andi atkvæðafjölda að bera málið fram 
á þennan hátt, og það komu engin form- 
leg mótmæli fram gegn því, hvorki frá 
háttv. 5. landsk. þm. (H. Sn.) nje öðr- 
um, svo að það kom ekkert það fram, 
er gæfi ástæðu til þess að líta svo á, 
sem nefndin væri klofin, enda var hún 
það ekki.

Jeg heyrði, að hæstv. atvinnumála- 
ráðherra sagði, að stjórnin hefði ekki 
enn þá tekið málið til athugunar (At- 
vinnumálaróðherra: Ekki til þess 
að mynda sjer ákveðna skoðun), en jeg 
vil leyfa mjer að vekja alvarlega at- 
hygli á því, að það er kominn tími til 
þess, því að málið þolir enga bið. Það 
er liðið svo langt á þingtímann, að það 
er nauðsynlegt að hraða málinu mjög, 
enda að afgreiða það með afbrigðum frá 
þingsköpum.

Frsm. (G. G.) hefir gert svo ljósa grein 
fyrir málinu, að jeg get farið fljótt yfir 
sögu. Jeg skal stuttlega vikja að and- 
mælum háttv. 1. þm. Rang. (E. P.). 
Mig furðar ekkert á því, hvernig hann 
lítur á málið. Hann er að visu sparn- 
aðarmaður með afbrigðum, en að öllu 
má of mikið gera. Jeg vil ekki segja, 
að hann fari svo langt að spara eyr- 
inn, en fleygja krónunni, en eitthvað 
í þá átt mætti segja um hann. Jeg 
hygg, að hann hafi ekki gefið sjer tima

til þess að athuga málið nákvæmlega, 
áður en hann snerist á móti því. Það 
sjest best á því, hve mikið hann talaði 
um áhættuna.

Áhættan er svo að kalla engin. Mjer 
fin8t leitt að þurfa að vera að marg- 
segja það. Það ætti að vera svo aug- 
ljóst. Jeg veit ekki, hvort jeg þarf að 
láta uppi öll þau rök, sem eru fyrir 
hendi, en frv. sjálft ætti þó að sýna, 
hve lítil áhættan er. Þar er ætlast til 
þess, að landið kaupi 100,000 tunnur 
af síld á 6 miljónir króna. Fram úr 6 
miljónum kr. fer verðið ekki. Nú mun 
svo komið, að telja megi víst, að helm- 
inginn — 50 þús. tunnur — megi 
selja fyrir hátt á 5. miljón kr. Þá er 
eftir hinn helmingurinn, sem kostar land- 
ið ekki meira en rúma miljón. Enginn 
vafi er á því, að hægt er að selja tölu- 
vert í Ameríku. Jeg hirði ekki að til- 
taka neina tunnutölu. Það þarf ekki 
að selja mikið þangað, til þess að fá al- 
veg upp verð síldarinnar. Það, sem 
þá verður eftir, kostar landið ekkert. 
Hjer á við hið fornkveðna: »sjáandi sjá 
þeir ekki«, því að þetta ættu allir að 
geta reiknað. Jeg verð því að telja 
mjög óviðeigandi af háttv. 1. þm. Rang. 
(E. P ) að tala um þetta sem gróðabralls- 
fyrirtæki, sem eigi að draga landssjóð 
fyrirhyggjulaust út í.

Þá mintist háttv. 1. þm. Rang. (E. 
P.) á það, að jafnmikil ástæða væri til 
þess, að landssjóður hefði afskifti af 
hrossasölunni, eins og af sildinni. En á 
því tvennu er stór munur. I fyrsta 
lagi lá fyrir hvatning til þingsins frá 
síldarútgerðarmönnum sjálfum, um að 
bera fram slíkt frv. sem það, er nú er 
fram komið. Var málið vel undirbúið 
af þeim. En jeg veit ekki til, að nokk- 
ur slíkur undirbúningur hafi átt sjer 
stað af hálfu hrossaeiganda. Þetta veld- 
ur talsverðura mun. Auk þess er ólíkt, 
hvað. útgerðarmenn bafa lagt miklu
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meira fje en hrossaeigendur til atvinnu 
sinnar. Þeir hafa á örðugum tímum 
lagt stórfje í tæki og áhöld, sem nauð- 
synleg eru til atvinnurekstrarins Sama 
er tæpast hægt að segja um flesta hrossa- 
bændurnar. Þeir hafa komið upp hrossa- 
eign sinni kostnaðarlítið, að minsta 
kosti sumir, með því að setja á guð og 
gaddinn að sumu leyti. Það er því 
ekki sambærilegt, hve mikið fje hvor 
framleiðendanna um sig hefir lagt í at- 
vinnu sína, og auðvitað má sá síður við 
tjóni, sem meira hefir lagt til. Anuars 
býst jeg við, þótt svona ólíku sje sara- 
an að jafua, að jeg gæti stutt hrossa- 
kaupafrv., sem væri jafnvel undirbúið 
og þetta. Það gæti verið gróðavon, eða 
rjettara sagt gróðavissa, fyrir landssjóð. 
öll hræðsla við þetta er algerlega út í 
loftið.

Viðvíkjandi því, hvernig áætlað er í 
frv. að skifta ágóða, ef hann yrði ein- 
hver, skal jeg geta þess, að vel mætti 
breyta því ákvæði, ef það væri nauð- 
synlegt fyrir framgang málsins. Þess 
ber reyndar að gæta, að landssjóður 
hefir annan hagnað af þessum lögum 
en væntanlega ágóða; jeg á við útflutn 
ingstollinn, sem af sildinni yrði greiddur.

Eina hættan i þesau máli er sú, að 
þingið láti það afskiftalaust. Þá er hætt 
við, að ekki verði veitt meira en þessar 
50 þúsund tunnur, sem vissa er fyrir 
að megi flytja til Svíþjóðar. En það 
eru að eins örfáir menn, sem mundu 
taka þátt í veiðunum, ef svo yrði. Þeir 
mundu græða stórfje, en allur þorri sild- 
veiðimanna mundi verða út undan. Þeg- 
ar ætti að fara að jafna niður þessum 
50 þús. tunnum, mundi svo örlítið — á 
að gi8ka 100—200 tunnur — lenda í 
hlut þeirra, sem að eins halda úti ein- 
um bát. Smærri útgeiðarmenn, sem 
hafa verið að undirbúa atvinnurekstur 
sinn undanfarin ár við litil efni, mundu 
stórtapa. Þetta vil jeg biðja háttv. þing

og stjórn að íhuga gaumgæfilega, áður 
en hún legst á móti frv. Þeir, sem í 
húsaleigumálinu þóttust bera hag hins 
minni máttar svo mjög fyrir brjósti, ættu 
ekki 8íður að gera það í þessu máli. 
Hjer er líka verið að hjálpa þeim, sem 
nauðulega eru stadcyr. Jeg vænti þess, 
að menn sjái, er þeir hugsa sig betur 
um, að með frv. er góður grundvöllur 
lagður fyrir framkvæmdum i þessu máli, 
þótt vera kynni ástæða til þess að taka 
einstaka smávægilega brtt. til greina.

Jeg get ekki stilt mig um það að 
fara nokkrum orðum um þá hlið raáls- 
ins, hve mikið vinst, ef frv. verður sam- 
þykt. Þá verður stórfje hagnýtt í land- 
inu, sem getur farið forgörðum, ef mál- 
ið er látið afskiftalaust.

í tunnum, sem nú eru til í landinu, 
standa 6 miljónir króna. Hvert ár, sem 
líður svo, að þær verði látnar liggja 
ónotaðar, veldur stórkostlegu vaxtatapi. 
Það mun þvi engin eign í landinu und- 
irorpin jafnhröðu verðfalli. Þá eru 3 
miljónir króna í salti. Að vísu væri 
hægt að nota saltið til annara hluta, en 
þá liggja 6 miljónirnar, sem í tunnun- 
um liggja, ónotaðar. Saltið og tunn- 
urnar verða því að fylgjast að. Þá er 
skipastóllinn; hann mun að minsta kosti 
vera alt að 5 milj. kr. virði. Saman- 
lagt verða þetta 14 miljónir kr. Þá eru 
enn ótaldar bryggjur, geymsluplás9, veið- 
arfæri, ýmiskonar áhöld o. s. frv. Hjer 
mun því vera um 15—20 milj. »kapi- 
tal« að ræða, sem fer að nokkru leyti 
forgörðum, ef ekki er hægt að selja að 
minsta kosti 100 þús. tunnur af síld.

Margt fleira mætti segja, en að sinni 
ætla jeg að láta staðar numið. Upp- 
lýsingar þær, sem jeg hefi gefið, eru 
hárrjettar. Það er ekki fyrir það, að 
jeg hefi komið fram með þær, að jeg 
haldi, að það þurfi að halda langar með- 
mælaræður með frv., heldur hefi jeg 
gefið þær, ef einhverjir deildarmenp
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skyldu vera ófróðir um þetta mál. Læt 
jeg 8vo lokið máli roínu með þeim um- 
mælum, að jeg tel sóma deildarinnar í 
veði, ef frv. verður ekki samþykt með 
öllum atkvæðum.

Sigurjón Friðjónsson: Jeg hefi 
áður látið þe38 getið, að jeg teldi aðal- 
bjargráðin i þvi fólgin að styðja atvinnu- 
vegina. Þar sem nú steroiur svo á, að 
síldarútvegurinn er hættulegast staddur 
af atvinnuvegum okkar, væri illa farið, 
ef þingið tæki með fljótræði tillögum til 
að styðja hann yfir örðugleikana. Að 
visu er það líklegt, að síldveiðafólkið 
gæti fengið atvinnu við eitthvað annað, 
ef síldveiðarnar fjellu niður, t. d þorsk- 
veiðar eða landbúnað. En á þesau máli 
eru fleiri hliðar. Fyrst og fremst er 
nú svo ástatt um marga Bíldarútvegs- 
mennina, að þeir mundu verða gjald- 
þrota, ef þeir gætu ekki gert út í sum- 
ar, og bankarnir þá tapa stórfje. Af því 
leiðir aftur, að raiklu færri mundu stunda 
þennan atvinnuveg framvegis en hing- 
að til. Fjöldinn af þeim, sem gjald- 
þrota yrðu, myndi hætta þessum atvinnu- 
rekstri, og landssjóður þá hafa miklu 
rainni tekjur af síldarútgerð eftir en 
áður. En þótt jeg líti svo á þetta mál, 
að frekar skuli því tekið vel enn illa, 
sje jeg mjer ekki fært að fylgja þvi, 
nema með þeim fyrirvara, að vissa fá- 
ist um það, að Svíar kaupi fyrir allhátt 
verð þá sild, 8em leyft er að flytja til 
þeirra, og sjái fyrir flutning á henni 
sjálfir. Töluverðar líkur raunu vera 
fyrir, að þetta verði, en vissa er ekki 
enn fengin. Þótt Svíar nú keyptu helm- 
inginn af þessum 100 þús. tunnum, er þar 
með ekki sagt, að fyrirtækið sje áhættu- 
laust, þvi að eftir er hinn helmingur- 
inn, 50 þús. tunnur. Hjer í landinu er 
enn mikil BÍld frá f. á., sera Englend- 
jngar eiga, og muu hún vera þeim út-

föl. Þær birgðir munu að likindum 
vera nálægt því að vera nógar fyrir 
innlenda markaðinn þetta ár. Þess 
vegna hefi jeg ekki trú á, að markað- 
ur verði innanlands svo, að miklu 
nemi fyrir nýja aíld þ. á. Jeg held því, 
að varla sje gerandi ráð fyrir, að hægt 
sje að fá það fje á þessu ári, fyrir 25 
þús. tunnur sildar í landinu, sem gert 
er ráð fyrir í greinargerðinni fyrir frv., 
en af því þarf reyndar engin hætta að 
stafa, því að likindum má þá selja hana 
að ári.

Gert er ráð fyrir, að síld sje keypt 
fyrir 6 miljónir króna. Upp í það kem- 
ur frá Svíum 4 250.000.00 kr. með 85 
kr. verði á hverja tunnu, fyrir innan- 
landssölu milljón kr., og auk þess er 
gert ráð fyrir að selja 25 þús tunnur 
til Ameriku fyrir 1.250.000.00 kr. Með 
þessu móti mundu 6 miljónirnar hafast 
upp. En áætlunin er hvergi nærri 
óyggjandi. Ameríkusalan er áætluð al- 
veg út í bláinn. En ef Svíþjóðarsalan 
er örugg, er hættan þó ekki mikil. Þótt 
það ætti að notfæra 50 þús. tn. innan- 
lands, þá mundi það takast með tíraan- 
um. En verðið yrði að vera töluvert 
vægara en áætlað er. Við það mundi 
tap landssjóðs verða meira, en gróði ein- 
stakra landsmanna yrði að sama skapi 
meiri. Og þó að varið væri talsverðu fje 
af landssjóði til að stvrkja þennan at- 
vinnuveg í bili, jafnvel upp undir 1 
miljón, þá sje jeg ekki, að það sje nein 
frágangssök.

Að lokum skal jeg geta þess, að jeg 
tel sjálfsagt, að hagnaðurinn, sem kann 
að verða, lendi allur í hlut landssjóðs, 
þar sem hann greiðir alt tapið, ef tap 
verður. Jeg raun því greiða atkvæði á 
móti 7. gr.

Guðmundnr Ólafssou: Jeg hafði 
ekki ætlað mjer að taka til máls, eq
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ræða háttv. formanns bjargráðanefndar 
(G.G.Jvarsvo lituð, að ekki er vanþörf 
á að fara nokkrum orðum um málið.

Hann byrjaði á að lýsa yfir þvi, að 
frv. væri í raun og veru flutt af báð- 
um bjargráðanefndum, þótt það að formi 
til væri að eins flutt af bjargráðanefnd 
Ed. Þetta mætti skilja svo, að allir 
nefndarmenn hafi verið samdóma, að 
undanteknum 5. landsk. þm. (H. Sn.), 
sem nú hefir skýrt háttv. deild frá af- 
stöðu sinni. En því er ekki að leyna, 
að það er alt annað en jeg vilji láta 
telja mig einn af flutningsmönnunum. 
Að bjargráðanefnd Ed. flytur málið 
mun stafa af því, að þar voru tveir 
menn, formaður nefndarinnar (G. G.) 
og háttv. þm. Ak. (M. K.), fúsari til 
fylgia við málið en nefndarmenn neðri 
deildar.

Aftur gerði jeg það, sem í mínu valdi 
Btóð, til þess, að málið væri fyrst borið 
fram í Nd, því að er skoðun mín, að 
slík frv. Bem þetta eigi að hefja göngu 
sína þar, svo að mótmælalaust er það 
ekki flutt af bjargráðanefnd þessarar deild- 
ar. Það mun raunar ekki hægt að segja, 
að nefndin hafí klofnað um málið, því 
að enginn nefndarmanna hafði á móti 
þvi, að mál þetta kæmi til athugunar 
og meðferðar þingsins.

Yfirleitt legg jeg lítið upp úr áætlun 
um og vissu þeirri, sem hinir sönnu 
ðutningsmenn frv., háttv. 4. landsk. þm. 
(G. G.) og hv. þm. AK. (M. K.) færa fyr- 
ir þvi, að landssjóður verði vel af með 
sildina. Það er að vísu von um það, 
að selja má fyrir sæmilegt verð 50,000 
tunnur til Sviþjóðar, en það er engin 
viasa fyrir því, hvernig það gengur að 
koma þeirn þangað.

Háttv. þm. Ak. (M. K.) fullyrti, að 
selja mætti 25,000 tunnur til Ameriku, 
en þær fullyrðingar dreg jeg í efa. 
Hann Ijet að visu svo, sem hann bæri 
gott skyn á málið, og taldi það ekki

geta komið til mála, að deildin væri 
svo illa skipuð, að hún snerist móti 
málinu. En jeg lít nú samt svo á, að 
ástæður þessa háttv. þm. (M. K.) hafi 
ekki verið til að gefa rjettan skilning á 
málinu, því að þær voru öllu frekar 
fullyrðingar en sannanir. Jeg get ekki 
sjeð annað en ef líklegt er, að þetta 
yrði til gróða fyrir landssjóð, þá gæti 
það eins orðið fyrir framleiðendur.

En að þetta sje gert fyrir fátækari 
útgerðarmennina eingöngu, flnst mjer 
ekki geta komið til mála, því að sjálf- 
sögðu gefur landsstjórnin reglur fyrir 
því, hve margar tunnur hver útgerðar- 
maður má flytja út af þeirri síld, sem 
vissa er um að seljanleg sje erlendis. 
Það getur því ekki komið til mála, að 
að eins 1 eða 2 útgerðarmenn fái að 
flytja 50000 tunnur af síld til Sviþjóðar; 
það væri líkt með það og ef útflutning- 
ur á þessum 1000 hro33um, er flytja má til 
Danmerkur, væri leyfður nokkrum hrepp- 
um, en aðrir fengju ekki að láta neitt.

Mjer finat þvi, að það mætti að saraa 
gagni koma, að landsstjórnin sæi um 
útflutning og sölu á eins miklu af stld 
og hægt er að selja, og jafnaði svo 
verðinu niður á sama hátt og kjötverð- 
inu síðastliðið haust.

Stjórnin gæti þá gert alt til að greiða 
fyrir sölunni, án þess að landssjóður 
yrði kaupandi, og sömuleiðis gæti hún 
fyrirbygt það, að einn veiddi alt, sem út 
flyttist. En gangi salan vel, þá væri 
það mestur hagur framleiðendanna, að 
landssjóður hefði ekki gerst kaupandi.

Eftir minu áliti eru það miklu lakari 
kjör fyrir landssjóð að fá 100,000 tunn- 
ur fyrir sama verð og 120,000 tunnur, 
og skil jeg ekki, hvers vegna sá kost- 
ur er nú tekinn og talinn öllu betri i 
greinargerð frv., fyrst hitt stóð til boða 
hjá fulltrúum sildarútgerðarmanna, en 
þeir hafa víst í raun og veru töglin og 
hagldirnar í þessu máfi.
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Annars verð jeg að segja það, að 
mjer finst vera hver höndin upp á móti 
aunari hjá formælendum frv. I öðru 
orðinu er þetta talið áhættulaust og viss 
gróðavegur fyrir landssjóð, en í hinu 
orðinu er það talið ófært fyrir fram- 
leiðendurna, og svo til uppfyllingar 
þessum sundurleitu ástæðum er verið 
að gera ráð fyrir, ef skaði verði á 
sölunni, að þá muni hann verða endur- 
greiddur af útgerðarmönnum síðar. En 
í sliku vandamáli sem þessu álít jeg 
ekki viðlit að fara eftir svo völtum og 
rakalausum staðhæfingura.

Jeg þarf svo ekki að segja fieira, en 
læt mjer nægja að vitna til orða háttv. 
1. þm. Rang. (E. ?.), og er jeg honum 
sammála um það, að ekki komi til mála 
að samþykkja frv. þetta fyr en vissa 
er fengin fyrir sölunni til Sviþjóðar.

Eggert Pálsson: Jeg hefi ekki 
ástæðu til að vera langorður nú, því að 
jeg tel vist, að mál þetta eigi lengra líf 
fyrir höndum en í dag, og hefi jeg ekk- 
ert á móti því.

En það var háttv. þm. Ak. (M. K.), 
8em vjek orðum að mjer, og vildi jeg 
leyfa mjer að gera nokkrar athuga- 
semdir út af þvi.

Jeg mintist á, að svipuð væri afstað- 
an, samkvæmt bresku samningunum, 
um útflutning hrossa og útflutning síld- 
ar. Og jeg held fast við þá skoðun 
mina. Það er afmarkað, að eins litið 
eitt, sem út má flytja af báðum teg- 
undum.

Sami háttv. þm. (M. K.) benti á, að 
undirbúningur væri ólíkt betri í máli 
þessu heldur en því, er snertir útflutn- 
ing hrossa. Það er rjett mælt og mjög 
eðlilegt.

Hjer er um menn að ræða, sem búa 
i þorpum og kaupstöðum og eiga því 
hægt með að ná saman, hafa símasam- 
bönd, og yfir höfuð greiðar samgöngur.

Þeir geta því verið fljótir til að gera 
samtök sín á milli, til þess að gæta 
hagsmuna sinna og semja frv. fyrir 
bjargráðanefndina, sjer sjálfum til bjarg- 
ar.

En afstaðan er alt önnur hjá land- 
búnaðarmönnum. Þeir geta ekki rokið 
saman á svipstundu til að semja frv. í 
líkingu við þetta.

Annars mun það nú tæplega vera 
hlutverk háttv. bjargráðanefndar að 
láta aðra búa til frv. í hendur sjer; 
hitt mun liggja nær verksviði hennar, 
að atbuga sjálf, hvar hlaupa þurfi helst 
undir bagga.

Sami háttv. þm. (M. K.) benti lika á 
það, hve mikið fje lægi í síldaratvinn- 
unni. Taldist honum svo til, að fyrir 
lægju 6 000,000 kr. í tunnum, 3,000,000 
í salti og ef til vill annað eins í áhöld- 
um og skipum.

En jeg lít svo á, að draga megi tvo 
8Íðari liðina frá. Nóg mundi að gera 
við saltið, þótt það yrði ekki notað í 
síldina, og ekki þurfa skipin að verða 
ónýt eða ónotuð, þótt þau sjeu ekki 
höfð lil síldveiða. Þau mætti nota til 
fiskveiða, og það því fremur, sem fisk- 
ur veður uppi og engin höft eru á út- 
flutningi hans. Þess er líka að gæta, 
að verðlag á honum mundi stíga, ef 
framleiðslan ykist, þar sem verðið er 
170 kr. á 12000 fyrstu tonnunum, en 
250 kr. á því, sem fram yfir er. Með- 
alverðið mundi því stíga jöfnum hönd- 
um við það, sem framleiðslan ykist 
fram yfir 12000 tonn.

Það er því ekki hægt að reikna ann- 
að en tunnuverðið, 6,000,000 kr., sem 
óarðberandi fje. En af því fje er mik- 
ið í höndum þeirra manna, sem vel 
mundu þola að liggja með tunnur sinar 
um ársbil eða svo.

Þá er það alls ekki rjett, að bændur 
liggi ekki með ónotað fje líka.

Það hefir ekki verið reiknað, hve
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margar miljónir liggja fyrir í hroaaum 
úti um land alt. En það er rneira en 
fjeð, sem þar liggur ónotað. í því ligg- 
ur einnig bein hætta. Hrossin geta sett 
alt i voöa.

Það er ekki eingöngu, að þau geti 
sjálf fallið úr hor, heldur einnig annar 
fjenaður vegna þeirra. En tunnur geta 
aldrei fallið úr hor.

Þá hefir því verið haldið fram, að 
þetta væri gróðavegur fyrir landssjóð 
en ekki veit jeg, hvers vegna fram. 
leiðendurnir eru þá að leita á náðir 
hans, ef gróðinn er handviss.

Það getur nú vel verið, að gróði verði 
á sölunni, en hann er því að eins nokk- 
ur fyrir landssjóð, að hann fái að halda 
honum. En svo er ekki um hnútana 
búið. Það er að eins tapið, ef nokkurt 
veiður, sem i landssjóðs hlut kemur.

Þá sagði háttv. þm. Ak. (M. K.) enn 
fremur, að selja mætti til Ameríku síld- 
ina. En nú er það alls ekki víst, að 
það verði sú síld, sem landssjóður kaup- 
ir, sem nyti góðs af þeim markaði, þótt 
einhver yrði, þvi að ef frv. verður 
samþ., þá mun það verða til þess, að 
lagt verði óhikað í sildarútveginn, og 
þá gæti af því leitt, að meira veiddist 
en þessar 100,000 tunnur, og muudu þá 
eigendur afgangsins reyna að ná samn- 
ingum við Ameríku og ef til vill selja 
við lægra verði en landssjóður gæti 
gert. Slík samkepni er ekki með ein- 
um staf bönnuð í frv.

Jeg veit, að mjer verður svarað því, 
að til þessa þurfí útfíutningsleyfí. En 
ef sótt væri um það og því neitað, þá 
veit jeg ekki, hversu þakklátir þeir 
yrðu fyrir frv., sem mest og best eiga 
að njóta þess.

Þá var það eitt, sem jeg átti bágt 
með að skilja hjá sama háttv. þm. (M. 
K.), að sala á 50,000 tunnum væri eink-

Alþt. 1918. B. (39. löggjafarþing).

is virði, en sala á 100,000 tunnum væri 
nægilegt til þess að bjarga landinu.

Mjer þykir það undarlegt, að allir 
hafa foröast að minnast á þá till., að 
landsstjórnin taki alla sildina i sinar 
hendur og sjái um jöfnuð á verðinú. 
Sú leið hefir þó verið farin áður meft 
kjötið og geflst vel. Jeg álit hana líka 
miklu farsælli og áhættuminni fyrir 
landssjóð heldur en leið þá, sem frv. 
vill fara láta.

En það vil jeg að siðustu taka enn 
fram, að jeg álit ekki viðlit að samþ. 
frv. þetta tii fulls áður en fengin er 
vissa um þær 50,000 tunnur, sem fara 
eiga til Sviþjóðar, og í öðru lagi verð- 
ur að búa svo um hnútana, að ef lands- 
sjóður á að hafa áhættuna, þá hafl hann 
gróðann lika.

Frsm. (Guðjón Guðlaugsson);
Það er nú búið að segja svo margt um 
þetta mál, að jeg hefí tæplega fylgst 
með svo vel, að jeg geti rakið það alt.

Það var fyrst hæstv. atvinnumála- 
ráðherra, sem kom með athugasemd, 
sem jeg akildi ekki og skii ekki enn. 
Það var um tímatakmarkið, 15. júlí, i 
5. gr. frv. Jeg skil það vel, ef hann 
viii fiuna að þessu takmarki, þar sem 
það er nú orðið svo nálægt, þvi áð i 
dag er 4. júlí.

En í sambandi við það taláði hann 
um framboð, og skiidi jeg ekki, hvort 
hann átti þar heldur við framboð frá Svi- 
um eða fráþeim,semsíldinaætlaað véiða. 
(Atvinnuinálaráðii.: Auðvitað hið 
siðara). En þá get jeg ekki skilið, hvern- 
ig á að gera framboð um óveiddá sild.

Þá mintist hæstv. fjármálaráðherra á 
óvissuna um framboð Svia, en það kom 
mjer á óvart, að hann visái þar ekki 
betur, þar sem svo má segja, að vissa 
sje fyrir, að þeir bjóði hærra en bjarg-
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ráðanefndin áætlar í frv. Og mjög 
sterkar líkur eru fyrir því, að útflutn- 
ingurinn verði ekki annmörkum bund- 
inn.

Utlegg landssjóðs mintist hann einn- 
ig á, og þykir mjer það eðlilegt og rjett, 
að hann taki það til athuguuar, þar 
sem það er varhugavert að binda hon- 
um þunga bagga, þegar þess er gætt, 
í hversu mörg horn hann hefir að lita.

En því tii málsbota er það, að fje 
það, 8em fæst fyrir síldiua, sem seljast 
á til tívíþjóðar, getur komið iun áður 
en landssjoður borgar síldveiðamöunun- 
um. Og fje þetta er áætlað 4,'50,000 
kr., og hugsanlegt er, að sildin eeijist 
þvi betur aætlun, að uerni 30,000 kr.

Pess er iika að gæta, að ije þetta á 
að taka hja þeim, sem hægast er að fá 
fje hja, sem sje bónkunum. Þetta verð- 
ur þvi ekki auuað en að taka úr eiu- 
um vasauum og iáta i hinn.

Hattv. 1. þm. Raug. (E. P.) talaði 
um, að salan til tívia væri enu þa óviss. 
Houum kauu að vera nokkur vorkuun, 
þótt haun haldi það, eu jeg á ekki eius 
hægt með að fyrirgefa hattv. 5. landsk. 
þm. (H. Su.) framkomu hans i þessu 
máli, því að hann veit vel, að þetta 
er rangt. Og þegar hægt er að segja 
með fuilum rökum um einn þm., að 
hann tali móti betri vitund, þá er það 
hið mesta skamtnaryrði, sem yfir höfuð 
er hægt að segja um nokkurn mann.

Háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) setti 
hrossasöluua i samband við þetta mál 
og svo sem hliðstæða við það. En 
hrossasalan er að eins ein litil grein 
landbúnaðarins og í mörgum hjeruðum 
orðin til skammar og skaða fyrir landið. 
Svo margar horbykkjurnar eru búnar 
að hrökkva upp af vegna þess, að menn 
hafa sett á guð og gaddinn, eins og 
komist er að orði, til þess svo að geta 
tekið peninga fyrir alls ekki neitt, selt 
þau hrossin, sem lifað hafa af harðind-

in, án þess að þurfa annað fyrir þeim 
að hafa en að sækja þau úr höguuum. 
Slíkt og þvílíkt hafa síldarútvegsmeun 
ekki getað gert; það sýndu tolur háttv. 
þm. Ak. (II. K.). Síidarútvegurinn hefir 
kostað miljóuir, en í hrossaeigninni ligg- 
ur mjög litið »kapítai« frá frainleiðenda 
háifu, eu mikið fje ef selst. Og jeg vil, 
að þmgið láti þrifa tii i iandiuu með 
hrossasölunui, ef unt er. Og að ieggja 
það að jöfnu, að kaupa 10U,000 sildar- 
tuuuur og að kaupa þúsuud hross, nær 
sem sagt engri átt. Ef laudsstjói nin 
tekur t. d. við 100,000 tunnum af síld 
á höfu, þarf kaupandi að borga 5 aura 
í gruunleigu á tunnuua til nýárs. 
Hveruig ætti nú að haga þessu með 
hrossin? Við skuluin segja, að lands- 
stjórniu tæki við ca. ÍOUO hrossum á 
eigin abyrgð, t. d. frá 1. deseinber. 
Ætli húu viidi taka þau fyrir vanaiega 
grunnleigu, 5 aura lyiir hrossið, eins 
og fyrir eiua tunuu af síld? Jeg sje 
sannast að segja ekki, hveruig hægt er 
að iíkja sarnan hiossasoiu og siidar- 
sölu.

Áhættuna við kaupin á síldiuni hefir 
háttv. þm. Ak. (M. K.) tekið til athug- 
unar, svo að jeg þarf ekki að fjölyrða 
um það atriði. Jeg neita þvi ekki, að 
þetta sje nokkur áhætta. Eu jeg skil 
ekki í þvi, að jafnstór þingmaður og 
háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) er skuli 
fara að koma með það, að við eigum 
ekki að hjálpa sildarútvegsmönnum 
nema áhættulaust sje. Því neitar þó 
enginn, að landið í heild sje færara um 
að bera áhættuna en ein einstök at- 
vinnugrein.

Svo var minst á gróðann, og vildi 
háttv. 1. þm. Rang. (E. Pi), að landssjóður 
fengi hanu allan. Bjargráðanefud áleit 
nú, að við ættum ekki að »spekúlera«, 
— sem lika háttv. þm. (E. P.) virðist 
vera á móti —, heldur að eins hjálpa, 
En það kalla jeg að landssjóður geri.
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ef hann á bæði að hafa áhættuna 
og allan gróðann. En bjer er að eins 
að ræða um það, að atvinnuvegurinn 
sleppi að skaðlau8U, en til þesa þarf 
hallinn, ef nokkur verður, að skella á 
þjóðinni sem hpild.

Jee er annars hálfhissn, hvernisr háttv. 
1. þm. Ransr. (E. P.) hefir talað af mik,- 
um móði móti þessu máli. Ætli það 
hafi gretað haft nokkur áhrif á hann, 
að háttv. 5. landsk. þm (H Sn.) fór af 
8tað? Mjer þvkir þið mjög leiðinlegt, 
að hann skyldi g'eta gert svo lítið rtr 
sjer, að fara út i aðra eins hrpppapóli- 
tik eins osr hann gerði. Það er ekki 
sjíifsagt að risa strax upp til andmmla, 
ef eitthvert má, kemur fram, sem snertir 
annað en lnndhiinaðinn, Samkepninni 
verður að vera stilt í hóf, og við verð- 
um að styðja hver annars atvinnuvegi 
Hann (E. P) fór t. d svo lingt, að láta 
sem hann hnevkslaðist á þnim orðnm í 
greinargprðinni, að álitsskjil rttvpgs- 

manna ætti að vera og hefði verið 
bjargráðanefndum þingsins til eftir- 
brevtni, og vildi af þ-.-í draga þá álvkt- 
un, að það væru i raun og veru þessir 
menn, sem lj'-tu bj írgráðanefnd koma 
með málið inn i þingið. En nrt vil jeg 
spyrja þm. (E. P): Hvað var eðlilegra 
en að við í bjargráðanefnd bvgðum frv. 
á áliti og skýrslum þessara manna. sem 
öllum fremur höfðu skilytðin til þess 
að geta talað um málið af revnslu og 
þekkingu? Síldarútvegsmenn hafa aldrei 
komið með frv ; við i bjargráðanefnd 
höfum samið það, og frá okkur er það 
hingað komið. Háttv. ]. þm. Rang. (E. 
P.) er altof vel gpfinn maður og góður 
þingmaður til þess að hlaupa undir 
jafnauðvirðilegt stýri og þetta er. (E. 
P.: Þm. (G. G) verður að gá að því, 
að jpg er dauður). Jeg vona, að þm. 
(E. P.) geti ri8ið upp aftur við 2. umr. 
málsins.

Jeg skal bæta þvi við það, sem jeg 
sagði áðan um ágóðann, að þar sem i 
frv. er gert ráð fyrir, að */4 væntan- 
legs hagnaðar gangi til seljendanna, en 
J/4 1 landssjóð, þá var það upphaflega 
meiningin i nefndinni, að helmingurinn 
eengi i landssjóð. En svo breytti hún 
þvi vegna þess. að, eins ov jeg er þeg- 
ar brtinn að taka fram, þá ósknm við 
þess ekki. að landssjóðnr græði, þeldur 
viljum við. að hann slpppi hallalaus. 
Oít sá vilji okkar sannar það lika, að 
við ætlumst ekki ti, þps«, að farið sje 
að >spekrtlera« með fje landsins,

Þá pfaðist háttv. þm. (E. P.) um það, 
að nokkuð vrði hævt að splja ti, Amer- 
íku í ár af sild Nrt fór sildarsalan 
þannig í hitt pð fyrra, að Ameriku- 
menn greiddu 65 kr. fyrir tunnuna 
nettó, og það er áreiðanlegt, að við höf- 
um leyfi áfram ti, að flvtja síld til 
Ampriku. Englpndingar hafa a,,s ekki 
bmnað það, þpldur hafa þpir að pins 
sagt, að þeir vildu ekki binda sig við 
að kaupa neina si,d. Það væri lika 
óskiljanlegt, þar sem Amerikumenn 
selja matvöru til okkar, ef þeir vildu 
ekki jafnkjarngóðan mat og sildin er , 
staðinn, einkum þpgar þess er gætt, að 
íslensku skipin ganga þangað hálftóm, 
svo að hægt væri að brtast við því, að 
>fragtin« á sildinni þangað yrði ódýr.

Þá var háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) 
eitthvað að tala um það tvent, að yrði 
frv. að lögum, þá yrðu það auðmenn- 
irnir, sem mestan stvrk hefðu af þvi, og 
— að það mætti vel hafa fiskveiðar í 
8tað síldveiðanna. Jeg hjelt nú, að jafn- 
skvnsamur maður og háttv. 1 þm. 
Rang. (E. P.) er hlyti að skilja það 
og sjá, án mikillar fvrirhafnar, að það 
er ekki auðgert að breyta síldarrttvegi 
í fiskrttveg á skömmum tiraa. öllum 
veiðarfærum verður að farga og útvega 
önnur i staðinn, tunnur geta ekki kom-
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lð að neinu gagni við þorskveiði og all- 
ur rekstur er gerólíkur. Þá var hitt 
atriöið, að auðmenn gætu notað sjer 
þessa ráðstöfun og haft einhvern hagn- 
að af henni. Nú, þetta getur hugsast. 
En er það ekki nokkuð ísjárvert, að á 
sama þinginu og verið er að leggja 
háan gróðaskatt á efnamennina þá 
skuli það vera eins og að koma við 
opið sár hjá sumum þingmönnum, ef 
þeir sjá einhvern möguleika til, að 
þessir efnamenn geti grætt eitthvað 
áfram. Hjer kemur fram hrein og bein 
mótsögn. Þingið vill fá skatt af gróða 
landsmanna. og um leið á að fyrirrnuna 
mönnum að græða meira. Ætii það 
væri ekki betra fyrir landið, að þeir 
græddu meira, svo að hægt væri að 
hafa áframhaldandi gróðaskatt.

Þá er að minnast á það fangaráð 
háttv. 1. þm. Rang. (E. P.), að Iáta 
landsstjórnina jafna niður verðinu, al- 
veg eins og gert var með kjötverðið. 
Þetta væri lika hægt að gera, ef hægt 
væri að reikna út, hve margar tunnur 
af síld mundu veiðast á sumrinu, eins 
og hægt er að reikna út, hve margar 
tunnur af kjöti muni verða ril í land- 
inu árlega. Fyrst buðu nú Englending- 
ar i fyrra ákveðið verð, 120 kr., fyrir 
tunnuna, svo að allir gátu fengið sama 
verð. Svo var kjötnefndin sett ástofn, 
sem hafði auðvitað fastan grundvöll að 
hyggja á, en ekki aðra eins óvissu 
og hjer er um að ræða. Ef jeg á 
10—12 kindur, þá þarf ekki að ganga 
að þvi gruflandi, en sildveiðamaðurinn 
getur ekki sagt neitt um það, hve 
margar tunnur hann veiðir. Kjötverðið 
er hægt að jafna undir eins fyrirfram, 
af þvi að við vitum, hve margt sauð- 
fje er til I landinu og hve mörgu er 
lógað að meðaltali á hverju hausti. Það 
má lika afla sjer upplýsinga um það — 
nákvæmra úpplýsinga — hve miklu 
bændur ætli að ióga af fje sinu að

haustinu. En hvaða árangur mundi það 
hafa, ef landsstjórnin segði nú: Komið 
allir til mín og segið mjer, hve margar 
tunnur af síld þið ætlið að veiða í sura- 
ar? Ætli flestum yrði ekki erfitt um 
svarið? Og 8amt hugsar háttv. þm (E. 
P.), að hægt sje að jafna verðinu niður 
— fyrirfram.

Magnús Kriatjánsson: Jeg var 
svo óheppinn, að vera kallaður til við- 
tals i landssímann einmitt þegar háttv. 
1. þm. Rang. (E. P.) var að byrja að 
tala i seinna skiftið, og eftir þvi, sem 
jeg hefi heyrt sfðan jeg kom bingað inn 
aftur, fór jeg víst sjerstaklega mikils á 
mia að heyra ekki ræðu hans. En svo 
mikið hefi jeg heyrt, að hann hafl ekki 
látið af viiiu síns vegar, heldur komið 
fram enn skilningsminni og illkvitnari 
en áður, ef jeg mætti viðhafa þau orð.

Þó kom hann með tvær mótbárur, 
eftir því sera jeg hefi heyrt, sem báðar 
eru þess verðar, að þær sjeu teknar til 
athugunar. Hin fyrri var sú, að fyrir- 
komulagið yrði ófært vegna þess, að 
Bíidveiðin mundi verða meiri en 100,000 
tunnur, og útvegsmenn gætu því sjálfir 
orðið hættulegir keppinautar Iandsstjórn- 
arinnar, þegar á að fara að koma vör- 
unni út. En nú veit háttv. 1. þm. 
Rang. (E. P), að landsstjórnin getur 
ráðið öllum útflutningum, og mundi ekki 
leyfa útflutning á annari sild, fyr en 
hún væri búin að koma sinni eigin sild 
í verð. Það er sjálfsagt rjett, að veið- 
in verði meiri en 100,000 tunnur, en 
það gerir ekki minstu vitund til. Þá 
var hin mótbáran sú, að síldin mundi 
rýrna svo, að stór skaði yrði að, en 
hann gerði alt of mikið úr þeirri rýrnun.

Þá benti hann á, að ekki þyrfti að 
verða tap á salteigninni, þvi aö anuað- 
hvort mætti selja það eða geyma. En 
þetta er langt frá þvi að vera rjett 
Þótt síldarútgerðartnenr tækju það ráð



193 Þingmannafrumvörp samþykt. 794
Sildarkaup lands'tjórnarinnar.

að selja salt sitt, þá gæti staðið svo á, 
að tunnueign þeirra yrði alveg ónýt og 
veiðlaus eign, og þótt þeir geymi saltið, 
þá gæti líka svo farið, að það yrði ekki 
meira en hálfvitði móts við það, sem nú 
er, fjelli svo í verði.

Jeg get ekki litið öðruvísi á en að alt 
það, sem jeg hefi sagt, standi enn þá 
með öllu óhrakið, þrátt fyrir ræðu háttv. 
1. þm. Rang. (E. P). En þar sem 
háttv. þm. (E. P) hefir óskað eftir að 
mæta ekki illu umtali, þar sem hann 
er dauður, þá vil jeg blífa bonum við 
að draga fleira fram á sjónarsviðið. Þó 
hefði víst margur gaman af því, ef 
hann gæti hlustað á iikræðu eftir sjálf- 
an sig, því að venjulega er flest það, 
er betur má fara, tii tínt, og í öðru lagi 
alt fært til betri vegar, og hefi jeg nú 
leitast við að fylgja þeirri reglu hvað 
þennan háttv. þrc. (E. P.) snertir. En 
jeg tel vi8t, að meiri hluti háttv. þm. 
sje svo skynsamur og rjettlátur, að þeir 
greiði frv. atkv. sitt út úr deildinni, 
þrátt fyrir hin mörgu og órökstuddu 
ummæli háttv. 1. þm Rang. (E. P).

Jeg tel þýðingarlítið að fara að víkja 
orðum að því, sem þeir háttv. 2. þm. 
Húnv. (G. 0.) og háttv. 1. landsk. 
varaþm. (S. F.) voru að tala. um, því 
að það voru aukaatriði ein. Að eins 
vil jeg geta þess, að þar sem háttv. 1. 
landsk. varaþm. (S. F.) taldi óvissu á 
þvf, hvereu mikið við mundum fá fyrir 
síldina frá Svíum, er um það vissa 
fengin, að j(>g kalla. Og ef alt fer með 
feldu, þá yröi það svo, að eftirstöðvarn- 
ar hjer kæmu til að standa landssjóði í 
30 kr. tunnan, og er það ekki hátt 
verð. Það ætti altaf að vera hægt að 
selja síldina án tunnu fyrir helminginn 
áf þvi, og eru eftirstöðvarnar þá ekki 
orðnar gífurJegar, og svo eru lika iík- 
indi fyrir, að unt veröi að flytja eitt- 
hvað til Ameríku, og eins er það ekki 
útilokað, að Englendingar kaupi síld

bjer. Þeir hafa aldrei neitað því, og 
enda gert ráð fyrir ákveðnu verði, ef 
til þess kæmi. Það er því auðsjeð, að 
hjer er engin áhætta á ferðum, og enda 
líkur fyrir betra verði en frv. gerir 
ráð fyrir, en þetta er gert til þess, að 
sem fle8tir geti notið þess.

Því hefir verið hreyft hjer, að lands- 
sjóður annaðist söluna og ákvæði, hversu 
mikið hver má láta, en þetta er illfær 
og ófær leið, því að það er mjög erfitt 
fyrir útgerðarmenn að segja til um afla 
sinn fyrir, eða ganga til veiða algerlega 
í ÓVÍ88U um, hvort þeir geti selt aflann 
eða ekki. Og þessi leið er í sjálfu sjer 
með öllu óhugsandi, nema síldarúteerð- 
armenn stofnuðu með sjer nokkurskon- 
ar sameignarútgerðarfjelag, þar sem 
ákveðið væri, hversu roikið hver ein- 
stakur mætti veiða, en það hefir ekki 
verið neinn tími til að stofna slíkt fje- 
lag síðan árangurinn af bresku samn- 
ingunum um þetta varð kunnur.

Margt fleira má færa frv. til stuðn- 
ings, en greinargeið sú, er fylgir frv., 
ætti að vera nægileg, enda málið svo 
gott, að það mælir með sjer sjálft.

Jeg ætla að sleppa að þessu sinni að 
svara háttv. 2 þm Húnv. (G. 0.). Það 
var ekki svo veigamikið, að ástæða sje 
til að athuga það, enda tækifæri til 
þess síðar að svara svo smávægilegum 
athugasemdum, ef þær skyldu koma 
fram aftur.

Frsm. (Gnðján Giiðlangsson):
Jeg þarf ekki mikið að segja; vil að 
eins athuga ofurlítið ummæli háttv. 2. þm. 
Húnv. (G. 0.) um flutning málsins.

Það varð að samkomulagi í bjarg- 
ráðanefndum beggja deilda, án þess að 
atkvæðagreiðslu væri óskað, að málið 
yrði flutt hjer í háttv. Ed. Þetta kom 
til meðal annars af þvi, að sá, er hafði 
kynt sjer málið best í háttv. Nd., haföi 
ekki tíma til þcss að hafa framsögu í
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því, vepna ýmsra annara þinganna. Þvi 
var flutningurinn falinn oss efri deiidar 
mönnum.

En á hinn bóginn var litið svo á í 
nefndinni, og á móti því hreyfði enginn 
roótmaelum, að sjálfsagt væri að lofa 
málinu að ganga fram á leið fvrst um 
sinn. Þó voru það einstöku menn, sem 
komu svo heiðarlega fram, eins og hv. 
1. landsk. varaþm (S. F). að taka það 
fram, að óvist væri um fullnaðaratkvæði 
hans með frv., fvr en vissa væri kom- 
in um söluverð þeirrar síldar, sem seld 
verður til Sviþjóðar. Nú er sjeð, að 
verðið verður hærra en nefndin þorði 
að áætla, svo að engin ástæða er til 
þess, að þeir greiði nú ekki lokaatkvæði 
með frv., og það vænti jeg að allir 
góðgjarnir og greindir þm. geri.

FjárrnálnráAhprrfl (S. E): Út
af ummælum háttv. frsm íG. G.) um 
verð á sild til Sviþjóðar vil jee að eins 
geta þess, að enn eru ekki gerðir fastir 
eamningar um siidina, osr þvi ekki auð 
ið að segja, hvert verðið verður.

Jóhmnps JAhnnnpsson: Mál
þetta er borið fram af bjirgráðanefnd- 
um þingsins og i eðli sínu bjarerráða- 
mál, og verð jeg að segja það, að það 
er frá því sjónarmiði einu, að jeg get 
greitt frv. atkv.

Jeg er þeirrar skoðunar, að ekki megi 
>spekúlera« með fje landssjóðsins. Lög- 
gjafarvaldið hefir vald til þess að leggja 
skatta, tolla og gjöld á landsmenn til 
landssjóðsins, til þess að hann geti stað- 
ist nauðsvnleg útgjöld landsins, en að 
minu áliti alls ekki til að »spekúlera« 
með.

En þar sem hjer er um bjargráðaráð- 
8töfun að ræða, sem verið getur, og 
enda er liklegt, að baki landssjóði út-

gjöld, verður að fara með málið að öllu 
levti 8em bjargráðamál, og vil jeg þvi 
ekki, að neitt standi i frv., sem bendi 
til þess, að bjer sje um annað að ræða.

Þe8s vegna. felli jeg mig með engu 
móti við 7. gr. frv.. sem gerir ráð fyrir 
gróða af ráðstöfuninni.

Þótt 8vo ólíklega færi, að um tekjur 
yrði að ræða, þá fæ jeg ekki betur sj»ð 
en að sá hagnaður eigi að renna til 
landssjóðs, sem ber alla ábvrgðina. Jeg 
mun því við 2. umr. greiða atkv. á 
móti 7. gr. frv.

Jeg 8kal benda á það, að 2. málsgr. 
4. gr. er mikils virði. Það eru sann- 
nefnd bjargráð, þvi að þar eru litil- 
magnanuro, sem ekki befir efni á að 
salta síld sína sjílfur. heldur verður að 
seljr hana öðrum til söltunar, trvgt 
hæfilegt verð fyrir vöru sína.

Frsm. (Gnðjón Gnð angs«on):
Jeg sje ekki, að bjer sje um neina 
»spekúlation« að ræða. Þetta eru bjarg- 
ráð, < ða verslun með síld, einskonar 
deild af landsverslnninni Iljer er það 
tekið fram, að landssjóður eigi ekki að 
hafa allan ágóðan en um landsverslun- 
ina er ekki tekið neitt fram, bvernig 
skuli farið með ágóðann, enda hefir 
landsverslunin ekki verslað með inn- 
lendar afurðir til útflutnings. Og jeg 
sje ekkert á móti því, þótt framleiðend- 
ur beri betri blut frá borði, ef landssjóð- 
ur græðir vel á versluninni.

Þar sem hæstv. fjármálaráðherra var 
að tala um það, að enn væri eigi gerð- 
ur fullnaðarsamningur um síld til Svía, 
þá verð jeg að lita svo á, að verðið sje 
ákveðið, þar sem þeir hafa boðist til 
þess að kaupa síldina fyrir ákveðið 
verð, og að minsta kosti verður verðið 
ekki lægra en það var í tilboðiuu.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með JO shlj. 

atkv.

Á 59. fundi í Ed., laugardaginn 8. 
íúií, var frv. tekið til 2. u in r . (A. 438, 
457).

Magnús Torftson: Aðalákvæði 
frv. eru í 2. gr.; þau hljoða um það, 
að keyptar skuli 100 þús. tuunur af síid, 
50 þús. fyrir 75 aura hvert kg. og aðr- 
ar 50 þús. fyrir 45 aura hvert kg. Það, 
sem að.illega hefir veiið haft á móti 
frv., er, að áhættan, sem þvi fyIgir, sje 
svo mikil. Uin þetta hefir verið deilt. 
Meðal annare hefir verið sagt, að áhætt- 
an hljóti að vera mikil fyrir landssjóð, 
þar sem hún er tnikil fyrir sildaifram- 
lciðendur; ef engin áhætta hefði verið 
fyrir þá, muudi frv. aldrei hafa komið 
fram. En þetta þarf alls ekki að fara 
saman. Galdurinn er sá, að síldarfram- 
leiðendurnir hafa engin tök á að ná 
sínu upp ef s’ldin selst illa, en lands- 
sjóður hefir aftur margar leiðir til þess 
að bæta sjer skaðaun, ef einhver verð- 
ur. Lindssjóður gæti alveg bætt sjer 
tapið með sköttum á sildai útgerðinni 
síðar meir. Hingað til hefir þiugið ekki 
verið svo óviljugt að fara þá braut' 
Með öðrum orðum, áhætta iandssjóðs 
getur að eins orðið í svip, en aldrei í 
lengd. Það yrði því engin þjóðhætta 
að því að samþykkja frv. Hins vegar 
gæti á margan hátt leitt stórtjón af því 
að samþykkja það ekki. Fyrir lands- 
sjóð mundi það verða beint og óbeint 
stórtjón, ef sildarútveginum er ekki hjálp- 
að fram hjá þeim boðum, sem fram und- 
an liggja, og afturkippur kæmi í hann. 
En það er ekki nóg með hættuna fyrir 
landssjóð og þá, sem stunda þennan at- 
vinnuveg. Landbúnaðurinn gæti beðið

af því mikið tjón, og þá sjerstaklega 
hrossaeigendurnir. Síldin er eini inn- 
lendi fóðurbætirinn, sem til er. Ef eng- 
in síld veiddist, gæti svo farið, að hrossa- 
eigendur fengju þá ánægju að skoða 
horgrindur hrossa sinna í hverri laut. 
Eu ef nóg síld veiðist, er engin hætta 
á horfelli, svo framarlega sem menn 
hafa hugsun á að ná sjer í fóðurbæti 
nógu siiemma, og atburði til þess. Jeg 
vil segja, að því meira sem tjón landásjóðs 
yrði í svip af sítdarkaupum, því meiri 
yrði gróði iandbúuaðarins vegua hins 
ódýra fóðurbætis. Nú, þegar enginu út- 
leudur fóðurbætir fæat, neyðast menn 
til að uota þann innleuda, og er það 
argasti skrælingjaskapur, að það skuli 
þurfa neyð til þess að kenna mönnum 
að nota hann. Þá er annað. Þvi meira 
sem tjóu laudssjóðs verður, því ódýrari 
verður síldin lil manneldis. Það væri 
ekki litils virði, ef hægt væri að kenna 
okkur íslendingum síldarát. Þegar á 
alt er litið, er því ekki um nema eina 
áhættu að ræða í þessu máli, þá að fella 
frv.

Á það hefir verið minst, að verðið á 
sildinni væri nokkuð hátt. Jeg skal 
ekkert um það segja, hvort ekki mætti 
lækka verðið lítils hattar, en ef það yrði 
gert, verður að breyta ákvæðutn 4. gr., 
um kaupverð frambjóðenda. Lágmarkið 
fyrir því verður að lækka jöfnum skref- 
um og kaupverð landssjóðs, en það væri 
afarleitt.

Það hefir verið sagt, að ákvæði 6. gr. 
bindi landssjóði miklar byrðar; láns- 
traust landssjóðs sje búið að þenja svo 
langt, að ekki sje viðlit að fullnægja 
þeim ákvæðum. Jeg er ekki svo kunn- 
ugur, að jeg geti sagt með vissu, hvort 
þetta muni vera rjett. En mikill hluti 
þess fjár, sem laudssjóður á að greiða 
sildarútvegsmönnum, mun fara til bank- 
anna, og er mjer óskiljanlegt annað en 
að landssjóður geti notið sama láns-
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trausts hjá bönkunum og þeir. Bank- 
arnir þurfa ekki annað en að færa 
skuldir útgerðarmanna yfir á reikning 
landssjóðs.

Þá hefir loks verið talað um, að ekki 
sje rjett, að landssjóður taki fjórða hluta 
af hagnaðinum, sem kynni að verða. 
Jeg hefi aldrei litið svo á, sem hjer væri 
um gróða »spekúlation« að ræða fyrir 
hönd landssjóðs, en í sambandi við slikt 
fyrittæki sem þetta verða auðvitað ým- 
iskonar útgjöld og fyrirhöfu, sem hvergi 
kemur til reiknings, og befi jeg litið 
svo á, sem ’/* af arðiuum ætti að koma 
upp i það. Það er ekki »spekúlatious«- 
gróði, heldut’ ómakslaun, og skaðlaus á 
land8sjóður að skilja við þessa veralun, 
ef einhver ágóði verður.

Fleira skal jeg ekki tína til að sinni, 
þó að langt mál mætti um þetta alt 
tala, en jeg vona, að frv. fái greiðan 
byr gegnum dcildina.

Fjármálaráðherra (S. E.): Eitt 
af fyratu skilyrðunum fyrir því, að geng- 
ið verði inn á frv., er vissa fyrir söl- 
unni til Svíþjóðar. En eins og áður 
hefir verið tekið fram, þá er þar að 
eins um líkur að ræða en enga vissu. 
En meðan svo er, álít jeg, að þingið 
geti ekki með neinu móti iátið frv. frá 
sjer fara. En sú vissa gæti komið bráð- 
lega, og teldi jeg því best, að málið biði 
þangað til.

En jeg fyrir mitt leyti sje ekki betur 
en að áhætta sje eftir sem áður nokk- 
ur, þótt vissa fengist um sölu til Sví- 
þjóðar, jafnvel þótt hærra verð fengist 
en áætlað er í frv. Þrátt fyrir það er 
alt óvíst um þá sild, sem fara á til 
Ameríku, og það, sem seljast á hjer.

Jeg mun því ekki sjá rajer fært að 
greiða frv. atkv., án þess að dregið sje 
úr þeirri áhættu, og hefi jeg því hugs- 
að mjer að koma fram með brtt. til 3.

umr., til þess að færa niður ákvæðið í 
2. gr, um 8Íldarverðið.

Ákvæði 6. gr. fiust mjer líka mjög 
óaðgengilegt. Jeg sje ekki betur en að 
á meðan ekki er víst, hve nær pening- 
arnir koma frá Sviþjóð, þá geti það 
orðið allmikið fje, sem landssjóður verði 
að leggja út til bráðabirgða. Það gæti 
skift ruiljónum.

Og það láir mjer víst enginn, þótt 
jeg vilji gera mjer ljóst, áður en slíkt 
er samþykt, hvort landssjóður mundi 
geta haft slikt fje á reiðum höndum. 
Jeg tel vÍ8t, að til þess þurfi að útvega 
ný lán og þau stór. Það getur háttv. 
deild sannfærst um af skýralum, sem 
hjer hafa verið gefnar.

Auk þess er þetta ekki eini örðugi 
hjallinn, sem komast verður upp á, því 
að ekki er enn þá sagt, hve háar kröf- 
ur þær verða, sem verslunin gerir til 
landssjóðs til nýrra lána.

Jeg mun því einnig leyfa mjer að 
koma með brtt. við þessa gr. frv., til 
þess að lengja greiðslufrest landssjóðs.

Þá mun jeg einnig koma með brtt. 
við 7. gr. frv., þótt það skifti ekki eins 
miklu máli. Eu jeg lít svo á, að ef 
laudssjóður á að bera alla áhættuna, þá 
verði hann einnig að eiga von á meiru 
af gróðanum, ef nokkur verður.

Háttv. þm ísaf. (M. T.) benti á, að 
þótt hjer væi'i áhætta, þá væri það að 
eins i svip, og þótt halli yrði, þá væri 
land8sjóði auðvelt að ná þvi inn aftur 
með auknum sköttum.

Þetta má rjett vera, en þess ber að 
gæta, að á þessum örðugustu tímum 
getur það skift miklu fyrir landssjóð að 
taka á sig þó að ekki sje nema bráða- 
birgðaáhættu.

Jeg hefi ekki sjeð mjer fært að koma 
með brtt. nú, en mun, eins og jeg hefi 
sagt, gera það við 3. umr.

Við erum allir sammála i stjórninni
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um þah, en höfum að eins ekki komið 
okkur niður á því, hve langt skuli 
ganga.

Jeg mun þvi greiða frv. atkv. til 3. 
umr.

Magnns Kristjánsson: Við fltn. 
höfum komið okkur saman um það, að 
sama sje hver okkar svarar, ef eitthvað 
það kæmi fram, sem svara þyrfti, og 
vona jeg, að hæstv. forseti sjái sjer fært 
að telja menn ekki hafa talað sig dauða, 
eftir venjulegum reglum, ef svara yrði 
vant.

Hæatv. fjármálaráðherra hefir komið 
fram með ýmislegt, sem hann telur nægi- 
legar ástæður til þess að fresta málinu, 
eða ef til víll til þess, að þvi verði að 
fullu og öllu stungið undir stól.

En til þess, hvort málið þoli bið, er 
þvi að svara, að útgerðartiminn stendur 
fyrir dyrum, og verði málið ekki útkljáð 
fyrir miðja næstu viku, þá er málið 
sjálft þýðingarlítið og sum ákvæði frv. 
þýðingarlaus.

Eftir ákvæðum frv. á að tilkynna út 
um land alt, þegar i stað, hvers menn 
megi vænta i þessu efni, og þeir að 
segja til, sem viðskifti vilja eiga fyrir 
miðjan þennan mánuð.

Málið þolir því enga bið, og þess 
vegna hefl jeg óskað þess, að það yrði 
hjer einnig til 3. uinr. i dag. Auk þess 
er einn eða fieiri, af þeim, sem mest 
afskifti hafa haft af málinu, á förum.

Þá var það annað, sem hæstv. fjár- 
málaráðherra lagði mikla áherslu á, að 
hann sæi sjer ekki fært að styðja mál- 
ið, nema verðlagsákvæðið væri lækkað 
og gjaldfrestur landssjóðs lengdur.

Það má sjálfsagt kalla þetta virðingar- 
verða varfærni. En það verður að gera 
fleiri kröfur til hæstv. fjármálaráðherra 
en varfæraiakröfur, t. d. kröfur um við- 
sýni og þekkingu og fleiri góða hæfi-

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

leika. Með þessu er þó ekkert um það 
dæmt, að hve miklu leyti þeir hæfileik- 
ar eru hjer til staðar.

En jeg verð að segja það, að útreikn- 
ingur hæstv. fjármálaráðherra var ekki 
ábyggilegur, svo að jeg segi ekki meira. 
Hann telur enga tryggingu fyrir sölu 
til Svíþjóðar og þvi siður fyrír ákveðnu 
verði. Þessu verð jeg að leyfa mjer að 
mótmæla. Jeg þori að fullyrða, að 
stjórain getur selt til Svíþjóðar 50,000 
tunnur og það með ákveðnu verði.

Jeg hefi þar fyrir mjer yfiriýsingu 
stjórnarínnar sjálfrar, að henni hafi boð- 
ist 90 aurar i kg. og að salan færi fram 
hjer á staðnum. Nú er gert ráð fyrir, 
að það kosti 6,000,000 kr., sem stjórnin 
kaupir. En fyrir sildina til Sviþjóðar 
er hægt að fá 41/, miljón kr.: þá er það 
P/a miljón kr., sem vantar, og þarf það 
að fást fyrir afganginn, sem er 50,000 
tunnur. Verðið á því verður þá 30 kr. 
tunnan, og verður það að teljast full- 
virði þess, sem á vantar, að landasjóður 
fái sitt. Tunnurnar sjálfar er óhætt að 
reikna á 20 kr. og sildina þá að eins á 
10 kr., og það tel jeg vist, að aldrei 
geti svo illa faríð, að hún reynist ekki 
þess virði.

En af þessu sjest, að áhættan er i 
verata falli engin.

En geri maður nú ráð fyrir, að betur 
takist og að til Ameríku seljist í minsta 
lagi 20 þús. tunnur á 50 kr. hver, þá 
vantar að eins »/, miljón kr., og fyrir 
þvi fje standa 30 þús. tunnur. Þá kost- 
ar hver þeirra 17 kr., og er það tæplega 
tunnu virðið.

En ef slíkt á að teljast áhætta fyrír 
landssjóð, þá er ástandið verra en jeg 
bugði. Ef hann telst ekki fær um að 
eiga 30 þús. tunnur af sild, sem vara- 
forða i landinu, þá er kjarkur þingsins 
á þrotum og neyð fyrir dyrum.

Jeg verð því að álita, að mótbárur 
61
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hæstv. fjármálaráðherra sjeu ekki svo 
veigamiklar, að ástæða sje til þess að 
hika við málið.

En væri þessi ótti hans, sem fram 
hefir komið, á rökum bygður, þá ætti 
honum þó að vera það ljóst að ef svo 
illa færi, að riftað yrði samningunum 
við Svía, sem jeg tel engin líkindi til, 
þá er þó nógur tími til þess að stöðva 
málið i Nd.

Þetta er þvi, ef ekki yfirskynsótti, þá 
að minsta kosti ástæðulaus ótti.

En hitt vil jeg benda á, að ef samn- 
ingarnir við Svía komast ekki á, þá er 
það stjórninni að kenna, því að hún 
hefir haft tækifæri til þess að gera þá. 
Því hefir verið slegið fram sera ástæðu, 
að beðið væri eftir hærra verði, en jeg 
lít svo á, að rjettast væri að taka til- 
boðinu strax. Þá er áhættan engin.

En nú vil jeg skoða mál þetta á ann- 
an veg, úr því að farið er að ræða það 
svo mjög. Hingað til héfir að eins svart- 
ari hliðin verið skoðuð.

En skoði maður það frá hinni hlið- 
inni, þá eru meiri likur til þess, að ekki 
að eins útvegsmönnum og almenningi 
verði bjargað úr vanda, heldur græði 
landið einnig stórfje.

Setjum svo, að þessar 50 þús. tunnur 
flyttust allar út og seldust fyrir 50 kr. 
hver. Það gerir 2*/, miljón kr., eða með 
öðrum orðum þá hefir græðst 1 miljón 
kr. Það getur lika hugsast, að öll síld- 
in seldist fyrir sama verð, ef Svíar gætu 
komist að rýmri samningum um útflutn- 
ing hjeðan. Þá fengjust alls 9 miljónir 
kr. fyrir sildina, og væru þá 3 miljónir 
græddar.

Þetta er eins liklegt, og má eins sýna 
fram á það með fult eins góðum rökum 
og hitt, að landssjóður skaðist.

Jeg þykiat þvi hafa sýnt fram á það, 
að óttinn er ástæðulaus og sprottinn af 
of mikilli varfærni, og færi betur, að

honum yrði útrýrat áður en málið verð- 
ur tafið um of, eða ef til vill felt.

Um borgunarskilmálana skal jeg ekki 
fara mörgum orðum, enda er það atriði 
smávægilegt.

En nú geta samningarnir við Svía 
orðið svo, að þeir borgi alt fyrir októ- 
berlok, og er það þá ekkert vandamál 
fyrir landssjóð'að greiða 3 iniljónir kr., 
ef hann fær 4’/g miljón kr. inn.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) hefir einnig 
sýnt fram á það, að ótti við þetta at- 
riði er ástæðulaus, þar sem hjer er í 
rauninni ekki um annað að ræða en til- 
færslu í bönkunum.

En þótt við tökum versta tilfellið og 
segjum, að greiðsla fari ekki fram nógu 
snemma, þá er jeg sannfærður um það, 
að nógir vegir verða, þar sem um svona 
mikið verðmæti er að ræða. Bankarnir 
eru ekki svo þröngsýnir, að þeir láni 
ekki út á það. Og þá eru enn þá fleiri 
leiðir, sem jeg hirði ekki um að nefna, 
en gæti bent hæstv. stjórn á, ef hún 
teldi sig vera í vanda.

Þá er eftir að líta á málið enn frá 
einni hlið. Skal jeg að vísu vera stutt- 
orður um hana og varast að deila á 
háttv. þm., því að jeg álit, að þetta mál 
Bje alt of mikilvægt til þess, að hnútu- 
kast megi eiga sjer stað hjer í deild- 
inni. En þeasi hlið málsins er sú, hvern- 
ig horfir við, ef þingið gerir ekkert í 
málinu.

Síldarútvegsinenn skiftast í 2 flokka. 
Fyrri flokkurinn er stóreignamenn. Þeir 
eru sárfáir, svo sem 5 eða 6; þeir eiga 
tunnur fyrirliggjandi í tugum þúaunda 
og hafa að öllu leyti tæki til þess að 
veiða þessar 100,000 tunnur og meira 
til. Þeirra hagur væri, að þing og stjórn 
skildi ekki sitt ætlunarverk. Þeim væri 
stórhagur, að þingið feldi frv., því að 
þeim væri þá lagður upp í hendurnar 
8tórgróði. Við skulum segja, að þeir
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veiddu þessar 100,000 tunnur einir, og 
ef gera má ráð fyrir 90—100 kr. fyrir 
tunnuna, þá yrðu það 3—4 miljónir kr., 
sem yrði gróði örfárra manna. Ef svo 
rættist úr með útflutninga, og þeir veiddu 
þessar 100,000 tunnur upp á eigin ábyrgð, 
þá mundu þeir græða enn meira. Aðal- 
tilgangur þessa frv. er nú einmitt sá, 
að koma í veg fyrir það, að stórgróði 
safnist á bendur einstakra manna. Og 
það er augljóst, að verði ekki veiddar 
nema þessar 50,000 tunnur í sumar, þá 
verða það að eins örfáir stórgróðamenn, 
sera fá veitt þær og selt.

í sambandi við þetta vil jeg loks geta 
þess, að verði brtt. hæstv. fjármálaráð- 
herra samþyktar, þá tel jeg málinu 
svo spilt, að mjer þvkir þá ekki miklu 
skifta, hvort máiið kemst í gegn eða 
ekki.

Hinn flokkurinn, af þeim tveimur, 
sem jeg áður gat um, nefnilega smáút- 
gerðarmennirnir eða frumbýlingarnir, er 
miklu fjölmennari en sá fyrri, og eins 
og áður hefir verið bent á, ríður þeim 
flokknurn lífið á því, að hægt sje að 
halda áfram útgerðinni. Þessir menn 
sitja uppi með stórskuldir vegna þess, 
hve atvinnuvegur þessi heflr gengið 
skrvkkjótt nú síðustu árin.

Árið 1916 var útvegurinn ekki rek- 
inn með nærri nógu miklum krafti vegna 
þess, að Englendingar settu mönnum 
þá stólinn fyrir dyrnar með tunnur o. 
fl. Árið 1917 brást sildaraflinn svo að 
segja alveg. Þar af leiðandi standa 
Bruærri útgerðarmenn á heljarþröminni 
fyrir óviðráðanleg atvik.

Þess vegna álít jeg, og ætla að vera 
svo djarfur að segja það, að þetta sje 
langþýðingarmesta málið, sem enn hefir 
fyrir þingið komið, og á því veltur það, 
hvort þing og stjórn á að halda fullum 
heiðri eða ekki.

AtvinDumálaráðherra (8. J.):
Það getur vel verið, að háttv. flutnings- 
mönnum frv. hefði þótt vel við eiga, að 
afstaða stjórnarinnar, nú á þessu stigi 
málsins, gæti verið skýr og ákveðin, en 
jeg álít tæpast hægt að ætlast til þesa. 
Málið er svo að segja nýlagt fyrir þing- 
ið, og án efa það stórraál, að nokkurn 
tima þarf til þess að átta sig á þvi, svo 
að vel sje.

Flutningsmenn frv. hafa haft mikinn 
undirbúningstima til að kynna sjer alla 
málavöxtu; erindrekar frá útgerðar- 
mönnum hafa verið hjer og túlkað mál 
sitt fyrir þeim. Það er þvi síst að furða, 
þótt þeir tali um málið með meiri ör- 
uggleik en þingmenn og stjórnin. Málið 
er stórt, eins og allir vita, og líka er 
hjer lagt inn á nýja braut, sem við 1. 
umr. var kölluð »spekúlations«-braut og 
ekki hefir áður verið farin hjer í 
þinginu. Verði þetta frv. nú að lögum, 
er með því skapað nýtt fordæmi, en 
þegar svo. er, að sköpuð eru ný for- 
dæmi af þinginu, þá veitir ekki af sem 
bestum undirbúningi, eigi ekki fremur 
ilt en gott af að hljótast. Af þessu 
leiðir, að mjer finst háttv. þm. Ak. (M. 
K) ganga nokkuð langt i kröfum sín- 
um um skjótan framgang málsins, þar 
sem hann leggur svo mikla áherslu á, 
að málið fái bæði 2. og 3. umr. í dag. 
Það er til of mikils mælst, og jeg fyrir 
mitt leyti get ekki verið með þvi. 
Enda ætlar fjármálaráðherra að koma 
með brtt., og þótt háttv. þm. Ak. (M. 
K.) ljeti svo, sem þær brtt. yrðu ekki 
til þess að bæta frv., heldur þvert á 
móti, þá getur hann tæpast neitt um 
þetta sagt fyr en brtt. eru fram komn- 
ar. Það er ekki lengra en síðan í fyrra- 
dag, að málið kom hjer inn í deildina, 
og þótt það biði til mánudags hjer, þá 
hefir það samt hraðari gang en margt

51*
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annað, og mjer flnst háttv. flutnings- 
menn vel geta sætt sig við það, að að 
eins 2. umr. fari fram i dag.

Háttv. þm. Ak. (M. Ki) var að tala 
um samningana við Svia og kom þar 
með eitt atriði, sem hann taldi geta orð- 
ið þungt ásökunarefni á stjórnina, ef 
rættist. Hann ljet nefnilega í ljós, að 
ef samningarnir við Svia væru ekki enn 
útkljáðir, þá væri það stjórninni hjer 
að kenna, og mjer skildist á honum, 
að það væri ábyrgðarhluti fyrir stjórn- 
ina, ef hún hefði þegar hafnað boði 
þeirra eða ætlaði sjer að hafna þvi. Jeg 
veit ekki, hvort jeg hefi misskilið-háttv. 
þm. (M. K.), en jeg vil taka það fram, 
að ekkert hefir verið gert því til hindr- 
unar, að boð Svia gæti gengið fram og 
erindrekar vorir geti gengið að þvi.

Gggert Pálsson: Jeg vil, áður en 
jeg sný mjer að málinu sjálfu, gera 
stutta athugasemd, sem ekki kemur þvi 
beint við. Mjer var borið það á brýn 
við 1. umr. málsins, af háttv. andstæð- 
ingum minuro, að jeg hefði talað með 
æsingi, en hins vegar var skorað á 
mig að tala hærra. Nú vil jeg spyrja 
háttv. andstæðinga mina, hvort þeir 
vilji heldur, að jeg tali i lágum róm 
eða háum, þvi að jeg hefi bæði bassa- 
rödd og diskant. (M. K.: En vantar 
millirödd?). Já, en mjer er illa við, að 
það verði kölluð æsing, þótt jeg tali nú 
nokkuð hátt.

Háttv. 4. landsk. þm. (G. G.) og háttv. 
þm. Ak. (M. K.) gerðu mjer þann heið- 
ur um daginn, þegar jeg var dauður, að 
bauna báðir á mig. Jeg skrifaði ekkert 
af þvi niður, sem þeir sögðu, en fanst 
>summa summarum* af þvi öllu saman 
vera það, að jeg væri helst til lítill 
»spekúlant« og ihaldssamur hvað fje 
landssjóðs snerti. Jeg skal kannast við 
þetta. Hitt finst mjer eðlilegt, að háttv. 
andstæðingar minir, sem báðir eru

kaupmenn, sjeu hjer ódeigari. Þetta 
fanst mjer nú vera aðalásökun þeirra i 
minn garð, en jafnframt þvi, sem þeir 
kváðu mig deigan, gat jeg ekki betur 
heyrt en að þeir vörpuðu hrósyrðum 
til mín við og við.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) kannaðist við 
það, að hjer væri talsverð áhætta á 
ferðum, en hjelt því jafnframt fram, að 
landssjóður ætti að taka hana á sig 
fremur en einstaklingarnir, og gæti hann 
náð sjer upp síðar á síldarútvegsmönn- 
um, ef hann vildi. Þetta kann nú að 
vera. En jeg man nú svo langt, að 
áður, þegar þessi útvegur stóð i blóma, 
þá lá hjer fyrir frv. um að auka síld- 
artollinn, og man jeg þá ekki betur en 
að háttv. þm. ísaf. (M. T.) væri þá á 
móti tollinum, já, berðist á móti honum 
með oddi og egg. Annars játa jeg, að 
jeg vil gjarnan eiga eftirkaup við þenn- 
an háttv. þm. (M. T.) í »privat«-sökum, 
en siður í pólitiskum sökum.

Sami háttv. þm. (M. T.) skaut því 
fram, að það væri lífsnauðsyn fyrir 
hrossaeigendur, að sildarútvegurinn 
stöðvaði8t ekki og frv. næði fram að 
ganga. En jeg hygg nú, að nóg sild 
væri til handa hrossunum fyrir i land- 
inu, svo að ekki þyrfti að fara að veiða 
nýja síld vegna þeirra.

Annars man jeg ekki til þess, að hv. 
þm. (M. T.) flytti síldarfóðurbæti frá 
Reykjavík og austur í Rangárvallasýslu, 
þegar hann átti þar heima og við vor- 
um grannar. Jeg held, að hann hafi þá 
ekki keypt eina einustu sildartunnu til 
fóðurbætis, þótt hann virðist nú vera 
orðinn annarar skoðunar um nytsemi 
síldar til skepnufóðurs. Sú breyting 
hefir orðið á honum siðan hann kom á 
ísafjörð. En ætti hann enn þá bú á 
saraa stað og áður, þá hugsa jeg, að 
hann mundi ekki gera mikið að því að 
flytja síld upp í sveit. Hann mundi 
áreiðanlega horfa í þann flutning, er
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hann vissi, hve mikið legst á hvert kil- 
óið af aíldinni, þegar á að fara að flytja 
hana þannig langar leiðir.

Þá talaði háttv. þin. (M. T.) um það 
í þessu sambandi, að brýn nauðsyn 
bæri til þess, að kenna fólkinu að eta 
síld. Jeg þekki nú engan skóla, sem 
kennir slíkt, og jeg hugsa, að meðan 
ekki eru allar bjargir bannaðar þá 
þurfi enginn að vænta þess, að sildarát 
útbreiðist' meðal almennings öðruvisi 
en smátt og smátt.

Annars er alveg það sama að segja 
um málið í heild sinni eins og var við 
1. umr. Það er enn sama óvissan og 
þá um sildarútflutninginn til Sviþjóðar, 
hvorki buið að semja um verð á henni 
þar nje vissa um útflutning þangað. 
Hvað svo söluna til Ameríku snertir, þá 
er þar einnig um sörau óvissuna að 
ræða. Og sje markaður fyrir sild op- 
inn i Ameriku, þá geta þeir, sem ekki 
hafa selt landssjóði sild sína, boðið hana 
fram þar, og það fyrir lægra verð 
heldur en Iandssjóður getur staðið sig 
við að selja fyrir.

Undir umræðunum hefir ekki neitt 
nýtt atriði komið fram, sem gæti stutt 
frv., og allar þær athugasemdir, sem 
jeg hefi við það gert, standa með öilu 
óhraktar. Það er þvi óþarft fyrir mig 
að endurtaka nokkuð af þeim, heldur nóg 
að minna á þetta.

Halldór Steinsson: Það var
háttv. þm. ísaf. (M. T.), er gaf tilefni. 
til þess, að jeg bað um orðið, en háttv. 
1. þm. £ang. (E. P.) hefir síðan að 
mestu svarað honum, svo að jeg get 
verið fáorður.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) kannaðist við 
það, að áhætta væri að frv. þessu fyrir 
landssjóð, en hann taldi þá áhættu að 
eins vera í svip. Við skulum gera ráð 
fyrir, að landssjóður tapi 3 milj. kr. á 
þessu. Þá segir háttv. þm. ísaf. (M. T.),

að það sje að eins i svip, því að það 
megi altaf leggja skatt á sildarútveginn, 
til þess að ná inn þessu tapi. En þótt 
hægt sje að segja, að þessi leið sje fær, 
þá hefir reynslan sýnt, að hún er býsna 
erfið og torfær, því að hve nær sem 
hefir átt að hækka skatta á hærri gjald- 
endum þá hefir það átt mjög örðugt 
uppdráttar.

Annars eru harla mismunandi skoð- 
anir um þetta mál; sumir líta svo á, 
sem málið sje lítið, óbrotið og jafnvel 
sjálfsagt, en aðrir telja það stórt, þýð- 
ingarmikið og jafnvel varhugavert. Það 
kemur og fram, að það er ósamræmi 
um málið meðal flutningsmanna sjálfra. 
Sumir þeirra halda því fram, að frv. 
sje nauðsynlegt vegna síldarútvegsins, 
en hins vegar sje engin hætta á ferð- 
um fyrir landssjóðinn, þótt það verði 
samþykt, og háttv. þm. Ak. (M. K.) 
gekk svo langt um þetta, að hann hjelt 
því fram, að hið versta, er gæti skeð 
fyrir landssjóðinn, væri, að hann tapaði 
engu á frv. En aðrir meðhaldsmenn 
frv., eins og háttv. þm. Isaf. (M. T.), 
viðurkenna, að áhætta fylgi frv. Jeg 
fæ nú ekki skilið það, ef engin áhætta 
fylgir frv. fyrir landssjóðinn, hver vinn- 
ingur er að því fyrir síldarútvegsmenn. 
Nei, sannleikurinn er víst sá, að bæði 
síldarútvegsmönnum og flutningsmönn- 
um frv. er það ljóst, að áhætta fylgir 
frv. á meðan ekki er fengin skýlaus 
vissa um, að hægt sje að selja síldina 
til Sviþjóðar, og um það fæst ekki vissa 
fyr en samningar eru gerðir.

Flutningsmenn frv. halda því fram, 
að ef það verði samþ., sje minni sildar- 
útvegsmönnum hjálpað til að halda 
uppi útgerðinni, þar sem þeir þá eigi 
víst að fá saraa verð fyrir síldina eins 
og hinir stærri útgerðarmenn. Þetta er 
rjett athugað. En hið sama vinst með 
þvi, að landsstjórnin taki að sjer söluna 
á sildinni og jafni síðan söluverðinu
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niður á eeljendur. Svo framarlega sem 
engin áhætta er samfara þessum síldar- 
kaupum, þá er það Ijóst, að þessi leið 
yrði báðum aðiljum hagkvæmari.

Jeg kannast við það, að það sje 
skylda þings og stjórnar að hlynna að 
einstökum atvinnugreinum.en sú aðhlynn- 
ing að einni atvinnugrein er því að eins 
rjettmæt, að hún komi ekki niður sem 
skellur á aðrar atvinnugreinar, en það 
hljti hún að gera þegar landssjóður 
leggur 8tórfje fram í þvi skyni. Þegar 
um bjargráð er að ræða, verður að 
gæta varúðar og gæta þess, hversu 
mikil nauðsyn er á þeim og hve mik- 
ið gagn leiðir af þeim móts við fje það, 
sem til þeirra er lagt. Hjer þykir mjer 
björgunarupphæðin, 6 milj kr, mikil, 
og ef illa fer, kemur hún hart niður á 
landssjóði og landabúum. Hjer veltur 
alt á því, að vissa fáist um sildarsöluna 
til Svíþjóðar, því að fáist vissa um hana, 
þá er áhættan ekki orðin meiri en það, 
að unt er að samþ. frv, en auðvitað að 
sjálfsögðu með þeirri breytingu, að 7. 
gr. verði feld, því að ef nokkur gróði 
yrði af þessari síldarsölu, þá virðist 
sjálfsagt, að hann lendi hjá þeim, sem 
áhættuna ber, þ. e. í þessu tilfelli lands- 
sjóði.

Magnús Torfason: Háttv. þm. 
Snæf. (H. St) þóttist ekki skilja það, 
að síldarútvegsmenn gætu tapað, þótt 
landsajóður tapaði ekki. Þetta er þó 
ofureinfalt mál. Smáir og fátækir síld- 
arútvegsmenn þora ekki að ráðast í út- 
gerð, ef þeir hafa ekki vissu fyrir því, 
að þeir geti selt sildina. Og þeir fá 
ekki heldur lánstraust til þess að reka 
útgerðina, ef þá vissu brestur. Jeg veit 
dæmi þe8s, að minni útgerðarmenn hafa 
orðið að selja tunnur og salt undir sann- 
virði, einvörðungu af því að þá brast 
lánstraust til þuss að geta legið með 
birgðarnar. Það má þvi vera öllum

ljóst, er nenna og geta hugsað, að ef 
landið hleypur ekki undir bagga, þá 
lendir síldai útvegurinn í fárra manna 
höndum. Og það ættu þó allir að geta 
skilið. að ekki væri það holt eða heppilegt 
fyrir landið, einkum að því er snertir 
atvinnu við síldveiðarnar eða verkun 
síldarinnar. öðru er óþarft að svara í 
ræðu þe8sa háttv. þm. (H. St.).

Þá kem jeg að háttv. 1. þm. Rang. 
(E. P.). Hann tók það rjettilega fram, 
að jeg hefði sagt, að landssjóður gæti 
beðið tjón af síldarkaupum í svip. En 
jeg veit ekki, hvert spor við getum 
stigið, hvorki fram nje aftur, til fram- 
kvæmda eða athafnaleysis, án þess að 
ætíð geti verið meiri eða minni áhætta 
á ferðura. Það er ekki hægt að snúa 
sjer við í lífinu án þess, nema fyrir 
þann, er ætíð lifir á föstu kaupi einu 
saman, hvort sera það er greitt af ein- 
stökum manni eða því opinbera. Það 
er ofureinfalt að tapa miklu fje á þvi, 
að þora ekki að ráðast í framkvæmdir, 
og jeg er ekki viss um, nema háttv. 1. 
þm. Rang. (E. P) væri mun ríkari en 
hann er, ef hann hefði ekki svo dyggi- 
lega fylgt þeirri reglu, að hætta engu. 
En um landssjóð stendur öðruvísi á en 
um einstaklinginn; landssjóður getur 
altaf náð sjer niðri, þótt hann bíði halla, 
og það á hann að gera. Við vitum, að 
síldarútgerð er misbrestasöm atvinna; í 
ár getur verið hagur að henni, en að 
ári tap. En nú hagar svo til, að Al- 
þingi kemur saman einraitt á þeim tíma, 
þegar hægt er að sjá, hvernig síldarút- 
vegnum reiðir af, og því er altaf hægt 
um vik að leggja á bann, ef vel árar, 
fyrir tapi því, er af þessu frv. kynni 
að leiða.

Háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) neri mjer 
því um nasir, að jeg hefði barist á móti 
síldartollinum á Alþingi 1916—1917. 
Það er satt mál, að jeg var á móti síld- 
artollinum, og tel jeg mjer heiður að
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þvi. En hann rakti ekki sögu þá nógu 
nákvæinlega. Hann gat þess ekki, hver 
ástæða mín var til þess. En ástæða 
min var sú, að yfir stóðu stríðs- og 
hættutimar, og það var ekki hægt að 
sjá, hvernig síldarútgerðinni farnaðist 
næsta sumar. Það kom og á daginn, 
að jeg hafði rjett fyrir mjer, því að 
næsta þingi datt ekki í hug að hreyfa síld- 
artoliinum. Og eitt atriði var mjög at- 
hugavert við þetta tollmál. Það átti 
að skifta tollinum í tvent, og voru bor- 
in fram tvenn lög. önnur þeirra voru 
um að enuurgreiða innlendum mönnum 
tollinn að nokkru, en á meðan við vor- 
um að afgreiða tollfrv. sjálft hjer við 3. 
umr. í háttv. Ed., þá drápu háttv. þm. 
í Nd. endurgreiðslulögin. Þetta var 
pólitik, sem jeg mundi bera kinnroða 
fyrir.

Háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) sagði, að 
það væri ekki gott að eiga pólitisk 
eftirkaup við raig. Eigi hann við síld- 
artollsfrv., þá sagði jeg, að jeg skyldi 
greiða atkv. með sildartolli, ef stjórnin 
sæi sjer fært að leggja frv. um það 
fyrir þingið. Til þess hefir ekki enn 
komið, og jeg því ekki haft tækifæri 
til að bregðast heiti mínu. Annars hefi 
jeg ekki enn snúist í málum, svo að 
óþörf eru slík ummæli. Hins vegar má 
skilja þe8si ummæli háttv. 1. þm. Rang. 
(E. P.) á þá lund, að jeg hafi snúið á 
hann hjer í þinginu — jeg man nú 
reyndar ekki eftir því — en ef svo 
væri, þá væri hann bara minni þing- 
maður en jeg.

Háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) vildi lialda 
því fram, að jeg væri ekki fær til þess 
að dæma um landbúnaðinn, og að jeg, 
er jeg bjó í Rangárþingi austur, hefði 
ekki notað fóðurbæti. En þetta er 
rangt. Jeg var þvert á móti fyrstur 
allra til þess að nota fóðurbæti að ráði, 
er jeg bjó þar eystra. Jeg sá, að það 
var ódýrara að kaupa korn i Reykjavík

til fóðurbætis og flytja það austur í 
Rangárvallasýslu heldur en hafa fólk 
við heyskap i Safamýri. Þó kostaði 
smjörpundið þá að eins 70 aura. Og 
jeg framkvæmdi þetta, sýndi það í verk- 
inu. En nú er smjörið margfalt dýrara, 
3 kr. pundið. (E. P.: Ekki fæst smjör 
af hrossum). Nei, en kjöt og peningar 
tiltölulega eins miklir, og síldin er ódýr- 
ari fóðurbætir en sá, er jeg notaði, er 
jeg hokraði þar fyrir 15 árum.

Sami háttv. þm. (E. P.) talaði mikið 
um það, að ekki væri unt að kenna 
fólki að borða síld. En upplýst get jeg 
hann um það, að sildarát er að breið- 
ast út meðal fólksins; t. d. hafði jeg þá 
ánægju að senda eina tunnu af síld 
austur i Rangárvallasýslu, sem 
ætluð var til manneldis. Það hefir 
og verið samþykt hjer till. um almenn- 
ingseldhús, og jeg hefi litið svo á, sem 
það væri ætlunin að senda einhvern utan 
til þess að kynna sjer matgerð, og þá 
fyrst og fremst síldarmatgerð.

"Annars vill háttv. 1. þm. Rang. (E. 
P.) láta fara með mál þetta eins og kjöt- 
söluna, en mál þetta er alt annars eðlis. 
Hjer er um afurðir að ræða, er fyrst 
verður að afla, en kjötið er á því þurra. 
Og ef þetta frv. nær ekki fram að ganga, 
þá verður ekki aflað síldarinnar nema 
að litlu leyti.

Fleiru er óþarft að svara þessum hv. 
þm. (E P.).

Þá er hæstv. fjármálaráðherra. Mjer 
fanst hann taka bæði dauflega og stirð- 
lega í frv. Mjer datt ekki í hug, að 
hann mundi strax lýsa yfir þvi, að hann 
væri á móti málinu og vildi ekki greiða 
því atkv. út úr deildinni. Það virðist 
sýnilegt, að hann ætli að taka að sjer 
fulla ábyrgð á málinu. Jeg vissi ekki, 
að hann mundi, jafnórætt og málið er, 
sýna það, að hann væri þvílíkur kjark- 
maður, að taka ábyrgðina strax á sig, 
og það alveg að nauðsynjalausu, þar
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sem hann gat látið málið eiga sig til 
3. umr., að brtt. hans kæmu fram. En 
jeg heyrði, að hann lagði áherslu á það, 
að landssjóði væri fjár vant, og mjer 
skilst ekki betur en að því hnígi brtt. 
hans við 7. gr., og væri þá eðlilegast 
og rjettast, að hann bæri sig um það 
efni saman við flm. frv., sem og aðrar 
brtt. síuar.

En þar sem jeg þykist vita, að hæstv. 
fjármálaráðherra komi fram með þessar 
brtt. við 3. umr., þá finn jeg ekki ástæðu 
til þess að ræða um þær að sinni.

Fjármálaráðherra (S. E.): Mjer 
komu harla að óvörum ummæli hv. þtn. 
ísaf. (M. T ), þar sem jeg gat þess að 
eins, að jeg mundi koma fi am með brtt. 
við frv. við þriðju umræðu og jafn- 
framt greiða því atkvæði við aðra umr., 
enda ekki vel þægilegt að koma fram 
með brtt. við 3. umr. þessa máls, ef 
það yrði felt nú. En mig furðar það, 
þar 8em um jafnstórt mál og þetta er — 
það skiftir miljónum króna — að það eigi 
að hvíla yfir því svo mikil helgi, að 
það sje skoðuð sem móðgun, þótt ráð- 
herra ætli að koma fram með brtt. við 
það. Mjer þykir það hart, jafnvarlega 
og jeg talaði, að farið sje að minna mig 
á ráðherraábyrgð, en jeg skal lýsa yfir 
þvi, að jeg er með öllu óhræddnr við 
þá ábyrgð.

Háttv. þm. Ak. (M. K.) var að tala 
um það, að fjármálaráðherra yrði að 
hafa víðsýni og verslunarvit. Jeg ætla 
mjer ekki að dæma um víðsýni og versl- 
unarvit mitt, en jeg verð að tala með þeirri 
víðsýni og því verslunarviti, sem mjer 
er gefið. Og það er þingsins sjálfs að 
ákveða það, hvort það telur þá víð- 
sýni og það verslunarvit nægja, eða hvort 
það þurfi víðsýni og verslunarvit í fjár- 
málaráðherrasætið. En við þann dóm 
bið jeg mjer engrar vægðar. Jeg held 
fram þeim skoðunum, sem jeg tel heppi-

legastar og affarasælastar fyrir land og 
lýð, án tillits til þe8s, hvort þær falla 
í geð meiri hluta eða minni hluta 
þingsins. (.VI. T.: Virkilega?). Og það 
munu háttv. þm. verða varir við fyr 
eða síðar.

Þótt gengið væri að því, að telja 
mætti, að 4'/a milj. kr. fengist fyrir 
síld til Sviþjóðar, þá vantar þó l’/g 
milj. kr. á það, er landssjóður þarf að 
leggja fram, og háttv. þm. Ak. (M. K.) 
getur ekki fært neinar sannanir fyrir 
því, að unt sje að selja síldina. Alt um 
sildarsöluna til Ameriku eru staðlausar 
fullyrðingar, sem að vísu geta ræst, 
en alveg eins geta að engu orðið. 
Sama er að segja um þá sild, sem á að 
selja hjer á landi. Enginn veit, hversu 
mikið er hægt að selja af henni nje 
fyrir hvaða gjald.

Og þótt landssjóður geti selt 50 þús. 
tunnur til Svíþjóðar, þá gæti hæglega 
svo farið, að landssjóður yrði að borga 
sildina til útgerðarmanna löngu áður 
en gjaldeyrir berst frá Svíum. Ef lands- 
sjóður liggur með síldina hjer — til út- 
flutning8 til Sviþjóðar — og hún skemm- 
ist á meðan, hver á þá að borga þær 
skemdir? Jeg sje ekki annað en að 
landssjóður yrði að gera það.

Jeg sje ekki ástæðu til að endurtaka 
það, sem sagt hefir verið, en augljóst 
er það þó, að áhætta fylgir frv. þessu. 
Það sjest best á þvi, að síldarútvegs- 
menn fylgja fast frv. og biðja lands- 
sjóð hjálpar; það mundu þeir ekki ella 
gera. Ef hjer væri ekki um þetta að 
ræða, þá mundi síldarútvegsmönnum 
ekki vera málið jafnmikið áhugamál eða 
viðkvæmt mál.

Svo framarlega sem útlitið verður 
gott, munu bankarnir styðja smærri út- 
gerðarmennina engu síður en hina 
stærri. Háttv. þm. ísaf. (M. T.) talaði 
um, að bankarnir myndu sýna lands- 
stjórninni alla greiðvikni, því að þeim
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væri áhugamál, að frv. næði aamþykki. 
Jú, vitanlega er þeim það áhugamál. 
En af hverju ? Af því að hjer er áhætta 
á ferðum. Ef ekki væri áhættan, hefði 
frv. aldrei komið fram.

Annars skal jeg játa, að mjer þótti 
þeir aðalflutningsmenn frv., háttv. þm. 
Ak. (M. K.) og háttv þm. ísaf. (M T.), 
taka fullhart á brtt., sem jeg boðaði að 
yæru í vændum. Jeg vil draga úr 
áhættu landssjóðs. Mjer skildist háttv. 
þm. Ak. (M K.) líta svo á, að ákvæð- 
in i 6. gr. um borgunarskilmálana væru 
ekki nein aðalatriði. Till. til breyíing- 
ar á þeim ætti því ekki að vera hon- 
um sjerlegur þyrnir í augum.

Það hefir komið fram ósk um, að 
málið verði afgr. hjeðan úr deildinni 
þegar eftir þessa umr. Jeg held, að 
það væri mjög óheppilegt að fara svona 
geyst. Frv. ætti ekki að afgreiða frá 
Alþingi fyr en vissa er fengin um, hvað 
fæst fyrir sænsku síldina. Mun þá frv. 
fá betri byr, ef meira fæst fyrir hana 
en búist hefir verið við. Jeg hygg því, 
að það væri ráðlegast fyrir flytjendur 
þessa máls, að hraða því ekki alt of 
mikið, þegar þingið er orðið sammála 
um það, að hægt sje afgreiða það á ein- 
um degi, ef þörf verður á. Jeg vona, 
að 3. umr. verði höfð á venjulegum 
tima, svo að kostur gerist á að gera 
brtt. Slikt stórmál sem þetta má ekki 
afgreiða i fiaustri.

Eggert Pál«son: Jeg hefi ekki 
ástæðu til að vera langorður; þarf að 
eins að svara nokkrum atriðum i ræðu 
háttv. þm. ísaf. (M. T.).

Þm. (M. T.) vildi halda því fram, að 
það væri fjarstæða hjá mjer, að eins 
mætti fara með sildina og farið hafi 
verið með kjötið, jafna niður verðinu, 
svo að stórir og smáir framleiðendur 
fengju jafnt verð fyrir afurðir sinar.

Alþt. 1918. B. (29. löggj&farþing).

Þessi aðferð gafst vel, að því er snertl 
kjötið, og bar ekki á neinni óánægju. 
Það virðist því lika ástæða til að halda, 
að hún gefist líka vel um síldina. Háttv. 
þm. ísaf. (M. T.) sagði reyndar, að sá 
væri munurinn, að síldin væri í sjón- 
um en kjötið fyrirliggjandi. Jeg býst 
ekki við, að þær upplýsingar hans, að 
síldin sje i sjónum, mæti neinum and- 
mælum, en hitt er ekki rjett, að kjötið 
sje fyrirliggjandi. Það þarf að leggja 
fram vinnu og fyrirhöfn til að fram- 
leiða það. Framleiðslunni fylgir einnig 
nokkur áhætta, svo að ómögulegt er að 
telja kjötið fyrirliggjandi fyr en á haust- 
in, þegar búið er að slátra. Jeg held, 
ef sama regla væri höfð um sildina, 
sem höfð var um kjötið, mundi það 
koma í veg fyrir stórgróða-»spekúlation- 
ir« kaupmanna, og auk þess lyfta undir 
smærri útgerðarmenn.

Háttv. þm. ísaf. (M. T.) vjek að þeim 
ummælura mínum, að jeg vildi gjarnan 
eiga við hann eftirkaup í einkaviðskift- 
um, en siður í pólitik, og fjekk út úr 
því, að hann hlyti þá að vera betri 
þingmaður en jeg. Jeg hjelt satt að 
segja, að það væri frumskilyrði fyrir 
að standa vel i hverri stöðu, sem vera 
skal, og þá lika þingmannsstöðu, að 
hægt sje að reiða sig á mann; sá væri 
því besti þingmaðurinn, sem öruggast 
væri að treysta. Jeg skal ekki draga 
i efa þingmenskuhæfileika háttv. þm. 
ísaf. (M T.), en hann hefði þá ekki átt 
að fara rangt með það, að enginn hafi 
hreyft sildartollsmálinu á aðalþingi 1917. 
Jeg hefi hjer í höndum frv. um toll á 
sild á þgskj. 217, sem borið var fram 
í háttv. neðri deild á þinginu í fyrra, 
en ekki afgreitt, og liggur því fyrir 
þinginu enn óútrætt.

Þau ummæli sama háttv. þm. (M. T.) 
voru óþörf, að jeg hafi minna grætt 
um æfina af því að jeg hafi engu vog*

52
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að; jeg segi óþörf, því að svona einka- 
mál ættu ekki að berast í tal á þing- 
fundum, og það því síður, sem jeg 
hygg, að háttv. þm. (M. T.) hafi aldrei 
heyrt mig berja mjer, nje heldur aðra, 
er til þykjast þekkja, gera lítið úr efn- 
um míuum. Hius vegar er mjer kunn- 
ugt, að fiattv. þm. ísaf. (M. T.) var tal- 
inu efuabóudi rneðau fianu var samsýsl- 
ungur miun þar austur fra, þott ekki 
legði hann þá meira i voguu eu aimeut 
gerist. Hitt má hann best vita sjalfur, 
hvort haun hefir grætt mikið síðan fiaun 
fór að voga meiru en hann þá gerði.

Magnús Krlstjaussou: Jeggæti 
látið hjá liða að taka til mals, þar sem 
ekki eitt eiuasta atnði i miuui fyiri 
ræðu hefir verið firakið. Eu þar sein 
3 fiáttv. þm. og 2 fiæstv. raðfierrar fiafa 
sýut mjer þa.m sóma, að uefua mig, 
er mjer skylt að gjalda i sömu inyut.

Mjer þykir leitt, að hæstv. atvinnu- 
málaráðherra er ekki viðstaddur, því að 
á honum ætla jeg að byrja. Hann sagði, 
að það Væri til ofmikiis mælst af stjórn- 
inni að ætlast til, að hún væri búin að 
átta sig á málinu. Mjer finst það að 
visu síst ofætlun, en fyrst svona er 
ástatt fyrir stjórninni, get jeg faliist á, 
að ekki verði nema ein umr. um málið 
í dag, og er mjer það þó þvert um geð. 
Það veldur og nokkru um, að nú mun 
háttv. 4. landsk. þm. (G. G.) vera horf- 
inn frá þvi ráði, að hverfa af þingi á 
morgun. En þörfin fyrir fijóta og góða 
afgreiðslu er engu minni fyrir það, þótt 
þetta sje gefið eftir til samkomulags. 
Jeg vil þá um leið skora alvarlega á 
stjórnina, að gera nú þegar ráðstafanir 
til, að samningunum við Svía verði lok- 
ið svo fljótt sem unt er. Bið jeg háttv. 
samþingismenn mina að taka eftir þess- 
ari áskorun minni, og fiæstv. fjármála- 
ráðherra að flytja hana þeim ráðherr- 
unum, sem fjarstaddir eru. Allur drátt-

ur á samningslokum er ófyrirgefanleg- 
ur. Jeg held þvi fast fram, að samn- 
ingar sjeu þegar sama sem fullgerðir, 
svo að það þurfi ekki nema eitt orð af 
fialfu stjórnarinnar til að fastbinda þá. 
Þegar buið er að binda þá að fullu, er 
ekki leugur hægt að vera með voflur 
og vafuiuga meö því ylirskyni, að alt 
sje í óvissu um sudarverö Svía.

Þa skal jeg vikja mjer að fiáttv. 1. 
þm. Kaug. (tí. P.). Hauu var að kvarta 
undan vondri meöferð á sjer við siðustu 
umr. Það er aö vísu óviðfeldið, er 
þung orö falla i garð þeirra, sem dauð- 
ir eru, en fiann matti sjer sjalfum um 
keuna, bæði dauða siuu og dóminn, sem 
fiauu fjekk, því að græðgiu í fionum 
var svo iniKil, aö fiauu taiaöi sig dauð- 
au fyrir tirnaun, og gerðt sig þar ineð 
ófiætan tii audsvara. tíius muu uú vera 
ætatt um þm. (tí. P.), og vil jeg þvi 
ekKi eyöa fieirum oröuin um fiauu, þvi 
aö jeg vil fielst eaki taia um þa látuu, 
nema jeg fiafi eittfivað gott um þá að 
segja.

Hattv. þm. Snæf. (H. St.) kemst jeg 
hjá að svara sjerstaklega. Skoðanir 
hans voru i svo nanu sambaudi við 
skoðanir hæstv. fjármálaraðfierra, að 
jeg get svaraö þeim báðum í senn. Jeg 
skil ekki í því, að þeir skuli geta fiaft 
sig til að vera að margfuilyrða það, að 
engin vissa sje enn fengin um það, 
hvaða verð Svíar gefi fyrir síldina, eða 
að það verði af nokkurri sölu þangað. 
(H. St.: Það er ekki búið að semja). 
Þetta er að vissu leyti rangt, því að 
fyrir stjórninni liggur ákveðið tilboð, 
sem ekki þarf annað en kveða já eða 
nei við. Jeg álít, að það tilboð standi 
enn og sje vel aðgengilegt. Þetta að- 
alatriði, sem andstæðingar þessa máls 
virðast byggja alt sitt á, áhættan, er 
þvi grýla og ekkert annað.

Vegna þessa vandræðaskrafs út af 
áhættunni, vil jeg enn minnast á eitt
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atriði, sem þó er svo augljóst, eins og 
flest annað, er snertir þetta mál, að 
leiðinlegt er að þurfa að vera að benda 
á það. Hver mundi ábætta landssjóðs 
verða, ef síldaraflinn yrði ekki meiri 
1 ár en i fyrra? Ef ekki veiðist meira 
en 50 þús. tunnur, verður áhættan eng- 
in. Þvi minni sem aflinn verður þvi 
minni verður ábættan. En jeg fyrir 
mitt leyti vona, að aflinn verði sem 
mestur, því að jee er sannfærður um, 
að það verður landssjóði og útgerðar- 
mönnum til gróða, en ekki til taps.

Hæstv. fjármálaráðherra talaði með 
fjálgleik og skáldlegri andagift um það, 
að jeg hefði baldið því fraro, að jeg 
hefði betri skilning á þessu roáli en 
hann. Það hefi jeg eldrei sagt, en ekki 
skal jeg þvertaka fyrir, að það verði 
álit mitt að lokinni umræðunni, ef ráð- 
herrann heldur svo áfram málinu, sem 
hann heflr það upp tekið. Hann virt- 
ist hneykslast á þvi, að jeg sagði, að 
eintóm varfærni væri varhugaverð í 
þe«su máli, því að viðsýni þurfi ekki 
síður við. Jeg endurtek það, að þröng- 
sýnin er í þessu, eins og öllum stórmál- 
um, það hættulegasta.

Eins og jeg hefl áður getið, muii jeg 
sætta mig við. að 3. umr. verði á reglu- 
legum tima. Vona jeg, að það verði 
til að gera menn betur aammála. Marg- 
ur heflr sansast á rjett mál á skemri 
tíma. Er það og von mín að úrslit 
samninganna við Svía verði þingi og 
stjórn kunn, áður en vjer komnm aftur 
á fund saman.

Frsm. (Gnðjón Gnðlanerason):
Mál þetta hefir nú verið svo mikið rætt 
frá öllum hliðum, að jeg efast um að 
jeg bæti mig nokkuð þar á.

Hæatv. fjármálaráðherra sagði, að 
málið hefði legið svo stuttan tíma fyrir 
þinginu og væri því ókunnugt háttv.

þm. Það get jeg ekki fallist á að sje 
rjett.

Síst af öllu getur hæstv. stjóm verið 
málið ókunnugt, þar sem síldarútvegs- 
fulltrúarnir lögðu málið fyrir hana 11. 
jíint og það á sama grundvelli og hjer 
kemur fram.

Álitsskjali þeirra, sem dagsett var 21. 
júnf, hefir lika verið útbýtt, og er þvi 
ekki bægt að segja, að málið sje þingi 
eða stjóra ókunnugt. Auk þess heflr 
þvf ekki verið hraðað hjer í deildinni 
frekar en gerist um sum önnur mál. 
Háttv. þm. bljóta þvi að hafa kynt sjer 
málið, svo að þeir geti óhikað greitt því 
atkv.

Jeg verð að segja það, að mjerþykir 
það raerkilegt, hve mikið heflr verið 
rætt um þetta tilboð frá Svfum. Jeg 
gat jafnvel ekki fallist á orð háttv. þm. 
Ak. (M. K) um það atriði, aúk beldur 
orð hinna, þar sem bann var að skora 
á stjórnina að gera sem fyrst út um 
samningana.

Við vorum þó allir hjer staddir, bjarg- 
ráðanefndarmenn úr báðum deildum, 
þegar hæstv. forsætisráðherra kom og 
kallaði okkur saman, og tilkynti okkur 
að Svíar hefðu boðið 90 aura i kg. af sild- 
inni, og óskaði álits okkar Og leist 
öllum að svara tiiboðinu játandi. Jeg 
leit svo á, að hæstv forsætisráðherra 
hefði ekki siðar en að 10 minútna fresti 
sent fulltrúunum skeyti um að ganga 
að tilboðinu. Og þó er enn verið að 
tala um einhverja óvissu.

Þess ber lika að gæta, að 90 aura i 
sænskri mynt svara til 95 au. i danskrí. 
Það verður því 10 aurum hærra en gert 
er ráð fyrir í frv. Það verða því alls 
500.000 kr. munur. Fyrir það, sem til 
Sviþjóðar selst, fengist þá samtals 475 
þús. kr.

Þeger þetta er athugað, þá hættir 
áhættan að vaxa í augum, eftir þvi
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sem jeg get best sjeð, þvi að þótt ekk- 
ert af afganginum seldist til Ameríku, 
þá er verðlagið á honum orðið svo lágt, 
að næstum má heita ómögulegt að á 
honum verði tjón.

Jeg held því að hægt hefði verið að 
hraða málinu og ljúka því hjer í dag, 
þar sem svona ábyggilegar tölur hafa 
yerið sýndar. Tel jeg það eingöngu 
vera af skilningsleysi eða þrjósku að 
ekki er við þær kannast.

Samanburður á kjötsölu og sildar á 
alls ekki við. Um kjötið er hægt að 
vita fyrirfram, þar sem það er föst eign 
i landinu, en um sildina verður ekki 
vitað fyr en hún hefir veiðst. Fyr verð- 
ur ekki vitað, hve mikið kemur á mark- 
aðinn. En árið í fyrra sýnir, að ekki 
yrði mikið tapið fyrir landssjóðinn, ef 
ekki veiddist meir en þá.

Pjármálaráðherra (9. E): Jeg
held fast við það, að ekki sje hægt að 
byggja á neinni vissu um söluna til 
Svíþjóðar, fyr en samningarnir eru full- 
gerðir. Jeg fyrir mitt leyti þekki ekki 
alla skilmálana. Ef svo er, að fulltrú- 
arnir sjeu að bíða eftir betra verði, þá 
getur svo farið að tilboðið bregðist.

Yfirleitt getur það oft verið álitamál 
hve fljótt eigi að »acceptera« slík tilboð. 
En hitt, hvort rjett sje að skipa þeim 
strax að ganga að tilboðinu, það efast 
jeg um að sje rjett. Það væri óneitan- 
lega heppilegra að leggja það í hendur 
fuiltrúanna sjálfra. Ef til vill eru horf- 
ur á, að betra verð fáist.

Annars verð jeg að telja það fremur 
óheppilegt, að skýrt hefir verið frá til- 
boði þessu hjer, en um það tjáir ekki 
að fást framar; það er komið sem kom- 
ið er.

Kristinn Daníelsson: Jeg stend 
ekki upp til að lengja umr. ura máiið.

S,- •

En jeg kann betur við, að skýra, hvað 
i atkvæði mínu felst. Jeg lít svo 
á, að niðurstaðan af umr. sje sú, 
að hjer sje um talsverða áhættu að 
ræða fyrir landssjóð, en hins vegar hafa 
háttv. flutuingsmenn flutt fram mörg 
rök og sennileg, svo vandasamt væri 
að ganga móti málinu.

En þess verður vel að gæta að okk- 
ur ber fyrst skylda til að sjá um hag 
landssjóðs og vera góðir ráðsmenn hans, 
því er jeg í vafa hvernig jeg eigi að 
greiða málinu atkvæði. Jeg mun þó 
að sjálfsögðu greiða því atkvædi til 3. 
umr., en áskil mjer þó frjálst atkv.

Annars hafði jeg vænst þess, að mál 
þetta kæmi fyrst fram I Nd. og þykir 
miður að svo var eigi, því að sá er 
andi í löggjöf vorri, að slik stór fjár- 
mál sem þetta eigi fyrst að bera þar 
upp.

Jeg skal meðal annars benda á það, 
að ef nú svo færi, að málið yrði felt 
hjer, þá væri Nd. 2/s hlutum þingsins 
fyrirmunað að athuga það og yrði það 
að teljast illa farið.

Gæti þá 8vo farið, að þótt jeg væri 
ragur við málið, að jeg greiddi því at- 
kvæði við 3. umr.", einmitt til þess, aó 
háttv. Nd. gefist kostur á að athuga 
það, og í þeirri von, að atriði, sem nú 
þykja óvís, yrðu upplýst betur, meðan 
hún hefði það til meðferðar.

Jeg skal svo ekki fara frekari orðum 
um málið.

Magnús Kristjánsson: Þar sem
útlit er fyrir, að málið fái að lifa af 
þessa umr. vil jeg enn þá einu sinni 
beina þeirri alvarlegu áskorun til hæstv. 
ráðherra að gera sem fyrst ráðstafanir 
til, að samningarnir verði fullgerðir, og 
ef enginn háttv. þm. mótmælir tel jeg 
þá mjer samþykka í því.

Jeg lit svo á, að ef frv. yrði felt hjer
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vegna þess, að á því atriði stæði, þá 
væri bjer það óhappaspor stigið, sem 
erfltt mundi fyrir að bæta.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8 shlj atkv.
2. -6. gr. samþ með 8 shlj. atkv.
7. gr. feld með 9 : 3 atkv.
8. gr. (verður 7. gr.), samþ. með 8 

shlj. atkv.
Fyrir8ögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10 shlj.

atkv.

Á 60 fundi í Ed., mánudaginn 8. júlf, 
var frv. tekið til 3 u m r. (A. 462, 
467, 468, 469)

Of skamt var liðið frá útbýtingu brtt. 
468 og 469.

Afbrigði leyfð og samþykt.

Fjármálaráðherra (S. E): Eftir 
upplýsingum, sem stjórninni hafa borist 
með símskeyti, skal jeg láta þess getið, 
að jeg Bje mjer fært að taka aftur brtt. 
1., a.—b. á þgskj 468. ‘

Aftur á móti mun jeg halda fast við 
brtt. 2, á sama þgskj., sem fer fram á 
að lengja gjaldfrestinn. Samkvæmt frv. 
er gert ráð fvrir að tyrri helmingurinn 
verði borgaður fyrir lok októbermánað- 
ar, en hinn síðari fyrir árslok.

En jeg lít svo á, að slikir skilmálar 
geti orðið mjög erfiðir og ef til vill 
ókleifir fyrir landssjóð, og hefi jeg því 
leyft mjer að fara fram á í brtt., að 
fyrri helmingurinn verði greiddur fyrir 
árslok, en hinn síðari fyrir 1 júlí uæst- 
komanda.

En auðvitað helst það ákvæði 6. gr. 
eftir sem áður, að verðið greiðist selj- 
endum jafn ótt og það kemur inn, þótt 
fyr verði en ákvæði þessi segja til,

Þettu er því ekki annað eu varasemi, 
sem nauðsynleg er fyrir landssjóð.

Jeg sje svo ekki ástæðu til að endur- 
taka það, sem jeg hefi áður sagt við 
fyrri umr. málsins, en vil að eins með 
tilvísun til þess, mæla með því, að þessi 
brtt. verðt samþykt.

Frsm. (G' ðjón Gnðlaugsson):
Eins og menn muna var 7. gr frv. feld 
burt við 2. umr., en í henni voru þau 
ákvæði, að seljendur fengju 3/4 hluta 
hagnaðarins, ef nokkur yrði.

Og jeg verð að lýsa yfir því, að jeg 
álit það ekki rjett, að fella það ákvæði 
burt, af þeim ástæðum, að jeg hefi al- 
drei viljað viðurkenna það, að hjer væri 
um »spekúlation« að ræða, heldur hitt, 
að bjarga einum af stærri atvinnuveg- 
um landsins.

Þess vegna vildum við, að landssjóð- 
ur fengi að eins brot af ágóðanum sem 
borgun fyrir óbeina áhættu.

Við höfum því komið fram með brtt., 
sem fer þó ekki fram á, að þessu verði 
kipt í samt lag aftur, heldur að ekki 
sje útilokuð öll von um, að framleið 
endurnir njóti einhvers af hasnaðinum, 
þannig, að næsta þing ráði hvernig ágóð- 
anum verði varið. Með því móti er ekki 
tekið fram fyrir hendur þingsins og þá 
þurfa menn ekki að vera hræddir leng- 
ur; þá verð. menn annað hvort ánægð- 
ir eða óánægðir með úrslitin. Jeg vona 
því að háttv. deild leyfi þessari nýju 
7. gr. að komast inn í þessu formi

Um brtt. 1, á þgskj. 468 þarf ekki að 
tala, þar sem hæstv. fjármálaráðherra 
hefir tekið hana aftur. En jeg hefði 
helst kosið, að hann hefði tekið brtt. 2, 
á sama þgskj., aftur líka. En ekki mun 
jeg þó gera það atriði að neinu þrætu- 
epli.

Það er að vísu rjett að eftir ákvæð- 
um 6. gr. frv. á landsstjórnin að borga
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út jafnóðum og peningarnir koma inn, 
og ef svo færí að nægir peningar kæmu 
fyrir síldina frá Svíþjóð til þess að full- 
nægja þörfum útvegsins, þá gerið litið 
til um ákvæði þessi.

En mjer þykir gjaldfresturinn á síð- 
ari helmingnum æði langur, til 1. júli 
1919, og get jeg ekki skilið að lands- 
sjóður sje kominn á þá heljarþröm, að 
svo langan þurfi gjaldfrestinn

En hjer er brtt á þgskj. 469, þar 
sem farið er fram á að skifta greiðsl- 
unni í þrent, þannig, að fyrsti þriðjung- 
ur greiðist jafnótt og fjeð kemur inn, 
annar fyrir árslok og þriðji fyrir lok 
marsmánaðar.

Er þar miklu vægar og hóflegar farið 
i 8akirnar. og get jeg þvi miklu fremur 
felt mig við þá brtt.

Til þess að miðla málum vil jeg styðja 
brtt. á þgskj. 469, frá háttv. þm. Tsaf. 
(M. T). Kýs jeg þannig að mæta hæstv. 
fjármálaráðherra á miðri leið Þetta er 
sagt frá minu eigin sjónarmiði, þvi að 
við bjargráðanefndina hefi jeg ekki tal- 
að um þetta atriði.

AtvlnnnmálH’áðherra (9. J);
Mjer þykir vænt um að frv. kom ekki 
til 3. umr fyr en i dag Vænti jeg, 
að því vegni nú betur en ella hefði 
orðið.

Brtt. á þgskj. 467 get jeg vel fallist 
á. Eftir á mun i alla staði auðveldara 
að ráðstafa ágóðanum, ef hann verður 
einhver. Treysti jeg næstkomandi þingi 
fyliilega til þess að ráða með sanngirni 
fram úr þvi.

Tvær brtt. hafa komið fram viðvikj- 
andi greiðslu á verði síldarinnar. Mun 
jeg fyrir mitt leyti styðja brtt. á þgskj. 
468, frá fjármálaráðberra. Mjer virtist 
háttv. 4. landsk. þm. (G. G.) ekki skilja 
þá tillögu alveg rjett. Virtist mjer hann 
halda, að samkvæmt henni yrði ekkert 
greitt af fyrri helmingnum fyr en um

árelok, og síðari helmingurinn allra fyrst 
1. júlí. En svo er ekki, heldur á alt 
að vera borgað 1. júlí, en verður vit- 
anlega borgað jafnóðum og andvirði 
sildarinnar innborgast til landssjóðs. 
Að visu fer brtt. háttv. þm ísaf. (M 
T ) meðalveg, en sá meðalvegur mun 
ekki heppilegastur fyrir landssjóð. Ef 
hann verður farinn, verður landssjóður 
ef til vill að leggja út 2 miljónir kr. 
áður en einn eyrir er innborgaður. Það 
virðist sjálfsagt að samþykkja brtt fjár- 
málaráðherra, því að ekki verður sjeð, 
að það velti á miklu fyrir síldarfram- 
leiðendur.

Fj"rmálnráðhorra (N. E.): Jeg 
verð að halda fast við brtt. á þgskj. 
464. Jeg fæ ekki betur sjeð en að þ <ð 
yrði afarmikil byrði fyrir landssjóð, ef 
frver yrði samþykt óbreytt. Brtt. hv. 
þm. Isaf. (M T.) dregur úr greininni, 
en samkvæmt brtt. þyrfti þó að greiða 
2 miljónir kr. í október; en nú er alveg 
óvist, að þá verði nokkrir peningar 
komnir inn. Einkum virðist ekki ástæða 
til þess, að ganga mjög nærri landssjóði 
um greiðsluna", þar sem ekki ber sjer- 
lega nauðsyn tii þess vegna útgerðar- 
mannanna sjálfra. Þeir geta notað bank- 
ana, þar sem þeir eiga visa peninga 
fyrir tiltekinn dag, því að með þvi skap- 
ast lánstraustið Jeg er ekki sjerlega 
kunnugur sildveiðunum, en jeg beld, að 
útgerðarmenn geti vel staðist að fá ekki 
borgaða síldina fyr en komið er fram á 
vetur. En vitanlega verður þeim borg- 
að áður en sænsku peningarnir koma.

Slgnrjón Friðjónsson: Brtt. á 
þgskj. 467 get jeg ekki greitt atkvæði. 
Það er ekki vegna þess, að jeg unni 
ekki sildarútgerðarmönnum neins hluta 
af ágóðanum, heldur vegna hins, að jeg 
vil ekki skapa með lögum þrætuepli 
handa næsta þingi.
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Af tillögunum um borgunarfrestinn 
mun jeg fylgja till. hv. þm. ísaf. (M. T.).

Magnús Torfason: Það gleður 
mig að málið horfir nú svo við, að 
hæstv. fjármálaráðherra hefir sjeð sjer 
fært að taka aftur fyrri brtt. sína. Hins 
vegar þykir mjer mjög leitt, að hann 
hefir ekki iíka tekið aftur þá seinni. 
Jeg hefi komið með brtt á þgskj. 47y. 
Hún er ekki fram komin af þvi, að jeg 
sje óáuægður með frvgr., heidur til þess 
að fyrirbyggja annað verra. Með öðr- 
um orðurn, jeg hefi komið fram með 
hana tii samkomuiags við hæstv. fjár- 
málaráðherrann. Ráöherrann, og raun- 
ar tveir ráðherrar frekar en eiun, held- 
ur því fram, að laudssjóður muudi þurfa 
að borga út þær 2 milj. kr., sem sam- 
kvæmt minni till. falla í október, en 
jeg er sanufærður um, að þess þarf 
ekki. Bankarnir þurfa ekki annað en 
að flytja skuldir útgerðarmanna yfir á 
landssjóð, og það er vafaiaust, að bank- 
arnir fengjust til þess. Landssjóður 
þyrfti því ekki að -4eggja út nema ef 
til viil örlitið af þessum fyrstu 2 milj. 
kr. Jeg vil því leggja til, að brtt. mín 
verði samþykt, þótt jeg vildi heldur 
hafa kosið frvgr. óbreytta. Aftur legg 
jeg afarmikla áherslu á, að brtt. á þgskj. 
467 verði samþykt, þar sem áhætta 
landssjóðs hefir minkað stórkostlega síð- 
an 2. umr. var háð. Nú eru miklar 
horfur á, að gróði verði af þessu frv., 
og getur deildin því sóma síns vegna 
ekki felt brtt.

Magnús Kristjánsson: Það gleð- 
ur mig stórlega, að deildin virðist nú 
orðið nokkurn veginn einhuga um þetta 
mál, og vona jeg að eins verði um hv. 
neðri deild.

Svo einkennilega hefir skift um siðan 
við 2. umr., að nú eru þær ástæður, 
sem fluttar voru á móti frv., horfnar,

og þar með sannað, að skoðun sú, er 
jeg hjelt fram við síðustu umr., heflr 
við góð og gild rök að styðjast. En 
aftur eru fram komnar aðrar ástæður, 
sem gætu orðið málinu hættulegar. Það 
er tilgangur frv. að styðja síldarútgerð- 
ina. En nú er Svo komið, að ýmsir út* 
vegsmenn mundu helst kjósa, að málið 
fjelli niður. Jeg vil þó leggja jafna 
áherslu á, að málið nái að ganga fram, 
og jeg hefi áður gert. Vona jeg, að hv. 
deild sjeu ljósar ástæður minar af þeim 
umr., sem undan eru farnar.

Till. um gjalddagann eru að mínu 
áliti aukaatriði. Brtt. á þgskj. 467 er 
alt annars eðlis. Það er mjög æskilegt 
að hún verði samþykt. Ef hún verður 
feld, mun þess freistað að koma 7. gr. 
inn í frv. í Nd., óbreyttri, í sinni upp- 
haflegu mynd, og væri það að visu 
æskilegast. At brtt. um gjalddagann 
mun jeg greiða atkv. með brtt. háttv. 
þm. ísaf. (M. T.). Vona jeg, að hæstv. 
stjórn skoði það ekki sem móðgun við 
sig þó að hún verði samþykt. Er stjórn- 
inni í lófa lagið að gera samninga svo 
úr garði, að þetta verði landssjóðnum 
engin byrði. Aftur væru útvegsmenn 
nauðulega staddir, ef þeir gætu ekki 
greitt fólki sínu kaup fyrir veturnætur, 
og væri það þó raunar of seint fólks- 
ins vegna, því að það þarf að afla sjer 
bjargræðis fyrir veturinn fyrir laun sín. 
Mörgum útgerðarmönnum mun Örðugt 
að útvega sjer lánsfje. Væri þvi heppi- 
legast að samþykkja brtt. á þgskj. 469.

Svo að jeg víki að ummælum háttv. 
1. landsk. varaþm. (S. F.), skil jeg ekki 
í því, að brtt. á þgskj. 467 verði á næsta 
þingi það þrætuepli, að standi í nokkr- 
um manni. Ef um nokkurn verulegan 
hagnað verður að ræða, munu allir sann- 
gjarnir menn verða því fylgjandi, að 
nokkur hluti hans gangi til síldarfram- 
leiðenda. Brtt. er mjög væg, og ber 
jeg það traust til háttv. Nd., að hún
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setji inn aftur þá grein, sem feld var 
úr bjer í deildÍDni, ef þess þarf með.

Fjármálaráðherra (S. E): Það
er vegna breyttra kringumstæðna, sem 
jeg hefi tekið fyrri brtt. mína aftur. 
Síðari till. um gjaldfresiinn kann í fijótu 
bragði að virðast aukaatriði, eins og 
háttv. þin. Ak. (M. K ) vildi halda fram, 
en jeg vil biðja menn að taka vel eftir 
því, að hún er enganveginn smávægileg. 
Eins og háttv. þm. Ak. (M. K.) mintist 
á, þurfa . sildarútgerðarmenn að borga 
fólki sinu. Þeir þurfa þvi peninga frá 
landssjóði En hvaðan á að taka þessa 
penínga, ef andvirði síldarinnar verður 
ekki komið frá átlöndum? Landssjóður 
getur áreiðanlega ekki útvegað tvær 
milj. kr. í þessum tilgangi, þó að um 
stuttan tíma sje. Þetta er mjög þýð- 
ingarmikið atriði. Það er ekki tilætl- 
unin, að landssjóður eigi að vera baDki 
fyrir alt landið.

Jóhannes Jóhannesson: Af á-
Btæðum þeim, sem jeg tók fram við 1. 
umr. þessa máls, sje jeg mjer ekki fært 
að greiða atkvæði með brtt. á þgskj. 
467, þótt jeg játi, að hún sje aðgengi- 
legri en 7. gr. frv., sem feld var burt 
við 2. umr. Það er ekki svo að skilja, að 
jeg geti ekki unnað síldarútgerðarraönn- 
um af fá einhvern hluta af ágóða þeim, 
sem verða kann af sildarkaupum þeim, 
sem hjer er um að ræða, heldur af 
ástæðum þeiro, sem jeg tók fram við 
1. umr. Mun það sýna sig, ef málið 
kemur seinna fyrir þing, sem jeg á 
sæti á.

ATKVGR.
Brtt. 468 , 1. a. og b. tekin aftur.

— 468., 2. a. og b. feld með 8 :6
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: S. E., S. J., E. P., G. Ó., H. St., 
H. Sn.

nei: M K, M. T., S. F., G. G., Jóh. 
Jóh , K. E, K D., G. B.

Brtt. 469. samþ. með 9 shlj. atkv.
— 467. — — 8:6 atkv., að við-

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: K. E., K. D., M. K, M. T., S. E., 
S. J, G. G., G. B.

nei: H. St., H. Sn., Jóh. Jóh., S. F., E. 
P., G. Ó.

Brtt. 467., 2. samþ án atkvgr.
Frv., svo breytt samþ. með 9 : 5 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: M. T„ S. J., S. F., G. G., Jóh. 
Jóh., K. E., K. D., M. K., G. B.

nei: S. E., E. P., G. Ó., H. St., H. Sn. 

Frv. afgr. til Nd.

Á 66. fundi í Nd., þriðjudaginn 9. júlí, 
var útbýtt

F/umvarpi til laga um kaup lands- 
stjórnarinnar á síld,
eins og það var samþ. við 3. urar. í 
Ed. (A. 470).

Á 67. fundi í Nd., miðvikudaginn 10. 
júli, var frv. tekið til 1. umr.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ.

Pjetur Jónsson: Jeg ætla mjer 
fyrir hönd bjargráðanefndar að mæla 
nokkur orð um þetta frv., en þau verða 
þó fá, því að jeg býst við, að háttv. 
þingdm. sje málið allvel kunnugt, fyrst 
og fremst af þeirri greinargerð, sem 
fylgdi hinu upphaflega frv. og svo af
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umr. i háttv. Ed., sem jeg býst við, að 
ýmsir þeirra hafi hlustað á, svo og við 
eigin athugun á frv. því, sem fyrir 
liggur.

Aðaltatriðið í frv. þessu, sem komið 
er frá háttv. Ed., er sem sje það, að 
landssjóður taki að sjer ábyrgð á ákveðnu 
verði á 100,000 tunnum af sild.

Þetta er aðailega gert vegna hinna 
smærri útgerðarmanna í síldarútvegin- 
um, og einnig fyrir tilmæli fleiri manna, 
þvi að eins og kunnugt er, voru nokkr- 
ir sildarútvegsmenn af Norður- og Vest- 
urlandi komnir hjer saman og höfðu 
samið við bjargráðanefndir beggja deilda 
um að bera þetta mál fram, og ákváðu 
þeir að síðustu, að sætta sig við frv. 
það, sem borið var fram í háttv. Ed. 
Að vísu höfðu þeir hugsað sjer ábyrgð 
landssjóðs nokkuð meiri og viðtækari. 
En þegar þeir fundu, að háttv. þm. stóð 
svo mikill stuggur af allri verulegri 
ábyrgð í þessu máli, þá sáu þeir, að 
því mundi ekki veiða fram komið, nema 
þeir siægju sem mest mætti af kröfum 
sinum. En eins og um rnálið var búið 
i háttv. Ed., var sist af öllu mikil hætta 
á þvi, að skaði gæti orðið af síldar- 
kaupunum.

í greinargerðinni fyrir þvi frv., er 
þetta atriði einmitt vandlega athugað, 
og þar er gert ráð fyrir því að við gæt- 
um selt 50,000 tunnur, á 85 kr. hverja, 
til Svíþjóðar, það verða alls 4,250,000 
krónur, og að til Ameriku mætti selja 
25,000 tunnur, svo að »netto«-verðið 
yrði 50 kr. á tunnu. Þá yrði afgang- 
urinn 25,000 tunnur, sem þyrfti að selja 
á 20 kr. hverja, til þess að fá jafna 
upphæð við það, sem frv. ákveður að 
taka ábyrgð á, en það er 60 kr. tunn- 
an, eða 6,000,000 kr. alls.

Þetta veit jeg, að háttv. þm. hafa at- 
hugað, og dæma það kann ske hver á 
Binn veg. Að minsta kosti sýnist mjer

Alþt. 1918. B. (29. löggjnfarþing)

það svo, að dómarnir hljóti að verða 
nokkuð misjafnir um mál eins og þetta, 
En í minum augum var ekki svo mikið 
athugavert við málið, vegna þess að 
jeg taldi það víst, að þetta fengist fyrir 
þá sild, sem selja átti til Svíþjóðar. Og 
svo i annan stað væri það harla ólík- 
legt, að ekki seldist töluvert af siid til 
Ameríku, fyrir ekki lægra verð en áætl- 
að var. En engu að síður hygg jeg þó, 
aö nokkrir hafl verið hikandi, vegna 
þess að enn þá voru eftir 25,000 tunnur. 
En rjett i þeim svifunum, sem verið 
var að leggja málið fyrir háttv. Ed., 
fjekst vissa fyrir því, að við gætum 
fengið enn hærra fyrir siidartunnuna i 
Svíþjóð, svo að það næmi að minsta 
kosti 10 kr. á tunnu, og hygg jeg þá, 
að upp frá því hafl menn ekki getað 
iitið svo á, að hættan yrði sjeriega mikii.

En nú hafa fengist enn þá betri fregn- 
ir, svo að telja má líkiegt, að sildin 
komist þar í enn þá betra verð, og að 
öllum likindum verði ekki minna en 20 
kr. hækkun á tunnunni.

Ef það kæmi nú tii að muna 20 kr. 
á tunnu, sem seld yrði til Sviþjóðar, þá 
lækkar að sama skapi verðið á þeim 
tunnum, sem eftir eru. Með öðrum orö- 
um, 50,000 tunnur til Sviþjóðar gera 
5,250,000 kr.. Þá verða ekki eftir í 
landinu nema 50,000 tunnur, sem standa 
í 750,000 kr., og við gerum okkur 
von um að nokkuð megi selja af til 
Ameríku.

En þá kemur annað atriði til, og það 
er, að i frv. er ákveðið, að landssjóður 
taki að sjer að ábyrgjast greiðslu á and- 
virðinu, ekki að eins strax og andvirði 
sildarinnar kemur inn frá Sviþjóð, held- 
ur lika á þeim helmingnum, sem óseld- 
ur kann að vera, og að landssjóður skuli 
hafa greitt sildarútvegsmönnum alt i 
árslok.

Það mun hafa verið nokkur ágrein-
53
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ingur um þetta atriði í háttv. Ed, milli 
stjórnarinnar og háttv. frsm. nefndarinn* 
ar þar, og hefir nefndin í Nd. hugsað 
ejer aö gera nokkra miðlun þar á milii. 
Koma þær brtt. fram við 2. umr.

Þá er eitt ákvæði í þetsu frv., við- 
víkjandi ágóða þeim, sem verða kann 
af kaupum landssjóðs á síldinni, og 
ætla má, að kynni að veiða ekki svo 
litill

Það er í upphafiega frv. ákveðið, að 
3/4 af ágóðanum skyldi renna til selj- 
enda, en ’/4 til landssjóðs. Hvernig 
sem því hefir nú verið farið í háttv. 
Ed., þá var þessu breytt á þá leið, að 
það skyldi látið biða til næsta þings 
að ákveða, hvernig skifta skyldi ágóð- 
anum. Jeg skal geta þess, að frv. var 
rætt einnig með tilliti til þessa atriðis 
i bjargráðanefnd Nd., og virtist nefnd- 
inni rjettara að ákveða þegar, hvernig 
skifta skyldi ágóðanum, heldur en að 
það væri látið veru óákveðið til næsta 
þings, og væri þá heldur betra að slaka 
dálitið til frá frv. þvi, sem borið var 
fram í háttv. Ed. Brtt. um það efni 
eru nú komnar fram, en jeg ætla ekki 
að ræða þær að þessu sinni.

Vona jeg, að þetta mál verði látið 
ganga til 2. urar., og vildi jeg um leið 
skjóta því til hæstv. forseta, að taka 
það sera fyrst á dagskrá, þvi að nauð- 
synlegt er að því sje hraðað sem mest.

Fjármálaráðherra (S. £): Það
er alls ekki ætlun min, að fara að auka 
umræður um þetta mál nú, en rojer 
skildist á háttv. þm. N.-Þ. (P. J.) að 
nefndio hugsaði sjer að koma fram með 
brtt. um ágóðann. (P. J.: Þær eru 
komnar fram). Jæja, en jeg hefi líka 
hugsað mjer að koma fram með brtt. 
um greiðslufrestinn.

Sigurður Sigurðsson: Jeg vil
að þessu sinni að eins leyfa mjer að

láta þess getið, að þar sem hattv. þm. 
S.-Þ. (P. J.) gat um afskifti bjargráða- 
nefndar af þessu máli, þá nær það ekki 
til mín. Jeg hefi ekkert verið við þetta 
mál riðinn fram að þessu; eg var ekki 
heima, þegar bjargráðanefndin var að 
undirbúa það, og siðan jeg kom heiro, 
hefi jeg ekki haft tíroa til þess að at- 
huga það nánar fyr en nú á síðustu 
stundu. Þegar þvi er verið að tala um 
afskifti bjargráðanefndar, þá nær það 
ekki til mín. Jeg er undanskilinn. Að 
öðru leyti skal jeg ekki að þessu sinni 
gera grein fyrir afstöðu minni til máls- 
ins, og geymi mjer það til 2. umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 15 shlj. 

atkv.

A 68. fundi í Nd., fimtudaginn 11. 
júlí, var frv. tekið til 2. umr. (A. 470, 
473).

Of skamt var liðið frá 1. umr. — 
Afbrigði leyfð og samþ.

Pjetur Jónssou; Jeg ætla að 
leyfa mjer að mæla nokkur orð fyrir 
hönd nefndarinnar um brtt. þær, sem 
hún hefir leyft sjer að gera við frv.

Fyist er brtt. við 5. gr. Hún er um 
frestinn til þess að menn hafi óskað að 
nota þann rjett til síldarsöiu, sem þeim 
er veittur með lögum þessum. Það er 
auðsætt, að fresturinn, sem hugsaður 
var í frv., er orðinn of stuttur, þar sem 
nú er kominn 11. júlí. Þess vegna hef- 
ir nefndiu hugsað sjer að hafa frestinn 
til 31. júlí, þó að síldarveiði yrði þá 
byrjuð.

Þá er brtt. við 6. gr. frv. Hún fer 
i þá átt, eins og jeg drap á við 1. umr. 
máisins í gær, að gera nokkra mála- 
miðlun milli þeirra, sem þótti greiðslu-
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tíminn helst til langur. Það er hagað 
svo til, að fyrir þrjú greiðslutímabil, 
lok októbermánaðar, árslok og lok rnars- 
mánaðar 1919, komi að eins tvö tíma- 
bil, lok desembermánaðar og lok apríl- 
mánaðar. Er þar og farið fram á þá 
breytingu, að landssjórnin skuli greiða 
seljendum helming verðsins að fullu í 
lok desembermánaðar og hinn helming- 
inginn fyrir lok aprílmánaðar, þó að 
hún hafi ekki fengið inn í desemberlok 
svo rnikið, að nemi helming innkaups- 
verðs. Jeg vona, að þetta verði ekki 
svo fráfælandi fyrir seljendur, að það 
spilli fyrir frv., en hins vegar er það 
töluvert aðgengilegra fyrir landsstjórn- 
ina.

Þriðja brtt. er raestmegnis fólgin í 
því, að breyta ákvæðinu í 7. gr., um 
að næsta þing skuli ráðstafa arðinum, 
sem kynni að verða af sildarsölunni. 
Nefndin fer hjer fram á, að það sje nú 
þegar fastákveðið, hvernig aröinum skuli 
varið. Að vísu hafa heyrst raddir um 
það frá síldarútgerðarmönnum — meðal 
annars í brjefi, sem þinginu hefir verið 
sent frá síldarútgerðarmönnum —, að 
nema’ í burtu ákvæðið um að landssjóð- 
ur fái nokkuð af hagnaðinum. En nefnd- 
in áleit þetta ekki sanngjarnt og hjelt 
að það mundi mælast illa fyrir, með því 
að landssjóður tæki að sjer ábyrgðina 
á síldarkaupunum. En hins vegar kom 
nefndarmönnum saman um það, að ekki 
væri vert að landssjóður slægðist of mjög 
eftir arðinum og ætlaði honum þess 
vegna 2O°/o eða ’/b hagnaðinum.

En í brtt. við þessa gr. er og orða- 
breyting, sem fer í þá átt, að með kostn- 
aðinum dragist einnig frá útflutnings- 
gj.ild. En þetta er raunar óþarft, þvi 
að það hefir verið tekið fram í 2. gr., 
b.-lið, að seljandi greiði útflutningsgjald 
af síldinni. Kemur ekki til mála, að 
gjaldið þurfi að draga aftur frá. Ef

ekki verður hægt að komast að sam- 
koraulagi við forseta um að nema þenn- 
an hluta brtt. í burtu, geri jeg ráð fyrir 
að það verði hægt við 3. umr.

Mál þetta fjekk svo góðar undirtektir 
við 1. umr., að jeg býst ekki við, að 
jeg þurfi að skýra það nánar.

Sigurður Sigti' ðsson: Jeg ráð- 
gerði í gær við 1. umr. þessa frv. um 
landsstjórnarinnar á sild, að gera grein 
fyrir aðstöðu minni til málsins.

Mjer hefir skilist, að upphaflegur til- 
gangur þessa máls og þessa frv. hafi 
verið sá, að tryggja það, að síldveiðar 
yrðu stundaðar í sumar, svo að síldar- 
útveg8mennirnir gætu notað og komið í 
veið því, sem þeir eiga fyrirliggjandi 
af tuunum og salti. Hjer var verið að 
hlaupa undir bagga hjá sildarútvegs- 
mönnunum og Ijetta af þeim áhættu og 
ábyrgð. Þá var enn óákveðið um verð- 
ið, er fást mundi fyrir sildina, eða það 
af henni, er flytja má til Svíþjóðar. 
Það mun því auðsætt, að með því að 
láta land8stjórnina kaupa fyrir hönd 
landsins þetta mikið af síld, 100 þús. 
tunnur, voru síldarútvegsmenn eða sild- 
arútvegurinn nálega úr allri hættu, er 
síldveiðin ella var undirorpin.

Eu síðan málið var fyrst flutt hjer á 
Alþingi, hefir sú breyting á orðið, að 
fengin mun nokkur vissa um gott verð 
fyrir það af síldinni, sem leyft er að 
flytja til Sviþjóðar. Síldarútvegsmenn, 
hinir stærri að roinsta kosti, segja því 
nú, að áhættan við síldveiðina sje horf- 
in. Og jeg heyri því haldið fram hjer 
á þingi, að það sje engin áhætta held- 
ur fyrir landssjóðinn að kaupa þessar 
100 þús. tunnur af síld.

Frá sjónarmiði síldarútvegsmanna 
virðist þvi óþarft, hvað áhættuna snert- 
ir, að samþykkja þetta frv. Enda hafa 
hinir stærri sildarútvegsmenn látið það

53*
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brjeflega i ljós við Alþingi, að þeir ósk- 
uðu ekki eftir að frv. yrði samþykt, úr 
þvi sem komið væri, og síst af öllu, ef 
síldarútveginum yrði ekki ákveðinn 
allur sá ágóði, er kynni að verða á sölu 
síldarinnar.

Jeg vil nú strax lýsa yfir því, að þessi 
upphaflega grundvallarhugsun fyrir frv., 
að koma allri áhættunni af sildveiðinni 
og síldareölunni yfir á landssjóðinn, er 
lítt forevaranleg. Og mig undrar það 
satt að segja, að nokkur þm. skyldi ljá 
frv. fylgi sitt, meðan svo stóð, aö útlit 
var fyrir, að landssjóði væri bökuð stór- 
ábyrgð og áhætta með sildarkaupunum. 
En þó að þessi áhætta sje nú að lík- 
indum miklu minni, eftir að fengin er 
von eða nokkur vissa um það verð, er 
muni fást fyrir þessa síld, sem leyft er 
að senda til Svíþjóðar, þá á landssjóð- 
ur samt sem áður nokkuð á hættu, ef 
frv. verður samþykt og landsstjórninni 
falið að kaupa síldina.

En sje það nú hins vegar svo komið, 
að öil áhætta með sildarkaup og síldar- 
sölu sje horfin úr sögunni, þá ætti um 
leið að vera rutt á braut ástæðunni 
fyrir því, að samþykkja þetta frv. Og 
sumir telja einnig, eins og áður er get- 
ið, að svo sje. Þeir, sem nú halda því 
eigi að síður fram, að það beri að sam- 
þykkja frv., færa það sem ástæðu, að 
með því sje trygður rjettur hinna smærri 
sildarútvegsmanna til sölu á sinni sild 
móts við hina, eða í rjettu hlutfalli við 
hina stærri og meiri máttar útvegsmenn. 
Og jeg skal strax kannast við, að þetta 
er nauðsynlegt. Það er vitanlega alveg 
sjálfsagt að tryggja það með einhverj- 
um ráðum, að efnamunurinn og þeir, 
sem kraftinn hafa, geti ekki undirokað 
hina i samkepni um sölu á síldinni. Það 
segir sig sjálft. En það þarf ekki að 
gera það á þennan hátt, sem hjer er 
farið fram á, eða með þvi að samþykkja 
þetta frv. um kaup landsstjórnarinnar

á sild. Það má gera það á annan hátt. 
Ráðið til þess er ósköp einfalt. Það á 
að fela útflutningsnefndinni að jafna þvi 
niður, hvað hver einstakur sildarútvegs- 
maður má eða fær að flytja mikið út 
af síld.

Útfiutningsnefndinni er falið að sjá 
um útfiutning á þessum 1000 hross- 
uro, sem Englendingar — af náð sinni 
og miskunn — hafa leyft okkur að selja 
til Danmerkur. Hjer skal ekki rætt 
um það, hvað smánarlega lítið þetta er 
móts við þörfina, ekki nema */s eða ’/io 
hluti þess, er landsmenn þyrftu nú að 
selja af þessari vöru. En hvað sem því 
líður, þá er útflutningsnefndinni falið að 
jafna þessum útflutningi niður á helstu 
hros8ahjeruð landsins. Og það er síst 
vandaminna eða ábyrgðarminna en að 
jafna niður síldarútflutningnum eftir 
sömu eða svipuðum reglum og gert er 
ráð fyrir í frv.

Mjer virðist því, að frv. þetta, um 
kaup landsstjórnarinnar á síld, sje al- 
gerlega óþarft, hvað þessa hlið — nið- 
urjöfnun síldarinnar til útflutnings — 
snertir, en að öðru leyti ekki alveg 
hættulaust fyrir landssjóðinn- að samþ. 
það.

Enn fremur má benda á það, að frv., 
ef það verður að lögum, skapar óheyri- 
legt misrjetti milli atvinnuveganna, bæði 
beint og óbeint. Beinlínis með því, að 
sildarútveginum eða sjávarútveginum er 
gert þarna hærra undir höfði með því 
að skylda landssjóð til þess að kaupa 
síldina. Ef jafnrjettis hefði verið gætt, 
átti landssjóður einnig að kaupa hross- 
in — 2000 hross — og selja svo annað 
þúsundið hjer innan lands til manneld- 
Í8 og skepnufóðure, og jafna síðan verð- 
inu niður milli seljanda.

Obeinlínis kemur misrjettið fram í 
því, að hjer er sjeretaklega verið að 
hlynna að þeim útveginum, sem að und- 
anförnu og enn þann dag í dag er
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versti keppinautur landbænda, livað 
verkafólk snertir. Fólkið þyrpist að 
síldarútveginum, og það oft svo, að úr 
hófi keyrir, og sjer jafnvel til akaða og 
skammar. Bændur sitja svo eftir mann- 
fáir og geta ekki fengið nægilegan 
mannafla til nauðsynlegra verka, jafn- 
vel hvað sem í boði er.

Þá skal jeg minnast á tvö atriði. I 
annari málsgrein 4. gr. er sagt: »Þeg- 
ar ákveðin er hlutdeild frambjóðenda í 
eölunni, koma — auk framleiðenda — 
þeir einir síldarkaupendur til greina, 
sem hafa greitt rainst 20 krónur fyrir 
máltunnu nýrrar síldar«. Jeg vil leyfa 
mjer að vekja athygli á því, að þótt 
jeg telji 20 kr. fyrir máltunnuna sjálf- 
sagðar, ef gert er á annað borð ráð 
fyrir, að menn fái að kaupa síld, þá 
get jeg ekki neitað, að landið er að 
hlynna að braski þeirra, sem síldina 
kaupa, að minsta kosti í öðru veifinu. 
fljer hefðu ekki aðrir átt að koma til 
greina en framleiðendur. Ef þessi leið 
hefði verið farin, sem jeg benti á, ætti 
þeim að vera innan handar, er síldina 
kaupa, að selja tunnur ^nar og salt til 
framleiðslunnar.

Jeg tel 7. gr. óþarfa og varhuga- 
verða. Varhugaverða tel jeg hana fyrir 
ákvæðið um, hvernig hagnaðinum skuli 
skift niður. Jeg hefi litið svo á, að ef 
landssjóður keypti síld og bæri áhætt- 
una af þeirri verslun, að þá væri sjálf- 
sagt, ef um ágóða væri að ræða, að 
hann lenti óskiftur hjá landssjóði. Meiri 
hluti bjargráðanefndar hefir að visu 
komið með brtt. um, að væntanlegum 
arði verði skift að 4/5 °g ’/s- Ed mjer 
þykir ’/5 í hlut landssjóðs alveg óhæfi- 
lega lítið. Til mála gat komið helm 
ingur í hvorn stað. Mjer virðist, að 
það liggja í hlutarins eöli, að sá aðil- 
inn, sera ber hættu og ábyrgð á söl- 
unni, eigi að njóta arðsins.

Jeg álít því frv. þetta gersamlega 
óþarft, og mun greiða atkv. móti því.

Pjetur Jónsson: Jeg ætla mjer 
ekki í orðakarp um frv. þetta. En 
mjer þótti leiðinlegt, að liáttv. 1. þm. 
Arn. (S. S.), sem er vitanlega sá mað- 
urinn á þingi, sem er ókunnugastur 
þe3su máli, af því að hann var ekki 
viðstaddur, er það var undir búið, og 
hefir þess vegna ekki haft tækifæri til 
þess að kynna sjer það nema siðan í 
fyrradag, skvldi ráðast á það. Tvo 
undanfarna mánuði hefi jeg kynt mjer 
málið, og þó er jeg ekki eins öruggur 
ura mina sannfæringu, eins og hann 
virtist vera um sína. Og þetta mun 
stafa af því, að jeg hefi sennilega sjeð 
fleiri hliðar á málinu en hann, og það 
gert mig hikandi.

Jeg get síst verið því samþykkur, að 
þm. sjeu lijer að vinna óforsvaranlegt 
verk með því að flytja frv. þetta. Víst 
er það, að jeg hefi ekki treyst mjer að 
magna mig svona upp á móti þvi á 
einum degi.

Það er að vísu rjett, sem háttv. þm. 
(S. S) sagði, að síldarútveguiinn er 
keppinautur landbúnaðarins. En það 
kenur ekkert þessu máli við. Vjer 
tölum um síldarútveginn sem keppinaut 
landbúnaðarins, þegar alt gengur sinn 
vanagang, þegar reka má útveginn 
óhindrað og verð á síld er sæmilegt. 
En nú horfir svo við, að það gerir ekki 
neinn usla í landbúnaðinum, þótt lands- 
sjóður kaupi 100 þús. tunnur af síld til 
hjálpar landbændum. En hitt ætti hver 
maður að geta sjeð, að ef síldarútveg- 
urinn hyrfi með öllu úr sögunni, væri 
það mikið tjón fyrir landið, þó að ekki 
sje til annars en hafa gjaldeyri fyrir 
lífsnauðsynjar. 100 þús. tunnur eru 
áætlaðar á 6 milj kr., og er ilt að vera 
án þeirra. Auðvitað stendur og fellur
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síldarútgerðin ekki með þessu frv., því 
að nú lítur nokkru betur út um þenn- 
an atvinnuveg en áhorfðist. Síldveið- 
um verður þess vegna ekki yfirleitt 
hætt, þótt þingið láti málið afskiftalaust. 
En sumir treysta sjer ekki til þess, að 
reka síldarútveg í sumar, einkum hinir 
smærri útgerðarmenn, ef þeir eru ekki 
vissir um sölu og verð fyrir fram.

Með þessu frv. hlaupum vjer undir 
bagga með hinum veikbygðari, en það 
eru ekki þeir, sem mest fólkið hrifsa 
til sin, heldur hinir sterkari, sem tunn- 
urnar hafa og stærsta útgerðina. En 
þeir menn, sem vjer hjálpum með þessu, 
eru þeir, sem hafa tunnur og hafa ef 
til vill nú þegar ráðið fóik til sín, en 
eru svo í vandræðura með að seija það 
sem afla8t. Jeg ætla svo ekki að svara 
þessu atriði frekar.

Háttv. ]. þm. Árn. (S. S) vjek þá að 
því, að hann feldi sig ekki við það at- 
riði 4. gr., sem kveður á um, í hvaða 
hlutfalli skuli kaupa síldina Þetta er 
margytirvegað mál, hvernig ætti að 
skifta kaupunum á þessum 50,000 tunn- 
um, hvort ætti að skifta þeim eftir þvi, 
hversu margar tunnur hver útgerðar- 
maður ætti fyrirliggjandi hjer á landi, 
eða þá eftir einhverjum öðrum mæli- 
kvarða. Þetta atriði hafði útflutnings- 
nefndin til athugunar og síðar síldarút- 
vegsnefndin. Niðurstaðan verður alt af 
8ú, eftir langa yfirvegun, að best sje 
að ekifta eftir tunnueign í landinu, en 
þó skuli þeir, sem eiga tunnur og ekki 
gera út, verða að gefa vel fyrir síldina, 
sem þeir kaupa, og þetta síðasta er líka 
trygt í síðari hluta 4. gr. En úr því 
að það var álitið hallkvæmast, að kaupa 
síldina í hlutfalli við tunnutal, þá er 
8íðari hluti 4. gr. nauðsynlegur, því að 
þar er ljett undir baggann með fram- 
leiðendunum, með þvi að gera þeim, er 
tunnur eiga það að skilyrði fyrir þvi, 
að verða hluttakandi í þessu hnossi, að

þeir kaupi sildina af framleiðendunum 
við góðu verði.

Eins og eðlilegt var gerði háttv. sami 
þm. (S. S.) athugasemd við 7. gr., og 
vildi hann halda því fram, að úr þvi 
að landssjóður yrði að bera þá áhættu, 
sem þetta hefði í för með sjer, yrði 
hann og að fá allan gróðann, ef hann 
yrði nokkur. Jeg hefi frá öndverðu 
litið svo á, að þetta gæti aldrei komið 
til nokkurra mála. Landssjóður tæki 
aldrei á sig svo mikla áhættu, að hann 
gæti borið hana saman við hugsanleg- 
an gróða. Það er heldur alts ekki ætl- 
unin, að gera þetta að gróðavegi fyrir 
landssjóðinn, heldur er þetta gert út úr 
itru9tu nevð og til þess að halda sild- 
arútgerðinni við, svo að atvinnuvegur 
sá falli ekki í kaida kol. Það er og 
enginn vafi, að ef þetta yrði til þess, 
að þessi atvinnugrein gæti staðið með 
blóma í sumar, þá væri það sú besta 
björg og dýrtíðai hjálp, sem hægt væri 
að veita almenningi. Og ef oss tækist 
að halda framleiðslunni vfirleitt í sam- 
ræmi við þörfina, þá væri slíkt betri 
hjálp en nokkuð annað. En vjer höf- 
um, því miður, ekki haft miklu úr að 
spila til slíkra hluta. En þótt þetta 
megi telja útlátalítið, þá vil jeg þó ekki, 
að landssjóður kippi að sjer hendinni.

Þórariiin Jónsson: Jeg skal ekki 
fara mikið út í þetta mál. Jeg verð að 
leggja áherslu á það, að mál þetta er í 
öndverðu tekið upp sem bjargráðamál. 
Það er þó ekki og getur ekki verið al- 
þjóðarbjargráðamál, þar sem á bak við 
stendur fjárhætta einstakra manna þjóð- 
fjelagsins, en eigi heildarinnar. Hætta 
sú, sem samfara er samþykki þessa frv., 
er að sjálfsögðu töluverð fyrir lands- 
sjóðinn, en þar sem frv. miðar til bess, 
að Btyðja hina smærri síldarútvegsmenn 
í samkepninni við þá stærri og það 
einnig getur á annan hátt horft til
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bjargráða, sem jeg siðar skal sýna frarn 
á, er jeg hlyntur anda frv. Jeg hlýt 
að gera ráð fyrir, að Svíar kaupi og 
borgi á ákveðnum tíma þá síld, sem 
þeir vilja fá, og að vjer þurfum eigi 
að sjú um flutning til þeirra, því að 
það gæti verið óþægilegur böggull, eins 
og nú er ástatt um skipakost. Jeg geng 
því hiklaust út frá, að háttv. stjórn sjái 
svo um, að Svíar borgi þá sild, sem 
þeir kaupa hjer, á ákveðnum degi, hvort 
sem hún verður til þeirra komin eða 
eigi, og að þeir sjái um flutningstæki.

Með þessum fyrirvara get jeg fylgt 
frv., með því að jcg þykist sjá, að það 
einnig á annan hátt geti horft til bjarg- 
ráða, eins og jeg vjek áður að, sem 
sje á þann veg, að sá hluti síldarinnar, 
sem eigi fer til Svía eða Ameríkumanna, 
verði notaður til fóðurbætis hjer i landi. 
Þetta getur orðið mikilsvert vegna þess, 
hversu afarilla nú lítur út um grasvöxt 
hjer á landi, sjerstaklega þegar tekið er 
tillit til, að eftir því verði, sem sagt er 
að Svíar muni gefa, ætti að vera hægt 
að selja hinn hluta síldarinnar fyrir 15 
kr. tunnuna, án þess að landssjóður 
hefði halla, og væri slíkt ódýr fóður- 
bætir og vel leggjandi í nokkra áhættu 
með þetta fyrir það, að fá svo ódýran 
fóðurbæti. Ef stjórnin tæki þann kost 
um sölu sildarinnar, sem jeg hefi bent 
á, gæti hjer einmitt verið um bjargráð 
að ræða fyrir landbúnaðinn og það verð 
jeg að ætlast til, að hún geri.

Það hvetur mig einnig nokkuð til að 
fylgja máli þessu, að hinir stærri síld- 
veiðamenn, sem i öndverðu fluttu mál- 
ið af töluverðu kappi, hafa nú snúið við 
blaðinu og vilja helst að málið strandi, 
sennilega vegna þess að þeir sjá nú, að 
hættan er eigi slík sem þeir hjeldu í 
byrjun, og bendir þetta eindregið í þá 
átt, að þeir hafi ætlað landssjóði áhætt- 
una, en sjer gróðann. Og jeg verð að

segja, að jeg er ekkert hriflnnn af slík- 
um hugsunarhætti.

Signrður Stefánsson: Það eru
örfá orð, sem jeg vildi sagt hafa, því 
að háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. J) hefir 
nú tekið til athugunar þá hlið málsins, 
er snertir landbúnaðinn. Þegar vjer 
lítum á frv., eins og það er nú, þá er 
það hrein og bein bjargráð fyrir land- 
búnaðinn. Vjer verðum að gæta þess, 
að samkvæmt horfunum á sölu sildar- 
innar til Svíþjóðar, þá er hægt að selja 
þar 50,000 tuunur, sem ef til vill yrðu 
seldar hjer í landinu fyrir mjög lágt 
verð. Það er því ekki ástæða til þess 
fyrir formælendur landbúnaðarins, að 
setja sig upp á móti þessu frv., því að 
jeg veit ekki hve nær auðfenginn fóður- 
bætir kemur sjer vel ef ekki nú. Jeg verð 
að álíta, að stjórninni sje alt hægara 
um vik, er hún er sjálfráð um þennan 
hluta, hefir umráð yfir allmiklura sild- 
arforða, heldur en ef hún ætti að fá 
hann hjá framleiðendum með því verði, 
er þeir settu á hana, eða takmarka út- 
flutninginn á þeirri síld, sem þeir hefðu 
yfir að ráða.

Þá dugir ekki í þessu efni að vera 
að tala um misrjetti milli sjáfarútvegs- 
ins og landbúnaðarins, þvi að jeg álít 
löggjafarvaldinu það skylt, að styðja 
hvern þanu atvinnuveg, sera i nauðum 
er staddur. Þá verð jeg einnig að játa, 
að hversu mikið »lotteri«, sem síldar- 
útvegurinn er, þá hefir hann þó og 
einkum aflað landssjóði stórkostlegra 
tekna, og þar að auki auðgað ýmsa 
menn. En eins og þessum atvinnuvegi 
er nú komið, þá er hann mjög svo 
nauðulega staddur, og munu nú þeir 
vera miklu fleiri, sem svo að segja fljóta 
meðan þeic ekki sökkva, heldur en hin- 
ir, sem nægilegt bolmagn og fjármagn 
hafa.
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Þessi leið, sem hjer er gert ráð fyrir 
að farin verði, er því ágæt til þess að 
bjarga þeim, sem illa eru staddir, og 
halda þannig við útgerðinni Auk þess 
ber þess að gæta, að þótt þetta frv. 
verði nú felt hjer, þá bætir það ekkert 
úr um fólkshald bænda á þessu surnri. 
Utgeiðin er sem sje komin af stað og 
útgerðarmennirnir hafa þegar ráðið fólk- 
ið til sín, svo að bændur ná ekki í það 
í þetta skiftið. Auk þess hygg jeg, að 
margur búandinn muni hugsa sig um 
tvisvar, áður en hann fer að ráða dýrt 
kaupafólk til þess að vinna jörðina, 
eins og hún nú er á sig komin. Ef 
frv. verður aftur á móti samþykt, þá 
tel jeg, að það ljetti að vonum undir 
með landbúnaðinum, að landssjóður hefir 
ótakmarkað vald yfir miklum síldar- 
birgðum til fóðurbætis fyrir búpening.

Frv. þetta var i fyrstunni samið að 
ráði fulltrúa síldarútgerðarinnar, bæði 
af Vestur- og Norðurlandi, sem sátu á 
ráðstefnu hjer í Reykjavík fyrir skömmu.

Auðvitað eru nokkrir stórgróðamenn 
hjer, sem ekki þykjast kæra sig um 
neina liðveislu löggjafarvaldsins en það 
er allkynlegt, að þegar svo leit út, sem 
þetta mundi verða áhættuspil, þá þögðu 
þeir, eu nú, þegar það er sjeð, að áhætt- 
an er lítil eða engin, þá þjóta þeir upp til 
handa og fóta og vilja engin afskifti 
þingsins af þessu máli. Þessi fram- 
koma þeirra verður ekki skýrð á ann- 
an veg en þann, að nu sjái þeir, að 
gróðavon þeirra verður minni en ef 
alt hefði setið við það, sem áður var.

Þá ber og þess að gæta, að þótt þetta 
frv. verði samþ., þá er öðru nær en að 
útgerðarmönnum sje öllu góðu bættir. 
Hjer er að eins gert ráð fyrir, að lauds- 
sjóður kaupi 100,000 tunnur, en vitan- 
lega eiga þeir þrátt fyrir þetta 2/3 af 
tunnum sínum liggjandi. Fiskist nú 
ekki raeira en það, sem ráð er gert 
fyrir að landssjóður kaupi, þá liggja út-

gerðarmennirnir með stórt »kapital«, þó 
að þetta bjargi að nokkru. Jeg held 
þvi, að það væri ekki rjett af þinginu 
að fleygja málinu frá sjer, og það sem 
gerir mig enn ótrauðari fylgismann þess, 
eru horfur landbúnaðarins að þessu 
sinni. Það hafa liklega fáir núlifandi 
manna horft fram á önnur eins stór- 
vandræði fyrir landbúnaðiun og nú, en 
ef sildin veiðist hefir raaður von um 
vissan og ódýran fóðurbæti.

Jcg vil taka undir það með háttv. 1. 
Húnv. (Þór J), sem hann sagði um 
sölu sildarinnar. Jeg álít og vona, að 
stjórnin gangi svo frá samningunum, 
að hættan verði engin, og að Svíar 
borgi síldina þegar hjer á staðnum, þó 
að ckki sje hún komin í skip Jeg veit, 
að margir eru áhyggjufullir um þetta 
atiiði, en jeg verð að treysta því, að 
svo verði gengið frá þessum samning- 
um, að ekkert sje i hættunni. Og þó 
að einhver þau forföll komi fyrir, að 
skipasendingin farist fyrir, þá lendi sá 
skaði á Svíunt en ekki á landssjóði. 
Það væri mjög ákjósanlegt, að stjórnin 
gæti nú þegar gefið skýlausa yfirlýsingu 
um þetta atriði.

Jeg vona svo að málið gangi frarn, 
og sest því niður.

Einar Jóusson: Jeg á ekki hægt 
með að tala i þessu máli, því að jeg 
er síldarútgerðinni ókunnugur. En þegar 
það kom til mála hjá háttv. þm. S.-Þ. 
(P. J.i, að þessi ráðstöfun mundi verða 
til góðs fyrir landbúnaðinn, þá get jeg 
að sumu leyti fallist á að svo kunni 
að geta orðið, en hins vegar hygg jeg 
þó, að öll ákvæði vanti i frv., sem 
tryggja það. Það er og orðið ljóst, að 
síldarútvegsmennirnir fóru fram á þessa 
ráðstöfun, af því að þeir þóttust í vanda 
og hættu staddir, og það furðar mig 
ekki. En nú hefi jeg heyrt, að ekki 
muni vcrða tjón af sildarsölunni vegna
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samninga við Svía, sem kaupa muni 
sildina góðu verði. En þá kemur það 
upp úr kafinu, að sildarútvegsmennirnir 
kæra sig ekkert um, að frv. nái fram 
að ganga, og þykir mjer þvi framkoma 
þeirra nokkuð blendin. En nú vil jeg 
ekki láta landssjóð nota sjer þetta, held- 
ur vil jeg láta framleiðendurna njóta 
hagnaðarins, ef nokkur verður.

Jeg er samþykkur háttv. 1. þm. Árn. 
(S. S.) um, að það er athugavert að láta 
landssjóðinn bera alla áhættuna, en fá 
þó ekki nema J/6 af hagnaðinum, því 
að jeg álít, að sá, sem beri áhættuna, 
eigi og að fá gróðann. Svo er það eitt, 
sem jeg vildi spyrja háttv. frsm. (P. J.) 
að og aðra, af því að jeg skil það ekki 
vel, þar eð jeg hefi haft litinn tima til 
þess að athuga það. En það er þetta, 
að í 5. gr. geta aliir lesið, að hver, sem 
óskar að nota þennan rjett, segi til þes9 
fyrir 31. júlí 1918. En mjer er spurn: 
Hvemig fer þá fyrir þeim, sem ekki 
nota rjettinn og geta ekki komið síld- 
inni á markaðinn? Getur hann þá slopp- 
ið með sina síld, eða á hann að vera 
útilokaður frá þvi, að geta selt sína sild 
til landssjóðsins? Það sýnist i 1. gr., 
að landssjóður hafi heimild til þess að 
kaupa alla síld, en við það getur 5. 
gr. komið í mótsögn. Á þessu vildi jeg 
beiðast skýringar.

Jeg segi ekkert um það, hvort jeg 
greiði atkvæði með þessu frv. En jeg 
segi aftur á móti, að landbúnaðurinn 
gæti haft verulegt gagn af þessu, eins 
og grasbresturinn er fyrirsjáanlegur, og 
8íldin góður fóðurbætir; en tryggingin 
fyrir þvi, að þetta verði landbúnaðinum 
til góðs, er engin.

Háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. J.) sagði, 
að ef 50,000 tunnur yrðu seldar til Sví- 
þjóðar fyrir sæmilega hátt verð, þá væri 
hægt að selja mest af þvi, sem eftir 
væri, fyrir viðráðanlegt verð hjer inn-

Alþt. 1918. B. (39. tóggj»farþing).

anlands, en þvi miður vitum vjer ekki 
með vissu, eða höfum neina tryggingu 
fyrir þvi, að svona muni fara; því að 
ef þetta væri vist, þá gæti hver bóndi 
greitt atkvæði með frv.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
heyri sagt, að háttv. formaður bjarg* 
ráðanefndar (P. J.) hafi spurt um skil- 
yrðin fyrir sölu á þeirri síld, sem selja 
á til Svíþjóðar. Jeg get ekki sagt neitt 
um það núna. En ef bjargráðanefnd 
óskar eftir því, mun stjórnin fús á að 
sýna henni skeyti, sem um það hafa i 
milli farið, og eru í þeim skeytum all- 
ar þær skýrslur, er nú er hægt að fá 
hjer um þetta efni. Jeg þykist þess 
fullviss, að hinir ráðherrarnir hafi ekki 
neitt á móti þvi, eða nokkuð við það 
að athuga.

Jeg ætla mjer ekki að taka til máls 
um sjálft málið að svo komnu. Jeg er 
að ví8u i dálitlum vafa um það, hvort 
alt frv. er svo heppilegt eða sjálfsagt, 
sem margir háttv. þm. virðaat álíta. En 
það er eitt atriði í frv., sem jeg tel að* 
alatriðið, og sem er sjálfsagður hlutur, 
að þingið setji einhver ákvæði um. Það 
er ákvæðið í 4. gr. um það, hvernig 
skifta skuli síldinni á milli þeirra, sem 
framleiða hana. Jeg hygg, að i þessu 
efni sje ákvæði frv. mjög svo heppi- 
legt og skynsamlegt. En hvað önnur 
atriði í frv. snertir, þá mun það vera 
nokkuð mikið vafamál, hvort alt er 
rjett athugað, sem þar stendur. Jeg 
geri ráð fyrír, að ekki þurfi aö leggja 
aðaláherslu á önnur atriði en þetta eina, 
sem jeg hefi nefnt, en sum hinna eru 
samt nokkuð varhugaverð. Fyrst og 
fremst er þess að geta, að varlegra 
væri að hafa frestina til greiðslu á síld- 
inni af landssjóðs hálfu lengrí. En fjár- 
málaráðherrann mun ætla að koma með 
brtt. um greiðslufrestinn við 3. umr.,
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og skal jeg þvi ekki tala frekar um 
það atriði. En annað atriði er lika all- 
viðsjárvert. Það er að skuldbinda lands- 
sjóðinn til þess að taka síldina á þeim 
höfnum öllum, sem nefndar eru í 3. gr. 
frv., þó að ekki sje hugsað um nema 
þessar 6 hafnir, er beinlínis er skyldað 
að kaupa sildina á. Það eru Seyðis- 
fjörður, Eyjafjörður, Siglufjörður, Reykj- 
arfjörður, Önundarfjöröur og Isafjarðar- 
kaupstaður. Nú getur vel farið svo, 
að ómöguiegt verði að faka síldina til 
útflutnings á einni eða tveimur höfnum. 
Það getur því orðið nokkuö mikill kostn- 
aður að flytja alla síldina á útflutnings- 
hafnirnar. Mjer skilst, að i frv. sje 
ætlast til, að seljendur selji síldina á 
skipi á þeirn höfnum, sem nefndar eru 
í frv. (P. J.: Jú, svo er til ætlast). 
Kostnaðurinn við að flytja hana til 
þeirra hafna, sem hún verður flutt út 
frá, legst því á landssjóöinn. (P. J.: 
Sildin verður landssjóði þeim mun dýr- 
ari, sem því nemur). Já, síldin verður 
þeim mun dýrari. En þaö er alveg 
óútreiknanlegt, hvað það getur orðið 
mikið. Menn hafa rekið sig á það, 
hverjum annmörkum þetta getur verið 
bundið, svo að þetta getur orðið mjög 
óþægiiegt atriði.

Svo vildi jeg að eins drepa lauslega 
á það, að framleiðendur eru skyldaðir 
til að hafa umsjón með þeirri sild, sem 
þeir selja, þó ekki endurgjaldslaust, nema 
til ársloka. Nú getur vel farið svo, að 
þó að sildin sje seld, þá verði hún falin 
framleiðendum til geymslu fram á sum- 
ar. Það mun hafa komið fyrir áður. 
Þetta atriði getur því orðið varhugavert, 
þó að ekki sje iiklegt að mikil hætta 
stafl af því.

Jeg legg ekki mikla áherslu á gróða- 
hiutann, sem landssjóður fær. Jeg lit 
svo á, að það eigi ekki að vera tilgang- 
urinn, að landssjóður græði á þannig 
iagaðri aðstoð við framleiðsluna. Það,

sem sjerstaklega þarf að tryggja, er að 
landssjóður bíði ekki skaða við þá ábyrgð, 
sem hann tekst á hendur, þegar fram- 
leiðendur eru búnir að fá það fyrir 
sína vöru, sem þeir þurfa, til þess að 
geta framleitt hana.

Mín skoðun er sú, að frv. eigi fram 
að ganga. I frv. er sem sagt eitt mjög 
nauösynlegt atriöi um skiftingu síldar- 
innar. Að öðru leyti er frv. varla eins 
mikils virði og menn virðast halda. 
Þessi eiustöku atriði vildi jeg að eins 
nefna nú, ef ske kynui að nefndin vildi 
athuga þau til 3. umr. En líklega 
hafa þau þegar verið athuguð i nefnd- 
iuni.

Að lokum skal jeg láta þess getið, að 
áhættu lai.dssjóðs tel jeg eftir atvikum 
ekki mikla eftir frv.

Sigurður Sigurðsson: Háttv. 
þm. S.-Þ. (P. J.) byrjaði ræðu sína með 
því að furöa sig á því, að jeg ljet í 
ljós svo ótvíræða skoðun í málinu, þar 
sem jeg hefði að eins haft mjög stuttan 
tíma til þess að kynna mjer það. I tii- 
efni af þessu skal jeg iýsa yíir þvi, að 
jeg hefi lesið þau gögn, sem fyrir liggja 
í málinu, og kynt mjer þau. En jeg 
hefi ekki gengið í skóla til síldarútvegs- 
mannanna sjálfra eða ieitað fræðslu til 
þeirra. Jeg álit ekki nauðsyniegt fyrir 
mig að gera það, til þess að afla mjer 
fræðslu, óháðri öllum máispörtum, 
sem eiga hagsmuna að gæta i þessu 
máli.

Jeg ætla ekki að fara langt út í þetta 
mál, en að eins leyfa mjer að rekja 
þann hugsanagang, sem fylgt hefir ver- 
iö í þessu máli hjer á þinginu. Þessi 
hugsanagangur er á þá leið, að lands- 
sjóður kaupi síldina af útgerðarmönn- 
unum fyrir ákveðið vorð, til þess að 
taka af þeim áhættuna og leggja hana 
á þjóðina í heild sinni. Þetta mun hafa 
verið meginástæðan til þess, að frv. kom
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fram. Siðan það kom í ljós, að áhætt- 
an mundi ekki verða eins mikil og menn 
bjuggust við í fyrstu, þá hafa útvegs- 
mennirnir dregið sig sem mest í hlje 
og vilja eins vel að frv. bverfl úr sög- 
unni. Nú er það aðalástæðan til þess 
að halda því fram, að það sje nauðsyn- 
legt til þess að jafna sölu síldarinnar 
niður á fraraleiðendurna og tryggja það, 
að þeir, sem eru minni máttar, verði 
ekki bornir ofurliði. Um þetta get jeg 
verið meðmælendum frv. alveg sam- 
dóma. Það er nauðsynlegt að setja 
undir þann leka. En það er ofurein- 
falt mál. Til þess þurfti ekki annað 
en þingsáltill., er hljóðaði um það, að 
fela útflutning8nefndinni að takmarka 
hve mikið hver sildarframleiðandi flytti 
út af sild. Lika liefði mátt gera við 
þessu með sjerstöku frv., þar sem ákvæði 
4. gr. um skiftingu síldarinnar væru 
látin haldast.

Því hefir verið baldið fram af tveim- 
ur háttv. þm., að þetta frv. beri með 
sjer bjargráð fyrir landbúnaðinn. Jeg 
fæ ekki skilið með hvaða rökum er 
hægt að halda þessu fram. Jeg sje ekki 
í hvaða sambandi það stendur við þetta 
frv, þó að í till., sem er næst á dag- 
skrá, sje talað um, að stjórnin sjái um 
útvegun á síld til skepnufóðurs handa 
bændum og veiti þeim ivilnun með 
flutning á heflni milli hafna. Sú tillaga 
kemur ekkert frv. við. Þegar menn 
þvi eru að segja. að þetta mál sje bjarg- 
ráð fyrir landbúnaðinn, þá verð jeg að 
segja, að með því sje verið að, — ja, 
nærri því sagt — strá sandi í augu 
manna i þessu efni. Aðalatriði frv. er, 
eins og kom svo greinilega fram í ræðu 
háttv. þm. N.-ísf. (S. St.), að liðsinna 
síldarútveg8mönnum. Háttv. þm. (S. 
St.) komst einmitt þannig að orði. Jeg 
sje því enga ástæðu til þess að samþ.

frv., að minsta kosti verður það ekki 
talið nauðsynlegt.

Jeg hefi 8tyrk8t í þeirri skoðun síðan 
jeg talaði síðast, eftir að hafa heyrt 
ræðu hæstv. forsætisráðh. En það hefir 
verið sýnt, að það er til leið til þess að 
jafna sölu sildarinnar niður á framleið- 
endurna, án þess að skylda landssjóð 
til þess að kaupa þessar 100,000 tunn- 
ur. Frv. hefði ekki átt að fjalla um 
neitt annað en skiftingu sildarinnar milli 
útvegsmanna.

Jeg flnn svo ekki ástæðu til þess að 
fara frekari orðum um þetta mál. Jeg 
var þegar búinn að lýsa skoðun minni 
á því. Húu hefir ekki að neinu leyti 
breyst síðan, svo að jeg mun greiða 
atkv. á móti frv.

Pjeiur Jónsson: Út af ræðu hv. 
2. þm. Rang. (E. J ), sem flutti fyrir- 
spurn til min um þá menn, sem ekki 
selja landsstjórninni þá síld, sem þeir 
framleiða, hvort þeir muni geta flutt 
sína sild út sjálflr og þannig kept við 
landsstjórnina um markaðinn, þá vil 
jeg beuda háttv. þm. (E. J.) á það, að 
samkvæmt lögum er ekki heimilt að 
flytja neitt ut úr landinu án leyfis lands- 
stjórnarinnar, hvorki síld nje annað. 
Það er því undir henni komið, hvort 
hún vill leyfa einstökum mönnum að 
flytja út síld, með ábyrgðinni á þessum 
100,000 tunnum, sem landssjóður kaupir. 
Jeg geng út frá því, að hún muni eng- 
um leyfa útflutning á síld, nema hún 
sjái sjer borgið með þá síld, sem hún 
hefír handa á milli.

Hæstv. forsætisráðherra mintist á ým- 
islegt, sem honum finst athugavert við 
frv. Meðal annars nefndi hann það, 
hve margar hafnir væru teknar inn i 
það, sem afhendingastaðir fyrir síldina. 
Jeg neita því ekki, að þótt hafnirnar

54*
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sjeu allar góðar, og vel mætti fá skip 
til þess að koma á hverja þeirra um 
sig, þá sje ekki víst að skip, sem íiytja 
sildina út, fáist til þess að koma á þær 
allar. En það er erfitt að velja úr 3 
eða 4 hafnir. Eyjafjörður er nú sjálf- 
sögð útflutningsböfn, því að þar er út- 
vegurinn svo mikill. (Atvinnumála- 
ráöherra: Er ekki meint Akureyri?) 
Það er ætlast til þess að sama gangi 
yfir alla útgerðarstaði við Eyjafjörð. 
Það hefir alt af verið hægt að taka síld- 
ina þar alstaðar jafnt. Ef skip tekur 
þar síld á annað borð, munar það ekk- 
ert um að færa sig á milli stöðvanna 
við fjörðinn. Fjörðurinn allur verður 
því að teljast sem ein höfn. Það er 
ekki útlit fyrir, að nein síld verði lögð 
upp á Akureyri í sumar, sökum pláss- 
leysis.

En þar sem ekki varð búist við að 
fá sildina flutta út frá öllum þeim höfn- 
um, sem sildin er veidd á, þá varð samt 
verðið að vera jafnt, sem framleiðendurn- 
ir fá fyrir hana. Það, sem legst á sild- 
ina frá einstökum stöðum, fyrir flutn- 
ing til útfiutningshafnanna, er sameigin- 
legur kostnaður á allri síldinni, sem 
landssjóður kaupir, og hækkar hana 
dálitið i verði, en það getur ekki orðið 
tilfinnanleg hækkun. Það er ekki 
heldur liklegt að það þurfi að vera svo 
mikið, sem flytja þarf til, ef hægt verð- 
ur að fiytja mestalla sildina út áður en 
isa fer að leggja að landinu. Eyjafjörð- 
ur er alveg sjálfsögð útfiutningshöfn og 
þá ísafjörður. Frá þessum höfnum mun 
verða reynt að flytja sildina fyrst, og 
svo fljótt sem auðið er.

Þótt þessi grýla kunni að líta illa út 
í augum sumra þingmanna, þá verð jeg 
að álita, að hún sje ekki mjög hættu- 
leg.

Háttv. 1.* þm. Árn. (S. S.) gat þess, 
að útvegsmenn kærðu sig nú ekki mikið 
um það, að frv. gengi fram. Það getur

verið að sumir sjeu komnir á þá skoðun; 
jeg hefi ekki talað við svo marga alveg 
nýlega. En mjer er kunnugt um það, 
að þeir sem unnu að undirbúningi þessa 
máls undir þingið, unnu allir að því 
með þeirri ósk, að það mætti ganga 
í gegnum þingið í sem líkastri mynd og 
þeir gengu frá því. Þar voru fulltrúar 
bæði fyrir stærri og smærri útvegsmenn, 
og allir voru á einu máli. Jeg hefi ekki 
heyrt, að neinn þeirra hafi snúist á móti 
frv. síðan, enda þótt útlitið fyrir síldar- 
útveginn hafi batnað síðan um daginn.

Fjármálaráðherra (S. £ ): Jeg
veitti því ekki eftirtekt fyr en í morg- 
un, að þetta mál væri á dagskrá hjer 
í deildinni í dag. Þá var orðið of seint 
að koma með brtt., en jeg hafði ætlað 
mjer að koma með brtt. um sama efni 
og brtt. mín, sem feld var i háttv. Ed., 
það er að segja um greiðslufrestinn. 
Háttv. bjargráðanefnd þessarar deildar 
kemur að visu með brtt., sem fara nokk- 
uð áleiðis i sömu átt, þar sem þeir setja 
fyrri greiðslutimann þann sama og jeg 
setti í minni brtt., en síðari greiðslu- 
frestinn nokkru styttri. En jeg verð að 
halda fast við það, að til 1. júli sje ekki 
of langur frestur. Jeg tók það fram i 
háttv. Ed., að jeg yrði að leggja mikla 
áherslu á það, frá sjónarmiði landssjóðs, 
að ekki þyrfti að borga út^ndvirði síld- 
arinnar fyrir þann tíma, sem landssjóð- 
ur fær fjeð i hendur. Fyrir útvegsmenn 
hefir þetta ekki mikið að segja, og marg- 
ir þeirra leggja ekki sjerstaka áherslu 
á þetta atriði. Auk þess sem aðalatrið- 
ið fyrir þá er, að þegar vissa er fyrir 
að fjeð verður útborgað á ákveðnum 
tima, þá er lánstrausti þeirra að sjálf- 
sögðu borgið í bönkunum.

Fyrir landssjóð skiftir það afarmiklu, 
ef hann þarf að taka lán til þessara 
nýju útborgana, og þau gætu numið 
miljónum,
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Samkvæmt því, sem hjer er tekið fram, 
mun jeg bera fram við 3. umr. brtt. 
um frestinn, þá sem feld var í Ed.

Jeg ætla svo ekki að fara frekar út 
í þetta mál. Jeg vildi að eins sýna 
fram á, að hjer er um verulegt atriði 
að ræða frá landssjóðsins hálfu.

Pjetur Ottesen: Jeg skal ekki 
lengja umræðurnar mikið. Að eins vildi 
jeg leita mjer upplýsinga um það, áður 
en gengið er frá þessu máli, hvað liði 
samningunum um sölu á þessum 50,000 
tunnum, sem heimilt er að flytja til 
Svíþjóðar, hvort borgun á þeim er bund- 
in þvi skilyrði, að sildin sje komin um 
um borð i skip, eða hvort tiltekinn er 
einhver tími, sem síldin skuli borgast 
á, hvernig sem fer um flutning á henni 
til Sviþjóðar. Þetta er mikilsvert at- 
riði nú, þegar svona þröngt er um skipa- 
kost til flutninga og siglingaleiðir ótrygg- 
ar. Hæstv. forsætisráðherra mintist á 
þetta út af athugasemd háttv. 1. þm. 
Húnv. (Þór. J.). En það svar var ekki 
fullnægjandi. Hann sagði að bjargráða- 
nefnd gæti fengið að sjá skeyti, sem 
stjórninni hefir borist um þetta efni; en 
það er ekki nóg. Það er að vísu gott 
fyrir þá, sem sæti eiga í bjargráðanefnd, 
en við hinir, sem ekki eigum þar sæti, 
þurfum líka að fá tækifæri til þess að 
kynnast þessu máli. Það er mikið und- 
ir þvi komið, hvernig greiðsluskilyrðin 
á þessum hluta sildarinnar eru. Og jeg 
vildi helst, að málinu væri ekki ráðið 
til lykta hjer á þinginu fyr en þeir 
samningar eru fullgerðir.

Þá er annað atriði, sem jeg vildi 
vekja athygli á. Það er það, að þesa- 
ar 100,000 tunnur sem landssjóður kaup- 
ir, verði að sjálfsögðu látnar ganga fyr- 
ir annari sild, sem veiðist i sumar, til 
útflutnings. Jeg veit, að útbúnaður er 
nú til þess að veiða allmikla siid á 
þessu sumrí og einn útvegsmaðurínn

hefir sagt mjer það, að ef afli yrði í 
meðallagi í sumar, þá mundi veiðast 
helmingi meira en þetta, sem gert er 
ráð fyrir að landssjóður kaupi.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
fæ ekki skilið, að háttv. þm. Borgf. (P. 
O) geti ætlast til, að jeg fari að skýra 
opinberlega frá samningum, sem eru 
ekki fullgerðir. Háttv. þm. (P. O.) hlýt- 
ur að vera svo kunnugur þeim málum, 
að hann veit að það er ekki unt. Stjórn- 
in heflr stöðugt sagt, að samningar 
væru ekki fullgerðir og gæti hún því 
ekki skýrt nánara frá þeim en hún hefir 
gert. Jeg get því alls ekki svarað fyr- 
irspurn háttv. þm. (P. O.).

En ef samningar væru þegar gerðir, 
þá væri auðveldara að fást við þetta 
mál. Þá hefði síldarútgerðarmönnum 
líklega ekki komið til hugar, að leita 
til þingsins um annað en skiftinguna.

Pjetur Ottesen: Það getur verið, 
að málið sje þannig vaxið, að ekki sje 
hægt að skýra frá því opinberlega. En 
mjer finst, að fleirum en háttv. bjarg- 
ráðanefnd ætti að standa til boða, að 
vita um þá samninga, sem þegar eru 
gerðir eða þá drög til samninga, sem 
fram eru komin og fyrir liggja. Jeg 
fyrir mitt leyti vil fá að vita þetta, og 
svo mun því vera varið með fleiri.

Atkv. manna getur oltið á þvi, hvern- 
ig 8amningum er komið, og verð jeg 
því að telja sjálfsagt, að mönnum sje 
gefinn kostur á að kynnast þeim. Að 
vera að halda þessum samningum leynd- 
um fyrir þingmönnum er öldungis óvið- 
eigandi.

Signrður Stefánaaon: Jeg er
þakklátur hæstv. forsætisráðherra fyrir 
þann ádrátt, sem hann gaf um, að sýna 
bjargráðanefnd skeyti það, sem fjallar 
um málið frá bendi kaupenda síldarinn-
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ar. En jeg vildi gjarnan óska þess, að 
því fylgdi yfirlýsing stjórnarinnar um 
það, hvernig hún lítur á ýms atriði, svo 
sem hve nær sildin skuli greidd, hvort 
hún skuli greidd, þegar hún er komin 
i skip eða áður. Þetta er ef til vill 
ekki svo hættulegt atriði, þegar litið er 
á fyrri reynslu. Bretar hafa t. d. keypt 
síld frítt um borð, en samt greitt hana 
áður en hún var flutt í skip, og sama 
ætti reyndin að veTða hjer. En skoðun 
mín er sú, að það geri menn efasamari 
og meira hikandi við að greiða frv. 
atkv., ef nokkuð er í óvissu um þetta 
atriði. Stjórnin getur ef til vill ekki 
sagt neitt um þetta með vissu, en hún 
ætti að láta uppi við bjargráðanefnd 
álit sitt um þetta, og hvort nokkuð sje 
að óttast fyrir þingið í þessu efni, þótt 
svo færi, að samningar væru ekki full- 
gerðir, þegar málinu verður ráðið til 
iykta. Það er því ósk min, að stjórnin 
gefi bjargráðanefnd ábyggilegar upplýs- 
ingar um, hvað hún telur fært í þessu 
efni.

Auðvitað væri einnig æskilegt að vita 
skoðun stjórnarinnar í þessu máli, hvort 
hún er frv. andvíg, eða ekki. Það höf- 
um við ekkert heyrt um, en mjög mik- 
ilsvert er, að þingið viti, hverjum aug- 
um stjórnin lítur á málið í heild sinni. 
Það heyrir til mjög mikilvægrar sam- 
vinnu milli þings og stjórnar, að þing- 
ið renni ekki blint í sjóinn um skoðun 
stjórnarinnar. Jeg hefi heyrt, að hæstv. 
fjármálaráðherra hafi greitt atkv. gegn 
frv. í Ed. Jeg vil ekki skilja það svo, 
sem hann hafi verið »prineipielt« and- 
vfgur frv., heldur mun hann hafa álit- 
ið frv. óaðgengilegt af því, hve greiðslu- 
fresturinn er stuttur. Um skoðun hinna 
hæstv. ráðherra veit jeg ekki. Hæstv. 
forsætisráðherra hefir að vísu hreyft at- 
hugasemdum, sem eru vel þess verðar, 
að nefndin íhugi þær, en hann hefir

ekki lýst yfii’ því, hvort það muni kosta 
atkv. hans, ef bjargráðanefnd felst ekki 
á, að taka þær til greina.

Mjer þótti háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) 
kveða nokkuð djarft að orði, þar sem 
hann sagði, að hann sæi ekkert sam- 
band milli þessa máls og landbúnaðar- 
ins. Þó að hjer sje ekki um landbún- 
aðarafurðir að ræða, þá er ekki hægt 
að líta á þetta mál öðruvísi en í sam- 
bandi við landbúnaðinn, eins og horfur 
hanserunú. Jegskalminna háttv. þm. 
(S S.) á, að hve miklu gagni síldin kom 
landbúnaðinum á siðastliðnu voru. Þá 
keypti stjórnin hundruð sekki af síldar- 
mjöli, sem til voru í landinu, og bjarg- 
aði það bændum frá því að fella skepn- 
ur sínar. (S. S : Það kemur ekki 
þessu frv. við). Mjer þykir það kyn- 
legt, ef það kemur ekki málinu við, að 
trygging sje fyrir því, að mörg þúsund 
tunnur af fóðurbæti sjeu til í landinu, 
sem hægt er að grípa til eftir þörfum. 
(S. S : Sá fóðurbætir verður til hvort 
sem er) Hát.tv. þm. (S. S.) getur ekk- 
ert um það sagt; við getum ekki fengið 
neina vissu fyrir því að svo verði. (S. 
S : Hjer hafið þið fengið snaga til að 
hengja hattinn ykkar á). Þetta er eng- 
inn snagi; jeg vil frábiðja mjer þau 
orð. Jeg þykist vera jafnmikill vinur 
landbúnaðarins sem sjávarútvegsins Og 
þegar 20 milj. krónur standa í síldarút- 
veginum finst mjer, að landið ætti að 
hlaupa undir bagga með honum, ef þörf 
krefur, án þess að taka tillit til þess, 
að hann sje keppinautur landbúnaðar- 
ins. Enda verður erfitt að reisa skorð- 
ur við samkepni þessara atvinnuvega, 
og efast jeg um, að þeir muni sitja 
nokkurntíma á þingi, er það gætu með 
lögum gert, svo að rjettlátt yrði.

Hjer er að eins að ræða um lítils- 
háttar aðhlynningu fyrir síldarútveginn. 
Um neinn stórgróða fyrir þennan at-
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vinnuveg getur ekki verið að ræða, 
heldur að eins að hann fljóti yfir verstu 
torfærurnar, sem nú eru á leið hans.

Það er mjög leitt, ef samningarnir við 
Svía verða ekki fullgerðir áður en þessu 
máli er ráðið til lykta. Vitanlega er 
ekki unt, að gefa stjórninni sök á þvi. 
En jeg vona, að fá skýr svör hjá stjórn- 
inni um afstöðu hennar í málinu og 
einnig um borgunarskilinálana. Jeg 
vænti þess, að hæstv. stjórn láti sjer 
ekki nægja, að • kasta þessu skeyti í 
bjargráðanefnd, heldur láti hún einnig 
nefndinni í tje skilning sinn á því. Jeg 
hefi ekki heyrt um þetta skeyti fyr en 
nú. Jeg heyri sagt, að hæstv. fjármála- 
ráðherra hafi skýrt frá því i háttv. Ed., 
en um það var mjer ekki kunnugt.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
hjelt, að jeg myndi ekki þurfa að bæta 
neinu við það, er jeg sagði áðan. Jeg 
hafði þegar svarað því, sem háttv. þm. 
N.-ísf. (S. St.) talaði um. Jeg hefi sagt, 
að bjargráðanefnd standi til boða að 
sjá þau skeyti, sem hjer ræðir um. 
Þau skeyti eru þannig vaxin, að þau 
þurfa engrar skýringar frá hendi stjórn- 
arinnar; hver sem les þau skilur þau.

Jeg sagði, að í frv. væri eitt atriði, 
sem jeg byggist við, að nauðsynlegt 
væri að ákveða með iögum, og mætti 
þegar af þeirri ástæðu ekki fella frv. 
nú.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Þegar frv. var til umræðu í háttv. Ed., 
hygg jeg, að áhersla hafi verið lögð á 
það, að nauðsynlegt væri að endanlegir 
samningar við Svía væru fyllilega kunn- 
ir og bindandi fyrir þá, áður en málið 
yrði til fulls afgreitt frá þinginu. Því 
vil jeg benda á, að heppilegt muni að 
hraða málinu ekki meir en svo, að það 
verði afgreitt áður en þingi er slitið, ef

við kynnum að fá frekari vissu um 
samningana þangað til. Málið ætti ekki 
að taka til 3. umr. fyr en svo, að timi 
sje einungis til þess, að það geti geng- 
ið til háttv. Ed., sem gæti afgreitt það 
með afbrigðum frá þingsköpunum, eins 
og liklega verða forlög fleiri mála.

Jeg verð að leggja áhersiu á það með 
hæstv. fjármálaráðherra, að greiðslu- 
fresturinn verði sem haganlegastur fyrir 
landssjóð. í þá átt stefnir og brtt. 
háttv. bjargráðanefndar, en jeg taldi 
æskilegt, að fá greiðslufrestinn enn hag- 
kvæmari, og vona, að brtt. verði bor- 
in fram í þá átt við 3. umr.

Um afstöðu mina tii málsins læt jeg 
mjer nægja, að vísa til atkv. mins við 
3. umr. i háttv. Ed., þar sem jeg greiddi 
frv. atkv., og sýndi með því, að jeg vil 
stuðla að því, að það nái að ganga 
fram.

Eftir þekkingu minni á iandbúnaði og 
eftir því, sem horfur eru á um fóður- 
birgðir, hygg jeg að heppilegt sje að 
eiga einhvern forða af fóðursíld í bak- 
hendinni.

Síðastiiðinn vetur rjeðist landsstjórnin 
í að kaupa mjög mikið af sildarmjöli 
og hefir verið skýrt frá því í þessari hv. 
deild, að hve miklu gagni það kom. 
Finst mjer álitlegra að tryggja sjer einn- 
ig nú einhvern forða fyrir næsta vet- 
ur. Auðvitað yrði samkepni milli þess- 
arar síldar og þess, sem kynni að veið- 
ast umfram það, sem leyft er að flytja 
út, en sú samkepni ætti sist að vera 
landbúnaðinum í óhag. Miklu fremur 
ætti áhætta landssjóðs aö vaxa við það. 
Frá sjónarmiði landbúnaðarins ætti það 
að vera heppilegt, að sem mest veidd- 
ist umfram það, sem nú er leyft að 
flytja út, því að verið getur að eitthvað 
rætist úr og auðið verði aö flytja enn 
meiri síld til útlanda en nú eru horf- 
ur á.
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Pjetur Jónsson: Jeg vildi að 
eins minnast á aðalefni málsins í örfá- 
um orðum. Hjer er verið að hlaupa 
undir bagga með einum atvinnuvegi, 
með því að landssjóður taki á sig dá- 
litla ábyrgð. En þeir sem fluttu þetta 
frv. gerðu það ekki fyr en þeir sáu, að 
ábyrgðin gat ekki orðið stórhættuleg. 
Aðalábyrgðin er í því fólgin að tryggja 
útgerðarmönnum sölu á nokkrum hluta 
af síldarafla þeirra með því verði, er 
sildin stendur fyrir í landina sjálfu. 
Annar hluti ábyrgðariunar liggur í því, 
að landssjóður leggi fram fje fyrir þann 
hluta af aflanum, er kynni að liggja 
óseldur til næsta árs.

Jeg hygg, að ekki geti til þess komið, 
að landssjóður yrði fvrir fjárhagslegu 
tjóni af þessu, en ef til vill þyrfti að 
hafa talsvert fyrir því að útvega fje 
það, sem nauðsynlegt er. En stjórninni 
ætti ekki að veitast það erflðara en út- 
gerðarmönnum sjálfura. Geti þeir feng- 
ið bankalán, ætti stjórninni að vera það 
auðveldara heldur en mönnum, sem 
hafa lagt mikið í kostnað og eiga mik- 
ið í hættu, en hins vegar geta ekki bú- 
ist við miklum gróða í aðra hönd.

Þetta er aðalatriðið. En ef á að 
draga úr þessum tilraunum Alþingis 
með því að heimta, að trygging sje fyr- 
ir því, að alt sildarverðið verði goldið 
áður en landssjóður leggur fram einn 
einasta eyri, þá finst mjer fult svo 
sæmilegt að kippa hendinni alveg að 
sjer.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17:1 atkv.
2. -4. gr. samþ. með 17 : 1 atkv. 

Brtt. 473, 1. samþ. með 19 shlj. atkv.
5. gr, svo breytt, samþ. með 17 
shlj. atkv.

— 473, 2. samþ. með 18 : 1 atkv.
6. gr, svo breytt, samþ. með 17 
shlj. atkv.

Brtt. 473, 3. samþ. með 15:8 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli og sögðu

jd: J. M, J. B, M. P., M. Ó, P. J., 
P. Þ., S. St, St. St., Sv. Ó, Þorl. 
J, Þór. iJ, B. J, B. K, B. St, E. 
Árna.

nei: E. J, G. Sv, J. J, M. G, P. 0, 
S. S, E. A, Ó. B.
Þrír þm. (H. K, Þorst. J, B. Sv.) 
fjarstaddir.

7. gr, svo breytt, samþ. með 13 : 
2 atkv.
8. gr. samþ. með 15 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 : 1 
atkv.

Á 69. fundi í Nd , föstudaginn 12. júli, 
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 488, 
485, 486, 487, 490).

Of skamt var liðið frá 2. umr, og 
frá útbýtingu brtt. 487 og 490.

Afbrigði leyfð og samþ.

Pjetur Jónsson: Bjargráðanefnd- 
in hefir nú athugað mál þetta af nýju. 
Hefir hún og athugað skeyti þau, er 
landsstjórnin hefir sent viðvíkjandi þess- 
ari síldarsölu. Er þar skamt frá að 
segja, að skilyrðin, sem stjómin hefir 
sett, er samþykt verðtilboð frá sendi- 
manni stjórnarinnar í Danmörku. Þegar 
hún sendi svörin, hefir hún jafnframt 
sett skilyrði fyrir sölunni, og það er 
það, að síldin skul afhent kaupanda til- 
greindan dag, 14. nóv. Þetta er svo 
skýrt, að svo verður að líta á, að þeir, 
sem með söluna fara, hafi ekki leyfi til 
að selja síldina á annan hátt. En svar- 
ið, sem kemur afur um sildarkaupin, er 
stutt, að eins, að >sildin sje seld upp á 
væntanlegt samþykki stjórnarvaldanna
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sænsku, er komi fyrir 12. júlí (í dag), 
og verðið sje það og það »fob« ísland«, 
ekki öðru visi. En um »fob«-sölu er 
það ætíð sett sem skilyrði, hve nær selj- 
andi afbendi vöruna, og oftast líka, hve 
nær móttakanda sje skylt‘að taka á 
móti henni. Þess vegna er þetta »fob«- 
sala alveg eins fyrir því, þótt sildin 
verði að liggja hjer eitthvað. Það er 
þá fyrir reikning kaupanda, af þvi að 
hann getur ekki sótt hana. Þannig er 
t. d. um alla sölu til Breta, að hún er 
»fob«-sala hjer, þótt varan sje ekki tek- 
in á þeim tima, er hún kom til greiðslu, 
nema að sumu leyti.

Jeg held því, að hv. deild geti verið 
áhyggjulaus um það, að sú skuldbind- 
ing hvili á kaupanda, að greiða fyrir 
sildina fyrir 15. nóv. Að taka slíkt í 
ábyrgð, hefir ekki þýðingu, en á því 
sr bygt, að þeir, sem með söluna fóru, 
hafi ekki gert annað en þeim var veitt 
heimild til.

Að öðru leyti skal jeg ekki fjölyrða. 
Hæstv. fjármálaráðherra hefir borið fram 
till. um að lengja frestinn, sem lands- 
sjóði er gefinn til að greiða siðari helm- 
ing verðsins. Jeg vona, að hann haldi 
henni ekki til streitu, en taki hana helst 
aftur, því að annars fer jeg að líta svo 
á, sem þe8si hjálp, sem veita átti útvegs- 
mönnunum, fari að verða lítils virði.

Sigurður Sigurðsson: Jeg á hjer 
ofurlitla brtt., sem lítið fer fyrir, óg 
háttv. þm. S.-Þ. (P. J.) hefir þvi líklega 
sjest yfir hana. Hún er á þgBkj. 490, 
og fer fram á það, að 7. gr. frv. falli 
burtu.

Jeg hefi gert þessa brtt. í þvi skyni, 
að gera frv. að minu áliti aðgengilegra. 
Þær áatæður, sem aðallega liggja fyrir 
þessari till., eru tvær. 1. Tel jeg það 
hæpið og ekki viðfeldið, að gera þarna 
ráð fyrir miklum ágóða. (8. St.: Hjer

Alþt, 1918. B. (29. löggjafarþing).

er ekki gert ráð fyrir miklum ágóða). 
Það er víst gert ráð fyrir ágóða, þvi 
að þar sem gert er ráð fyrir að skifta 
ágóða, þar er gert ráð fyrir að ágóði 
verði. 2. Álit jeg, að ef til þess kæmi, 
að einhver ágóði yrði, sem jeg skal 
engu um spá, þá tel jeg að öllu leyti 
eðlilegra, samkvæmt eðli málsins, að 
hann renni óskoraður til landssjóðs að 
öllu leyti. Og ef um einhvem ágóða 
yrði að ræða, lit jeg lika svo á, að 
Btjórnin gæti varið honum að einhverju 
leyti til þess þá að færa niður verð, 
frekar en enn er gert ráð fyrir, á síld, 
sem kann að verða seld innanlands til 
manneldis eða skepnufóðurs. Ef um- 
mæli þeirra háttv. þm. við 2. umr. eiga 
við nokkuð að styðjast, sem sögðu, að 
þetta frv. væri líka hjálp fyrir land- 
búnaðinn, þá nær það ekki nokkurri 
átt, nema á þessum grundvelli, að færa 
niður verð á síld, sem ætluð er til 
skepnufóðurs. En ef brtt. min verður 
feld og 7. gr. þannig fær að stauda 
óbreytt, þá fæ jeg ekki sjeð, að það sje 
rjett, sem látið var í veðri vaka í gær, 
að þetta frv. sje nokkur stoð fyrir land- 
búnaðinn.

Jeg tek þetta fram út af þeim umr., 
sem fjellu i gær um þessa hlið málsins. 
En jeg skal geta þess, að þetta ræður 
ekki atkv. mínu í málinu. Jeg hefi þeg- 
ar áður gert ljósa grein fyrir afstöðu 
minni til frv., og ætla ekki að endur- 
taka það, sem jeg sagði um málið i 
gær. En hins vegar vænti jeg þeas, að 
till. min verði samþ.

Stefán Stefánsson: Eins og þetta 
mál var fyrst borið.fram hjer iþinginu 
af fiutningsmönnum þess fyrir hönd 
sjávarútvegamanna, þá leist mjer svo á, 
sem það væri með öllu óaðgengilegt. 
Fyrst og fremst af þvi, að sú sild, sem 
þá var ætlaBt til að landssjóður keypti,

56
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150 þús. tunnur fyrir rúmar 8 milj. kr., 
var langt fram yfir það, sem nokkur 
von var til að geta selt, og auk þess 
var þá engin vissa fyrir, hve mikið 
fengist fyrir síld þá, er seld yrði til 
Svíþjóðar, sem eigi var heldur að bú- 
ast við — og er ekki enn — að búast 
við að verði nema 50 þús. tunnur, eða 
þriðjungur þeirrar upphafiegu tunnutölu. 
Þetta virtist því afarvarhugavert 
mál, og jafnvel allsendis óaðgengilegt 
fyrir landssjóð.

En nú horfir þetta alt öðruvísi við. 
Nú er búið að færa síldarmagnið niður 
um */g, eða niður i 100 þús. tunnur, 
og þegar fengin nokkurn veginn vissa 
fyrir sölu á helmingnum, eða 50,000 
tunnum, og söluverðið svo hátt, að ekki 
vanta nema um 500,000 kr. af verði 
allrar sildarinnar, þegar eftir er helm- 
ingurinn, eða 50 þús. tunnur. Þegar 
svo er komið, og jafnframt er útlit fyr- 
ir, að í það minsta 20—30 þús. tunnur 
muni verða hægt að selja til Ameríku 
og það fyrir allgott verð, þá virðist 
þetta ekki lengur áhætta fyrir lands- 
sjóðinn, heldur miklu fremur aðgengilegt.

Líka verður að athuga það, að þar 
sem hjer er tilgangurinn að styðja ann- 
an aðalatvinnuveg landsbúa, atvinnu- 
veg, sem landssjóður hefir mestar sínar 
tekjur frá, þá er það bein skylda þings- 
ins, að lita á hag hans og tryggja þann- 
ig fjölda fólks lífvænlega atvinnu. Því 
var hreyft hjer i deildinni í gær, að 
þetta væri bjargráðamál. Auðvitað er 
það bjargráðamál á ýmsa lund. En þó 
að það sje skoðað sem beint bjargráða- 
mál, að landssjóður kaupi þessar 100 
þús. tunnur, þá megum vjer ekki hugsa 
088, að þær skuli seldar innanlands 
langt fyrir neðan eðlilegt gangverð. Með 
þvi væri verið að ganga á hluta þeirra, 
er hafa leitað ásjár þingsins. Vjer verð- 
um þá að sætta oss við, að hún sje 
eeld við því verði, sem kann að bjóð-

ast, en alls ekki selja hana með örlitlu 
verði, síldarútvegsmönnum í stórskaða 
hvað sem sæmilegum boðum líður. Að 
landsstjórninni sje uppálagt að versla 
þannig með afurðir landsmanna, að 
skaða annan aðaJatvinnuveg lands- 
manna, til þess að styrkja hinn, tel jeg 
mjög vanhugsað. Þess vegna finst mjer 
till. sú, 8em hjer er fram komin frá 
háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), sjerlega óað- 
gengileg. Með henni er ætlast til, að 
allur sá ágóði, sem útlit er fyrir að 
hafist af sölunni, falli óskiftur til lands- 
sjóðs, en að engum hluta til þeirra 
manna, er hafa alla áhættuna af út- 
veginum. (E. J.: Áhætta og gróði 
standast á). Þetta er hrein fjarstæða, 
því að það er sjáanlegt, að áhættan er 
ekki samanberandi fyrir landssjóð við 
þann hagnað, sem útlit er fyrir af söl- 
unni, og þá stenst gróði og áhætta alls 
ekki á. Við landbændur viljum ekki 
láta ganga á hluta okkar, eða þola 
nokkur þvingunarákvæði gagnvart okk- 
ar framleiðslu, og þá megum við held- 
ur ekki láta það ásannast, að við svif- 
umst ekki að gera öðrum atvinnuvegi 
stórskaða. Mun jeg því greiða atkv. 
móti þessari till.

Það væri þá miklu nær, að hallast 
að þvi, sem sendinefndarmenn sjálfir 
hafa lagt til, að gróðans renni i 
landssjóð. En þar sem nú útlit er fyrir, 
að á þessu verði talsvert mikill hagur, 
þá finst mjer, að vjer ættum að geta 
sætt okkur við, að landssjóður sleppi 
skaðlaus, og tæki að auki */6 gróðans svo 
að segja á þurru landi. Finst mjer, að 
við landbúnaðarmenn ættum mjög vel 
að geta sætt okkur við það.

Annað hefi jeg ekki sjerstaklega að 
athuga. En viðvíkjandi brtt. á þgskj. 
487 virti8t mjer háttvirtur þm. S.-Þ. 
(P. J.) hafa talsvert að athuga. Það 
kaun að vera, að útgerðarmönnum sje 
það bagalegt, að fá andvirði síldarinnar
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ekki fyr eu bjer er tekið til. En fari 
nú svo, að lands8jóði verði gert að 
skyldu, að borga fyr en andvirði sild- 
arinnar er fengið, þá getur landssjóði 
orðið fullerfltt að borga út miljónirnar. 
En það skal jeg játa, að likur eru all- 
ar til þess, að síldin verði borguð svo 
snemma, í það minsta það, sem til Svi- 
þjóðar fer, að útvegsmenn gætu fengið 
verð hennar að miklu leyti um ára- 
mót, og gætu þá borgað bönkunum 
skuldir þær, er leiða af ársútgerðinni, 
enda eðlilegt, að þeir verði ekki neyddir 
til að svara um óþarflega langan tima 
vöxtum af þeim skuldum sínum. Held 
jeg þvi, að allur sje varinn góður, og 
mun greiða atkv. með þessari till.

Fjármálaráðfaerra (S. E.): Jeg
vil að eins lýsa yflr þvi, að jeg sje 
mjer ekki fært að taka brtt. mína aft- 
ur. Jeg heyrði nú ekki, hvað háttv. 
þm. S -Þ. (P. J.) sagði gegn henni, en 
sje hins vegar ekki ástæðu til að end- 
urtaka alt það, sem jeg hefl áður sagt 
um þetta atriði, bæði í háttv. Ed. og 
hjer í þessari háttv. deild, og mun því 
vísa til þess, og leyfl mjer að mælast 
til, að till. verði samþ.

Matthías Ólafsson: Mjer þykir 
leitt, að hæstv. fjármálaráðherra vill 
ekki taka aftur brtt. sína, vegna þess, 
að jeg tel það afaróaðgengilegt fyrir 
síldareigendur, að eiga að biða eftir and- 
virði síldarinnar fram til 1. júli næsta 
ár.

Það virðist ekkert sjerlega erfittfyrir 
landsstjórnina, þótt hún þyrfti að hafa 
lokið að borga út síldarverðið í apríl- 
mánuði. í janúar verður hún vafalaust 
búin að fá mikið meir en helming af 
samningsverði síldarinnar. Skyldi mað- 
ur þá halda, að i apríl ætti hún að geta 
int af hendi að minsta kosti J/t miljón.

Annars þykir mjer það einkennilegt, 
að enn þá skuli koma fram nokkur 
mótmæli móti þvi, að útvegsmenn fái 
meiri hluta ágóðans af sildarsölunni. Ef 
menn þeir, er flytja þær kenningar, trúa 
þvi, að landssjóður geti haft nokkurt 
tjón af þessu, þá myndu þeir vafalaust 
greiða atkv. með þvi, að selja þessar 
50 þús. tunnur fyrir 10 kr. hverja 
tunnu, og þá er landssjóður sloppinn. 
Jeg býst nú við, að útvega mætti þeg- 
ar kaupanda að 50,000 tunnum á 10 
kr. tunnuna og ábyrgjast borgun fyrir 
apríllok. Jeg álít, að jafnvel þótt ekk- 
ert af þessum 50 þús. tunnum seldist 
út úr landinu, ætti hættan alls engin 
að vera, því að hjer á landi má vel 
hagtæra 50 þús. tunnum, bæði til mann- 
eldis og skepnufóðurs, þegar verðið þarf 
ekki að vera hærra en 10—20 kr.

Pietur Jóns«on: Jeg held að jeg 
þurfi ekki margt að segja, því að ýmsir 
háttv. þm., sera talað hafa, hafa svar- 
að mörgu fyrir mig. Það var þá aðal- 
lega viðvíkjandi brtt. á þgakj 490, sem 
jeg stóð upp, þar sem farið er frara á, 
að fella burtu 7. gr. frv., sem þýðir 
það, að arðurinn skuli allur renna i 
landasjóð. Það er náttúrlega ekkert á 
móti þvi, að till. þessi komi til atkv. 
En jeg var búinn að færa rök fyrir 
þvi, að það er ekki sanngjarnt, þegar 
þingið ætlar að styðja útgerðarmenn, 
að vjer jöfnum saman hagnaðarvoninni 
af sildinni og áhættu þeirri, er lands- 
sjóður tekur á sig með frv. Því að 
eins og jeg hefi ávalt talið það skyldu 
mina, að stuðla að því að haga svo til, 
að áhætta landssjóðs verði sem minst 
eða hverfi, þá hefl jeg þó ekki viljað 
gera frv. þetta svo áhættulaust fyrir 
landssjóð, að það komi að engu gagni, 
og því síður get jeg gengið inn á, að 
fyrir svo litla áhættu sje tekin sú ok-

»•
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urborgun, sem ekki munu finnast dæmi 
tii, ef alt fer að sköpuðu um sildarsöl- 
una. Þvi að það væri hreint og beint 
okur, ef landssjóður tæki 50 þús. tunn- 
ur fyrir 10 kr. tunnuna, því að sildin 
er miklu meira virði. Og kemur held- 
ur aldrei til þess vonandi, að hún kom- 
ist ekki i meira verð, þótt svo að eig- 
endur sitji með hana. Eins er um 
borgunarakilmálana, að ábættan er svo 
nauðalitil. Jeg skal benda á, að gert 
er ráð fyrir, að helmingur síldarinnar, 
50 þús. tunnur, sje borgaður fyrir 15. 
nóvember, 5’/« milj. kr. af 6 milj., sem 
samið er um. Og þó að salan gengi 
stirt, þá ætti þó víst ekki að þurfa nema 
6 vikur i viðbót, og væri það þá kom- 
ið fyrir áramót. Er þá allur hallinn 
ekki nema Vs milj. kr. Munar lands- 
sjóð ekki mikið um það, og er þá öllu 
borgið. En það er óviðurkvæmilegt, er 
landssjóður er búinn að kaupa síld, að 
fara að halda verðinu í heilt misseri, 
úr því að ekki er hægt að segja, að 
neitt sje í hættu. Jeg hugsa sem svo, 
að það sje ekki alveg sami örðugleik- 
inn fyrir sildarútvegsmenn, að vera án 
peninganna, og fyrir landssjóð að út- 
vega þá. Þess vegna verður að ganga 
að bönkunum. Geti þeir ekki lánað 
landssjóði, þá geta þeir ekki heldur um- 
liðið skuldunauta sína, og er þá sætt 
sameiginlegt skipbrot.landssjóðsog lands- 
manna.

Jeg vil þá að lokum að eins taka 
það fram, að ef 7. gr. verður feld burtu, 
þá hljóta auðvitað flutningsmenn máls- 
ins i Ed. að taka frv. aftur, því að þeir 
munu ekki vilja fara að gangast fyrir 
því, að gera síldarútvegsmönnum bein- 
an skaða.

Sigurður Sigurðsson: Þaðerað 
eins örstutt athugasemd út af þeim orð- 
um, sem háttv. 1. þm. Eyf. (St. St.) ljet
fajj*.

Jeg get lýst yfir því, að jeg hefi ekki, 
með þeirri brtt. minni um að fella í 
burtu 7. gr., á nokkurn hátt verið að 
amast við þessum útvegi, eða vekja 
strið milli atvinnuvega landsins. Jeg 
ann síldarútveginum alls góðs, þótt jeg 
hins vegar geti ekki gengið inn á þá 
braut, að landssjóður eigi sjerstaklega 
að fara að hlaupa undir bagga með 
honum og taka með því meiri eða minni 
áhættu. En hitt er aftur á móti mitt 
álit, að rjettmætt væri, að landbúnaður- 
inn nyti einhvers góðs af ágóðanum, 
eða hlunninda af þessum útvegi, þvi að 
sá útvegur hefir klórað landbúnaðinum 
fastast um bakið og valdið honum þungra 
búsifja. I sambandi við þetta er það öll- 
um ljóst, þeim sem til þekkja, að það væri 
því ekki nema eðlilegt og fullkomlega 
rjettmætt, aö landbúnaðurinn nyti ein- 
hvers góðs af gróða þessa útvegs, annað 
hvort beinlínis eða óbeinlínis. Jeg tek 
þetta fram út af því, sem háttv. þm. 
(St. St.) sagði, en endurtek það um leið, 
sem jeg sagði áður, að gagnvart málinu 
í heild sinni er þetta ekkert aðalat- 
riði.

Jörundur Brynjólfsson: Það
voru nokkur orð í tilefni af ræðu hv. 
1. þm. Árn. (S. S). Hann gat þess, að 
ekki væri nema sanngjarnt, að land- 
búnaðurinn hefði dálítið gott af þessum 
atvinnuvegi. Jeg skal ekki mæla á 
móti þessu, en hins vegar finst mjer, 
að maður hefði getað vænst þess, að nú 
væri ekki sjerstaklega tækifæri til þess, 
eins og nú er ástatt; mjer er kunnugt 
um það, að þessi atvinnugrein hefir öðr- 
um fremur gert landbúnaðinum erfitt 
fyrir, en mjer finst að menn geti nú 
síst haft það í huga, að baka honum 
erfiðleika, því að það er ekki helstinn- 
lendi síldarútvegurinn, sem hefir gert 
landbúnaðinum erfiðast fyrir, heldur 
hinn útlendi. En ef um hreina spum-
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ingu væri að ræða um það, hvort lands- 
sjóður ætti að græða á sölunni eða ekki, 
þú verð jeg að svara því svo, að það 
væri ekki nema eðlilegt, að hann hefði 
heldur ágóða heldur en hitt; en upp- 
haflega, þegar málið kom inn á þingið, 
þá var það tilætlunin að koma í veg 
fyrir stórtjón meðal hinna smærri út- 
gerðarmanna, og þá var alveg óvíst um 
sildarsöluna, en nú má svo heita að 
hún sje alveg áhættulaus. En það var 
ekki að eins þetta eina atriði sem vakti 
fyrir nefndinni; hún sá líka aðra kosti 
við að láta landssjóð kaupa síldina; það 
fyrst að raeira myndi verða aflað af síld 
i landinu, og það var eftir áliti nefnd- 
arinnar alls ekki tilgangslaust, og í öðru 
lagi var það, að með þessu móti var 
það miklu auðveldara fyrir landsstjórn- 
ina, að hafa nokkrar síldarbirgðir til 
umráða; getur það haft mikla þýðingu 
fyrir landbúnaðinn, því að á þann hátt 
getur hún veitt mönnum miklu hag- 
kvæmari kaup á sild en ella. Nú horflr 
málið þannig við, að það verður miklu 
auðveldara að útvega sild og selja hana 
ódýrara, án þess þó að menn taki meira 
af gróða síldarútvegsmanna en Vö, og 
þykir mjer það nóg, því að jeg vil ekki 
viðurkenna, að það hafl nokkurn tíma 
verið tilgangur þingsins að kaupa síid 
i »spekúlations«-skyni fyrir landssjóð.

Stefáu SÞfánsson: Það eru að
eius örfá orð. Því hefir eiginlega verið 
svarað af háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.), 
sem jeg þurfti að svara.

Háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) tók það 
fram, að það væri ekki meining sin, að 
vilja amast við þessum atvinnuvegi, 
sjávarútveginum, en það er þó svo, að 
þessi till. hans getur ekki skoðast á 
annan hátt, þvi að hjer er háttv. þm. 
(S. S.) að taka þann gróða, sem kann 
að verða á sildarsölunni, beinlinis frá

útvegsmönnum. Þetta hlýtur hv. þm. 
(S. S.) að kannast við.

Þarf jeg svo ekki að tala frekar um 
það atriði; en þar sem hann var að tala 
um, að hann vildi ekki láta landssjóð 
vera að hlaupa undir bagga með þess- 
um útvegi, þá vil jeg benda á, að þetta 
verður að skiljast á vissan hátt. Hjer 
er ekki verið að hlaupa undir bagga 
með öllum útvegsmönnum yfirleitt; þeir 
sem sí8t þurfa hjálpar með, myndu hafa 
getað komið út sínum afla, og sennilega 
enn meiru, ef þetta frv. hefði ekki kom- 
ið fram; en það eru hinir fátækari út- 
vegsmenn, sem ekki hafa haft efni á 
því að kaupa tunnur og salt, heldur 
orðið að gera samninga við hina rikari 
um að kaupa af sjer, — þeir hafa nú, 
verði þetta að lögum, vissu fyrir því, 
að þeir samningar geta haldist, sem 
annars var mjög óvíst um og enda í 
í mörgum tilfellum óhugsandi.

Það er því nýtt og kynlegt að heyra 
það, sem háttv. 1. þm. Árn. (S. S) tók 
fram, að síðari hluti 4. gr. væri sjer 
mestur þyrnir í augum, því að það er 
einmitt þessi síðari hluti 4. gr., sem ger- 
ir mesta nauðsyn á, að samþ. þetta frv., 
því að þá er loku skotið fyrir, að hinir 
efnaðri kaupi síldina mjög lágu verði, 
eða ekki innan. við 20 krónur tunnuna, 
sem er tiltekið lágmarksverð fyrir nýja 
síld; af þessu er það sýnilegt, að það 
eru smærri útvegsmennirnir, sem hjer 
er verið að vernda frá óhæfilega miklu 
verðfalli á þeirra framleiðslu. Þetta 
verður háttv. þm. (S. S.) að kannast 
við, að frv. veitir þeim mönnum hjálp, 
sem helst þurfa hennar með, en gerir 
hinum stærri síldarútvegsmönnum all- 
miklu erfiðara fyrir með að geta grætt 
á þeim smærri óhæfilega.

Einar Jónsson: Jeg skal efna 
það öðrum betur, sem lofað hafa að vera
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stuttorðir, en efna það þó ekki. Það er 
alls ekki rjett að vera hjer að blanda 
saman landbúnaði og sjávarútveg, því 
að það er, eins og jeg tók fram í gær, 
ekki nokkurt orð í frv. um það að land- 
búnaðurinn geti notið góðs af því.

Háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.) var að 
tala um, að hjer væri verið að gera til- 
raun til þess að láta landbúnaðinn græða 
á 8Íldarútveginum. (J. B.: Nei, nei, 
jeg sagði það ekki). Jeg sje ekki 
heldur hvernig því yrði fram komið. 
Sildarútvegsmenn hafa í fyrstu leitað 
hjálpar landssjóðs, en nú eru þeir svo 
stífsinnaðir, að þeir vilja ekkert með þetta 
frv. hafa, vegna þess að nú lítur betur 
út með síldarsöluna. En þótt stjórnin 
sjái sjer kann ske fært að styrkja 
þetta málefni eitthvað, þá sje jeg ekki 
að það komi landbúnaðinum neitt við.

Það er alt af verið að minna mig á, 
að það komi fram á næsta málinu, sem 
er á dagskránni, en þar til er því að 
svara, að þetta mál kemur tilatkvæða- 
greiðslu alveg óháð hinu málinu, og auk 
þess getur vel farið svo, að þetta frv. 
verð samþykt, en till. feld, og því á 
ekkert að vera að bendla þessi tvö mál 
saman.

Jeg lofaði að hafa það ekki eins og 
hinir, sem talað hafa, að lofa að vera 
stuttorður, en efna það ekki, og ætla 
því að hætta. (Einhver þm.: Þetta 
er líka meira en nóg).

ATKVGR.
Brtt. 487. samþ. með 13 : 10 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

jd: B. J., B. K., B. St., E. J., J. J., 
J. M., M. G., P. 0., S. S., St. St., 
Sv. Ó., Þorl. J., Ó. B.

nei: Þór. J., E. Árna., G. Sv., H. K., 
J. B, M. P., M. Ó., P. J., P. Þ., 
s. St.

Þrir þm. (B. Sv., E. Á., Þorst. J.) 
fjarstaddir.

Brtt. 490. feld með 19 :4 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

jd: G. Sv., M. G., P. 0., S. S. 
nei: E. Arna., E. J., H. K., J. J., J. M.,

J. B., M. P., M. Ó, P. J., P. Þ., 
S. St., Sv. Ó., Þorl. J., Þór. J., 
B. J., B. K., B. St., E. A., Ó. B. 
Þrir þm. (Þorst. J., B. Sv., E. A.) 
fjaretaddir.

Brtt. 485. samþ. án atkvgr.
Frv., svo breytt, samþ. með 20 : 2 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: P. J., P. 0., P. Þ., S. St., St. St., 
Sv. Ó., Þorl. J., Þór. J., B. J., 
B. K., B. St., E. Árna, E. J., G. 
Sv., H. K., J. J., J. B., M. G., M. 
P., M. Ó.

nei: S. S., Ó. B.
Fjórir þm. (Þorst. J., B. Sv., E. 
Árna., J. M.) fjarstaddir.

Frv. endursent Ed.

Á 64. fundi í Ed., föstudaginn 12. 
júlí, var útbýtt

Frumvarpi til laga um Tcaup lands- 
stjómarinnar á síld,
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 498).

Á 65. fundi í Ed., laugardaginn 13. 
júlí, var frv. tekið til e i n n a r u m r. 
(A. 498, 504).

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 66. fundi i Ed., mánudaginn 15. 

júlí, var frv. aftur tekið til einnttr 
utnr.
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Frsm. (Guðjón Guðlaugsson):
Bjargráðanefnd hefir ekki haldið fund 
með 8jer að þesau sinni til þeaa að at- 
huga frv., og ætlar sjer enga ályktun 
að gera í málinu. Því er það vítalaust 
af henni, þó að málið væri nú tekið á 
dagskrá. Þetta er þó ekki svo að skilja, 
að allir nefndarmenn sjeu sammála; þvi 
mun víst ekki að fagna, og hafa þeir 
óbundin atkvæði sin.

Háttv. Nd. hefir gert breytingu á 6. 
gr. Var sú breyting gerð eftir ósk og 
fiutningi hæstv. fjármálaráðherra. Var 
það sama tillagan og hann bar fram 
hjer í deildinni. Við flutningsmenn frv. 
álítum þessa breytingu þýðingarlausa 
og ekki rjettmæta, en fyrst nú svona 
er komið, viljum við ekki gera ágrein- 
ing út úr svona aukaatriðum. Við vilj- 
um þvert á móti gera andstæðingum 
okkar í þessu máli sáttatilboð, en til- 
boðið er í því fólgið, að þeir haldi ekki 
fram neinum brtt. fyrst við gerum það 
ekki. Við viljum helst að frv. verði 
samþykt óbreytt eins og það nú er, 
svo að það lendi ekki i hrakningi milli 
deildanna. Við vildum því óska, að hv. 
flutningsmenn brtt. á þgskj. 504 tækju 
hana aftur. Hálinu getur verið hætta 
búin af því, ef gerð væri einhver breyt- 
ing. Það er þess vegna sem jeg legg 
áherslu á, að brtt. þessi nái ekki sam- 
þykki, en ekki af þvi, að till. sje svo 
efnismikil. Það skiftir í sjálfu sjer litlu 
máli, efnisins vegna, hvort hún verður 
samþykt eða ekki. Jeg hjelt, satt að segja, 
að guð almáttugur hafi haft meira í huga 
en svo, er hann skóp þá háttv. 1. þm. 
Bang. (E. P.) og háttv. þm. Snæf. (H. 
St.), og jafnvel 5. landsk. þm. (H. Sn.), 
að þeir gætu verið þektir fyrir að koma 
með svona smávægilegar brtt.

Vona jeg að háttv. deild liti eins á 
þetta mál og jeg, og geri engar óþarfa- 
breytingar á frv.

Halldór Steinsson: Jeg hefi ásamt 
fleiium gert lítilfjörlega breytingu við 
frv., og þarf því ekki að vera langorð- 
ur. Málið horfir nú alt öðru vísi við 
en þegar það var afgreitt til Nd. Þá 
var engin vissa fengin am sölu á síld 
til Svíþjóðar. Jeg greiddi því atkvæði 
á móti frv. þá. En nú er vis sala á 
50 þús. tunnum með góðu verði. Er 
því áhættan ekki meiri en svo nú, að 
vel er gerlegt að samþykkja frv. En 
nokkur áhætta er enn ekki útilokuð; 
þess vegna á ekki heldur að útiloka 
nokkurn hag af kaupunum. Þess vegna 
höfum við komið með brtt. á þgskj. 
504. Hefði jeg að sönnu heldur kosið, 
að hálfur hagnaðurinn lenti bjá lands- 
sjóöí, en til samkomulags var sett á till. 
Vi hluti. Mun það iíklegra til þess að 
ganga fram. Annars gerum við flutn- 
ingsmenn brtt. þessa ekki að verulegu 
kappsmáli.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg vildi vekja athygli á því, að vara- 
samt kynni að vera að afgreiða þetta 
mál fyr en alt er óhagganlega vist um 
þær 50 þús. tunnur, sem áætlað er að 
selja til Svíþjóðar. Það er að vísu búið 
að gera samninga við Svía um kaup á 
síldinni, en innflutningsleyfi er enn ekki 
fengið frá sænsku stjórninni. Þó má 
telja mjög líklegt, að það fáist. Jeg 
vildi skjóta þessari athugasemd til hv. 
deildar, án þess að jeg þó ÓBki, að mál- 
ið verði tekið út af dagskrá.

Fjármálaráðherra (S. £.): Eina 
og háttv. þm. er kunnugt, þá hefi jeg 
lagt mikla áherslu á, að allir borgunar- 
frestir á síldinni væru hafðir nógu lang- 
ir, og jeg lagði svo mikla áherslu á 
þetta, að jeg greiddi atkv. á raóti frv. 
hjer í háttv. deild, vegna þess að brtt. 
frá mjer um þetta var feld. Nú hefir
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háttv. Nd. gert þá breytingu á frv., 
sem jeg óskaði um þetta, og nefndin í 
þessari háttv. deild eða flm. frv. hafa ekki 
borið fram neina brtt. um þetta atriði, 
svo að við því verður ekki haggað. Jeg 
get því af þessu, og með skírskotun til 
upplýsinga þeirra, er jeg gaf á einka- 
fundi hjer i deildinni fyrir nokkrum dög- 
um, greitt atkv. með frv.

Magnús Kristjánsson: Jeg bjóst 
við, að jeg gæti komist hjá þvi, að taka 
þátt í þessari umr., en jeg get ekki leitt 
hjá mjer bendingu þá, er hæstv. atvinnu- 
málaráðherra var að gefa. Bendingu 
þessa verð jeg að telja alsendis óþarfa, 
því að ef menn gera sjer nokkurt far 
um að athuga málið gaumgæfilega, verð- 
ur ekki annað sjeð en að sildarsölunni 
til Svía sje ráðið til lykta. Það liggur 
fyrir ákveðið tilboð um sildarkaupin frá 
matvælaráðuneyti Svía. Það getur ver- 
ið, að það heiti eitthvað annað, en til- 
boðið er frá nefnd þeirri, sem stjórnin 
heflr sett til þess að sjá landinu fyrir 
nægum forða. Og þetta ákveðna tilboð 
þeirra hlýtur að vera skoðað sem jafn- 
bindandi þótt það hafi ekki verið form- 
lega samþykt af sænsku stjórninni, enda 
vitum við að stjórnvaldaleiðin er oft 
seinfær, og þeir geta litið svo á, að það 
hafi enga þýðingu, hvort hið formlega 
samþykki er afgreitt degi fyr eða síðar, 
og vel getur verið, að því sje fullnægt 
nú, þótt skeytið sje ókomið hingað.

Það er því tilgangslaust að vera að 
tala um að fresta inálinu nú; það er 
nægilegt tjón, er hefir þegar hlotist af 
þvf, hversu drátturinn er orðinn lang- 
ur. Það er kunnugt, að mikið af skip- 
um og bátum bíður með að fara á veið- 
ar þar til sjeð verður um forlög frv., 
og eins er það með kaup á síld og ráðn- 
ing verkafólks, að ekki er neitt að þvi 
verulega gert fyr en sjeð verður, hvort 
frv. verður samþykt eða felt. Það er

því fjárhagstjón að því að draga frv. 
frekar, og vex tjónið með degi hverj- 
um. Það er líka orðið svo lítið eftir 
af þingtímanum, að það virðist ekki 
vera neinn tími til frestunar, ef málið á 
að ná fram að ganga. Það getur því 
ekki náð nokkurri átt að taka frv. út 
af dagskrá.

Mjer væri það kærast, og mjer finst 
það væri samboðnast háttv. Ed., að frv. 
væri samþykt með öllum atkvæðum, úr 
því að háttv. Nd. hefir átt því láni að 
fagna, að geta myndað sjer rjetta skoð- 
un á málinu.

Mjer væri það næst skapi. að greiða 
brtt. þeirri atkvæði, sem fram hefir ver- 
ið borin. Frv. var og svo í öndverðu, 
sem brtt. gerir ráð fyrir. En þar sem 
mismunurinn er mjög lítill, þá getur 
það ekki skift neinu máli hvort brtt. 
nær fram að ganga eða ekki, en hins 
vegar tjón mikið dag hvern, sem málið 
dregst, þá mun jeg greiða atkv með 
því óbreyttu.

Atvinnnmálaráöherra (8. J.):
Jeg vil að eins geta þess, út af ummæl- 
um háttv. þm. Ak. (M. K.), að jeg skýrði 
að eins frá þessu, vegna þess að jeg 
taldi það skyldu mina. Jeg kom ekki 
fram með nokkur tilmæli um að taka 
málið út af dagskrá.

Eggert Pálsson: Jeg hygg, að 
fleirum en mjer hafi komið að óvörum 
yfirlýsing sú, er hæstv. atvinnumálaráð- 
herra gaf, um að ekki sje komin enn 
formleg samþykt frá Svíum um síldar- 
kaup þeirra. Jeg hygg, að allir, nema 
ef vera kynni bjargráðanefnd, hafi talið, 
að alt viðvíkjandi þesaari sildarsölu 
væri klappað og klárt, en af yfirlýs- 
ingu hæstv. atvinnumálaráðherra er það 
sýnt, að svo er ekki, og áhættan er því 
meiri en ráð hefir verið gert fyrir. Það 
er því raeiri ástæða nú en var þegar
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brtt. var samin, til þess að samþykkja 
hana, því að þá getur landssjóður fengið 
ofboð lítíð roeira fyrir áhættu sína.

Mjer skilst einnig, að samþykt á brtt. 
leiði til þess, að frv. verði ekki flaustr- 
að eins af, og má ske ekki samþykt fyr 
en full vissa er komin um söluna. Mun- 
urinn, sem hjer er um að ræða, er svo 
lítill, að það er engin ástæða til þess 
að álíta, að háttv. Nd. fari að gera hann 
að ágreiningi, þvi að eftir brtt. eiga út- 
gerðarmenn að fá ’/4 af ágóðanum, en 
eftir till. háttv. Nd. 4/5; munurinn er 
ekki nema Vao- Flutningsmenn frv. 
segja, að þetta muni litlu fyrir lands- 
sjóð. Satt er það, en eins og það mun- 
ar litlu fyrir landssjóðinn, eins munar 
það litlu fyrir útgerðarmenn; það sjá 
allir, og i þessu sambandi verður að 
gæta þess, að með þessu er verið að af- 
henda fje til útgerðarmanna, sem flestir 
eru meira eða minna efnaðir; þótt nokkr- 
ir geti verið fátækir í þeim hóp, þá 
vitum við, að þar eru og þeir menn, 
sem eru sterkefnaðir og orð leikur á að 
sjeu orðnir miljónamæringar. Það hefir 
ekki heldur verið gengið hart eftir fram- 
lögum til hins opinbera af þeim, sem 
grætt hafa siðustu árin, og minna á þá 
lagt en annarsstaðar, t. d. munu Danir 
leggja á þá um 5O°/o. Er það all- 
ólíkt, þar sem við látum þá sigla sinn 
ujó í næði, tökum á okkur áhættuna 
fyrir þá, en látum þá hirða gróðann.

Jeg sje þvi ekki ástæðu til annars en 
að brtt. verði samþykt, enda er hún í 
fullu samræmi við fyrstu till. háttv. 
flm. hjer í háttv. deild.

ATKVGR.
Brtt. 504. a. og b. feld með 7:5 atkv. 

Frv. samþ. með 11:3 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: K. E„ K. D„ M. K„ M. T„ S. E„ 
Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

S. J., S. F„ G. G„ H. St„ Jóh. 
Jóh„ G. B.

nei: E. P„ G. Ó„ H. Sn.

Frv. afgr. sem

lö g frá Alþ in g i.
(Sjá A. 510).

25. Dýrtiðaruppbót embattismanna.
Á 62. fundi í Ed„ flmtudaginn 11. 

júlí, kl. 6 síðdegis, var útbýtt
Frumvarpi til laga um dýrtíðaruppbót 

handa embœttig- og gýslunarmönnum landg- 
gjóðg (A. 478).

Á sama fundi í Ed. var frv. tekið til
1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. án atkvgr.

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg
hefl í síðustu ræðu minni, um breyting 
á launum lækna, vikið nokkuð að þessu 
frv„ sem eðlilegt er, því að það er svo 
náið samband á railli þeirra, eins og 
jeg hefi þegar. tekið fram.

Jeg vænti, að háttv. þm. sjái, er þeir 
athuga málið, að nefndin hefír viljað 
flnna varanlegan grundvöll fyrir þetta 
mái.

Nefndin lítur svo á, að ef verið er 
að smábæta launin hjá einura flokki i 
þetta sinn og öðrum næst, þá verði það 
alt af meira eða minna kák og ósam- 
ræmi. Af því leiðir líka, að alt af yrði 
að vera að fjalla um launabætur á hverju 
einasta þingi, er saman kæmi, svo að 
segja i það óendanlega.

Ef teknir væru einstakir embættis- 
menn og bætt launakjör þeirra, eins og 
háttv. Nd. gerir, þá yrði strax eða á

56
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næstunni, að bæta við launin bjá fleir- 
um. Þetta yrði þvi aldrei annað en 
kákið einbert. Ef bæta á til fullnustu 
og ákveða launakjör embættismanna til 
langframa, þá verður að taka alt launa- 
málið fyrir, en það væri mjög óheppi- 
legt, að svo væri gert á þessum tímum, 
eins og það er sjálfsagt, að svo verði 
gert, þegar viðskiftalífið kemst í rjettar 
skorður aftur.

Eins og málið horfir nú við, er því 
ekki um annan grundvöll en núverandi 
laun að ræða. Það verður að lita svo 
á, sem þau sjeu rjett og eðlileg hlutföll 
milli þeirra. Af þessum launum verður 
að veita skynaamlega uppbót, einkum 
þeim er lægri launin hafa, því að þeir 
verða þó að geta lifað, en jafnframt 
þó þeim líka eitthvað frekari, er hærri 
launin hafa, þar eð störf þeirra verða 
að teljast vandasamari og þýðingarmeiri, 
og til þeirra þarf oftaat meiri undir- 
búning. Og þessu hefir nefndin talið 
að hún næði best með þeirri procentu- 
uppbót af launum, er lagt er til í frv. 
þessu að greiða skuli.

Eins og menn sjá, þá hefir nefndin 
gengið fram hjá ýmsum smáatriðum, 
sem vorn i siðuatu og núverandi dýr- 
tiðarlögum. Hjer er t. d. slept ákvæð- 
inu um afgjald af prestssetrum. Nefnd- 
in taldi enga þörf á að halda þvi ákvæði. 
Því að eftir grundvelli frv. getur það 
aldrei munað miklu, hvort það stendur 
eða ekki, en hins vegar eru lögin hand- 
hægri á allan hátt með þvi að fella það 
niður, kosta minni skriftir og fyrirhöfn.

Annað atriði, sem nefndin gekk fram 
hjá, er ákvæðið um einhleypinga, sem 
ekki hafa dúk og disk. Nefndin litur 
svo á, að landssjóður geti ekki tekið til 
greina ástæður verkamanna sinna, hvort 
þeir sjeu rikir eða fátækir, giftir eða 
ógiftir. Kaup þeirra á að miðast við 
verk þeirra, og við vitum, að þeirri 
reglu fylgja allir atvinnuveitendur lands-

ins. Hvaða útgerðarmaður t. d. spyr 
háseta, sem hann ræður til sín, hvort 
hann sje giftur eða ógiftur, með tilliti 
til kaupgjaldsins? Það gerir vitanlega 
enginn. Og hví skvldi þá landssjóður 
frekar gera það? Auk þess ber að líta 
á það, að ýmsir einhleypir menn eru 
ekkert betur staddir I fjárhagslegum efn- 
um en þeir, sem giftir eru. Það kemur 
oft fyrir, að bæði hjónin vinna sjer bein- 
línis inn fje. Hugsanlegt er t. d. að 
maðurinn sje í þjónustu landsins en 
konan aftur á móti í vinnu hjá öðrum, 
þar sem hún hefir eins mikil laun eða 
meiri en maðurinn. Þegar svo er ástatt, 
ætlast gildandi dýrtíðárlög til þess að 
maðurinn fái uppbót. Og er þó sýni- 
legt, að hann hefir hennar ekki frekari 
þörf, heldur jafnvel miklu síður en hinn 
ógifti.

Það er því bert, að það er ekkert 
rjettlæti í því, að gera þennan mismun 
og yfirhöfuð rangt að hafa þann hugs- 
unarhátt, að konan sje ómagi mannsins. 
Þeim hugsunarhætti á að útrýma, en 
ekki ala.

Það liggur í augum uppi, og er tekið 
fram i greinargerðinni, að frv. eykur 
útgjöld landssjóðs að nokkru. Útgjöld 
landssjóðs munu vaxa kringum 50,000 
kr. frá frv. háttv. Nd., en þar við er 
það að athuga, að þessi upphæð fer 
aðallega til þess að bæta kjör þeirra, 
sem minst hafa launin, og er það óneit- 
anlega rjett.

Vitanlega græða prestar landsins tals- 
vert á þessari breytingu, og jeg gæti 
hugsað, að margir líti svo á, sem það 
væri einn af aðalkostunum á frv. í min- 
um augum. Kost tel jeg þetta að vísu, 
skoða það með öllu óforsvaranlegt, að 
fara með þá stjett eins og frv. háttv. 
Nd. gerir ráð fyrir. Jeg álír, að fyrst 
þjóðin vill hafa þessa stjetfc, þá sje líka 
sjálfsagt að launa þeim, er hana skipa 
sæmilega og sanngjarnlega, en hitt sje
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með öllu ósamboðið sóma þinga og þjóð- 
ar, að láta þá sitja við sveltilaun þau, 
er þeir eiga nú að búa við. Persónu- 
lega er mjer sama um frv. þetta, þar 
eð jeg er á því þurra, að því er launin 
önertir. Jeg -er sem sje einn af þeim 
fáu hepnismönnum meðal prestastjettar- 
innar, að vera undir gömlu launalögun- 
um, svo að uppbót þessi nær að litlu 
leyti til mín. Hvort jeg fæ 60% eða 
40% uppbót á þær 600 kr., sera mjer 
ber úr preBtslaunasjóði sem nefskattur, 
get jeg látið mjer algerlega á sama 
standa. Það hygg jeg að allir sjái.

Hitt játa jeg, að mjer sje skylt, og 
jeg álít, að öllum þingmönnum sje skylt, 
að hlynna það mikið að prestum, að 
þeir sjeu ekki sveltir, eins og segja má 
að nú sje.

Jeg get nefnt dæmi, til þess að sýna, 
hve hörmuleg laun þessarar stjettar eru 
Nýr prestur tekur við brauði. Laun 
hans, eins og annara nýrra presta, eru 
1300 kr. Nú þarf þessi prestur að fá 
sjer vinnumann og getur alls ekki feng- 
ið hann fyrir minna en 500—600 kr. á 
ári og alt frítt, með öðrum orðum, hann 
verður að greiða vinnumanninum meiri 
laun en þessar 1300 kr., sem landið 
fær honum til þess að lifa af. Og þeg- 
ar þess er gætt, að lausamenn, sem eru 
vel vinnandi, hafa fast að 2000 kr. um 
árið, þá get jeg ekki skilið, að nokkr- 
um manni vaxi í augum þessi hækkun, 
sem hjer er farið fram á, á launum 
prestanna.

Þessi hækkun mundi nema alls um 
20—30 þús. kr. Barnakennararnir koma 
næst með um 16 þús. kr. alls. Þriðji 
liðurinn er uppgjafafólk. Hækkunin hjá 
því mundi nema um 10 þús. kr. Af 
öllu þessu er bert, að hækkunin kemur 
helst niður á þeim, sem hafa mesta 
þörflna fyrir hana, og skil jeg ekki ann-

að en allir rjettsýnir menn telji að vel 
fari á því. Þá eru næst sýslumenn- 
irnir með um 9 þús. kr. hækkun alls. 
Að visu er vert að geta þess, að ekki 
hafði verið farið fram á að hækka laun 
þeirra í frv. Nd., en hins vegar mun hafa 
wrið gert ráð fyrir þvi, að sú hækkun 
h. iði komist inn í frv. hjer í deildinni. 
0 þótt hún hefði ekki verið gerð í 
þJía sinn, þá mundi næsta þing hafa 
hækkað laun þeirra. Yfir höfuð mundi 
næsta þing ekki geta látið staðar numið 
við þær umbætur, sem háttv. Nd. hefir 
lagt til að gerðar væru í þessum efnum, 
og jafn vel ekki þótt þessi deild hefði 
bætt einhverjurn fleiri nú inn á listann, 
sem við búið er að hún hefði gert.

Við nefndarmenn könnumst fullkom- 
lega við, að þetta starf vort sje erfitt, 
að því fylgi meiri vandi en vegsemd, 
en við teljum oss hafa reynt að leggja 
sem rjettlátastan grundvöll i þessu máli 
og unnið að því með fullri samvisku- 
semi.

Jeg þykist svo hafa skýrt aðaldrætt- 
ina í frv. og vona að háttv. deild sjái 
hvað fyrir okkur nefndarmönnum hefir 
vakað og að háttv. deildarmenn sýni 
með atkv. sinum, að samviskusamlega 
og sannsýnilega hafi verið að verki 
gengið, af okkar hálfu, að þvi er þetta 
vandamál snertir.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. 

atkv.

Á 63. fundi i Ed., föstudaginn 12. júlí, 
kl. 1 miðdegis, var frv. tekiö til 2. 
umr. (A. 478, 491).

Of skamt var liðið frá 1. umr. — Af- 
brigði leyfð og samþ.

56*
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Frsm. (Eggert Pálsson): Að svo
vöxnu máli hefi jeg ekkert frekar um 
frv. að segja, annað en það, sem jeg 
sagði í gær. Að eins vil jeg geta þess, 
að brtt. á þgskj. 491, sem fram er kom- 
in frá fjárveitinganefnd, er ekki efnis- 
breyting, heldur að eins formsbreyting 
til, þess að fyrirbyggja, að 2. gr. frv. 
verði misskilin. Hinsvegar vildi jeg 
skjóta þvi til hæstv. forseta, hvort hann 
vildi ekki láta bíða atkvgr. um þessa 
brtt. til 3. umr., með því að jeg veit, 
að fleiri brtt. eru á leiðinni.

Forseti: Samkvæmt tilmælum hv. 
fram. fresta jeg atkvgr. um brtt. 491. 
til 3. umr.

ATKVGR.
1. gr. samþ. raeð 9 shlj. atkv.
2. —7. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 ehlj. 

atkv.

Á 64. fundi i Ed., sama dag, kl. 8 
siðdegis, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 
478, 491, 494, 499).

Of skamt var liðið frá 2. umr. og frá 
útbýtingu brtt. 494. — Afbrigði leyfð 
og samþ.

Frsm. (Eggert Pálsson): Um
mál þetta í heild sinni er víst ekki þörf 
að fara fleiri orðum; en það voru brtt. 
þær, sem fram hafa komið, sem jeg 
vildi minnast á.

Það eru þá ;fyrst brtt. á þgskj. 494, 
en um þær er það að segja, að nefnd- 
in getur fallist á sumar þeirra, og mun 
hins vegar ekki gera neinar þeirra að 
kappsmáli.

Brtt. 1. c. er tekin upp úr eldri dýr-

embættiamanna.

tíðarlögum. Er þar farið fram á, að 
draga frá af dýrtíðaruppbót presta, er 
búa á kirkjugörðum, það sem nemur 
dýrtíðaruppbót af afgjaldinu og mun 
fjárveitinganefndin geta gefið brtt. þess- 
ari samþykki sitt. En ^mjer og fjár- 
veitinganefndinni til afsökunar vil jeg 
geta þess, að ástæðan fyrir því, að hún 
feldi þetta niður, var sú, að henni fanst 
hjer um lítilræði eitt að ræða.

Afgjald af kirkjujörðum nemur alls 
10269 kr., og dýrtíðaruppbót af þvi 
mundi því ekki nema meiru en um 3000 
kr., þar sem þessi upphæð fjelli undir 
annað þúsundið.

En nefndin mun, eins og jeg hefi sagt, 
ekki gera þetta að neinu kappsmáli, og 
sama er að segja um hinar brtt. undir 
sama tölulið.

Um tölulið 2. er það að segja, að fjár- 
veitinganefndin getur fallist á hann að 
efni til og hefir leyft sjer að koma með 
brtt. á þgskj. 499, sem fer í sömu átt.

Um brtt. 3. eru atkv. fjárveitinga- 
nefndar óbundin, og þýðir því ekki fyr- 
ir mig að lýsa því, hvernig einstakir 
nefndarmenn lita á hana; munu þeir 
sýna það með atkv. sínu.

Jeg hefi því ekki meira um málið að 
segja að svo stöddu.

Sigurjón Friðjónsson: Það er
ekki margt, sem segja þarf um þessar 
brtt. okkar á þgskj 494.

Brtt. 1. a. etendur i sambandi við c. 
undir sama töiulið, og er nokkurs kon- 
ar afleiðing þar af.

Stafliður b. er til þess að taka það 
skýrt fram, að styrktarfje og eftirlaun, 
sem dýrtíðaruppbót veitist af, sje ein- 
göngu það, sem um getur í 18. gr. fjár- 
laganna. Mun það lika hafa verið til- 
ætlun fjárveitinganefndar, og að eins af 
ógáti að hún tók það ekki fram.

C-liðurinn gengur út á það, að prest-



889 Þingmannafrumvörp samþykt. 890
Dýrtiðaruppbót embættiamanna.

ar fái ekki dýrtíðaruppbót af þeirn hluta 
launa sinna, sem þeir taka á afgjaldi af 
kirkjujörðum.

Við lítura svo á, að afgjald jarða hafl 
hækkað í verði við dýrtíðina, og því 
beri ekki að veita neina uppbót af því.

B-liður brtt. stendur svo í sambandi 
við þetta og leiðir það af sjálfu sjer, að 
það ákvæði, sem þar er á minst, falli 
niður.

Viðvíkjandi niðurfærslunni á dýrtíð- 
aruppbót af aukatekjum lækna skal jeg 
geta þess, að yfir höfuð er jeg mótfall- 
inn allri dýrtíðaruppbót af þeim.

Eins og kunnugt er, hagar svo til í 
ýmsum hjeruðum landsins, að aukatekj- 
ur eru litlar, og er það helst í þeim 
hjeruðum, þar sem erfiðast er að fá 
lækna, og því mest þörfin á að bæta 
kjörin. En samkvæmt þessu frv. fá 
læknar þar minni uppbót, en hinir meiri, 
sem síður hafa hennar þörf. Auk þess 
mundi dýrtíðaruppbót þessi freista til 
þess, að telja aukatekjurnar í rifara lagi.

Jeg hefði því heldur kosið, að föstu 
launin hefðu verið færð upp, en til sam- 
komulags höfum við þó gengið inn á 
þennan miðlunarveg.

En nú hefir háttv. fjárveitinganefnd 
tekið þessa till. okkar upp, og væri því 
eðlilegast að við tækjum hana aftur.

Þá er 3. brtt., og er hún gerð til 
sparnaðar, með tilliti til þess, að vist 
er að suraum mun þykja hjer alllangt 
gengið í því, að auka útgjöld landsins. 
En við lækkun þessa, sem farið er fram 
á í brtt., sparast fullar 20,000 kr., og 
þegar þess er gætt, að sú lækkun kem- 
ur jafnt niður á allar stjettir, þótt hún 
komi misjafnt niður á einstaklingana, 
þá ætti hún ekki að þurfa að vekja 
neina óánægju.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg hefi 
verið með í því, að skrifa undir brtt á 
þgskj. 494, en jeg þarf fáu við það að

bæta, sem fyrri háttv. flm. (S. F.) tók 
fram, og það því síður, sem háttv. fjár- 
veitinganefnd hefir tekið brtt. þessum 
vel.

En það var eitt, sem jeg hafði við 
ræðu háttv. frsm. (E. P.) að athuga.

Hann sagði um staflið c. í 1. brtt. á 
þgskj. 494, að nefndin hefði haft sjer það 
til afsökunar fyriraðtaka ekki ákvæðið 
upp, að hjer væri um svo lítið að 
ræða, að dýrtíðaruppbót af því mundi 
ekki verða meira en 3000 kr.

En jeg er sannfærður um, að hjer er 
um allmikla villu að ræða, sem að lík- 
indum stafar af því, að nefndin hefir 
ekki haft rjett gögn í höndum.

Eftir upplýsiugum, sem jeg hefi feng- 
ið, skal jeg benda á að eins tvö prests- 
setur, Árnes, þar sem afgjaldið er 800 
kr, og Kollafjarðarnes, þar sem afgjald- 
ið er 400 kr.

Af þessum upphæðum einum mundu 
veittar 360 kr. í dýrtíðaruppbót. Það 
hlýtur því eftir mínu áliti að vera fjar- 
stæða, að . dýrtíðaruppbót af launahæð, 
sem svarar slíkum afgjöldum á öllu 
landinu, fari ekki fram úr 3000 kr.

Auk þessa ber þess að gæta, að eftir 
þvi, sem stendur síðast í J. gr. frv., að 
ef embættismanni er lagt til jarðnæði, 
húsnæði eða önnur fríðindi sem hluti af 
launum, skuli það metið til peninga og 
teljast með til launa hans; er hjer þá 
um 8tórbreytingu að ræða, frá því sem 
var í fyrra. Því var ekki að eins, að 
engin dýrtíðaruppbót væii veitt af jarð- 
arafgjöldum, heldur var einnig dregið 
frá dýrtíðaruppbótinni á launin úr lands- 
sjóði og sóknargjöldin, sem svara 40% 
af jarðarafgjaldinu.

Hjer er því um stórkostlega breyt- 
ingu að ræða, ef brtt. okkar nær ekki 
fram að ganga.

Og jeg verð að líta svo á, að nefnd- 
in hafi haft óábyggileg skjöl í höndum, 
ef henni telst svo til, að spamaðurinn
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við þessa breytingu fari ekki fram úr 
3000 kr.

Jeg skal svo ekki fara fleiri orðum 
um málið.

Kristinn Danfelsson: Jeg ljet 
það á mjer skilja við 2. umr., að naum- 
ur tími væri til þess að gera athuganir 
og ýmsa útreikninga, sem nauðsynlegir 
eru til þess, að geta tekið afstöðu til 
þessa máls, sem verið hefir miklum 
breytingum undirorpið hjer í þinginu.

En þetta er mikilsvert mál, og má 
sjá það af þvi, að jeg hefl hjer fyrir 
framan mig tvo stóra pakka af skjöl- 
um, sem öll fjalla um þetta eina mál.

En það var sjerstaklega ein fyrir- 
spurn, sem jeg vildi leyfa mjer að 
leggja fyrir háttv. fjárveitinganefnd. 
Það var hvort hún hefði grenslast eftir 
því, hverjum undirtektum þetta nýja 
frv. muni sæta í Nd.

Því að enda þótt til hjer sjeu þeir 
menn, sem ekki álíta svo vandgert við 
starfsmenn landsins, að það geri þá 
neitt til, þótt mál þetta fjelli niður með 
öllu, þá vona jeg samt, að þeir sjeu 
færri, sem svo hugsa.

Og jeg fyrir mitt leyti vil styðja að 
þvf, að frv. verði samþ., svo framar- 
lega sem von er um góðar undirtektir 
i Nd.

Annað flnst mjer ekki hæfa en geng- 
ið sje að því með alvöru, úr því að 
málið hefir nú verið dregið svo í gegn- 
um alt þingið.

Jeg hefi ekki getað kynt mjer ein- 
stök atriði málsins sem skyldi, en jeg 
vil þó taka undir með háttv. sessunaut 
minum (S. F.), að jeg hefði heldur kos- 
ið, að laun læknanna væru hækkuð en 
þeim sje veitt dýrtíðaruppbót á auka- 
tekjurnar. Getur það oft verið vanda- 
samt að reikna út, hve miklar þær eru, 
og sjest það meðal annars á áliti launa- 
nefndarinnar, sem hafði skýrelur frá

læknum um aukatekjur þeirra, hve mis- 
jafnir þeir reikningar verða, enda er 
það eðlilegt, þvi að mönnum getur vel 
blandast hugur um, hve mikið þeir eigi 
að reikna sjer í »netto«- eða >brutto«- 
tekjur.

Auk þess hefi jeg altaf álitið að rjett- 
ara væri, að launa læknunum sómasam- 
lega, en hafa heldur hóflegan taxta á 
borgun fyrir læknisverk.

En mál þetta er mjer að surnu leyti 
of nákomið til þess, að jeg geti farið 
langt út í það. A jeg sjerstaklega við, 
að með þessu er lítil bót unnin á kjör- 
um embættismanna þeirra, sem var 
fyrsta tilefnið til, að mál þetta var bor- 
ið upp á þingi, og viðurkent hefir 
verið, að hafi átt við misrjetti að búa.

En ein8 og jeg hefi áður sagt, þá tel 
jeg það mikils virði, að eitthvað sje vit- 
að um forlög frv. í Nd. áður en því 
væri ráðið til lykta hjer.

Frsra. (Eggert Pálsson): Háttv. 
4. landsk. þm. (G. G.) hjelt því fram, 
að fjárveitinganefndin hefði farið eftir 
skökkum útreikningum, að því er snert- 
ir afgjald prestssetranna. Jeg skal að 
visu enga ábyrgð á þeim reikningum 
taka, því að jeg hefi ekki sjálfur gert 
þá. En nefndin hefir fengið til þess 
ábyggilegan mann, og hefir hann farið 
eftir skýrslum þeim, sem dýrtíðarupp- 
bótin hefir verið reiknuð eftir.

Og tölurnar hefi jeg hjer fyrir fram- 
an mig með mannsins eigin hendi, öll- 
um til sýnis, svo að augljóst er, að ekki 
hefi jeg gert reikningana, nje heldur 
hefi ranghermt nokkuð í framsögu 
minni. Sje um misreikning að ræða, 
þá er hann að kenna manni þeim, sem 
fjárveitinganefndin hefir falið starfið, en 
því trúi jeg illa, og hygg ekki heldur, 
að háttv. 4. landsk. þm. (G. G) mundi 
trúa því, ef hann vissi, hver maður- 
inn er.
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Þá spurði háttv. 2. þm. G.-K. (K. D.), 
hvort nefndin vissi, hvern byr málið 
muni fá í Nd. Jeg lít nú svo á, að 
ekki sje hægt fyrir einn þm. eða nefnd 
að svara því, allra síst þegar tími er 
svo naumur, sem nú er.

En jeg veit þó, að margir háttv. þm. 
þar eru með frv. þessu, en aftur veit 
jeg um aðra, sem eru móti því. En til 
þess að vita fyllilega, hversu margir 
eru hvorir um sig, þyrfti að fara í 
könnunarferð, en til þesa er enginn 
tími.

Jeg lít líka svo á, að engum háttv. 
þm. sæmi það hringl, að fara eftir því, 
hvernig aðrir líta á málið. Maður á 
fyrst og fremst að fara eftir sinni eigin 
skoðun og sannfæringu, en ekki annara,

Það er heldur ekkert einsdæmi, þótt 
önnur deildin samþykki frv. án þess að 
vita, hvað hinni líður. Háttv. Nd. heflr 
svo oft samþ. frv. án þess að spyrja 
Ed. álits.

En þar sem nú, eins og jeg hefi áð* 
ur tekið fram, fjárveitinganefndin taldi 
frv. frá Nd. með öllu ófært, þá varð 
hún annaðhvort að leggja árar í bát 
eða koma með nýtt frv. í líkingu við 
þetta.

Kristinn Daníelsson: Jeg vil
þakka háttv. frsm. (E. P.) fyrir svarið, 
því að svar var það, þótt það væri 
ófullnægjandi. Frsm. (E. P.) sagði, að 
timinn væri orðinn svo stuttur, að 
ómögulegt hefði verið fyrir nefndina 
að grafast fyrir um, hvaða byr málið 
mundi fá í Nd., en einmitt vegna þess, 
hve tíminn var stuttur, var þörf' á slík- 
um upplýsingum, um leið og ráðist var 
í að koma með nýtt frv., því að málinu 
tel jeg ekki rjett að stofna í hættu, þótt 
með þörfum brtt. væri. Frsm. (E. P.) 
gat þess og, að það dygði ekki að spyrja 
eingöngu um álit hinnar deildarinnar. 
Það er að vísu satt í sjálfu sjer, en oft

embættismanna.

þarf þó að taka nokkurt tillit til þess 
líka, einkum þegar svona er liðið á 
þingið og komið í eindaga. Þingmenn 
þurfa oft að slá af tiil. sinum til að 
koma þeim fram, og er það rjett farið 
að, því að betri er hálfur skaði en all- 
ur. Annars vil jeg minna á, að þótt 
Nd. felli þetta frv., sem komið hefir 
fram hjer i deildinni, þá er til annað 
frv. um sama mál, er liggur fyrir þess- 
ari deild, og má þá taka það upp og 
afgreiða.

Forseti: Jeg vil vekja athygli á 
því, að til er annað frv., eins og háttv.
2. þm. GL-K. (K. D.) nefndi, afgreitt 
frá háttv. Nd., sem liggur fyrir þessari 
háttv. deild, og mun jeg að sjálfsögðu 
taka það á dagskrá, ef þetta frv. fellur 
í neðri deild.

ATKVGR.
Brtt. 494, I. a.—d. samþ. með 12 shlj. 

atkv.
— 491. samþ. með 11 shlj. atkv.
— 499. — — 10 — —
— 494, II. tekin aftur.
— 494, III. samþ. með 11 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 9:2

atkv. og afgr. til Nd.

Á 70. fundi í Nd., laugardaginn 13. 
júlí, kl. 1 miðdegiB, var útbýtt

Frumvarpi til laga um dýrtíðaruppbót 
handa embœttis- og sýslunarmönnum lands- 
sjóðs,
eins og það var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (A. 503).

Á sama fundi i Nd. var frv. tekið til 
1. u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12:9 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: P. J., P. Þ., S. St., St. St, Sv. Ó , 
B. K, B. St, E. A, G. Sv, J. B, 
M. P, Ó. B.

nei: P. 0, Þorl. J, Þór. J, B. Sv, E. 
J, H. K, J. J, M. G, M. Ó.

Fimm þm. (B. J, E. A, J. M, S. S,
Þorst. J) fjarstaddir.

Frv. vísað til fjárveitinganefndar (sjá
A. bls. 53S) með 11 shlj. atkv.

Á 71. fundi í Nd, mánudaginn 15. 
júlí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 503, 
506, 507, 509).

Afbrigði leyfð og samþ. með 15:3 
atkv. um brtt. 506 og 507, er of seint 
voru fram komnar.

Pjetur Jónsson: Það virðist svo, 
sem þetta frv. eigi fáa formælendur 
hjer í deildinni, því að ekki lítur út 
fyrir, að neinn ætli að taka tii máls 
um það. Þessu máli var vísað til fjár- 
veitinganefndar, og hún hefir nú i 
skýrslu á þgskj. 509 gefið í skyn, hvern- 
ig fór um meðferð málsins þar i nefnd- 
inni. Hún samdi ekkert nefndarálit um 
það, og enginn framsögumaður var kos- 
inn til að mæla fyrir því hjer í deild- 
inni. Jeg vil því leyfa mjer að skýra 
lítið eitt frá. því, hvernig málið var statt 
í nefndinni. Nefndin skiftist aðallega í 
tvo hluta, en þó voru skoðanir manna 
eiginlega miklu margbreyttari. Og það 
var sist nokkur meiri hluti með því, að 
nokkuð væri fyrir málið unnið. Eigin- 
lega voru það ekki nema 2 menn í 
nefndinni, sem álitu rjettast að stúta 
ekki frv. nú þegar, heldur vildu reyna 
að koma á einhverju samkomulagi milli

embættimanna.

deildanna í þessu máli. En nefndar- 
menn voru allir einhuga um það, að það 
væri illa farið, ef hvorugt frv. næði 
fram að ganga, hvorki þetta nje frv. 
frv. um launauppbót embættismanna, 
sem þessi háttv. deild hefir afgreitt til 
háttv. Ed. Með öðrum orðum, að þær 
vonir, sem menn hafa haft undanfarið 
um það, að þingið ætlaði nú að verða 
við sanngjörnum kröfum embættis- 
manna, yrðu að engu, fyrir innbyrðis 
sundurlyndi í þinginu. Það væri lítt 
sæmandi, ef svo færi, og það kæmi 
hart niður á mörgum manninum, sem 
vinnur í þjónustu landsins og dýrtíðin 
sverfur nú að. Þótt ekki hafi verið 
farið fram á mikla bót á launakjörum 
embættismanna, þá hefir það munað 
nokkru hjá allflestum. í þessu frv. er 
farið fram á þá hækkun á dýrtiðarupp 
bótinni, að telja mætti nokkura úrbót, 
þótt hún korai ekki alveg eins niður og 
þessi háttv. deild ætlaðist til, með því 
frv., sem hún afgreiddi.

Það þýðir ekkert að deila um þá að- 
ferð, sem háttv. Ed. hefir tekið upp i 
þessu máli, að sinna ekki því frv., sem 
kom hjeðan og hafði hjer mikið at- 
kvæðamagn að baki sjer, en taka nú 
upp nýja leið i málinu, sem okkur er 
ókunn. Menn hafa ekki haft nægileg- 
an tíma til að ihuga þá leið. Og ef 
þessi dýrtiðaruppbótarlög yrðu að deilu- 
atriði milli deildanna, þá þarf einhvern 
tíma til að jafna þá deilu.

Jeg sje, að hjer eru komnar fram 
brtt., sem sýna það, að ef fara ætti að 
breyta til, og haga frv. svo, að sam- 
ræmi fengist í skoðanir manna, þá þyrfti 
til þess alllangan tíma, og líklega lengri 
tíma en þingið á völ á að þesau sinni. 
En nú var það, að fjárveitinganefnd Nd. 
fór fram á það við efri deildar nefndina, 
að hún tæki að minsta koati frv. það, 
er samþykt var í þessari hv. deild til 
athugunar, meðan þetta mál væri hjer
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á döflnni og gerði á því breytingar, 
sem líklegt væri, að háttv. Ed. gæti 
sætt sig við, ef svo kynni að fara, sem 
ekki er óliklegt, að þetta frv. yrði ekki 
samþykt hjer í deildinni. En jeg hefi 
ekki fengið nein ákveðin loforð um þetta 
frá háttv. fjárveitinganefnd Ed., svo að 
jeg get ekki spáð neinu góðu um, ef 
þetta frv. fellur, að hitt frv. sjái dags- 
ins ljós heldur.

Jeg segi þetta að eins til þess, að 
menn geti betur áttað sig á málinu. 
Jeg vil ekki, að bæði frv. falli. Jeg vil 
heldur að þetta frv. haldi lifi, en hvor- 
ugt nái fram að ganga, að minsta kosti 
um sinn, til þess að menn geti reynt að 
koma sjer saman um málið.

Bjðrn K. Stetánsson: Jeg tel
skylt, að láta nokkur orð fylgja brtt. 
minum. Jeg býst við því, að hv. þgdm. 
líti á þær misjöfnum augum, og verð 
jeg þvi að gera grein fyrir, af hverjum 
toga þær eru spunnar.

Frv. þvi, sem nú liggur i háttv. Ed., 
greiddi jeg atkv. út úr deildinni. Ekki 
af því, að jeg gæti fallist á aðferðina i 
heild sinni, heldur af þvi, að jeg hafði 
nokkurnveginn vissu fyrir, að háttv. 
Ed. mundi taka upp þá leið, sem farin 
er í þessu frv. Þá aðferð felli jeg mig 
best við. Hina tel jeg varhugaverða. 
Hún er litið ódýrari, en talsvert rang- 
látari. Þar eru tíndir úr einstaka menn, 
en aðrir skildir eftir, er eiga jafnrjett- 
mætar kröfur til hærri launa. Og jeg 
þóttist þess fullvis, að þeir, sem nú eru 
settir hjá, mundu bætast smámsaman 
við, sumpart á þessu þingi og sumpart 
á næsta þingi. Og enn ein ástæða fyrir 
þvi að fara fremur þessa leið en hina, 
er sú, sem bent var á af formælanda 
þessarar Btefnu, að það er öldungis vist, 
að þeir, sem settir eru hjá, mundu bera 
fram kröfur sinar á næsta þingi, en

Alþt. 1918, B. (29. löggjafarþing).

embættismanna.

með þessu er von um, að málið fái að 
liggja kyrt á næsta þingi. Tel jeg það 
mikinn kost.

Jeg hefi frá upphafi, siðan þessi stefna 
kom fram, reynt að kynna mjer hugar- 
far manna til hennar. Jeg hefi komist 
að þeirri niðurstöðu, að þeir munu ekki 
margir, er geta felt sig við frv., eins 
og það kom frá háttv. Ed. Brtt. minar 
eru þvi komnar fram i þeim tilgangi, 
að reyna að gera frv. aðgengilegra fyrir 
þessa háttv. deild. Sumar brtt. legg 
jeg talsvert kapp á, að verði samþyktar, 
en aðrar minna. Ef þær verða allar 
feldar, veit jeg ekki, hvernig jeg muni 
snúast við málinu.

Jeg skal þá fyrst minnast á brtt. á 
þgskj. 506 1. liður er brtt. við 1. gr.
6. lið. Mörgum þykir, ef til vill, smá- 
vægilegt að leggja sig niður við að 
breyta þessu, enda er mjer það ekkert 
kapp3mál. En jeg vil beina athygli 
háttv. deildar að því, hvort ekki muni 
gengið fullnálægt þingsköpunum með þvl 
að láta þesaa raálsgrein atanda, þar sem 
feld hefir verið þingsályktunartillaga um 
sama efni. Mjer mun ef til vill svarað, 
að i þingsköpunum standi, að sje frv. 
felt, megi ekki taka það fyrir aftur, fyr 
en á næsta þingi, en hjer sje ekki um 
frv. að ræða, heldur þingsályktunartil- 
lögu. Má vel vera, að þannig sje hægt 
að snúast i kringum orð eða bein fyrir- 
mæli þingskapanna, en allnærrí anda 
þeirra og fyrirætlun er gengið með þvi, 
en þetta er ekki eina dærai þess, að 
svo sje gert á þessu þingi.

Þá er 2 brtt., er fer fram á að bæta 
aftan við 1. gr. Sú brtt. er tekin orð- 
rjett úr gildandi lögum, að undantek- 
inni upphæðinni, sem í henni erbreytt, 
frá því, sem nú er. Jeg verð að haida 
þvi fram, að full ástæða sje til þess að 
gera upp á milli fjölskyldumanna og 
einhleypra. Jeg veit, að margar ástæð-
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ur muni færðar á móti þessari brtt. og 
að þetta ákvæði rauni geta komið hart 
niður, en jeg mun ekki fara frekar út 
það atriði, nema mjer verði geflð tilefni 
til þess síðar.

Þá kem jeg að 3. brtt., við 2. gr. 
Þar er breytt aðferðinni, sem dýrtiðar- 
uppbótin er reiknuð eftir. Jeg álít, að 
þessi brtt. sje sanngjörn og hygg jeg 
að hún geti orðið til þess að sætta hv. 
deild við frv. Jeg vona því, að henni 
verði vel tekið af öðrum en þeim, er 
ekki vilja annað en drepa frv., og vilja 
ekki vinna að því, að færa það i við- 
unandi horf. Jeg hefí ekki haft tök á 
þvi að reikna út, hve miklum sparnaði 
þessi breyting muni valda, þar sem 
timinn hefír verið svo naumur. En brtt. 
er i þeim anda, aem viðurkendur hefír 
verið á þessu þingi og á síðastliðnu 
þingi, sem sje, að dýrtiðaruppbótin eigi 
aðallega að stefna þangað, sem þörfín 
er mest. Ef brtt. er borin saman við 
frv. það, er samþykt var hjer í háttv. 
deild, er ekki heldur hallað rjetti þeirra, 
sem hafa hæst laun. Þeir, sem hafa 
4800 kr. i laun, fá nú 600 kr. uppbót, 
en eftir hinu frv. áttu þeir að fá 500 
kr. hækkun. Það er því ekki hallað 
á þá, nema yfírdómarana og sjerstak- 
lega dómstjóra. Eftir minni brtt. tapar 
hann 600 kr., í samanburði við hitt 
frv., en það hefi jeg reynt að jafna með 
sjerstakri brtt. á þgskj. 507, 2., svo að 
ekki muni meira en 100 kr. Þá brtt. 
flyt jeg í þeirri von, að hæstv. stjórn 
geti fremur felt sig við frv. Mjer hefir 
virst stjórninni einna annast um þenna 
lið úr því frv., er hún flutti upphaf- 
lega.

Á öðrum yfírdómurum munar svo litlu, 
að mjer þótti ekki taka þvi að bera 
fram sjerstaka brtt. um að hækka laun 
þeirra. Eftir frv., er hjer var samþykt, 
áttu þeir að fá 1000 kr. launaviðbót, 
en eftir brtt. minni 900 kr., svo að ekki

munar meira en 100 kr. En auk þees 
hefðu þeir fengið dýrtíðaruppbót, P/s’/o 
af 4500 kr., sem eru tæpar 70 kr. Þeir 
tapa því all8 nálega 170 kr., þegar þetta 
er borið saman við frv., er hjer var 
samþykt. — Jeg flyt því brtt. á þgskj. 
507, 2., í þeirri von, að hæstv.. stjórn 
geti sætt sig við brtt. á þgskj. 506, 3.

Fjórða brtt., á þgskj. 506, þarf ekki 
mikillar skýringar. I henni felst ekki 
annað en það, að þeir fá ekki styrk til 
framfæringa, er hafa hærri laun en 
3000 kr. Það er nákvæmlega sarna sem 
að greininni væri breytt á þann veg, 
að settar væru 3000 kr. í stað 4000 kr., 
þar sem ákveðið er, hve há laun þeir 
megi hafa, er styrk geta fengið með 
framfæringum sínum.

Þá er loks að minnast á fyrri lið 
brtt. á þgskj. 507. Þegar jeg átti tal 
við ýmsa háttv. þingdm. um þetta frv., 
var því slegið fram, að óþarft væri að 
hækka dýrtíðaruppbót barnakennara, 
þar sem þeir heföu fengið sjerstaka 
launaviðbót með öðrum lögum frá þessu 
þingi.

En brtt. í samræmi við það ákvæði, 
að starfsmenn landssimans skuli ekki 
fá uppbót af launaviðbót þeirri, er sam- 
þykt var að veita þeitn með þingsálykt- 
unartillögu, sem annaðhvort er afgreidd 
frá þinginu, eða verður bráðlega af- 
greidd.

Jegskal svo ekki tefja frekar fyrir hv. 
deild, nema mjer sje gefín ástæða til 
þess.

Forsætisráðherra (J. M.): Þvi
er ekki að neita, að jeg tel mjög óheppi- 
legt, að háttv. Ed. skyldi taka þetta 
ráð, að hverfa alveg frá frv., er sam- 
þykt var í þessari háttv. deild og koma 
fram með þetta frv. í staðinn. Ekki 
vegna þess, að jeg verði ekki að telja 
þetta frv. miklu betra i sjálfu sjer og 
fastara í rásinni, svo að jeg get ekki
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annað en gefið því atkvæði mitt. Með 
því er tekin upp sú regla i uppbótar- 
veitingunni, sem jeg hefi stöðugt á und- 
anförnura þingum talið þá einu rjettu. 
En jeg tel óheppilegt að háttv. Ed. skuli 
hafa farið svo að, þar sem jeg býst ekki 
við því, að þeæi háttv. deild muni geta 
fallist á þessa reglu nú fremur en áður.

Jeg finn ekki ástæðu til þess að halda 
langar tölur um málið, jeg hygg það 
gereamlega þýðingarlauat. Hv. þingdm. 
hafa eflaust ráðið það að fullu við sig, 
hvernig þeir muni snúast i málinu. En 
jeg ætla það hyggilegast, að frv. fái 
að ganga til 3. umr. og að fjárveitinga- 
nefndir beggja deilda reyndu að koma 
sjer saman. Þvi ef farið er að deila 
um roálið, hygg jeg að þingtiminn yrði 
nokkuð langur. En nú er óþarft að 
ræða málið frekar, það hefir verið þaul- 
rætt dag eftir dag, bæði á þessu þingi 
og undanförnum þingum.

Sigurður Sigurðggoo: Jeg verð 
að lýsa yfir þvi, sem skoðun minni, að 
sje um það að ræða, að bæta á ein- 
hvern hátt kjör embættis- og sýslunar- 
manna landssjóðs, þá sje eðlilegra að 
gera það með dýrtíðaruppbót, heldur en 
með breytingum á launalögunura, bein- 
linis eða óbeinlinis. Þvi er ekki að 
neita, að frv., sem samþykt var hjer á 
dögunum, er breyting — ef ekki bein- 
linis, þá óbeinlinis — á launum embætt- 
ismanna, og roætti lita svo á, að með 
því væri verið að benda á braut til 
breytinga á launakerfinu, að ófriðnum 
loknum. En jeg er á þvi, eins og jeg 
hefi alt af haldið fram, að ekki eigi að 
hrófla við launalögunum, meðan ófrið- 
urinn helst, eða þetta ástand, sem nú 
er. Og vilji menn á annað borð bæta 
embættismönnum upp dýrtíðina, eigi það 
að vera með dýrtíðaruppbót.

Annað mál er það, hvort frv. á þgskj.

embættismanna.

503, er aðgengilegt. Um það geta verið 
skiftar skoðanir. Jeg get sagt það strax, 
að jeg er mjög óánægður með það. Jeg 
get jafnvel tekið svo djúpt í árinni, að 
jeg hefði kosið að málinu hefði ekki 
verið hreyft á þessu þingi, en við því 
hefir ekki verið unt að sporna. En jeg 
vil greiða atkv. þeim brtt., er miða tU 
bóta og færa útgjöldin niður. Jeg mun 
t. d. greiða atkv. með brtt. á þgskj. 
506 og frv. sjálfu til 3. umr., þvi að 
ekki er loku skotið fyrir það, að þá 
megi koma að íleiri umbótum, sem jeg 
kalla, og gera það aðgengilegra fyrir 
okkur, sem kallaðir erum sparnaðar- 
menn þingsins.

Sigurður Stefánsson: Jeg tók 
það fram i urar. um launahækkunarfrv., 
sem þessi háttv. deild afgreiddi, að jeg 
væri ekki samþykkur þeirri aðferð, sem 
væri höfð í þvi, og jeg verð að kalla 
handahófsaðferð. Taldi jeg rjettara að 
ganga inn á þá braut að hækkadýrtíð- 
aruppbótina, svo sem háttv. Ed. hefir nú 
gert. En vegna þess að þessi háttv. 
deild gekk ekki inn á þá braut i önd- 
verðu, er málið komið í það óefni, sem 
nú er. Það gerir ef til vill ekkert til, 
hvor leiðin er farin, en þeim mönnum, 
sem hlut eiga að máli, er gert rangt til, 
ef málið er látið vera í sama horfinu, 
sem það var, er þing kom saman. Hag- 
ur margra þeirra er svo bágborinn, að 
nauðsyn er á þvi, að þingið skilji ekki 
8vo við málið, að hann verði ekki bætt- 
ur að einhverju leyti. Því hygg jeg 
ekki rjett af háttv. deild að fella þetta 
frv.

Jeg vil þess vegna ekki leggja á móti 
þessu frv. háttv. Ed., þótt jeg hins veg- 
ar fái ekki dulist þess, að hún hefir beitt 
þessa háttv. deild nokkru harðræði. En 
um það er ekki að fást; sú deild er 
sjálfráð um, hverjum augum hún lítur
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& málið, hvað sem skoðun þessarar 
deildar líður.

Jeg verð að taka undir með hæstv. 
forsætisráðherra, að grundvallarstefnan 
er rjettari í þessu frv. heldur en í hinu. 
Og hefði deildin gengið strax inn á þá 
braut, að endurskoða dýrtíðarlögin, þá 
horfði málið öðruvísi við.

Brtt. þeiro, sem fram eru komnar, get 
jeg ekki greitt atkv. Þær komu fram 
nú fyrst á fundinum, svo að jeg hefi 
ekki átt kost á að átta mig á þeim. 
Og jeg varð þess ekki var í ræðu háttv. 
flm. (B. St), að hann hefði gert sjer 
nokkra grein fyrir því, hver áhrif þær 
hefðu á gjaldaliðinn, sem jeg ekki 
heldur lái honura. En það óefni, sem 
þetta mál er komið í, er ein afleiðing 
af saravinnuleysi þings og stjórnar. 
Fjárveitinganefnd þessarar háttv. deild- 
ar er vorkun, þó að hún hafi ekki gert 
betur. Úr öllum áttum drifu að henni 
bænir um launabætur og hún stóð ein 
sins liðs án nokkurs stuðnings stjórnar- 
innar. Það hefði áreiðanlega farið bet- 
ur, að stjórnin hefði undirbúið málið 
áður en þing kom saman i þá átt, sem 
hæstv. forsætisráðherra taldi heppileg- 
asta, og tekið dýrtíðaruppbótarlögin til 
endurskoðunar. Og þvi fremur hefði 
bæetv. 8tjórn átt að gera þetta, sem 
hún játar fúslega, að erabættismfenn hafi 
fulla þörf á og eigi fulla kröfu til frek- 
ari uppbótar.

Mig furðar ekki meir á þessu en öðru 
á þessu stjórnlausa þingi, þó að þetta 
mál fari i mola og árangurinn af þess- 
ari 13 vikna setu verði = 0. (8. 8.: 
Bættur skaðinn). Það getur verið gott 
fyrir landssjóðinn, en það er hvorki 
skaðlaust nje vansalaust, að láta em- 
bættismenn landsins sitja við verri laun 
en verkamenn á mölinni.

Jeg greiði frv. atkv., en brtt. get jeg 
ekki greitt atkv. af því, að jeg hefi

ekki haft tóm til að kynna mjer þær, 
hvort 8em hæstv. forseti tekur þá af- 
sökun gilda.

Matthfas Ólafsson: Mjer virðist 
sem lengi muni mega ura það deila, 
hvor meginreglan sje heppilegust í þessu 
máli, hvort heldur dýrtíðaruppbótarað- 
ferðin, tsem þingið tók fyrst upp, eða 
þá hin, að hækka launin til bráðabirgða, 
eins og fjárveitinganefnd þessarar deild- 
ar lagði til. En mjer virðist sem það 
hefði nú verið hið besta, að veita ekki 
dýrtíðaruppbót, og taka upp þá aðferð 
frá byrjun. Dýrtiðaruppbótaraðferðin 
hefir sem sje þann leiða ókost, að ilt er 
að reikna út upphæð þá, er uppbótin 
nemur. Þannig er það um þetta frv. 
frá Ed., að það er engin leið að vita 
með vissu, hve miklum útgjöldum það 
veldur, en þann kost hafði þó frv., sem 
hjeðan fór úr deildinni, að hægt var að 
sjá með eigin augum og fyrirfram, hver 
útgjöld það mundi hafa í för með sjer. 
Og ekki mun mega minna krefjast af 
þinginu, eins og sakir standa nú um 
fjárhag landsins og horfur allar i þeim 
efnum, en að það hafi þó einhvern 
grunn undir fótum sjer, er það kveður 
á um útgjöld úr landssjóðnum. En um 
rjettindi háttv. Ed. til þess að fella all- 
ar till. Nd. og raska ölium grundvall- 
arreglum hennar á siðustu stundu, svo 
að hún neyðist til að ganga inn á ann- 
an grundvöll, skal jeg ekki dæma, en 
þess þykist jeg fullviss, að siðferðisleg- 
ur rjettur. hennar i þvi efni sje mjög 
vafasamur. En það er ekki í fyrsta 
skifti, sem sú háttv. deild beitir slikri 
harðneskju, að jeg ekki segi gerræðis- 
fullu ofbeldi, gagnvart þessari háttv. 
deild. Jeg man það t. d., þegar hún 
geymdi hjá sjer »faktúru<-tolls lögin, 
sem Nd. hafði samþykt, samþykti siðan 
vörutollslögin og hótaði að fella hin,
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svo að Nd. varð að ganga að vörutolls- 
lögunum, og hafði með þessu mörg þús- 
und kr. af landssjóði.

Ef háttv. Nd. vill nú beygja sig, þá 
gerir hún það einungis til þess, að 
ganga þó einhvern veginn fiá málinu. 
Það væri nú ekki neitt um það að tala, 
ef þetta frv. frá háttv. Ed. væri betra. 
En það er að öllu leyti verra en frv. 
háttv. Nd.

Nd. fylgdi tveim meginreglum í frv. 
sínu. 1. Hve mikið fje mætti leggja 
i uppbæturnar og 2. að bæta upp laun- 
in einungis hjá þeim, sem verst eru 
gettir. En það var tekið fram, að til 
þeirra embættismanna i landinu, sem 
við viðunanleg kjör ættu að búa sakir 
annara hlunninda, er stöðunni fylgdu, 
skyldi engin viðbót veitt, en nú heflr 
háttv. Ed. bætt upp öllum embættis- 
mönnum og þessum best settu embætt- 
ismönnum lika. Það vita allir, hvaða 
embættismannastjett þetta er. Það er 
prestastjettiu. Landsnytjar þær, sem 
þeir hafa og ódýrt jarðnæði á góðum 
bújörðum gerir það að verkum, að þeir 
standa nú í dýrtíðinni ólikt betur að 
vígi en margir þeir, er hærri laun fá 
að krónutali. En þó hafði neðri deild- 
arnefndin sýnt þá sanngirni, að veita 
eftir samráði við biskup landsins tals- 
verða fúlgu til að skifta milli þeirra 
presta, er búa i kauptúnum eða hafa 
engar landsnytjar.

Jeg verð því að segja, að ef svo fer, 
að þingi verði slitið án þess, að þeir 
embættismenn fái nokkra launabót, er 
nauðsynlegast þurfa, þá er það ekki 
neðri deildar sök, heldur háttv. Ed. Og 
jeg vil segja háttv. Ed.: Geri hún það, 
ef hún þorir, að fella frv. Nd. um 
launaviðbætur, ef þetta verður felt hjer 
í deild. En jeg vil segja, að það væri 
eitthvert mesta hermdarverk, sem unn- 
ið hefir verið á Alþingi.

Annars mætti vel, þótt ekki sje góð-

gjarnlegt, geta sjer þess til, að þesai 
ruglingur væri orðinn og refarnir til 
þess skornir bjá háttv. Ed., að þetta 
mál skuli fara út um þúfur, en að bjer 
ráði ekki góður og eiulægur vilji til 
þess að fara sem best með málið.

Jón Jónsson: Af því að hjer hefir 
verið sagt, að þetta frv. væri betra en 
Nd. frv, þá vildi jeg mæla nokkur orð. 
Jeg get ekki fallist á, að svo sje. Jeg 
hefi dálítið athugað, hvernig fjeð, sem 
veitt er, skiftist niður eftir þessu frv., 
og virðist þessi breyting Ed. ekki vera 
til batnaðar, heldur kemur fjeð mikiu 
síður að nokkru verulegu gagni. Vjer 
vitum, að þetta frv. er koinið fram fyr- 
ir þá sök, að nokkrir menn í háttv. 
Ed. vildu láta alla presta njóta þessar- 
ar sömu dýrtíðaruppbótar En þetta er 
8vo óveruleg launabót, að hún skiftir 
litlu sem engu máli fyrir prestana. 
Hvað munar prest, sem situr að búi 
sinu i sveit, þótt hann fái frá 50—300 
kr ? Þar að auki verða þessir menn 
8vo misjafnlega úíi, að það þýðir ekki 
að neita því, að þar er blábert ranglæti 
í frannni haft í frv. Þetta sjest t. d., 
þegar maður ber saman prest, sem enga 
ómegð hefir, og annan, sem hefir þungt 
heimili. T. d. hefi jeg rekið mig á það, 
að preBturinn í Eydölum, sem hefir 9 
óraaga, fær 30 kr. minna en eftir gömlu 
lögunum, ef þetta gengur fram. Aftur 
á móti þekki jeg prest, sem býr á Hof- 
teigi, í grend við mig. Hann er ein- 
hleypur maður og fær þó á 4. hundrað 
kr. hærri dýrtíðaruppbót eftir þessu frv. 
en áður. Sjá allir, að þetta er ekki 
8anngjarnt Ætlun okkar í Nd. var, að 
láta launabótina ná til þeirra, er helst 
þyrftu, svo að þá rnunaði það einhverju, 
en ekki hitt, að láta þessa launabót vera 
hjegómakák eitt, sem auk þess kemur 
ranglega niður, þar sem nokkuð kveð- 
ur að. Við ætluðum þeim hana aðal-
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lega, sem búa á mölinni og lifa ein- 
göngu á launum sinum, eins og t. d. 
kennurum við landsskólana hjer í 
Reykjavík. En svo þegar litið er á, 
hver hagur þeirra er eftir þessu frv., 
þá fá þeir hjer um bil allir lægri launa- 
bætur en eftir frv. Nd. T. d. í Menta- 
skólanum fær að eins einn maður, Pálmi 
Pálsson, 5 kr. hærra en eftir okkar frv., 
en allir hinir Jægra, og 2 þeirra, Sig- 
urður Thoroddsen og Jón Ofeigsson, yfir 
300 kr. lægra hvor. Sama máli er að 
gegna um Háskólann. Einn fær nokk- 
uð hærri viðbót (Lárus H. Bjarnason), 
en allir hinir lægra, svo að skiftir 
hundruðum króna.

Enn má nefna kennaraskólann. Skóla- 
stjóri fær eftir frv. þessu 250 kr. minna 
en eftir tili. okkar, og dr. Olafur Dan- 
ielsson yfir 300 kr. minna.

Jeg skil ekki í því, að þetta sje neitt 
rjettlæti, þvi að jeg tel það rjettlátt, að 
þeir hljóti styrk, er ekkert hafa við að 
styðjast annað en launin úr landssjóði, 
og ómögulega má missa úr embættum. 
Hinir þurfa þess miklu siður, er lifa í 
sveit og hafa framleiðslu, hvort sem 
það eru prestar eða aðrir. Hvað prest- 
ana snertir, þá vil jeg benda á, að eftir 
frv. Nd. voru ætlaðar 8000 kr. til út- 
býtingar meðal þeirra presta landsins, 
sem einkum þyrftu uppbótar. Og ímynda 
jeg mjer, að nokkrir prestar hefðu þar 
fengið hærri uppbót, eftir þeim mæli- 
kvarða, en þessum sem hjer er mark- 
ur. T. d. hefðu prestarnir hjer í Reykja- 
vík fengið 500 kr. En eftir þessu frv. 
fær t. d. sira Bjarni Jónsson 150 kr. 
viðbót frá þvi, sem áður var, og lifir 
hann ekki lengi á þvi. Eins getur ver- 
ið með fleiri presta út um land. En úr 
því að svo er komið, að þetta á nú að 
ná til allra, dregur það sig saman og 
verður talsverð upphæð, eins og líka 
hv. Ed. hefir bent á. Hún gerir ráð 
fyrir 50—60 þús. kr. hœkkun. En jeg

embcttismanna.

-ieyfi mjer mjög að efast um, að hún 
geti sagt um það með nokkurri vissu, 
en það hlýtur að vera allmikil upphæð.

En gallinn er sá, að þessi upphæð 
kemur ekki rjett niður, nje að neinu 
verulegu gagni. Þeir einu, sem fá sóma- 
samlega uppbót, eru læknarnir.

Háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) segir, að 
það þurfi að bæta kjör þeirra, er við 
erfiðust kjör hafa búið. Það er satt, en 
gallinn er sá, að þetta frv. bætir mjög 
litið úr. Sjerstaklega finst mjer það dá- 
lítið óviðkunnanlegt, að þessi háttv. þm. 
(S. St.) mælir raeð frv., því að áður 
hefir hann látið sjer þau orð um munn 
fara, að ekki væri vel við eigandi að 
gera mikið að fjárveitingum á þessu 
þingi.

Sigurður Stetáisson: Að eins 
örfá orð. Því var slegið fram, að þessi 
hækkun stafaði aðallega af því, að 
prestarnir hefðu verið teknir inn i frv. 
En jeg vil segja, að fjárveitingarnefnd 
er það kunnugt, að jeg barðist þar ekk- 
ert fyrir prestana, og fór ekki fram á 
neina uppbót fyrir þá. En ef fella á 
frv. fyrir þetta, þá er betra að strika 
prestana út, og skal jeg benda á, að 
það má gera við 3. umr. Það hafa 
ekki nema fáir prestar sent beiðnir til 
þingsins um bætur á kjörum sinum, og 
það þeir einir, sem orðið hafa fyrir sjer- 
stöku ranglæti.

En hitt sný jeg ekki aftur með, að 
þessi aðferð háttv. Ed. er miklu að- 
gengilegri. Hjer er þó sú »Metode i 
Galskaben«, sem vantaði í frv. Nd. Og 
það er víst, sem jeg tók frain i umr. 
um það mál hjer í deildinni, að vjer 
fáum sömu söguna á næsta þingi, ef 
handahófsaðferð er fylgt. En ef þing- 
ið tekur upp þá aðferð að endurskoða 
dýrtfðarlögin, þá verður þó frekar eitt- 
hvert hlje á þessum leik, sem vel má 
heita hörmulegur skrípaleikur.
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Jeg tek þetta einkum fram vegna 
prestastjettarinnar, því að jeg vil ekki 
að henni sje borin á brýn nein launa- 
græðgi eða launauppbótargræðgi. Ekki 
svo að skilja, að jeg sje að tala um 
græðgi hjá hinum, sem fóru fram á 
launabætur. Þeir eiga beimting á því, 
þvi að það sæmir ekki, að verkamenn 
landssjóðsins sjeu verst launaðir allra 
verkamanna landsins.

Sveinn Ólafason: Háttv. þm. N,- 
ísf. (S. St.) hefir tekið nokkuð af því, 
sem jeg vildi sagt hafa, og svarað sumu 
af þvi, sem mjer þótti athugavert. Allir, 
sem talað hafa, að tveimur undantekn- 
um, hafa felt sig við þessa aðferð i 
launamálinu, að breyta dýrtíðaruppbót 
og hækka, en láta föstu launin óbreytt. 
Engum ætti heldur að blandast hugur 
um, að stefnan er rjett, því að þetta 
nær þó til allra opinberra starfsmanna, 
en frv. fjárveitinganefndar, sem marðist 
hjer gegnum deildina á dögunum, náði að 
eins til sumra, og hlaut því að eins að 
vera byrjun áframhaldandi viðleitni 
til þess að laga það, er aflaga fer. Mjer 
þótti það eitt að ræðu háttv. þm. N.-ísf. 
(S. St.), að mjer fanst í orðum hans liggja 
hrakspá um það, að mál þetta mundi 
fara í mola í höndum þingsins. Mjer 
finst þó, sem sá viðbúnaður, sem hefir 
verið hafður um málið hjer í þinginu, 
sjerstaklega þó í háttv. Ed., sje svo 
hyggilegur, að það ætti að geta tekist 
að ráða skaplega fram úr þvi, sjerstak- 
lega ef samkomulag fæst um brtt. þær, 
sem fram hafa komið. Hann (S. St.) tók það 
fram, að í öðrum eins flýti og hjer yrði 
að viðhafa, væri ekki hægt að átta sig 
á, hvort brtt. fjellu iun í frv. En jeg 
held þó, að það megi vel takast. Fljótt 
á litið sjer maður, að brtt. færa niður 
dýrtíðaruppbótina hjá nokkrum mönn- 
um, sem vel eru launaðir, en snerta 
ekki við hinum, sem lægri laun hafa

embættiamanna.

og þörfina meiri. Þær miða þess vegna 
i þá átt, að gera dýrtiðaruppbótina sann- 
gjarnlegri, en haga henni ekki eftir tign 
og metorðum manna.

En þá kem jeg að háttv. þm. V.-ísf. 
(M. Ó.). Hann fann það að frv., að ekki 
væri hægt að segja fyrir, hve miklu 
þessi dýrtíðaruppbót mundi nema, og að 
þessi uppbót mundi geta orðið svo mik- 
il, að ekki tæki tölum. En það er 
sameiginlegur galli á báðum frv., launa- 
bótafrv. háttv. fjárveitinganefndar og 
þessu, að upphæðin verður eigi sjeð í 
svip. Fyrra frv. náði að eins til sumra, 
og engum var fært að sjá, hvar lykta 
mundi með þá, sem slept var.

Ádeila háttv. þm. (M. Ó.) til háttv. 
Ed. má gjarna fara sína leið fyrir mjer, 
en jeg held þó ekki, að alveg eins mikil 
ástæða sje til hennar, og hann gaf i 
skyn. Það er kunnugt, að þegar fyrra 
frv. fór hjeðan, var þvi mótmælt af 8 
mönnum, og þar fyrir utan voru nokkr- 
ir þm. sáróánægðir með það. En sam- 
vinna mun hafa tekist með þeim og 
háttv. Ed. um að koma fram breytingu 
dýrtiðarlaganna.

Svo vil jeg minnast stuttlega á ræðu 
háttv. 1. þm. N.-M. (J. J.). Hann tví- 
tók það, að ekkert gagn væri að þess- 
ari uppbót. Jeg skil ekki, hvernig hann 
getur fullyrt slíkt. Uppbótin kemur þá 
aldrei við hjá þeim, sem hún er ætluð. 
Mjer þykir undarlegt, er svo mikið fje 
er lagt fram, sem hjer um ræðir, ef það 
getur eigi að liði orðið, ef 60% uppbót 
á fyrsta þúsundið, getar nú ekki að 
gagni orðið þeim, sem áður fengu 40%. 
Það nær ekki nokkurri átt, að menn 
með 1300 kr. launum muni ekki um 
uppbótina. Þeir fengu eftir eldri lögun- 
um 520 kr. uppbót, en ættu nú að fá 
690 kr. Hjer er nú stefnt að því, að 
draga úr uppbótinni þegar launin hækka, 
eins og eðlilegt er, en þó nokkur viður- 
kenning sýnd þeim, sem æðri stöður
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hafa I þjóðfjelaginu, með þvi að láta 
uppbót haldasl upp að 6000 kr. Annars 
var þessi breyting eðlilega gerð þeirra 
vegna, sem annars hefðu farið á mis 
við alla uppbót, cf handahófsfrv. fjár- 
laganefndar hefði verið samþykt, og því 
hefðu hlotið að heimta uppbót síðar.

Þess vegna vona jeg, að brtt. á þgekj. 
506 og 507 fái byr í deildinni, og með 
því vona jeg, að þinginu takist að þvo 
hendur sínar og afgreiða þetta vand- 
ræðamál með skaplegum hætti.

Mattbias Ölnfsson: Að eins ör- 
stutt athugasemd viðvíkjandi þeim orð- 
um háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) að við 
hefðum ekki vitað, hve mikil upphæð 
var lögð fram með fyrra frv. En það 
er rangt, því að við höfðum reiknað 
það út, og býst jeg við, að upphæðin 
standi í framsögu málsins upp á krónu. 
Þegar frv. fór hjeðan, var hægt að sýna 
með tölum, hvern útgjaldaauka það bak- 
aði landssjóði, frá því, sem nú er. Það 
er alveg rjett, að ýmsir voru skildir 
éftir. En það var gert með ráðnum 
hug, því að O8S fanst ekki þörf að bæta 
þeim upp. Svo er t. d. um eftirlauna- 
fiokkana. Menn vita, að það eru skift- 
ar skoðanir um, hvort rjett sje yfirleitt 
að veita nokkur eftirlaun Og auk þess 
er búið að veita þeim dýrtiðaruppbót á 
eftirlaunum sínum.

Hitt er annað mál, ef fólkinu líður 
illa, að eitthvað sje litið til þess. Jeg 
hjelt, að þetta gætu allir skilið. Enda 
var það oft tekið fram, að það var 
regla nefndarinnar annars vegar, að 
uppbótin yrði ekki afskaplega bá, held- 
ur eftir hæfl, og hins vegar að bæta 
þeim upp, sem illa væru staddir.

Atkvgr. um brtt. 506 og 507 frestað 
til 3. umr.

embættismanna.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11:10 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. K., B. St„ E. Árna., G. Sv., J. 
M„ J. B„ P. J„ P. Þ„ S. St„ St. 
St, Sv. Ó.

tiei: E J„ H. K„ J. J„ M. G„ M. P„ 
M. Ó„ P. O„ Þorl. J„ Þór. J„ 
Ó. B.

S. S. neitaði að greiða atkv., og tók 
forseti ástæður hans gildar.

Fjórir þm. (B. Sv„ B. J„ E. A„ Þorst.
J.) fjarstaddir.

2. gr. 8araþ. með 11:6 atkv.
3. -7. gr. samþ. með 11 :4 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12:7 

atkv.

Á 72. fundi í Nd„ þriðjudaginn 16. 
júli, kl. 1 miðdegis, var frv. tekið til 
3. umr. (A. 503, 506, 507, 513, 514, 
515, 516, 517).

Of skamt var liðið frá 2. umr. og frá 
útbýtingu brtt. 513 og 516. — Afbrigði 
leyfð og samþ.

Forsætisráðherra (J. Al.): .Jeg 
hefi leyft mjer, með bjálp tveggja háttv. 
þingmanna, að senda í prentsmiðjuna 
brtt. við brtt. á þgskj. 506, og enn frem- 
ur brtt. við frv. sjálft, sem hjer liggur 
fyrir. Jeg vona, að þessar brtt. komi 
þegar, því að jeg álít að það sje best, 
úr því, sem komið er, að samþykkja 
frv. í aðalatriðum, eins og það kom frá 
háttv. Ed., og vera ekki að striða við 
þetta mál, þó að jeg verði að játa það, 
að frv. sje langt frá því að vera galla- 
lauBt, eins og lika er eðlilegt, er tími 
háttv. deildar var svo takmarkaður.
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Jeg skal þá ekki fara frekar út í 
þessar brtt., en að eins geta þees, í 
hverju þær eru fólgnar. Það er þá 
fyrat við 3. liðinn, að það aje ekki brtt. 
við alla greinina/heldur við fyrri málsgr., 
eins og jeg lika hefi heyrt að bafi verið 
meiningin, því að ef brtt. 3. á þgskj. 
506 verður samþykt, þá fellur í burtu 
sama málsgr. og þar með uppbót af 
aukatekjum Jækna og daglegri þóknun 
þm., en mjer er sagt, að það hafi ekki 
verið tilgangurinn. Þess vegna er brtt. 
min á þá leið, að fyrri málsgr. orðist 
svo, og þá leyfi jeg mjer að bera fram 
þá brtt., að uppbót á aukatekjum lækna 
hækki upp í 60°/0, vegna þess, að felt 
var frv. um sjerstaka launaviðbót til 
lækna bjer i deildinni i fyrradag. Onn- 
ur brtt. er sú, að launamarkið í c-lið 
3. brtt. á þgskj. 506 sje fært upp í 3500 
kr. úr 3000 krónum. Mjer finst, að það 
sje ekki rjett að fara skemra en þetta 
nje heldur léngra frá frv., sem fyrir 
liggur, en svo.

Jeg skal þá ekki að svo stöddu fara 
frekari orðum um málið; að eins vil 
jeg geta þess, að þessi brtt. min, um að 
fara úr 3000 krónum upp i 3500, bakar 
landssjóði ekki ýkjamikil útgjöld. Jeg 
get ekki sagt fyrir víst hve mikið það 
muni vera, en það eru að eins 100 kr. 
á ári til hvers embættismanns, sem svo 
er ástatt um, og það getur aldrei orðið 
mikil upphæð.

Jeg leyfi mjer að vænta þess, að 
atkvgr. um málið fari ekki fram fyr en 
brtt. þeBSum hefir verið útbýtt, og jeg 
vona, að háttv. deild muni samþykkja 
þær, og jeg hefi fyrir satt, að háttv. 
fim. brtt. á þgskj. 506 muni ekki setja 
sig mjög mikið á móti þeim. Komi það 
fram, að einhverjir embættismenn sjeu 
settir ranglega hjá með þessu frv., má 
á næeta aðalþingi athuga það og leið- 
rjetta. Jeg held, að sá einasti embætt-

Alþt- 1918. B. (29. löggjafarþing).

ismaður, sem verður út undan við þetta, 
sje biskupinn. Jeg veit ekki, hvort 2. 
brtt. á þgskj. 506 keraur niður á nokkr- 
um embættismanni nema skógræktar- 
stjóranum; en sem sagt, þó að þetta sje 
nú svo, þá megum við ekki stofna öllu 
málinu í voða fyrir það; það má altaf 
taka málið til athugunar aftur.

Jeg vona, að háttv. flutnm. leggi ekki 
mikla áherslu á 1. brtt. við 6. tölulið, 
enda virðist mjer það líka svo smá- 
vægilegt; þar á móti býst jeg við, að 
þeir leggi allmikla áherslu á 2. brtt., 
og þes8 vegna vil jeg ekki skifta mjer 
mjög mikið af þvi.

Þá er 4. brtt. Mjer finst hún lika 
nokkuð smávægileg, en með þvi að hún 
skiftir varlasvo miklu máii, sje jeg ekki 
ástæðu til þess að ræða hana sjeratak- 
lega.

Þá er ein brtt. frá háttv. 2. þm. S.-M. 
(B. St.), um laun háyflrdómarans. Jeg 
hefi vitanlega ekkert á móti henni, jafn- 
vel þakklátur fyrir, að hún er fram 
komin. Jeg vona, að brtt. háttv. 1. 
þm. Árn. (S. S.) nái ekki samþykki þeas- 
arar háttv. deildar, þvi að það yrði tii 
þess eins, að hindra framgang málsins.

Að svo stöddu akal jeg þá ekki ræða 
frekar um málið.

Pjetur Jóo>son: Jeg hefi ekki 
rætt mikið um þetta mál; jeg hefi að 
eins lagt þvi liðsyrði, að það kæmi til 
þessarar umr. Annars er það að aegja 
um þetta iaunafrv., að það hafa verið 
gerðar tilraunir til þess að koma áeam- 
komulagi milli nefndanna i báðum 
deildum, en nú er svo kontóð, að hvor 
nefndin situr föst við sinn keip, og þótt 
i rauninni kæmi fram allmikil tilatökua 
hjer í Nd., um þær greinar, sem meat er 
um deiit, þá hefir þessi tilraun tí'i sam- 
komulags endað svo, að það er ekki 
hægt að fá neina tryggingu fyrir þvi,

B8
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að þetta frv. nái samþykki hjer á þing- 
inu, þótt þetta frv. verði samþykt hjer.

Frá þessu vildi jeg skýra, af því að 
jeg hefi heyrt, að margir óskuðu þess, 
að þetta frv. næði fram að ganga, og 
býst jeg við, að margir háttv. þm. uni 
því illa, að engin niðurstaða verði um 
það, að bæta launakjör embættis- og 
sýslunarmanna landsins.

Um frv. það, sem fyrir liggur, get jeg 
sem sagt ekkert annað sagt, en að jeg 
hefi Ijeð því atkvæði mitt, svo að það 
mætti komast til þessarar umr. Annars 
lit jeg svo á, að ef frv. sem þetta hefði 
komið fram í fyrra, með því frv. sem 
þá lá fyrir, þá hefði verið sjálfsagt að 
athuga það rækilega, sem nokkurskon- 
ar endurbætur á dýrtíðarlögunum, en 
nú horfir það alt öðruvísi við, þegar 
ekki er neinn tími til að víkja því við 
i þá átt, sem við hjer í hv. Nd. ætlumst 
til. Það er svo sem gefinn hlutur, að 
þessar launabætur embættismanna lands- 
ins hefðu orðið mjög litlar og smáskorn- 
ar, af því að ekki var fært að ganga 
lengra að þessu sinni, ekki hægt að 
gefa nema það allra naumasta, en jeg 
hygg nú samt, að þótt við hefðum greitt 
atkv. með till. um flesta embættismenn- 
ina, sem nefndir voru í þessu launafrv., 
þá hefði það verið óhætt, vegna þess, 
að þeir voru flestir búnir að sætta sig 
við þá úrbót, sem þar var gefin, svo að 
frv. hefði að nokkru leyti náð tilgangi 
sinum, og einkanlega þó ef aukið hefði 
verið inn í þeim mönnum, sem vantaði 
i frv. þegar það fór hjeðan úr deild- 
inni, og þá sjerstaklega sýslumönnun- 
um. En þótt jeg svo hafi greitt þessu 
frv. atkv. mitt, og ætli að gera það 
áfram, ef það tekur ekki breytingum, 
sem skaða það, þá er það samt ekki af 
þvl að jeg áliti það ekki herfilegustu 
kórvillu að fara að taka það fyrir nú.

Jeg verð að lýsa yfir þvi, að jeg og 
samnefndarmenn mínir erum gramir yfir

því, að ekki auðnaðist að fá þann enda 
á málið, er bætti svo úr launakjörum 
þeirra manna, sem frv. ræðir um, að 
það yrði nokkurn veginn notalegar 
bætur fyrir þá, en má ske eru þó þess- 
ar umbætur skárri en ekki neitt.

Magnús Guðmundsson: Jeg ætla 
að eins að lýsa yfir því, að jeg get 
ekki greitt þessu frv. atkvæði mitt, og 
það er af því, að mjer sýnist það ein- 
mitt auka ranglætið, en ekki bæta úr 
því; jeg skal t. d. benda á það, að sam- 
kvæmt þessu frv. fá menn, sern hafa 
3000 og 5000 króna laun, alveg jafn- 
háa dýrtiðaruppbót, nefnilega 1000 kr., 
og íeS get ekki sjeð hvaða sanngirni er 
í þvi, auk þess sem það fer alveg í bága 
við þá reglu, sem hingað til hefir verið 
fylgt, að láta uppbótarprósentuna lækka 
eftir þvi sem launin hækka. Jeg skal 
líka benda á, að eftir gildandi lögum 
fær sá maður, sem hefir 2000 kr. undir 
700 kr. i dýríðaruppbót, en eftir frv. 
fengi hann 900 kr. Eigi hann nú 5 
börn fær hann rúmlega 100 kr. meiri 
dýrtíðaruppbót eftir frv. en núgildandi 
lögum, vegna lækkunar á styrk til upp- 
eldis barna. Maður með 5000 kr. laun- 
um fær eftir uúgildandi lögum enga dýr- 
tíðaruppbót, en eftir þessu frv. fær hann 
1000 kr. uppbót. Eigi hann nú 5 börn, 
eins og 2000 kr. maðurinn, fær hann 
eftir frv. 250 kr. fyrir þau. Með öðr- 
um orðum, sá maður, sem hefir 2000 
kr. í laun og 5 börn, fær með þessu frv. 
rúmlega 100 kr. viðbót, en maður með 
5000 kr. laun og 5 börn fær 1250 kr. 
viðbót. Svona lagaðri sanngirni ljæ 
jeg ekki atkvæði mitt. Frv. er van- 
hugsað og á að falla hjer í þessari hv. 
deild.

Brtt. þær, sem komnar eru fram við 
frv., eru ef til vill til einhverra bóta, en 
alls eigi svo að nægi, enda enginn timi 
til að athuga þær. Mun jeg greiða sum-
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um þeirra atkvæði mitt en sumum ekki, 
en undir öllum kringumstæðum greiði 
jeg atkvæði á móti frv, því að það er 
óhæft og leiðir til hins me9ta misrjett- 
ar, auk þess sem það eykur landssjóði 
Btórum útgjöld.

Björn R- Stefánsson: Annaðhvort 
er það, að háttv. 1. þm. Skagf. (M. G.) 
misskilur frv. algerlega, eða þá að í því 
fel8t alt annað en ætlast er til. Jeg tók 
svo eftir, að háttv. þm. (M. G.) segði, 
að maður, sem hefði 2000 krónur i laun, 
fengi ekki nema 100 krónur í uppbót. 
(M, G.: Já, í viðbót við það, sem var). 
En dýrtíðaruppbót þeirra manna verður 
alls 900 krónur, en jeg hygg, að eftir 
núgildandi lögum fái þeir ekki nema 
hjer um bil 600 kr. (M. G : 675 kr. 
og 70 kr. fyrir barn hvert, í stað 50 kr. 
eftir frv.).

Jeg vildi að eins með þessum orðum 
tryggja það, að enginn misskilningur 
ætti sjer stað um þetta atriði.

Gísll Sveinsson: Jeg skal ekki 
tala langt um þetta; jeg ætla að eins 
að segja fáein orð út af ræðu háttv. 1. 
þm. Skagf. (M. G).

Háttv. þm. (M. G.) gerði grein fyrir 
atkvæði sínu nokkuð ljóslega, á þann 
veg, að hann gæti ekki greitt atkvæði 
með þessu frv. og ekki heldur með þeim 
brtt., sem fram eru komnar. Þetta er 
skírt og skorinort og er auðvitað komið 
til af því, að háttv. þm. (M. G.) er mót- 
fallinn öllum l^unabótum, fram yfir það 
sem verið hefir, því að annars væri 
ástæðulaust að vera að lýsa yfir því, að 
maður ætli að vera á móti öllum launa- 
bótatillögum, hvernig svo sem þær væru. 
Það er nú vitanlegt, að þetta frv., sem 
frá háttv. Ed. kemur, hefir sína galla, 
en þó er það miklu rjettari leið held- 
ur en þær kákbreytingar, sem þessi hv.

deild ljet sjer sæma að senda frá sjer 
fyrir skemstu. Jeg hygg, að ef fjár- 
veitinganefnd þessarar deildar hefði 
tekið sjer það fyrir hendur í öndverðu, 
er hún fjekk launamálin til meðferðar, 
að endurbæta dýrtíðarlögin, samkvæmt 
þeirri stefnu, sem fram hefir komið áð- 
ur hjer í þingi, þá væri málið áreiðan- 
lega komið í betra horf en nú er. En 
fyrir þetta, að fjárveitinganefnd kom 
fram með þessar kákbreytingar á föst- 
um launum, í trássi við vilja svo að 
segja allra eða flestra, þá er nú svo 
komið, að jafnvel þeir, sem þó vilja 
veita einhverja uppbót, sjá sjer ekki 
fært að vera með því, og svo er það 
líka ofureðlilegt, að þeir, sem engar 
breytingar vilja, verði líka á móti því. 
En hjer voru þeir menn í meiri hluta, 
sem alls ekki vildu fara þessa leið, 
heldur dýrtíðaruppbótarleiðina. Þess 
vegna er nú komið algert rugl á. Og 
það versta er, að þetta rugl stafar bæði 
frá þeim, sem vilja bæta, og hinum, sem 
eru mótfallnir uppbótum. Nú er siðasti 
dagur þingsins eða svo og málið komið 
í öngþveiti, og ekki hægt að finna neina 
leið út úr því, nema menn geti komið 
sjer saman um einhvern tilbærilegan 
grundvöll. Þegar verið er að tala um 
að gera einhverjar umbætur á þessu 
frv., tel jeg rjett að miða við það ástand 
sem er, en ekki við eitthvað, sem hefði 
verið samþykt, ef öðruvísi hefði atvik- 
ast, eða átt að samþykkja, eða verður, 
ef til vill, samþykt á næsta þingi eða 
hver veit hve nær.

Einar Jónsson: Mjer virðist vera 
búið að ræða svo mikið um þessi frv., 
sem fram hafa komið í launamálinu á 
þessu þingi, að vanþörf sje á að lengja 
þær ræður frekar. Þó að nú sje kom- 
inn bunki af brtt, þá sýnist mjer, að 
þær sjeu svo greinilega orðaðar, að

W*
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óþarft sje að deila um þær frekar. Jeg 
ætlaði að fara fram á það við forseta, 
að fundi yrði frestað, ef brtt. yrðu ekki 
komnar í tæka tið. En þær eru nú 
allar komnar.

Það hefir verið svo mikið rætt um 
þetta mál, hver þm. haldið 10—20 ræð- 
ur, að jeg hefi ekkert um það að segja, 
nema jeg endurtaki það, sem þegar 
hefir sagt verið. Jeg æski þess vegna 
atkvgr. sem fyrst, um leið og jeg lýsi 
yfir því, að jeg tel þinginu ekki sæma 
að hafna þessu frv. Munurinn er fólg- 
inn í þvi, hvort þessi stefna Ed. sje 
rjett, eða stefna sú, sem Nd. hafði val- 
ið. Um þetta hafa háttv. þm. hlotið að 
mynda sjer skoðanir. Þó að jeg geti 
ekki verið samþ. ýmsu í frv., álít jtg 
ekki rjett að hafna þvi, úr því sem 
komið er.

Sigui ður Sigurðssou: Þetta mál 
er alt vandræðaraál frá upphafi vega 
sinna og verður það lengst af, meðan 
vandræðin haldast í heiminum. (B. K.: 
Málið er ekki vandræðamál). Það er 
ekki vandræðamál að því leyti, að ekki 
hafi verið fullkomin þörf að veita op- 
inberum Btarfsmönnum landsins dýrtið- 
aruppbót. En það er vandræðamál að 
því leyti, hversu illa gengur að komast 
þar niður á fastan grundvöll. Alt af 
hefir bólað á þvi, að sumir hafa viljað 
láta uppbótina koma þar niður, sem 
hennar væri mest þörf. Meðal þeirra 
manna hefi jeg verið. En aðrir hafa 
álitið, að uppbótin ætti að ná nokkurn 
veginn jafnt til allra, hvort sem þeir 
væru -lágt eða hátt launaðir. Og um 
þetta virðist ágreiningurinn enn vera. 
Jeg er einn af þeira, sem telja rjettara 
að hækka dýrtíðaruppbótina heldur en 
föstu launin. Þess vegna hefi jeg vilj- 
að leggja minn skerf til þess, að mál- 
inu yrði komið i viðunandi horf, með 
því að bera fram þessar brtt. En eins

embættísmanna.

og hinn skýri 2. þm. Rang. (E. J.) tók 
fram, þá eru brtt. minar svo einfaldar 
og ljósar, að jeg þarf ekki að rökræða 
þær nánar. Þó ætla jeg að minnast dá- 
lítið á brtt. á þgskj. 513. Jeg minnist 
sjerstaklega á þessa brtt. af því, að jeg 
heyri, að hún vekur mishug hjá mönn- 
um, og álita þeir ómaklegt að ráðast 
þarna á garðinn. Jeg hjelt þessu sama 
fram á siðasta þingi, að uppbótin ætti 
ekki að ná til stundakennara. Ástæðan 
fyrir þessu er sú, að flestir þessara 
kennara hafa öðrum störfum að gegna 
og taka þar laun sjer til aðal-lífsviður- 
væris. Enda hefir þetta orðið einkenni- 
legt í framkvæmdinni og skapað mis- 
rjetti, að dýrtíðaruppbót þessara manna 
hefir slagað hátt upp í dýrtíðaruppbót 
annara embættismanna, sem starfa að 
öllu leyti fyrir hið opinbera. Þannig á 
það sjer t. d. stað, að maður, sem er 
stundakennari og fær 325 kr. að laun- 
um, hlýtur 760 kr. dýrtíðaruppbót og 
ómagameðlag. Hann fær hjer ura bil 
eins háa dýrtíðaruppbót og sá, sem hefir 
2000 kr. laun og er að öllu leyti starfs- 
maður bins opinbera. Annar fær 130 
kr. laun og dýrtíðaruppbót og ómaga- 
meðlag, sem nemur 470 kr. Og líkt er 
ástatt víðar, að menn, sem hafa stunda- 
kenslu á hendi og er minsti hluti starfs 
þeirra, fá dýrtiðaruppbót, er slagar hátt 
upp í uppbót fastra starfsmanna hins 
opinbera. Jeg legg þess vegna áherslu 
á, að þessar brtt. verði samþ. Annars 
bygg jeg, að frv. skapi nokkurt mis- 
rjetti, eins og það er komið frá Ed. En 
það, sem jeg finn mest að þvi, er þetta, 
að hinura hálaunuðu mönnum er gert 
bærra undir höfði en láglaunuðum, ef 
til vill um of. Brtt. mín og brtt. háttv. 
2. þm. S.-M. (B. St.) miða að því að 
laga þetta dálítið og koma á samræmi.

Að öðru leyti skal jeg ekki fara frek- 
ari orðum nm brtt. minar. Það hefir 
þegar verið rætt syo paikið um þetta
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mál, að jeg vil ekki vekja frekari umr. 
um till. mínar. Það verður að arka að 
auðnu, hvernig um þær fer. En ef brtt. 
verða ailar feldar, er miða að þvi að 
bæta frv., þá er málinu stefnt í tvisýnu 
og vafasamt, hvernig fer að lokum við 
atkvgr.

Jörundur Bryojólfsson: Jeg
skal ekki verða langorður um þetta 
mál, því að þessar umr. eru lítilsverð- 
ar. Jeg vil að eins geta þess, að jeg 
lit svipað á þetta mál og háttv. 1. þm. 
Skagf. (M. G.). Jeg er nærri sannfærð- 
ur um, að fáir njóta góðs af þessari 
uppbót. Landssjóður geldur meira fje, 
en 8Ú fjárhæð, sem fellur hverjum ein- 
stökum i skaut, er svo lág, að hann 
munar nálega ekkert um hana. En 
málið er hins vegar komið i óvænt efni 
og ekki að vita, hvernig Ed. snýst við, 
ef frv. yrði felt hjer.

Jeg hafði hugsað mjer að bera fram 
till., sem færi í þá átt, að halda málinu 
í sama horíi og siðasta þing kom þvi i. 
í fyrra samþ. þessi deild að hafa hlið- 
sjón af heimilisástæðum manna. Hún 
samþ., að þeir, er heföu einhverja fram 
að færa, skyldu fá 50 kr með hverjum, 
en Ed. færði þessa fjárhæð upp i 70 
kr. En nú bregður svo kynlega við, 
að háttv. Ed. lækkar þessa uppbót nið- 
ur í 50 kr., og telur óheppilegt, að fje 
i þessu skyni skuli nokkurn tima hafa 
verið veitt. Ed. hefir þess vegna skift 
um skoðun á þessu máli síðan i fyrra. 
Hún bækkar nokkuð uppbótarprósent- 
una, en jeg er viss um, að þeir, sem 
þyngstum heimilum eiga fyrir að sjá, 
njóta ekki neins góðs af þessari breyt- 
ingu. Þeir, sem vilja bæta lágt laun- 
uðum starfsmönnum hins opinbera, hljóta 
þess vegna að greiða minni till. atkv. 
sitt. En það tel jeg að bita höfuðið af 
skömminni, ef till. verður feld, þvi að 
þá erq það að eins látalæti, að þykjast

vilja bæta kjör hinna lægst launuðu 
starfsmanna, en ekki tilætlunin i raun 
og veru.

Atkv. mitt um þetta frv. fer eftir þvi, 
hvernig með þessa till. fer.

Bjarni Jónsson: Jeg vildi að eins 
gera örstutta athugasemd.

Ýmsir hafa tekið það rjettilega fram, 
aö kosturinn á þessu frv. Ed. væri sá, 
að enginn munur væri gerður á starfs- 
mönnum hins opinbera, heldur væri 
hverjum bætt upp ákveðin hlutatala af 
launum hans, hvort sem þau væru há 
eða lág. Þetta er tilraun til að færa 
uppbótina frá fátækrastyrkinum og láta 
hana vera uppbót á fallinn gjaldeyri.

Þetta tel jeg sæmilegan grundvöll og 
bestu tiil., sem fram hefir komið i mál- 
inu, að undanskilinni till., sem borin 
var fram á þingi 1916, er hafði þann 
sama ágalla og till. Ed., að uudanskilja 
hæst Jaunuðu embættismennina, með 
þeirri reikningslegu rökfærslu, að móðir 
vor ættjörö segði við einstaka menn: 
Þig hjelt jeg svo vel í fyrra lífi, að jeg 
bæti þjer nú ekki upp, en viö hina: 
Þú áttir svo ilt, að þjer vil jeg bæta. 
En í gildandi lög voru settar barnsfúlg- 
ur og undanskildir sumir starfsmenn 
landsins, ef þeir voru ógiftir og ómaga- 
lausir. Þó að vinna þessara manna sje 
engu minni en hinna, þá verðskulda 
þeir ekki sömu uppbót, ef þeir eru svo 
hepnir eða óbepnir, að eiga konu og 
börn.

Jeg sje, að nú er fram kornin till. frá 
tveimur þm. af Austurlandi, sem fer í 
þá átt, að einhleypingarnir fái enga 
dýrtíðaruppbót. Ef þessi till yrði sarnþ, 
væri það að hverfa frá.skynsamlegri 
stefnu málsins yfir í handahófsuppbótina 
og þá tegund göfuglyndis, sem rikti á 
siðasta þingi. En þegar svo væri kom- 
ið, væri í engu um bætt frá því, sem 
áður var, því að með þessu háttalagi
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yrði töluvert stór hópur raanna út 
undan.

Jeg sje líka á till. þesBari kynlegan 
hlut; en hann er sá, að allir stunda- 
kennarar eru undanskildir uppbótinni. 
Það er einkennilegt höfðinglyndi að 
undanskilja þessa menn uppbót fyrir 
það, að þeir hafa orðið að starfa sem 
stundakennarar, vegna þess að menn 
hafa ekki tímt að gera kenslu þeirra 
að föstu embætti. Pálmi Pálsson var t. 
d. 10 ár stundakennari við Mentaskól- 
ann og fjekk þá loks embætti. Jeg var 
þar stundakennari í 10 ár, en fjekk 
spark i stað embættis. Og Jón Ófeigs- 
son hefir verið stundakennari í 10 ár. 
Sumir stundakennarar hafa ekki annað 
starf á hendi en þessa stundakenslu, og 
þó á að undanskilja þá. Hagur lands- 
sjóðs er líklega svo erfiður. Þessir 
sparnaðarpostular ættu að festa upp 
auglýsingar á erlendum kauphöllum, þar 
sem þeir fengju lán, og lýstu yfir því, 
að ísland gæti ekki greitt stundakenn- 
urum dýrtíðaruppbót, því að hagur þess 
væri svo erfiður. Þetta mundi verða 
ágætt meðal fyrir sparnaðarmennina til 
þesB að gagnast landi sinu og þjóð. Það 
er öllum Ijóst, að tiltrúin er ekki lítils 
virði, og menn mundu trúa því, að sú 
þjóð, sem auglýsti þetta, mundi ekki 
draga menn. á tálar. Þeir mundu segja: 
>Miklir dæmalausir sæmdarmenn eru 
þetta, að segja okkur þetta svona hrein- 
skilnislega. Ekki eru þeir að fara í 
kringum okkur. Við hefðum annars ef 
til vill glæpst á að lána þeim um 100 
kr. virði, en nú vitum við, að það er 
ekki óhætt*. Nóg af þessu tægi ætti að 
koma fram í lögum og helst í erlend- 
um blöðum og auglýsa það sem oftast, 
þar sem erlendir peningamenn og Is- 
lendingar þyrftu að hafa viðskifti. Þá 
hefðu þessir fjármálaspekingar náð til- 
gangi^sínum.

Jeg skal ekki skifta mjer af, hvers-

konar blanda verður úr þessu, úr því 
að hjer eru engar hreinar linur, engin 
hrein hugsun og ekkert rjettlæti. Mjer 
er því sama, hver grauturinn gengur 
fram.

Afbrigði um skriflegu brtt. frá 1. þm.
Reykv., J. B., (sjá A. 517), leyfð og 
samþ.

ATKVGR.
Brtt. 513, 1. tekin aftur.

— 513, 2. feld með 13 : 4 atkv.
— 506, 1. — — 14: 11 atkv, að

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

jd: St. St, Sv. Ó., Þorl. J., B. St, E.
J. , M. G, P. J., P. 0, P. Þ, S. 
s, s. st.

nei: Þorst. J, Þór. J, B. Sv, B. J , B.
K, E. A, E. Árna, G Sv, H. K, 
J. J, J. M, J. B, M. P, Ó. B. 
Einn þm. (M. Ó.) fjarstaddur.

Brtt. 514, 1. feld 15 : 2 atkv.
— 506, 2. samþ. með 14:11 atkv.að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

jd: Þorl J, Þorst. J, Þór. J, B. St, 
E. Árna, H. K, M. G, P. J, P. 
O, P. Þ, S. S, S. St, St. St, 
Sv. Ó.

nei: B. Sv , B. J, B. K, E. A, E. J, 
G. Sv, J. J, J. M, J. B, M. P, 
Ó. B.
Einn þm. (M. 0.) fjarstaddur.

Brtt. 507, 1. feld með 19 : 5 atkv, að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. St, E. A, P. Þ, S. St, Þór. J. 
nei: B. Sv, B. J, B. K, E. Árna, E.

J, G. Sv, H. K , J. J, J. M, J. 
B, M. G, M. P, P. 0, S. S, St. 
St, Sv. Ó, Þorl. J, Þorst. J, Ó. B.
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P. J. greiddi ekki atkv.
Einn þm. (M. Ó.) fjarstaddur.

Brtt. 515, 1. samþ. án atkvgr.
— 514, 2. a. feld með 15:2 atkv.
— 514, 2. b. — — 18:7 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: M G., P. 0., S. S., St. St., B. St., 
E. J., H. K.

nei: J. B., M. P., P. J., P. Þ., S. St., 
Sv. Ó., Þorl. J., Þorst. J., Þór. J., 
B. Sv., B. J., B. K., E. A., E. Árna., 
G. Sv., J. J., J. M., Ó. B.
Einn þm. (M. Ó.) fjarstaddur.

Brtt. 515, 2. samþ. með 15 : 3 atkv.
— 506, 3., svo breytt, samþ. með 

17:7 atkv., að viðhöfðu nafna- 
kalli, og sögðu

já: B. St., E. Árna., E. J, H. K., J. 
B., M. G., P. J., P. 0., P. Þ., S. 
S., S. St., St. St., Sv. Ó., Þorst. J., 
Þór. J., B. Sv., Ó. B.

nei: B. J., B. K, E. A., G. Sv., J. J., 
M. P., Þorl. J.
J. M. greiddi ekki atkv.
Einn þm. (M. Ó.) fjarstaddur.

Brtt. 507, 2. samþ. með 17 : 7 atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: Þorl. J., Þorst. J., Þór. J., B. J., 
B. K., B. St., E. A., E. Árna., E. 
J., G. Sv , H. K., J. M., J. B., M. 
P., P. Þ., S. St., St. St.

nei: Sv. Ó., B. Sv., J. J., M. G., P. 0., 
S S., Ó. B.
P. J. greiddi ekki atkv.
Einn þm. (M. Ó.) fjarstaddur.

Brtt. 516. samþ. með 14 : 2 atkv.
— 517. feld með 13: 12 atkv.. 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. Sv., B. J., B. K., E. A., E. J., 
G. Sv., J. M., J. B., M. P., P. J., 
P. Þ., Þoret. J.

nei: B. St, E. Árna., H. K., J. J., M. 
G., P. 0., S. S., S. St., St. St., Sv. 
Ó., Þorl. J., Þór. J., Ó. B.
Einn þm. (M. Ó.) fjarstaddur.

Brtt. 506, 4. feld með 13 : 3 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 15: 10 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: P. J., P. Þ., S. S., S. St., St. St., 
Sv. Ó., Þorst. J., B. Sv., B. K., 
B. St., E. A., E. Árna., E. J., G. 
Sv., J. M.

nei: M. P., P. 0., Þorl. J., Þór. J., B. 
J, H. K., J. J., J. B., M. G., Ó. B. 
Einn þm. (M. Ó.) fjarstaddur.

Frv. endursent Ed.

Á 67. fundi í Ed., þriðjudaginn 16. 
júlí, kl. 8 síðdegis, var útbýtt

Frumvarpi til laga um dýrtiðaruppbót 
Jianda embœttis- og sgslunarmönnum lands- 
sjóðs,
eins og það var samþ. við 3. umr. i 
Nd. (A. 518).

Á sama fundi í Ed. var frv. tekið til 
einnar umr.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. 
— Afbrigði leyfð og samþ.

Frsm. (Eggert Pálsson): Frv. 
þetta er komið aftur til háttv. Ed., eftir 
að hafa gengið í gegnum lögskipaðan 
hreinsunareld í háttv. Nd.

Nefndin lítur svo á, að breytingar 
þær, sem þar hafa verið gerðar á frv., 
sjeu síst til bóta, en hins vegar hefir frv. 

að ekki verið gerbreytt, eða með öðrum 
orðum, aðalgrundvelli þess ekki raskað.
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Eins og háttv. þm. sjá, þá er að&l- 
breytingin fólgin í ákvæði því, sem sett 
heflr verið inn í frv., um að einhleypir 
menn fái mikið minni dýrtiðaruppbót 
en kvongaðir, og hverju þetta munar, 
er óþarft fyrir mig að skýra frá; það 
sjá aðrir háttv. þm. eins vel og jeg.

Þá hefir og verið gerð breyting á 2. 
gr., staflið b, en þessar breytingar eru, 
eíns og jeg tók áðan fram, engar ger- 
breytingar, og grundvöllur frv. hinn 
sami og áður var, og með tilliti til þess 
telur fjárveitinganefndin ekki vert ann- 
að en ganga að frv.

En bre.vtingar þessar gera það að 
verkum, og það mun vafalaust siðar 
sýna sig, að það er erfiðara fyrir stjórn- 
ina að framkvæma lögin en ella hefði 
verið, og það verður fyrir breytingarnar, 
setn frv. hefir tekið, áreiðanlega fleiii 
vafaatriðin, er þarf að úrskurða af stjórn- 
inni, en 6. gr. er einskonar trygging 
gegn öllu slíku fári, því að eftir henni 
er 8tjórnarráðið æðsti dómur um öll 
slík vafaatriði, og því getur nefndin 
ekki sjeð ástæðu til annars en samþ. 
frv, þrátt fyrir gallana, sem það hefir 
á sig fengið.

Jafnframt víl jeg leyfa mjer að skjóta 
því til hæstv. forseta, hvort »málsgrein- 
in« í 1. gr. frv.: »Dýrtíðaruppbót veit- 
ist eigi á 6000 kr. árslaun eða þar yfir, 
og eigi mpga laun og dýrtíðaruppbót 
samanlögð nema meira en 6000 kr.« 
megi ekki fella niður með »redaktion« 
á skrif8tofunni. Málsgrein þessi kemur 
beint í bága við 2. gr., staflið b; átti

en>b»ttismann&.

því að vera sjálffallin um leið og sú 
brtt. var samþykt, en sá háttv. þm. (B. 
St.), er flutti tillöguna, hefir gleymt að 
taka það, og skrifstofan hefir ekki 
talið sig hafa heimild til þess að 
breyta þessu »redaktionelt«. Það má 
segja, að málsgrein þessi geri hvorki 
til nje frá, og er það rjett, en hún stend- 
ur til stórrar óprýði í frv.; er einskonar 
vottorð um hirðuleysi háttv. Nd. Það 
færi því miklu betur á því, ef hæstv. 
forseti vildi líta svo á, sem fella mætti 
niður þessa málsgrein við uppprent- 
un frv.

F<meti: Viðvíkjandi orðurn þeim, 
sem háttv. 1. þm. Kang. (E. P.) beindi 
til mín. um setninguna: »Dýrtíðarupp- 
bót veitist eigi á 6000 kr. ... 6000 
kr.« í 1. gr., þá hefi jeg athugað það 
vandlega, að það er alveg rjett, að þessi 
málsgrein átti að falla niður, úr því að 
stafliður b í 2. gr. var samþyktur 
eins og hann er, og því hefði á þing- 
máli átt að telja þessa málsgrein sjálf- 
fallna. Málsgreinin er, eins og nú er 
komið frv., gersamlega þýðingarlaus og 
meiningarlau8. Jeg tel því rjett, og 
mun leggja svo fyrir, að þessi málsgrein 
verði feld niður, þegar skrifstofan lætur 
prenta frv. sem lög í þingtíðindunum.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12:1 atkv. og afgr. 

sem
lö g f r á Alþingi.

(Sjá A. 520).
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Þingsályktunartillftgur.

A. Afgreiddar til landsstjórnarinnar.

I. Ólafsvallasalan.

Á 4. fundi í Nd., fimtudaginn 18. 
april, var útbýtt

TiUögu til þingsdlyktunar um sölu 
Olafsvallatorfunnar (A. .10).

Á 5. fundi í Nd., föstudaginn 19. 
april, var till. tekin tii meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

A 6. fundi i Nd., laugardaginn 20. 
april, var tili. tekin til einnar umr. 
(A. 10).

Flm. (Sigurður Sigurðsson):
Jeg ætla mjer nú ekki að innleiða þessa 
till., á þgskj. 10, með langri framsögu.

Aðalástæðan fyrir þvi, að við þing- 
menn Árnessýslu flytjum þessa till., er 
brjef Ágústs dannebrogsmaúns Helga- 
sonar i Birtingaholti, sem prentað er 
með till. sem fylgiskjal. Og í þessu

Alþt. 1918. S. (39. löggjafarþing).

brjefi eru færðar ástæður fyrir þvi, 
hvers vegna ekki megi selja umrædda 
jörð með tilheyrandi hjáleigum.

Jörð þessa, Ólafsvelli, telur Ágúst 
heyra undir þær jarðir, er 2. gr. i lög* 
um um sölu kirkjujarða frá 16. nóv. 
1907 gerir ráð fyrir að ekki megi selja. 
Með brjefinu, sem ella liggur frammi á 
lestrarsalnum, fylgja tveir útdrættir úr 
sýslufundargerðum ÁrnessýBlu, er sýna, 
að sýslunefndin í Árnessýslu hafi áður 
litið eins á málið. Árið 1916 úrskurðar 
nefndin með atkvæðagreiðslu, 13:1 
atkv., að jörðin heyri undir þær jarðir, 
er ræðir um í 2. lið 2. gr. áðurnefndra 
laga.

Jörðin Ólafsvellir er sem sje talin 
hentugt skólasetur. Fyrir nokkrum ár- 
um var stofnun lýðskóla austanfjalls 
mjög ofarlega á dagskrá. Og þeuu 
máli er enn haldið vakandi þar eystra. 
í sambandi við þessa skólastofnun var 
stungið upp á Ólafsvöllura sem skóla- 
setri. Og það verður ekki annað sagt 
en að jörðin sje hentug til þess, allra

í*
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hluta vegna. Sjerstaklega má minna á 
það, að henni er vel í sveit komið og 
hún liggur nálægt veginum upp Skeið- 
in. Og þetta hefir ekki breyst frá því 
1916. Það, sem þá mælti með jörðinni 
sem 8kólasetri, er enn í fullu gildi.

Þess vegna kemur það undarlega fyr- 
ir, að sýslunefndin skuli nri vera horfin 
frá þessu og vilja leyfa sölu á jörðinni. 
Það var leyft á nýafstöðnum fundi með 
8:5 atkv., og 2 greiddu ekki atkvæði. 
Ymsir eru hálfhræddir um, að hjer hafi 
staðið á bak við einhverjir annarlegir 
kraftar — eða andar — er valdi þess- 
um undarlegu fyrirbrigðum.

Sá, 8em sækir nú um kaup á jörð- 
inni — eða er látinn gera það — er 
presturinn á Skeiðunum, sira Brynjólfur 
Jónsson. Hann er maður hniginn að 
aldri og býr ekki sjálfur á jörðinni og 
hefir ekki búið á henni í nokkur ár. 
Því eru ekki horfur á, að þessi maður 
geti haft neitt við jörðina að gera til 
framtíðarábúðar.

En jafnvel þótt Olafavellir gæti ekki 
talist heyra undir 2. gr. kirkjujarða- 
sölulaganna, þá er það álit mitt, og það 
i fullu samræmi við heiidarskoðun mina 
á þessu jarðasölumáli, að þessa jörð 
ætti alis ekki að selja. Og þegar bjer 
við bætist, að jörðin er að dómi sýslu- 
nefndar Árnessýslu áður mjög hentug 
til skólaseturs, þá er því síður ástæða 
til þess að láta jörðina af hendi. Og 
þótt þessi skólastofnunarhugmynd bafi 
nú legið niðri síðustu árin, þá er hugs- 
uninni þó haldið vakandi, og málið get- 
ur orðið tekið fyrir á ný þá og þegar. 
Þess vegna er það, að þær ástæður, sem 
1916 voru taldar góðar og giidar móti 
sölunni, eru enn þær sömu og hafa 
ekki mist kraft sinn.

En til þess nú að hrapa ekki að þessu 
máli, þar sem verið getur, að einhverjir 
háttv. þra. eigi enn eftir að átta sig á

þvi, ætla jeg að stinga upp á þvi, að 
því verði vísað til landbúnaðaruefndar 
og þe8aari umr. frestað. Það er auðvit- 
að, að jeg geri þetta einungis af velvild 
til málsins. En því hefir verið hvislað 
að mjer, að frestun á samþykt tillög- 
unnar gæti leitt til þess, að hún fjelli 
síðar meir. Á þetta vil jeg engan trún- 
að festa, þ ví að jeg vil ekki væna neinn 
háttv. þm. þess, að hann láti hafa áhrif 
á sig til þess að greiða öðruvísi atkv. 
um málið seinna en hann hefði gert 
nú, eftir að hafa kynt sjer málavöxtu 
alla.

Jeg tek þetta fram til vonar og vara. 
Jeg undirstrika það, að jeg ætla ekki 
að svo komnu að kviða fyrir »agitation- 
um’ manna, sem kunna að standa bak 
við þetta mál í skúmaskotum.

Bjarni Jónsson: Jeg hefi ekkert 
á móti því, að till. sje vísað til nefnd- 
ar, eins og háttv. flm. (S. S.) leggur til. 
En þó ætti að vera hægt að ráða máli 
þessu til úrslita þegar, ef hátty. flm. (S. 
S.) gæti sagt deildinni, hver vill kaupa. 
(8 S.: Síra Brynjólfur Jónsson á 01- 
afsvöllum). Það væri ekkert á móti 
því að selja honutn, svo fremi að »ætt- 
jarðarætur* standi ekki að baki. Svo 
kalla jeg þá menn, sem braska í jarða- 
kaupum til þesa að pranga á úrvals- 
jörðum landsins og selja útlendingum. 
Þeim mönnum vil jeg ekkert selja og 
ekkert veita nema þetta nafn, sem mun 
eiga vel við þá.

ATKVGR.
Till. visað til landbúnaðarnefndar (sjá 

A. bls. 540) í e. hlj. og umr. frestað.

Á 10. fúndi i Nd., föstudaginn 26. 
apríl, var fram haldið einni umr. 
um till. (A. 10, n. 22).
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Frs«n. (Signrður Sigurðsson):
Jeg skal ekki að þessu sinni tefja tím- 
ann eða lengja þingtíðindin með langri 
framsögu. Jeg geri hvort eð er ráð 
fyrir, að þingmenn sjeu nú þegar ráðn- 
ir um atkvæði sin í þessu máli. Jeg 
fyrir mitt leyti tel það ekkert vafamál, 
hvernig þau eigi að falla.

Um á8tæðurnar fyrir þessarí till. hefi 
jeg áður getið í framsöguræðu minni, 
og svo eru þær tilfærðar í nál. land- 
búnaðarnefndarinnar í þessu máli, og 
læt jeg mjer því að þessu sinni nægja 
að vísa til þeirra á þgskj. 22.

Skal jeg svo ekki fjölyrða meir um 
málið.

Benedikt Sveinsson: Það er 
kunnugt, að hjer í deildinni hafa kom- 
ið fram tvær till., sem báðar fara í þá 
átt, að ráða stjórninni frá því að selja 
tvær landssjóðsjarðir. Þessar jarðir eru 
hvor um sig höfuðból í einhverri blóm- 
legustu sýslu landsins, Arnessýslu.

Báðum þessum till. hefir verið vísað 
til landbúnaðarnefndar. Hún hefir nú 
látið uppi álit sitt, en þó ekki nema 
um aðra till. (S. S : Hitt er á leið- 
inni) Jeg tel, að æekilegra hefði verið, 
að nefndin hefði látið uppi álit sitt um 
báðar till. i einu, þar sem svo margt 
er líkt um þær. Mundi það ekki litið 
spara umræður; en það er alkunna, að 
þegar þjóðjarðasölu ber á góma hjer á 
þingi, þá verður mörgum liðugt um mál- 
beinið.

Jeg legg því það til málanna, að 
þetta mál verði nú tekið út af dagskrá 
og látið bíða þess, að nefndin láti uppi 
álit sitt um hina till, og að þær verði 
siðan samferða hjer í deildinni.

Einar Jórsson: Jeg býst við, að 
jeg sje einna kunnugastur þar eystra af 
þeim þm., er hjer sitja; þess vegna vona

jeg, að tekið verði tillit til orða minna, 
er jeg læt uppi álit mitt í þessu máli.

Jeg er ekki samþykkur háttv. þm. 
N.-Þ. (B. Sv.) um það, að láta bæði 
málin fylgjast að. Hjer er um mjög 
mi8munandi ástæður að ræða. Eftir 
áliti Ágústs frá Birtingaholti stendur 
svo á um Ólafsvelli, að sá, sem býðst 
til þess að kaupa þá, ætlar sjer ekki 
að búa á þeim sjálfur; bæði er það, að 
hann er hniginn að aldri, og svo hefir 
hann ekki heldur búið um nokkurt 
skeið. Aftur á móti er kaupandinn að 
Gaulverjabæ ungur maður, sem ætlar 
sjer að búa á jörðinni fratnvegis. Sömu- 
leiðis er það alkunnugt, að sá, sem 
beiðist kaupa á Olafsvöllum, er maður 
lítt efnum búinn og mun þvi aldrei geta 
rekið jörðina með þeim krafti, er með 
þarf, en kaupandinn að Gaulverjabæ 
er aftur á móti maður sæmilega efnum 
búinn, sem bæði hefir vilja og vit á að 
reka þar góðan búskap, og hefir þegar 
reist jörðina úr niðurniðslu með dugn- 
aði á stuttum tíma.

Jeg hefi því orðið samfeiða meðnefnd- 
armönnum minum hvað aölu Olafsvalla 
snertir, en i hinu málinu mun jeg fara 
nokkuð mfnar brautir.
- Það er rjett bermt, að komið hefir til 
tals þar eyatra að setja á stofn bænda- 
skóla eða lýðskóla. Ef nú Olafsvellir 
eru, eins og sagt hefir verið, sjálfsagðir 
og beat hentir sem skólajörð, þá gildir 
þessi mótbára ekki gagnvart sölu Gaul- 
verjabæjar, því að ekki er þörf nema 
á einni jörð til slikra hluta.

Það er ekki heldur vÍBt, að skólinn 
verði endilega í Árnessýslu, því að þar 
sem líklega8t er, að báðar sýslurnar, 
Árnes- og Rangárvallasýslur, verði sam 
an um slika skólastofnun, þá getur skól- 
inn alt eina vel orðið í hinni síðar- 
nefndu eina og i hinni fyrnefndu.

Annars er það altaf tilfinningamál 
ð9*
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fyrir mönnum, þegar um þjóðjarðasölu 
er að ræða, og því álít jeg, að besta 
leiðin hefði verið og sje að vísa málinu 
til 8tjórnarinnar.

Frsm. (Sigurður Sigurðssou):
Það er rjett álitið hjá háttv. þm. N.-Þ. 
(B. Sv.), að margt er lfkt um þessar 
till., og má því gera ráð fyrir, að nið- 
urstaðan, sem háttv. deild kemst að um 
þær, verði hin sama, sem sje sú, að 
hvoruga jörðina beri að selja. En aftur 
á móti get jeg ekki verið honum sam- 
mála um það, að nú sje rjettast að fresta 
þessu máli, þar tii nefndin hafí látið 
uppi álit sitt um Gaulverjabæjarmálið.

Það má sem sje geta þess, að um þá 
till., sem nú liggur fyrir, stendur nefnd- 
in óskift og einhuga, en án þess að 
jeg ætli að fara að bera sögur út af 
nefndarfundum, þá býst jeg ekki við, 
að því verði að heilsa um till. viðvikj- 
andi Gaulverjabæ. Jeg geri líka ráð 
fyrir, að um þá till. geti af einhverjum 
misskilningi orðið frekari umræður, og 
er því að mínum dómi betra að útkljá 
þetta mál nú þegar og ræða svo hitt 
málið á sínum tima.

Jeg ætla því ekki nú að svara ræðu 
háttv. 2. þm. Rang. (E. J.) um Gaul- 
verjabæ, heldur geyma það þangað til 
málið verður tekið fyrir hjer í deild- 
inni.

Einar Jónsson: Jeg ætla mjer 
alls ekki að fara út i neinar kappræður 
út af þjóðjarðasölumálinu, sem hjer ligg- 
ur fyrir, og get þvi verið ósköp rólegur.

Jeg veit, að háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) 
er það kappsmál, að báðar þessar till. 
nái fram að ganga, en þrátt fyrir það 
ætti hann ekki að vera með neinar 
dylgjur um það í minn garð, að jeg sje 
ekki sem heilastur í þessu máli. Hann 
ætti heldur að vera svo hreinskilinn, að 
segja blátt áfram, að jeg sje mágur

Skúla 1 Bæ. En það get jeg sagt hon- 
um, að þótt hann ætli að nota það sem 
vopn á mig, þá mun það aldrei duga 
honum. Jeg álit, að ekki beri að kippa 
einni jörð út úr því kerfi, sem til er 
um þjóðjarðasölu, og um þá skoðun mun 
jeg ekki breyta, hvort sem í hlut á 
faðir, sonur eða mágur. Að jeg er þó 
sammála nefndinni um Ólafsvellina er 
af þvi, að svo sjerstaklega stendur á 
um þá, eins og jeg hefí áður sagt.

Jeg álít enn sem fyr, að bæði þessi 
mál eigi ekki að fylgjast að, og felli 
mig því eigi við þá till. háttv. þm. N,- 
Þ. (B. Sv.), að málið sje nú tekið út af 
dagskrá, en ekki mundi jeg vera því 
mótfallinn, að málunum verði nú þegar 
vísað til stjórnarinnar; ætlast til, að 
stjórnin gerði þann mismun á sölu, sem 
sanngjarn væri.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
skal ekki neita þvi, að jeg er sömu 
skoðunar og háttv. þm. N.-Þ. (B. Sv.) 
um það, að þar eð um er að ræða tvær 
till., sem báðar eiga við samstætt efni, 
þá hefði verið viðkunnanlegra, að þær 
hefðu báðar fylgst að hjer í deildinni, 
og mjer finst það óskiljanlegt, að nefnd- 
in skyldi ekki láta uppi álit sitt um 
báðar jarðirnar í senn.

Jeg skal ekki fara út i það að svo 
komnu máli, hvort hindra beri sölu 
jarðanna, en það er ekki fjarrí sanni, 
að jeg mundi verða feginn, ef nægileg- 
ar ástæður fengjust fyrir því að neita 
sölunni. Jeg er sem sje fremur mót- 
fallinn sölu þjóðjarða og kirkjujarða, og 
vil, ef unt er, ekki láta selja eina ein- 
ustu, en þó sist af öllu slíkar jarðir sem 
þessar.

Af þessu verður sjeð, að ekki hefði 
þurft mikið til þess að fá mig til að 
neita sölu þessara jarða, ef það er á 
annað borð hægt vegna anda laganna.

I.eiðin, sem farin hefír verið í þessu
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máli, er nokkuð vafasöm. Þegar sem 
sje stjórninni er heimilaö með lögum að 
selja allar þjóð- og kirkjujarðir, þá er 
það allóheppilegt að taka eina jörðina 
út úr og reyna að hefta sölu hennar 
með því að fá háttv. deild til þess að 
samþykkja þingsályktunartill i þá átt. 
Bending til stjórnar, sem lítur eins á 
málið og sú stjórn, sem nú situr að völd- 
um, hefði átt að veranægileg, þóttekki 
væri i slíku formi sem hjer.

Þar að auki hefði jeg búist við því, 
að háttv. flm. (S. S.) hefði spurt stjórn- 
ina, hvort henni fvndist ástæða til þess 
að taka þessa þingsályktuuai till. til 
greina, því að þótt hún verði nú sam- 
þykt, þá gefur það að skilja, að með því 
er ekki hægt að neyða stjórnina til þess 
að breyta á móti lögunum.

Jeg álít því, að- best sje að láta bæði 
málin fylgjæt að, og að taka eina jörð 
út úr tel jeg viðurhlutavert.

Þórarinn Jónsson: Jeg sje eng- 
ar líkur til þess, að málið verði nú tek- 
ið út af dagskrá, en jeg ætla samt að 
forðast að ræða mikið um jarðasöluna, 
heldur ætla jeg að athuga aðferðina, 
sem viðhöfð hefir verið í þessu máli, 
því að hún finst mjer allóviðfeldin.

Mjer líst sem sje ekki á það, að þótt 
einhverjar kvartanir komi til þingsins 
frá einstaka mönnum út af deilumálum 
heima í hjeraði, að það þá hlaupi upp 
til handa og fóta og samþykki þings- 
ályktunartill. um eða út af slíku. Að 
þessu heíir það líka verið svo, að þegar 
þingið hefir gripið inn í framkvæmdir 
stjórnarinnar í jarðasölumálinu, þá hefir 
það ætíð verið gert með lögum frá 
þinginu; enda sýnist það engri átt ná 
að innleiða þá reglu, að banna eða 
heimila sölu á jörðum með þingsálykt- 
un frá annari deild þingsins.

Auk þess virðist mjer svo, að eitt- 
hvað persónulegt felist að baki þessu

máli, og ætti þingið ekki að draga þess 
háttar mál inn til sín eða skifta sjer af 
þeim.

Jeg skal ekki um það segja, hvort 
sú jörð, sem bjer um ræðir, sje hentug 
eða vel fallin til að vera skólajörð, þótt 
því sje haldið fram af mótstöðumönnum 
sölunnar, sem æ og æfinlega er gert, 
hvort sem það á við eða ekki; jeg 
þekki staðhætti þar of lítið til að kveða 
upp slíkan dóm. En hitt veit jeg með 
vissu, að í þessu máli vantar ýrrsar 
þær upplýsingar, sem nauðsynlegar eru 
áður en gengið er til atkvæða um till. 
nefndarinnar.

T. d. vantar upplýsingar ura hin per- 
sónulegu atriði, sem að baki liggja mál- 
inu, hvort þau ekki beinlínis ranghverfa 
svo útliti þess, að ekkert sje á þvi að 
byggja, og svo vantar upplýsingar um 
það, hversu mikils virði jörðin myndi í 
raun og veru verða, ef þar yrði komið 
á þeim endurbótum, sem til standa. Því 
að það verð jeg að telja nauðsynlegt 
atriði, til þess að sennileg og sanngjörn 
virðing geti farið fram á jörðinni. Og 
þó að til rnála kæmi að selja hana, 
myndi það ekki, af þessum ástæðum, 
geta orðið að svo stöddu.

Annars býst jeg við, að háttv. flm. 
(S. S.) og háttv. deild sjeu mjer sam- 
mála um það, að óhætt muni vera að 
vísa málinu til stjórnarinnar. Mönnum 
mun i minni, hver orð hún hefir haft 
hjer í deildinni um þetta mál og jarða- 
sölumálið yfirleitt, þegar það hefir verið 
til umræðu á þinginu, og mun þvi eng- 
in hætta á, að hún hrapi að sölu slíkra 
jarða, sem hjer um ræðir, enda óhugs- 
andi, að hún telji sig bundna við þingsál. 
frá annari deild þingsins í þessu efni.

Jeg vil þvi leyfa mjer að koma með 
svo felda rökstudda dagskrá:

I fullu trausti fless, að landsstjóm- 
in afli sjer ítarlegra upplýsinga i 
flessu máli, og að þeim fengnum leiði
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það til lykta d þann hdtt, er hún 
telur rjett vera, tekur deildin fyrir 
nœsta mál á dagskrd.

Frsm. (Sigurður Sigurðsson):
Út af ræðu hæstv. forsætisráðherra, þar 
aem hann talar um, að sú leið, sem við 
flutning8menn höfum farið í þessu máli, 
sje ekki sem heppilegust, þá verð jeg 
að segja það, að jeg heyrði hann ekki 
benda á aðra leið heppilegri, er svo 
stendur á sem hjer.

Hæatv. forsætisráðherra gat þess, að 
stjórnin væri ekki skyldug að taka til 
greina þingsályktunartill., sem færi í 
bága við gildandi lög. Þetta má vel 
vera, en hins vegar er það alkunnugt, 
að stjórnin hefir kynokað sjer við að 
selja þjóðjarðir síðustu árin, og það 
gladdi mig að hevra, að hún skuli enn 
vera sama sinnis, því að jeg álit, að 
ekki beri að selja eina einustu þjóðjörð 
eða kirkjujörð, og síst slfkar jarðir, sem 
hjer um ræðir. En þegar leitað var til 
okkar þm. Árn. út af sölu Olafsvalla, 
þá sáum við ekki aðra leið heppilegri 
til þess að snúa oss til stjórnarinnar en 
þingsályktunarleiðina, og því völdum 
við hana.

Auk þess hygg jeg, að þeir, sem að 
málinu stóðu, mundu ekki hafa verið 
ánægðir með, að við hefðum að eins 
snúið okkur til hæstv. forsætisráðherra 
og fengið hjá honum eitthvert vilyrði 
fyrir þvi, að salan yrði ekki látin fram 
fara. Jeg er ekki með þessum orðum 
að bera brigður á það, að stjórnin haldi 
loforð sin. En jeg tel rjettast að koma 
til dyranna eins og maður er klæddur 
og láta málið koma sem best í dags- 
ljósið, en til þess sje jeg ekki aðra leið 
betri en þá, sem hjer hefir verið farin.

Hvað því viðvíkur, að hjer sje verið 
að taka einstaka jörð út úr, þá helgast 
það eingöngu af því, að um bana hefir 
verið beðið til kaups.

Það, sem háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. 
J.) talaði sjerstaklega um í sinni ræðu, 
að eitthvað persónulegt lægi að baki 
málinu, sem þyrfti að koma í dagsljós- 
ið, þá er mjer með öllu ókunnugt um 
það, og fyrir mjer er áreiðanlega ekk- 
ert persónulegt I því. Það leiðir því af 
þessu, að hreinasti óþarfi er að fresta 
málinu, og legg jeg því á móti dag- 
skránni.

Ekki ætla jeg mjer nú, fremur en 
áður, að svara háttv. 2. þm. Rang. (E. 
J.), því að þá mundi jeg neyðast til að 
fara að tala um mál, sem ekki er á 
dagskrá, en það tel jeg með öllu alveg 
óviðeigandi.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
skil ekki í þvi, hvers vegna háttv. flutn- 
ingsmenn komu ekki fram með lagafrv., 
því að þingsályktunartill. er hjer mjög 
ófullnægjandi. Gerum ráð fyrir, að nú 
verði samþ þingsályktunartill. sú, sem 
fyrir liggur, en eftir eitt eða tvö ár 
kann svo að koma beiðni frá sýslunefnd 
Árnessýslu um sölu á jörðinni, eða ný 
meðmæli með því, að hún verði seld, 
og yrði þá þingið að taka málið upp á 
ný. Svo ef fást ætti nokkur trygging 
fyrir þvi, að jörðin hjeldist í eigu lands- 
ins, þá hefði í stað þingsályktunartill. 
átt að koma hjer fram lagafrv., eins og 
háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. J.) líka benti 
á. Annars sje jeg ekki ástæðu til að vera 
að deila ura málið og eyða með því 
tima þingsins til ónýtis.

Bjarni Jónsson: Háttv. 1. þm. 
Húnv. (Þór. J.) talaði um, að hann væri 
hlyntur sölu þjóðjarða, og skil jeg því 
vel afstöðu hans. En eins og mönnum 
er ef til vill kunnugt, þá er jeg á gagn- 
stæðri skoðun. Jeg álít, að landið eigi 
ekki að selja jarðir sínar, og þó að jeg 
hafi stundum verið með því að selja 
þjóðjarðir, þá er það ekki af öðru en
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því, að jeg hefi ekki viljað gera einum 
hærra undir höfði en öðrum af þeim, 
sem kaupa hafa æskt. I þessu sam- 
bandi get jeg ekki leitt hjá mjer eina 
athugasemd. Það hefir verið færð sem 
ástæða móti sölunni, að einstakur mað- 
ur vilji kaupa jörðina, en ekki fleiri 
menn eða fjelag. Slík ástæða er ljett- 
væg, því að mjer finst sama, hvort einn 
maður eða þúsund koma fram með 
málaleitun; sje málaleitunin rjettmæt, á 
hún að ganga fram, sje hún órjettmæt, 
á bún ekki að ganga fram. Sú mála- 
leitun, sem hjer er farið fram á, er 
órjettmæt, af því að jörðin, sem hjer er 
um að ræða, er einhver mesta kosta- 
jörð, sem landið á, og hefir mörg skil- 
yrði til þess að verða margfait arð- 
bærri eign í framtíðinni en hún er nú. 
Þess vegna á hún að verða áfram lands- 
ins eign. Það var ekki alls kostar rjett, 
sem sagt var hjer í deildinni, að vant- 
aði skýrslu um framtíðarhag jarðarinn- 
ar. Ein8 og mönnum er kunnugt, hefir 
Alþingi veitt fje til áveitu úr Þjórsá 
yfir Skeiðin, einmitt mest um það svæði, 
sem heyrir undir þessa jörð; og má Al- 
þingi hafa vitað, er það veitti slíkt fje, 
að framkvæmdirnar mundu leiða til 
stórmikilla bóta á jörðinni. Þingið hefði 
aldrei farið að veita fje þarna, hefði 
það ekki fyrirfram vitað, að það fje 
mundi margfaldlega ávaxtast, og það 
eitt ætti að vera nægileg ástæða til 
þess, að landið seldi aldrei jörðina. Jeg 
álít því engar skýrslur vanta hjer.

Jeg get ekki sjeð, að rjettara hefði 
verið að koma fram með frv. í þessu 
máli en þingsályktunartill., þvi að 
stjórnin hefir fult vald til að neita söl- 
unni, þó að þingið ekki vilji; henni 
má því vera sama, i hvaða formi þing- 
viljinn kemur fram. Hæstv. forsætis- 
ráðherra tók heldur í þann strenginn, 
að þingið hefði átt að gefa út lög um 
söluna, en jeg veit, að honum muni

verða alveg nægilegt að fá þingviljann 
i þingsályktunartill.formi.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
vil að eins gera þá örstuttu athuga- 
semd út af ræðu háttv. þm. Dala. (B. 
J.), að ef hjer er um þingvilja að ræða, 
þá hefði þessi till. átt að koma frá Al- 
þingi, ekki að eins frá annari deildinni, 
heldur og hinni, því að engin vissa er 
fyrir, að hin deildin vildi fallast á það 
sama, svo að till. frá að eins annari 
deildinni getur ekki bundið stjórnina i 
þessu máli. Þetta hefir háttv. þm. Dala. 
(B. J.) ekki athugað, sem þó hefði átt 
að liggja honum nærri, úr því að hann 
fór að tala um vilja þingsins í þessu 
sambandi. Lagafrv. hefði því verið 
hjer heppilegra en þingsályktunartill., 
eins og jeg áður sagði.

Jón Jónsson: Það er eins ástatt 
um mig og háttv. 1. þm. Húnv. (Þór. J.), 
að mjer finst ekki ástæða til þess, að 
háttv. deild samþ. þessa þingsályktunar- 
tillögu. Vjer höfum fyrir oss álit sýslu- 
nefndar Árnessýslu, og mjer finst sumir 
háttv. þm. fara nokkuð óvirðandi orð- 
um um vilja hennar í þessu máli. Þvi 
að þótt sýslunefnd hafi áður verið á móti 
sölu á jörðinni, þá geta vel hafa komið 
fram nýjar ástæður í málinu, sem rjett- 
læta það fullkomlega, að henni hefir 
nú snúist hugur.

fiins verður að líta svo á, sem sýslu- 
nefnd álíti einhverja aðra jörð en þessa 
heppilega fyrir alþýðuskóla, enda er 
það líka játað i fylgiskjali þvi, sem 
prentað er með tillögunni, að sumt mæli 
fremur með Skálholti sem skólajörð. 
Skálholt virðist líka að mjög mörgu 
leyti heppilegri staður fyrir alþýðuskóla 
en Olafsvellir, og má benda á, að þar 
var frægast skólasetur landsins um marg* 
ar aldir.

Jeg held, að háttv. flutnm. (S. S.) hafl
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gefið í skyn, að hætta væri á, að farið 
yrði að braska með jörðina, ef hún yrði 
seld.

Nefndin minnist ekki á þetta, og ástæð- 
ur hennar eru, að því er mjer virðist, 
fremur veikar. En ef háttv. flutnm. (S. 
S.) hefir eitthvað fyrir sjer í þessu, þá 
er það gild ástæða. Að eins er það 
undarlegt, að sýslunefnd skuli þá hafa 
sjest yfir hana.

En nú vitum við, að stjórnin heldur 
fast í þjóðjarðirnar, selur þær ekki, 
nema það sje alveg sjálfsagt samkvæmt 
lögunum. Því virðist mjer tillaga þessi 
óþörf. < >þartí fyrir þingið að útiloka 
8ölu þessarar jarðar, enda ekki svo gild- 
ar ástæður færðar fyrir tillögunni, að 
nauðsynlegt sje að taka í taumana. Þing- 
ið hefir jafnan sýnt sig fylgjandi þjóð- 
jarðasölunni, og mun vera það enn. 
Gæti verið mótsögn í því að banna sölu 
þessarar jarðar, ef ekki eru alveg sjer- 
stakar ástæður til þess. En þær liggja 
ekki fyrir. Því vil jeg láta stjórnina 
hafa veg og vanda af þessu máli.

Pjetur Jónsson: Mjer þótti und- 
arlegt, hvernig hæstv. forsætisráðherra 
tók í þetta mál, því að mjer finst að hon- 
um ætti að vera það Ijúft að vita vilja 
þingsins, sjerstaklega ef hann færi í 
sömu átt og stjórnarinnar. En vilji 
hennar er að selja ekki þjóðjarðir að 
svo komnu. Það hefir hún áður látið 
í ljós.

Hjer er verið að slægjast eftir jörð, 
sem er á áveitusvæði, sem landssjóður 
leggur mikið fje til. Jeg skil ekki i 
þvi, að nokkur þingmaður geti verið 
með þvi að selja nokkra þá jörð, sem 
landið hefir sjerstaklega tekið til þess 
að gera endurbætur á.

Jeg játa, að annar vegur gat verið 
viðkunnanlegri til þess að láta stjórnina 
vita vilja þingsins heldur en þe3si þings- 
ályktunartillaga. Qg mjer finst beinasti

og stysti vegurinn sá, að hæstv. forsæt- 
isráðherra lýsi hjer yfir því, að hann 
ætli sjer alls ekki að selja þessa jörð. 
Þá þarf ekki að samþykkja þessa áskor- 
un. En það er sannast að segja, að 
þótt stjórnin sje á móti þjóðjarðasölu, 
þá er eðlilegt, að hún sje hikandi í því 
að framfylgja sinni eigin skoðun þar, 
eftir útreið þá, sem frv. stjórnarinnar 
i fyrra, um frestun á sölu þjóðjarða og 
kirkjujarða, fjekk hjer í þinginu.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
er fús til þess að svara fyrirspurnum 
þessu máli viðvíkjandi. Sjerstaklega 
hefði mjer verið kært, að nefndarálitin 
um hvorttveggja söluna, á Olafsvöllum 
og Gaulverjabæ, hefðu, verið lögð fram 
og rædd í einu. Þá hefði verið hægara 
að svara fyrirspurnum, sem að málinu 
lúta, í heild sinni. En nú hefir háttv. 
flm. (S. S.) lýst yfir því, að það þýddi ekki 
þótt stjórnin lýsti yfir vanþóknun sinni 
á þjóðjarðasölu, því að viðtakandi stjórn 
gæti virt stefnu fyrirrennara sins að 
vettugi og breytt öðruvísi. Annars 
fanst mjer háttv. þm. S.-Þ. (P. J.) alt 
annað en ljós í ummælum sínum, þar 
sem hann talaði um, að stjórnin hefði 
verið hikandi í þjóðjarðasölumálinu. 
Hann ætti þó að muna, að í fyrra lagði 
stjórnin fyrir þingið frv. um frestun á 
þjóðjarðasölu, og var það ekki stjórnar- 
innar sök, að þingið feldi það frv. 
Stjórnin er alls ekkert hikandi t þessu 
máli, þótt jeg hins vegar búist við því, 
að hún telji sjer skylt að selja, ef ein- 
hverjar sjerstakar ástæður eru ekki fyr- 
ir hendi. Ef háttv. deild vill spyrja 
um eitthvað sjerstakt, er jeg fús til 
þess að svara.

Einar Jónsson: Háttv. þm. S.-Þ. 
(P. J) skaut þvi fram, að það ætti alls 
ekki við, að nokkur þm. gæti verið með 
því að selja jörð, sera landssjóður hefði
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sjerstaklega lagt fram fje til þess að 
gera endurbætur á. En slíkt flnst mjer 
engin ástæða. Ef þingið eða lands- 
stjórnin sjer ástæðu til þess að styrkja 
eitthvert landssvæði, þá gerir hún það 
án þess að hafa það fyrir augum að 
taka sjerstök rjettindi einstakra manna 
i staðinn. Fjeð, sem fram er lagt, á að 
koma landsmönnum til góða, en ekki 
landssjóðnum, á annan hátt en þann, 
að tekjur hans aukast við aukin gæði 
lands.

Einar Arnórsson: Það er að eins 
örstutt athugasemd, sem jeg vildi koma 
með út af ræðu hæstv. forsætisráðherra. 
Mig hefir nefnilega furðað á þvi, hve 
skift hefir um i ræðum hans, en þær 
eru þegar orðnar fjórar í þessu raáli. 
Mjer heyrðist fyrst, er hann talaði, að 
hann væri feginn þvi, ef háttv. deild 
fyndi nægilega ástæðu til þess að skora 
á stjórnina að neita sölunni, og feginn 
þvi, að þingsályktunartillagan kom fram, 
því að með því móti væri hann löglega 
afsakaður. Nú er það vitanlegt, að þing- 
ið var á alt annari skoðun en stjórnin 
i þjóðjarðasölumálinu i fyrra, þar sem 
það feldi frv. hennar um frestun ásölu 
þjóðjarða. Þetta vissi hæstv. stjórn full- 
vel, og vjer bjuggumst við því, að hún 
teldi sig því einmitt nú úr öllum vanda 
gagnvart kaupbeiðendum, ef þingsálykt- 
unartillaga sú, sem hjer liggur fyrir, 
yrði samþykt, teldi sig löglega afaakaða, 
bæði gagnvart hlutaðeigendum og þing- 
inu. Og jeg geng líka að því visu, að 
hæstv. stjórn taki þingsályktunartillög- 
una til greina, nema hún lýsi hjer beint 
yfir þvi, að hún geri það ekki. Menn 
vita, að sýslunefnd Árnessýslu hefir ver- 
ið á mörgum áttum i málinu. Árið 1914 
kom fram hjá henni ein skoðun i því, 
árið 1916 önnur og nú, árið 1918, sú

Alþt, 1918. B. (39. löggj&f&rþing)

þriðja, gagnstæð þeirri, sem uppi á ten- 
ingnum var áður.

Það 8ýnist því valt að byggja mikið 
á áliti sýslunefndarinnar. Tillagan er, 
sem sagt var, komin fram til þess, að 
stjórnin standi betur að vigi um að 
neita um söluna, bæði gagnvart þingi, 
sýalunefnd og kaupbeiðendum. Þessa 
jörð er rangt að seija nú, og það á 
háttv. deild að láta stjórnina vita. En 
stjórnin er væntanlega einnig á sömu 
skoðun.

Forsætisráðherra (J. M.): Hv.
2. þm. Árn. (E. A.) var að finna að þvi, 
hve oft jeg hefði tekið til máls um 
þetta lítilfjörlega atriði. Það getur vel 
verið, en þess minnist jeg, að þegar 
þessi háttv. þm. (E. A.) sat i ráðherra- 
sætinu, gerði hann hið sama. Jeg man, 
að hann svaraði þá einatt hverju atriði, 
sem til hans kasta kom, og jeg ámæli 
honum ekki fyrir það. Jeg bjóst sem 
sagt ekki við aðfinslu fyrir þetta. Auk 
þess furðaði mig á þvi, að sarni háttv. 
þm. (E. A.) skyldi þurfa að snúa út úr 
orðum mínum. Jeg sagði aldrei, að jeg 
hefði orðið glaður er þingsályktunartil- 
lagan kom frara; þvert á móti taldi jeg 
hana óþarfa.-

Einar Arnórsson: Að eins ör- 
stutt athugasemd. Það var hreinn mis- 
skilningur hjá hæstv. forsætisráðherra, 
að jeg væri að finna að því, hve oft 
hann bafi tekið til máls, Mjer hefir alls 
ekki dottið i hug að anupra hann fyrir 
það. Hann er því óþarflega hársár. 
Hitt er satt, að hann hefir tekið oft til 
máls, en jeg hefi ekkert við það að at- 
huga.

Frsm. (Sigurður Sigurðsson):
örstutt athugaserad. Hæstv. forsætisráð- 

«0
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berra hefir aftur ítrekað það, að þessi 
tillaga fengi að bíða eftir Gaulverja- 
bæjartillögunni. Jeg sje enga ástæðu 
til þesa. En hins vegar er honum óhætt 
að trúa því, að jeg legg engu minni 
áherelu á það, að Gaulverjabær sje ekki 
seldur. Qann þarf því ekki að ímynda 
pjer, að hjá mjer ráði neitt persónulegt 
í þessu máli, þótt jeg vilji láta samþ. 
tillögu þessa nú þegar. Jeg held, að 
frestun hennar yrði til þess að lengja 
umr. um hana enn meir en orðið er, 
og alt það verði endurtekið í umræð- 
unum um Gaulverjabæ, sem sagt hefir 
verið hjer í dag.

Viðvíkjandi ræðu háttv. 1. þm. N -M. 
(J. J.) skal jeg geta þess, að það er 
rjett, sem hann sagði, að jeg vjek að 
því i flutningsræðu minni, að hætta gæti 
verið á þvi, að þessi jörð, ef hún yrði 
seld, lenti i braskarahöndum. Sú skoð- 
un mín hefir ekki breyst, enda þótt þess 
sje ekki sjerstaklega getið í nefndarálit- 
inu. En þar er þessu ekki slept vegna 
þess, að nefndinni sje ekki ljóst, að sú 
hætta vofir jafnan yfir jörðum, sem seld- 
ar eru úr eigu þess opinbera. Svo að 
ef það ríður baggamunninn hjá honum, 
þá skal jeg skal taka það fram, að þessi 
hætta er ekki útilokuð. Því er honum 
óhætt að trúa.

Einhver gat þess, að sýslunefnd Ár- 
nesinga hefði leyft sölu á jörðinni 1914. 
Því máli var þannig farið, að Jón Bild- 
fell frá Ameríku falaðist þá eftir jörð- 
inni. Sýslunefndin saraþykti þá að selja 
honum með því skilyrði, að hann setti 
þar upp fyrirmyndarbú og byggi þar 
siðan svo og svo mörg ár. Að eins 
með þessum skilyrðum vildi sýslunefnd- 
in selja honura. En svo kom aldrei til 
þess, að gengið væri að þessum skilyrð- 
um, og varð því ekki af sölunni.

Þórarinn Jónsson: Qáttv. frsm. 
(S. S.) gat þess, að það væri ekki rjett,

sem jeg tók fram, að hjer myndi eitt- 
hvað persónulegt liggja á bak við. Qann 
ljet þess getið, að frá sinni hlið væri 
það ekki, og það getur líka verið rjett. 
En það horfir undarlega við, þegar 
maður sendir þingmönnum bijef og segir 
þar svo eða svo frá, en svo kemur 
annar maður og segir, að brjefritarinn 
vilji fá jörðina handa syni sínum o. s. 
frv. Qjer er eitthvað persónulegt, og 
býst jeg við, að það vaki fyrir fleirum 
en mjer. En það má vel segja, og er 
líklega skoðun háttv. frsm. (S. S.), að 
ekki sje mikið að marka álit sýslunefnd- 
ar. En af því, að sýslunefnd hefir verið 
og er að lögum mikill aðili í málinu, 
get jeg ekki gengið fram hjá áliti henn- 
ar, er jeg legg það móti áliti eins 
manns. Og þótt hún sje nú komin á 
aðra skoðun en hún hafði áður, þá get- 
ur vel verið og er líklegast, að síðasta 
skoðun hennar sje hin rjetta, og bygð á 
þvi, að nú hafi hún fengið hinar bestu 
upplýsingar. Jeg held því, að ummæli 
mín um persónulegt atriði í málinu sjeu 
ekki ofmæit.

Qáttv. þm. Dala. (B. J.i kvað á sama 
standa, hvort bygt væri á áliti eins eða 
fleiri, t. d. 100 manna, að eins að máls- 
atriði væru rjett. Getur vel verið nokk- 
uð í því, en þó getur ekki verið sama, 
hvort ræða er um álit eins eða hundrað 
manna, því að eftir því, sem fleiri menn 
sanna eitt atriði, verðui- að telja það 
ábyggilegra, og hvort málsatriðið er 
hjer rjett getur hann ekkert sagt um 
fremur en jeg. Taldi jeg því rjett að 
leita frekari upplýsinga og fresta söl- 
unni. Og jörðin verður ekki heldur 
metin rjett fyr en sjeð verður, hve mikl- 
um umbótum hún getur tekið.

Jeg hefi nú heyrt, að sumir hv. þm, 
t. d. háttv. þm. S -Þ. (P. J.), vilja gera 
sig ánægða með yfirlýsingu frá hæstv. 
foreætisráðherra. Þeir treysta þá stjórn- 
inni til að fara rjetta leið í málinu.



949 Þingsályktanir afgreiddar til landsstjórnarinnar
Ólafsvallasalan.

950

Geta þeir þá vel verið með dagskrár- 
till. minni, og vona jeg því, að hún 
verði samþykt.

Benedikt Sveinsson: Mjer finst 
hreinn óþarfi að líta á þetta mál sem 
persónulegt mál. Það er kunnugt bæði 
um þessa jörð og hina, Gaulverjabæ, 
að þær eru höfuðból, hvor í sinni sveit. 
Báðar eru jarðirnar á áveitusvæðinu, 
sem landið leggur mikið fje í, og hvor 
jörðin fyrir sig er kostajörð og lang 
stærsta jörðin að hundraðatali í sinni 
sveit. Hjer á þvi alls ekki að metast 
um, hvort hjer vanti sönnunargögn fyr- 
ir einhverjum undirróðri, er á bak við 
liggi tillöguna, er hjer liggur fyrir. Tel 
jeg, að þingið geti vel lýst yfir því, af 
þeirri þekking, sem það hefir á jörðun- 
um, að það vilji ekki láta selja þær, og 
skotið því til stjórnarinnar með þings- 
ályktun að selja ekki.

í 1. gr. kirkjujarðasölulaganna frá 
16. nóv. 1907 er stjórninni veitt heim- 
ild til að seija ábúendum kirkjujarða 
ábýli sín, en í 2. gr. sömu laga ergerð 
sú undanþága að

»Heimild þessi nær ekki til kirkju- 
jarða þeirra, er prestar sitja á, eða 
að áliti sýslunefndar, þar sem jörð- 
in liggur, eru hentugar til embætt- 
isseturs, fyrir skóla, sjúkrahæli eða 
til annara almenningsnota«.

Nú er það auðvitað um höfuðból þau, 
sem hjer um ræðir, að ef nokkur jörð 
eða jarðir í sýslunni er hentug til al- 
mennra nota, þá eru það þessar. Þarna 
hefir því stjórnin hreint og beint skyldu 
til að neita um kaup á jörðinni, sam- 
kvæmt »anda« eða tilætlun laganna. 
En samkvæmt bókstafnum á þetta að 
vera komið undir áliti sýslunefndar. 
Auðvitað er þetta sett í lögin vegna 
þess, að gert var ráð fyrir, að sýslu- 
nefndir stæðu vel að vigi til þess að

dæma um þessi efni, og oft betur en 
landsstjórnin, er ætla mátti að siður 
þekti til í fjarlægura hjeruðum, — en 
tilætlun hefir engan veginn verið sú, 
að sýslunefndir hefðu neitt hæstarjettar- 
vald i þessum efnum.

Nú er það kunnugt, að hjer hafaskoð- 
anir sýslunefndar verið mjög á reiki, 
hún orðið margsaga, eða eins og háttv. 
2. þm. Árn. (E. A.) tók fram, látið frá 
sjer fara þrjú mismunandi álit með 
skömmu millibili. Yfirlýsing sýslunefnd- 
ar verður því ekki að miklu hafandi. 
Þingið verður að byggja á eiginni þekk- 
ingu, enda er það engin vorkunn, því 
að jarðirnar eru báðar alkunnar. Og 
það hlýtur að verða þyngra á metun- 
um, hvernig jarðirnar eru í raun og 
veru, heldur en hvað sýslunefnd segir 
um þær í hvert sinn. Jeg verð að lita 
svo á, að samkvæmt anda laganna hafi 
stjórnin' hreint og beint enga heimild til 
að selja þessa jörð.

Háttv. 2. þm. Rang. (E. J.) vildi gera 
mun á ábúendum þessara jarða, þar 
sera annar væri hættur búskap, en hinn 
ungur og áhugasamur framkvæmda- 
maður. Skal jeg ekkert fara út í þá 
sálma, því að það tel jeg þinginu auka- 
atriði. Aðalatriðið er, að þingið vill 
ekki selja höfuðból á Suðurlandsundir- 
lendinu, þar sem verið er að gera stór 
ar umbætur á alþjóðarkostuað.

Þar sem háttv. 2. þm. Rang. (E. J.) 
talaði um, að ekki þyrfti nema eitt al- 
þýðuskólasetur austanfjalls og þvi nóg, 
að landssjóður hjeldi eftir að eins einu 
höfuðbóli í eignsinni, þá voru þau ummæli 
hans mest út loftið. Fyrst og fremst er 
þess að gæta, að hjer gæti verið um 
fleiri skóla að ræða en lýðskóla eða al- 
þýðuskóla, þvi að viða hefir verið synj- 
að um sölu á opinberum jarðeignum, af 
því að þar væri hentugt setur fyrir 
barnaskóla, En í öðru lagi er hvor-

U0*



952Þingsályktanir afgreiddar til landsstjórnarinnar.
Ólafavallasalan. — Landebankaútibú á Siglnfirði.

951

tveggja jörðin á margan annan veg til 
þess fallin að koma til almenningsnota. 
T. d. mætti setja þar upp fyrirmyndar- 
bú eða kynbótabú, eða einhver önnur 
fyrirtæki til fremdar landbúnaði eða 
annari menningu landsins. Er þá betra, 
að landið eigi slíka jörð, i stað þess að 
þurfa ef til vill að kaupa slika jörð, er 
til kæmi, af einstökum mönnum dýrum 
dómum. Það er verið að tala um að 
setja lýðskóla á stofn í Skálholti. Hvað 
myndi sú jörð .kosta? (E. «T. og 8. 8.: 
Hún fæst ekki!). Hún myndi líklega 
kosta 100—200 þúsundir króna. Væri 
það ‘því hinn mesti barnaskapur, ef 
þingið Ijeti nokkurt tækifæri ónotað til 
þess að stemma stigu við sölu helstu 
höfuðbólanna i blómahjeruðum landsins. 
Vil jeg því samþykkja þessa þingsálykt- 
unartill. heldur en dagskrána. Þótt jeg 
viti, að núverandi stjórn sje andvíg sölu 
þjóðjarða og kirkjujarða, þá er hins að 
gæta, að ef svo færi, að þessari stjórn 
yrði steypt, þá er engin trygging fyrir 
því, að næsta stjórn líti líkt á málið, 
eða vildi efna þau loforð, er fyrirrenn- 
arar hennar gæfu, ef þau færu í bág við 
skoðanir hennar á efni málsins. Tel 
jeg því rjett að samþykkja till. háttv. 
þm. Árn. (S. S. og E. A.). Hún er ótví- 
rætt og ákveðið form á neitun þingsins, 
og skora jeg því á deildina að fella 
dagskrána, en samþykkja þingsályktun- 
artill. þá, er hjer liggur fyrir.

Forseti: Hjer hefir komið fram 
till. um að taka málið út af dagskrá, 
en um það er ágreiningur, þar sem 
flutningsmaður er á móti þvi. Mun jeg 
því leita atkvæða deildarinnar.

ATKVGR.
Felt með 19 : 3 atkv. að taka málið 

af dagskrá.
Rökstudda dagskráin frá 1. þm. flúnv..

Þór. J., (sjá A. 42) feld með 16:4 
atkv.

Tillgr. samþ. með 23 : 2 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli.og sögðu

já: E. Árna., E. J, G. Sv., H. K., J.
B., M. G., M. P., M. Ó, P. J., P. 
0., P. Þ., S. S., S. St., St. St., Sv. 
Ó., Þorl. J., Þorst. J., B. Sv, B. J., 
B. K., B. St., E. A., Ó. B.

nei: J. J., Þór. J.
J. M. greiddi ekki atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. afgr. sem

ályktun neð r i deild ar 
Alþingis.
(Sjá A. 31).

2. Landsbankaútibú á SiglufirOi.
Á 6. fundi í Nd, laugardaginn 20. 

apríl, var útbýtt
Tillögu til þingsdlyktunar um að skora 

d landsstjómina að hlutast til um, að sett 
verði á stofn d Siglufirði átibá frá 
Landsbarika Islands (A. 18).

Á 8. fundi í Nd., þriðjudaginn 23. 
apríl, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

A 9. fundi i Nd , miðvikudaginn 24. 
apríl, var till. tekin til e i n n a r u m r.

Flm. (Sttfán Stefánsson): Tili. 
þessi, sem vjer flutningsmenn nú ber- 
um fram, er flutt samkvæmt einróma 
ósk þeirra manna á Sigluflrði, sem 
verslun og útveg stunda þar. Skjöl frá 
kaupmanna- og verslunarmannafjelagi
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Siglufjarðar bafa legið fratnmi á lestr- 
areal Alþingis nú fyrirfarandi daga, og 
sýna þau skjöl ljósast, hvebrýn þörf er 
á því, að þetta mál nái fram að ganga; 
annars ætti ekki að þurfa að lýsa því, 
hver nauðsyn er á bankaútibúi í öðrum 
eins útvegs- og atvinnurekstrarbæ eins 
og Siglufjörður er; þar mun sjávarút- 
vegur vera rekinn í stærri stíl en jafn 
vel á nokkrum öðrum stað á landinu, 
og þvi bæði viðskifta- og peningavelta 
afarmikil. Bankaútibú er þvi eitt með 
fyrstu lifsskilyrðum fyrir Siglufjörð, eigi 
hann að geta notið sín sem hinn allra 
besti útvegsstaður á Norðurlandi og uni 
leið verið mikill og hagkvæmur veisl- 
unarbær. Að vísu eru tvö bankaútibú 
á Akureyri, en þau eru í svo mikilli 
fjarlægð, að mjög oft kostar stórfje að 
ná til þeirra, og dæmi eru til þess, að 
það hefir kostað hlutaðeiganda fleiri 
hunduð krónur að fá einn víxil á Ak- 
ureyri. Þetta er og i sjálfu sjer eðli- 
legt, því að liggi manni á Siglulirði á 
peningum eða öðru því, sem leita þarf 
með til útibúanna á Akureyri, er oft 
ekki annað fyrir hann að gera en að 
senda þangað skip eða mótorbát, og 
geta allir gert sjer í hugarlund, hvað 
alikt muni kosta, einkum þegar taka 
þarf skipin svo að segja af fiskimiðun- 
um, og afiatjón bætist ofan á annan 
kostnað við þessar ferðir. Það sjá því 
allir, að hjer er brýn nauðsyn til um- 
bóta.

Kaupmannafjelag Siglufjarðar hefir 
rjettilega bent á það i skjali sínu, að 
samkvæmt verslunarskýrslum, útgefnum 
af hagstofunni í Reykjavík fyrir árið 
1914, þá sje Siglufjörður þriðji verslun- 
arstaðurinn i röðinni að verslunarmagni; 
að eins Reykjavík og Akureyri eru 
hærri. Siðan Landsbankinn komst á 
fót, 1885, hafa að eins þrjú útibú verið 
sett á stofn frá honum. Hygg jeg, að 
árið 1885 hafi menn ekki gert sjer í

hugarlund, að svona seint gengi að 
fjölga útibúunum, eins og raun hefir á 
orðið. Er það von mín, að bankastjórn- 
in taki nú upp aðra stefnu og sýni 
meiri áhuga en verið hefir um fjölgun 
útibúa, og á þá Siglufjörður að sjálf- 
sögðu að verða næstur í röðinni. Því 
að þótt sjerstaklega hafi verið gert ráð 
fyrir útibúum á ísafirði, Akureyri og 
Seyðisfirði í upphafi, þá finst mjer, að 
ekki verði gengið frara þvi, að Siglu- 
fjörður er ómótmælanlega þriðji mesti 
kaupsýslustaðurinn á landinu. Það sýna 
verslunarskýrslurnar, eins og áður er 
bent á. Og hvar er þörf fyrir banka- 
útibú, ef ekki á slíkura stað?

Það er bent á það í fundarályktun 
Kaupmanuafjelags Siglufjarðar, að það 
mundi vera hægt að fá útlendinga til 
þe8s að leggja fje i að koma »privat«- 
banka á fót þar á staðnum, en við eig- 
um ekki að láta útlendinga komast þar 
að fyr en það er fullsannað, að Lands- 
bankinn vilji ekki eða geti ekki stofn- 
að útibúið. En það vona jeg að reynsl- 
an sýni ekki, heldur sjái bankinn bæði 
sóma sinn og hag í þvi, að koma þar 
á fót útibúi, en láti ekki útlenda stór- 
eignamenn fleyta rjómann af þeirri pen- 
ingastofnun, er þarna hlýtur að rísa 
upp nú á næstu tímum. Vil jeg svo að 
lokum leggja til, að urar. um raálið 
verði frestað og þvi vísað til allsherjar- 
nefndar.

Pjetur Jónsson: Jeg er meðmælt- 
ur því, að útibúum sje fjölgað, eftir því 
sem kringumstæður leyfa, og lít svo á, 
að Landsbankinn hafi farið of hægt í 
þvi hingað til og horft helst til mikið 
í kostnað, sem af því leiddi. Það er 
mjög sennilegt, að Siglufjörður standi 
mjjjg nærri, þegar um það er að ræða, 
hvar næst skuli setja útibú á stofn. 
Hins vegar álít jeg, að viðskiftaveltan 
á Siglufirði, þegar hún er scm mest, ep
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það er stuttan tima árs, sje hverju litlu 
útibúi ofvaxin. Og það er nú svo um 
þingsályktunartill. þessa, að hún þarf 
að athugast rækilega, að minu áliti, áð- 
ur en hún fær fram að ganga.

Það er nýbúið að setja á stofn tvö 
útibú frá Landsbankanum fyrir áskor- 
anir Alþingis, og tvær eða þrjár þings- 
ályktunartill. liggja nú frammi um stofn- 
un nýrra útibúa. Mjer sýnist þessu 
útbúamáli í óefni stefnt, ef Alþingi tek- 
ur það svona í smábútum, eftir þvi sem 
að berst, og vill þrýsta bankanum til 
þesB að stofna útibú svona nokkuð holt 
og bolt, eftir því sera menn hafa dugn- 
að til að ota fram sinum tota. Það 
er vitanlegt, að það fer nokkuð eftir 
kappgirni manna og árvekni þingsins, 
hverjir eru framgjarnastir í því að bera 
fram till. um þetta og hitt vegna kjör- 
dæma sinna. Mjer finst útibúamálið 
vera svo lagað, eins og mörg fleiri, að 
það þurfi að takast til rækilegrar íhug- 
unar í heild. Jeg vil því skjóta því til 
allsberjamefndar að athuga alt þetta 
útibúaraál i heild sinni. Jeg geri enn 
fremur ráð fyrir, að málið þurfi að ræða 
við bankastjórnina, og kæmi mjer ekki 
á óvart, þótt bæði henni og fleirum 
fyndist óheppilegur timi nú til þess að 
leggja frara fje til nýrra útibúa. En jeg 
get verið sammála háttv. flm. (St. St) 
um það að ýta undir, að útibúamálinu 
sje haldið vakandi.

Atvinnnmálaráðherra (8. J.):
Háttv. þm. S.-Þ. (P. J.) tók af mjer 
ómakið með sumt af því, sem jeg vildi 
sagt hafa um þingsályktunartill. þá, sem 
hjer er fram komin. Nú stendur svo 
á, að einmitt í dag er til umr. þings- 
ályktunartill. í Ed., um að setja á stofn 
útibú frá Landsbankanum í Vestmapna- 
eyjum. Má ganga að því vísu, að all- 
góð rök verði færð fyrir nauðsyn slíkr- 
ar stofnunar þar. Vitaskuld er i lögum

Landsbankans gert ráð fyrir þvi, að 
bankinn komi á fót útibúum, jafnvel á 
sem flestum stöðum, þar sem brýn þörf 
er til, og eftir því sem ástæður hans 
leyfa, enda geri jeg ráð fyrir, að banka- 
stjórnin sje fús til þess, eftir þvi sem 
hún best getur; en nú hefir á þessuári 
verið stofnuð útibú á Eskiflrði, og í 
Arnessýslu kemst útibú væntanlega á 
stofn einnig á þessu ári.

Ef lengra skal fara í þessu efni þeg- 
ar í stað, vil jeg taka undir með síðasta 
ræðumanni (P. J ), að þingið íhugi ná- 
kvæmlega, hvort þörfin sje mjög brýn 
fyrir fleiri útibú nú þegar. Sjálfsagt 
má benda á fleiri staði en þá áður- 
nefndu, þar sem útibús þyrfti með; vil 
jeg þá sjerstaklega nefna hjeruðin, sem 
liggja að Breiðafirði og Húnaflóa, sem 
eru fjölbygð og eiga vafalaust mikla 
framtið fyrir höndum, og á báðum þess- 
um stöðum eiga 3 sýslufjelög hlut að 
máli.

Það er ekki svo að skilja, að jeg 
vilji mæla á móti því, að Siglufjörður 
og Vestmannaeyjar fái útibú, en jeg 
veit, að peningar Landsbankans eru 
talsvert bundnir við lán vegna dýrtíð- 
arinnar, og vil leggja áherslu á, að öll 
varfærni sje viðhöfð i þessu máli, eins 
og nú standa sakir. Vil jeg leggja til, 
að málinu sje vísað til fjárhagsnefndar, 
en ekki allsherjarnefndar; tel það heppi- 
legra.

Flm. (Stefán Stefánsson): .Jeg 
get verið þakklátur hæstv. atvinnumála- 
ráðherra fyrir undirtektir hans í þessu 
máli, og engu síður háttv. þm. S.-Þ. 
(P. J.), sem kannaðist þegar við, að 
þörfin fyrir útibú á Siglufirði mundi vera 
svo mikil, að jafnvel eitt útibú mundi 
ekki fullnægja þörflnni. Það er því síst 
að ófyrirsynju, að Siglufjörður fer af 
stað og biður um útibú. Þörfln og kvört- 
unin fara bjer saman, og má nú öllum
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vera það ljóst, hversu eðlilegt það er, 
að Siglufjörður þurfl að hafa bæði þetta 
og fleira út af fyrir sig.

I greinargerð þeirri með frv., sem 
jeg drap á i fyrri ræðu minni, er áætl- 
að, að útfluttar og innfluttar vörur frá 
og til Siglufjarðar muni að heimsstyrj- 
öldinni lokinni nema ca. 9 miljónum 
króna á ári. Þetta mun engan veginn 
of í lagt, og geta háttv. þm. sjálfir sann- 
fært sig um, að þeir póstar í áætluninni, 
sem mestu varða, sjeu mjög sennilega 
áætlaðir. En sá staður, sem hefir við- 
skiftaveltu, verslun og útveg upp á nær 
9 miljónir króna, þarf auðsjáanlega að 
hafa peningastofnun, eins og jeg hefí 
margtekið fram, og slíkt má ekki drag- 
ast. Jeg þekki ekki, hversu brýn þörf 
bankaútibús er í Vestmannaeyjum, en 
þó er mjer næ8t að halda, að þörfin sje 
þar engu meiri en á Siglufirði.

Það gleður mig að heyra frá hæstv. 
stjórn, að bankastjórn Landsbankans sje 
fús til þess að setja á stofn útibú. Sje 
svo, þá er bankastjórninni að fara fram, 
því að ekki heflr hún verið fíkin i 
fjölgun útibúanna undanfarið. En þar 
sem þessi heppilega stefnubreyting 
bankastjórnarinnar heflr orðið, þá treysti 
jeg henni nú til þess að vera svo víð- 
sýn, að sjá, að Siglufjörður á að vera 
næstur í röðinni með að fá útibú.

A siðasta þingi var málum þeim, sem 
bankana snerti, vísað til allsherjarnefnd- 
ar, og vil jeg, að sama sje oú, enda 
flestir þeir sömu í allsherjarnefnd og i 
fyrra. Held jeg því fast við fyrri till. 
mina, um að málinu verði vísað til alls- 
herjarnefndar.

ATKVGR.
Till. vísað til allsherjarnefndar (sjá 

A. bls. 541) með 14:12 atkv., að við- 
höfðu nafnakalli, og sögðu

já; M. G„ M. Ó„ S. S., S. St., St. St.,

Þorl. J., Þorst. J., Þór. J., B. St., 
E. A„ E. Árna., G. Sv„ H. K„ 
Ó. B.

nei: J. J„ J. M„ J. B„ M. P„ P. J„ P. 
0., P. Þ„ Sv. Ó„ B. Sv„ B. J„ B. 
K„ E. J.

Umr. frestað.

Á 20. fundi í Nd„ laugardaginn 11. 
maí, var fram haldið einni umr. 
um till. (A. 18, n. 64).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með öllum gr. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. afgr. til Ed.

Á 17. fundi í Ed, mánudaginn 13. 
máí, var útbýtt

TiUögu til þingsályktunar um að skora 
á landsstjórnina að hlutast til um, að 
sett verði d stofn á Siglufirði útibú frá 
Landsbanka Islands,
eins og hún var samþ. við eina umr. i 
Nd. (A. 104).

Á 18. fundi i Ed„ þriðjudaginn 14. 
mai, var till. tekin til meðferðar, h vern- 
ig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 19. fundi i Ed., miðvikudaginn 15. 
mai, var till. tekin til einnarumr.

Karl Einarsson: Jeg leyfl mjer 
að stinga upp á þvi, að umr. verði freat* 
að og málinu vísað til allsherjarnefndar.
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ATKVGR.
Till. vÍBað til allsherjarnefndar (3já 

A. bls. 537) í e. hlj.

Umr. frestað.

Á 2?. fundi i Ed , laugardaginn 18. 
maí, var framhaldiðeinni umr. 
um till. (A. 104, n. 158).

Frsm. (Guðjón Guðlaugssou):
Um þetta mál er fátt að segja. Er það 
samskonar mál og verið hefir nýlega 
fyrir deildinni um átibú í Vestmanna- 
eyjum. Nefndin, eða nokkur hluti henn- 
ar, er sömu skoðunar og áður, að vafa- 
samt sje, hvort þingið eigi að vera að 
blanda sjer i þessi mál. En þar sem 
búið er að samþykkja fleiri till. um úti- 
búastofnanir, leit nefndin svo á, að ef 
þessi till. væri feld, mundi Siglufjörður 
gjalda þess, að þingið vildi ekki gefa 
honum meðmæli sín. Þar sem því 
nefndin álitur, að bankaútibú sje nauð- 
synlegt á þessum stað, gerir hún það 
að till. sinni, að till. verði samþykt.

Eins vil jeg geta, þótt ekki sje víst 
um, að það verði tekið til greina. Nefnd- 
in leggur til, að till. verði samþ. eins 
og hún er, óbreytt, en þó er hún að 
einu leyti í ósamræmi við till., sem 
Bamþykt var um daginn, um útibú í 
Vestmannaeyjum, því að þar stóð »út- 
bú«, en hjer stendur »útibú«. Vildi jeg 
hel8t óska þess, að þetta verði akoðað 
sem prentvilla í þessari till.

Karl Einarsson: Jeg skal geta 
þess, að það er gert með vilja að nota 
orðið »útibú« i till. Áleit allsherjar- 
nefnd neðri deildar það engu verra 
mál.

Forseli: Vegna skýringa, sem fram 
hafa komið, tel jeg mjer ekki fært að

skoða orðið »útibú« sem prentvillu, eins 
og óskað hefir verið.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 11 shlj. atkv. 
Fyriraögn samþ. án atkvgr.
Till. afgr. sem

áluktun Alþinais.
(Sjá A. 177).

3. Sauðfjárbaðlyf.
Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 8. 

mai, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um sauðfjár- 

baðlyf (A. 74).
Á 19. fundi í Nd., föstudaginn 10. 

mai, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu foraeta var ákveðin ein 
umr.

Á 20. fundi í Nd., laugardaginn 11. 
mai, var till. tekin til e i n n a r u m r. 
(A. 74).

Flm. (Þórnrinn Jónsson): Eins 
og háttv. deildarmönnum er kunnugt, 
hefir allviða orðið vart við fjárkláða 
siðan útrýmingarböðunin fór fram. í 
sumum hjeruðum eru svo mikil brögð 
að þessu, að sýslunefndir æskja þess, 
að almenn útrýmingarböðun fari fram 
þegar á þessu ári. Þannig er því var- 
ið i Austur-Húnavatnssýslu. Sýslufund- 
ur þar samþykti áskorun í þessa átt. 
Jeg hefi leitað upplýsinga um þetta 
mál, bæði hjá atvinnumálaráðherranum 
og hjá dýralækninum, og bafa þeir fært 
ástæður fyrir því, að telja megi ómögu?
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legt að láta útrýmingarböðun fara fram 
að sto stöddu. Astæðurnar eru aðal- 
lega þær, að ómögulegt er að fá baðlyf 
frá útlöndum nægilegt til tviböðunar á 
öllu sauðfje landsins, og þótt það feng- 
ist, þá yrði kostnaðurinn svo gifurleg- 
ur, að sjálfsagt væri að taka það til at- 
hugunar, hvort ekki mætti finna ein- 
hver ráð til að halda kláðanum niðri 
þangað til eitthvað hægist um með 
framkvæmdir á útrýmingarbaði. Nú er 
reynsla fyrir því, að hægt er að halda 
kláðanum nokkuð niðri og varna út- 
breiðslu hans með venjulegum þrifa- 
böðum. Og þótt ekki sje líklegt, að 
kláðinn verði læknaður eða honum út- 
rýmt með þeim, þá er till. til þess fram 
komin, að vekja athygli landsstjórnar- 
innar á því að gera einhverjar ráðstaf- 
anir i þá átt, að reynt verði, sem kost- 
ur er á, að verjast frekati útbreiðslu 
kláðans, þar til útrýmingarbað gæti far- 
ið fram.

Fyrri hluti till. fer fram á það, að 
stjórnin sjái um, að nægileg baðlyf til 
þrifabaða næsta haust verði komin til 
landsins fyrir ágústmánaðarlok. Hefir 
það þá þýðingu, að baðlyfin komist 
kringum landið svo snemraa, að baðað 
verði, þess vegna, á hinum lögskipaða 
tíma. Síðastliðið haust kom baðlyfið svo 
seint, að baðanir urðu mjög óregluleg- 
ar, og sumstaðar dróst það fram eftir 
öllum vetri að baða fjeð. Með þvi móti 
kemur þrifaböðun að litlu haldi, sjer- 
staklega þegar ekki er baðað samtímis 
á þeim bæjum, sem eiga samliggjandi 
beitarlönd. Þessi dráttur á komu bað- 
lyfsins siðastliðið ár stafaði af þvi, hve 
skipaferðir voru litlar og óvissar. Nú 
eru strandferðir svo ákveðnar, að ef 
baðlyfið er komið til Reykjavikur i lok 
ágústmánaðar, þá getur það komist út 
um alt land fyrir þann tíma, sem böð- 
un ætti að fara fram. Landsstjórnin

Alþt. 1918. B. (29. iöggjafarþing').

telur líklegt, að hægt verði að full- 
nægja þessari ályktun.

I öðru lagi fer till. fram á, að sjeð 
sje um, að nánara eftirlit sje haft raeð 
böðununum en nú á sjer stað. I lögum 
um sauðfjárbaðanir frá 10. nóv. 1913 
er 8vo fyrirakipað, að hreppsnefndir 
skuli sjá um, að baðað sje innan þess 
tímatakmarks, sem lögin ákveða. Sum- 
ar hreppsnefndir framfylgja vafalaust 
þessu ákvæði, en mjer mun óbætt að 
segja, að þær gera það ekki allar. 
Reglugerðin um sauðfjárbaðanir frá 16. 
okt. 1914 er að eins um, hver baðiyf 
skuli nota og hvernig eigi að nota þau, 
en ekki þannig, að stjórnin skifti sjer 
neitt af þvi, hvernig fyrirmælunum að 
öðru leyti er framfylgt. Það, sem mestu 
varðar, er, að böðun fari fram á sama 
tima á öllu því svæði, sem hættast er 
við að sauðfje gangi saman á. Þótt 
ekki verði með þessu móti hægt að út- 
rýma fjárkláðanum, þá ætti að mega 
halda honum niðri til þess, er hentug- 
ur timi fæst til útrýmingar. Jeg vænti 
þess, að hæstv. atvinnumálaráðberra 
taki þessu vel og hlutist til um, að 
gerðar verði ráðstafanir til, að baðanir 
fari fram á sem likustum tíma og sem 
reglulegast, svo að þær geti komið að 
sem bestu haldi.

Atvinnumálaráðherra (S. J.)t
Jeg álit ekki ófyrirsynju, að reynt sje 
að hefta vaxandi útbreiðslu fjárkláðans, 
sem, eins og háttv. tillögumaður (Þór. 
J.) hefir bent á, á sjer stað víða um 
bygðir þessa lands, án þess að rönd 
verði við reist. Stjórnin hefir lagt sig 
í framkróka um það, að baðlyf verði 
útveguð, ekki á þann bátt, að hún hafi 
sjálf gert kaup á þeim til innfiutnings, 
beldur með þvi að útvega kaupmönn- 
um útflutningsleyfi á þeim þaðan, sem 
þau eru helst að fá, en það er, eins og
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kunnugt er, i Bretlandi. Þaö hefir geng- 
ið mjög stirt að fá þetta útflutnings- 
Íeyfi þar. Bretar hafa hreyft við skil 
yrðum, sem tæplega getur komið til 
mála að ganga að. En út i það mál 
ætla jeg ekki að fara að þessu sinni. 
Samt virðast líkur til, að hægt verði 
að útvega baðlyf á þessu ári, þó ekki 
svo mikil, að til útrýmingarböðunar 
verði hugsað. Til þess þarf tvær bað- 
anir og því helmingi meira baðlyf. 
Stjórninni er Ijúft að verða við áskor- 
un till, og hún vill stuðla að því eftir 
megni, að þrifabaðanir geti farið fram, 
en hún getur ekki ábyrgst, að svo geti 
orðið, ef einhver ófyrirsjáanleg aðflutn- 
ingsteppa yrði því til fyrirstöðu, að bað- 
lyf kæmust til landsins í tæka tið.

Að þvi er snertir 2. lið till., þá er 
8tjórnin fús til að koma fram með þær 
áskoranir, sem þar ræðir um, sjerstak- 
lega um það, að baðað sje samtimis á 
svæðum, sem saman liggja. Mjer er 
kunnugt ura það, að um þetta atriði er 
víða litið hirt. Af hálfu hreppsnefnd- 
anna er eftirlitið lika alt of lítið. Hver 
baðar þegar hentugleikar hans leyfa, 
og i sumum sveitum getur staðið á fjár- 
böðunum vikum og enda roánuðum sam- 
an. Mín sannfæring er það — og sú 
sannfæring er bygð á reynslu — að 
halda megi fjárkláðanum i skefjum með 
vandlega framkvæmdum þrifaböðunum 
eftir föstum reglum. Lengra verður 
varla haldið í þessu efni I bráð, en ef 
þetta er gert og því gaumur gefino, að 
sem best og reglulegast sje að verki 
verið, þá er það mikil bót frá þvi, sem 
nú hefir verið um hríð.

Slgnrður Sigurðsson: Það var 
nú ekki margt eða mikið, sem jeg vildi 
sagt hafa. Jeg vil eindregið samþ. 
þessa till á þgskj. 74, frá þeim háttv.
1. þm. Húnv. (Þór. J.) og háttv. þm. 
Borgf. (P. 0.), og tel jeg, að hún geti

orðið að einhverju liði í þessu efni. 
Annare hefi jeg ekki trú á því, þótt 
horfið væri að þvi ráði að baða alt fje 
landsins til að útrýma fjárkláða, að það 
rauni hepnast til fulls. En hins vegar 
lit jeg svo á, að með núgildandi lög- 
gjöf, bæði lögum um böðun sauðfjár og 
lögum nr. 40, 8. nóv. íyoi, um fjár- 
kláða og önuur næiu fjárveikindi á Is- 
laudi, megi takast að halda kláðanum i 
skefjum, svo að hann geti ekki gert til- 
finnanlegt tjón. En gallinn er oft sá, 
að þar, sem kláða verður vart, er hann 
ekki ætíð tekinn nógu föstum tökum. 
Heimildum þeim, sem löggjöfin veitir, 
er ekki beitt, og þvi ekki gert nægi- 
lega mikið til að tryggja það, að fjeð 
sje baðað. Og það er ekki nóg að baða 
að eins á þeim bæ eða bæjum, er kláð- 
ans verður vart, heldur þarf þá einnig 
að baða fjeð í þeirri sveit eða sveitum, 
sem kláðinn hefir gert vart við sig i. 
I stuttu máli, mjer finst sem þarna 
hafi stjórnarvöldin, æðri sem lægri, ekki 
beitt sjer nógu vel til að hefta útbreiðslu 
veikinnar, þar sem hennar heíir orðið 
vart. Jeg er sannfærður um, að ef 
menn framfylgja vel núgildandi kláða- 
löggjöf, þá þarf i engu að óttast, að 
kláðinn geri verulegt tjón. En henni 
verður ekki framfylgt nema þeir, sem 
settir eru til eftirlits með framkvæmd- 
um laganua, geri skyldu sína. Vona 
jeg, að till. þe89i stuðli að því, og mun 
því greiða henni atkv.

Elnar Jónsson: Jeg skal fyret 
taka það fram, að fyrri lið þessarar till. 
er jeg með öllu samþ. Hjer er að ræða 
um eitt af því, sem landsstjórnin á að 
sjá fyrir, og er ekki nema rjett að 
herða á henni með hyggilegar fram- 
kvæmdir á sem flestum sviðum.

En við 2. lið hefi jeg dálítið að at- 
huga. Hjer er tekið svo til orða, að 
»tryggilegt eftirlit skuli haft með böðuu-
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um á sauðfje, og að þær fari, eftir því 
sem kostur er á, sarntíœis fram á þeim 
svæðum, þar sem samgöngur eru tíðar«. 
Nú eru til lög um sauðfjárbaðanir, og 
veit jeg eigi annað en að þeim sje 
nokkurn veginn hlýtt; skoða því þennan 
lið till. óþarfan. En jeg óska upplýs- 
inga um, hvort hjer eigi að setja upp 
sjerstakt stjórnarráð til umsjónar, og ef 
svo er, mun jeg vera á móti því. Held- 
ur ekki er jeg þvi samraála, að þeim 
orðurn verði strangiega framfylgt, að 
baða samtímis á þeim svæðum, sem 
hafa góðar samgöngur. Það yrði lítt 
framkvæmanlegt og óþægilegt fyrir 
bændur, því að oft mun standa svo á, 
að bónda sje ekki fært að gera það í 
dag, sem hann á liægt með að gera á 
morgun, og >omvendt<. Þess vegua tel 
jeg þetta ekki heppilega fyrirskipun. 
Vii jeg nú að eins biðja háttv. flm. 
(Þór. J.) að segja mjer, hvað þessi sið- 
ari liður á að þýða og hvernig skilja 
beri starf hinna nýju eftirlitsmanna.

Flm. (Þóraritiu Jónsson): Jég
get verið hæstv. atvinnumálaráðherra 
þakklátur fyrir undirtektir hans og 
þykist mega treysta því, að hann muni 
gera hvað hann megnar til að útvega 
nægileg baðlyf handa landsmönnum.

Háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) tók það 
fram, að vjer hefðum lög, og ef þeim 
væri framfyigt, gætum vjer haldið kláð 
anum algerlega niðri. Á annari skoð- 
un eru margir aðrir, og þar á meðal 
dýralæknir landsins. Hann telur al- 
ómögulegt að halda kláðanum algerlega 
niðri með þrifaböðum, þótt lögunum 
sje framfylgt til fulls, þar sem ómögu- 
legt sje að drepa mauraeggin með einu 
þrifabaði. Þetta hefir reynslan líka 
sannað.

Sami háttv. þm. (S. S.) sagði, aðekki 
væri tekið nógu föstum tökum á kláð-

anum, þar sem hann kæmi upp. Um 
það má sjálfsagt segja margt misjafnt, 
en eftir orðum dýralæknis telur hann 
það þýðingarlaust að taka fyrir stærri 
svæði Jeg verð nú að álíta, að þar 
sem skoðun hans staðfestist af reynsl- 
unni, verði að trúa henni. En meðan 
svo stendur sem nú er ómögulegt að 
taka upp útrýmingarböðun. En því 
trúi jeg, að með góðu eftirliti og þrifa- 
böðum megi takast að hefta nokkuð út- 
breiðslu kláðans, og það á þingsálykt- 
unartill. að vinna.

Háttv. 2. þm. Rang. (E. J.) tók það 
fram, að hann væri sarnþykkur fyrri 
hluta till., en siðari liðinn hefði hann 
ekki getað skilið. Sagði hann, að bænd- 
ur hlýddu öllum þessum lögum. Jeg 
veit nú ekki, hve langt sú hlýðni nær, 
og hann víst ekki heldur, enda mun 
hann telja nægilegt, að nafninu sje kom- 
ið á. Hann spurði, hvaða þýðingu þetta 
eftirlit hefði. Hreppsnefndir eru skyld- 
ugar að hafa eftirlit með böðunum, að 
þær sjeu framkvæmdar á löglegum tima 
og að baðlyfjablöndun sje rjett, en þetta 
trassa þær sumstaðar, og af því leiðir 
það, að Jrrifaböðin verða ónýt. Og enn 
er nýtt atriði i tillögunni. Þar er verið 
að biðja stjórnina að brýna fyrir hrepps- 
nefndum að hafa gát á, að þar sem sam- 
göngur sjeu tíðar, þurfí böðunin að fara 
fram sem mest samtfmis, vegna þess, að 
besta ráðið til þess að forða fj >rkláðan- 
um er, að samgöngur sjeu engar eða 
sem minstar ruilli baðaðs fjár og óbað- 
aðs.

Tillaga þessi ber það því bersýnilega 
með sjer, að stjórninni er að eins ætlað 
að brýna það sem rækilegast fyrir bæj- 
ar- og sveitarstjórnum, að þær ræki sern 
tryggilegast það eftirlit, sem þær lögum 
samkvæmt eru skyldugur að hafa með 
sauðfjárböðunum. Hjer er því ekki ætl- 
ast til þess að skipa aðra sjerstaka eft-

61*
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irlitemenn en þá, sem þegar ættu að 
vera til i hverjum hreppi, ef hrepps- 
nefndir hefðu gegnt skyldu siuni.

Einar Jónsson: Að eins örstutt 
athugasemd. Jeg hefi ekkert að athuga 
við ræðu háttv. flm. (Þór. J ). Hann 
var sanngjarn, sem honum er lagið. En 
jeg sje ekki, til hvers það er að sam- 
þykkja tillögu um tryggilegt eftirlit, 
þegar ekkert er meint með þvi, annað 
en það, sem menn hafa áður verið skyld- 
aðir til. Þá er betra að fella það atriði 
niður i þessari tillögu. Allar endurtekn- 
ingar eru óþarfar og hvumleiðar, ekki 
síst í lögum.

Hákon Kristófersson: Jeg get
fallist i öllum aðalatriðum á það, sem 
háttv. flutnm. till. (Þór. J.) hefir sagt. 
Till. fer í rjetta átt, og er því má ske 
hugsanlegt, að bót sje að þvi, að hún 
nái fram að ganga. En hins vegar fæ 
jeg ekki sjeð, að síðari liðurinn, þótt sam 
þyktur verði, geri neitt tryggara. Skoð- 
un mín er sú, að aðalástæðan fyrir þvi, 
hve illa þessum lögum er framfylgt, sje 
kæiuleysi og ólöghlýðni þeirra, er eftir- 
litið eiga að hafa lögum samkvæmt. 
Vera má, að ýmsar orsakir mætti fleiri 
nefna, en eftir minni þekkingu og kunn- 
ugleika á þessu máli mun þetta vera 
aðalatriðið.

Tryggilegt verður eftirlitið ekki fyr 
en ákveðinn maður sjer um böðun á 
hverjum bæ, eins og átti sjer stað þeg- 
ar hin almenna útrýmingarböðun fór 
fram. Þótt þetta sje í sjálfu sjer raikið 
nauðsynjamál, bæði fyrir einstaklingana 
og landið í heild sinni, þá líta menn 
svo sljólega á þessa löggjöf, að jafn- 
vel heilar sveitir hafa skotið sjer undan 
að framfylgja henni. Vera má, að nokkru 
hafi valdið þar um, að baðlyf hafi ekki 
fengist, en líka njun hafa valdið nokkru

sá trassaskapur, að menn hafl ekki út- 
vegað sjer þau i tima.

Þrátt fyrir það, þótt jeg búist við að 
8amþykkja tillöguna, hefði jeg þó kosið, 
að betur hefði verið að orðið kveðið um 
þetta tryggilega eftirlit, svo að ekki 
yrði hjá því komist. Jeg hefi litið svo 
á, og lít svo á enn, og mun líta svo á, 
að hreppsnefndir einar hafi ekki skyldu 
til þess að hafa eftirlit með sauðfjár- 
böðunum, heldur einnig hreppstjórarnir. 
En þar, sem hreppsnefnd og hrepp3tjóri 
vinna saman, býst jeg við, að iögunum 
verði betur fylgt En ef báðir þessir 
aðiljar eru kærulausir um, að lögunum 
sje hlýtt, þá er ekki á góðu von.

Þetta er svo mikið nauðsynjamál, að 
þótt ekki væri um fjárkláða að tala, 
mundi þó borga sig að baða, þ' í að fje 
verður bæði fóðurljettara og ullarmeira 
við það.

Það má vel segja, að það sje eðlilegt, 
að baðanir hafi ekki farið fram í vetur, 
sem afleiðing af illu tíðarfari, svo og 
vöntun á baðlyfi. Svo mun tiltekið i 
lögunum, að böðun skuli fara fram i 
janúarmánuði í seinasta lagi. En um 
það leyti í vetur mun það ekki hafa 
verið álitið hægt vegna kuldans, og þess 
vegna mun það hafa farist fyrir. En 
það er einnig kunnugt, að heilar sveitir 
hafa undanfarin ár lagst undir höfuð 
að hlýða lögunum. Var því ekki van- 
þörf á veigamikilli árjettingu frá þing- 
inu.

Flm. (Þórarinn Jónsson): Jeg
geng út frá því, að þá er Iögin um 
8auðfjárbaðanir voru samþykt og hrepps 
nefndunum var falið eftirlitið, þá hafi 
það verið álitið nægilega tryggilegt. En 
aftur er gert ráð fyrir þvi, að stjórnin 
setji nákvæmari ákvæði um þetta i 
reglugerð. En í reglugerð þeirri, er 
stjórnarráðið hefir gefið út, er ekkert
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tekið frain annað en það, hvernig eigi 
að blanda baðlöginn og hver baðlyf sjeu 
löggilt. En þetta er ekki nægilegt, held- 
ur á hreppsnefndin að fá skilgreiningu 
á þvi, hvernig hún að öðru leyti fram- 
kvæmir eftirlitið.

Mjer er kunnugt, að í mínum hreppi 
hefir hreppsnefndin skipuð mann á hverj- 
um bæ, er sj.ii utn bödunina. En það 
er ekki nóg. Ef næsti hieppur getur 
ekki baðað um sama leyti, þar sem fjár- 
samgöngur eru, er sú hættan á, að böð- 
unin verði ónýt Þess vegna þyrftu að 
vera samtök uin það milli hreppanna 
að baða samtímis. Það er það, sem till. 
fer fram á. Alítum vjer flutningsmenn, 
að þessu yrði best náð með því að láta 
stjórnina herða á hreppsnefndunum í 
þessu atriði. Þetta vil jeg láta háttv.
2. þm. Rang. (E. J ) skilja.

Jeg hefi rætt um þetta við dýralækni, 
og telur hann ekki rjett að setja upp 
sjerstakt, nýtt eftirlit á kostnað fjáreig- 
enda.

Háttv. 2. þm Barð. (H. K) þarf ekki 
miklu að svara. Það inun ekki vera 
einsdæmi, eða eingöngu hafa átt sjer 
stað í Barðastrandarsýslu, að baðanir 
farist fyiir, bæði af þvi, að baðlyf hefir 
vantað, og af beinurn trassaskap En 
sjeu baðlyf til, þá er hægt að koma í 
veg fyrir trassaskapinn með betra eftir- 
liti.

Hvað því viðvikur, að hreppstjórar 
ættu að ganga í þetta með hreppsnefnd- 
um, þá má vel segja, að þeir geti það, 
en til þess eru þeir ekki skyldir að lög- 
um (II. K.: Jú, þeir eru skyldir til 
þess að lögum).

ATKVGR.
Tillgr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. afgr. sem

ályktun neðri deildar Alþingis. 
(Sjá A. 105).

4. Meiri laun til G'sla gerlafræOings.
Á 19. fuudi í Nd, föstudaginn 10. 

maí, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um heimild 

fyrir landsstjórnitia til að greiða Gisla 
Guðmundssyni meiri laun en heimilað er 
í fjárlögunum (A 80).

Á 20. fundi í Nd., laugardaginn 11. 
mai, var till. tekin til f y r r i u m r.

Framsm, (Maguús Pjetursson):
Eins og fle8tum eða öllura háttv. þing- 
dm. er kunnugt, veitir Gísli Guðmunds- 
Bon gerlafræðingur efnarannsóknarstofu 
landsins forstöðu. í síðustu fjárlögum 
voru honum ætlaðar 300 kr. af launum 
foretöðumanns, meðan hann gegnir því 
starfi, auk sinna eigin launa, sem eru 
1800 kr.

Nú hefir gerlafræðingurinn sent stjórn- 
inni beiðni um, að sjer verði goldin hálf 
laun forstöðumanns rannsóknarstofunn- 
ar, meðan hann hefir foretöðuna á hendi. 
Nú hefir stjórnin sent fjárveitinganefnd 
erindi þetta og lagt til, að petta verði 
veitt.

Nefndin vildi nú ekki ganga avo langt, 
heldur veita honum 600 kr. og miða þá 
við það, að hann fengi sömu laun og 
f oratöðu m að ur ran nsók narstof u nnar haf ði, 
sem sje 2400 kr.

Nefndinni þykir sanngjarnt, að þessi 
maður hafi sömu laun og foratöðumað- 
urinn hafði. í þingsályktunartill. stend-



Þingsályktanir afgreiddar til landsstjórnarinnar.
Meirí lann til Gisla gerlafræðings.

971 972

ur 600 kr., og vil jeg taka það fram, 
að það ber að skilja sem 600 kr. alls, 
en ekki i viðbót við þær 300 kr, er 
hann hafði áður af launum forstöðu- 
manns rannsóknarstofunnar, og auk þess 
auðvitað hundraðsgjald samkvæmt fjár- 
lögunum af tekjum rannsóknarstof- 
unnar.

Jeg skal svo að lokum taka það fram, 
sem allir skilja, að þetta er engin ný 
fjárveiting, heldur einungis tilfærsla á 
veittum lið i fjárlöguuum, sem nú gilda.

Bjarni Jónsson: Mjer skilst, sem 
það hefði nú ekki verið úr vegi að fara 
eitthvað lengra en fjárveitinganefndin 
heflr viljað fara, þar sem ekki er um 
það að ræða, að maður þessi hafi það 
starf eitt, er forstöðumaður efnarann- 
sóknarstofunnar hafði áður, og hann fær 
nú 300 kr. fyrir, heldur hefir hann og 
sitt eigið starf, illa launað. Hann hefir 
því á hendi tveggja manna starf og fær 
fyrir það 2400 kr. Slíkt virðast heldur 
lítil laun.

Mjer finst ekki þurfa að taka það 
fram hjer í deildinni, að hjer sje ekki 
um nýja fjárveitingu að ræða, eins og 
það sje svo óttalegt. En hjer er á ferð 
eitt nýtt dæmi þess, að fátækir menn 
eru neyddir til þess að vinna i þágu 
hins opinbera fyrir sultarlaun. Það hefði 
verið rjett af nefndinni að veita manni 
þessum það, sem hann fór fram á.

Jeg ætla ekki að gera neinn ágrein 
ing við nefndina, sem jeg er sjálfur i, 
heldur vildi jeg láta þess getið, að þetta 
er rangt gert og illa, eins og fleira, sem 
hjer er gert, og langt frá því að vera 
sómasamlegt, ef menn skyldu þá fremur 
taka að hugsa á þá lund, hvað sæmi- 
legt sje landssjóði sem vinnuveitanda 
að greiða vinnumönnum sinum. Jeg 
tel lanaið ekki svo fátækt, að þurfa að 
fara í vasa einstaklinganna, sem vinna 
fyrir það, og fjefletta þá.

Ef svo væri, þá ætti það heldur að 
biðja menn að gera landssjóði þann 
greiða, að vinna kauplaust fyrir það. 
Landið ætti þá t. d. að segja við þennan 
mann: Gerðu nú svo vel að bæta á 
þig þessu starfi fyrir ekkert, því að jeg 
get ekki greitt það, sem hingað til hefir 
verið greitt fyrir það. Og það er víst, 
að þessi maður mundi manna fyrstur 
hafa gert landi sínu þann greiða i bág- 
indum þess.

Svo orðleugi jeg ekki meir, en get 
þess aftur, að jeg hefi ekki hugaað mjer 
að bera fram sjerstaka till., eða brtt. 
við þá, er háttv. meðnefndarmenn mínir 
bera fram, en þess hefi jeg viljað geta, 
að þetta er, svo sem jeg hefi talað, ekki 
nægilegt kaup fyrir vinnu mannsins.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn saraþ. án atkv.gr.
Till. vísað til siðari umr. í e. hlj.

Á 21. fundi í Nd, mánudaginn 13. 
maí, var till. tekin til s i ð a r i u m r . 
(A. 80)

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ. með öllum gr. atkv. og 

afgr. til Ed.

Á 18. fundi í Ed., þriðjudaginn 14. 
maí, var útbýtt

Tillögu til þingsdtyktunar um heimild 
fyrir landsstjórnina til að greiða Gísla 
Guðmundssyni meiri laun en heimilað er 
í fjdrlögunum,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 119).

atkv.gr
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A 19. fundi í Ed., miðvikudaginn 15. 
mai, var till. tekin til f y r r i u m r .

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg veit ekki, hvað háttv. deild virðist, 
en frá minu sjónarmiði er óþarfi að 
tefja þessa till. með þvi að visa henni 
til nefndar hjer í deildinni. Mjer er 
kunnugt um, að Gisli Guðmundsson fór 
fram á, að sjer yrði greiddur helming- 
ur launa þeirra, sem forstöðumaður 
efnarannsóknarstofunnar á að rjettu lagi 
að hafa. Er það og venjulegt um þá, 
sem settir eru til að þjóna starfi, lausu, 
utan við sitt eigið starf, að þeir hafí 
helming launa. Neðri deild vildi þó 
ekki fallast á það, heldur lækkaði launa- 
helftina enn um helming, og er ekki 
líklegt, að Ed. fari að klipa meira ut- 
an úr þeim.

Kristinn Daníelsson: Jeg vildi 
gjarnan stuðla að þvi, að þessum manni 
sje gert vel til, því að hann er góðs 
maklegur fyrir starf sitt. Gæti jafnvel 
hugsast, að háttv. deild vildi, að laun 
hans væru hækkuð úr þvi, sem Nd. 
ætlaðist til. Með það fyrir augum sting 
jeg upp á því, að málinu verði vísað 
til nefodar, og þá að sjálfsögðu fjár- 
veitinganefndar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 13 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefudar (sjá A. 
bls. 534) með 9 : 2 atkv.

Á 33. fundi i Ed., laugardaginn 1. 
júni, var till. tekin til e i ð a r i u m r. 
(A. 119, n. 265).

Karl Einarsson: Vegna þcss, að

þingsál. er ekki skýrt orðuð, vil jeg 
taka það berlega fram, að fjárveitinga- 
nefndin ætlast til þess, að launaviðbót 
Gísla gerlafræðings Guðmundssonar 
verði 600 kr., svo að árslaun hans verði 
alls 2400 kr., eins og hann væri for- 
stöðumaður efnarannsóknarstofunnar. 
Þetta tek jeg fram til að fyrirbyggja 
misskilning, og sama var tekið fram i 
háttv. Nd.

ATKVGR.
Till. samþ. með 8 shlj. atkv. og afgr. 

sem

ályktun Alþingis.
(Sjá A. 291).

5. Útsæfli.
Á 19. fundi í Nd., föstudaginn 10. 

mai, var útbýtt
TiUögu til þingsályktunar um útseeði

(A.,84).
Á 21. fundi i Nd., mánudaginn 13. 

maí, var till. tekiu til tneðferðar, h ver n- 
ig ræða sku li.

Að till. forseta voru ákveðnar tvær 
umr.

Á 22. fundi í Nd., þriðjudaginn 14. 
mai, var till. tekin til fyrri umr. 
(A. 84).

Frsm. (Siguröur Sigurðsson):
Bjargráðanefnd hefír leyft sjer að koma 
fram með till. þesaa um útsæði. En 
þegar talað er um útsæði i daglegu 
máli, er átt við kartöfluútsæði, svo að 
heitið »útsæði« á ekki að þurfa að valda
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misskilningi. Að öðru leyti er gerð 
grein fyrir ástæöunurn til till. í grein- 
argerð nefndarinnar, og vísast til þess, 
sem þar er sagt.

Jeg finn svo ekki ástæðu til að fara 
fleiri orðum um till. og tel víst, að hún 
fái góðar undirtektir.

ATKVGR
Tillgr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til siðari umr. í e. hlj.

Á 23. fundi i Nd , miðvikudaginn 15. 
maí, var till. tekin til s í ð a r i u m r . 
(A. 84, 125).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ. í e. hlj. og afgr. til Ed.

Á 20. fundi í Ed., flmtudaginn 16. 
mai, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um útsœði, 
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 139).

Á 21. fundi í Ed., föstudaginn 17. 
maí, var till. tekin til f y r r i u m r .

Atvinnnmálaráðherra (S. J.):
Jeg vil hjer með gera það að till. minni, 
að þessi þingsályktunartill. sje athuguð 
af bjargráðanefnd þessarar deildar. Mál- 
ið þarf i nefnd, því að það þarf að orða 
2. tölulið till. á einhvern annan hátt, 
svo að fjárveitingaheimildin nái til 
hvorttveggja atriðanna, sem um ræðir. 
Jeg vildi að eins benda á þetta fyrir 
nefndina, sem fær till. til athugunar.

ATKVGR.
I. tölnl. samþ. með 9 shlj. atkv.

2. og 3 tölul. samþ. með 9: 1 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. visað til 8íðari umr. með lOshlj.

atkv. og til bjargráðanefndar (sjá A. 
bls. 544) með 10 shlj. atkv.

Á 26. fundi i Ed , föstudaginn 24. 
mai, var till. tekin til s í ð a r i u m r . 
(A. 139, 194).

Frsm. (Sigmjón Frlðjónsson):
Till. sú til þingsál. um útsæði, sera 
komin er frá háttv. Nd., inniheldur 
tvennskonar fyrirmæli: 1. að vekja at- 
hygli landsmanua á því, að sjá sjer 
fyrir útsæði, og 2. að verja fje úr lands- 
sjóði handa landsstjórninni til þess að 
afla útsæðis og til þess að láta gera 
geymslustað fyrir það. Bjargráðanefnd 
þessarar deildar heflr ekki viljað ganga 
að síðara atriðinu, því að hún lítur svo 
á, að því muni fylgja allmikil fjárútlát, 
og þó vafasamt, að útsæðisgeymsla i 
stórum stíl muni hepnast. Auk þess 
gæti það haft þau áhrif, að sveitarfje- 
lögin köstuðu áhyggjum sínum i þessu 
efni upp á landsstjórnina og gerðu 
minna til þess að afla útsæðis en ella.

Nefndin leggur því til, að 2. liður á 
þgskj. 139 falli niður og í staðinn komi
3. liður á þgskj. 194.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg vil að eins taka það fram, að jeg 
álít till. háttv. bjargráðanefndar hjer í 
deildinni mikið aðgengilegri en þá frá
Nd. Vil þvi eindregið leggja 
háttv. deild samþ. brtt.

til, að

ATKVGR.
Brtt 194, 1. tölul. samþ með 11 shlj.

atkv.
— 194, 2. tölul. samþ. með 10 shlj.

atkv.
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Brtt. 194, 3. tölul. samþ. með 12 shlj. 
atkv.
Till., svo breytt, samþ. með 12 shlj. 
atkv. og afgr. til Sþ.

Á 31. fundi í Nd., laugardaginn 25. 
maí, og á 27. fuudi í Ed., sama dag, 
var útbýtt frá Sþ.

Tillögu til þingsályktunar um útsœði, 
eins og hún var samþ. við siðari umr. 
i Ed. (A. 209).

Á 2. fundi í Sþ., miðvikudaginn 29. 
maí, var till. tekin til u m r. (A. 209, 
247).

Afbrigði leyfð og samþ. um brtt. 247, 
er of seint var útbýtt.

Pjetur Jónsson: Það heflr ekki 
orðið mjög raikill ágreiningur milli bjarg- 
ráðanefnda deildanna. Það er að eins 
um 3. lið þing8ályktunartill., að nefnd- 
irnar hafa ekki getað orðið sammála. 
Nefndin í Nd. vildi, að landsstjórninni 
væri falið að útvega útsæði i tíma, svo 
að menn úti um land gætu fengið það 
i tæka tíð og lenti ekki i eindaga með 
útvegunina, þegar komið væri fram á 
vor. Þess vegna þótti nefndinni rjett- 
ast, að útsæðið væri útvegað a& haust- 
inu. Þetta vildi bjargráðanefnd Ed. ekki 
fallast á að væri nauðsynlegt. Og þó 
er það öllum vitanlegt, að það útsæði, 
sem fæst frá útlöndum síðari hluta vetr- 
ar og á vorin er tæpast notandi, því 
að það er ekki valið sem útsæði, heldur 
almennar kartöflur seldar holt og bolt. 
(E. A.: Hvaða verslun er það?). Versl- 
un landsins. (E. A.: Nú —heitir hún 
holt og bolt?). Auk þess er hæpinn 
flutningur á þeim að vetrarlagi, vegna 
frosta, og of seint að fá þær að vorinu. 

í sambandi við þetta ályktaði bjarg-
Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

ráðanefnd Nd., að þurfa mundi að byggja 
geymsluhús, og vildi láta verja fje úr 
landssjóði til þess. Vitanlega var ekki 
ráð fyrir gert, að það yrði stórhýsi, heldur 
að eins tryggur skúr með kjallara und- 
ir. En þennan kostnað vill Ed. nefnd* 
in ekki heldur leggja út i. Hún vill 
láta við það sitja, að stjómin útvegaði 
útsæði, ef fram kæmi skortur á þvi sið- 
ari part vetrar. En þetta álitur Nd. 
nefndin geta orðið mikið of seiut, eins 
og erfítt er nú með aðflutninga frá út- 
löndum. Nefndin hefír þvi komið fram 
með brtt. á þgskj. 247, sem fer bil 
beggja. Með henni er mælt svo fyrir, 
að stjórnin sjái um að afla innlends eða 
útlends útsæðis af bestu tegundum til 
geymslu, til frekari tryggingar því, að 
ekki verði útsæðisskortur i landinu. 
Nefndin álitur þetta ákvæði nauðsynlegt, 
til þess að hafa einhvern forða fyrir* 
liggjandi, en þar með er ekki meint, að 
fara eigi að safna hjer meginhlutanum 
af því, sem landið þarf með af útsæði, 
á einn stað, heldur sje þetta að eins 
tryggingarforði.

Jeg geri ráð fyrir, að stjómin beri 
ráð sín um það, sem gert verður í þessu 
máli, saman við Búnaðarfjelag íslands, 
þar sem það er kunnugast kringum- 
stæðum. Skal jeg svo ekki fara fleiri 
orðum um málið.

ATKVGR.
Brtt. 247. samþ. með 19 : 8 atkv.
Till., svo breytt, samþ. með 35 shlj. 

atkv. og afgr. sem

álykt un Alþ in g i s.
(Sjá A. 252).
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6. Siyrkur og lán til flóabáta.
A 21. fundi í Nd., mánudaginn 13. 

mai, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um aukinn 

8iyrk ög lúnsheimild til flóabáta (A. 108).
Á 22. fundi í Nd., þriðjudaginn 14. 

maí, var tílh fekin til f y r r i u m r.

þ'rsm. (t*o steinn Jónsson): í 
fjárlögum í fyrra var veittur 18 þús. 
kr. styrkur til Langanesbáts, og er það 
jafnhár styrkur og ætlaður er flestum 
öðrum flóabátum. Þessi bátur á að 
ganga frá Seyðisfirði til Sauðárkróks. 
Er það helmingi lengri leið, og miklu 
fleiri hafnir að kama á, en öðrura slík- 
ura bátura er ætlað. Ekki heflr verið 
hægt að fá nægilega stóran bát til þess 
að fara ferðir þessar. Þyifti hann að 
rúma minst um 80 smálestir. Tilboð 
hefir fengist um tvo báta, um 40 smá- 
lesta stóra. Annar er innifrosinn á 
Eyjafirði, en hinn getur ekki fengist 
nema til vor- og haustferða Hvor þessi 
bátur fæst ekki fyrir minni styrk, en 
ákveðinn er í fjárlögunum. Vildi lands- 
stjórnin ekki sinna tilboðunum um þessa 
báta. Nú þótti samgöngumálanefnd það 
fyrirsjáanlegt, að á þessu yrði ekki ráð- 
in bót, nema raeð því að skifta þessu 
svæði svo, að annar báturinn gengi frá 
Seyðisfirði til Húsavíkur, en hinn frá 
Húsavík til Sauðárkróks, r.ema þá að 
stærri bátur fengist, en hann er ekki 
hægt að fá fyrir þann styrk, sem nú er 
veittur í fjárlögunum. Nefndin reyndi 
fyrir sjer um tilboð frá útgerðarmönnum, 
til að halda uppi þessum ferðum í sum- 
ar. Hjá einum útgerðarmanni, Þorsteini 
Jónssyni, fjekst vilyrði fyrir að halda 
úti 1 stórum bát, eða 2, sem hvor væri 
þá ca. 40 smálestir, ef hann fengi 30 
þús. kr. styrk.

Nefndinni er kunnugt um, að flutninga- 
þörfin á þessu svæði er svo mikil, að ferðir 
Sterlings geta ekki fullnægt henni, eu

engín önnur skip hafa fasta áætlun á 
þes3ar hafnir. Jeg skal taka það fram, 
að til Grím8eyjar er ekkert skip áætlað. 
Samgöngumálanefndin ætlaðist nú til, 
að Grímseyingum væri sjeð fyrir ein- 
hverjum ferðum, og er ætlun hennar, ef 
styrkviðbót þessi fengist, að annar bát- 
urinn komi þar við.

Um 2. lið till. skal það tekið fiam, 
að á þinginu 1910 — 1917 var stjórninni 
veitt heimild til þess að lána 90000 þús. 
kr. til þess að kaupa bát á Húnaflóa, 
sem væri alt að 100 smálestir að stærð. 
Þessi kaup fórust fyrir, og nú geta Hún- 
vetningar ekki fengið svo stóran bát 
fyrir þetta verð. Þessi till. samgöngu- 
málanefndar er ekki annað en endur- 
nýjun á lánsheimildinni frá i fyrra, 
nema hvað stærðin er ekki til tekin, 
því að engar líkur eru til að fá 100 
smálesta bát fyrir 90 þús. kr. En jeg 
skal geta þess, að Húnvetningar hafa 
von um að geta fengið bát, sem rúmar 
um 60 smálestir.

Vona jeg, að háttv. deild samþykki 
till. þessa.

ATKVGR.
Tillgr samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. visað til siðari umr. í e. hlj.

Á 23. fundi í Nd., miðvikudaginn 15. 
maí, var till. tekin til síðari u m r. 
(A. 108, 132).

Afbrigði leyfð og samþ. með 15 : 1 
atkv. um brtt. 132, er of seint var fram 
komin.

Sigurður Stefánsson: Jeg hefi 
leyft mjer að koma fram með viðauka- 
till. á þgskj. 132. Jeg skal geta þess, 
að hún er ekki svo greinilega orðuð 
sem hefði átt að vera; það hefði farið
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betur, að þar hefði staðið: Aftan við 1. 
lið bætist.

Jeg skal þá fyrst geta þess, að jeg 
hefði ekki komið fram með þessa till. 
ef ekkert hefði verið hreyft við þessum 
flóabátum hjer á þinginu, en úr því að 
það er svo komið, og lítur út fyrir að 
hafa góðan byr hjer, þá þótti mjer rjett 
að koma með þessa viðaukatill, og skal 
jeg skýra frá í stuttu máli, hvað því 
veldur. Eins og menn vita, er styrk- 
urinn til báts á Isafjarðardjúpinu 7500 
krónur, og er útgerðarmanni bátsins, 
sem er »privat«-maður, gert að skyldu 
að flytja jafnan póstinn með bátnum 
milli Amgerðareyrar og Isafjarðar. Sið- 
astliðinn vetur teptust 2 ferðir ura Djúp- 
ið, sökum ísalaga, en á síðasta sýslu- 
fundi kom bijef um það frá stjórnar- 
ráðinu, að Djúpbátsnefndinni, er semur 
um ferðir bátsins við útgerðarmanninn, 
væri skylt að annast um póstflutninginn 
er bátaferðirnar teptust af óviðráðanleg- 
um oisökum, eins og í vetur. Það er 
með öðrum orðum, að Djúpbátsnefnd- 
inni er eftir þessu gert að skyldu að 
greiða koátnað við að íiytja póstinn 
milli Isafjarðarkaupstaðar og Arngerð- 
areyrar, þegar báturinn getur ekki 
farið vegna íss. Eins og menn vita, 
hefir 8tjórn bátsins ekkert annað fje í 
höndum en það, sem þingið leggur til, 
en á hinn bóginn var búið að semja 
við bátseigandann um ferðirnar þetta 
ár, svo að ekki var hægt að skylda 
hann á neinn hátt til að borga þennan 
kostnað, þar sem svo er ákveðið. Þess- 
ar bátsferðir eru beint skilyrði fyrir því, 
að almenningur þar vestra komi frásjer 
búnaðarafurðum sinum og nái í kaup- 
staðarvörur; gildir þetta ekki að eins um 
ísafjarðarsýslu innanverða, heldur og um 
nærsveitirnaríStranda-ogBarðaBtrandar- 
sýslum. En styrkur sá, er báturinn nú 
hefir, er, eins og nú er ástatt, alvegónógur,

enda hefir útgerðarmaðurinn nú upp á 
siðkastið haft mjög litlar »netto« tekjur 
af ferðunum, og því minni ef hann verð- 
ur að kosta flutuing á landpóstinura frá 
Isafirði að Arngerðareyri þegar báturinn 
teppist.

Jeg skal að lokum geta þess, að jeg 
hcfi ekki borið þetta mál undir sam- 
göngumála- eða fjárveitinganefndir deild- 
arinnar, en jeg vil ekki knýja það svo fast 
fram, að þær á nokkurn hátt verði 
hiudraðar frá að athuga það.

Magnns Pjetursson: Jeg sje, að 
jeg hcfði getað sparað mjer að standa 
upp, en jeg ætlaði einungis að skjóta 
því til hæstv. forseta, af því að þessi 
till. kemur báðum nefndum á óvart, 
hvort ekki væri rjettara að taka málið 
út af dagskrá, til þes8 að nefndirnar 
gætu athugað það.

Frsni. (Þorsteinn Jónsson): Jeg 
skal leyfa mjer að óska hins saraa fyrir 
hönd 8aragöngumálanefndarinnar.

Umi’. frestað.

Á 24. fundi í Nd., fimtudaginn 16. 
mai, var fram haldið síðari 
urar. um till. (A. 108, 132, 144).

Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj. um 
brtt. 144, er of seint var útbýtt.

Pjetur Otteacn: Jeg skal leyfa 
mjer að lýaa yfir þvi, að viðaukatill. á 
þgskj. 144 er tekin aftur, af þvi að 
háttv. samgöngumálanefnd kemur með 
ákveðna tillögu viðvíkjandi Faxaflóa- 
bátnum.

Ersm. (Þorsteinti Jóiissod):
Þessa viðaukatill. á þgskj. 132, frá báttv. 
þm. N -ísf., (S. St.) helir verið tekin til 
athugunar í samgöngumálanefndinni, og

63*
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hefir nefndin komist að þeirri niður- 
stöðu, að i henni felist mjög sanngjörn 
krafa.

í fjárlögum í fyrra var samþ. að 
styrkja bátaferðir á ísafjarðardjúpi 
með 7500 kr. árlega. En landsstjórn- 
in hefir ekki viljað láta styrkinn 
lausan, nema með því skilyrði, að 
sá, sem tæki að sjer bátsferðirnar um 
Djúpið, annaðist póstflutninga þar, og 
eins þótt is bamlaði sjóferðum. Nú er 
oss sagt, að báturinn, sem ísfirðingar 
hafa, sje 30 smálesta stór. Flestir hinir 
flóabátarnir, sem hafa 18 þús. kr. styrk 
hver, eru um 50 smálestir. Og þegar 
þess er gætt, að bátur þessi þarf að 
vera póstbátur og útgerðarmaður hans 
þarf að kosta póstferðir um Djúpið 
þótt báturinn geti ekki gengið, þá virð- 
ist sanngjarnt, að hann fái þessa um- 
beðnu styrkhækkun, sem nemur einum 
1500 kr. Ef enginn flóabátur gengi um 
ísafjarðardjúp, þá þyrfti landið að kosta 
póstflutninga þar á annan bátt.

Samgöngumálanefndin leggur því til, 
að þessi till. sje samþ.

Magnús Pjetursson: Jeg vil að
eins fyrir hönd fjárveitinganefndar lýsa 
yfir því, að hún veitir þessari brtt. hv. 
þm. N.-ísf. (S. St.) sín bestu meðmæli.

ATKVGR.
Viðaukatill. 132. samþ. með 14:1 

atkv.
Viðaukatill. 144. tekin aftur.
Tili., bvo breytt, samþ. í e. hlj. og 

afgr. til Ed.

Á 21. fundi í Ed., föstudaginn 17. 
mai, var útbýtt

Tittögu til þingsályktunar um aukinn 
styrk og lánsheimild til flóabdta,

eins og hún var samþ. við siðari umr. 
í Nd. (A. 155).

Á 22. fundi í Ed., laugardaginn 18. 
rnaí, var till. tekin til f y r r i u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 24. fundi í Ed., miðvikudaginn 22.

maí, var till. aftur tekin til f y r r i 
u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 26. fundi i Ed., föstudaginn 24.

maí, var till. enn tekin til f y r r i 
u m r . (A. 155, 192, 196).

Sigurjón Friðjónsson: í nú-
gildandi fjárlögum er heirailaður 18000 
kr. styrkur til báts, sem gangi frá Sauð- 
árkróki til Seyðisfjarðar. En nú mun 
vera ómögulegt að fá bát fyrir þennan 
styrk í sumar. Þær tilraunir, sem gerð- 
ar hafa verið, hafa leitt í ljós, að bát- 
urinn fengist ekki fyrir minna en 30000 
kr. Og þótt samgöngumálanefnd þætti 
þetta mikið fje, áleit hún þó ekki ann- 
að fært en að samþ. það. Það hefir 
reynst svo nú undanfarið, að mikil 
vandræði hafa stafað af samgönguskorti 
meðfram norðurströnd landsins austan 
til. Þannig varð það til stórtjóns fyrir 
hlutaðeigendur, að kjöt komst ekki út 
frá Kópaskeri í fyrra haust. Og mikil 
vandræði voru í haust í Norður-Þing- 
eyjarsýslu með að ná að sjer matvæl- 
um. Mjer hefir jafnframt skilist á hv. 
þingmönnum N.-M., að mjög mikil þörf 
væri á þessum bát á fjörðunum fyrir 
norðan Seyðisfjörð. Jeg ætla þvi, að 
ekki véiti af bát, er ekki taki minna 
en 60 tonn, til flutninga á þessu svæði, 
og að til hans muni tæplega mega ætla 
minna en 18000 kr. En á vesturhluta 
svæðisins þykir mjer líklegt, að komast 
mætti af með talsvert minni bát og 
ódýrari. Á Eyjafirði hefir undanfarið 
gengið bátur með 3500 kr. styrk, og er 
líklegt, að enn mætti komast þar af
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með lítinn bát. En þetta er ekki undir- 
búið, og eins og sakir standa 8je jeg 
ekki annað en þingið verði að veita 
þá heimild, sem bjer er farið fram á.

Viðvíkjandi lánsheimildinni til kaupa 
á Húnatióabát er þess að geta, að 
hún var veitt í fyrra, en miðuð þá við 
100 tonna bát. Þessi till. hjer er því 
komin fram til að rýmka um þá láns- 
heimild. Jeg geri ráð fyrir, að háttv. 
þm. Snæf. (H. St) geri grein fyrir brtt. 
um viðbótarstyrk til Breiðafjarðarbáts, 
sem lögð hefir verið fyrir háttv. deild.

Halldór Steinsson: Til Breiða- 
fjarðarbát8 voru áætlaðar 18000 kr. í 
þá 7 mánuði, sem ætlast var til að hann 
gengi. En þegar til kom, varð hann að 
halda uppi ferðum alt árið, því að á 
þessum tíma kom ekkert skip frá Eim- 
skipafjelagi íslands eða landsstjórninni 
inn á Breiðafjörð. Af þessu leiddi, að 
báturinn tapaði miklu fje. Vetrarferð- 
irnar voru erfiðar og óhagstæðar vegna 
illviðra og ísalaga. En með þeim varð 
þó komið í veg fyrir bjargarskort, sem 
annars hefði leitt af samgönguleysinu. 
Hefði landsstjórnin átt að halda uppi 
ferðum á þessum tíma, hefðu þærorðið 
margfalt dýrari en sá viðbótarstyrkur, 
sem bjer er farið fram á. Vona jeg 
þvi, að háttv. deild sjái, að þetta er 
ekki nema sanngjarnt endurgjald, og 
veiti brtt. fúslega samþykki sitt.

Jeg skal geta þess, að stjórn Breiða- 
fjarðarbátsins fór fram á 10000 kr. 
styrk, því að þeirri upphæð hafði bát- 
urinn tapað á vetrarferðunum. En sam- 
göngumálanefndin sá sjer ekki fært að 
mæla með nema 8500 kr. Því meiri 
sanngirni er þá fyrir háttv. deild að 
veita þessa upphæð.

ATKVGR.
1. tölul. till. samþ. með 12 shlj. 
atkv.

196, a. (nýr liður, verður 2. tölul. 
till.) samþ. með 11 shlj. atkv.
2. tölul. till. (verður 3. tölul.) samþ. 
með 11 shlj. atkv., en talið óþarft 
að láta brtt. 196, b. koma sjer- 
staklega undir atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til Bíðari umr. með 13 

shlj. atkv.

Á 27. fundi í Ed., laugardaginn 25. 
maí, var till. tekin til s í ð a r i u m r . 
(A. 210).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ. með 11 shlj. atkv. og 

afgr. til Sþ.

Á 32. fundi í Nd., mánudaginn 27. 
mai, og á 28. fundi i Ed., sama dag, 
var útbýtt frá Sþ.

Tillögu til þingsályktunar um aukinn 
styrk og lánsheimild til flóabdta, 
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Ed. (A. 220).

Á 2. fundi í Sþ., miðvikudaginn 29. 
maí, var till. tekin til u m r .

Magoús Pjetursson: Jeg ætla 
að eins að gera þá athugasemd við 2. 
lið till., fyrir hönd fjárveitinganefndar, 
að það er ekki tekið fram greinilega, 
að styrkurinn til Breiðafjarðarbátsins 
fari ekki fram úr helmingi rekstrar- 
kostnaðar, sem var þó skilyrði fjárveit- 
inganefndar, enda samkvæmt ákvæðum 
gildandi fjárlaga. Þessu vildi jeg lýsa 
yfir fyrir hönd ncfndarinnar,
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ATKVGR.
Till. samþ. með 35 shlj. atkv. og 

afgr. sem

ál yktun Al þingis .
(Sjá A. 253).

7. Rannsókn mómýra.
Á 21. fundi í Nd., mánudaginn 13. 

maí, var úthýtt
Tillögu til þingsdlyktunar um rannsókn 

mómyra (A. 113).
Á 23 fundi í Nd., miðvikudaginn 15. 

mai, var till. tekin til fyrri umr.

Koi sætisráðherra (J. M.): Jeg
veit ekki, hvaða upplýsingar hafa legið 
fyrir, þegar þessi till. var samin. Jeg 
býst við, að þeir háttv. þm , sem bera 
hana fram, hafi má ske fengið upplýs- 
ingar, sem liggja í stjórnarráðinu ura 
þetta mál. En ef það væri ekki, mundi 
jeg finna ástæðu til þess að styðja þá 
uppástungu, sem komið hefir fram, um 
að taka málið út af dagskrá. Jeg vil 
geta þess, að talsveiðar upplýsingar eru 
fyrir hendi um rannsókn mómýra. Jeg 
fjekk þær þegar jeg fór utan síðast og 
afhenti þær atvinnumálaskrifstofunni. 
Veit jeg ekki, hvað við þær hefir verið 
gert siðan.

Pjetur Jónsson: Má jeg geta 
þess, þó að háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) 
sje frsm. í málinu, að nefndin hefir 
einmitt gert sjer far um að útvega allar 
þær upplýsingar um rannsókn á mó- 
mýrum, sem hún gat, en því miður var 
ekki farið í stjórnarráðið, vegna þess, 
að við vi8sum ekki til þess, að þar hefði 
nokkur rannsókn fram farið, eða málinu 
verið hreyft þar. Fyrir mörgum árum

mómýra.

hafði einhver mórannsókn á mýr- 
um farið fram hjer, en hún hafði verið 
mjög lausleg og því óábyggileg í þessu 
augnamiði. Helgi Jónsson grasafræð- 
ingur mun hafa gert rannsóknina í sam- 
bandi við aðrar mýrarannsóknir, og hefir 
hann látið það uppi við nefndina, að hún 
hefði ekki verið gerð með það fyrir 
augum, sem hjer er verið að tala um. 
En um það, sem hæstv. forsætisráðherra 
talaði um upplýsingar, sem fyrir bendi 
væru, þá er ekki nema sjálfsagt að nota 
sjer þær. En jeg er ekki viss um, að 
fresta þurfi umr. þessari fyrir þá sök.

Umr. frestað.

Á 25. fundi í Nd., föstudaginn 17. 
mai, var fram haldið fyrri umr. 
um tiil. (A. 113, 126, 131).

Frsm. (Sigurður Sigurðsson):
Bjargráðanefndin hefir leyft sjer að bera 
fram þessa till. Ástæðan til þess er 
fyrst og fremst skýrsla frá Þorkeli 
Clementz, sem hefir legið fyrir bjarg- 
ráðanefnd, og ræðir um mómál, vinslu 
kola úr mó o fl. En þetta mál er þann- 
ig til orðið, að Clementz fór utan i vet- 
ur, sumpart af eigin hvötum og að 
nokkru leyti með styrk frá landssjóði; 
fjekk hann til þeirrar ferðar 2000 kr. 
styrk af opinberu fje Tilgangur ferð- 
arinnar var sá, að rannsaka móiðnað á 
Norðurlöndum í ýmsum greinum. Þeg- 
ar hann kom heim, skrifaði hann þessa 
skýrslu, sem jeg gat um áðan; hefir 
verið getið um hana í blöðura og lokið 
lofsorði á. Hann skýiir svo frá, að 
hann hafi í þessari ferð sinni sjerstak- 
lega rannsakað nýjustu og fullkomnustu 
aðferðir við mómjölsgerð, mótöflugerð, 
mókoksgerð, mógasgerð og loks votkol- 
un. Lýsir hann nokkru nánar hverri 
aðferðinni fyrir sig, en sjerstaklega er
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það síðasta aðferðin, sem hann leggur 
mesta áherslu á og telur liklegasta til 
að geta komið að notum hjer á landi, 
ef um móvin8lu er að ræða. Með þess- 
ari 8kýrslu sinni heflr hann aðallega 
bent á tvent, sem hann hyggur að hjer 
geti komið að notum, og fengið upplýs- 
ingar um það. I fyrsta lagi bendir hann 
á ýmsar vjelar — og liefir liann sýnis- 
horn af þeim — til flýtisauka og vinnu- 
sparnaðar, svo sem við upptöku á mó 
og fleira.

I öðru lagi, og er það aðalatriðið fyr- 
ir honum, að komið geti til mála að setja 
upp fullkomna móeltistöð eða móvinslu- 
stöð í stórum stíl, með svo nefndri 
Lavals-aðferð eða votkolun Það er sú 
aðferð, sem hann leggur sjerstaklega 
áherslu á og telur að hjer geti átt við. 
Þessi aðferð, Lavals aðferðin, er í stuttu 
máli í því fólgin, að skila mónurn sam- 
an pressuðum og þurrum, þegar umferð- 
inni er lokið. En það, sem hjer kemur 
þá fyrst til greina, i sambandi við þes3a 
hugmynd um móvinslu í stórum stíl, er 
það, hvort hjer sje mór á svo stóru 
svæði og svo góður, að tiltök sjeu að 
reisa slíka verksmiðju. Það, sem tHl. 
fer* fram á, er ekki annað en það, að 
þetta atriði sje nákvæmlega rannsakað. 
Það segir sig sjálft, að slík rannsókn 
verður að fara frain á undan öðrum 
undirbúningi í þessu máli, því að á 
henni grundvallast í rauninni alt annað. 
Till. fer fram á, að landsstjórninni heim- 
ilist að gera slíka rannsókn og leggja 
fram fje til þess En þegar um þetta 
er að ræða, þá vil jeg benda á, að ekki 
koma til tals til athugunar nema vissir 
staðir á landinu. Slikur móiðnaður 
verður að vera í námunda við hentug- 
an hafnarstað, þar sem hægt er að 
koma hinum þurra mó frá sjer og senda 
hann þangað, sem markaður er fyrir 
hann. Og þegar á það er litið, að þörf- 
in fyrir slíkan iðnað mundi helst vera

mðmýra.

í stærri bæjum, allra helst í Reykjavik, 
liggur það í hlutarins eðli, að slík stöð 
þyrfti að vera hjer í nánd. Með þetta 
fyrir augum hefir nefndin sett í till., 
að þessi rannsókn verði framkvæmd 
með tilliti til mómýra hjer í grend eða 
við Faxaflóa. Það eru ýmsir staðir hjer, 
sem komið geta til greina, og skal jeg 
þá sjerstaklega nefna mómýrarnar ná- 
lægt Borgarnesi og við Búðir á Snæ- 
fellsnesi. Ekki raundi heldur frágangs- 
sök að athuga staði til slikrar móvinslu 
á Vestfjörðum; þar eru hafnir góðar og 
mórinn ágætur. Alítur nefndin þvi, að 
slík rannsókn geti náð þangað.

En 8vo er fleira, sem kemur til greina 
þegar um stofnun slíkrar móiðnaðar- 
verksmiðju er að ræða. Menn hugsa 
sjer hana í stórum stíl, með fullkomn- 
urn tækjum og vjelum, sem reknar væru 
með einhverjum krafti, og kemur þá lil 
greina annaðhvort rafmagn eða að mór- 
inn sjálfur væri notaður til kraftfram- 
leiðslu En það heflr sína ókosti að þurfa 
að nota móinn, sem unninn er, vegna 
þess, að það ódi ýgir mjög framleiðsluna. 
Hitt lægi nær, að setja slíka móvinslu- 
stöð í samband við vatnsafl og reka 
hana með rafmagnskrafti, og þess vegna 
verður rannsóknin að taka sjerstakt til- 
lit til þeirra staða, þar sem auðið væri 
að setja slíka verksmiðju upp í sambandi 
við rafmagnsstöð.

Það skilja vist allir, svo að jeg skai 
ekki fjölyrða um það, að slík móvinsla, 
sem hjer er um að ræða, mundi koma 
að mjög miklu gagni hjer á landi, ef 
auðið yrði að koma henni á fót, en 
fyrsta spurningin er þó það, hvort mór 
landsins sje til þess fallinn að vinna 
úr honum með Lavals-aðferðinni. Þor- 
kell Clementz og fleiri, sem hafa rann- 
sakað hann, telja, að mórinn sje mjög 
öskumikill; bæði sje innan um lögin 
aska frá gömlum eldgosum, og sjálfur 
sje hann mjög öskuborinn. Þetta er
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svo mikill galli, að mörg sýnishorn, 
sem rannsökuð bafa verið, sýna það, að 
þau eru raeð öllu óhæf til móvinslu á 
þennan hátt, og er það mjög leitt og 
óhagkvæmt, að mórinn, einmitt hjerna 
i kring um Reykjavik, skuli hafa þenn- 
an mikla ókost. Það má telja áreiðan- 
legt, að ef mórinn er svo mjög öðku- 
borinn, þá sje það ilikleift og um of 
kostnaðarsamt að vinna úr honum með 
Lavals-aðferðinni, og þvi verður ná- 
kvæm rannsókn að fara fram áður en 
hægt er að hugsa um móvinslu hjer á 
landi í stórum stíl. Þetta er nefndinni 
Ijóst, og þess vegna leggur hún til, að 
slík rannsókn verði framkvæmd. Verði 
þessi till. samþykt, liggur það í hlutar- 
ins eðli, að stjórnin á að annast um, að 
þessi rannsókn fari fram. Nefndin hefir 
ekki gert neina áætlun um, hvað þessi 
rannsókn muni kosta, en með tilliti til 
þess, að hún hlýtur að miðast við ákveðna 
staði hjer á landi og ekki mjög langt 
frá Reykjavík, mætti ætla, að hún 
þyrfti ekki að kosta mjög ‘mikið; jeg 
hefi hugsað mjer svona 3—4000 krónur, 
en þetta segi jeg nú á mína ábyrgð. En 
mjer finst sjálfsagt að kosta til þeirrar 
rannsóknar.

Jeg skal svo ekki fara frekar út í 
till. að Binni. Við hana er komin brtt. 
á þgskj. 131, frá háttv. þm. Dala. (B. 
J.); hún er í mörgum liðum, og kennir 
þar margra grasa. En jeg skal geta 
þess, að það er annar maður úr nefnd- 
inni, ritari nefndarinnar, sem tekið hefir 
að sjer að fara nokkrum orðutn um þá 
tillögu.

Forsætisráðherra (J. M.): Mjer 
þykir rjett að gera nokkrar athuga- 
semdir út af till., af því að atvinnu- 
málaráðherra er ekki við.

Jeg kynti mjer mál þetta nokkuð við 
dvöl mina erlendis síðast. Talaði jeg

mómýra.

þá við þann mann í Svíþjóð, sem einna 
mest hefir við mómýrarann3óknir feug- 
ist þar og einna mest hefir með þau mál að 
sýsla þar. Fjekk jeg hjá honum skýrslur 
um þetta mál, sem jeg álít að geti komið 
að góðu haldi við athugun þess hjer í 
þinginu. Þessar skýrslur afhenti jeg at- 
vinnumálaskrifstofunni, og svo hefir hún 
veiið afhent verkfræðingi laudsins, og 
býst jeg við, að nefudin hafi borið sig 
saman við hann.

Jeg tel rjett að benda á það, að að- 
ferð sú til móvinslu, sem sennilega er 
hjer höfð fyrir augurn, er bandin einka- 
rjetti fjelags eins. I Svíþjóð var nýlega 
stofnað fjelag með 7 milj. kr. veltufje, 
og í ráði var að stofna annað í Dan- 
mörku, og eru þau í sambandi innbyrðis. 
(8. S.: Tillagan fer ekki fram á það). 
Það er ekki til neins að rannsaka nán- 
ara skilyrði fyrir móvinslu með þessum 
hætti, nema i sambandi við þessi fjelög. 
En það má vel athuga málið, og hinn 
sænski maður, er jeg nefndi áðan, var 
fús til að útvega hingað verkfræðing 
til þess að rannsaka mómýrar hjer. 
Maðurinn átti að fást með góðum kjör- 
um, en varla mundi samt unt að gera 
miklar rannsóknir fyrir 3000 kr. Þ^ss- 
ar rannsóknir mundu samt aðallega miða 
að því, að komast að einhverri niður- 
stöðu um mómagn hjer á landi.

Jeg býst við, að nefndinni sje kunn- 
ugt um það, að fyrir nokkrum árum var 
hjer verkfræðingur frá útlendu fjelagi 
við slíka rannsókn. Þessi maður fór 
víða um land og komst að þeirri niður- 
stöðu, að mórinn hjer við Reykjavíkog 
í næstu sveitum er ekki sem best fallinn 
til móvinslu í stórum stíl. Á Kjalarnesi 
er að sögn ein mýri með góðum skil- 
yrðum, að öðru leyti en því, að hún er 
heldur lítil. í Skagafirði þóttu skilyrðin 
ekki góð. Einasti staðurinn, sem hann 
taldi vera líklegan til þess, að hægt
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væri að setja þar á stofn mókolavinslu 
í stórum Btíl, var á Snæfellsnesi, því að 
þar var bæði mikill og góður mór.

Mórinn sjálfur er sagður víða óhent- 
ugur til slíkrar vinslu.

Jeg vildi að eins skjóta þessu fram 
til þess að sýna, að ýmsar upplýsingar 
eru til um málið, sem nefndin hefir ekki 
aflað sjer eða náð i.

Hvað verkfærunum viðvíkur, efa jeg, 
að auðvelt sje að fá þau nú. (8. 8.: 
Hve nær ferðaðist þessi verkfræðingur 
hjer?). Það var fyrir nokkrum árum, 
en jeg get ekki sagt upp á ár hve 
nær það var, þvi að jeg hefi fengið svo 
óljósar upplýsingar. (P. Þ.: Það var 
1911- 12).

Bjarni Jónsson: Jeg byrja á því, 
svo að eigi gleymist, að mjer láðist að 
gera tillögu um að breyta fyrirsögn til- 
lögunnar. En þetta þarf eigi að saka, 
þótt till. færi til 2. umr. með hjáleitii 
fyrirsögn, því að þá mætti færa hana í 
rjett lag.

Jeg heyri að komið er gorhljóð i hv. 
sessunaut mÍDn (S. St.), því að hann von- 
ar að sjer og öðrum jafnsnjöllum bjarg- 
ráðafrömuðum muni takast að fella þessa 
tillögu mína. Jeg býst og við því sjálf- 
ur, en mun þó mæla nokkur orð fyrir 
henni. Og fyrirfram mun jeg leggja 
áherslu á það, að það verður á ábyrgð 
þeirra háttv. þra., sera fella till, en ekki 
á minni, þótt fátt verði um bjargráða- 
ráðstafanir þessa þings.

Mjög svo eðlilegt er það, að stjórnin 
vildi hafa þingið sjer við hlið, er ákveða 
skyldi um ráðstafanir til þess að tryggja 
líf landsmanna. Því að oss er nú þörf 
á allri varúð og þörf á að búa svo um, 
sem gera þyrfti, ef landinu væri lokað. 
Eins og allir vita, hefir verslun vor eigi 
verið frjáls frá því er ófriðurinn hófst, 
og hefir æ farið versnandi. Það er þvl

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

engin furða, þótt stjórnin hafi óskað að 
hafa þingið við hlið sjer, einkum þar 
sem nú standa yfir samningar við aðra 
hlið ófriðarins. Má auðvitað segja, að 
þingið hafi unnið mikið afrek i bjarg- 
ráðamálunum, er það hefir fyrir sitt 
leyti ráðið fram úr samningamálinu, 
heyrt málaleitanir frá báðum hliðum, 
hugsað þær, rætt þær og gert ályktun 
um þær á P/a klukkustund. En þótt 
hjer væri sýndur mikill dugnaður, skjót- 
virkni og snarræði, ef vel var ráðið, 
þá er þó þörf áframhalds. Þvi að enn 
þá er samningum ólokið, og vitum vjer 
þvi eigi, hvort nokkrar vörur verða 
fluttar inn i landið, og eigi við hverju 
verði, þótt þær fáist. Það er þvi eigi 
seinna vænna að gera ráðstafanir til 
þess að landsfólkið geti lifað, þótt taki 
fyrir alla aðfiutninga.

En þótt úr samningum verði, og vjer 
fáum loforð fyrir nægilegum innflutn- 
ingi, þá er eftir að tryggja aðflutning 
vörunnar. En það getur enginn gert. Vjer 
höfum eigi svo mikinn skipakost, að vjer 
megnum að flytja að oss miklar birgð- 
ir á skömmum tíma, heldur verðum vjer 
að selflytja og verja til þessum löngum 
tíma. Þá gæti svo farið, að önnurhvor 
hlið ófriðarins svifti oss skipunum, áður 
en vjer hefðum náð að flytja helrning 
forðans heim. Væri því litil forsjón í 
því, ef Alþingi færi heim vongott i þeirri 
trú, að öllu væri borgið, en veturinn 
kæmi yfir oss óviðbúna. Þykir jafnan 
seint að herklæðast þegar á hólminn er 
komið.

Þess vegna hefi jeg leyft mjer að 
koma fram með till. um ýmsar sjálf- 
sagðar ráðstafanir, sem gera þarf nú 
þegar. Jeg hefi fiutt þessar till. sem 
brtt. við till. um eina sjerstaka ráðstöf- 
un, nefnilega að rannsaka mómýrar. 
Jeg fer fram á það, að í einni till. sjeu 
talin upp þau atriði, sem nauðsynleg

63
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eru til þess að tryggja líf landsmanna. 
Jeg hefi gert tilraun til þess að nefna 
höfuðatriðin, en vel má vera, að jeg 
hafi gleymt einhverju, en hitt er jeg 
sannfærður um, að jeg hefi eigi talið 
neitt, sem óþarft er,

Jeg vii geta þess í upphafi, að þessi 
till. min hvílir á þeirri skoðun, sem jeg 
lýsti fyr, að nauðsyn krefji að tryggja 
líf landsmanna, ef illa fer. Hitt er auð- 
vitað, að þetta felur í sjer ýms óþæg- 
indi og fyrirhöfn, sem er óþarft, ef vel 
gengur. En þau ófriðaröfl, sem nú eru 
að starfi í heiminum, minna oss Ijóslega 
á að búast við þvi illa, það góða skað- 
ar ekki. Enda væri það ill byrjun á 
þeirri sjálfstæðisöld, sem þessir stór- 
huga háttv. þingmenn ætla að láta 
renna upp yfir þessu landi í sumar, ef 
menn fjellu af hungri fyrir ráðleysi 
þingsins.

Það er alkunna, að veðurátt er hjer 
svo köld og landshættir aliir með þeim 
hætti, að gróður landsins getur ekki 
fætt ibúana. Verða þeir því að lifa 
við dýrakjöt láðs og lagar, og hefir lauds- 
lýður afgang þar, sem hann selur fyrir 
þær fæðutegundir og aðrar nauðsynjar, 
er hann þarf að fá að. Má það og 
kalia hyggilega búið, meðan samgöngur 
eru í því horfi, sem orðið var fyrir 
styrjöldina. En þótt gróður sje eigi 
rikulegri hjer en sagt var, þá grær þó 
margt hjer á landi, sem hafa má til 
þesa að blanda fæðuua og gera hana 
margbreyttari og hollari. Og jeg er 
sannfærður urn, að landsfólkið getur 
bjargast við það, sem iandið gefur, ef 
það er notað rjett. Er það í rauninni 
hið æskilegasta, að svo sje ætíð, en nú 
er það lifsnauðsyn. Saga vor sýnir, að 
þetta má takast. Því að á fyrri öldutn 
var verelun svo háttað, að lítið fluttist 
til næringar og eigi mátti reiða sig á, 
að þetta iitia kæmi. Þá urðu menn að 
lifa við það, sem landið gaf. Raunar

mómýra.

má segja, að nú sje fleira fólk i land- 
iuu og því erfiðara að alast við afurðir 
landsins. En þetta er þó annars vegar 
ekki alveg rjett, því að á blómaöld 
landsins var hjer fleira fólk en nú og 
þó miklu minna flutt að af matvöru. Á 
hnignunartíma landsins var oft færra 
fólk en nú, en það breytir engu. Því 
að enginn skoitur þarf að vera á þeira 
tegundum hjer á landi, sem hafa má 
til manneldis.

Islendingar hafa og frá landnámstíð 
lagt stund á að hagnýta sjer gróður 
landsins til manneldis, og hafa þeir lært 
margt i þvi efni af reynslunni. Bygg- 
rækt var allmikil hjer á landi frá því 
fyrsta og hjelst langt fram í aldir, að 
minsta kosti fram til miðrar seytjándu 
aldar. Og þótt hún hafi nú lagst niður, þá 
er ósannað, að það hafl verið fyrir þá 
sök, að það væri ekki tilvinnandi. 
Miklu nær liggur hitt, að bún hafi lagst 
niður af öðrum orsökum. Það má vera, 
að nú á tímum borgi sig lítt að rækta 
hjer bygg, þegar samgöngur eru í því 
horfi, sem kornið var fyrir heimsstyrj- 
öldina. En á einokunartímunum hefir 
það vissulega borgað sig. Oisökin til 
þess, að hætt var, hefir vafalaust verið 
sú, að verslunin hefir eigi flutt þau 
áhöld og efni, sem nauðsynleg voru til 
akuryrkju. Eymd og ódugnaður gæti 
verið samverkandi orsök, en hitt má 
telja vist, að á þeim tímum hafi menn 
vitað, í hverju landi þeir bjuggu og 
reynt að hagnýta sjer alt, sem þeir 
vis8U vaxa nýtilegt í landinu. Nú er 
þetta með öðrum hætti, því að svo er 
að sjá, sem mönnura hafi komið það 
mjög á óvart í vetur sem leið, að frost 
gætu komið á íslandi. Ýms verk manna 
á Biðari árum benda til þess, svo sem 
þá er menn fleygja ræsum í vegi svo 
ofarlega, að þau hljóta að frjósa nema 
í bestu vetrum. Þeir menn, sem muna 
eigi frostaveturiun 1880—81, sýnast eigi
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vita, hvar þeir búa, og vera einskonar 
útlendingar hjer á landi.

En þótt framkværad væri þessi till. 
um að hagnýta sjer gróðrarríki lands- 
ins og gróðrarmáttugleika þess, þá er 
ekki þar með sagt, að komist verði hjá 
öllum aðflutningi, en með því mæt'.i 
spara þann kornmat, sera er og verður 
í landinu, svo mikið, að vjer þyrftum 
eigi að taka öllum afarkostum næstu ár

Safna má ýmsu og geyma hitt og 
þetta af þeim tegundum, sem jeg hefi 
nefnt í till., og þótt það sje ekki alt í 
Btórum stil þá bjálpar það þó alt til 
þess að gera matinn fjölbreyttari, og 
nokkurt næringargildi hafa þær aliar, 
þótt misjafnt sje.

Söl og fjörugrös má taka að mun og 
geyma til forða. Fjallagrösin þekkja 
allir, og heimulan þykir mörgum sæl- 
gæti. (St, St.: Á ekki stjórnin að 
fara á berjamó?). Já, vel á minst, þá 
eru berin. Jeg heyri, að ýmsir háttv. 
þm. reyna að færa háð að þeirri till. 
En þeir ættu að vera komnir til Nor- 
egs. Þar var í hverju blaði áminning 
um að nota berin, og þó var jeg þar 
fyrir stríðið; þar voru boðin ber í hverju 
veitingahúsi, og Austmenn flytja árlega 
út ber fvrir miljónir króna. Það þarf 
því vel heimska menn til þess að hlæja 
að berjunum, enda segja menn, sem vit 
hafa á, að vjer royndum mega flytja 
út ber fyrir tugi þúsunda af krónum.

Það vex sjálfkrafa, sem jeg hefi enn 
þá nefnt. En nú mun jeg drepa á hitt, 
er rækta má. — Jarðeplin þekkja allir 
og kunna meira og minna til jarðepla- 
ræktar, enda hefir nýlega verið geflnn 
út leiðbeiningabæklingur í því efni. 
Enginn efi er á því, að vjer getura 
ræktað nægju vora af jarðeplum, jafn- 
vel á sultartímum, þegar þau eru höfð 
í korns stað, og meira að segja heila 
skipsfarma til útflutnings. En nú má

eigi bíða þess, að jarðeplaræktin smá- 
aukist þar til þetta næst. Nei, nú verð- 
ur að vinda bráðan bug að framkvæmd- 
um, svo að vjer förum eigi á mis við 
jarðeplauppsk^ru uú í sumar.

Þá kem jeg að bygginu. Það heflr 
verið ræktað frá laudnámstíð og fram 
á raiðja 16. öld að minsta kosti, bæði 
norðanlands og sunnan. Fyrir norðan 
hjet einn akurinn Vitazgjafi, af því að 
hann brást aldrei, og á Suðurlandi voru 
margir ágætir akrar. Björn Magnússon 
Olsen hefir ritað um þetta efni mjög 
svo itarlega í Búnaðarritinu. Getur 
hann þess þar, að uppskeran i Görðum 
á Álftanesi hafi verið 60 tunnur af 
korni eftir íslensku máli, en 63.iS tn. 
að dönsku nútiðarmáli. Segir hann og, 
að uppskeran á Bessastöðum hafi eigi 
verið minni og þá eigi heldur að TJt- 
skálum. Ekki mundt slíkt talið ónýtt 
búsilag, ef aðflutningur teptist. Jeg 
minnist þess, að mjer var svarað þvi 
til ura annað mál hjer i salnum, að 
»þótt vjer gætum alist við eigin fæði 
og treint með því forða vorn til næsta 
vors, hvað yrði þá?« Nú, þá yrði oss 
það fyrir sem fornmönnum, að rækta 
bæði bygg og aðrar nærandi jurtir. — 
Það má yfir höfuð að tala kalla heimsks 
manns hátt að sækja það um langa 
vegu og torfæru, sem sprottið getur úr 
skauti landsins sjálfs.

Jeg gat þess fyr um káltegundir þær, 
sem till. nefnir, að þær eru ekki sjer- 
lega næringarraiklar, en þó allar hin 
bestu nytjagrös. Jeg hirti þó eigi að 
telja allar tegundir þær, er rækta má 
eða safna sjálfvöxnum. T. d. nefndi 
jeg ekki skarfakálið, er menn söfnuðu 
áður og geymdu i skyri eða sýru. Jeg 
hefi eigi heldur nefnt íslenska kornið 
eða melinn, en það vex, sem menn vita, 
hjer austur um sandana, og má vel 
rækta það hvar sem er. Skaftfellingar
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hafa haft það til brauða, og er það vafa- 
laust nýtanda, einkum ef jurtafæðu 
vantar, til þess að hafa með slátri eða 
fiski. Mun sá siður hafa haldist um 
margar aldir. Að minsta kosti telja 
menn, að þar hafl geymst meðferð hinna 
fornu íslendinga á korni, skrýfing, þresk- 
ing o. fl.

Jeg kann því miður eigi deili á efna- 
samsetning allra þessara hluta, enda 
þekkja menn þá flesta. Tel jeg sjálf- 
sagt, að stjórnin fái bestu lækna lands- 
ins til þess að gera þjóðinni matseðil, 
er greini, hversu alislenskum fæðuteg- 
undum má haga svo, að vel sje. Um 
þarana veit jeg litið eitt, hversu þar er 
efnum blandað:

1. Söl (Rhodymenia palmata): þurefni 
17,45%, köfnunarefnissambönd (mest 
eggjahvítuefni) 15,37% af þ. e., 
önnur efni (mest kolvetni) 54,76% 
af þ. e.

2. Sjóarkræða (Gigartina mamillosa): 
köfnunarefnissambönd 22,75% af þ. 
e., önnur efni (mest kolvetni) 54,83% 
af þ. e.

3. Purpurahimna (Porphyn umbilicali): 
köfnunarefnissambönd 27,80% af 
þ. e , önnur efni 51,99%.

(Samkvæmt rannsókn Ásgeirs Torfa- 
sonar).

Þessar tegundir eru þannig fyrirtaks 
næring, einkum þar sem meltanleiki 
köfnunarefnissambanda er mikill (Porp- 
hyn 73,0%, Rhodymenia 78,9%, en 
Gigartina minst 51,7%).

Næringargildi hinna tegundanna er 
svo alþekt, að ekki þarf að tilgreina 
það.

Þá er eldiviður ein af helstu nauð- 
synjum landsmanna, og við það afar- 
verð, sem er nú á erlendu eldsneyti, 
þá er það lifsnauðsyn að afla hans inn- 
anlands. Verður því að knýja hvern 
einstakling til þess að fá til bús síus 
eem mest af innlendu eldsneyti. Mætti

meðalannars skipasýslunefndum, hrepps- 
nefndum og hreppstjórum að ganga 
mjög ríkt eftir, að þetta sje framkvæmt. 
En þar sem líkur eru til, að það nægi 
ekki, sem einstaklÍDgar afla, þá er ekk- 
ert að því, að eldiviðartekja fari fram 
á alþjóðarkostnað eða hjeraða, einkum 
i bæjum og verstöðvum.

Þar er þá fyrst að nefna surtarbrands- 
tekjuna. Þótt námugröftur í stórum stil 
borgi sig ef til vill eigi í vanalegu ári, 
þá er þó viða svo handhægt að ná því 
eldsneyti, og ætti að mega fá það svo 
ódýrt, að það margborgaði sig nú. — 
Landssjóður mundi þá sennilega halda 
áfram námu þeirri, sem hann hefir unn- 
ið, er fenginn er maður, sem til kann 
og notar rjett verkfæri. En auk þess 
væri sanngjarnt, að hann hjálpaði 
mönnum um vegarspotta til flutnings, 
ef þeir vildu sjálflr vinna surtarbrand, 
og að sjálfsögðu fengi menn að nota 
sjer surtarbrandstekju á landssjóðsjörð- 
um. Sumstaðar gætu menn tekið jöfn- 
um höndum mó og surtarbrand, eftir 
því sem landshættir eru.

Sama er um mótekju, að þingið þarf 
að leggja ríkt á við stjórnina að ganga 
eftir því, að afla hans sem mest má 
verða, án þess að slökt sje niður enn 
þá nauðsynlegri störfum, svo sem hey- 
skap.

En ekki kunna allir að leita að mó, 
og ætti því að fá almenningi sjerstaka 
móleitarmenn, og mætti landssjóður vel 
kosta nokkru til þess. Jeg hefl tekið 
eftir því, að búnaðarsamband Austur- 
lands hefir haldið sjerstakan móleitar- 
mann og heflr gefist ágætlega, t. d. í 
Vopnafirði.

Þá er kolmógerðin. Þar eru till. mín- 
ar viðaukatill. við þingsályktunartill. 
þá, sem er hjer til umr. Hníga þær að 
því, að eigi sje að eins rannsakað, hvar 
mór sje, heldur og vídd, dýpt og gæði, 
og vitað verði, hvort og hvar muni



1001 Þingsályktanir afgreiddar til landa9tjórnarinnar.
Rannsókn móinýra.

1002

borga sig að gera Lavalstöflur. Ekki 
legg jeg mikið upp úr því, sew hæsiv. 
forsætisráðherra mintist á, að eitthvert 
gróðafjelag hefði sent hingað mann til 
þess að rannsaka mó, og hefði sá lítinn 
eða engan fundið. Jeg trúi ekki þess- 
um erlendu hlaupatíkum, er útlend fje- 
lög senda og enginn veit, hvort nokk- 
urt vit hafa á málinu. Enda þurfum 
vjer eigi að spyrja slík aðskotadýr um 
það, þvi að vjer vitum þó miklu meira 
sjálfir. Helgi bróðir minn hefir haft á 
heudi rannsóknir á mómýrum og hefir 
látið leysa móinn sundur til rannsóknar 
i efnarannsóknarstofunni hjer. iSjá 
skýrelu Ásgeirs Torfasonar í Búnaðar- 
ritinui. Nú gæti hann vel rannsakað 
það, sem hjer um ræðir, vidd mómýr- 
anna og dýptina á mónum, ef hann hefði 
verkfæri. En nú heyri jeg, að Búnaðar- 
fjelagið hafi selt þann eina mónafar, 
sem það átti. Vera má, að Þorkell 
Cieraenz geti bætt úr þes3u, því að hann 
hefir einn eða tvo nafra, ef jeg man 
rjett. Nú mætti spara sjer mikinn kostn- 
að með því að biðja Ilelga að gera 
þessa rannsókn á Austfjörðum, því að 
hann fer nú hvort sem er norður og 
austur til grasfræðirannsókna og sjer- 
staklega til þörungarannsókna þeirra, 
sem um var rætt á síðasta þingi. Ann- 
ara vita menn, að mór er víðast til hjer 
á landi, en misjafn mjög bæði að vöxt- 
um og gæðum. Bestur mór og dýpstur 
er á Vestfjörðum og Austfjörðum. Er 
mjtr t. d. sagt, að á Hjeraði sjeu 20 
stungur niður. Sagt er mjer og, að 
Borgarfjörður eystra sje ein mómýri og 
hún góð, og mun svo víðar vera á Aust- 
fjörðum. Nú þarf helst að fara saman 
nógur og góður mór og góð lending eða 
höfn. Þetta muu hvorttveggja vera til 
á Vestfjörðum og •Austfjörðum á ýmsum 
stöðuro. En það var þó rjett, sem ráð- 
herra hafði eftir útlendingnum, að á

norðanverðu Snæfellsnesi er góður mór, 
en á miklu minna svæði en þvi, sem 
jeg bafði nefnt. Við Faxaflóa er og 
mór víðast hvar, en þó eigi svo góður 
og djúpur sem á Austfjörðum og Vest- 
fjörðum. •

Kolmórinn kemur úr vjelinni í litlum 
töflum; eru þær jafnhitamiklar sem 
jafnþungi af kolum, og má þvi brenna 
þeim á skipum, en rúmtak þurfa þær 
nokkru meira, og eru því óþægilegri en 
kol. En ekki væri það þó litilsvert, ef 
vjer gætum látið skip vor ganga fyrir 
innlendum aflvaka og þyrftum eigi að 
sæta afarkostum Jeg legg því til, að 
stjórninni sje heimilað að veita 400,000 
—500,000 kr. fúlgu til þess að setja á 
stofn kolmógerð, því að vel gætum vjer 
grætt á því, og átt þó við betra að búa 
en ókjör þau, sem nú eru. En menn 
þurfa eigi að kvíða því, að þessu fje 
verði kastað á glæ, þvi að fyret verða 
gerðar allar rannsóknir, en stöðin þvi 
að eins sett á fót, að líklegt sje, að hún 
borgaði sig. En þótt það sje í óvissu, 
hvort hún kemst á fót eða ekki, þá 
þarf þó nú heimildarinnar, því að of 
seint væri að fá hana á næsta þingi. 
Það mundi fresta framkvæmdinni um 
eitt ár. Jeg kann eigi frá þvi að segja, 
hvort vjelar Lavals eru þýsk smíði og 
geta því eigi fengist, en hitt veit jeg, 
að þær má gera í Svíþjóð, ogSer þar 
nóg efni.

Þessi mótekja, kolmógerðin, kemst 
eigi á í sumar, af því að ekkert var 
gert í fyrra. Það er gamla sagan, að 
þurfa að naga sig i handarbökin á 
hverju ári fyrir gleymsku og fram- 
kvæmdaleysi árið áður. Nú er að gæta 
þess, að vjer þurfum eigi að naga oss 
í handarbökin næsta ár. Því að þá 
megum vjer betur við því að neita 
ókjörum næsta ár, ef svo ilt skyldi um 
beiminn hugsa, að einhverjir yrðu til
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þess að bjóða oas þau. Gn kæmi alíkt 
fyrir, þá er betra að hafa þó einhver 
framleið8lu- og flutningatæki í höndum.

Jeg segi það nú hjer í heyranda hljóði 
og lýsi yfir þvi, að þetta mál er eigi á 
minni ábyrgð framar,. heldur þeirra, 
sem fella till. mína. Er óvandari eft- 
irleikurinn fyrir mig að fella dóminn 
eíðar.

Jeg hverf frá þessum lið og skal 
minnast nokkrum orðum á þriðju teg- 
und eldaneytiskaflans, skógarhöggið. 
Víða þarf að grisja skóga, og má fá 
þaðan feikn af eldivið án skemdar á 
skógunum. Skógræktarstjórinn bað um 
litla upphæð um daginn til þess að láta 
höggva, og er vonandi, að það verði 
veitt og vinnan rekin vel. Sjálfsagt er 
og að hlutast til um, að menn höggvi 
sjálfir undir eftirliti skógræktarmanna.

Bátavið er lífsnauðsyn að eiga í land- 
inu. Jeg gat þess i ræðu á síðasta 
þingi, að rjett væri að fiska sem mest 
á opna báta, og yrði þá að fá til efni- 
við. Bar jeg fyrir mig einn af dugleg- 
ustu útgerðarmönnum hjer, Elías Stefáns- 
son. Kom okkur ásamt um, að sá út- 
vegur mundi borga sig lengst, ef at- 
vinnuvegurinn yrði beittur ofbeldi. Þótt 
olia og kol verði svo dýrir aflgjafar, að 
fi8kverðið hafi eigi við, þá er mannafl- 
ið hið saraa og vindurinn samur, að 
eins ♦ efnið í bátinn nokkru hærra. 
Mætti því vel borga sig að fiska með 
þessum hætti. Og rjett væri að afla 
efnia eða láta afla til færa og netja, svo 
að menn hefðu verk að vinna í land- 
legum. Þarf eigi að orðlengja hjer um, 
því að þeasir hlutir eru hverjum manni 
auðskildir.

Þá hefl jeg lagt til, að fengin yrðu 
verkfæri til þess að vinna salt úr sjó, 
því að betra er að hafa það en ekki, 
ef samningar ganga nú eigi saman og 
oss verða meinaðar allar siglingar. Þetta 
þeflr verið gert á mestu vesaldómsár-

um og öldum þjóðarinnar, og hefi jeg 
sjeð á nokkrum stöðum leifar af salt- 
brenslutækjum. Jeg býst eigi við, að 
slík saltvinsla yrði arðvænleg þegar 
viðskifti komast aftur í samt lag, en 
þangað til mætti vinna nóg til matar. 
Sumir menu hafa borið brigður á það, 
að vjer mættum lifa hjer við það, sem 
landið gefur, og fært það til, að oss 
vantaði salt. En þeir hafa gleymt þvi, 
að hjer heflr verið unnið salt og má 
vinna salt til matar. Auk þess má 
komast af með miklu minna salt en nú 
er neytt. Má t. d. herða fiskinn. Deyr 
enginn, sem hefir nægan harðfisk að eta 
og aðrar íslenskar fæðutegundir að til- 
tölu. Hangið kjöt er og góð fæða og 
jafnvel vindþurkað. Auk þess mætti 
hafa íshús á hverju strái. Gætu menn 
þvi lifað við minna salt en nú og jafn- 
vel ekkert. En betra er þó að hafa 
það, ef menn geta fengið það heima hjá 
sjer.

Ef svo færi, að vjer yrðum hjer inni- 
luktir á hólma vorum, þá mundum vjer 
BÍður komast í kjötskort eða fiskjar 
heldur en feitmetis og mjólkur. Og er 
þvi alveg sjáifsagt að sjá um, að fært 
sje frá öllum ám og málnytan hagnýtt 
sem best til smjörgerðar, osta, skyrs og 
sýru. Vel má vera, að sumstaðar hagi 
svo til, að eigi sje þar kjarngott undir 
bú, eða að einhvern mann skorti fólk, 
en fje svo fátt, að eigi botgi sig að bæta 
manni við En þá er hægurinn hjá að 
flytja fjeð á betri haga og hafa það í 
samlögura við annan eða aðra, annað- 
hvort í heimahögum eða í Beli. Nú er 
eigi á það hyggjandi að græða eða hafa 
mikinn ágóða af atvinnu sinni, heldur 
hitt, hvern veg megi tryggja líf allra 
landsmanna. Nú er sjávarútvegur svo 
lamaður, að gera má ráð fyrir, að þriðj- 
ungur manna, er hann hefir stundað, 
mi88i atvinnu sína og hafi ekkert að 
lifa á- Þá verður þeim helst bjargað
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með því að fá þeira vistir uppi í sveit- 
um. En það verður að gera svo tím- 
anlega, að bændur geti notið sumar- 
vinnu þeirra, þvi að annars væri þeirra 
kosti þröngt. En kvikfjárræktin er hið 
eiua lif landsmanna ef að kreppir, og 
ber því að auka hana sem mest. Verð- 
ur því að fá bændum vinnukraft, en 
tilskilja það, að þeir búi fyiir alla þjóð 
ina og semji búskap sinn eftir þvi.

Menn verða að gæta þesð, að jeg hefl 
borið þessar till. fram i því skyni, að 
tryggja líf þjóðarinnar, ef illa fer, til 
þess að koma í veg fyrir, að helmingur 
þjóðarinnar falli úr hungri. Eða hvort 
mundu menn eigi viija leggja þetta á 
sig, tii alíkrar tryggingar, jafnvel þótt 
óttinn rætist ekki? Jeg segi ekki, að 
þetta verði, en jeg segi, að það geti orð- 
ið. Og þá vildi jeg, að vjer værum 
færir til þess að taka á móti. Eða hver 
er svo djarfur, að hann þori að taka 
líf þjóðariunar í ábyrgð, ef skipum vor- 
um yrði sökt eða þau tekin áður en 
vjer hefðum flutt að ossforðann? Hver 
þorir að taka það á sína ábyrgð, að 
ekkert sje gert til þess að tryggja líf 
vort ? Hver þorir að ábyrgjast að láta 
heila þjóð fljóta sofandi að feigðarósi?

Til þeirra framkvæmda, sem nú voru 
nefndar, þarf stjórnin víðtæka heimild 
til þess að ráðstafa mönnum og fje, i 
því skyui að tryggja líf þjóðarinnar fyr- 
ir yfirvofandi hættu. Gætijafnvel komið 
fyrir, að gera þyrfti sömu ráðstafanir 
sem tíðkast, þegar borg er iýst í her- 
girðingu. Þá hefir daglegt líf eigi sína 
eðlilegu rás, heldur fyrirskipar stjórnin 
eða herstjórnin mönnum starf og lifn- 
aðarháttu. En ef til þess þarf meiri 
heimildir en stjórnin hefir, þá verður 
Alþingi að veita henni þær, og yrði þá 
að gefa sjer tima til þess að athuga 
ekki smærra mál en það, hvort rjett 
sje að sjá lífi þjóðarinnar borgið, eða 
hvort hana eigi að setja á guðs náð og

gaddinn. Rjettast væri, að stjórnin Iegði 
nú fyrir þingið nauðsynleg lög í þessu 
efni, ef timi vinst, en geri þá bráða- 
birgðalög, ef þ.ið er satt, sem heyrst 
hefir, að háttv. þm. hafi eigi tíma til 
þess að bjarga raannfólkinu í landinu, 
áður en bjargráðanefndin heldur heim 
af þingi.

Jeg bið háttv. frsm. bjargráðanefndar 
(S. S.) að fyrirgefa mjer, hversu stuttorður 
jeg hefi verið um svo mikið mál og svo 
ágæta nefnd. En að endingu vil jeg 
geta þess, að þar sem háttv. þm. með 
rjettu telja það mjög mikilsvert, að fjen- 
aði sje ætlað nóg fóður yfir veturinn, 
þá muni þeim eigi síður þykja ástæða 
tii um þessa háttv. þm. og kjósendur 
þeirra, að setja þá vel á og ætla þeim 
að sínu leyti jafnmikið fóður og hinu 
sauðfjeuu.

Pjetur Jór,s*on: Háttv. þm. Dala. 
(B. J ), sem ber fram till. þessa á þgskj. 
131, sagði sig úr bjargráðanefnd fyrir 
annríkis sakir, og hefir ekki borið sig 
saman við bjargráðanefndina áður en 
hann bar till. fram. En ef hann hefði 
gert það, hefði till. áreiðanlega orðið 
styttri, og hefði hann viljað fara að ráð- 
um nefndarinnar, hefði hann sennilega 
ekki fiutt hana.

Enda þótt till. þessi I heild sje ekki 
svo löguð, að hægt sje að tala mikið 
um hana, þá eru þar þó ýms atriði, sem 
vekja upp það, sem nefndin hefir haft 
til meðferðar, bæði leynt og Ijóst. Skal 
jeg þvi minnast á þá einstöku liði.

I raun og veru hefir bjargráðanefnd 
haft til athugunar öll þau bjargráð i 
till, sem verulegu máli skifta.

Ætla jeg þá f.vrst að minnast á söl 
og fjörugrös. Nefndin áleit ekki sjer- 
staka þörf á að gera neitt i þvi máli 
nú, því að hún mintist þess, að þingið 
i fyrra hafði samþykt þingeályktun um 
að skora á stjórnina að gera það, sem
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hægt væri í málinu, og lagði með því, 
að einum vissum manni væri veitt fje 
til þess að vinna að þvi að útbreiða 
þekkingu í þessum efnum meðal almenn- 
ings og koma út á prent leiðarvísi um 
söfnun og hagnýtingu sölva og annara 
ætiþörunga.

Jeg hefl ekki neitt heyrt um árang- 
urinn af þessu og held ekki, að þings- 
ályktun nú geti hert á þessu máli að 
gagni. En mjer er kunnugt um, að 
þessi maður, dr. Helgi Jónsson, hefir 
skrifað ritgerð um þetta efni í Búnaðar- 
ritið, sent út um land ýmsar fyrirspurn- 
ir, til þess að afla sjer upplýsinga, og nú 
heyri jeg, að hann ætli að ferðast í sumar.

Til þess var ætlast, að þetta yrði til 
verulegs gagns, nú í dýrtíðinni, að þessi 
maður leiðbeindi mönnum í öflun fjöru- 
grasa, meðferð þeirra og notkun, og 
má vel vera, að þetta hafi þegar orðið 
að verulegu gagni, þótt jeg viti ekki 
til þess. Annars getur skeð, að hæstv. 
atvinnumálaráðherra gæti gefið upplýs- 
ingar um þetta þegar í stað, en jeg hygg 
það ekki þýða að senda stjórninni frek- 
ari áskoranir í sömu átt. (8. J.: Helgi 
bróðir minn átti ekki að safna þessum 
jurtum fyrir landsmenn). Fyrsti liður 
till. fer fram á, að stjórnin sjái um, að 
sem flestir einstaklingar leggi kapp á 
að safna þessum jurtum, og hjelt jeg, 
að hafa ætti dr. Helga Jónsson til þess 
að hvetja menn og kenna þeim að safna 
þessum jurtum. Hafl það ekki orðið, 
er jeg hræddur um, að aðgerðir þings- 
ins þyrftu að vera kröftugri en þessi 
þingsál., ef vænta ætti meiri árangurs.

Eitt af þvi, sem bjargráðanefndin vildi 
kynna sjer, var um kartöfluútsæði. Hún 
aflaði sjer því upplýsinga og komst að 
því, að stjórnin hafði gert mikið í mál- 
inu með aðstoð Búnaðarfjelags íslands 
og landsverslunarinnar. Því að þótt 
mikið af útsæðinu hafl komið heldur 
seint til þess að sendast út um land i

móniýra.

tækan tima, þá hyggjum vjer, að þar 
hafi stjórnin gert alt, sem hægt var eft- 
ir atvikum, og komið var i kring, þá 
er þing kom saman. En það kom í ljós 
við athugun þessa máls og ýmsar fregn- 
ir, er nefndinni bárust, að mikið af út- 
sæðinu heflr farið forgörðum fyrir frost- 
in í vetur og ónóga geymslu. Þess 
vegna ber bjargrtiðanefndin fram till. 
þá um útsæði, sem búið er að samþ. 
hjer í deildinni. Hyggjum vjer því, að 
búið sje að gera það, sem gert verður 
í þessu máli með þingsályktun. Svo 
að það yrði ekki nema endurtekning að 
samþ. það i till. hv. þm. Dala. (B. J.), 
er að þessu lýtur.

Þá er eldsueytismálið. Það mál hefir 
nefndin haft til athugunar frá fyrstu, 
bæði kola- og mómálið.

Fyrst er þá kolamálið. Báðar bjarg- 
ráðanefndir þingsins hafa haft það til 
meðferðar. Nd.nefndin hefir verið hik- 
andi i því að leggja með nýju kolanárai 
á kostnað landssjóðs. Henni hefir þótt 
kostnaðurinn nokkuð mikill við Tjör- 
nesnámuna. Stjórnin hafði sent þangað 
útlendan verkfræðing til þess að rann- 
saka þá námu og aðrar, og koma á 
nýjum vinnuaðferðum. Enn fremur ráð- 
ið þar verkstjóra til sumarsins. Taldi 
nefndin ekki rjett að taka fram fyrir 
hendur stjórnarinnar í þessu máli, eða 
hafa frekari afskifti af því, enda þótt 
mjög orki tvímælis um þetta kolanám. 
Auk þess hefir verið borin fram í hv. 
Ed. þingályktunartillaga um að styrkja 
sýslufjelög til kolanáms. Geri jeg ráð 
fyrir, að ekki verði frekar í þessu máli 
gert og að við þennan rekspöl megi una.

Þá hefir nefndin ekki látið mómálið 
afskiftalaust. Vjer höfum rannsakað, 
hver eru þau hjeruð og bygðarlög, kaup- 
tún og sjávarþorp, er bjargast geti að 
miklu eða öllu leyti án aðfengins elds- 
neytis, svo sem með mótekju, skógar- 
höggi eða innlendum kolum. Og þegar
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vjer fórum kringum landið í huganum, 
þá sáum vjer, að það er allvíða, sem 
menn ættu að geta verið sæmilega birg- 
ir, þótt þeir fái ekki útlend kol. Sum- 
ataðar er t. d. kolanám, svo sem á Tjör- 
nesi, í Reyðarflrði og Bolungarvík og 
viðar, eem getur orðið þeim bygðarlög- 
um til styrktar. Eru það væntanlega 
engar sveitir og færri kaup9taðir og 
sjávarþorp, sem geta heitið á flæðiskeri 
stödd með eldsneyti. Er það sjerstak- 
lega Reykjavik og Gullbringusýsla, og 
hefir Reykjavik þó mikla mótekju. Nátt- 
úrlega er ekki gott um eldsneyti á ísa- 
fírði, og sjálfsagt er erfítt að fá nóga 
mótekju á Akureyri, þótt mór sje þar 
mikill til. En út af þessum hugleiðing- 
um rjeð nefndin það af að skrifa stjórn- 
inni og ráðleggja henni að skrifa bæj- 
ar- og sveitarstjórnum og hvetja þær 
til þess að afla eldsneytis af eigin ram- 
leik, svo að þær þyrftu sem minst eða 
helst engin kol. Þannig hefir nefndin 
i þessu efni gert það, sem farið er fram 
á i till. háttv. þm. Dala. (B. J.), og er 
þvi óþarfí að samþykkja hana að því 
leyti.

Þá er skógarhöggið. Hefir komið er- 
indi frá skógræktarstjóra Kofoed-Hansen 
um flutning á skógarviði til Reykjavikur, 
bæði úr Hallormsstaðarskógi og Vatna- 
8kógi, og er þar farið f ram á fjár veitingu úr 
landssjóði til þess að koma þessu i fram- 
kvæmd. Þetta erindi skógræktarstjór- 
ans hefir svo nefndin sent stjórninni 
ásamt brjefi, með nokkrum hvatningum, 
og ljet hún þar í ljós, að þar sem slik- 
ur viðarflutningur gæti borið sig, þá 
mundi stjórnin hafa fult umboð til þess 
að ráðast í hann eins og hún teldi skyn- 
samlegast og heppilegast. Nefndin áleit 
ekki »plan« það, er skógræktarstjóri 
lagði fram, með öllu ráðlegt; það var 
ekki vel sundurliðað og ýmislegt við 
það að athuga. En það virðist liggja i

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

augum uppi, og reynslan staðfestir það, 
að hingað aje hægt að flytja skógarvið, 
að minsta kosti úr Vatnaskógi, svo að 
borgi kostnaðinn, en ella er ekkert vit 
í flutningnum. Þar sem nú bæði skóg- 
ræktarstjóri og bjargráðanefndin hafa 
mint stjórnina á þetta, þá þarf hjer ekki 
við að bæta.

Þá er öflun bátaviðar. Það mál hafði 
nefndin til íhugunar og aðgerða og var 
að hugsa um að bera fram þingsálykt- 
unartillögu, en fanst þó hitt heppilegra, 
að athuga sjálf, hversu statt væri bæði 
um byggingu smærri fiskibáta og efni 
til þeirra. Fór nefndin þvi að rannsaka 
málið.

Fjekk hún að vita í landsversluninni, 
að komið hefði nokkuð af trjávið til 
Hafnarfjarðar og Reykjavíkur, sem not* 
hæfur væri til bátagerðar. Þannig heflr 
nefndin komist að þeirri niðurstöðu, að 
svo myndi vera ástatt hjer við Faxa* 
flóa, að ekki stæði það i veginum, ef 
menn vildu koma sjer upp róðrarbát- 
um. Býst jeg þvi við, að tilhlutun 
stjórnarinnar hefði sáralítinn árangur, 
nema þá að hún reyndi útvegun á 
sænsku timbri hingað um Kaupmanna- 
höfn, til þess að senda það til fjailæg* 
ari hjeraða, þar sem ver kann að 
standa á, svo sem til Vestfjarða, Eyja- 
fjarðar eða Austfjarða. En það hlýtur 
að hleypa verðinu griðarmikið fram, ef 
fyrst á að flytja viðinn til Reykjavikur 
og setja hann svo um borð í strand- 
ferðaskip. Nefndin hefir rætt þetta mál 
við landsverslunina og lagt niður fyrir 
henni að sinna þessari útvegun eftir 
þvi sem hún gæti.

Þá er hjer minst á hagnýting búfjár* 
nytja, mjólkur og þess háttar. Það mál 
var, eins og kunnugt er, til meðferðar 
i Ed., og hygg jeg, að sú hv. deild hafl 
gert málnytu landsins svo til góða, að 
ekki sje hægt að gera það betur. (B.
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J.: Hefir hún þá etið hana alla?). Nei, 
að vísu ekki. Hún hefir strokkað 
hana.

Það atriði að útvega mannafla í sveit- 
irnar hefir lika legið fyrir háttv. Ed., 
og er þar til meðferðar með samráði 
við bjargráðanefnd Nd., svo að jeg hygg, 
að ekki þýði að koma fram með þings- 
ályktunartill um það efni.

Jeg hefi nú álitið rjett að skýra frá 
þvi, sem nefndin hefir gert i þessum efn- 
um, þótt jeg hafi fremur hugsað mjer, 
að það kæmi fram ínál , sem yfirlityfir 
það, sem nefndin hefir starfað, því að 
hún hefir ekki legið á liði sínu. Jeg 
skal að eins geta þess um þau atriði, 
aem nefndin hefir ekki tekið til veru- 
legrar meðferðar, t. d. að safnaberjum, 
ætijurtum o. fi., að jeg geri ekki lítið 
úr þeim, nje neinu því, sem miðar að 
því að nýta og bjargast við það, sem 
landið hefir fram að bjóða sjálft. En jeg 
er sannfærður um það, að ef stjórnin 
vill vinna að þessu máli með áhuga og 
gera eitthvað að gagni í því, frekar en 
það, sem bjargráðanefnd og þing þegar 
er búið að beina til hennar, þá væri 
það besta ráðið að senda okkur þing- 
mennina heim, hvern á sinn stað, þótt 
ekki væri til annars en að tína ber; það 
væri miklu meira gagn að því heldur 
en að sitja hjer yfir sífeldu þrefi og 
mælgi um það, hvað hægt er að gera.

Atvinnumálaráðherra (S. J):
Það er í tilefni af einu atriði í ræðu 
háttv. þm. S.-Þ. (P. J) að jeg stend 
upp. Það er skógarhöggið. Skógrækt- 
arstjórinn hefir snúið sjer til stjórnar- 
ráðsins með beiðni um peninga til þess 
að geta látið grisja skóga á nokkrum 
stöðum, og hefir honum verið heitið 
nokkru fje úr landssjóði, til þess að 
geta látið byrja á vinnunni. Geri jeg 
ráð fyrir, að fje þetta verði tekið af því 
fje, sem ætlað er í fjáriögunum til skóg-

mómýra.

ræktar; þótti ekki nema sjálfsagt að 
bregðast vel við og láta nokkurt fje af 
hendi, svo að ekki þyrfti að stranda á 
fjárskorti, að byrjað yrði á skógar- 
höggi.

Viðvíkjandi bátunum skal jeg geta 
þess, að simað hefir verið út um alt 
land, eftir till. bjargráðanefndar, með 
fyrirspurnir um, hvað til væri af róðr- 
arbátum í hverju lögsagnarumdæmi. 
Þegar þessi svör koma, verður hægt að 
taka ákvarðanir i samræmi við þau.

Einar Jóusson: Jeg mun ekki 
setja mig á móti þeirri till., sem hjer er 
til umr., enda þótt mjer sje kunnugt 
um það, að nokkuð svipuð rannsókn 
sem þessi hafi samþykt verið og farið 
frara áður á vissum svæðum. En það 
er brtt., sem hjer kemur fram, sem mjer 
kernur dálítið einkennilega fyrir sjóuir 
að skuli fylgja þessu frv. um rann- 
sókn mómýra. Jeg get ekki orða bund- 
ist uin það, vegna þess, hversu fávisku- 
legt' þingskjalið er. Jeg minnist þess 
ekki að hafa sjeð nokkurt þingskjal 
jafnvitlaust i þingtíðiudum Islendinga, 
ekki fyrir það, að mjer þyki lengur 
nokkuð einkennilegt, þótt markleysa og 
óþarfi komi fram á þessu þingi, ekki 
fyrir það, þótt annað hvert orð sje iat- 
ina og gríska, ekki heldur fyrir það, að 
þar er öllu ruglað saman i einn graut 
og gert erfitt viðfangs, heldur fyrir það, 
að kostnaðarspursmálið við þetta verð- 
ur svo gífurlega mikið, að þótt háttv. 
þm. Dala. (B. J.) vildi reyna að reikna 
það út á latínu og grísku, þá er jeg 
viss um, að honum tækist aldrei að finna 
neinn botn í því. (B. J : Það er nátt- 
úrlega öðruvísi reiknað á grísku og lat- 
jnu). Háttv. þm. (B. J.) virðist vera 
svo tamt að nota latínuna og grískuna, 
að jeg -hjelt, að reikningurinn myndi 
ganga fljótar svoleiðis, yrði auðvitað jafn- 
óábyggilegur hvernig sem hann reikn-
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Jæja, það er nú búið að prenta þetta 
skjal á >alþjóðar«-ko8tnað, svo að það 
á þá ekki nema vel við að ræða það 
dálitið á alþjóðarkostnað; það væri þá 
ekki nema hugsunarvilla, en ekki mein- 
ingarvilla.

Hjer á að leggja kapp á, að hver 
einaBti maður rækti allar þær jurtir, sem 
i till. eru taldar, en það hlýtur að koma 
að því, að einum manni sje þetta of- 
vaxið, og þess vegna verður að gera 
það á alþjóðarkoatnað. Ef sami mað- 
ur á að leggja Btund á að rækta þetta 
alt og safna þvi, ýmist niðri i fjöru» 
uppi á fjöllum eða í miðri sveit, þá 
mundi sá vandfundinn, sem gerði sjer 
gagn með þess háttar vinnubrögðum? 
Nú þar sem háttv. þm. (B. J) talaði 
um jurtir úr sjó, þá fanst mjer hann 
koma með nokkurskonar vantraustsyflr- 
lýsingu á bróður sinn, sem hann taldi 
vel færan á síðasta þingi til að rann- 
saka næringargildi þörunga og gefa 
skýrslur og leiðbeiningar gegn styrk- 
veitingunni, sem þá var veitt. Nú á að 
vinna að þaratekju með nýjum umsjón- 
armönnum — og alt á að gera með um 
sjónarmönnum — gerir ekkert til frá 
sjónarmiði hv. tillögumanns (B J.), bara 
það sje alt á »alþjóðarkostnað«.

Jeg skal nú ekki segja, að það sje 
óþarfi að rækta allar þessar jurtir, þótt 
þær sjeu yfir 20 samtals ef hægt er að 
koma því við, en jeg held, að það væri 
ósanngjarnt að ætlast til, að hver ein- 
staklingur leggi kapp á að rækta þær 
allar. Mjer datt það í hug, að það væri 
óhugsandi, að annar maður hefði komið 
með þessa brtt. en sá, sem væri alveg 
sama um það, þótt landssjóður skuldaði 
miljónir og aftur miljónir, til þess að 
geta ausið þeim í allskonar hjegóma, 
umsjónarmenn, eftirlitsmenn og aðra 
óþarfa tilgerð, ef hægt væri.

J>á hugsar háttv. þm. (B. J.) sjer, að

8tjórnin láti leggja akvegi og sporbraut- 
ir til sjávar, þar sem surtarbrandstekja 
væri, og þá að sjálfsögðu jafnt fyrir 
því, þótt vitanlegt sje, að á sumum 
stöðum hagar svo til, að það er ómögu- 
legt að leggja nokkra vegi. Gljúfur, 
háfjöll, hamrar, vatnsföll o. m. fl. geta 
þar hindrað. Það skilja vist allir nema 
háttv. þm. Dala. (B J ).

Þá komst háttv. flm. (B. J.) svo að 
orði, að það væru ekki til neinir mó- 
leitarmenn, að menn kynnu ekki að leita 
mós, og jafnvel ekki þekkja mó. Það 
kann að vera, að hann þekki það í Döl- 
unum, þótt jeg geri það ekki á Rang- 
árvöllum. Jeg veit ekki betur en nð 
hver maður, sem býr á jörð, kunni að 
leita að mó í sínu landi og viti, hvort 
hann er þar til eða ekki, svo að allir 
þessir nýju móleitarmenn sjeu óþarflr.

Þá er það dálitið einkennilegt að 
heyra talað ura það. að húskapur eigi að 
færast til forna lags, ekki síst um nytjar 
búpenings.

Vill háttv. flutnm. (B J) með því 
náttúrlega, að menn hætti að slá með 
góðum Ijáum, en brúki islenskar járn- 
spíkur, hætti að flytja á vögnum, en 
fari að flytja alt á klökkum aftur. Hann 
vill að likindum auk þess, að menn faii 
að drepa úr hor, þvi að það er gamla 
la°ið, en þekkist naumast lengur. Hann 
vill láta reisa ishús í hverju hjeraði, en 
talar svo um það i sömu andránni, að 
það þyrfti að geta komið sjer áfram 
með það að vinna salt úr sjó. Jeg held 
nú, að þegar búið er að útvega tækin 
og efnið í ishúsin, þá mundi það geta 
orðið nokkuð dýrt að eiga þau, þvi að 
jeg býst við, að háttv. þm. (B. J.) viti, 
að til íshúsa þarf mikið salt, annars 
koma þau ekki að haldi, en nú hin 
mesta saltekla i landi. Auk þess er búið 
þannig i sveitum, að þar eru engin not 
að ishúsum í fjarlægð, svo að jeg held,

M*
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að þetta atriði till. yrði einungis til 
hnekkis, en engra bóta, ef það yrði 
samþ.

Svo klykkir háttv. þm. (B. J.) út með 
því að svara mönnum um heimfýsi, og 
datt mjer þá í hug, hvort hann ætlaði 
að skemta mönnum svona og til þess 
að forða mönnum frá henni.

Jeg bið hæstv. forseta að fyrirgefa 
mjer, hvemig jeg hefi farið út í ein- 
staka liði hinnar vitlausu till. Jeg vil 
svo taka mjer orð Jóns Þorlákssonar í 
munn, með þessum hendingum:

»Alyktun mín skal af því sú, 
að þið systurnar, hún [till.] og þú, 
seljist í sama bandi.«

Með þeim orðum vildi jeg afhenda hv. 
þm. Dala. (B. J.) till. og láta hann ekfci 
gera meiri kostnað með henni. Býst 
jeg við, að fjárveitinganefnd mæli ekki 
með henni og verði erfitt um að ganga 
fram.

Jeg býst þá við, að jeg hafi þá látið 
það álit mitt í ljós, að jeg get ekki 
greitt þessari till. atkv. mitt. Og skal 
hjer staðar numið.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla, úr þvi 
að mjer hefi yfirsjest við þessa till., að 
taka hana aftur og leggja hana aftur 
fram við siðari umr. Svo skal jeg leyfa 
mjer að þakka þessum háttv. þm., sem 
hafa rætt þessa till. Það var reyndar 
sök sjer um hinn fyrri háttv. þm. sem 
talaði (P. J.),en um hinn síðari(E.J.) erþað 
að segja, að hann er snjallastur við að 
styðja þau málin, sem hann vill fella. 
Annars var það illa til fallið fyrir þenn- 
an háttv. þm. (E. J.) að nota þessa till. 
til þess að ráðast á Helga bróðurminn. 
Annars hefði hann lika mátt heyra það, 
að jeg las upp næringargildi ýmsra þeirra 
jurta, sem hann hefir rannsakað, og er 
þvi illa til fallið að nota þessa till. til þess 
að gera einskonar grimuklædda árás á 
bróður minn, án þess að mál þetta snerti

mómýra.

hann nokkuð. Hefði jeg náttúriega ekki 
uefnt verk hans að neinu, ef ekki hefði 
staðið svo á, sem nú er. Að öðru leyti 
þakka jeg háttv. þm. (E. J.) fyrir stuðn- 
inginn og trúi því, að satt sje, sera ann- 
ar þeirra sagði, að gott væri að senda 
þá heim, — ef ekki færu fleiri.

ATKVGR.
Brtt. 131. tekin aftur.
Tillgr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. í e. hlj.

Á 29. fundi í Nd., fimtudaginn 23 
mai, var till. tekin til s i ð a r i u m r 
(A. 113, 179).

Pjetur Jónsson: Jeg hefi ekkert 
um þetta mál að segja, meira en búið 
er við fyrri umr., því að þessi brtt., 
sem hjer kemur, er afturganga og er 
að öllu hin sama og áður. En það var 
út af ræðu háttv. þm. Dala. (B. J.), er 
hann hjelt eftir að jeg talaði við fyrri 
umr., sem jeg vildi að eins segja fáein 
orð. Honum þótti mjer hafa farist 
ódrengilega í garð Helga bróður síns. 
Þetta get jeg ekki kannast við, enda 
held jeg, að ekki þurfi að orka tvímæl- 
Í8 um það. Jeg veit aldrei til, að jeg 
hafi vikið öðru en góðu í garð þess 
manns, og eigi allsjaldan haft tækifæri 
til þess. Jeg nefndi það, sem hann 
hefði gert í þaramálinu, að því leyti sem 
mjer væri kunnugt, og þar á meðal rit- 
gerð hans í Búnaðarritinu, sem farið 
hefir viða um land. Enn fremur nefndi 
jeg, að Helgi Jónsson hefði sent út ýms- 
ar fyrirspurnir, til þess að afla sjer 
upplýsinga viðvíkjandi þara. Meira en 
þetta vissi jeg ekki um. En jeg gat 
þess til, að hann hefði má ske gert eitt- 
hvað fleira, þótt jeg vissi það ekki, því að
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mjer þótti það liklegt, eftir öllum ráða- 
gerðum, sem fram fóru í bjargráðanefnd 
neðri deildar í fyrra um þetta mál, eins 
og háttv. þm. Dala. (B. J.) hlýtur að 
kannast við. Hann var þá í nefndinni 
og mestur milligöngumaður á milli Helga 
Jónssonar og nefndarinnar, bæði ura þetta 
starf og fjárveitingu í þvi skyni. í þessu 
sje jeg enga móðgun fyrir Helga Jónsson.

Bjarni Jónsson: Mjer þykir vænt 
um að heyra, að svo á að skilja um- 
mæli háttv. þm. S.-Þ. (P. J.). Hins 
vegar gat jeg ekki skilið þau öðruvísi. 
En það hefir ekki blásið byrlega fyrir 
þararannsóknir þetta ár. Þvi að í októ- 
ber gerði isalög, og það er enginn hægð- 
arleikur að kenna mönnum að pjakka 
gegnum ísinn. Nú hefi jeg lagað till. 
þá, er jeg flutti á dögunum; tekið þar 
ýmislegt fram, sem vantaði í hina, breytt 
fyrirBögninni og bætt því við, að stjórn- 
in láti »be8tu lækna gera matseðil handa 
landsmönnum, hvernig haganlegast megi 
setja saman islenskar fæðutegundir«.

Jeg 8kal svo ekki orðlengja þetta 
frekar að sinni, en vildi gjarnan biðja 
foreeta um nafnakall um till, því að 
jeg ætla að hafa mjer til gamans síðar 
nöfn þeirra, sera framsýni hafa til þess 
að samþykkja till., og hinna, er vantar 
hana.

ATKVGR.
Brtt. 179. feld með 13.-6 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: P. Þ., Þorst. J., B. Sv., B. J., E. 
A., M. P.

nei;P. J., P. 0, S. S, St. St., Sv. Ó, 
Þorl. J., E. Árna., E. J., G. Sv., 
J. J., M. G, M. Ó., Ó. B.
S. St., J. M. og J. B. greiddu ekki 
atkv.
Fjórir þm. (Þór. J., B. K., B, St. 
og H. K.) fjarstaddir,

Till. samþ. með 17 shlj. atkv. og 
afgr. til Ed.

A 26. fundi í Ed., föstudaginn 24. 
mai, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um rannsókn 
mómýra,
eins og hún var samþ. við siðari umr. 
í Nd. (A. 203).

Á 27. fundi í Ed., laugardaginn 25. 
raaí, var till. tekin til fyrri umr.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg vil að eins leggja til, að þingsál.till. 
þessari verði vísað til bjargráðanefndar 
að þessari umr. lokinni. Jeg skal geta 
þess, að i háttv. Nd. eru nýafstaðnar 
allítarlegar umr. um mál, sem er skylt 
þessu, sem sje öflun innlends eldsneyt- 
is, og það er sameiginlegt við þingsál. 
þessa og það, að það getur kostað mik- 
ið fje, ef rannsókn þessi á að verða að 
nokkru ráði. Að því má ganga sem 
vísu. Og stjórnin mun líta svo á, ef 
till. þessi verður samþykt, sem aðalat- 
riðið sje það, að rannsóknin verði full- 
nægjandi, án tillits til þess, hvað hún 
kostar.

Halldór Steinsson: Jeg man ekki 
betur en að samskonar till. og þessi 
væri feld hjer i háttv. Ed. á síðasta 
þingi, og jeg sje ekki, hvers vegna 
fremur ætti að samþykkja hana nú Jeg 
hefi hins vegar heyrt, að hæstv. stjórn 
hafi veitt manni styrk til þess að rann- 
saka móvinslu með vjelum. Jeg vil leyfa 
mjer að spyrja hæstv. atvinnumálaráð- 
herra, hvort það sje rjett, að slíkur 
styrkur hafi veittur verið?

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Það er rjett, að stjórniu hefir veitt slík- 
an styrk, og fór hún þar eftir till. þeirri,
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er lá fyrir siðasta Alþingi og samþykt 
var í háttv. Nd., en feld með eins atkv. 
mun hjer í háttv. Ed. Auk þess bárust 
henni sterkar óskir um það frá bæjar- 
stjórn Reykjavíkur. Og nú er maðurinn 
aftur kominn heim úr utanför sinni.

Halldór Steinsson: Jeg verð að 
lýsa óánægju minni yfir framkomu hæstv. 
Btjórnar um þetta. Hún hefir engan 
rjett til þess að meta meira vilja háttv. 
Nd. en háttv. Ed. Báðar deildirnar eru 
fullkomlega jafnijettháar. Þótt Ó3kir 
hafi komið fram frá einhverjum Reyk- 
vikingum ura þessa styrkveitingu, þá 
rjettlætir það ekki framkomu stjórnar- 
innar í þessu máli.

Atvinnumálaráðherra (S J):
Eins og jeg tók fram, þá var þingsál. 
þessi samþykt í háttv. Nd , en feld hjer 
i Ed. með eins atkvæðis mun, og af 
atkvæðafjöldanum var það sýnt, að hún 
hefði orðið samþykt í sameinuðu þingi 
Og þótt háttv. þm. Snæf. (H. St.) vilji 
eigi taka tillit til vilja háttv. Nd., þá 
vill stjórnin eftir atvikum gera það. 
Það er því alls ekki rjettmætt að koma 
með ávítur fyrir það, að þessum manni 
var veittur þessi styrkur.

ATKVGR.
Tillgr samþ. með 7 :5 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu

já: K. D, M K., M. T., S. F., H. Sn., 
Jóh. Jóh., G. B.

nei: E. P., G. G., G. Ó., H. St., K. E. 
S. J. greiddi ekki atkv.
Einn þm. (S. E) fjarstaddur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 7:5

atkv. og til bjargráðanefndar (sjá A. 
bls. 544) með 7 shlj. atkv.

Á 43. fundi í Ed., fimtudaginn 13. 
júni, var till. tekin til síðari umr. 
(A. 203, n. 337).

Frsni. (Guðjón Giiðlaugsson): 
Nefndin hefir athugað till. þessa og er 
sammála um það, að hún eje nauðsyn- 
leg og verk þetta sje eitt af því fyrsta, 
sem gera þarf.

En henni hefir ekki blandast hugur 
um, að þetta hlýtur að kosta allmikið 
fje, ef rannsóknin á að fara fram í 
stórum stíl, og þess vegna hefir hún 
komið fram með nokkrar breytingar 
við till.

Eftir till. frá Nd. er fjárfraralagið 
ótakmarkað, en nefndin var hrædd um, 
að það mundi taka bæði langan tíma 
og verða mjög kostnaðarsamt, ef lagt 
yrði út í að skoða allar mómýrar á 
landinu, og að vissu leyti mundi það 
óþarft verk og árangurslítið.

Nefndin áleit því hyguilegast, að 
rannsóknin yrði ekki láiin fara fram 
nema þar, sem hugsanlegt er, að mó- 
iðnaður verði rekinn í stórurn stíl. Hún 
átti tal við Þorkel Clementz vjelfræð- 
ing, og sagði hann, að minni mýri en 
100 dagsláttur og með l*/a—2 metra 
þykku mólagi væii ekki hugsanleg til 
stóriðnaðar.

Það eru því ekki nema stórir mýra- 
flákar, sem tiltök er að rannsaka, og 
má búast við, að slíka staði sje h.lst 
að finna kringum Faxaflóa, þótt hugs- 
anlegt sje, að viðar megi leita.

Nefndin vildi ekki binda rann- 
sóknina við Faxaflóa eingöngu, því að
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svo gæti farið, að upplýsingar fengjust 
um ágætt mótak annarsstaðar. Og þá 
þarf þess vel að gæta að velja þann 
staðinn, sem hægast er aðstöðu, t. d. 
þar sem liggur nærri góðri höfn eða 
hægt væri um vik að leggja járnbraut- 
arspotta frá mótakinu til sjávar.

Þá vildi nefndiu einnig takmarka fjár- 
framlagið og miða það við 3000 kr., 
til þess að ekki yrði vaðið út í óviss- 
una með það, hve miklu yrði varið til 
rannsókna þessara.

En það getur vel hugsast, að fje 
þetta reynist of lítið, en þá er hægt að 
gripa til þess að setja það í fjárauka- 
lög síðar, ef einhverju litlu þarf við að 
bæta.

Þetta eru þá í stuttu máli brtt. nefnd- 
arinnar; hún vill takmarka fjárfram- 
lagið og ekki rígbinda rannsóknirnar 
við sjerstakt svæði.

Þorkell Clementz vjelfræðingur vildi 
láta nefndina bæta við heiraildarákvæði 
fyrir landsstjórnina til að láua fjela i, 
sera kynni að verða stofnað til að 
hrinda af stað iðnaði þessum, en n^fnd- 
inni fanst, eins og bjargráðanefud háttv. 
Nd., ekki timi til þess kominn að svo 
vöxnu máli, meðan alt er órannsakað, 
og hún leit líka svo á, að stjórnin hefði 
nóg á sinni könnu að því er lánveit- 
ingar snertir.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg get lýst yfir þvi, að jeg aðhyllist 
brtt. háttv. nefndar, þótt þær gangi 
ekki eins langt og tili. frá Nd., og því 
megi búast við, að árangurinn verði 
minni, þótt slíkt verði ekki sagt með 
VÍ88U.

En af því að rannsóknin er hjer ekki 
bundin við ákveðinn stað og fjárfram- 
lagið er takmarkað, þá er brtt. aðgengi- 
legri.

Að ví8u getur svo farið, að fje þetta 
hrökkvi ekki til, sjerstaklega ef þarf

mómýra.

að fá útlendan mann til rannsóknanna, 
en varla mundi mikið um það fengist, 
þótt farið yrði dálítið fram úr þvi, sem 
áætlað er hjer í brtt., og mætti þá, eins 
og háttv. fr8tn. (G. G.) tók fram, bæta 
því i fjáraukalög síðar.

Jeg vil þvi leggja það til, að brtt. 
verði samþ.

ATKVGR.
Brtt. 337. (ný tillgr.) samþ. raeð 12 shlj. 

atkv.
Till., svo breytt, samþ. með 12 ehlj. 

atkv. og afgr. til Sþ.

Á 44. fundi í Ed., föstudaginn 14. 
júní, og á 49. fundi í Nd., sama dag, 
var útbýtt frá Sþ.

Tillögu til þingsályktunar um rannsókn 
mómýra,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Ed. (A. 352).

Á 4. fundi i Sþ., föstudaginn 21. júni, 
var till. tekin til umr. (A. 352, 371).

Pjetur Jónsson: Það vill nú avo 
til, að frsm. Nd. nefndarinnar i máli 
þessu. háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), er 
ekki viðstaddur, en það vill líka svo 
til, að jeg hygg, að jeg þurfi ekki að 
mæla langt um málið.

Það hefir orðið litils háttar ágreining- 
ur milli deildanna út af þessu máli, en 
þó sje jeg ekki, að hann sje svo lagað- 
ur, að ekki geti orðið samkomulag. 
Háttv. Ed. hefir viljað takmarka fram- 
lagið til þessara mómýrarannsókna við 
3000 kr, en það sjer Nd. nefndin sjer 
tkki fært og getur því ekki fallið frá 
sinni till., því að hún kom með hana i 
því skyni, að það fengist full rannsókn 
á, hvort svo mikinn mó myndi að fá í 
nokkurri af mómýrum landsins, að leggj- 
andi væri þar út i móiðnað i stærri stil,
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og þá helst með Lavals-aðferð svokall- 
aðri, sem þykir best. Er hún nú not- 
uð mikið í Svíþjóð, þar sem móvinsla 
i stórum stíl er lengst komin. Nú skilst 
oss, að Ed. nefndin sje ekki á móti því 
í sjálfu sjer, að svo grandgæfilega sje 
rannsakað, en að hún vilji láta 3000 
kr. nægja til kostnaðar. En vjer telj- 
um vafasamt, að það nægi, því að ítar- 
lega rannsókn verður að fá á stórum 
mýraflákum, til þess að fá vissu fyrir, 
að þar sje svo mikið, að nægi til þess 
að stofna á þvi móiðnaðarfyrirtæki.

Við fyrri umr. málsins hefir verið 
skýrt frá því, hvað slikt fyrirtæki með 
Lavals-aðferðinni myndi kosta hjer. 
Það var áætlað ekki yfir ’/2 milj. kr , 
ef lagt er út í það með nokkurri fyrir- 
hugun. En þá verður að vera farin á 
undan svo góð og fullkomin rannsókn, 
að menn geti gengið út í það með 
8æmilegri vissu. Og það, sem vjer æll- 
uðumst til í Nd., var að ljetta þessum 
kostnaði við fullkomna rannsókn sem 
mest af þeim einstöku mönnum, sem 
hug hefðu til að ráðast í fyrirtækið.

Að öðru leyti ber nefndunum ekki 
það á milli, að ástæða sje til fleiri orða 
um það.

Guðjón Gnðlaugsson: Jeg er nú
ekki sammála háttv. þm. S.-Þ. (P. J.) 
um það, að nefndunum beri ekki tals- 
vert á milli, því að það er talsverður 
skilsmunur á því, að vilja leggja fram 
ótakmarkað fje, hvernig sem því er 
varið, eða takmarkað, og það því frem- 
ur, sem upphæðin tiltekna er lág.

Nefndinni i Ed. fanst ekki nauðsyn- 
legt, nje heldur taldi hún það ráðlegt, 
eins og fjárhagur landsins stendur nú, 
að halda till. Nd., um að leggja fram 
ótakmarkað fje. Svo var líka hitt, að 
Ed. fanst ekki hjer svo mikil nauðsyn 
á, því að vjer vitum, að þetta sumar 
er þegar hálfnað, og ekkert er farið að

mómýra.

gera í þeasu enn, en hins vegar vitan- 
legt, að reglulegt þing verður háð næsta 
ár. Og af því að um stuttan tíma er 
að ræða til rannsóknarinnar á þessu 
ári, þá er tækifæri fyrir næsta þing til 
þess að auka við fjeð, ef það skyldi 
reynast of lítið. Þó hefðum vjer getað 
skilið, að hv. bjargráðanefnd Nd. hefði 
komið með brtt. um að hækka fjárveit- 
inguna eitthvað, en láta hana þó vera 
takmarkaða. En hún kippir henni nú 
aftur i sama horf og hún kom i frá hv. 
Nd. áður.

Það er líka annað, sem skilur á milli 
nefndanna, og það er að Ed.nefndin tek- 
ur það ekki fram, hvaða móvinsluaðferð 
skuli notuð, er til kæmi. Það er af 
þeirri ástæðu, að bjargráðanefnd Ed. 
vantar þekkingu á, hver aðferðin sje 
best, og álítur því út í bláinn að tiltaka 
hana nú þegar, en telur timann nógan 
til þess að taka þá aðferð, er reyndist 
best, er byrjað væri á verkinu. Því að 
þótt þessi Lavals-aðferð kunni nú að 
taka öðrura samskonar aðferðum fram, 
er reynslan ákaflega stutt, og þar að 
auki fáir til frásagnar um, hverskonar 
reynsla það er. Og gæti þá farið svo, 
að þar sem þetta mál er enn á gelgju- 
skeiði i öðrum löndum, og mestar hafa 
orðið framfarir í því siðan stríðið hófst, 
þá má búast við, að breytingar komi 
árlega, svo að það, sem var best í ár, 
reynÍBt ekki nema í meðallagi næsta 
ár, og annað sje þá komið, sem betra 
er.

Hvað viðvikur þessari fjárupphæð, 
sem þessi Lavals-aðferð mundi krefjast, 
er lagt væri út í fyrirtækið, þá nefndi 
háttv. þm. S.-Þ. (P. J.'i ’/a niilj. kr. En 
jeg held, að hann hefði ekki þurft að 
brjóta miljónina sundur. Hálf miljón 
kr. gæti verið nóg í »normal«-ári, en 
eftir þeim upplýsingum, sem efri deild- 
ar nefndin hefir fengið þar að lútandi, 
þá er það óhugsandi nú. Var honum
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þvi alveg óhætt að hafa miljónina heila. 
Hvað þessa rannsókn snertir að öðru 
leyti, þá virtist Ed.nefndinni, sem hún 
mundi ekki verða eins yflrgripsmikil 
og háttv. Nd. virtist álita, því að það 
mundu vera að eins örfáar mómýrar, 
sem til nokkurra mála gæti komið að 
rannsaka i þessu augnamiði. En um 
almenna rannsókn á mómýrum bljóðaði 
till. Nd. ekki, heldur að eins um rann- 
sókn þar, sem hugsanlegt mundi að 
hafa Lavals-aðferðina.

Og eftir upplýsingum frá þeim manni, 
er gengist hefir fyrir þessu máli hjer 
á landi, þá eru það engar smáræðis- 
mýrar, sem um getur verið að ræða. 
Þær þurfa að vera fleiri hundruð dag- 
sláttur að stærð, og mólagið i þeim 
verður að vera jafnt og ekki minna en 
2 metra á þykt upp og ofan. Slíkar 
mýrar munu ekki vera víða, og er því 
óþarfí að fara út í almenna rannsókn 
mómýra. Auk þess virðist svo, sem 
það sje ekki um skör fram, þótt ein- 
hver takmörk sjeu sett á fjárframlög 
úr landssjóði, þvi að mörgum mun virð- 
ast, sem meðferðin á fje til þeirra út- 
gjalda, sem ekki hafa verið ákveðin af 
þinginu, hafi verið helst til lítið tak- 
mörkuð af stjórninni. Þess er lika að 
geta, að þótt eitthvað lítilfjörlegt kynni 
að vanta til, þá væri ekki loku skotið 
fyrir einhverja viðbót, svo að ekki 
þyrfti að hætta við rannsóknina i haust, 
ef að eins væri eftir að rannsaka svo 
sem vikutima. Stjórnin hlyti að hafa 
fult vald til að halda verkinu áfram 
upp á sitt eindæmi og veita það fje, 
sem þyrfti, til viðbótar, og taka það 
svo upp i fjáraukalög á næsta þingi. 
Því myndi það ekkert gera til, þótt 
nokkur hundruð krónur eða jafnvel 
þúsund vantaði til.

Af þessum ástæðum var það, að nefnd- 
in í Ed. breytti till., og mun hún og

Alþt. 1918. B. (99. löggjafarþing)

mómýra.

væntanlega öll Ed. halda fast við þá 
till., er hún samþ. upphaflega, en vera 
móti brtt.

Atvinnumálaráðherra (8. J.)t
Háttv. framsögumenn deildanna hafa 
nú gert grein fyrir því, hver frá sínu 
sjónarmiði, hver sje efnismunurinn á 
þessum till. og hvað á miili ber. En 
jeg vildi ekki, að þetta mál færi svo 
frá þinginu, að ekki væri hægt að fá 
góðan stuðning i umræðum málsins, ef 
eigi i tillögunni sjálfri hvernig haga 
skuli framkvæmdum till., hver skoðun* 
in sem ofan á verður. Það verður ekki 
sjeð, hvort það vaki fyrir mönnum, að 
fá skuli sjerfræðing frá útlöndum tál 
rannsóknarinnar, eða hvort stjórnin 
skuli leita fyrir sjer innanlands hjá þeim 
manni eða mönnura, sem hún hyggur 
færa um þetta. Jeg veit nú ekki, hvort 
völ er á nokkrum innlendum manni, er 
fær sje að taka að sjer þessa rannsókn, 
tii þess að það augnamið náist, sem 
vakir fyrir nefndinni, að svo ábyggileg 
rannsókn fáist, að byggja megi á henni 
móvinslu i stórum stíl. Ef um mann 
með þeirri sjerþekkingu væri að ræða 
hjer heima, yrði það auðvitað ódýrara 
og umsvifaminna en að fá sjerfræðing 
útlendan.

Viidi jeg þvi, að háttv. framsögu- 
menn ljeti í ljós, hvað fyrir þeim vakir 
í þessu efni. Sje það nú meiningin að 
útvega útlendan mann, myndu þær 3000 
kr., sem háttv. Ed. vill leggja fram, ekki 
hrökkva langt. En sje hægt að fáinn* 
lendan mann, getur vel verið, að 3000 
kr. nægi, og vitanlega er betra að hafa 
ákveðna fjárhæð við að styðjast, er til 
framkvæmda kemur, en að hún sje al- 
veg óákveðin og ótakmörkuð.

Oska jeg því eftir bendingu i þesaa 
átt.
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PJetur Jónsson: Það er fjárspurs- 
málið, sem jeg vildi minnast á. Það er 
alls ekki rjett að toga það fram sem 
hreina mótsetningu, þótt Nd. nefndin 
vilji ekki tiltaka vissa fjárupphæð, rjett 
eins og hún vildi beimila að verja ótak- 
mörkuðu íje, jafnvel svo tugum þúsunda 
ðkifti, í þe88a rannsókn. Auðvitað ger- 
um við þessa till. okkar á þeim grund- 
velli, að ekki sje lagt meira fje í hana 
en nauðsynlegt er. Stjórninni hafa svo 
oft verið falin lík mál, og hjer um bil 
aldrei verið tiltekin ákveðin fjárhæð, 
nje legið fyrir ábyggileg áætlun um 
kostnaðinn. En nú leikur vafi á því, 
hvort hægt sje að nota innlendan mann 
til rannsóknarinnar, eða að það verði 
að fá útlendan sjerfræðing til þess, og 
hvort nauð8ynieg verkfæri sjeu til í land- 
inu, eða þau verði að fá frá útlöndum. 
Um þetta er má ske ágreiningur, og 
geri jeg ráð fyrir, að það vaki fyrir hv. 
Ed., að notast megi við innlendan mann. 
Jeg get ekki sagt, að það hafi verið 
neitt einskorðað í Nd., hvort maðurinn 
ekuli vera innlendur eða útlendur, held- 
ur verði að fela etjórninni að velja svo 
hæfan mann, að rannsóknin verði full- 
komin, eða svo ábyggileg, að sjeð verði, 
hvort leggjandi sje út í móiðnað með 
Lavals-aðferðinni eða öðrum móvinslu- 
aðferðum. Jeg held þess vegna, að jeg 
geti ekki lýst yfir fyrir hönd bjarg- 
ráðanefndar Nd. neinu ákveðnara en 
þessu. Væri maður innanlands, sem 
stjórnin treysti til að rannsaka svo, að 
byggja mætti á þeirri rannsókn, sam- 
kvæmt því sem jeg hefi tekið fram, og 
að það gæti orðið undirstaða fyrir fje 
lagsstofnun innanlands til að ráðast i 
fyrirtækið, þá væri það auðvitað best, 
en væri hann ekki fáanlegur, þá yrði 
að taka útlending. Af þessum ástæðum 
ljet nefndin upphæðina óákveðna. Hún 
taldi ekki svo gott að áætla nákvæm- 
lega, hvað útlendur maður mundi kosta.

mómýra.

Eu um það er enginn ágreiningur, 
að rannsóknin verður að bindast við 
takmarkað svæði. Það eru ekki marg- 
ir mýraflókar, sem til greina geta kom- 
ið. Það er því ekki ætlast til að leita 
um alt landið. Upphaflega var svo til 
ætlast, að aðallega yrði leitað fyrir sjer 
við Faxaflóa, t. d. í Borgarfirði og á 
Snæfellsnesi, því að þar eru stærstar 
mómýrar og eigi sem verst aðstaða til 
að vinna móinn og flytja hann þangað, 
sem hann yrði mest notaður, t. d. 
til Reykjavíkur. Þess vegna er enginn 
ágreiningur um það. Að visu kom okk- 
ur í hug, að það gæti komið til mála 
að leita á Vesturlandi, því að þar er 
að allra dómi góður mór. En hitt er 
vafamál, hvort þar eru svo stór mó- 
svæði, að þar sje leggjandi út í verk- 
smiðjuiðnað í stærri stíl. En við höfum 
viljað benda stjórninni á að miða rann- 
sóknina við það, að fyrirtækið yrði í 
stórum stil, og höfum nefut Lavals- 
aðferðina, af þvi að hún er nú talin 
hagkvæmust aðferð til að vinna mó, 
þannig að hann verði sem fyrirferðar- 
minstur og þægilegastur til flutninga og 
um leið sem notabest eldsneyti. En það 
er enginn meginmunur á þvi, hvort 
það er Lavals-aðferðin eða einhver önn- 
ur samskonar aðferð, sem notuð yrði og 
viðurkend er í móiðnaðarlöndum eins 
og Svíþjóð. Rannsóknin verður mjög 
eða alveg hin sama, hver aðferðin 
sem er, ef á henni á að byggja 
»plan« fyrir verksmiðjuiðnað. Það ligg- 
ur alls ekki í till. okkar, að landssjóður 
skuli fara að ráðast í slikt fyrirtæki. 
Hugsunin er, að einstakir menn eða fje- 
lög »prívat«-manna leggi í það, svo 
framarlega sem efni eru til og stað- 
hættir leyfa, og höfðum við dálítið fyrir 
okkur i þvi, að svo mundi verða.

En aftur á móti ef fara ætti að rann- 
saka mómýrarnar til þess að hafa svip- 
aða aðferð og nú, að elta móinn, og
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fjölga móeltivjelum hjer á landi, en 
ekki væri ætlunin að hefja móiðnað, 
þá fanst osa ekki ástæða til að kosta 
opinberu fje til alíkrar rannsóknar, að 
minsta kosti ekki að svo kotnnu. Jeg 
held því, satt að segja, að ef brtt okk- 
ar nefndarmanna Nd. verður ekki sam- 
samþykt, þá geti farið svo, að þessi 
þingsályktun komi ekki að tilætluðum 
notum.

Mjer skildiat það á háttv. frsm. Éd. 
nefndarinnar (G. G.), að hann áliti þetta 
heldur seint til komið til þess, að í því 
gæti talist nokkur bjargráðaráðstöfun. 
Getur það verið rjett að nokkru leyti. 
En þó hygg jeg, að svo geti farið, að 
aðfengið eldsneyti geti um alllangt skeið 
orðið svo dýrt, að það þurfl svona »bjarg- 
ráð«, ef fraiLkvæmanleg eru, til þess að 
efla sjálfstæði landsins í eldsneyti, og 
gæti þá móvinslan náð tilgangi sinum. 
Það hefir þegar sýnt sig í Svíþjóð, að 
mór er ef til vill ódýrasta eldsneytið 
sem til er. Gæti og farið svo hjer, og 
ef rannsóknin sýndi, að móland væri 
hjer nóg, væri það varla áhorfsmál að 
ráðast í móiðnaðarfyrirtækið, enda þótt 
það kostaði hátt upp í 1 milj. kr. til 
að byrja með. En þetta liggur ekki 
fyrir nú. En ef þessi rannsókn kæmist 
á svo tímanlega, að henni yrði lokið 
fyrir næsta þing, þá stæði þingið betur 
að vigi um að ákveða, hvort það skyldi 
eiga nokkurn hlut að slikum móiðnaði. 
Þetta vakti fyrir oss nefndarmönnum, 
og gerðum við ráð fyrir, að ef stofnað 
yrði fjelag til þess að reka fyrirtækið, 
mundi það þurfa einhvern stuðning.

Jeg er ekki í neinum vafa um það, 
að ef hjer hefði verið komið á stofn 
raóiðnaði fyrir stríðið, þá hefði það 
verið eitthvert hið þarfasta fyrirtæki 
fyrir þetta land, eins dýrt og nú er að 
afla eldsneytis. Þá hefðum vjer get-

mómýra.

að sparað oss kol að raiklu eða öllu 
leyti.

Atvinnumálaráðherra (S. J ):
Mjer virðist liggja beinast við að skilja 
svo orð háttv. frsm. Nd.nefndarinnar (P. 
J.), að nefndin búíst við, að ekki verði 
lengra gengið en að nota þann besta 
kraft, sem til er hjer á landi til rann- 
BÓknarinnar. Enda liggur málið nú svo 
fyrir, að örðugt mun hjeðan af í sumar 
að fá hæfan mann frá útlöndum. Og ef 
það reynist ekki hægt, mun stjórnin 
reyna að fá þann hæfasta, sem völ er 
á, en hvort tilgangurinn næst þá, með 
þessari aðferð, getur orðið álitamál. En 
ef innlendur raaður yrði notaður, hygg 
jeg, að komast megi nokkuð langt með 
þeirri fjárhæð, er háttv. frsm. Ed.nefnd- 
arinnar (G. G.) heflr lagt til að veitt 
yrði.

Guðjón Guðlaugssou: Að þessu 
leyti get jeg gefið sömu svör og háttv. 
þm. S.-Þ. (P. J.), að það var meining 
Ed , að rannsóknin væri framkvæmd af 
innlendum manni í sumar. Bjargráða- 
nefndin í Ed. leit svo á, að till., eins 
og hún kom frá Nd, væri ekki svo orð- 
uð, að það gæti verið meiningin að fá 
útlendan mann til þessara rannsókna. 
Við hefðum þá búist við, að það væri 
beinlínis tekið fram í till. sjálfri, eða 
að minsta kosti bent á það, að með 
þeim kostnaði, sem af rannsókninni 
leiddi, skyldi telja þann aukakostnað, 
sem á fjelli við það að útvega útlend 
áhöld og útlendan mann til rannsókn- 
anna. Bjargráðanefnd Ed. var lika 
kunnugt um, að nú er í útlöndum inn- 
lendur maður, til að kynna sjer þessi 
efni, maður, sem menn þekkja og 
menn bera fullkomið traust til. En 
hann getur ekki komið til rannsókna á

«5*
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þessu sumri. Rannsóknin i sumar get- 
ur því varla orðið nema Iítílfjörleg 
byrjun, sem gefl lítils háttar bendingu 
um það, hvort ráðlegt muni að setja á 
stofn einstöb fjelög, sem reyni að hefja 
einhverjar framkvæmdir í þessu máli. 
Ef svonaá að að fara, eftir því sem hæstv. 
atvinnumálaráðherra líka tók fram, þá 
þarf ekki að samþykkja brtt. á þgskj. 
371. Þingið getur þá látið það vera 
nægilegt að veita til rannsóknanna tak- 
markaða fjárupphæð. Jeg legg þvi til, 
að till. verði samþykt eins og hún er á 
þgskj. 352.

Háttv. þm. S.-Þ. (P. J.) nefndi það, 
að kostnaðurinn við að koma á fót 
verksmiðju til móiðnaðar væri áætlaður 
*/i miljón, en jeg hafði leyft mjer að 
gera ráð fyrir hærri upphæð, ef tíl víll 
alt að tveim miljónum. Nefndin hefir 
að sjálfsögðu leitað upplýsinga þessa 
manns, sem mest hefir beitt sjer fyrir 
málið og kynt sjer það í útlöndum, 
og hann gaf nefndinni þær skýrslur, að 
fyrir striðið hefðu vjelar og áhöld kost- 
að 800,000 kr., en ekki 500,000. Hvað 
skyldu þau þá kosta nú? Ætli það sje 
mjög fjarri sanni að nefna eina eða 
tvœr miljónir.

Pjetur Jónssou: Jeg er hræddur 
um, að hæstv. atvinnumálaráðherra hafi 
ekki alveg skilið rjett orð min áðan. 
Jeg sagði, að bjargráðanefnd Nd. hefði 
falið það á vald stjórnarinnar, hvort 
hún treysti innlendum manni til þess 
að framkvæma þessa rannsókn, svo að 
hún næði tilgangi sinura, eða hvort hún 
fengi til þess útlendan mann. Nefndin 
vildi ekki ákveða, að innlendur maður 
skyldi framkvæma rannsóknina, þó að 
það sje að sjálfsögðu ósk manna, að 
ekki sje leitað út úr landinu, ef fær 
maður fengist innanlands. Það var ekki 
heldur meining nefndarinnar i Nd., að 
rannsókninni væri skift í tvent, litil-

mómýra.

fjörlega rannsókn fyrst, er kostuð sje 
af opinberu fje, en svo sje fullkomnari 
rannsókn látin bíða þess, að ráðist verði 
i að setja verksmiðju á stofn, heldur 
var það ætlun nefndarinnar, að þegar 
í byrjun færi fram svo rækileg rann- 
sókn, að á henni mætti byggja álykt- 
anir um það, hvort móiðnaður i stærri 
stíl gæti borgað sig eða ekki. Þetta 
var meginatriði till., eins og hún lá fyr- 
ir í Nd., og hún bygðist algerlega á 
þessu.

Þetta, sem háttv. 4. landsk. þm. (G. 
G.) var að minnast á, hvað stofnun til 
að reka fullkominn móiðnað með Lavals- 
aðferðinni mundi kosta, var ekki alveg 
nákvæmt. Kostnaðurinn fer auðvitað 
eftir því, hve stórt fyrirtækið er, sem í 
er ráðist, því að hægt er að setja upp 
mismunandi stórar verksmiðjur. Eftir 
áætlun Þorkels Clementz, sem hefir at- 
hugað þessi fyrirtæki i Svíþjóð, mundi 
sú stofnun, sem þyrfti til að byrja slík- 
an iðnað hjer á landi, kosta innan við 
J/2 miljón. Annars skal jeg játa, að jeg 
hefi ekki athugað þessa hlið málsins 
eins rækilega og skyldi, því að j»*g 
hafði ekki tekið að mjer framsögu þessa 
máls og bjóst ekki við að þurfa að 
halda uppi svörum fyrir það. En það 
skiftir að svo komnu ekki miklu máli, 
hve mikið slik stofnun mundi kosta, 
þvi að það liggur ekki fyrir nú að 
taka neina ákvörðun um það, hvort 
hún skuli sett á fót eða ekki, þótt kom- 
ið gæti til mála að setja hana upp síð- 
ar, ef mómýrarannsóknin leiddi það i 
1 jós, að nægilegur mór fengist á einum 
stað, og samgöngur við þann stað væru 
svo greiðar, að liklegt væri, að borgaði 
sig að vinna móinn þar.

Bjarni Jónsson: Jeg er orðinn 
vonlaus um, að þetta þing geri nokkuð 
að gagni í vandræðamálum þjóðarinnar. 
Það eitt væri gagn, sem hjálpaði mönn-
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um á einhvern hátt til að rísa undir 
þeirri neyð, sern stafar af hækkuðu 
verðlagi á útlendum vörutegundum, t. 
d. með því að gera ráðstafanir til að 
afla þess innanlands, með minni til- 
kostnaði, sem kaupa verður uppskrúf- 
uðu verði frá útlöndum. Jeg tel það 
gott, hvort sem samþ. verður till. Ed. 
eða brtt. Nd., að rannsókn mómýranna 
verði framkvæmd í sumar, og að stjórn- 
in láti svo Þorkeli Clementz eða þeim, 
sem stendur fyrir móvinslu með Lavals- 
aðferðinni, allar skýrslur i tje, þegar að 
lokinni rannsókn, svo að þeir geti reikn- 
að út, hvort borgi sig að setja á stofn 
þesskonar verksmiðju á næsta vori. Ef 
á að bíða með rannsóknirnar og heim- 
ild til vjelakaupa til næsta vors, þá er 
næsta ár tapað frá framkvæmdunum, 
eins og árið í ár er tapað og árið í 
fyrra. Þá væru farin 3 ár af vand- 
ræðatímanum, sem eitthvað hefði átt 
að gera á.

Viðvikjandi rannsóknunum verð jeg 
að segja það, að það getur varla verið 
vandi að finna þá menn hjer innan- 
lands, sem geta stungið bor niður í 
mýri eða kunna að taka af bornum 
það, sem á honum tollir, og senda efna- 
rannsóknarstofunni það, til að rannsaka, 
hvaða efni finnast í því. Þá er ekki 
mikill vandi að mæla, hve margar □ 
stikur það eru, sem mólagið liggur 
undir, og hve þykt lagið er, og gæta 
þess, að stinga bornum niður nógu þjett, 
til þess að fullvissa sig um, að lagið 
sje ekki götótt. Annað er það ekki, 
sem gæta þarf við þessar rannsóknir. 
Svo geta vjelfræðingarnir látið í tje 
skýrslur um það, hverjar vjelar þurfi 
til þess að vinna þann mó, sem fyrir 
hendi er, og hve mikið þær muni kosta. 
Hitt hjelt jeg að væri öllum ljóst, að 
ef hægt er að fá þann mó unninn hjer 
í landi, sem skip geta gengið fyrir kring- 
um landið, þá stöndum vjer alt öðru-

vísi að vigi gagnvart útlendingum en 
vjer nú gerum.

Eins og jeg hefi sagt, þá vona jeg 
ekki eftir því, að þingið geri neitt að 
gagni í þessa átt. En jeg vildi, að ein- 
hver segði það berura orðum, hvað við 
liggur, áður en þetta mál er afgreitt 
frá þinginu.

ATKVGR.
Brtt. 371. feld með 19:12 atkv.

Till. samþ. með 21:1 atkv og afgr. 
sem

ál yktun Alþ in g i s .
(Sjá A. 392).

8. Reglugerð fyrir sparisjóð’.
Á 23. fundi i Nd., miðvikudaginn 15. 

maí, var útbýtt
Tillögu til þingsdlyktunar um reglugerð 

fyrir sparisjóði (A. 128).
Á 24. fundi í Nd., fimtudaginn 16. 

mai, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 25. fundi í Nd., föstudaginn 17. 
maí, var till. tekin til e i n n a r u m r. 
(A. 128).

Flm. (Stefán Stefánssou): Um 
þessa till. þarf jeg sjálfsagt ekki svo 
mjög að fjölyrða, og þá sjerstaklega 
vegna þess, að greinargerðin sýnir ljós- 
lega, hvers vegna hún er fram komin. 
En það, sem einkum hefir komið mjer 
til þess að beitast fyrir þessu máli, er 
það, að bæði sveitungar minir eiga og
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reka sparisjóð, og sömuleiðis eru slíkir 
sparisjóðir viðar i kjördæminu, og flestir 
þessir sjóðir hafa óskað undanþágu frá 
reglugerðarákvæðunum um þá bók- 
færslu, sem er fyrirskipuð, þannig að 
henni yrði hagað »eftir því, sem for 
stöðu- og ábyrgðarmönnum sjóðsins 
kæmi saman um, með hliðsjón af reglu- 
gerðarákvæðunum«, eftir því, sem þeir 
þá álitu til bóta og væri vel fram- 
kvæmanlegt eftir staðháttum og efna- 
hag sjóðsins. En þessum tilmælum 
sparisjóðsstjórna og ábyrgðarmanna hef- 
ir verið neitað af stjórnarráðinu, með 
þeirri skýringu, að því að eins fengju 
frv. til Iaga fyrir sjóðina staðfestingu 
stjórnarráðsinB, að ákvæða 1. gr. reglu- 
gerðarinnar frá 5. mai 1917 — sem ein- 
göngu ræðir um bókfærslu sjóðanna — 
sje fyllilega gætt, eða tekin upp í starf- 
rækslu sjóðanna, og frestur á þeirri bók- 
færslu veittur að eins nú til ársloka, 
enda gerir reglugerðin ekki ráð fyrir 
neinum undanþágum. En þessi undan- 
þága þarf nauðsynlega að fást, því að 
þótt jeg hafi heyrt þess til getið, að 
ekki mundi verða gerð veruleg gang- 
skör að því, að breyting yrði á bók- 
færslunni, þótt ákvæðið væri sett inn í 
lög sjóðanna, ef reikningarnir sýndu, að 
alt væri í góðu lagi um hag þeirra og 
reikningshald að öðru leyti. £n jeg 
hygg, að menn mundu ekki vilja nota 
þá eftirlátssemi, sem eðlilegt er.

Undanþágan er beint nauðsynleg, í 
fyrsta lagi af því, að bókhaldið er óþarf- 
lega margbrotið og flókið; í 2. lagi kost- 
ar öll þessi bókfærsla óþarfa tímatöf, 
því að athugavert er, að forstöðumenn 
sjóðanna,og þá sjerstaklega gjaldkerarn- 
ir, sem þó auðvitað mest vinna fyrir 
sjóðina, hafa þetta starf ekki að neinu 
leyti sem aðalatarf, heldur leggja það á 
sig auk venjulegra heimilisstarfa, og að 
baka þeim allsendis óþarfa tíma- og verka- 
töf með margbrotinni bókfærslu, er með

öllu ógerlegt; í 3. lagi af því, að kostn- 
aðurinn við rekstur sjóðanna, einkum 
hinna smærri, verður óhæfilega mikill. 
Laun starfsmanna hljóta að hækka að 
mun, og kaup á t. d. 12 bókum með 
nafnaskrá, þar sem nú eru að eins 4—5 
bækur, mundu kosta 200—300 krónur. 
Stjórnarkostnaður og annar kostnaður 
mundi því nema svo miklu, að litlum 
sjóðum mundi seint safnast sá varasjóð- 
ur, sem þeir að sjálfsögðu þurfa til þess 
að tryggja sem best að verða má aðal- 
sjóðinn, með öðrum orðum, að þar sem 
bókfærslan, samkvæmt reglugerðinni, á 
að miða að því að tryggja sjóðinn, þá 
verður þó afleiðing hennar sú, fyrir litla 
sjóði, að fjeð þverrar að sama skapi setn 
hún og þar af leiðandi annar rekstrar- 
kostnaður eykst.

í 4. lagi er þessi undanþága nauð- 
synleg vegna þess, að ef hún fæst ekki, 
mun stofnun nýrra sparisjóða, að minsta 
kosti i sveitum, naumast vera gerleg, 
þar sem allar bækur yrði að kaupa 
strax á fyrsta ári, og stjórnarkostnaður 
þá hlutfallslega eftir sjóðmagni óhæfi- 
lega mikill.

Jeg tel engan vafa á því, að gjald- 
kerar smærri sjóðanna munu sem fyrst 
vilja losast við starfann, verði þess ekki 
kostur, að undanþága fáist, en þá væri 
mörgum sjóðnum óþarfur greiði gerður, 
því að víða hagar svo til, það er mjer 
knnnugt um, að gjaldkerar eru valdir 
fjáigæslumenn, og eru því besta trygg- 
ingin fyrir því, að rekstur sjóðanna 
sje í fullkomlega góðu lagi. Og þar álít 
jeg að missist enn meiri trygging fyrir 
sjóðina en sú, sem fæst með þessari bók- 
færslu.

Jeg ætla, að bókhaldið, eins og það 
gerist við flesta spaiisjóði, og eins og 
mjer er kunnugt um að það er við þann 
sparisjóðinn, sem jeg er formaður fyrir, 
sje svo tryggilegt, að sjóðirnir þess 
vegna standi ekki í hinni allra minetu
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hættu. Jeg held því, að fyrirmæli reglu- 
gerðarinnar verði því að eins til þess 
að gera bókhald sjóðanna óþarflega flók- 
ið og erfitt. En því margbrotnara sem 
það er, því fremur veldur það gleyrasku 
og skekkjum. Jeg held því, að enginn 
skaði væri skeður, hvað þetta snertir, 
þótt undanþága væri veitt. Eins og 
bókhaldið er nú við sjóðina, geta raeiin 
sjeð, hve nær sem er, hvað er í sjóði, 
hvað hver inneigandi á mikið i sjóðn- 
um, hvað hver einstakur skuldar og í 
hve miklum ábyrgðum einstakir menn 
standa, sem sagt yfirlit yfir allar trygg- 
ingar sjóðsins. Alt þetta geta menn sjeð 
af bókunum, næstum að segja um leið 
og þær eru opnaðar.

Þetta, sem nú hefir verið nefnt, verða 
menn að viðurkenna að eru aðalatriðin 
eða aðalBkilyrðin fyrir þvi bókhaldi, sem 
verður að teljast nauðsynlegt. Það er 
vitanlega sjálfsagt, að þetta standi ljóst 
fyrir, hve nær sem menn vilja grensl- 
ast um það.

Mjer hefir dottið í hug, að til þess að 
undanþága yrði veitt ætti stjórn sjóðs- 
ins að gefa landsstjórninni skýrslu um 
hag hans og um þá bókfærslu, sem er 
viðhöfð. Þyki stjórninni skýrsla þessi 
nægilega skýr, þá veiti hún undan- 
þáguna. En þyki stjórninni það ekki, 
þá sje stjórnendum sparisjóðsins gefinn 
kostur á að sýna bækur sjóðsins ein- 
hverjum verslunarfróðum manni, t. d. 
stjórnanda þess bankaútibús, sem sjóð- 
stjórnin á hægast með að ná til. Líki 
honum bókfærsian oghafi hann ekkert við 
hana að athuga, þá virðist mjer sjálf- 
sagt — að fengnu vottorði þessa raanns 
— að stjórnin veiti undanþáguna. Þetta 
ætlast jeg til að verði til þess að gera 
sjóðnum hægara fyrir með að fá und- 
anþáguna, að ekki verði heimtað, að 
bækur sjóðsins sjeu beint sýndar í stjórn- 
arráðinu.

Áður en jeg lýk máli rnínu, skal jeg

leyfa mjer að benda þingdm. á það, að 
hjer liggur frami á lestrarsalnura um- 
kvörtun um fyrnefnda reglugerð, frá 
sparisjóði Olafsvíkur. Umkvartanir þess- 
ar eru í fullu samræmi við það, sem 
hjer hefir verið haldið fram. Aðallega 
er þaö sú breytta bókfærsla, sem sjóðn- 
um þykir erfið og með öllu óþörf. I 
þessu skjali er ljóst skýrt frá agnúun- 
um á því að breyta til með bókhaldið, 
samkvæmt reglugerðinni, og jafnframt 
lýst yfir því, hve miklum vandkvæðum 
það geti valdið fyrir sjóðina, eiukum 
þá, sem ekki mega við miklum kostn- 
aði.

Jeg skal svo ekki orðlengja meira um 
þetta mál, en leyfi mjer að óska, að 
því verði vel tekið. Vel má vera, að 
till. hefði verið betur orðuð á annan 
veg. En jeg vona, að háttv. þingdm. 
skilji, hvaö verið er að fara fram á, og 
geti því gefið henni atkv. sitt, þar sem 
það er skýrt tekið fram, að undanþága 
sje því að eins veitt af landsstjórninni, 
að hún álíti bókfærsluna nægilega trygga.

Benedikt Sveinsson: Mjer sýnd- 
ist, að enginn ætlaði að taka til máls, 
annar en háttv. flutnm. (St. St.). Vildi 
jeg því, áður en gengið er til atkvæða, 
láta í ljós það álit mitt, að jeg tel till. 
hafa við mikil rök að styðjast. Mjer er 
kunnugt um það, að til stjórnarinnar 
hafa borist miklu fleiri kvartanir yfir 
sparisjóðsreglugerðinni en þær, sem hjer 
hafa verið nefndar, en stjórnin hefir 
ekki viljað sinna neinni þeirra. Mjer 
hafa t. d. borist ýmsar óskir frá minum 
kjósendum um það að leita undanþágu 
frá fyrirmælum þessarar reglugerðar hjá 
stjórninni, þvi að óskir manna og áskor- 
anir til hennar hafa enga áheyrn fengið, 
Þykir mjer því gott að fá hjer tækifæri 
til þess að styðja þessar rjettmætu óskir.

Sparisjóðslögin frá 1913 voru til þess 
ætluð, að tryggja eignir sjóðanna, og
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stjórninni var falið að semja reglugerð 
um starfrækslu þeirra. í þessari reglu- 
gerð, sem stjórnin gaf út fyrir rúmu 
ári, er enginn munur gerður á starf- 
rækslu sjóða eða lánstofnana, sem velta 
fje svo að miljónum skiftir, og smásjóða, 
sem aldrei hafa nema örlítið fje til með- 
ferðar. En á því er þó mikill munur. Það 
er erött fyrir smásjóðina að fylgja sömu 
reglum og hinir stærri og ekki virðist 
nein ástæða til, að gengið sje eftir að þeir 
fylgi svo fullkomnum reglum með bók- 
færslu, sem þörf þykir á við stærri pen- 
ingastofnanir. Það mun algengt, að spari- 
sjóðir haö ekkiráð á að borga starfsmönn- 
um sinum nema litilfjörlega þóknun, og 
því varla hægt að ætlast til þess, að 
starf8mennirnir getí tekið að sjer mikið 
aukna bókfærslu fyrir þau laun.

Annars er mál þetta mjög ljóst, og 
jeg efast um, aö það skýrist nokkuð við 
langar umræður. Lögin voru nógu 
ströng í þessu efni, reglugerðin er miklu 
strangari, og það, sem verst er af öllu, 
að ómögulegt er að fá undanþágu frá 
neinum ákvæðum hennar. Ef stjórnin 
sjer ekki fært að veita undanþágu, 
vegna þess, að lögin girði fyrir það, þá 
verður þingið strax að taka sparisjóðs- 
lögin til meðferðar og ráða bætur á 
þeim. Að öðrum kosti er ekki annað 
sýnna en að margir sparisjóðir verði að 
leggjast niður, og vita allir, hver aftur- 
för það væri, því að mönnum kemur 
mjög vel að hafa smásjóði að grípa til 
heima i sveit, og eins glæðir það áhuga 
almennings að leggja fje í sjóðina, að 
þeir sjeu sem viðast, og eflir sparnað- 
aranda og samhaldssemi. Er einsætt, 
að þingið styðji svo gott málefni með 
þvi móti að gera mönnum sem hægast 
fyrir, samfara þvi, að sæmilega tryggi- 
lega sje um hnútana búið.

Atvinnnmálaráðherra (S. J.):
Eins og kunnugt er, voru lögin um spari-

sjóði lengi á leiðinni, og þá var mikið 
talað um þá tryggingu, sem þyrfti að 
setja fyrir því, að fje sjóðanna lenti 
ekki i óreiðu. Nú er hjer farið fram á 
að breyta reglugerð um starfrækslu 
sparisjóða, sem gefln var út 5. maí 1917, 
því að það liggur í augum uppi, að 
stjórnin getur ekki veitt undanþágu frá 
ákvæðum réglugerðarinnar, meðan hún 
stendur óbreytt. Sá, sem samdi reglu- 
gerðina að mestu, er sá maður, sem 
manna lengst heör verið bankastjóri 
hjer á landi, og því einnig haft spari- 
sjóðsfje raeð höndum. Jeg álít því var- 
hugavert að breyta þessari reglugerð 
með þingsályktun, áður en það er at- 
hugað af sjerfróðum mönnum, hvort 
brevtingin sje tiltækileg eða ekki. Að 
minsta kosti ætti að setja málið í nefnd, 
til þess að hún fái tækifæri til að leita 
umsagnar sjerfræðings um málið. Jeg 
held, að kostnaðaraukinn við þessa 
auknu ■ bókfærslu sje meira í orði en á 
borði, og efast um, að hann þurfl að 
verða tilfinnanlegur.

En jeg skal ekki lengja umr. með 
þvi að þrefa um það. Ef flm (St. St.) 
vill ekki, að umr. verði frestað og mál- 
ið athugað í nefnd, þá held jeg, að 
hyggilegast væri að vísa því til stjórn- 
arinnar, með skirskotun til þess, sem 
hjer hefir komið fram í málinu.

Jeg segi ekkert um það, hvernig því 
mundi tekið af stjórninni. En jeg tel 
þó víst, að reynt mundi — með aðstoð 
sjerfróðra manna — að finna einhverja 
leið til þess að minka kostnaðinn við 
starfrækslu sparisjóðanna, án þess að 
trvggingin skerðist.

Mattbfas Ólafsson: Mjer kemur 
ekki á óvart, þó að þessi till. sje fram 
komin hjer á þessu þingi, og jeg von- 
aðist einmitt eftir henni úr þeirri átt, 
sem hún nú er komin. Jeg hefi áður 
verið með háttv. flm. (St. St.) og kom-
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ist að því, að honum er illa við, að 
spari8jóðunum sjeu settar nokkrar skorð- 
ur um það, hvernig þeir eru starfrækt- 
ir. Honum er illa við, að þeim sjeu 
fastar skorður settar, en hann vill, að 
þeim sjeu veitt öll rjettindi. Jeg-erlíka 
samdóma honura um það, að sparisjóðir 
eigi að njóta allra sömu rjettinda og 
aðrar lánstofnanir, en jeg vil þá líka, 
að þeim sjeu settar fastar og ákveðnar 
skorður um alt, sem lýtur að starfrækslu 
sjóðanna og meðferð fjárins, til þess að 
sem allra tryggilegast sje um hnútana 
búið. Við vorum því hvorugur ánægð- 
ur með reglugerð stjórnarinnar, þegar 
hún koin út. Hún gekk ekki eins langt 
í því, að tryggja eignir sparisjóðanna, 
eins og jeg hefði viljað, en hún gekk 
lengra en háttv. flm. þessarar till. (St. 
St.) taldi við þurfa Mjer kom því ekki 
á óvart, að hann kemur fram með till. 
En hitt kom mjer á óvart, að bankastjóri 
skyldi standa hjer upp í deildinni til 
þess að lýsa yflr því, að hann vill, að 
veittar sjeu undanþágur frá þeim kröf- 
um, sem reglugerðin setur. Það er ekki 
hægt að telja mjer trú um, að hægt sje 
að fá fljótt og glögt yfirlit yfir hag 
sjóðsins og viðskifti með þremur bók- 
um, eins og hv. flm. (St. St.) hjelt fram. 
(8t. St.: Jeg nefndi aldrei 3 bækur, 
heldur 4 — 5 bækur). Mjer heyrðist hv. 
flm. (St. St.) segja 3 bækur í ræðu sinni; 
4—5 er strax miklu betra, en alls ekki 
fullnægjandi, til þess að sjá alt, sem 
máli skiftir, um viðskiftin.

Jeg var að hugsa um að þegja og 
leggja ekkert til málanna nema atkv. 
mitt, og hefði ekki gert það, hefði 
bankastjórinn, sem situr hjer við hlið 
mjer (B. Sv.) ekki lagt til, að farið væri 
að veita undanþágu frá þeim kröfum, 
sem settar hafa verið. Rök hans fund- 
ust mjer ljettvæg og ekki ástæða til 
þess að svara þeim.

B. (29. löggjafarþing).

Mín skoðun er það, sem sagt, að spari* 
sjóðir eigi að hafa öli sömu rjettindi og 
aðrar lánstofnanir, en jeg vil þá, að 
þeim sjeu settar svo fastar skorður, sem 
frekast er þörf, til tryggingar. Og jeg 
sje ekki ástæðu til þess að vera vægari 
i kröfum við sraásjóðina en hina stærri. 
Væri frekar ástæða til að setja þeim 
öllu strangari kröfur, því að þeim er 
meiri hætta búin, ef eitthvað fer aflaga.

Jeg ætla svo ekki að orðlengja meira 
um þetta, en vona, að menn sjeu ekki 
i neinum vafa um, hvernig þeir eigi að 
greiða atkvæði.

Þorleiiur Jónsson: Jeg verð að 
álíta, að haldið sje í rjetta átt með till. 
þessari. Með reglugerðinni er smá- 
sparisjóðum í sveitum gert mjög erfltt 
fyrir um alla starfrækslu, ekki einung- 
is það, að bókfærslan er gerð of erfið 
og flókin, heldur öllu heldur hitt, að 
mjög erfitt getur verið að fá tvo menn 
til þess að undirskrifa gerðir sjóðsins, 
bæði gjaldkera og bókara. Áður var 
látið nægja, að gjaldkeri einn skrifaði 
undir. Það mun viðast hvar hafa verið 
venjan, að menn gera Bjer far um að 
fá þann besta mann, sem kostur er á, 
af þeim, sem við sjóðinn eru riðnir, til 
þess að vera gjaldkeri hans, — mann, 
sem hægt er að bera fult traust til, og 
þá láta menn nægja undirskrift hans 
eins. Nú heimtar reglugerðin, að sjóð- 
irnir hafi tvo fasta starfsmenn, gjald- 
kera og bókara, og að þeir undirskrifí 
saman.

Þegar um er að ræða sparisjóði upp 
til sveita, þá er Bjaldan hægt að fá bók- 
ara á sama bæ og gjaldkerinn er. Þá 
verður annarhvor þeirra að takast ferð 
á hendur á starfsdögum sjóðsins, og það 
getur orðið ærið kostnaðarsamt. Það er 
sjálfsagður hlutur, að margir sveitaspari- 
sjóðir verða að leggjast niður, ef fylgja

66
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á fast fram ákvæðinu um svona marg- 
brotna bókfærslu og svo þessu um und- 
irskriftirnar. Jeg get ekki sjeð, að neitt 
væri úr vegi að draga úr þessura ákvæð- 
um, þegar um smásjóði er að ræða.

Jeg held ekki, að nein hætta geti 
verið á þvi, að illa sje farið með spari- 
sjóðsfje til sveita, enda veit jeg ekki 
dæmi til þess, að nein óregla eða óreiða 
hafi komið fyrir við slíka sjóði. Það er 
ekki heldur svo erfitt að líta eftir því 
þar, í fámenninu. Jeg veit dæmi til 
þess, að það hefir mikinn kostnað i för 
með sjer fyrir fátækan sveitasparisjóð 
að afla allra þeirra bóka, sem reglu- 
gerðin gerir ráð fyrir. Sá sjóður, sem 
jeg veiti forstöðu, hefir ekki fengið þær 
nærri allar enn, en þær, sem hann er 
búinn að fá, kostuðu um 150 kr. Við 
þennan bókakostnað bætist svo kostn- 
aðurinn við aukinn starfskraft. Sjá þá 
allir heilvita menn, að þetta hlýtur að 
verða tilfinnanlegt fyrir litla sjóði. Jeg 
álit því rjett, að deildin samþykki þessa 
till., og vona jeg þá, að stjórnin sjái sjer 
fært að taka tillit til hennar, og rýmki 
eitthvað til í þessu efni.

Stungið hefir verið upp á því að vísa 
málinu til nefndar, og er jeg því ekkert 
mótfallinn.

Flm. (Stefán Stefónsson): Jeg
er mjög þakklátur þeim háttv. þm. N.- 
Þ. (B. Sv.) og háttv. þm. A.-Sk. (Þorl. 
J.) fyrir þeirra góðu undirtektir.

Viðvikjandi ræðu hæstv. atvinnuraála- 
ráðherra skal jeg játa það, að á meðan 
reglugerðin stendur óbreytt, og þingið 
hreyfir ekki neitt við þessu máli, er 
varla við því að búast, að stjórnin veiti 
undanþágu frá ákvæðum hennar, þó að 
einstakar sjóðstjórnir fari fram á það. 
En þess vegna er þetta mál flutt, að 
stjórnin fái fullkomna ástæðu og jafnvel 
skyldu til þess að slaka eitthvað til, 
þar sem hún sjer þess þörf og enga

hættu. Til þess er till. flutt. Þetta verð- 
ur hæstv. atvinnumálaráðherra að skilja. 
Hann sagði, að stjórnin gæti ekki veitt 
undanþágu frá reglugerðinni, og þá vit- 
anlega hæpið, að hægt væri að sam- 
þykkja svona till. á þingi, án frekari 
undirbúnings. Hæstv. atvinnumálaráðh. 
hyggur má ske, að þingmenn hafi ekki 
vit á því, hvernig beri að stjórna sveita- 
sparisjóðum og hvernig þeim hefir verið 
stjórnað til þessa. En kunnugt ætti 
hæstv. atvinnumálaráðh. að vera um 
það, að ekki hafa verið mikil brögð að 
þvi, að sparisjóðir hafi tapað fje fyrir 
ónóga bókfærslu. I það minsta veit 
jeg, að þeir sparisjóðir, sem jeg þekki 
best, hafa ekki tapað fje alla þá tíð, sem 
þeir hafa starfað, og hafa þó ekki haft 
nema 4 eða má ske 5 bækur. Það er 
öldungis víst, að bókakostnaðurinn og 
bókfærslan er ofvaxin byrði fyrir litla 
sjóði. Kostnaðurinn við stjórn smærri 
sparisjóðanna hefir lengi vel leikið á 
sem næst 100 kr., en er nú síðustu ár 
eitthvað á annað hundrað kr. En hvaða 
sjóður raundi verða rekinn samkvæmt 
reglugerðinni fyrir það fje?

Þar sem hæstv. atvinnumálaráðherra 
gaf það eiginlega í skyn, að tryggingin 
fyrir eignum sjóðsins minkaði eftir því, 
sem bókhaldið yrði minna, þá hefi jeg 
sýnt fram á, að tryggingin minkar ein- 
mitt við það, að bókhaldið er gert svona 
margbrotið. Þegar rekstrarskostnaðurinn, 
kostnaður til bókakaupa og stjórnar- 
kostnaöur, margfaldast, þá er loku fyrir 
það skotið, að varasjóður geti aukist, 
með öðrum orðum, að minstu sjóðirnir 
hljóta að verja öllum ársarðinum til 
greiðslu á því, er til þarf að kosta á ár- 
inu.

Að vísa þessu máli til stjórnurinnar 
er jeg eindregið mótfallinn. Jeg ber að 
vísu gott traust til hennar að ýmsu leyti, 
en í þessu máli ber jeg eðlilega ekki 
það traust til hennar, að hún fari að
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breyta í þá átt, sem jeg fer fram á, 
þar sem hún kannast ekki við, að þörf 
sje á slíkri breytingu, enda sje reglu- 
gerðin »3amin af þeim manni, sem lengst 
hefir verið bankastjóri hjerálandi*. Hann 
yrði því sennilega fyrsti og helsti >sjer- 
fróði« maðurinn, sem stjórnin leitaði 
aftur til í þeasu máli, og má því nokk- 
urn veginn ráða i aðgerðirnar og úrslitin 
úr þeirri átt.

Þá held jeg, að jeg hafi svarað þeim 
helstu atriðum, er hæstv. atvinnumála- 
ráðherra tók fram. En viðvíkjandi því, 
er háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) var að tala 
um samvinnu okkar á þingi, er spari- 
sjóðslögin voru samþykt, þá er það rjett, 
að við vorum á nokkuð öndverðum meið 
um ýms veruleg atriði. Og jeg verð 
að segja, að hefði margt af því gengið 
fram, er hann vildi koma inn í lögin, 
þá hefðu þau ekki orðið betur liðin eða 
reynst hagkvæmari. Annars minnist 
jeg þess, að sá maður, sem jeg átti mesta 
samleið með þá í þessu máli, var háttv. 
2 þm. S.-M., sem þá var (0. E ). Fyrir 
okkar aðgerðir urðu þau nothæfari og 
aðgengilegri en ætlast var til i byrjun, 
og hefðum við ekki unnið að því að 
koma að ýmsum breytingum, tel jeg 
engan vafa á, að þau hefðu gert meiri 
skaða en gagn. Að þvi leyti efast jeg 
um, að vinna hv. þm. (M. Ó) hafi verið 
nokkuð affarasælli en mín í þessu máli. 
Eu hann nefndi ekki neinar sjerstakar 
ástæður fyrir ákúrunum í minn garð, 
en það fanst Uonum taka út yfir, að 
bankastjóri skyldi veita mjer eða till. 
miuni liðsyrði. Jeg álit það þakkar- 
vert, ekki af því, að jeg flyt till., held- 
ur af því, að hann skilur, að þörf er á 
undanþágunni. Því að jeg vil segja, 
að sparisjóðir í sveitum sjeu hinar mestu 
þarfastofnanir. Það vill svo vel til, að 
annar bankastjóri, er situr hjer skamt frá 
(B. K.), gefur mjer upp tölu þeirra bóka,

er hann telur nægilega, i það minsta 
við alla smærri sparisjóði, og eru þær 
fimm. Jeg held þvi, að háttv. þm. N.- 
Þ. (B. Sv.), þótt hann sje bankastjóri, 
þurfi all8 ekki að bera kinnroða fyrir 
orð sín, enda þykist jeg sannfærður um, 
að hann talar af fullri þekkingu á þessu 
máli. Hann hefir veitt því sitt góða 
fylgi, og það þakka jeg honum fyrir.

Þá kom háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) með 
það, að skilyrðin mættu síst vera væg- 
ari fyrir smærri sjóði, eða veita þeim 
linkind fremur en stærri sjóðum. Væri 
þessari merkilegu tilhögun beitt gagnvart 
sjóðunum, væri fyrst og fremst gengið 
lengra en lögin benda til, og auk þess 
beitt þeirri megnustu ósanngirni, sem 
við engin rök hefði að styðjast. Eða 
hvers ættu þeir smærri sjóðir að gjalda? 
Nei, það mundi vel fallið til þess, að 
ekki stofnuðust fleiri nýir sjóðir, og 
jafnvel þeir sveitasparisjóðir, sem nú 
eru, mundu eyðileggjast. Þessi mundi 
afleiðingin, því að það gefur öllum að 
skilja, að stórir sparisjóðir, sem skifta 
hundruðum þúsunda, geta borið meiri 
kostnað en smærri sjóðir og þolað bet- 
ur, þótt þeim sje gert erfiðara fyrir.

Jeg býst svo ekki við, að jeg hafi 
fleira að segja gagnvart þeim, sem tal- 
að hafa á móti till., og býst ekki við 
að taka aftur til máls, nema sjerstakar 
nýjar ástæður komi fram.

Forsætisráðherra (J. M): Jeg
skal ekki segja neitt um, hversu nauð- 
synlegt er við litla sparisjóði að hafa 
eins margar bækur og reglugerðin rnælir 
fyrir. Jeg get vel ímyndað mjer, að 
þess muni ef til vill ekki þurfa við minni 
sjóði.

En jeg verð að taka undir það með 
hæstv. atvinnumálaráðherra, að það er 
mjög undarleg aðferð að semja fyrst 
lög um, að stjórnarráðið skuli gefa út

ee*
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reglugerð, og koma síðan inn á þing 
með óljóst orðaða till. um undanþágu 
undan þessari reglugerð, og heimta hana 
samþykta ötrax án athugunar. Jeg 
held, að það sje óheppilegt að veita 
undanþágur undan reglugerðum á þenn- 
an hátt. Jeg held, að betra sje, að reglu- 
gerðin ákveði, að svo og svo margar 
bækur skuli hafðar í sparisjóðum i kaup- 
stöðum og svo og svo margar í sveita- 
8parisjóðum. Ef stjórnarráðið er búið 
að gefa út reglugerð og álítur bók- 
færsluna ekki trygga nema henni sje 
fylgt, þá væri þessi krafa um undan- 
þágu ómöguleg, og stjórnin hlyti að neita 
henni. Og sem þingmaður verð jeg að 
Begja, að jeg gæti varla tekið á móti 
því, að gefa fyrst út reglugerð og vera 
svo krafinn um undantekningar undan 
henni. En alt annað mál væri það, að 
breyta ákvæðum reglugerðarinnar í 
þessa átt, ef það gæti álitist tiltæki- 
legt.

Háttv. þm. A.-Sk. (Þorl. J.) talaði um 
að skipa tvo menn. Það eru ekki lög- 
in, heldur reglugerðin, sem skipar það, 
og-er ekki ætlast til þess að breyta lög- 
unum með reglugerð.

Jeg vildi nú leyfa mjer að mælast til 
þess, að málinu væri vísað til íjárhags- 
nefndar, og skil jeg ekki, að háttv. flm. 
(St. St.) geti haft neitt á móti því. En 
jeg verð að segja, að það er nóg af 
undantekningum, þótt þingið sje ekki 
að skipa stjórninni að semja reglugerð 
og gefa síðan undanþágur undan henni.

Magnús Guðmandsson: Jeg
vildi leyfa mjer að mæla nokkur orð 
til stuðnings þessari till. Jeg þekki dá- 
lítið til sparisjóða, þar sera jeg heíi 
sjálfur verið í stjórn sparisjóðs í 5 ár, 
og er það víst annar stærsti sparisjóður 
á landinu. Þótt þessi sparisjóður væri 
svona stór, reyndist þó þessi fyrirskip-

aða bókfærsla auka töluvert fyrirhöfn, 
og má þá nærri geta, hvort svo er eigi 
í stórum mæli að því er kemur til hinna 
smærri og smæstu sjóða.

Og það virðist alls ekki rjett að láta 
8ömu reglu gilda um sparisjóði, sem hafa 
fáar þúsundir að ávaxta, og aðra, sem 
hafa ef til vill miljónir að ávaxta. Það 
virðist alveg auðsætt, að þar ætti að 
vera munur á, en eftir reglugerð stjórn- 
arráðsins er enginn munur á því gerður.

Það er vitaskuld fjarstætt allri skyn- 
semi, sem háttv. þm. V.-ísf. (M. 0) 
sagði, að reglurnar um bókfærslu spari- 
sjóða ættu að vera því strangari, sem 
sjóðirnir væru minni. Þetta er auðvit- 
að alveg öfugt. Það fer eigi heldur í 
bága við sparisjóðslögin að hafa bók- 
færsluna mismunandi eftir stærð sjóð- 
anna, þvi að i enda 12; gr. sparisjóðs- 
laganna stendur ekki annað en:

»Stjórnarráðið setur reglur um 
bókfærslu sparisjóða og ákveður 
fyrirmynd allra skjala.«

Þetta ákvæði sýnir, að ekkert er þvi 
til fyrirstöðu, að þessar reglur sjeu mis- 
munandi fyrir sjóðina, eftir stærð þeirra.

Að till. sje óheppilega orðuð fæ jeg 
ekki sjeð. Þar er talað um að veita 
undanþágu, þegar bókfærslan er nægi- 
lega trygg. Það er auðvitað á valdi 
stjórnarráðsins sjálfs að meta, hve nær 
hún er trygg. Jeg þekki það vel, að 
allur þessi bókafjöldi er óþarfur við 
hina smæstu sjóði. í þeim sumum er 
kann ske ein afgreiðsla á dag. Hana 
þarf að færa í margar bækur. Þetta 
fyrirkomulag, sem fyrirskipað er, er 
miðað við banka, sem hafa margar af- 
greiðslur á dag, og á því eigi við um 
litla sparisjóði.

Hvað það snertir, að vísa till. til nefnd- 
ar, þá verð jeg að segja, að jeg sje ekki 
beint ástæðu til þess, þótt hins vegar sje 
ekki ástæða til þess að vera beint á móti
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þvi. En jeg er fastráðinn í því að 
greiða atkvæði raeð þessari till. eða till. 
í svipaða átt.

Atvinnuinálaráöherra (S. J.):
Jeg held að háttv. flm. (St. St.) hafi 
misskilið mig, eins og hann sagði, að 
jeg hefði misskilið sig. Jeg skal ekki 
bera brigður á, að hann heflr leitast 
við að svara helstu atriðunum í hinum 
fáu orðum mínum, en hann hefir gert 
meira, því að hann svaraði því, sem jeg 
hefi aldrei tekið fram. Jeg var að benda 
á, að mál þetta ætti að koma fram í 
öðru formi. Og þar sem háttv. flutnm. 
(St. St.) gerði þá kröfu til mín, að jeg 
skildi hann, þá get jeg komið fram með 
þá sömu kröfu, að hann misskilji ekki 
orð mín. Og til þess að uppræta mis- 
skilning þann, er kendi í svarræðu hans, 
þá skal jeg endurtaka það, að jeg lagð- 
ist ekki á móti till. að efni, heldur að 
formi. Hann sagði, að trvggingin raink- 
aði, ef reglugerðarákvæðunum væri 
breytt. Það kannast jeg ekki við að 
þurfi að vera rjett. Breytingin getur 
verið svo, að tryggingin þuifi ekki að 
minka. En jeg get ekki felt raig við 
till., eins og hún er orðuð. Og það 
hygg jog óhrakið, að þegar nema á eitt 
atriði út úr stórri heild, sem margbúið 
er að ræða og sett er eftir mikla at- 
hugun, þá sje æskilegra, að þesði 
breyting sje ekki gerð i einum svip, 
heldur sje málið athugað betur en kost- 
ur er á í einni umr., þegar menn eru 
orðnir þreyttir og óstiltir. Er jeg þess 
vegna því meðmæltur, að málið sje at- 
hugað í nefnd, eða það afgreitt með 
rökstuddri dagskrá, sem og ef til vill 
er á leiðinni.

Björn Kristján - son: Þegar mál 
þetta var tekið á dagskrá, fór jeg að 
athuga sparisjóðslögiu sjálf, að því er 
til bókfærslunnar kemur. Um hana er

talað í 12. gr. laganna. Er þar gert 
ráð fyrir, að 5 bækur sjeu haldnar að 
minsta kosti. Jeg vil því benda á, að 
lögin vilja ekki kveða þyngra á um 
bókhald smærri sparisjóða. Það er spari- 
sjóðsbók, höfuðbók, þar sem skráð eru 
öll lán úr sjóðnum, lántakendur, trygg- 
ingar o. s. frv., enn fremur skuldaskrá 
og gerðabók stjórnarinnar. Það er auð- 
vitað, að stjórnarráðið hefir heimild til 
þess að ákveða, hvernig bókfærslu skuli 
hagað. En mitt álit er, að fyrir smærri 
sparisjóði nægi þessar bækur: kassabók, 
höfuðbók og sparisjóð8bók (bækur). 
Fyrir stærri sparisjóði bætist svo við 
skuldaskrá (»obligo«-bók), auk fundar- 
bóka sparisjóðsstjórnar, af því að lögin 
áskilja hana. En i smærri sparisjóðun- 
um er hún óþörf, því að stjórnin veit 
hverjir skulda.

Mjer finst orðalag till. óheppilegt, eins 
og sumum öðrum. Væri víst betra að 
orða till. í þá átt að skora á stjórnina 
að breyta reglugerðinni. Væri þá lík- 
lega heppilegast, að niálið færi snöggv- 
ast i nefnd. En yfirleitt mundu þessar 
5 bækur við smærri og 6 við stærri 
sparisjóði vera nægileg bókfærsla. Vil 
jeg því mæla með því, að málinu sje 
vísað til nefndar. En jeg held, að ekki 
sje rjett að gera sparisjóðum þyngra 
fyrir en lögin ætlast til. Jeg þekki vel, 
hvað það er að halda bækur, sem kom- 
ast má af án. Þetta margbrotna bók- 
hald getur að eins átt við stærri stofn- 
anir, svo sem banka.

Matthías Ólafsson: Það voru að 
eins örfá orð, til þess að svara orðum 
háttv. 1. þm. Eyf. (St. St) um afstöðu 
mína til þessa máls í byrjun. Hann 
sagði, að lögin hefðu orðið öðruvísi og 
verri, ef jeg hefði fengið að ráða, en 
þau eru nú. Það er engin furða, þótt 
hann segi þetta. Lög'n heíðu orðið alt 
öðruvísi, ef að minum vJja hefði verið
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farið. En nú eru þau afskræmd; það 
fjekk hann á unnið. Meðal annars gat 
hann fengið afnumda umsjónarmenn 
spariðjóða, en þá áleit jeg mjög sjálf- 
sagt að hafa. Hann má gjarnan, hv. 
flm. (St. St.), hrósað sjer af þessu, ef 
hann getur áunnið sjer atkvæði með 
því.

Jeg get vel fallist á að vísa þessu 
máli til nefndar, og þá að sjálfsögðu til 
allsherjarnefndar.

Pjetur Jónsson: Jeg er auðvitað 
alveg á sama máli um sparisjóðsreglu- 
gerðina og háttv. flm. (St. St.). En jeg 
er ekki ánægður með till. að forminu 
til. Jeg get ekki sætt mig við það að 
skora á stjórnina að veita takmarka- 
lausar undanþágur og eyðileggja þannig 
sitt eigið verk, heldur álít jeg, að breyta 
beri reglugerðinni, enda liggur frammi 
brjef á lestrarsalnum frá einum spari- 
sjóði, sem greinir þetta nánar. Jeg ætla 
ekki að endurtaka það, sem sagt hefir 
verið þessari skoðun til meðmæla, en 
vil skjóta þvi fram, hvort ekki megi 
treysta stjórninni til þess að liðka svo 
til í málinu, að minni sparisjóðum verði 
hægra fyrir um starfrækslu og bók- 
haldið. Hefir mjer þess vegna dottið í 
hugaðbera fram þannig lagaða rökstudda 
dagskrá:

»/ því trausti, að landsstjórnin sjái 
sjer fœrt að breyta hinni gildandi 
regiugerð um sparisjóði í þá átt, sem 
tiliagan fer fram d, einkum fyrir 
smœrri sparisjóði, tékur deildin fyrir 
nœsta mál á dagskrá.*

Jeg býst við, að ef sú nefnd, sem 
málið fengi til meðferðar, kæmist að 
þeirri niðurstöðu, að hjer þurfi að breyta 
til, þá mundi það vera í þessa átt, og 
málið sjálft með umræðunum og þess- 
ari dagskrá gera sama gagn og þings- 
ályktun.

Flm. (Stefán Stefánsson); Jeg
hefi ofurlitlu að svara þeim háttv. þm., 
er talað hafa. Að eins minnist jeg þess, 
að hæstv. atvinnumálaráðh. kvað mig 
hafa svarað ýmsu, er hann hefði ekki 
sagt. En jeg held, að jeg hafi svarað 
öllu því, er hann sagði, en því eugu, 
sem hann sagði ekki. Svo held jeg, að 
jeg þurfi ekki meira að ræða um hans 
frammistöðu í þessu máli.

En viðvíkjandi því, er háttv. þm. S.-Þ. 
(P. J.) var að tala um að veita tak- 
markalausar undanþágur, þá held jeg, 
að hann hafi ekki tekið eftir framsög- 
unni. í henni tók jeg það skýrt fram, 
við hvað átt væri í till., og held jeg, 
að jeg hafi reist fullkomnar skorður við 
því, að hún væri misskilin En nú skal 
jeg gera það honum til geðs að vera 
með því, að málið gangi til nefndar. 
En þessari rökstuddu dagskrá uni jeg 
alls ekki. Rökstuddar dagskrár eru all- 
oftast — eins og háttv. þm. (P. J.) veit 
— samdar til þess að koma málunum 
fyrir kattarnef. (P. J.: Þetta er mín 
fyrsta dagskrá). Jeg get ekki búist við 
öðru af henni en öðrum rökstuddum 
dagskrára. Þess vegna vil jeg styðja 
það, að málið gangi til fjárhagsnefndar.

Pjetur Jónsson: Jeg get tekið 
dagskrána aftur, úr því að fleiri eru með 
nefnd.

ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá þm. S.-Þ. 

(P. J.) tekin aftur og kom því ekki til 
atkv.

Till. vísað til fjárhagsnefndar (sjá A. 
bls. 538) með 13 shlj. atkv.

Umr. frestað.

Á 36. fundi í Nd., föstudaginn 31. maí,
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var fram haldið einni umr. um 
till. (A. 128, n. 241, 276).

Frsm. (Einar Árnasou): Þótt 
fjárhag8nefnd sje í raun og veru með- 
mælt þing8ályktunartillögunni á þgskj. 
128, þá hefir hún þó ekki getað fallist 
á að mæla með, að hún verði samþykt 
óbreytt. Till. fer fram á það, að öllum 
þeim sparisjóðum, sem óska þess, verði 
veitt undanþága frá ákvæðum spari- 
sjóðsreglugerðarinnar frá 5. raaí 1917. 
Nefndin sjer ekki ástæðu til að gefa 
svo lausa taumana. Henni sýnist, að 
allir Btærri sparisjóðir ættu að geta 
framfylgt reglugerðinni. Þeim ætti 
hvorki að vera það ofvaxið kostnaðar- 
ins vegna, nje heldur er líklegt, að 
stjórn þeirra sje svo skipuð, að þeir 
eigi fyrir þá sök erfitt með að fulinægja 
kröfunum. Aftur er það augljóst, að 
smærri sparisjóðir til sveita eiga fult í 
fangi með að fullnægja kröfum reglu- 
gerðarinnar. Sparisjóðir eru nú sem 
óða8t að koma upp til sveita, og munu 
þeií í byrjuninni hafa lítið fje til um- 
ráða. Venjulegast er það, að þeir menn 
gangast fyrir stofnun sjóðanna, sem eitt- 
hvað vilja á síg leggja fyrir gott mál- 
efni. Er þeim svo oftast falið að stjórna 
sjóðunum, og fá þeir að jafnaði litla borgun 
fyrir ómök sín. Skilyrðið fyrir því, að 
litlir sjóðir geti starfað, er það, að þeir 
þurfi ekki miklu að kosta til stjórnar- 
innar. Það getur komið sjer mjög baga- 
lega fyrir þessa sjóði að vera skyldir 
til að fylgja reglugerðinni í öllum at- 
riðum, einkum ef stjórnin er dreifð, sem 
oft vill verða í sveitum. Ef nú þessi 
umfangsmikla bókfærsla, sem reglugerð- 
in fyrirskipar, yrði þess valdandi, að 
áhugi manna á stofnun nýrra sparisjóða 
minkaði, væri það illa farið, og því vill 
nefndin mæla með því, að hinum smærri 
sparisjóðum sje veitt undanþága, ef þeir 
sýna, að bókfærslu þeirra sje tryggilega

fyrir komið. Brtt. nefndarinnar er mið» 
uð við það, að undanþága sje ekki veitt 
öðrum 8parisjóðura en þeim, sem hafa 
75000 kr. eða minna fje til umráða og 
eiga heima í sveit. Nú hefir komið 
brtt. frá háttv. aðalflm. þessarar till. 
(St. St.). Vill hann, að upphæðin sje 
hækkuð úr 75000 upp í 100,000. Jeg 
hefi ekki boiið mig saman við sam- 
nefndarmenn mína um þessa brtt , og 
get því ekkert um hana sagt i nefud- 
arinnar nafni, og fyrir mitt leyti sje 
jeg ekki, að upphæðin skifti miklu máli. 
En þar sem þetta varð niðurstaðan i 
nefndinni, þá býst jeg ekki við, að hún 
falli frá sinni till., jafnvel þótt hún geri 
þessa brtt. ekki að neinu kappsmáli. I 
nefndinui greindi menn dáiítíð á ura 
það, hverja upphæð skyldi setja. Upp- 
ástunga kom um það að hafa bana 
50000 kr., en aðrir vildu setja 100,000. 
Til að fá samkomulag var svo þessi 
meðalvegur farinn. Jeg vil svo fyrir 
nefndarinnar hönd mæla með því, að 
till., eins og hún er orðuð á þgskj. 241, 
verði samþ.

Stefán Stefánsson: Jeg get nú 
í raun og veru þakkað háttv. fjárhags- 
nefnd fyrir hennar undirtektir i þessu 
máli. Þótt hún geti ekki fallist á till. 
mína nema að nokkru leyti, þá hefir 
hún þó kannast við, að undanþága frá 
sparisjóðsreglugerðinni sje nauðsynleg 
fyrir litla sjóði. En háttv. nefnd hefir 
ekki fundist ástæða til að veita undan- 
þágu sjóðum, sem hafa meira en 75000 
kr. ávaxtafje. En jeg verð að líta svo 
á, að það geti verið erfitt fyrir sjóði 
innan við 100,000 kr. að fullnægja 
kröfum reglugerðarinnar. Það verður 
erfitt fyrir þá að taka upp það bók- 
hald, sem eykur að miklum mun stjórn- 
arkostnað og bókakaup. Þegar þeir 
taka ekki nema ’/g eða a/4°/o hærri vexti 
af allmiklu af þvi fje, sem þeir lána út,
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en þeir greiða af þvi, sem tekið er til 
ávöxtunar í sjóðnum, þá verður ekki 
mikið, sem safnast, þegar búið er að 
greiða allan rekstrarkostnað. Gerum 
ráð fyrir, að í sjóði sjeu alls 100,000 
kr. Af því lánar hann út í sjálfskuld- 
arábyrgðarlán og fasteignaveðlán, segj- 
um 80000 kr. Nú mun það vera venj- 
an — jeg veit að minsta kosti við þann 
spari8jóð, sem jeg veiti forstöðu, — að 
af þessum lánum hafa ekki verið tekn- 
ir hærri vextir en 5%, en greiddir 
4’/4°/o innlögum i sjóðinn. Þetta er 
til þess að gera mönnum í sveitinni 
sem hægast fyrir með lánveitingar úr 
sjóðnum. Af þessum 80000 kr. heflr þá 
sjóðurinn 600 kr. í ágóða. Segjum nú, 
að hinar 20000 kr. sjeu lánaðar í víxl- 
um. A þeim græðir sjóðurinn 1 '/2%» 
þvi að það mun vera algeng venja að 
kaupa víxla gegn 6% forvöxtum. A 
vixlaupphæðinni græðir sjóðurinn þá 
300 kr. Allar tekjurnar eru þá 900 kr. 
á ári. Af þessum tekjum þarf sjóður- 
inn svo að greiða sinum starfsmönnum, 
og þeir geta orðið ærið dýrir, þegar 
sjóðurinn er orðinn svona hár og um- 
fang8mikill. Jeg get varla hugsað mjer, 
að formanni og gjaldkera sparisjóðs, 
sem hefði nær 100,000 kr. ávaxtafje, 
yrði greidd minni þóknun en 500 til 
600 kr., en þá verður lítið eftir til 
aukningar varasjóði, þegar annar sjálf- 
sagður kostnaður er tekinn til greina. 
Jeg vænti því, að háttv. þingdeild samþ. 
brtt. mína. Jeg sje ekki heppilegt og 
enga ástæðu til að halda sjer við upp- 
hæðina 75000 kr.

Geri ráð fyrir, að hjer í deildinni sjeu 
fleiri, sem þekkja vel til um rekstur 
sparisjóða í sveit, og hve nauðsynlegt 
það er að ávaxta vel sparifje manna, 
og þá um leið gera sveitarbúum sem 
hægast fyrir að fá fje til þarfra og 
nauðsynlegra framfara. Þess ber að 
gæta, að þetta eru sjóðir, sem sveitirn-

rir sparisjóði.

ar eiga, og eiga að vera til hagnaðar 
bæði fyrir þá, sem fjeð eiga, og þá, 
sem fjeð þurfa að nota.

Svo finst mjer allathugavei t það 
ákvæði í nefndartill., að undanþágan 
veitist að eins þeim sjóðum, »sem eru 
í sveitum«. Hvað er átt við með þessu 
»i sveitum«? Mundi ekki sá sparisjóður 
teljast i sveit, sem hefir aðsetur sitt i 
löggiltu kauptúni eða sjávarþorpi? Þeir 
staðir lúta þó sveitarstjórnum, en ekki 
bæjarstjórnum. Það getur því í það 
minsta leikið vafi á því, hvernig eigi 
að skilja þetta. Eigi að skilja það svo, 
að sparisjóðir í löggiltum kauptúnum og 
í sjávarþorpum teljist ekki í sveit og 
fái þar af leiðandi ekki undanþágu, þá 
get jeg ímyndað mjer, að fulleríitt geti 
orðið í litlum eða fámennum kauptún- 
um og í sjávarþorpum að starfrækja 
sparisjóði, samkvæmt reglugerðinni, sem 
kunna að hafa aðsetur sitt þar á staðn- 
utn, en starfa þó miklu fremur fyrir 
sveitina eða sveitirnar í kring en sjálft 
kauptúnið. Það er sem sje alls ekki 
vist, að í fámennu þorpi sje auðvelt að 
skipa svo stjórn sjóðsins og kosta þar 
dýra og erfiða bókfærslu, að Ijettara 
verði en þótt í sveit sje, eftir því, sem 
jeg ætla að nefndin rneini með þessu 
orðalagi. Eigi aftur á móti að skilja 
þetta svo, að kaupstaðirnir fái ekki und- 
anþágu, þá kemur það auðvitað ekki 
að sök, þvi að í kaupstöðunum eru víst 
ekki sparisjóðir, sem hafa minna fje til 
ávöxtunar en 75000 kr. Það varðar því 
miklu og er nauðsynlegt að fá skýr- 
ingu á því hjá nefndinni, hve nær spari- 
sjóður getur talist i sveit og hve nær 
ekki. Með minni brtt. heíi jeg því lagt 
til, að þessi orð ■ »sem eru i sveitum« 
falli úr nefndartili., og að í stað »75000 
kr.« komi 100,000 kr. Með þessu er 
sneitt fyrir allan misskilning og upp- 
hæðin gerð þó nokkru viðunanlegri.
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Frsm. (Einar Árnason): Eins 
og jeg hefi áður tekið fram, þá er þetta 
100,000 kr. takmark lítið atriði fyrir 
mjer, og ætla jeg því ekki að deila um 
það. En viðvíkjandi því, að þegar út- 
lánsvextir af sjálfskuldarábyrgðarlánum 
og fasteignalánum eru ekki hærri en 
5°/0 og vextir af innstæðufje 4l/2%, þá 
sjeu sjóðirnir ekki færir um að bera 
mikinn kostnað, þá skal jeg viðurkenna, 
að það er rjett. En jeg lit svo á, að 
ekki sje hyggilegt fyrir sjóðina að hafa 
svo lítinn mun á útláns og innláns- 
vöxtum. Mjer finst meira um vert fyrir 
þá, sera þurfa að fá fje að láni, að geta 
fengið það með góðu móti nálægt sjer, 
þótt vextirnir sjeu dálítið hærri; menn 
mundu ekki finna mikið til þess eða 
hafa út á það að setja. Það út af fyrir 
sig er því ekki næg ástæða til þess, 
að ekki sje haldið fast við það, að sjóð- 
irnir hafi bókhaldið sem allra tryggast.

Þá kem jeg að því að skýra, hvað 
átt er við með orðunum »í sveit«: jeg 
gleymdi að gera það áðan. Nefndin 
telur þann sparisjóð í sveit, sem hefir 
aðsetur sitt utan löggiltra kauptúna. 
Ef sparisjóðurinn er i löggiltu kauptúni, 
þá heyrir hann ekki undir það, að geta 
fengið undanþágu. Þegar sjóðurinn er 
i kauptúni, þá mun stjórnin venjulega 
vera þar á staðnum, og á þá ekki eins 
erfitt með að fullnægja skilyrðum reglu- 
gerðarinnar. Aðalerfiðleikarnir eru, ef 
stjórnin er ekki öll á sama stað.

Hvað upphæðinni viðvíkur, þá eru 
varla margir sparisjóðir í sveit, sem 
hafa yfir 75000 kr. yfir að ráða. Sveita- 
sparisjóðirnir eru flestir ungir og hafa 
lítið fje til umráða, svo að þeir geta 
ekki verið nema örfáir, sem fara yfir 
þessa upphæð.

Jeg sje því ekki ástæðu til að víkja 
frá brtt. fjárhagsnefndar i þessu máli.

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

Stefán Stefánsson: Það má
vera, að ekki sje hyggilegt að lána fje 
úr sparisjóðunum með lágum vöxtum> 
en því óhyggilegra er það, að stofna til 
þess með óþörfum kostnaðarauka, að 
sjóðurinn geti ekki safnað sem trygg- 
ustum varasjóði. Sje varasjóðurinn stór, 
þá getur hann frekar borið þau óhöpp, 
sem á kunna að falla vegna ófullnægj- 
andi trygginga, og þá er ekki óeðlilegt, 
þótt útlánskjörin geti orðið vægari, ef 
næg trygging er fyrir hendi til að borga 
skakkaföll, ef einhver verða. Sje á 
hinn bóginn varasjóðurinn lítill, í sam- 
anburði við það fje, sem stendur í út- 
lánum, þá er hættan aftur því meiri. 
En reynist mögulegt, með lágum stjórn- 
arkostnaði, að safna álitlegum varasjóði, 
þrátt fyrir það, þótt vaxtamunurinn á 
innlögum og útlánum sje litill, er það 
góðra gjalda vert og mikið fyrir það 
gefandi að hafa svo hagkvæma láns- 
stofnun í sveitum.

Háttv. frsm. (E. Arna) heflr nú gefið 
þá skýringu, að sparisjóðir í löggiltum 
kauptúnum teljist ekki i sveit. En þetta 
er að mínu áliti hreinn misskilningur, 
eins og jeg heíi bent á, en eigi þetta 
að skiljast svo, þá getur orðið hvumleitt, 
þar sem fáment kauptún er í viðáttu- 
miklu og mannmörgu hjeraði, að spari- 
sjóðurinn geti ekki fengið undanþágu, 
sje hann starfræktur í kauptúnum. (E. 
Árna : Þá er ekki annað en að starf- 
rækja hann annarsstaðar). Já, mikið 
rjett, en það getur verið talsvert baga- 
legt að fá ekki undanþágu fyrir sjóð- 
ina, að eins fyrir það, að staðurinn er 
löggiltur, því að einmitt á slíkum stöð- 
um verður fiestum, sem sjóðina nota, 
hægast að reka þar sin sparisjóðser- 
indi.

Það er nú ekki svo að skilja, að jeg 
geti ekki fallist á brtt. nefndarinnar i að-
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alatriðunum. En jeg sje ekki, að það 
sjeu nein útlát fyrir þá, sem vilja unna 
sparisjóðum í sveitum að vera starf- 
ræktir, að samþykkja brtt. mína. Hún 
yrði mörgum sparisjóðum til hagræðis, 
enda ekki rjett að gera óþarfar kröfur 
til þessara, fremur en annara stofnana 
i landinu. Annars ætti það að vera 
hverjum manni hugleikið, að sparisjóðir 
komi sem viðast upp og eflist, þvi að 
þeir eru sannarlega flestum stofnunum 
notasælli, í hvaða sveit eða hjeraði sem 
þeir eru.

Pjetur Jónsson: Jeg held nú, að 
þetta mál sje komið i verra efni en 
þegar byrjað var á þvi hjer í deidinni. 
Jeg állt, að nefndin hafi tekið alveg 
skakka stefnu. Jeg fór fram á það 
við umr. um daginn, að málinu yrði 
snúið við og afgreitt með rökstuddri 
dagskrá, þess efnis að vísa því til 
stjórnarinnar, að taka sparisjóðsreglu- 
gerðina til nýrrar yfirvegunar og breyta 
henni. Þessi till., ef hún verður samþ., 
hvört heldur með brtt. eða ekki, 
kemur ekki að haldi þeim sjóðum, sem 
mest hafa kvartað undan reglugerðinni. 
Sparisjóðir í sveitum eru ekki starf- 
ræktir daglega. Það væri ómögulegt, 
— algerlega ókleift að gera það. Þar 
er því spariBjóðsstörfunum oft gegnt 
endurgjaldslaust að mestu leyti. Þetta 
breytist ekki heldur við reglugerðina, 
og þessir sjóðir eiga þvi ekki erflðast 
með að komast af. í reglugerðinni er 
alls ekki skipað, að sjóðirnir skuli starf- 
ræktir daglega. í kauptúnum hagar 
svo til, að þar verður ekki komist hjá 
þvi að hafa daglega afgreiðslu, þótt 
sjóðurinn nemi ekki svo miklu sem 
100000 kr. Það er því alveg óhugsandi 
og ómögulegt til þess að ætlast, að 
menn fáist til þess að annast sparisjóðs- 
afgreiðslu þar fyrir mjög litla eða enga 
þóknun. Nú er reynslan sú, að flestir

rir sp&risjóði.

sparisjóðir geta ekki staðið sig við að 
borga nauðsynlegum starfsmönnum, eins 
og verið heflr, hvaö þá heldur ef þarf 
að fjölga þeim og gera afgreiðsluna 
margbrotnari. Þótt teknir sjeu 6% vext- 
ir af víxlum og 5% öðrum lánum, 
þá hrökkva tekjur sjóðanna ekki langt 
til þess að launa mörgum starfsmönn- 
um mjög Iyrirhafuar8ama bókfærslu og 
daglega afgreiðslu. Jeg álít því, að hv. 
fjárhagsnefnd hafi algerlega misskilið 
sitt hlutverk, þegar hún vill veita und- 
anþágu einungis þeim sjóðum, sem hafa 
75000 kr. stofnfje. Rjettast hefði verið 
að miða við ekki lægri upphæð en 250 
þús kr., ef farin er þessi undanþáguleið 
á annað borð, því að það eru sjóðirnir 
í bilinu milli þessara upphæða, sem örð- 
ugast eiga, ef þeir eru í kauptúnum, 
því að þá hafa þeir daglegt kvabb. En 
mjer flnst hitt vera miklu eðlilegra, 
að vísa málinu til stjórnarinnar og fá 
hana til að breyta reglugerðinni. Jeg 
er ekkí hræddur um, að hún tæki það 
neitt strangt upp eða yrði neitt illa við 
þeim tilmælum. Hvað þýðir það að 
hafa strangar reglugerðir, þegar ekkert 
eftirlit er með því, að þær sjeu haldn- 
ar? Niðurstaðan verður ekki önnur en 
sú, að reglugerðin verður bara brotin.

Jeg leyfi mjer því að stinga upp á 
því, að málinu sje vísað til stjórnarinnar, 
samkvæmt 42. gr. stjórnarskrárinnar.

Magnús Guðmundsson: J , ætla 
að eins, í tilefni af orðum há : z. þm. 
S.-Þ. (P. J.), að skýra frá því, hvað fyr- 
ir fjárhagsnefndinni vakti.

Þegar þau ákvæði voru sett í spari- 
sjóðareglugerðina, að greiðslur í og úr 
sjóðunum skyldu færðar í margar bæk- 
ur, var ástæðan sú, að gengið er út frá 
því sem aðalreglu, að 2—3 menn sjeu 
við flestallar afgreiðslur sjóðanna, og 
tryggingin hugsuð í því, að líkur fyrir 
rjettri bókfærslu sje þvi meiri sem fleiri
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eru við afgreiðslu og því fleiri bækur 
sem eru haldnar. I sveitum er þessu nú 
þannig háttað, að mjög erfitt er að hafa 
jafnan 2—3 menn við afgreiðslu sjóð- 
anna, og þegar að eins 1 maður afgreið- 
ir, er tilgangslítið að láta hann færa 
inn í margar bækur, því að í því er 
engin veruleg trygging.

Þetta er ástæðan til þess að nefndin 
vill láta sveitasparisjóði hafa sjerstöðu.

Þá hefir það verið tekið fram, að þeir 
sjóðir, sem eigi hafi meira fje en 100,000 
kr. til ávöxtunar, gætu ekki greitt neitt 
í starfslaun. Þetta er þó varla rjett á 
litið, því að sjóður, er ávaxtaði 100,000 
kr. gæti lánað helminginn af þeirri upp- 
hæð fyrir 5 af hundraði, en hinn helm- 
inginn fyrir 6 af hundraði í vexti Ætti 
sjóðurinn þá að hafa um 1500 kr. í hrein- 
an arð, og gæti hann þá greitt að minsta 
kosti helminginn af þeirri upphæð í 
starfðlaun og kostnað, og samt lagt 
nokkuð í varasjóð.

Það er ekki rjett, að sparisjóðir sjeu 
eftirlitslausir. Þeir hafa allir endur- 
8koðendur, og er vanrækslu þeirra um 
að kenna, sje bókfærslan ekki í lagi. 
Það, sem háttv. þm. S. Þ. (P. J) sagði 
um þetta, er alveg rangt.

í raun og veru er það ekki annað en 
breyting á reglugerðinni, þegar stjórn- 
arráðið veitir slika undanþágu, sem hjer 
ræðir um. Að þvi leyti má segja, að 
till. þessi sje óþörf, því að stjórnarráðið 
getur alveg eins vel breytt reglugerð- 
inni eins og veitt undanþágu frá henni. 
En tilætlunin var sú að sýna, að gera 
ætti greinarmun á þvi, hvort líkur væru 
til þess, að sparisjóðirnir ættu hægt með 
að hafa 2 menn við bókfærslu, því að 
aðaltryggingin liggur í þvi, að sama 
upphæðin sje bókfærð af tveim.

ATKVGR.
Till. þm. S.-Þ. (P. J.), um að vísa

málinu til stjórnarinnar, feld með 16:7 
atkv, að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

jd: B. Sv., E. A., J. B., P. J., S. St.,
Sv. Ó., Ó. B.

nei: Þorst. J., Þór. J., B. K., B. St., E.
Árna, G. Sv, H. K., J. J., M. G., 
M. P., M. Ó., P. O., P. Þ., S. S., 
St. St., Þorl. J.
Þrír þm. (B. J., E. J. og J. M) fjar< 
staddir.

Brtt. 276. samþ. með 13 : 6 atkv.
— 241., svo breytt (ný tillgr.), samþ.

með 14 : 4 atkv.
Fyrireögn samþ. án atkvgr.
Till. afgr. sem

ályktun neðri deildar 
Alþing is.
(Sjá A. 286).

9. Námsslyrkur háskólasveina.
Á 24. fundi í Nd., fimtudaginn 16. 

maí, var úibýtt
Tillögu til þingsályktunar um ndms- 

styrk hdskólasveina (A. 146).
Á 25. fundi i Nd, föstudaginn 17. 

mai, var till. tekin til f y r r i u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 29. fundi i Nd., fimtudaginn 23. 

maí, var till. aftur tekin til fyrri 
u m r.

Frsm (Bjarni Jónsson); Jeg vil 
benda á tvær höfuðástæður fyrir till. 
nefndarinnar.

Eins og öllum er kunnugt, var rætt 
um það á þingi i fyrra, hvort skólum 
skyldi haldið áfram. Þess vegna gekk 
þáverandi fjárveitinganefnd ekki svo
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frá 14. gr. fjárlaganna, sem hún mundi 
ella gert hafa, með því að styrkveit- 
ingum var eigi ráðið til lykta, heldur 
ljet hún gömlu tölurnar standa óbreytt- 
ar. En annars hefði það orðið ofan á 
að hækka styrkinn.

Það, sem mælir með styrkhækkuninni, 
er þetta tvent:

í fyrra lagi, að peningar hafa fallið 
í verði, og kemur það harðast niður á 
fátækum nemendum.

í síðara lagi, að síðara árið njóta 
fleiri styrksins en fyrra árið. Fyrra ár- 
ið voru síyrkþegar 65, en 85 síðara 
árið. Þetta munar ekki litlu. Þar að 
auki er allur kostnaður meirí siðara ár- 
ið, bæði fæði, húsaleiga og eldsneyti. 
Það er því auðsætt, að öll sanngirni 
mælir með þvi, að styrkurinn verði 
hækkaður, enda heflr meiri hluti fjár- 
veitinganefndar reynt að fara fram á 
þetta.

Eitt atriði almenns eðlis skal jeg 
nefna, er mælir með þvi, að þingið 
reynist heldur höfðinglegt en nirfilslegt 
i fjárveitingum til námsmanna, og eigi 
að eins í þetta sinn, heldur einnig fram- 
vegis. Og ástæðan er sú, að áður sóttu 
menn oft erlendan háskóla, þar sem 
veittur var mikill styrkur og góður. Nú 
höfum vjer sett á stofn háakóla, sem 
ætti að verða landi og þjóð til gagns og 
sóma, þótt lítill sje. En nemendalaus 
verður hann aldrei til sóma. En veg- 
urinn til þess að gera hann það er að 
bjóða nemendum verri kjör en háskóli 
erlendrar þjóðar,sem er oss ekki mjög 
skyld. Jeg vildi, að háskóli vor yrði 
ljós landsins og sómi. Vjer vitum, að 
þetta land getur ekki skarað fram úr 
að herfrægð og auði. En sú var tiðin, 
að þjóðin skaraði fram úr að andlegri 
menningu, og mætti svo enn fara. Og 
vegurinn til þess er sá, að styrkja menn 
til náms og hlynna að báskóla lands- 
ÍUS,

Hjer er alt svo dýrt, að nám má 
heita ókleift. Fátækir nemendur verða 
að hleypa sjer í stórekuldir, til þess að 
geta dvalið hjer við nám. Jeg þykist 
því vita, að þetta verði auðsótt mál. 
Hjer er farið fram á 50% hækkun til 
einB árs, 1917—1918.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 15 shlj. atkv.
Fyrirsögn sarnþ. án atkvgr.
Till. visað til siðari umr. með 15 shlj. 

atkv.

Á 31. fundi i Nd., laugardaginn 25. 
mai, var till. tekin til s í ð a r i u m r. 
(A. 146, 208).

Afbrigði um brtt. 208, er of seint 
var fram kornin, leyfð og samþ. án 
atkvgr.

Frsm. (Bjarni Jónsson): Jeg vil
að eins lýsa yfir því fyrir nefndarinn- 
ar hönd, að jeg tek móti þessari brtt. 
á þgskj. 208, því að till. er miklu ná- 
kvæmar orðuð á þann hátt.

Einar Arnórsson: Jeg þakka 
háttv. þm. Dala. (B. J.) undirtektir hans 
undir brtt. mina á þgskj. 208, en ann- 
ars er það mest honum að þakka, að 
hún er fram komin.

Ástæðan til þess, að við komum okk- 
ur saman um, að rjett væri að breyta 
orðalagi till., er sú, að eins og till. er 
orðuð frá háttv. fjárveitinganefnd, er 
það mjög tvísýnt, að hægt sje að skilja 
hana öðruvísi en svo, að þeir einir geti 
fengið viðbótina, er styrks hafa notið í 
vetur. En sumir hafa ef til vill orðið 
út undan vegna þess, hve styrkurinn er 
litill. Það er oft álitamál, hverjum 
styrk beri að veita, en ekki er hægt 
að veita hann öllum, Viljum við nú,
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að þeir sjeu ekki útiiokaöir, heldur sje 
full heimild til þess, að þeir fái viðbót, 
er óverðuglega hafa orðið út undan eða 
fengið hafa tiltölulega of lítið að áliti 
kennaranna. Og ef háttv. deild vill 
hleypa till. í gegn, þá er ekki vafaœái, 
að þeir samþykki hana þannig breytta.

Pjetur Ottesen: Jeg tel þes9a 
brtt. háttv. 2. þra. Árn. (E. A.) til mik 
illa bóta, því að á till. frá háttv. meiri 
hl. fjárveitinganefndar var ekki annað 
að sjá en að þessarar viðbótar gætu 
að eins notið þeir einir, er áður hafa 
fengið styrk. En eftir þvi, sem jeg hefi 
fengið spurnir af, leikur það mjög á 
tveim tungum, hvernig úthlutun þessa 
háskólastyrks hefir verið framkvæmd. 
Jeg hefi haft þær fregnir um úthlutun 
styrk8 í læknadeild háskólans, að mikil 
ástæða er til að ætla, að úthlutunin sje 
þar mjög mikið handahófsverk. Jeg 
veit nú ekki, hvaða reglum, eða kann 
ske rjettara sagt regluleysi, þar er fylgt, 
hvort styrknum er úthlutað sem ölmusu, 
eða sem verðlaunum fyrir námfýsi og 
ástundun. Mjer þykir líklegast, að þessu 
tvennu sje blandað saman. Að byggja 
á fjárhagsvottorðum nemenda tel jeg 
mjög bæpið: þau eru oft mjög ófull- 
komin, en sjálfsagt má byggja á sum- 
um, en sumurn ekki. Yfirleitt er kenn- 
urunum lítt kunnar efnahagsástæður 
nemenda, og fjárhagsvottorðin gefa ekki 
nema mjög ófullkomna mynd af þeim. 
En aftur á kennurum að vera tiltölu- 
lega kunnugt um ástundun nemenda, ef 
það væri lagt til grundvallar.

Mjer er nú kunnugt um, að það var 
svo við læknadeild Háskólans i vetur, 
að þar var húsaleigustyrkur veittur öll- 
um nýsveinum nema einum. Nú mun 
það vani að veita þennan styrk öllum 
þeim, sem eiga heima utan Reykjavík- 
ur. Og svo var einnig nú, að allir ný- 
sveinar utan Reykjavíkur fengu hann,

háskólasveina.

nema þessi eini piltur, og auk þess 
nokkrir, sem búsettir eru í Reykjavík. 
Veit jeg þó, að þessi piltur stendur 
ekki öðrum að baki um ástundun eða 
þess háttar.

Sama er að segja um námsstyrkinn. 
Hann fengu nýsveinar allir, nema þessi 
eini, og svo annar til, sem má ske ekki 
hefir sótt vel tíma. Þetta þykir mjer 
dálítið undarleg tilhöguu. Það væri 
kann ske full ástæða til að breyta til, 
svo að einhverjir aðrir hefðu hönd í 
b&gga með úthlutuninni. Mætti þá 
vænta þess með þessari brtt. háttv. 2. 
þm. Árn. (E. A.), ef samþ. verður, að 
þessi úthlutun kæmi ekki niður á þeim 
einum, sem áður hafa notið styrks, held- 
ur og á þeim, sem út undan hafa orð- 
ið, bvo að prófessorunum gefist færi á 
að bæta fyrir syndir sínar i þessu efni.

Brtt. er því nær sanni en aðaltill., 
þó að jeg fyrir mitt leyti vilji ekki 
leggja meira fje á þessar handahófs- 
metaskálar prófessoranna.

Einar Arnórsson: Jeg vil auð- 
vitað ekki segja neitt um þetta sjer- 
staka tilfelli, sem háttv. þm. Borgf. (P. 
0.) talaði um, en þess vil jeg geta, að 
það er oft hreint og beint álitamál, hver 
eigi að fá styrk og hve mikið hver 
eigi að fá. Því að þótt settir sjeu um 
þetta aðaldrættir í fjárlögunum, þá er 
það ekki einhlítt, því að við úthlutun 
verður að byggja á svo mörgu, bæði 
efnahag og iðni nemandans. Og þegar 
um efnahaginn er að ræða, sje jeg ekki, 
hverju öðru eigi að fara eftir en fjár- 
hagsvottorðunum. Það liggur ekkert 
ábyggilegt fyrir, nema þessi vottorð, 
gefin af nemandanum og undirrituð af 
einhverjum skilríkum og ábyggilegum 
manni, sem þekkir vel allar ástæður.

En svo drap háttv. þm. Borgf. (P. 
0.) á það, að það væri álitamál, hvort 
ekki ættu einhyerjir aðrir en kennarar
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að bafa hönd i bagga um úthlutunina. 
Jeg get ekki, með besta vilja, sjeð, 
hverjir aðrir það ættu að vera. Jeg 
sje ekki, hver er færari að dæma um 
verðleika og þörf pilta en kennararnir, 
að minsta kosti um fyrra atriðið. Við 
mentaskólann hafa aðrir en kennarar 
þetta vald, sem sje sú deild stjórnar- 
ráðsins, er skólamálin heyra undir. En 
það er að eins að forminu til. Þessi 
úthlutun getur aldrei orðið önnur en 
sú, að samþykkja tillögur rektors skól- 
ans um úthlutun styrksins. Við háskól- 
ann er það svo, að kennarar hverrar 
deildar gera tillögur um, hver styrk 
skuli fá og hve mikið hver. Það er 
siðan lagt undir úrskurð háskólaráðsins 
á Bameiginlegum fundi, og það treystir 
sjer ekki til að ganga á móti þessum 
tillögum, eða segja hvað er rangt. En í 
háskólaráðinu er einn kennari úr hverri 
deild, og ef hann gerir athugasemdir 
við till. frá sinni deild, þá mega þær 
athugasemdir eftir atvikum verða tekn- 
ar til greina. En það skal tekið fram, 
að það hefir ekki komið fyrir, að kom- 
ið hafi annað en samhljóða till. frá 
hverri deild. Mjer er algerlega óskilj- 
anlegt, hver ætti að hafa íhlutunarrjett 
um þetta, og teldi illa farið, ef horfið 
væri að því ráði, sem nú er upp tekið, 
fyrst og fremst af því, að það er opin- 
bert vantraust á deildum háskólans, og 
í öðru lagi gætu þau afskifti, ef þau 
yrðu annað en >formelt« kák, leitt til 
enn verra misrjettis. Og eftir þvi, sem 
jeg veit best, er hvergi í víðri veröld 
öðruvisi fyrirkomulag en á borð við 
það, sem hjer er, að styrkurinn er veitt- 
ur eftir tillögum þeirra, sem hljóta að 
þekkja best til. Persónulega þekki jeg 
þetta ekki, neraa eins og það var í 
Kaupmannahöfn í minni tíð. Tilhögun- 
in þar var ekki ósvipuð um styrki og 
>legöt«, en hjer er sá stóri munur, að 
kennarar eru persónulega kunnugir iðni

og ástundun hvers nemanda, en svo er 
ekki við stærri háskóla.

Held jeg, að það sje því mikil spurn- 
ing, hvort hægt sje að fá rjettlátari til- 
högun á úthlutun háskólastyrks en hjer 
á sjer stað.

ATKVGR.
Brtt. 208. (ný tillgr.) samþ. i e. hlj.

Till., svo breytt, samþ. í e. hlj. og 
afgr. til Ed.

Á 28. fundi i Ed., mánudaginn 27. 
maí, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um náms- 
styrk til háskölasveina, 
eins og hún var samþ. við siðari urar. 
i Nd. (A. 223).

Á 29. fundi í Ed., þriðjudaginn 28. 
maí, var till. tekin til f y r r i u m r.

Atvinnnmálaráðherra (9. J.): 
Jeg vil leggja það til, að máli þessu 
verði vísað til fjárveitinganefndar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari utnr. með 11 

shlj atkv. og til fjárveitin.anefndar (sjá 
A. bls. 534) með 11 shlj. atkv.

Á 33. fundi i Ed., laugardaginn 1. 
júní, var till. tekin til 8 i ð a r i u m r. 
(A. 223, n. 266).

Jóhannes Jóhannesson: Fjár- 
veitinganefnd leit svo á, að það lægi 
svo í augum uppi, að hjer væri um 
sanngjarnt mál að ræða, að það þyrfti 
ekki að taka ástæðurnar fram í nefnd- 
arálitinu eða umræðunum um málið, og
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jeg vænti, að allir háttv. deildarmenn 
viðurkenni þetta og samþykki till., eins 
og hún liggur fyrir.

ATKVGR.
Till. samþ. raeð 10 shlj. atkv. og 

afgr. sem

ályktun Alþingis.
(Sjá A. 292).

10. Röntgensáhöld.
Á 25. fundi í Nd, föstudaginn 17. 

maí, var útbýtt
Tillögu til þángsályktunar um fjár- 

veiting til þess að fá Röntgenstofnuninni 
nf) áhöld (A. 15").

Á 29. fundi í Nd., fimtudaginn 23. 
maí, var till. tekin til f y r r i u m r.

Frsin. (Magnús Pjetursson):
Jeg skal reyna að vera stuttorður um 
þessa till., sem fjárveitinganefnd leyfir 
sjer að bera fram. Svo er mál með 
vexti, að er fje var upphaflega veitt til 
Röntgenstofnunarinnar, var það svo af 
skornum skaroti, að ekki var nærri því, 
að hægt væri að kaupa öll þau áhöld, 
sem stofnunin nauðsynlega þurfti að 
hafa. Svo er önnur ástæða, sem mikið 
vegur, og hún er sú, að síðan þessi 
stofnun var sett á laggirnar hefir þessi 
lækningaaðferð tekið stórfeldum fram- 
förum, og nú er svo komið, að með 
geislunum eru læknaðir þeir sjúkdóm 
ar, sem áður voru álitnir ólæknandi 
nema með uppskurði. Það þýðir ekki 
að fara að telja upp þau áhöld, sem 
mest þörf er á, en þó er það sjerstak- 
lega eitt verkfæri, sem kostar 4500 kr., 
sem mjög er áríðandi að stofnunin eign- 
iBt. Þetta áhald er sjerstaklega notað

til þess að lækna með. Hingað til hefir 
stofnunin verið sjerstaklega notuð til 
þess að athuga og rannsaka ýmsa sjúk- 
dóma, en minna verið notuð til þess að 
lækna. Ef þetta verkfæri fengist, væri 
lika hægt að nota stofnunina til þess að 
lækna vissa sjúkdóma. Með þessu nýja 
verkfæri ganga ýmsar lækningar, sem 
annars hafa tekið langan tíma, miklu 
fijótara fyrir sig, og væri það ekki lítill 
kostur, því að það er oft bagalegt fyrir 
sjúklinga, sem koma utan af landi, 
hversu langan tíma þeir þurfa að dvelja 
hjer í bænum áður en þeir fá bót meina 
sinna.

Þá er það og annar kostur við þetta 
nýja áhald, að það getur hjálpað, ef 
eitthvað biiaði hjer í aðalvjelinni, sem 
nú er, en eins og nú er ástatt, má ekk- 
ert fara þar aflaga, þvi að þá getur 
stofnunin ekki starfað, því að ekki eru 
til varaverkfæri.

Þetta er svo mikið nauðsynjamál, að 
jeg skil ekki annað en að háttv. þm. 
hljóti að greiða þvi atkv. sitt, þó að 
jeg fari ekki frekari orðum um till.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til 8íðari umr. með 16 shlj. 

atkv.

Á 31. fundi í Nd., laugardaginn 25. 
mai, var till. tekin til síðari umr. 
(A. 157).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ. í e. hlj. og afgr. til Ed.
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Á 28. fundi í Ed., mánudaginn 27. 
mai, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um fjárveit- 
ing til þess að fá Röntgenstofnuninni ný 
áhöld,
eins og hún var samþ. við 3. umr. i 
Nd. (A. 224).

Á 29. fundi i Ed, þriðjudaginn 28. 
mai, var till. tekin til fyrri umr.

Atvinnumálaráðherra (8. J.):
Jeg vil gera það að till minni, að þessu 
máli verði vísað til fjárveitinganefndar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. visað til síðari umr. með 12 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A 
bls. 534) með 11 shlj. atkv.

Á 33. fundi í Ed., laugardaginn 1. 
júni, var till. tekin til s í ð a r i u m r . 
(A. 224, n. 262).

EDginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. 

sem
ál ykt un Alþingis.

(Sjá A. 293).

tl. Lán handa SuðurfjarOahreppi.
Á 28. fundi í Nd, miðvikudaginn 22. 

maí, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um lán handa 

Suðurfjarðahreppi (A. 180).
Á 30. fundi í Nd., föstudaginn 24. 

mai, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

handa Snðurfjarðahreppi.

Að tillögu forseta voru ákveðnar tvær 
umr.

Á 31. fundi i Nd, laugardaginn 25. 
mai, var till. tekin til fyrri umr.
(A. 180;.

Fhn. (Hákon Kristófersson):
Það er samkvæmt ósk hreppsnefndar- 
innar í Suðurfjarðahreppi, að jeg leyfi 
mjer að bera fram þessa till.

Um hana þarf í sjálfu sjer ekki að 
fjölyrða. Greinargerð hennar er svo 
fullnægjandi og ítarleg, að af henni 
geta háttv. þm. vel gert sjer grein fyr- 
ir, hvers verið er að óska og til hvers 
því fje á að verja, sem óskað er effcir 
með till. Eins og greinargerðin og ber 
með sjer, horfir til svo mikilla vand- 
ræða, hvað þetta bygðarlag og hjerað 
snertir, að það er Ijóst, að ef ekki kem- 
ur hjálp frá landinu, hlýtur þetta hjerað 
að lenda í meiri háttar vandræðum, sem 
vitanlega stafa af hinum mörgu en 
ófyrirsjáanlegu tálmunum og óhöppum, 
er fyrir hafa komið.

í sambandi við þetta vil jeg geta 
þess, að ef hægt verður að Ijúka við 
fyrirtæki þetta í haust, þá má búast 
við miklum sparnaði A olíu og kolum, 
og þótt svo væri litið á, að þessi raf- 
veita væri ekki mikið atriði fyrir land- 
ið í heild sinni, hvað sparnað á þessum 
vörutegundum suertir, þá er þó sparn- 
aður olíu og kola á þessum tímum, hve 
lítill sem er, þó nokkurs vii'ði, jafnvel 
fyrir landið i heild sinni.

Að farið er fram á að fá lánið til 
3vo langs tíma stafar af þvi, að með 
því, að svo verði, þá mun notendura 
rafveitunnar ekki verða erfiðara með 
að standa í skilum með vexti og afborg- 
anir, er jafnað væri á 40 ára bil, þó að 
rafveitan kosti liðugar 100 þús. kr., en
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þó að hún hefði kostað 55 þús. og átt 
að borgast á 20 árum. Þar af leiðandi 
er það mjög verulegt atriði, að lánið fá- 
ist til sem allra lengsts t'ma.

Eins og tekið er fram i greinargerð- 
inni fyrir till., þá má benda á það, að 
með veitingu láns þessa mun margur 
maður geta fengið góða atvinnu við raf- 
veituundirbúninginn i sumar, og eins 
og nú standa sakir hvað atvinnuvegi 
þjóðarinnar snertir, eru það meðal ann- 
ara mjög mikil meðmæli með lánveit- 
ingunni.

Jeg býst nú við, að mjer verði svarað 
þvi, að landssjóður hafi ekki nú fje til 
að lána til þessa fyrirtækis, freraur en 
annara. Mjer ætti ekki heldur að vera 
ókunnugt um, að fjárhagurinn er ekki 
í sem bestu lagi; þótt svo ‘megi ef til 
vill líta á, að landssjóður hafi ekki fje 
til, er handbært sje til útlána, þá ber 
þess að gæta jafnframt, að hann stend- 
ur ólikt betur að vígi en eitt lítið 
hreppsfjelag, enda fjárhagur hans engu 
lakari, þó að hann láni 35 þús. eða láni 
þær ekki.

Jeg hefi þegar tekið það fram, að jeg 
sje ekki ástæðu til þess að fara mörg- 
um orðum um þessa tili. á þessu stigi 
málsins, en jeg leyfi mjer að óska þess, 
að henni verði, að þessari umr. lokinni, 
visað til fjárveitinganefndar, sem að 
sjálfsögðu þarf að segja álit sitt um 
hana, að þvi leyti er fjárveitinguna 
snertir.

Sveinn Ólafsson: Jeg veit ekki, 
hvort það verður vel virt af háttv. þm. 
Barð. (H. K), að jeg skuli fara að blanda 
mjer í þetta mál, en jeg vil lýsa yfir 
því, að mjer þykja það einkennilegir 
búnaðarhættir þár vestra, að hver hrepp- 
urinn af öðrum biður um lán vegna 
stórfyrirtækja, sem þeir ráða eigi við. 
Patrekshreppur fór i strand með raf-

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

veitufyrirtæki í fyrra og fjekk 55,000 
kr. lán til hennar úr landssjóði. Nú er 
eins ástatt fyrir Suðurfjarðahreppi i 
sömu sýslu, og fer hann frara á 35 000 
kr. lán. Ætla má, að þriðji hreppurinn 
i Barðastrandaraýslu komi í líkum er- 
indum að ári, því að jafnauðsær bú- 
hnykkur hvetur til eftirdæmis.

A siðasta þingi fór jeg fram á láns- 
heimild úr landssjóði til rafveitu á Fá- 
skrúðsfirði, sem lika var búið að búa tals- 
vert undir og kosta til, en þeirri málaleit* 
un var synjað, og fyrirtækið fór í strand.

Hjer er því ekki um neitt jafnrjetti 
að ræða, ef till. þessi verður samþykt. 
Þörfin fyrir rafveitur er hvarvetna á 
landinu, og margir mundu kjósa að koma 
þeim upp — og einnig geta — ef lands- 
sjóður tæki jafnan við, þegar geta ein- 
staklings eða hreppa þryti.

Jeg get alls ekki stutt þessa till. og 
tel eigi viðurkvæmilega þá aðferð, að 
varpa á þennan hátt byrðum á lands- 
sjóð á þessum tima, og því siður að skapa 
það fordæmi, að hreppar ráðist í ókleif 
fyrirtæki og velti siðan öllum vandan- 
um á iandssjóð.

Bjarni Jónsson: Jeg furða mig 
mjög á að heyra þessa ræðu, vegna 
þess, að þarna stendur alt öðruvisi á 
en fyrir austan. Þar var verkið ekki 
byrjað. Vil jeg, að það sje hjer til ráðs 
tekið að hjálpa þeim, sem byrjað hafa 
áeinhverjum framkvæmdum fyrir striðið, 
svo sem þessum hreppi. Til háttv. 1. þm. 
S.-M. (Sv. Ó.) vil jeg segja það, að hann 
vissi það ekki í fyrra, að byrjað væri 
á verkinu; þá sagði hann, að þeir væru 
ekki byrjaðir, en þessir menn voru byrj- 
aðir. Hafa þeir mist hvað eftir annað 
i sjóinn það, sem þeir hafa þurft til 
stöðvarinnar, og þess vegna heflr alt 
orðið miklu dýrara.

Ekki er það heldur rjett að segja, að 
68
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hinir og þessir, hvort það er nú fyrir 
austan eða vestan, sjeu að fara í lands- 
sjóðinn og ausa úr honum, þvi að þeirra 
för i landssjóðinn er ekki annað en að 
fá lán úr honum, os: ætla þessir menn 
að borga það aftur. Hins vegar er það, 
að þegar fyrirtækið er svo langt komið, 
er mikiil skaði að stöðva það, en á hinn 
bóginn rnikill kostur, að menn geti feng- 
ið Ijós og eldaneyti. Finst mjer því 
rjettast að vísa málinu til fjárhags- 
nefndar.

Flm. (Hákon Kristófersson):
Það var nokkuð, sem jeg bjóst við, að 
einhver mundi rísa upp á móti þesau 
máli, en að háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) 
mundi byggja mótmæli sín á jafnósann- 
gjörnum og rakalausum fjarstæðum og 
komu fram í ræðu hans, kom mjer ekki 
til hugar. Jeg held, að jeg verði að 
halda þvi fram, að hann hafí tæplega 
lesið greinargerðina, þótt þesa sje varla 
til getandi um svo mætan og eftirtekt- 
arsaman mann og hann er, þvi að hún 
ber ekki vott um, að ekki hafi verið í 
þetta ráðið með fyrirhyggju. Auðvitað 
er það ekki ómögulegt, að oss Vestfírð- 
inga skorti mjög á þá fyrirhyggju, sem 
háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) hefír til 
brunns að bera, þegar hann ræðst í fyr- 
irtæki fyrir sig eða aðra, en væntan- 
lega verður háttv. þm. (Sv. 0) mjer 
sammála um það, að stöðvun á þessu 
fyrirtæki geti orðið til þess, að þúsundir 
króna verði eyðilagðar, sem þegar eru 
komnar í verkið. Það er alveg rjett, 
að það var hreppur í fyrra, sem bað 
um lán til líkra fyrirtækja, en það sje 
jeg ekki að komi þessu máli við. Þykir 
mjer því undarlegt, þegar mikilsvirtir 
þm. undra sig yfír þvi, að bæjarfjelög 
komi og biðji um hjálp landssjóðs, þeg- 
ar svo er komið, að þau af einhverjum 
ástæðum geta ekki lokið við fyrirtæki 
sín.

Um þetta fyrirtæki er það að segja, 
að þegar byrjað var á því, stóð svo alt 
öðruvísi á en nú, eins og áður hefír 
verið margtekið fram.

Það hefir margsinnis verið rætt um 
það, bæði í þessari háttv. deild og þing- 
inu i heild sinni, að eitt af því, sem á 
því hvíldi, væri að hjálpa mönnum til 
þess að komast út úr vatidræðum dýr- 
tíðarinnar, sem nú er. Jeg efast um, 
að önnur hjálp geti verið heppilegri til 
þess að komast yfir vandræði tímans 
heldur en sú, sem nú er verið að tala
um. Hjer er ekki eingöngu um það að 
tala að leggja síðustu hönd á verk, sem 
bæði er gróða- og sparnaðarfyrirtæki, 
heldur líka um það að veita mönnum 
atvinnu, þar sem má ske mundi verða 
lítið um hana annars. En það eitt út 
af fyrir sig er þó ekki aðalatriðið.

Háttv. þm. Dala. (B. J.) tók vel og 
viturlega i þetta mál, eins og við var 
að búast af honum, og hafi hann þökk 
fyrir það. En audmæli háttv. 1. þm. 
S.-M. (Sv. 0.) býst jeg ekki við að sjeu 
sprottin af beinura illvilja, og vil jeg 
benda honum á, að hann má ekki láta 
það koma niður á þessari málaleitun, 
þótt hans beiðni væri feld í fyrra, þvi 
að þetta er alt annað. Það var ekki 
búið að verja í það ’/io hluta þess kost- 
aðar, sem kominn var í þetta fyrirtæki. 
Landsbankinn hefir, eins og kunnugt er, 
lánað 75,000 kr.; hinar 35,000 kr., sem 
vantar, er nú farið fram á í till. að 
landssjóður hlaupi undir bagga með, til 
þess að fyrirtækið komist til fullra nota 
á næstkomandi hausti, og get jeg ekki 
sjeð annað en að það sje vel framkvæm- 
anlegt. Og jeg ætla að vænta þess, þó 
að það þyki má ske frambærileg ásök-
un, að hreppar og sýBlufjelög ráðist í 
fyrirtæki, sem hafa útgjöld í för með 
sjer og þau eru ekki fær um, að 
enginn þyki skyldari til þess að bjarga 
þeim út úr vandræðunum en einmitt
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Alþingi, ef það skilur hlutverk sitt. 
Býst jeg ekki við, að til þess komi, að 
það fari að leggja sig þvert í götuna 
fyrir framfara- og gróðafyrirtæki, held- 
ur að það muni framfylgja því, sem 
þeim mætti verða til sem mestrar nyt- 
semdar.

Jeg hefi margtekið það fram, að grein- 
argerðin fyrir þessari till. er svo góð, 
að hún ætti að verða til þess, að hver 
einasti þm. ætti að verða með till, svo 
framarlega sem menn álíta ekki, að þar 
standi beinlínis ósannindi.

Jeg skal svo óska þess, að málinu sje 
vísað til fjárveitinganeíndar, og vænti jeg, 
að þar sitji svo góðir og hagsýnir menn, 
að því sje þar vel borgið, og að hæstv. 
Alþingi skilji svo hlutverk sitt, að það 
telji sjer skylt að hjálpa framkomu 
þessa og annara fyrirtækja, er lands- 
menn ráðast í og til nytsemda eru, með 
allri þeirri aðstoð, er þvi er mögulegt í 
tje að láta. Og það vil jeg vona, 
að þetta mál verði ekki til þess, að það 
leiðist í ljós, að i þinginu sje ríkjandi 
Bvívirðing hreppapólitikurinnar, enda 
þótt ekki sje laust við, að á henni bóli.

Sveinn OI»f*son: Ur þvi að jeg 
fór að skifta mjer af þessu máli. er best 
að jeg taii mig dauðan. Háttv. þm. 
Barð. (H. K.) fanst það fjarstæða, sem 
jeg tók fram um það, og ætla jeg að 
lofa honum að álíta hvað sem hann vill 
um það efni, en jeg ætla að svara þvi, 
sem háttv. þm. Dala. (B. J.j sagði um 
það, að gott væri, að hrepp»búar þar 
vestra fengju ljós og hita. Jeg efast 
ekki um það, og þykir meira að segja 
líklegt, að nógar hendur mundu verða 
til þess að taka við peningum til þess 
að fá fyrir ljós og hita, ef þeirra væri 
kostur, og að færri fengju en vildu; 
þörfin og óskin er til á hverju heimili 
landsins.

Nú hafa öðrum hreppi í þessari sýslu 
þegar verið lánaðar 55,000 kr. til raf- 
veitu, og virðist því minni ástæða til 
en eila að hlaupa undir bagga, því að 
engin forrjettindi mun þó Barðastranda- 
sýsla eiga til lána úr landssjóði.

Sami háttv. þm. (B. J.) sagði, að þetta 
fje yrði goldið aftur. Jeg hefi lesið 
greinargerðina og litið svo á, að láns- 
traust hrepp3ins væri ekki meira en 
það, að hann treystist ekki til þess að 
fara til bankanna. Er þess vegna ekki 
óhugsandi, að næsti búhnykkurinn yrði 
6á, að biðja um eftirgjöf á láninu. Hins 
vegar hefir mjer skilist af greinargerð- 
inni, að þarna væru margir efnaðir 
menn, sem gætu gert mikið, ef þeir 
vildu að sjer leggja, og verð jeg að 
telja það öllu mennilegra af hreppsbúum 
að afla sjer fjárins á eigin ábyrgð en að 
fara þessa leið eftir þvi. Þegar tveir 
hreppar í sömu sýslu eru búnir að mata 
krókinn á þennan hátt í landssjóði, 
mundi engan furða á því, þótt fleiri 
hreppar landsins kæmu í kjölfarið, og 
þeim væri vissulega erfitt að neita.

Að öðru leyti skal jeg svara háttv. 
þm. Barð. (H. K.) þvi, út af vefengingu 
hans á rjettmæti erindis mýis á siðasta 
þingi, rafveituláns til Fáskrúðsfjarðar, 
að þar stóð einmitt likt á og vestra. 
Undiibúningur var gerður, verkið hafið 
og búið að leggja fje i kostnað. En 
munurinn var hins vegar sá, að eystra 
voru hlutaðeigendur eigi svo gálausir, 
að halda áfram ókleifu verki, fjevana, 
með það fyrir augum að varpa öllu á 
landssjóð.

Flm. (Hákon Kristófersson):
Jeg ætla að byrja þar, sem háttv. þm. 
(Sv. Ó) endaði. Hann sagði, að við 
hefðum gengið með fyrirhyggjuleysi út 
í þetta fyrirtæki, með það fyrir augum 
að geta gengið að fjenu i landBsjóði.

68*
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Þeæu verð jeg að mótmæla, sem alger- 
lega tilbæfulausu og varla sæmandi fyr- 
ir hv. þm. (Sv. Ó.) að láta frá sjer fara, 
enda sannar greinargerðin, að svo er 
alls ekki, þvi að þegar kostnaðaráætl 
unin var samin fyrst, var gert ráð fyr- 
ir, að þetta mundi kosta 50,000 kr.; síð- 
ar kom það í ljós, sem leiðandi af ýms- 
um erfiðleikum af heimsstyrjöldinni, að 
þetta fje mundi ekki nægja, og var þá 
áætlað eða gert ráð fyrir, að kostnað- 
urinn færi varla fram úr 75,000 kr. 
Þessar 75,000 kr. lánaði Landsbankinn 
til 40 ára með veðdeildarkjörum. Síð- 
an þessi áætlun var gerð og þetta lán 
var fengið, hafa erfiðleikarnir raargfald 
ast og vaxið svo, að nú þykir sýnt, að 
minna en um 105 þús. kr. muni raf- 
veitan varla kosta.

Jeg get fullvissað háttv. 1. þm. S.-M. 
(Sv. Ó.) um, að við gerum það ekki með 
ljúfu geði að leita á náðir landssjóðs, 
eigandi þar við þröngsýni og skilnings- 
leysi sumra forráðamanna hans. Gn 
þar sem svo er komið með þetta mál, 
að við erum úrræðalausir að nokkru 
leyti, finnum við ekki aðra leið, og það 
er alls ekki með það fyrir augum, að 
við hugsum, að til þess komi, að hrepp- 
urinn geti ekki borgað þetta aftur, ef 
honutn er veitt það með sæmilegum 
lánsskilyrðum. Annars er það sitt hvað, 
að hreppurinn sje fátækur, eða að hann 
hafi ótakmarkað lánstraust hjá bönkun- 
um. Það getur vel verið, að slíkt geti 
átt sjer stað um hreppa, þar sem mikið 
lausafje er og margir efnamenn. En 
þegar búið er að að i bönkunum 75,000 
kr. lán, þá er ekki neraa eðlilegt, að 
hann fari að draga saman seglin og 
segi, að nú láni hann ekki meira út á 
gjaldþol þessarar bygðar, en það er vart 
sæmandi, að Alþingi komi með sömu 
ástæðu, og jeg er ekki í nokkrum vafa 
um það, að það muni verða raeð því fje,

sem landssjóður á einna tryggast, en 
ekki ótryggast, þótt lánað verði.

Að endingu vil jeg taka það fram, 
að það er alveg óframbærileg mótbára 
hjá háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) að benda 
á það í sambandi við þetta mál, að Pat- 
rekshreppi voru á síðasta þingi veittar 
55 þús. að láni til líks fyrirtækis.

Það ættu heldur að vera meðmæli í 
augum þessa háttv. þra. (Sv. Ó.) og ann- 
ara þm., að þessir hreppar hafa ráðist 
í slík framfarafyrirtæki, sem hjer er um 
að ræða. Og þó að slíkt kæmi fyrir 
— sem gera má fastlega ráð fyrir — 
að landssjóður gæíi eitthvað verulegt 
eftir af lánum þessum, þá mundi eng- 
inn hagsýnn maður telja slíkt eftir. Það 
bæri miklu fremur vott um það, að hv. 
Alþingi skildi svo hlutverk sitt, að það 
bæri skylda til, sem jeg verð lika að 
álíta að eigi að vera, að styrkja slík 
framfarafyrirtæki sem þessi með beinu 
fjárframlagi úr landssjóði.

ATKVGR.
Till. vísað til fjárveitinganefndar (sjá 

A. bls. 538) i e. hlj.

Umr. frestað.

Á 34. fundi. í Nd., miðvikudaginn 29. 
maí, var fram haldið fyrri umr. 
um till. (A. 180, n. 236).

Frsm. (Jtfagnú-4 Pjetarsson):
Jeg þarf ekki að lengja mikið umræð- 
ur ura þetta mál. Það var reifað svo 
vel af háttv. flm. (H. K.), þegar það 
kora til umr. fyrst, og í nál. á þgskj. 
236 er tekið fram það, sem nefndin 
vill um það segja.

Eins og háttv. þingdm. hafa sjeð á 
brtt. nefndarinnar, leggur hún til, að 
lánsheirnildin sje lækkuð um 10000 kr.
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Það byggist á því, að nefndinni finst 
ekki nema rjett, að hreppsbúar leggi 
eitthvað fram frá sjálfum sjer af því 
fje, sem vantar, til þess að verkið verði 
fullgert. Lánið, sem háttv. flm. (H. K.) 
fer fram á í till. sinni, er öll upphæð- 
in, sem talin er vanta til þess að ljúka 
við verkið Það er kunnugt, að sum 
sveitarfjelög, sem komast í líkan vanda, 
leggja eitthvað fram sjálf. Það ættu 
menn eins að geta þarna. Nefndin hefir 
fengið það upplýst, að þarna í hreppn- 
um er nokkuð af efnamönnum, sem vel 
geta hlaupið undir bagga að nokkru 
leyti.

Hin athugasemdin, sem nefndin hafði 
að gera við till. háttv. flm. (H. K.), er 
8Ú, að henni þótti afborgunartíminn 
nokkuð langur. Það mun vera sjald- 
gæft, að lán sjeu veitt með svo löngum 
afborgunartíma. í fyrra var öðrum 
hreppi í 8ömu sýslu veitt lán til raf- 
veitu, og Bkyldi það borgast upp á 30 
árum. Nefndinni fanst því rjettmætt, 
að þessi hreppur fengi sörau borgunar- 
skilmála. Amað er það, sem nefndin 
leggur til, að lánið sje afborgunarlaust 
fyratu 2 árin. Það getur komið sjer 
vel fyrir hreppinn að þurfa ekki að 
greiða afborgun af láninu meðan fyrir- 
tækið er að komast í kring. Jeg vona, 
að háttv. flm. (H. K.) taki þessum breyt- 
ingum nefndarinnar vel, og jeg vona, 
að þetta verði nægilegt til þess, að 
verkið komist í framkvæmd. Það var 
ekki ætlun nefndarinnar að stemma á 
neinn hátt stigu fyrir því.

Nefndin leggur einmitt áherslu á það, 
að lánið verði veitt fljótt, svo að verkið 
geti komist í framkvæmd sem fyrst, — 
að sjálf8ögðu á þessu sumri.

Sveinn Ólafsson : Jeg býst ekki 
við, að mikið þýði að mótmæla, þar sem 
svo hamröm og liðsterk nefnd stendur 
að tíll. sem fjárveitinganefnd. En jeg

get ekki að því gert, að mjer flnat það 
harla fljótfærnislegt af þinginu að heim- 
ila þetta lán. Hjer getur hvert sveitar- 
fjelag sem er farið í sama kjölfarið, 
byrjað á stórfyrirtækjum, sem eru þeim 
um megn, farið í strand með þau og 
þá fengið fje úr landssjóði til að bjarga 
öllu við. Eftirleikurinn er auðveldur, og 
umsókn um samskonar lán frá nokkr- 
um tugum hreppa á næsta þingi væri 
ekki óeðlileg.

Eftir því, 8em jeg hefi leitað mjer 
upplýsinga um, þá eru ýmsir vel stæðir 
menn í hreppnum og meira að segja 
nokkrir efnamenn. Kauptún er í hreppn- 
um, allblómlegt, og skilst mjer, að það 
sje aðallega vegna þesa, sem rafveitan 
er lögð. Jeg verð því að álíta, að 
hreppsbúar hafi ekki lagt eins mikið á 
sig eins og annarsstaðar, þar sem í lík 
fyrirtæki heflr verið ráðist, og því sje 
ekki ástæða til að fara að veita þeim 
stórlán úr landssjóði. Það gætu allar 
sveitir landsins komið upp hjá sjer raf- 
veitu með þessu móti, og ekki þarf að 
efa þörflna á þeim. Hitt er vfst, að 
getu til þess vantar. Þess vegna get jeg 
ekki greitt atkv. með þessari till. Jeg 
álít, að hreppnum sje kleift að koma 
á rafveitunni án þessa láns.

Frsm. (Magnús Pjetursson):
Nefndin litur öðrum augum á þetta mál 
en háttv. 1. þm. S-M. (Sv. Ó.). Hún 
heflr ekki getað sjeð, að neinn voði 
væri á ferðum, þótt lánveitingin væri 
gefln, því að varla getur verið nein 
sjerstök ástæða til að bera kviðboga 
fyrir því, að hvert sveitarfjelag á land- 
inu kæmi í kjölfar þessa hrepps með 
ósk um lán í svipuðum tilgangi. Hjer 
stendur svo alveg sjerstaklega á, að 
óhætt er að segja, að það er alveg eins- 
dæmi. Alt efni og öll áhöld, sem til 
rafveitunnar þarf, eru komin á stað- 
inn, — ekkert vantar nema peninga til
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að koma fyrirtækinu af stað. Það er 
ekki svo að skilja, að verið sje að hjálpa 
til að ráðast í fyrirtækið, eins og venju- 
legast er, þegar um slíkar lánveitingar 
er beðið. Þá er oft ekki einu sinni bú- 
ið að benda á veg til að ná í efnið, 
hvað þá heldur að það sje fengið. Jeg 
hygg því, að ekki komi oft lánbeiðnir, 
sem svona sjerstaklega stendur á. Ef 
efnið hefði ekki verið koruið á staðinn, 
þá hefði nefndinni ekki dottið í hug 
að mæla með þessari lánveitingu, þótt 
einhver von hefði verið um efni í út- 
löndum, sem óvíst væri um hvort næð- 
ist, og því engin vissa fyrir því, að 
verkið yrði fullgert. En nn leikur eng- 
inn efi á því, að verkinu verður lokið 
á þessu sumri, ef þetta fje fæst.

Brtt. nefndarinnar fer líka í sömu átt 
og álit háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó), með 
því að þröngva hreppsbúum til að leggja 
fram 10000 kr. frá sjálfum sjer. Það 
er að visu ekki hægt að segja, að þeir 
hafi lagt mikið í sölurnar fyrir þetta 
fyrirtæki í beinum framlögum. Þó hefir 
hreppurinn lagt á sig þetta, sem kunn- 
ugt er, tekið stórlán upp á eigin ábyrgð, 
75000 kr., sem þegar eru komnar í fyr- 
irtækið.

Svo vil jeg benda háttv. 1. þm S.- 
M. (Sv. Ó.) á það, sem líka stendur í 
nál., að það er siðferðisleg skylda þings- 
ins að veita þessa lánsheimild. Á þing- 
inu 1915 var samþykt að veita hreppn- 
um 15000 kr. lán til rafveitu, en þetta 
lán hefir hann aldrei fengið. (Sv. Ó : 
Hvers vegna er þá ekki farið fram á, 
að hann fái þá upphæð nú?. — Hvers 
vegna er ekki látið sitja við þá upp- 
hæð?) — Af drættinum, sem orðið hefir 
á því að greiða þetta lán, hefir verkið 
farið svo langt fram úr þeim kostnaði, 
sem sú lánveiting var miðuð við. 25000 
kr. eru síst meira nú en 15000 kr. 
voru þá.

Jeg get ekki annað sjeð en að það

sje með öllu óhætt að veita þetta lán. 
Það er ekki hægt að benda á neina 
rafveitu á öllu landinu, sem jafnmikil 
sanngirni mælir með að veita lán til.

Hákon Kristófei sson: Jeg hefi 
ekki mikið til málanna að leggja á þessu 
stígi málsins. En fyrst hæstv. forseti 
hefir leyft mjer að taka til máls, þá 
finn jeg ástæðu til að þakka háttv. fjár- 
veitinganefnd fyrir undirtektir hennar 
í málinu. Það virðist liggja Ijósara fyrir 
henni en háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.), 
hvernig málavöxtum er koraið. Þó segi 
jeg ekki, að það liggi ekki ljóst fyrir 
þessum háttv. þm. (Sv. Ó.), að hjer 
stendur alt öðruvísi á en nokkursstaðar 
þar, sem um rafveitulán hefir verið að 
ræða áður, og að varla sje hægt að 
hugsa sjer, að eins verði ástatt annars- 
staðar. (E A : Heldur þá háttv. þm. 
Barð (H. K.), að háttv. 1. þm. S-M. 
(Sv. Ó) hafi talað á móti betri sann- 
færingu?). — Ja — hvað heldur háttv. 
2. þm. Árn. (E. A) um það? — Annars 
er það undarlegt, að á þsskj 234 legg- 
ur sami háttv. þm. (Sv. Ó ) til, að lands- 
sjóður veiti stærri upphæð en þá, sem 
hjer er um að ræða, ekki að láni, held- 
ur sem styrk til fyriitækis handa einu 
hjeraði, sem önnur hjeruð gætu farið 
fram á að fá handa sjer seinna. Það 
sje fjarri mjer að segja, að það sje ekki 
rjettmæt hugsun hjá háttv. 1. þm. S.-M 
(Sv. Ó.) að vilja styðja það fyrirtæki. 
En það er ekki í góðu samræmi við 
framkomu hans í þessu máli. Það 
mundi þykja ósamræmi og ekki mikils- 
verð frammistaða hjá þm. Barð., ef 
hann færi þannig að ráði sínu. Jeg 
skil ekki, hveruig getur á því staðið, 
að þessimaður(Sv.Ó ), sem að allra manna 
dómi er með færustu mönnum til að 
setja 8ig inn í málefni, getur verið á 
móti þessari till.

Háttv. frsm. fjárveitinganefndar (M.
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P.) sagði, að nefndin sæi sjer ekki fært 
að fara eftir till. minni með upphæð 
lánains. Við því er ekki mikið að segja. 
Það getur verið sanngjarnt, að viðkom- 
andi hreppur leggi á sig þungar byrð- 
ar, þegar svona stendur á, að velferð 
hreppsins er í veði. En þeir hafa nú 
þegar geit töluvert í þá átt, bæði með 
því að taka þetta stóra lán, og á síðast- 
liðnu ári var allveruleg upphæð lögð á 
gjaldendur hreppsins. Því er nú svo 
varið með þessa rafveitu, að hún kem- 
ur aðallega kauptúninu að notum, en 
ekki öðrum hlutum hreppsins. Það hefir 
því verið reynt að gera sem allra minst 
að því, er fært hefir þótt til þessa, að 
jafua útgjöldum til rafveitunnar niður 
á gjaldendur með öðrum sveitargjöldum, 
kostnaði við rafveituna, því að þá kæmi 
hann líka niður á þeim, sem fjær búa 
og ekki hafa nein veruleg not af raf- 
veitunni, en því hefir hlutaðeigandi 
hreppsnefnd viljað hliðra sjer hjá.

Eftir því, sem jeg veit best, hefir 
verið lagt á hreppsbúa í þessu skyni á 
annað þúsund krónur. Það mætti að 
vísu smámótmælum af þeim hreppsbú- 
um, er utan kaupstaðarins búa, en þó 
ekki verulegum. Jeg býst og við því 
að þótt lán þetta fáist, verði óhjá- 
kvæmilegt að leggja á komandi hausti 
allverulega upphæð á hreppsbúa. En 
eins og liáttv. deild hefir verið skýrt 
frá, er hreppurinu fremur vel efnum 
búinn, og þótt hann legði eitthvað frek- 
ara á sig, myndi það ekki vera honum 
til mikils baga.

Mjer þykir leitt, að háttv. 1. þm. S.- 
M. (Sv. 0.) skuli svo gjarnt að benda 
á, að hreppsbúar hafi haft í huga að 
seilast eftir fje í landssjóiþ Jeg fæ ekki 
sjeð, að þetta sje á rökum bygt. Eins 
og háttv. frsm. (M. P.) hefirtekið fram, 
lá málið 8vo fyrir, er fyrirtækið var 
afráðið og alt fram á síðustu tíma, að 
ekki virtist koma til mála, að leita

þyrfti á náðir landssjóðs. Þetta hlýtur 
háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) að vita af 
greinargerð till., ef hann beinlinis 
álítur hana ekki ósanna. Og hafi hann 
leitað sjer upplýsinga síðan till. þessi 
var bjer á dagskrá fyrir skömmu um 
það, hvort margir eða fáir efnamenn 
væru i hreppnum, þá hygg jeg, að hon- 
um hafi verið innan handar að komast 
að raun um, hvort greinargerðin er 
sannleikanum samkvæm.

Jeg bjóst ekki við því, að neinar 
umr. yrðu á þessu stigi málsins, nema 
frá nefndarinnar hálfu. En ekki tjáic 
að sakast um það, sem orðið er, og mun 
það háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) fremur 
að kenna en þakka.

Sveinn Ólafsson: Jeg vildi að 
eins gera stutta athugasemd.

Háttv. frsm. (M. P.) lagði áherslu á 
það, að ekki stæði likt á með neitt ann- 
að sveitarfjelag, og væri þetta fordæmi 
því eigi hættulegt. En jeg benti áðan 
á það, að líkt gæti staðið á fyrir fleiri 
hreppum. Þeir þyrftu ekki annað en 
að byrja á samskonar fyrirtæki, útvega 
sjer efni og öll tæki frá útlöndum, standa 
síðan ráðalausir uppi eins og þvörur og 
kalla þá á hjálp úr landssjóði.

Það, sem háttv. þm. Barð. (H. K.) gaf 
í skyn, að jeg hefði talað um hug mjer 
eða móti betri vitund, þá er því til að 
svara, að jeg heyrði þau ummæli óljós- 
lega og verð því að leiða hjá mjer að 
svara þeim.

Aftur á móti heyrði jeg glögglega, að 
háttv. þm. (H. K.) þótti jeg gera mig 
sekan í meiri háttar ósamkvæmni, þar 
sem jeg hefði mælt raeð því að veita 
40,000 kr. styrk til þess að kaupa björg- 
unarbát, en væri þessu mótsnúinn. Þessi 
samlíking hefir ef til vill haft einhver 
áhrif á háttv. deild. En jeg vil benda 
á, að hjer er óliku saman að jafna.

Styrkurinn til björgunarbátskaupa,
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Hann lýtur að björgun manna úr lífs- 
háska og björgun stóreigna eftir vorum 
mælikvarða, þar sem vjelbátarnir eru. 
öðru máli er að gegna um Suðurfjarða- 
hrepp og íbúa hans. Jeg vona, að þeir 
skrölti og haldi lífinu án rafveitu, og 
eignatjón getur þar eigi verið um að 
ræða, þótt henni verði frestað, neitt í 
líkingu við skipsBkaða. En ástæðan er 
vissulega brýn til þess að reyna að 
draga úr því feikna manntjóni og skipa, 
sem undanfarin ár hafa sýnt, að vænta 
má að verði hjer við suðurströnd lands- 
ins og Vestmannaeyjar, ef ekkert er að 
gert.

Jeg vona því, að öllum sje ljóst, hve 
ólíkt hjer stendur á.

ATKVGR.
Brtt. 236. (ný tillgr.) samþ. með 14:1 

atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. visað til síðari umr. með 14 :1 
atkv.

Á 36. fundi í Nd., föstudaginn 31. 
mai, var till. tekin til siðari umr. 
(A. 258).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ. í e. hlj. og afgr. til Ed.

Á 33. fundi í Ed., laugardaginn 1. 
júní, var útbýtt

lillögu tilþingsdlyktunar um lán handa 
Suðurfjarðahreppi,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 283).

júní, var till. tekin til fyrri umr.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg legg til, að till. þessari sje, að lok- 
inni þessari umr., vísað til fjárveitinga- 
nefndar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 10 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til 8Íðari umr. með 9 shlj.

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 534) með 9 shlj. atkv.

Á 45. fundi í Ed., laugardaginn 15. 
júni, var till. tekin til s í ð a r i u m r. 
(A. 283, n. 357).

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg
hygg, þótt nál. sje eins stutt og það 
frekast getur verið, að þá þurfi þó ekki 
mörgum orðum að eyða að till. þessari.

í háttv. Nd. var lögð fram allítarleg 
greinargerð með till. á þgskj. 180, og 
vona jeg, að háttv. þingdm. hafi kynt
sjer hana.

En af henni er það Ijóst, að fyrir- 
tæki þetta, rafmagnsveitan á Bíldudal, 
er komin í þær kröggur, að ekki er 
sýnilegt, að fram úr þeim verði ráðið 
án fjárstyrks frá Alþingi.

í fyrstu var í Nd. farið fram á 35 
þús. kr. lán, og var sú upphæð miðuð 
við það, sem talið er nauðsynlegt til 
þess að koma fyrirtækinu í kring. Því 
að eftir nýrri áætlun kosíar það 110 
þús. kr., en þar af er þegar búið að 
taka 75 þús. kr. lán i Landsbankanum, 
8vo að enn vantar þannig 35 þús. til 
þess, að nægilegt fje sje til, til þess að 
fullgera verkið.

Eins og nú standa sakir, er fyrirtæk- 
ið i voða og enginn möguleiki til þess,



1090Þingsályktanir afgreiddar til landsetjórnarinnar.
Lin handa Suðnrfjarðahreppi. — Skáldastyrkur og liatamanna.

1089

að því verði lokið, svo að það gefi af 
sjer vexti og verði til þrifnaðar og þarfa, 
nema fje fáist til þess að fullgera það.

Og sje gengið frá þessum 75 þús. kr., 
Bem búið er að eyða til fyrirtækisins, 
og þær látnar liggja þar óarðberandi, 
er ekki unt að sjá, að hreppurinn og 
sýslufjelagið geti nokkru sinni endur- 
goldið lánið, og vcrður þá Landsbank- 
inn fyrir stórtjóni.

Og þótt segja megi að það komi ekki 
landssjóði við, þá er þó náið nef aug- 
um, þar sem Landsbankiun á i hlut.

Það virðist því fuli nauðsyn á að 
verða við beiðni þessari og lána fjeð.

Upphæðin, sem till. fer fram á, er 
25 þús. kr. Hefir háttv. fjárveitinga- 
nefnd Nd. komist að þeirri niðurstöðu, 
að það muni nægja til þess, að fyrir- 
tækið strandi ekki, með þvi að hrepp- 
urinn muni með einhverju móti geta 
aflað þeirra 10 þús. kr., sem á vantar.

Fjárveitinganefndin hjer hefir ekki 
fundið ástæðu til þess að breyta þessu 
og leggur því til, að till. á þgskj. 283 
verði samþ. óbreytt.

Hjer er ekki um nema tvent að velja, 
annaðhvort að synja iánsins og stofna 
hreppsfjelaginu og enda sýslufjelaginu 
öllu i voða á aðra hlið og á hina hlið 
baka Landsbankanum stórtjón, eða verða 
við beiðninni með þvi að samþ. till., og 
vona jeg, að háttv. þingdm. taka síðari 
kostinn.

ATKVGR.
Till. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. 

sem
ályktun Alþingis.

(Sjá A. 370).

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

12 Skáldastyrkur og listamanna.t
A 36. fundi í Nd., föstudaginn 31. 

maí, var útbýtt
Tillögu, til þingsdlyktunar um styrk- 

auka til tveggja skdlda (A. 273).
A 37. fundi í Nd., laugardaginn 1. 

júní, var till. tekin til f y r r i u m r.

Fliu. (Bjarni Jónssoo): Aðal- 
ástæðurnar fyrir till. þessari befí jeg 
greint í greinargerðinni. Þar sem þessi 
till. fer fram á fjárveitingu, verða auð- 
vitað 2 urar. um hana. Finst mjer þvi 
vel við eiga að visa málinu til fjárveit- 
inganefndar til athugunar. Mun jeg ekki 
skýra nánar frá ástæðunum fyrir till. 
en jeg hefi þegar gert skrifiega, en vildi 
að eins raælast til þess, að háttv. deild 
ví8i till. til síðari umr. og fjárveitinga- 
nefndar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 13: 1 atkv.
Fyrirsögu samþ. án atkvgr.
Tili. vísað til 8Íðari umr. með 13:1 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 538) með 13:1 atkv.

Á 49. fundi í Nd., föstudaginn 14. 
júní, var till. tekin til síðari u m r. 
(A. 273, n. 350).

Matthías Olafsson: Á aíðasta 
þingi fór stjórnin frám á, að veitt yrði 
til skálda og listamanna 12,000 krónur 
fyrra árið, en 14,000 seinna árið. í 
athugasemdunum við frv. stjórnarinnar 
var tekið fram, að Einar Hjörleifsson 
Kvaran hefði farið fram á, að styrkur 
hans væri hækkaður upp í 2400 kr., 
og því hefði stjórnin sett þetta í fjár- 
lagafrv. sitt, með því að hún varð við 
ósk hans. En nú gat háttv. fjárveit-

«9
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inganefnd ekki verið á saraa raáli, því 
að hún leit svo á, að þeir menn, sem 
áður hefðu verið jafnir, ættu að halda 
áfram að vera það, og tók hún það 
margsinnis fram, að svo ætti að vera 
um þá Guðmunda og Einar Kvaran. 
En nú hefir það farið svo, að nefndin, 
sem úthlutaði styrknum, hefir annað- 
tveggja ekki veitt eftirtekt þessum um- 
mælum fjárveitinganefndar, eða ekki 
viljað taka tillit til þeirra, en afleiðing- 
in af því hefir orðið sú, að báðir Guð- 
mundarnir hafa orðið fyrir talsverðu 
tapi, því að þeir hafa auðvitað búist 
við að fá jafnt við Einar Kvaran.

En hins vegar er það, eins og tekið 
er fram í nál núna, að það er enginn 
annar en þingið, sem að einhverju leyti 
getur bætt úr þessu. Till., sem nú er 
komin fram, er um það, að þeim verði 
veitt eins mikið og Einar Kvaran 
hafði, eða með öðrum orðum, að veittar 
verði 1200 kr. til hvors þeirra. Á þetta 
getur nefndin ekki fallist, vegna þess, 
að ef farið hefði verið eftir ósk fjár- 
veitinganefndar í fyrra, þá hefðu þeir 
all9 ekki fengið þessa upphæð, heldur 
miklu minna. En það, sem nefndin 
leggur til að nú verði gert, er að þeim 
verði veitt, hvorurn um sig, 400 krónur, 
sem er næst þeirri upphæð, sem þeir 
hefðu fengið, ef skift hefði verið jafnt 
á þá.

Jeg sje svo ekki ástæðu til þess að 
tala meira um aðferð nefndarinnar, sem 
skift hefir fjárstyrk þe3sum, en vildi 
óska, að háttv. þingdm. sæi, að þinginu 
er mikil sæmd í að gera þessar bætur, 
að bæta þessum mönnum upp það mis- 
rjetti, 8em þeir hafa orðið fyrir, en hina 
vegar verður varla hjá því komist að 
álasa nefndinni fyrir það að minsta 
kosti, að veita ekki eftirtekt þeim umr., 
sem fram hafa farið um þetta. Maður 
gæti heimtað, að nefnd, sem falið hefir 
verið svo veglegt starf, kynni sjer alt,

og listamanna.

sem að þessu lýtur, því að leitt væri, 
ef þetta leiddi til þess, að taka þyrfti 
upp aftur þá reglu, sem áður hefir verið 
fylgt, að láta þingið fara að skipa fyrir 
um þetta, því að það verður varla í 
móti því mælt, að mentamenn hafi bet- 
ur vit á þessum hlutum en við hjer á 
þingi.

Jeg ætla svo ekki að segja meira um 
þetta, en vænti þess, að háttv. þm. verði 
við þessari mjög svo hógværu kröfu 
til fjárveitingavaldsins og greiði götu 
þessarar till.

Gísli Sveinsson: Jeg mundi í 
sjálfu sjer ekki hafa neitt á móti því, 
þó að þessum mönnum, sem hjer um 
ræðir, eða öðrum, væri veitt einhver 
uppbót á því kaupi, sem þeir hefðu átt 
tilkall til, eða átt að fá fyrir verk sín, 
jafnvel þótt um slíkan styrk væri að 
ræða sem skálda- og listamannastyrk, 
sem ekki er nú alrnent skoðaður sem 
kaup fyrir ákveðiu verk, heldur jafn- 
vel sem þóknun fyrir að vera til og 
starfa að þessum verkum. Xú, þrátt 
fyrir það, þótt jeg sje svona innrættur, 
sem menn munu kannast við, þykir 
mjer dálítið viðurhlutamikið að fara inn 
á þessa braut, sem hjer er ráðið til, en 
það er þó ekki kostnaðins vegna aðal- 
lega. Það er alkunnugt, að Alþingi 
hefir, eftir mikla rekistefnu, þar sem 
það áður útbýtti úr sínum hnefa því 
fje, sera átti að ganga til þeirra mar.na, 
sem voru stýrkþegar hins opinbera, eftir 
mikla rekistefnu, segi jeg, breytt til, 
og það varð úr, að þingið fal sjerstakri 
nefud manna að ákveða, hve mikinn 
styrk hver einstakur maður skyldi hljóta 
af þeirri fúlgu, sem þingið vildi ánafna 
til skáldskapar og lista.

Ef nokkur meining hefði átt að vera 
í þessu, þá ætti sú nefnd að hafa fult 
einræði um það mál. Það getur vel 
verið, að sumir háttv. þm. hafi verið
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mótfallnir þessu og heidur viijað hafa 
þetta í höndum þingsins, og má segja 
ýmislegt bæði með og móti þvi, en um 
það verður ekki deilt, að þingið hefir 
falið þessari nefnd starfið, og að stjórn- 
in virðir þessa starfsemi nefndarinnar 
og úthlutar styrknum nákvæmlega eftir 
till. hennar. Það getur ekki heldur 
leikið neinn vafi á því, að svo framar- 
lega sem ekki á að dæma þessa nefnd 
marklausa, verður hún að ráða, hverjir 
eiga að hafa stvrkinn og hve mikið 
hver hlýtur; þessi nefnd er skípuð með 
tilliti til þess, að hún hafi fult vit á 
því, og það er líka eðlilegt, því að 
þingið, eins og það er skipað, getur 
ekki nema að örlitlu leyti dæmt um 
þetta i raun og veru, ekki nema örfáir 
þm., sem geta með nokkurii mynd 
dæmt um, hvað sje verðlaunavert. Það 
liggur í hlutarins eðli, að hjer eru ekki 
saman komnir bókmentamenn og lista- 
menn. Jeg verð því að vera á móti 
því, að þingið fari að setja nefndinni 
skorður um, hvernig með skuli fara; 
hún verður að ráða þvi ein, og jeg er 
i öðru lagi á móti því, að gera eigi þá 
álvktun hjer á þinginu, að menn, sem 
verið hafa jafnir að styrk, þurfi að halda 
áfram að vera það, en með þessu segi 
jeg ekkert um það og legg engan dóm 
á það, hvernig fara eigi með þessa 
menn, sem till. ræðir um; jeg vil að 
eins benda á, að slíkt, sem hjer hefir 
orðið, gétur vel komið fyrir. Hugsum 
oss t. d. 2—3 unga menn, sem ekki hafa 
fengiö neitt orð á sig, en hafa fengið 
svo sem 300 króna styrk hver, en svo 
kemur það fyrir, að einn eða tveir af 
þe8sum mönnum fara að skara fram 
úr, en hinir dragast aftur úr; þá er 
ekki hægt að halda þeim besta í 
300 krónum eða láta ónytjungana halda 
styrk, með öðrum orðum ekki hægt að 
halda þeim jöfnum, og er þá nokkur

meining í að þingið fari að skipa fyrir 
um, að þeir skuli vera jafnir? Og það 
er einmitt raeð tilliti til þess, að svona 
valinni nefnd var falið að hafa málið 
með höndum, því að hún gæti allra 
best fylgst með því. hvernig gera ætti 
upp á milli manna.

Ef háttv. þm þykir það of litið fje, 
sem veitt hefir veriö til þessara mála 
yfirleitt, þá liggur beint við að hækka 
það og láta nefndina að sjálfsögðu ráða, 
hvernig skift skuli. En að fara að taka 
einstaka menn út úr, það er algerlega 
órjett, og verð jeg af þeim sökum að vera 
á móti þessari till.

Einar Jónsson: Jeg kvaddi mjer 
hljóðs, eins og háttv. þm. tóku eftir, er 
háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv) byrjaði mál 
sitt, og hefir hann sagt flest það, sem 
jeg vildi sagt hafa.

Jeg álít, að háttv. þm. V -Sk. (G. Sv.) 
hafi farið með rjett mál i ræðu sinni. 
Þótt menn þeir, er hjer um ræðir, sjeu 
alls góðs maklegir, álít jeg naumast 
rjett, að þingið ákveði sjerstaka styrk- 
hækkun þeim til handa. Þingið hefir 
áður ákveðið nefnd manna til þess að 
úthluta skáldastyrknum, og vil jeg enga 
breytingu gera á þeirri ráðstöfun. Jeg 
efast ekki um, að þessir tveir menn 
sjeu verðir einhvers af þessari styrk- 
hækkun. En jeg vil, að nefndin ákveði 
þá hækkun, en eigi þingið. Annars má 
geta þess hjer, þótt það komi ekki bein- 
línis þessu máli við, að eftir að þingið 
hafði ákveðið sjerstaka nefnd manna til 
þess að ’útbýta styrknum, var sú meg- 
inregla brotin, er það veitti Bjarna 
Jónssyni sjerstaka fjárhæð til þess að 
þýða Goethes Faust. En jeg get ekki 
verið því samþykkur, að þingið taki nú 
upp þá regla að veita mönnum þessum 
aukið fje umfram fúlguna, sem ákveðin 
er í fjáriögunum, Þingið má ekki gera

69*
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8ig bert að slikum hringlandaskap. Og 
auk þess ber þess að gæta, að menn- 
irnir eru eigi svo dýrtiðinni háðir, sem 
aðrir starfsmenn landsin8. Þeir þurfa 
ekki að vera svo bundnir list ainni, að 
þeir geti ekki haft önnur störf einnig 
með höndum. Aðstaða þeirra er því 
harla ólik aðstöðu annara starfsmanna 
landsins, sem eru bundnir við starfa 
sinn og geta ekki annað unnið. En 
menn þeir, er hjer um ræðir, hafa al- 
drei ætlað sjer að lifa á styrk þessura 
einvörðungu, og Alþingi skiftir því 
engu, þótt þeim hrökkvi ekki styrkur- 
ínn til lifsviðurhalds að öllu leyti. Þing- 
ið ber engin skylda til að veita þeim 
alt til klæða og skæða.

Um mennina skal jeg ekki dæma. 
Þeir eru sennilega báðir góðir á sínu 
sviði. Reyndar mun þeim hafa mis- 
hepnast nokkuð sem fleirum. En hversu 
gott sem má um mennina segja, get jeg 
ekki gengið þá leið, sem hjer er farið 
fram á.

Bjarni Jónsson: Mjer væri, ef til 
vildi, leyfilegt að gera þá athugasemd, 
að jeg tel það engan hringlandahátt af 
Alþingi nje brot á neinni meginreglu, 
þótt það yki listamannastyrkinn, þvíað 
öll þessi ár, siðan styrkurinn var ákveð- 
inn, hafa peningar stöðugt fallið í verði 
svo að lifsnauðsynjar allar eru nú orðið 
svo dýrar, að menn þessir hafa miklu 
lægri styrk en áður. Það er þess vegna 
enginn hringlandaháttur, þótt þingið 
veitti þeim einhverja dýrtíðaruppbót, 
sem öðrum starfsmönnum landsins.

Það var rjett, sem háttv. þm. V.-Sk. 
(G. Sv.) sagði um starfssvið nefndar- 
innar. En hann gleymdi að geta þess, 
að það fylgdi þessari ráðstöfun, að þeir, 
sem voru orðnir svo gamlir i fjárlög 
unum, að styrk til þeirra mætti telja 
rjettláta eftirvæntingu, voru undanskild- 
ir dójni nefndarinnar. Nefndinni heflr

þannig aldrei dottið i hug að strika út 
neinn þeirra, sem áður nutu styrks. Má 
þar til nefna gamalt sálmaskáld, sem 
eigi er illa statt fjárhagslega, og hefir 
nefndin eigi gei t ráð fyrir, að hann yrði 
sviftur styrkinum. En nefndin átti að 
ákveða, hverjum nýjum skyldi við bætt, 
hvereu mikils styrks þeir væru makleg- 
ir og hve lengi þeir skyldu njóta hans. 
En þeir voru undanskildir þessari reglu, 
sem notið höfðu styrks svo lengi, að 
hann mætti telja rjettmæta atvinnuvon.

En svo kom nýtt atriði til sögunnar. 
Stjórnin lagði til, að hækkaður skyldi 
styrkur eins þessara gömlu manna um 
helming, úr 1200 kr. upp í 2400 kr. 
Þetta leist fjárveitinganefndinni rang- 
látt. Hún kvað stjórninni eigi heimilt 
að skifta þessu fje, og gerði þá athuga- 
semd, að hún gæti eigi samþykt, að þeir 
yrðu gerðir ójafnir, sem áður hefðu ver- 
ið jafnir, heldur ættu þeir allir að 
hækka jafnt. Þess vegna hefi jeg mið- 
að mína till. við þennan vilja nefndar- 
innar í fyrra, að menn þessir yrðu nú 
allir gerðir jafnir. Guðmundur Guð- 
mundsson hefir lægra styrk en hinir, en 
á að hækka hlutfallslega við þá. Þessi 
hækkun á ekki að koma í bág við reglu 
þá, sem háttv. þm. V.-Sk. (G.Sv.) lýsti 
rjettilega. En þessir menn verða að 
eins undanskildir reglunni meðan þeir 
lifa. Annare skal jeg geta þess, að þótt 
jeg væri með nefndarvalningunni, tel 
jeg enga vissu fengna fyrir því, að hún 
sje vel kjörin. Það er engin trygging 
fyrir, að dómar hennar um gildi lista- 
verka sje rjettlátir. Jeg álít, að nefnd- 
in eigi að vera skipuð mönnum, sem 
valdir eru þannig, að myndlistamenn 
velja einn, annar er valinn af skáldum 
og þriðji af háskólanum eða vísinda- 
mönnum, til þess að hún hefði tillögu- 
rjett um listir og vísindi, og ætti að 
víkka valdsvið hennar. En jeg fæ ekki 
sjeð, að nefndin sje nú hafin yfir að-



1097 Þingsályktanir afgreiddar til landsstjórnarinnar.
Skáldastyrkur og listamanna.

1098

finslur. Reyndar má virða henni þetta 
til vorkunnar, því að prentun þingtíð- 
indanna gekk seint, svo að umræðurnar 
voru ekki prentaðar þegar styrkveit- 
ingarnar fóru fram. Að vísu hafði þó 
einn umsækjanda safnað saman ýmsu, 
er sagt hafði verið i umr. En hann 
hafði eigi tekið alt, t. d. ummæli fjár- 
veitinganefndar. Þetta er sá umsækj- 
andinn, er hæstan styrkinn fjekk. Jeg 
þykist vita, að þetta hefði orðið á ann- 
an veg hefði nefndin lesið umræðurnar, 
en það var yfirsjón nefndarinnar að 
lesa ekki handritið hjá skrifstofustjóra, 
er hún gat fengið aðgöngu að og farið 
eftir.

Nú þætti mjer rjettast, að mín till. 
yrði samþykt, að þessir menn fengju 
jafnan styrk þeiro, sem hæstur er, úr 
því að hann ber ekki ægishjálm yfir 
hina. En lægsta uppbótin, sem jeg 
vænti að háttv. deild geti komið sjer 
saman um, er sú, sem fjárveitinganefnd- 
in hefir stungið upp á, sem sje ’/s á 
móti hækkun hins hæsta. Jeg get ekki 
sjeð, að neitt ætti að verða þessu til 
fyrirstöðu, með því að jeg hefi rakið 
afstöðu þessara manna til hinna eldri 
styrkþega, og á hinn bóginn starfsvið 
nefndarinnar.

Foi sætisráöher ra (J. M.): Það
er að eins örstutt athugasemd, í sambandi 
við þau ummæli háttv. þm. Dala. (B. 
J.), að Btjórnin hafi eigi tillögurjett um 
það, hvernig styrknum skuli Ötbýtt. 
Þessu mótmæli jeg gersamlega að stjórn- 
in, sem útbýtir styrknum, hafi eigi rjett 
til þess að skera úr, hversu mikið þarf 
til þess að fullnægja þeim þörfum, sem 
til grundvallar liggja. Stjórnin hefir 
vitanlega jafnmikinn rjett til þess sem 
fjárveitinganefndin. Hitt er annað mál, 
að stjórnin ræður þessu eigi til fulln- 
ustu. En það væri hart, ef hún rnætti 
ekki láta í ljós sitt álit.

Um hitt, sem háttv. þm. (B J.) sagði, 
að engin trygging væri fyrir, að nefnd- 
in kæmist að rjettri niðurstöðu, er það 
að segja, að hingað og þangað í löndum 
eru slikar nefndir skipaðar, og þykir 
mörgum, sjerstaklega listamönnum, sem 
þær sjeu sjaldan rjettlátar í dómum sín- 
um. Mun vera örðugt að gera svo að öll- 
um líki, jafnvel þó að nefndin væri 
skipuð með þeim hætti, sem háttv. þm. 
Dala. (B J.) vill.

Annars virðast mjer umr. þessar fara 
óþarflega langt. Spurningin er að eius 
um þetta, hvort háttv. deild vill bæta 
þeim mönnum upp peningaverðfallið, er 
hjer um ræðir. Þegar breytt var um 
fyrirkomulagið á fjárveitingum þessura, 
var auðvitað gert ráð fyrir því, að deil- 
ur út af þessum málum yrðu ekki dregn- 
ar inn í þingið, og það hefir ekki verið 
haldið hingað til.

Sigurður Stf'tánsson: Jeg hefi 
skrifað undir nefndarálitið með fyrir- 
vara. Jeg tek undir með þeim háttv. 
þm., er halda því fram, að það sje neyð- 
arúrræði fyrir þingið að fara að blanda 
sjer inn í mál þetta, eftir þær ráðstaf- 
anir, sem það hefir áður gert. Og þetta 
var álit mitt í nefndinni. En þegar jeg 
hafði kynst öllum málavöxtum og gerð- 
um fjárveitinganefndar í fyrra í málinu 
— jeg var þá ekki kominn til þings — 
verð jeg að viðurkenna, að úthlutunar- 
nefndinni hefir mistekist í meira lagi, 
og þess vegna virtist mjer, að eigi gæti 
álitist rangt af þinginu að gera athuga- 
semd við gerðir hennar. Það er leiðin- 
legt að verða að ræða um mál þetta á 
þingi. Þess vegna hefi jeg altaf viljað, 
að sú aðferð væri upp tekin, sem nú 
er á komin, að fela stjórninni úthlutun 
þessa listamannastyrks. En þó að þing- 
ið bafi lagt inn á þessa braut, virðist 
mjer, að þær misfellur geti á orðið störf- 
um úthlutunamefndarinnar, sem þingið



Þingsályktanir afgreiddar til landsstjórnarinnar.
Sfeáldastyrknr og listamanna.

11001099

geti eigi gengið fram hjá. Og jeg álít, 
að slíkar misfellur eigi sjer hjer stað.

Mjer þykir munurinn á styrknum 
til Einars Kvaran og Jóns Trausta 
hjá úthlutunarnefndinni alt of mikill, 
þar sem hún lætur Einar hafa 2400 kr. 
en Jón Trausta helmingi minna. Að 
vöxtum til eru verk Jóns Trausta miklu 
meiri. Um kostina er jeg ekki jafnfær 
að dæma. En jeg hygg, að jeg geti 
óhræddur skotið því til alþjóðar, að rit 
Jóns Trausta eru engu minna lesin og 
hafa eigi náð minni hylli meðal alþýðu 
en rit Einars Kvarans. Jeg get því 
ekki varist að láta þá skoðun i ljós, að 
mjer virðist, að þeir geti að mörgu leyti 
staðið fullkomlega jafnfætis, að jeg ekki 
segi meira.

Þegar nú það varð ofan á í fjárveit- 
inganefndinni, að hún blandaði sjer inn 
í málið, vildi jeg, að viðbótin við Guð- 
mund Magnússon hefði verið ákveðin 
hærri en til Guðm. Guðmundssonar, því 
að með allri virðingu fyrir ljóðskáldinu, 
tel jeg sagnaskáldið eiga meiri viður- 
kenningu skilið af hálfu þjóðarinnar. 
Jeg ætlaði því að bera fram brtt. í þessa 
átr, en fjell síðan frá því, til þess að 
gera eigi harka út af þessu. Jeg mun 
þess vegna greiða atkvæði mitt með till. 
nefndarinnar, jafnvel þótt jeg sje eigi 
alls kostar ánægður með, að eigi sje 
gerður meiri munur á þessum skáldum. 
En þótt jeg neyðist til þess að greiða 
atkvæði með till. nefndarinnar, þykir 
mjer leitt, að mál þetta komi til þings- 
ins kasta, eftir þær ráðstafanir, er það 
hefir gert.

Þá þykist jeg hafa gert grein fyrir 
fyrirvara mínum, og hefi jeg eigi fleiru 
við að bæta.

Matthfas Ólafsson: Háttv. þm. 
V.-Sk. (G. Sv.) sagði, að fjárveitinga- 
nefndin hefði eigi rjett til þess að víta

gerðir þessarar nefndar nje láta í Ijós 
skoðanir á starfi hennar, úr þvi að henni 
væri falið málið til meðferðar. En til- 
drögin til þess, að nefndin lagði til, að 
styrkur þessa skálds yrði hækkaður, 
voru þau, að stjórnin hafði komið fram 
með breytingu í þá átt, að styrkurinn 
skyldi hækkaður um helming. Annars 
hefði nefndin látið málið afskifbilaust. 
En þegar nefndin sá, hversu mönnum 
þessum var gert mishátt undir höfði, 
tók hún það fram, að þeir yrðu aðnjót- 
andi jafnmikils styrks framvegis Og 
jeg tel það ámælisvert, að ritlauna- 
nefndin skuli ekki hafa kynt sjer málið 
frá báðum hliðum. En það er auðvitað 
vitanlegt, að stjórnin hafði leyfi til þess 
að koma fram með till. um styrkveit- 
ingu þessa, engu síður en fjárveitinga- 
nefndin

Um ágreininginn roilli meiri hl. fjár- 
veitinganefndar og háttv flm. þingsál 
(B. J) er það að segja, að nefndinni 
þótti gengið helst til langt, a^ hækka 
styrk þessara skálda nú um helming. 
Henni virtist hæfiiest, að styrkurinn 
hækkaði um 400 kr. hjá hvorum. Vit- 
anlega getur fjárveitinganefndin á engan 
hátt brevtt því, sem ritlaunanefndin hefir 
gert, á sama hátt og þingið getur eigi 
breytt gerðurn stjórnarinnar. En hitt 
er jafnvíst, að þingið getur breytt um 
stjórn, ef hún fer eigi að vilja þingsins, 
og eins hefir þingið leyfi til þess að gera 
till. um nýja ritlaunanefnd, ef þessi fer 
ekki að vilja þess.

Bjarni Jónsson: Jeg hafði ekki 
sagt, að 8tjórnina brysti Iagaleyfi til 
þess að gera till, en það hefir verið 
samkomulag hjer á þingi að nefna ekki 
nöfn, heldur láta nefndina um það að 
vega menn, og láta hana og þm. tala 
um það heima hjá sjer, en setja nöfn- 
in ekki í fjárlögin. Stjórnin hefir laga-
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rjettinn til þess að nefna nöfn, en það 
er illa til fundið og ekki samkvæmt 
því, sem áður hefir verið venja

Mjer skildist, að háttv. sessunautur 
minn (S St.) vildi gera meira úr sögu- 
skáldinu heldur en ljóðskáldinu, en það 
hefði hann sist átt að gera, því að jeg 
hefi sannspurt, að hann hafi eitt sinn 
borið sigur úr býtum í kosningahríð á 
Í8afirði af því, að hann, er mest reið á, 
las upp kröftugt kvæði eftir þetta ljóð- 
skáld.

Gísli Sveinsson: Háttv. þm. V.- 
ísf. (M. Ó.) taldi sig liafa sagt, að fjár- 
veitinganefnd hefði rjett til að gera at- 
hugasemd við það, sem ritlaunanefndin 
hefði ákveðið. Við því er ekkert að 
segja, en jeg held, að hvorki stjórnin 
eða fjárveitinganefndin geti gefið rit- 
launanefndinni nokkra skipun um það, 
hvernig hún skuli haga starfi sínu. Jeg 
álít, að hún fari og eigi að fara eftir 
alt öðru en slíkri »skikkan« frá þing- 
inu, og hvernig því ef til vill þóknast 
að taka einn fram yfir annan. Hins 
vegar vil jeg benda á, að háttv. fjár- 
veitinganefnd hefir alls ekki í greinar- 
gerð sinni við till. haldið þeirri braut, 
að þessir menn, er um ræðir, ættu að 
vera jafnir. Hefir nefndin þar einmitt 
hoifið frá þeirri leið, er hún var inni á 
í fyrra, og það tel jeg vel farið, því að 
þótt hún hefði í alvöru viljað þar ein- 
hverju um ráða, þá gat ekki verið að 
tefla um annað en tilmæli, sem ritlauna- 
nefndinni hefði eftir eðli málsins verið 
í sjálf8vald sett, hvort hún vildi sinna 
eða ekki.

Matthfas Óaf«son: Að eins ör- 
stutt athugasemd út af orðum háttv. 
þm. V.-Sk. (G. Sv.) um rjett eða rjett- 
leysi fjárveitinganefndar til að ákveða 
mönnura skáldastyrk, og þó einkanlega 
um það, er hann sagði siðast um það,

og listamanna.

sem nefndin nú vildi gera. Það er 
rjett, að fjárveitinganefnd vill ekki fara 
fram á, að þessi tvö skáld verði gerð 
jafnhá þvi skáldi, er hæst hlaut launin 
í fyrra, en nefndin vill aftur á móti 
fara fram á, að þeir sjeu látnir sæta 
þeirri meðferð, sem fjárveitinganefndiu 
vildi í fyrra. Þetta er því annaðhvort 
misskilningur eða útúrsnúningur hjá 
háttv. þm. (G. Sv.).

ATKVGR.
Brtt. 350. samþ. með 12:6 atkv.

Till., svo breytt, samþ. með 14:5
atkv. og afgr. til Ed.

Á 45. fundi i Ed., laugardaginn 15. 
júní, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar zim styrk- 
auka til tveggja skálda, 
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 363).

Á 46. fundi í Ed., þriðjudagiun 18. 
júni, var till. tekin til f y r r i u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Tillgr. sarnþ. með 7 shlj. atkv.
Fyriraögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til 8íðari umr. með 7 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (ajá A. 
bls. 534) með 8 shlj. atkv.

Á 55. fundi í Ed., þriðjudaginn 2. júli, 
var till. tekin til s í ð a r i u m r . (A. 
363, n. 429).

Frsm. (Eggert Pálsson): Þótt 
nál. sje ekki langt, hygg jeg, að af þvi 
muni ljóst, hvað fyrir nefndinni vakir.

Hún viil ekki kljúfa skálda- og lista- 
mannaetyrkinn þannig, að hann verði
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að nokkru leyti veittur á nafn, en að 
nokkru leyti ekki.

Henni þótti því betur viðunandi að 
hækka styrkinn i heild, og er þá hægt 
fyrir nefndina að láta þessi tvö skáld 
njóta þeirrar hækkunar. En eins og 
sjest á nál., er nefndin því ekki mót- 
fallin, að stvrkur þessara tveggja manna 
hækki um 400 kr. til hvors, og vonar 
hún, að úthlutunarnefndin taki tillit til 
vilja hennar og þingsins í því efni, ef 
till. þessi verður samþykt.

Jeg hygg svo, að öllum sje ljóst, hvað 
fyrir nefndinni vakir, og vona jeg, að 
till. þessi, ásamt brtt. nefndarinnar, fái 
góðan byr í þessari háttv. deild.

ATKVGR.
Brtt. 429,1. samþ. með 8 shlj. atkv.

— 429,2. — án atkvgr.
Till , svo breytt, samþ. með 10: 1

atkv. og afgr. til Sþ., með fyrirsögninni:
Tillaga til þingsdlyktunar um hœkkun 

d styrk til skdlda og listamanna.

Á 62. fundi í Nd., miðvikudaginn 3. 
júlí, og á 56. fundi í Ed., sama dag, var 
útbýtt frá Sþ.

Tillögu til þingsályktunar um hækkun 
á styrk til skálda og listamanna, 
eins og hún var samþ. við siðari umr. 
í Ed. (A. 440).

Á 6. fundi í Sþ., laugardaginn 6. 
júlí, var till. tekin til u m r.

Bjarni Jónsson: Nd. og fjárveit- 
inganefnd hennar, að einum manni und- 
anteknum, vildi beinlínis ákveða hvor- 
um þessara manna 400 kr. Og þótt 
vjer látura nú afskiftalaust, hvernig 
breytt hefir verið þessari till. í háttv. 
Ed., þá er það einungis að því til- 
skildu, að fjenu sje svo varið, sem sam-

þykt var hjer í Nd., að þessir tveir menn 
fái það, sem áskilið var, sinn helming- 
inn hvor.

ATKVtíR.
Till. samþ. með 23 :3 atkv. og afgr. 

sem
ál yktun Alþingis.

(Sjá A. 465).

13. Rannsókn símleiða.
Á 37. fundi í Nd., laugardaginn 1. 

júni, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um rannsókn 

símleiða (A. 280).
Á 38. fundi í Nd., mánudaginn 3. júní, 

var till. tekin til meðferðar, h v e r n i g 
r æ ð a 8 k u 1 i.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 39. fundi í Nd., þriðjudaginn 4. 
júni, var till. tekin tileinnar umr. 
(A. 280).

Foreeti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Nd, miðvikudaginn 5. 

júní, var till. aftur tekin til e i n n a r 
u ra r.

Flm. (Hákon Kristófersson):
Eins og kunnugt er, hefir í mörg ár 
staðið til, að færi fram rannsókn á sím- 
leiðum í Austur Barðastrandarsýslu og í 
suðurhluta Vestur-Barðastrandarsýslu. 
Þessi rannsókn hefir farist fyrir þangað 
til í fyrra. Þá framkvæmdi símastjór- 
inn hana að nokkru leyti á för sinni 
um suðurhluta vestursýslunnar og vest- 
urhluta austursýslunnar. Meðal þeirra 
hreppa, sem út undan urðu við þessa 
rannsókn, er Rauðasandshreppur. Jeg 
átti tal við simastjórann áður en hann
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fór i þessa ferð í fyrra, og benti jeg 
honura á, að ajálfsagt væri að rannsaka 
það, hvort hinn fyrirhugaði simi ætti 
ekki að liggja út Barðaströndina og 
yfir Sandsheiði á Rauðasand og þaðan 
til Patreksfjarðar. Þessu lofaði síma- 
stjóri, en af einhverjum ástæðum hefir 
það farist fyrir, að hann færi þangað. 
EinB og gefur að skilja, eru Rauðsend- 
ingar óánægðir með að svona fór. í 
vetur var samþykt á fjölmennum fundi 
i hreppnum að skora á sýslunefnd að 
senda áskorun til stjórnarinnar um að 
skifta sjer eitthvað af þessu máli. Á 
sýslufundi var svo samþykt áskorun til 
stjórnarinnar ura að ýta undir fram- 
kvæmd þessarar rannsóknar. Hygg jeg, 
að þessi áskorun sje komin til stjórn- 
arráðsina. Auk þessa hafa nú vel flestir 
hreppsbúar í Rauðasandshreppi sent 
áskorun til þingsins um sama efni, að 
það hlutiat til um, að rannsóknin fari 
fram. Eftir að þessi áskorun kom var 
simastjórinn ekki hjer i Reykjavik um 
lengri tima. Hann var, að jeg hygg, 
að rannsaka bilun á simanum til Vest- 
mannaeyja. Jeg gat því ekki átt tal 
við hann fyr eu nú fyrir skömmu. 
Beindi jeg því þá til hans, hvort hann 
gæti ekki látið rannsaka þetta í sumar. 
Hann sagðist eiga ferð fyrir höndum 
vestur á ísafjörð, að mig minnir, og 
mundi þá liggja vel við að rannsaka 
þetta um leið. í rannsóknina þurfa ekki 
að fara nema 2 dagar — það er að 
segja frá Patreksfirði. — Að víbu hefi 
jeg ekki vel vit á, hve langan tíma 
þarf til slikra rannsókna, en eftir því, 
sem jeg þekki til staðhátta þarna i 
hreppnum, þá býst jeg við, að vel sje 
bægt að fara um svæðið á tveimur til 
þremur dögum.

Mjer mun óhætt að fullyrða, að i fá- 
um hreppum á landinu standi eins sjer- 
staklega á og hjer. Eins og kunnugt

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

er, liggur hreppurinn í Patreksfjarðar* 
læknishjeraði. Milli læknisins og því 
sem næst allra hreppsbúa liggur Pat- 
reksfjörður, og um endilangan hreppinn 
liggur erfiður fjallgarður, svo að mikill 
þorri hreppsbúanna eiga yfir fjall og 
fjörð að sækja til læknis, eða þeir verða 
að fara inn fyrir Patreksfjörð, sem er 
alllangur vegur. Á þessu svæði eru 
engir mótorar, en þar á móti einatt á 
Patreksfirði. Þurfi því menn utan úr 
Vikum að fá lækni á Patreksfirði, þyrfti 
ekki annað, ef sírai væri, en gera hon- 
um aðvart, og mundi hann þá i fleet- 
um tilfellum vera kominn til sjúklings- 
ins, ef hægt væri að koma mótor við, 
áður en sendimaður, er á landi færi, 
væri korainn áleiðis til heimilis læknis- 
ins. En ef sími lægi frá Vatneyri eða 
Geirseyri um Víkurnar og Rauðasand- 
inn, þá væri hægt að síma til læknis- 
ins, þegar hans væri þörf, og hann gæti 
farið af stað án þess að senda þyrfti 
eftir honum þennan langa veg.

Svo er mönnum einnig kunnugt, að 
kolanáma er i Stálfjalli. Skal jeg engu 
um það spá, hve lengi hún kann að 
endast, en allar líkur eru til, að hún 
verði starfrækt fyrst um sinn. Geta 
menn þá ímyndað sjer, hvort ekki væri 
gott, að 8Ími lægi þangað, eða eitthvað 
í námunda við námuna. í hreppnum 
er líka kaupfjelag, sem hefir mjög mik- 
ið viðskiftamagn, um 120 þús. kr. síð- 
astliðið ár, og þeir vita það best, sem 
með viðskifti fara, hve mikilvægt það 
er að vera útilokaður frá simasambandi 
við umheiminn. Einnig er í hreppnum 
sveitaverslun, en um hana gildir það 
sama og um kaupfjelagið. Á þessu 
svæði eru skipströnd mjög tíð. Á síð- 
ustu árum hafa strandað þar 4 botn- 
vörpungar. Er það óneitanlega mikils- 
virði fyrir skipbrotsmenn að geta fljótt 
komið fregnum um ófarirnar til vina

70
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og vandamanna. Gæti líka oft leitt til 
þess, að hægt væri að bjarga skipum, 
er annars færu í strand, og væri hægt 
að benda á dæmi, er fyrir hafa komið 
nú á seinni árum, er sanna þetta.

Viti cr á Bjargtöngum. Segjum nú, 
að sloknaði á vitanum og ekki væri 
hægt við að gera. Hvers virði væri 
það þá ekki fyrir sjófarendur að fá að 
vita þetta strax. Setjum svo, að skip 
sje að leggja af stað hjeðan að sunnan 
á vetrardegi. Væri þá ekki mikils virði 
fyrir skipverja, að fá að vita áður en 
Bkipið færi af stað, að vitinn á Bjarg- 
töngum hefði sloknað. Einnig má benda 
á það viðvíkjandi sjóferðum, að mjög 
gott væri fyrir báta og skip, sem leiö 
eiga yfir Látraröst, að fá að vita, hvern- 
ig þessi alkunni farartálmi er yfirferð- 
ar. Það hefir oft komið fyrir, að minni 
vitund, að mótorbátar, sem leið hafa 
átt fyrir Bjargtanga, hafa ekki komist 
lengra en að röstinni og orðið að snúa 
þar aftur.

Þarna í yíkunum, Kollsvík, Breiða- 
vík og á Látrum, eru veiðistöðvar með 
þeim bestu á landinu. Þar er mest afl- 
að af þeirri vörutegund, sem nú er 
mikið eftir spurt víða um land, sem 
sje steinbít. Það liggur í augum uppi, 
að miklu hægra er að komast í sam- 
band við þessar veiðistöðvar, ef síma- 
samband er þangað, heldur en ef það 
er ekki. — An þess að jeg álíti, að það 
komi málinu beinlinis við, skal jeg geta 
þess, að menn í þessum veiðistöðvum 
seldu nýlega fisk sinn frá í fyrra fyrir 
48 —50 aura kg. Ef simi hefði legið 
þangað út eftir, hefði verið hægt að 
spyrjast fyrir um það, hvort þetta verð 
væri í nokkru hlutfalli við verð ann- 
arsstaðar. Nú geta menn ef til vill 
sagt, að það hafi verið athugaleysi af 
mönnunum að senda ekki inn til Pat- 
reksfjarðar til að grenslast eftir þessu. 
En það er ekki hlaupið að þvi að kom-

simleið*.

ast þangað, ef fara þarf landleiðina. En 
sjóleiðina er ekki hægt að fara nema í 
kjörviðri á vetrardegi.

Þessi hreppur hefir allra mest af 
bjargræðisvegum allra hreppa í sýsl- 
unni, og eftir þvi, sem jeg hcfi kynt 
mjer víðs vegar um landið, veit jeg ekki, 
að margir hreppar standi honum fram- 
ar í því efni. Og óhætt mun að full- 
yrða það, að efnalegt sjálfstæði hefir 
vaxið í þessum hreppi á síðastliðnum 
30 árum, frekar en í flestum öðrum. 
Þarna er fuglabjarg og fuglatekja mikil. 
Má það einstakt heita, að á þessum 
vandræðatímum dettur engum í hug að 
halda fólki að því að stunda þá at- 
vinnu, til að halda lifinu í sjer og sín- 
um. Hjer er ekki verið að fara fram 
á, að síminn verði lagður nú þegar, 
heldur að eins að rannsaka simleiðina. 
Jeg vona þvf, að háttv. deild samþ. till. 
á þgskj. 280, og stuðii með því að því, 
að málið fái fram að ganga. Þess ber 
að gæta, að þessi rannsókn hefir engan 
verulegan kostnað í för með sjer.

Hjer i deildinni eru menn, sem eru 
svo kunnugir i þessu bygðarlagi, að þeir 
geta borið um það, að jeg hefi farið 
hjer með rjett mál. Nefni jeg til þess 
fyrst og fremst sessunaut minn, háttv. 
þm. V.-ísf. (M. 0.). Sökum kunnugleika 
síns getur hann borið um það, að í 
þessum hreppi eru lifsskilyrðin einhver 
hin bestu hjer á landi. Ef menn geta 
orðið sammála um það, þá munu þeir 
einnig geta verið með því, að þessi 
rannsókn fái fram að ganga, og að sím- 
inn verði lagður um þennan hrepp sam- 
tímis og í austursýslunni, sem ráðgert 
er að verði þegar eftir stríðið, þegar 
hægt verður að afla nauðsynlegs efnis 
og áhalda til þess. Að svo mæltu ætla 
jeg ekki að fara fleiri orðum um málið, 
nema tilefni verði gefið til andsvara.

Jeg heyri ekki, hvað háttv. 2. þm. 
Arn. (E. A.) er að tauta, en mjer heyr-
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ist þó, að það muni vera svo vingjarn- 
legt, að jeg megi vera honum þakklát- 
ur fyrir.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 18 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. afgr. sem

ályktun neðri deildar 
Alþ ing is.
(Sjá A. 310).

14. Uppgjöf á Fískifjelagsláni.
Á 40. fundi í Nd., miðvikudaginn 5. 

júní, var útbýtt
Tíllögu til þingsályktunar um uppgjöf 

á eftirstöðvum, af láni úr landssjóði til 
Fiskifjelags [ \slands til steinoliukaupa 
(A. 306).

Á 41. fundi í Nd., föstudaginn 7. júni, 
var till. tekin til f y r r i u m r .

Flm. (Matthías Olafsson): Þetta 
mál er þannig vaxið, að haustið 1915 
var Fiskifjelagi íslands boðið kaup á 
hálfum steinolíufarmi til móts við Jónat- 
an kaupmann Þorsteinsson hjer i bæ. 
Festi fjelagið þegar kaup á hálfum farm- 
inum, og voru það um 3500 tunnur.

Fjelagið hafði vitanlega lítið fje til 
umráða, og leitaði það því á náðir lands- 
stjórnarinnar. Veitti Btjórnin Tjelaginu 
lán úr land8sjóði til kaupanna, að upp- 
hæð 20,125 dollara, og reiknaði hvern 
dollara á 4,07 kr., og nam lánið því í 
krónum 81,908,75.

Þegar steinolían kom, var henni skip- 
að á land til geymslu í örfirisey. Fyrst 
í stað gekk nokkuð tregt að selja olíuna, 
sumpart vegna þes% að hún kom á óhent-

ugum tíma, og einnig af þeirri ástæðu, 
að erfitt var að fá hana flutta út um 
land. Steinoliufjelagið hafði sem sje 
trygt sjer allmikið rúm i skipum Sam- 
einaða fjelagsins og Ijet það rúm held- 
ur autt heldur en gefa Fiskifjelaginu 
kost á því. Olían lá þvi lengi hjer í 
geymslu.

Um nýár gengu þau lög í gildi, að ekki 
mætti selja olíu nema eftir þyngd. Hafði 
olían þá rýrnað svo mjög, að ekki var 
heimilt að selja tunnurnar í þvi ástandi, 
sem þær voru í, og var því tekið að 
fylla þær, svo að þær næðu löglegrí 
þyngd. Nam rýrnunin 282 tunuum, og 
varð tap fjelagsins á þessu, með 34 kr. 
verði á tunnunni, alls 9558 kr.

Fjelagið hafði ekki gert ráð fyrir svo 
mikilli rýrnun, og þegar reikningar voru 
gerðir upp, kom það í ljós, að kr. 2,988,60 
balli hafði orðið á steinoliuversluninni. 
Gat fjelagið ekki staðið landssjóði skil 
á þessari upphæð, þar sem það hafði 
skaðast um þetta á sölunni.

Þegar tekið er tillit til þess, að fje- 
lagið gat haldið steinolíuverðinu niðrí 
raeð þessari verslun sinni, virðist ekki 
nema sanngjarnt, að landssjóður gefi 
þessa skuld upp. Því að undir eins og 
steinolían var uppseld, hækkaði Stein- 
olíufjelagið verðið um 15 kr. á tunn- 
unni, og hefði hækkað það fyr, ef Fiski- 
fjelagið hefði ekki átt neinar birgðir. 
Áður hafði þetta sama fjelag faríð fram 
á, að Fi8kifjelagið seldi því steinoliu- 
birgðir sinar, en Fiskifjelagið hafnaði 
því boði i samráði við landsstjórnina, 
þar sem við mátti búast, að Steinoliu- 
fjelagið mundi þá þegar hækka verðið.

Fiskifjelagið mun hafa ráðfært sig við 
landsstjórnina um verð á olíunni, og var 
þá ákveðið 33 kr. verð á hverri tunnu. 
En þar sem olían varð að liggja óhæfl- 
lega lengi og rýrnaði óhæfilega mikið, 
var verðið hækkað í eamráði við lands-
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stjórnina um 1 kr., eða upp í 34 kr. á 
tunnu. En sú hækkun var ekki nægi- 
leg, eins og komið hefir á daginn.

Nú hefir forstjórn landsverslunarinn- 
ar krafist þess, að þessi upphæð, kr. 
2988,60, yrði greidd þegar í stað, ásamt 
vöxtum. Fiskifjelagið skrifaði þá fjár- 
málaráðherra og fór þess á leit, að skuld- 
in yrði gefin því upp. Ráðherra svar- 
aði aftur þ. 27. maí, á þá leið, að hann 
hafi enga heimild til þess. Fer fjelagið 
því fram á, að þessi heimild verði veitt 
stjórninni. Vona jeg, að háttv. deild 
verði vel við þessum tilmælum fjelags- 
ins. Það hefir ekki annað fje til um- 
ráða en styrkinn úr landssjóði, svo að 
gagnslaust virðist að ganga hart að þvi.

Jeg hefi borið þetta mál undir háttv. 
fjárveitinganefnd og óska því, að mál- 
inu verði vísað til hennar. (E. A : 
Það mun öllu fremur eiga heima í fjár- 
hagsnefnd). Jeg er á þvi, að þetta mál 
eigi heima í fjárveitinganefnd, eins og 
önnur samskonar mál, er til hennar 
hefir verið visað. Annars er það óveru- 
legt atriði, í hverja nefndina málinu er 
vísað.

Einar Arnórsscn: Að eins sú 
athugasemd, að beiðnir um eftirgjöf á 
lánum, eins og t. d. simalánum, sem 
hingað koma, hafa jafnan verið settar í 
fjárhagsnefnd til athugunar. Virðist 
mjer þetta vera samskonar málaleitun. 
En hitt er annað mál, hvort ástæða er 
til þess, að málið fari í nokkra nefnd.

Forsntisráðherra (J. M.): Hv.
flm. (M. Ó.) óskar málinu vísað til hv. 
fjáveitinganefndar. Jeg held, að það sje 
rjett, því að hjer er naumast um það 
að ræða, að gefa eftir lán, heldur um 
hitt, að greiða fje úr landssjóði, því að 
jeg held, að landverslunarstjórunum sje 
ekki vel við það, að tekið sje úr versl- 
pnínni fje á þennan hátt. En ráðið er

að fá peningana úr landssjóði og borga 
versluninni. ’Landssjóði má standa á 
sama, en jeg veit, að i samskonar til- 
fellum hafa forstjórarnir heldur kosið 
þessa aðferð. Jeg held því, að rjett sje, 
að málið sje athugað í fjárveitinganefnd, 
sera sjálfsagt mundi taka því vel, enda 
sje jeg ekki annað en að þingið eigi 
að verða við þessari málaleitun, eins 
og nú er komið.

Elnar Arnórsson: Eftir þessar 
upplýsingar, sem hæstv. forsætisráðherra 
hefir gefið, get jeg fallið frá till. minni 
um fjárhagsnefnd.

Flm. (Matthías Olafsson): Jeg 
imynda mjer, að það sje alveg rjett, 
sem hæstv. forsætisráðherra tók fram, 
að þetta sje skoðað sem fjárveiting úr 
landssjóði, því að vitanlega á lands- 
verslunin að fá sitt fje, svo að það komi 
fram í reikningum hennar, að það hafi 
verið greitt.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. í e. hlj. og 

til fjárveitinganefndar (sjá A. bls. 538) 
með öllum gr. atkv.

Á 46. fundi í Nd., þriðjudaginn 11. 
júní, var till. tekin til síðari umr. 
(A. 306, n. 314).

Matthías Olafsson: Af þvi, að 
háttv. frsm. fjárveitinganefndar (M. P.) 
er ekki viðstaddur, vil jeg leyfa mjer 
að segja fáein orð.

Eins og sjest af nól. á þgskj. 314, er 
fjárveitinganefndin öll á einu máli um 
það, að rjett sje að verða við tilmælum 
Fiskifjelagsins um uppgjöf á skuld þess-
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ari. En jafnframt þótti nefndinni sjálf- 
sagt, að þar sem þessi upphæð er bók- 
færð sem skuld við landsverslunina, þá 
greiði landssjóður hana beint til versl- 
unarinnar.

Annað hefi jeg ekki að segja um till. 
þessa, vona, að háttv. deild taki henni 
vel og að hún nái fram að ganga.

ATKVGR.
Till. samþ. í e. hlj. og afgr. til Ed.

A 63. fundi i Ed., föstudaginn 12. 
júní, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar urn uppgjöf 
á eftirstöðvum af láni úr landssjóði til 
Fiskifjelags lslands til steinolíukaupa, 
eins og hún var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 340).

Á 43. fundi í Ed., fimtudaginn 13. 
júní, var till. tekin til fyrri umr.

Atvinnumálaráðherra (8. J.):
Jeg vil leyfa mjer að leggja til, að máli 
þessu verði vísað til fjárveitinganefndar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til siðari umr. með 11 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 534) með 11 shlj. atkv.

Á 45. fundi í Ed., laugardaginn 15. 
júni, var till. tekin til s í ð a r i u m r. 
(A. 340, n. 358).

Frsm. (Magnús Krist jánsson>:
Eins og kunnugt er, bar á því strax 
eftir ófriðarbyrjun, og þá ekki síður er 
á leið ófriðinn, að olíuverð fór mjög 
hækkandi og varð aimenningi lítt bæri-

legt er á leið. Þess vegna varð niður- 
staðan sú, að Fiskifjelag íslands afrjeð, 
i samráði við landsstjórnina, að panta 
olíufarm. Hann kom, en eftir það brá 
svo við, að verslanirnar sáu sjer fært 
að lækka verðið á sínum oliubirgðum. 
Almenningur var þá ekki nógu víðsýnn 
til þess að versla við fjelagið meðan 
olían fjekst með lægra verði i verslun- 
unum. Þess vegna varð að geyma vör- 
una, og leiddi af því talsverða rýrnun 
á olíubirgðunum.

Landssjóður hefir nú samt fengið mest 
alt lánið endurgreitt, og eftirstöðvarnar 
eru ekki nema eitthvað á þriðja þúsund 
af lánsupphæðinni. Og þar sem almenn- 
ingur hefir haft óbeinlínis hagnað, sem 
skiftir tugum þúsunda, af því, að fje- 
lagið gat útvegað olíuna og selt hana 
með sanngjörnu verði, þó að fjelagið 
sjálft biði halla, þá álít jeg ekki nema 
sjálfsagt, að þingið samþykki að veita 
þessa uppgjöf á eftirstöðvunum af skuld- 
inni.

ATKVGR.
Till. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgr. 

sem
ál yktun Alþingis.

(Sjá A. 369).

15. Almenningseldhús í Reykjavik.
Á 42. fundi í Nd., mánudaginn 10. 

júní, var útbýtt
Tíllögu til þingsályktunar um almenn- 

ingseldhús (A. 315).
Á 46. fundi í Nd., þriðjudaginn 11. 

júní, var till. tekin til f y r r i u m r.

Frsm. (Jörundur Brynjólfsson):
Þessi till., sem hjer liggur fyrir, er ein- 
föld mjög og ljóst, hver tilgangur henp-
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ar er. Jeg hygg, að flestum háttv. þm. 
sje kunnugt um það, að í þessa átt hef- 
ir allmikið verið starfað erlendis og gef- 
ist vel.

Það, sem vinst við sameiginlegt mötu- 
neyti og almenningseldhús, er meðal 
annars það, að fæðan verður þeim ódýr- 
ari, er hennar neyta. Margir hverjir 
hafa úr litlu að spila og lítið fyrir sig 
að leggja, og því nauðsynlegt, að þeim 
geti orðið sem mest úr því litla, er þeir 
hafa handa á milli.

Enn fremur má gera ráð fyrir þvi, að 
eldsneyti sparist við, að matur er eld- 
aður handa mörgum í einu, og þá er 
ekki siður vinnusparnaður að þvi. Eins 
má gera ráð fyrir því, að allmikil drýg- 
indi verði á fæðuefnunum, þar sem mat- 
reitt er í stórum stíl.

Yfirleitt má segja, að þessi starfsemi hafi 
gefist ágætlega vel erlendis, og á sumum 
stöðum svo vel, að talið er sjálfsagt, að 
henni sje haldið áfram að ófriðnum 
loknum.

Hjer á landi hefir þetta ekki verið 
reynt enn sem komið er. En búast má 
við þvi, að afkoma manna verði æ erfið- 
ari eftir því, sem ófriðurinn stendur 
lengur, og er því auðsætt, að ekkert 
má láta ógert til þess að draga úr erfið- 
leikunum hjá þeim, er við þrengstan 
kost búa. Og þessi till. stefnir einmitt 
að því að draga úr dýrtíðinni og bjarga 
þeim, sem bágast eiga.

Menn munu nú spyrja, hver þörf sje 
á því að senda menn utan, þó að þeir 
eigi að annast um starfsemi almennings- 
eldhúsa. Þvi er þar til að svara, að 
sjón er sögu ríkari. Hjer er ekki völ 
á mönnum, er hafa kynt sjer þetta mál, 
að minsta kosti ekki svo rækilega, sem 
kostur á, ef menn væru sendir til út- 
landa í þeim tilgangi.

Ef þessi starfsemi á að ná tilgangi 
sínum, er nauðsynlegt, að forstöðumenn 
hennar sjeu stjórnsamir og kunni vel

að færa sjer í nyt þau efni, sem þeim 
eru fengin í hendur. Og þó að utanför 
þessara manna kosti talsvert fje, þá hygg 
jeg, að sú upphæð verði margborguð í 
starfsemi þeirra, er heim er komið.

Til þess er ekki ætlast, að þeir, sem 
sendir verða utan, læri matreiðslu eða 
því um líkt. Þeir eiga að kynna sjer 
fyrirkomulag þessarar starfsemi, hvernig 
hún er rekin og henni er stjórnað. Þeir 
gætu haft gagn af að kynnast því, hvaða 
áhöld og tæki eru aðallega notuð, og 
gætu þeir þá um leið keypt þau áhöld, 
sem þeir álita heppilegust til þessarar 
starfsemi hjer á landi.

Bæjarstjórn Reykjavíkur hefir sent 
bjargráðanefndum beggja deilda áskorun 
þess efnis, að þær leggi til við þingið, 
að það veiti 2—3 mönnum styrk til ut- 
anfarar í þessu skyni.

Bjargráðanefnd þessarar deildar hefir 
tekið þessari málaleitun vel, svo sem 
sjá má af till. þessari, og einnig hafa 
þeir bjargráðanefndarmenn úr háttv. 
Ed., er jeg hefi átt tal við um málið, 
tjáð sig því hlynta.

Vitanlega hefði Reykjavíkurbær getað 
borið þennan kostnað sjálfur og ekki 
endilega þurft að fá fje frá landssjóði 
í þessu skyni. En gera má ráð fyrir, 
að þessi starfsemi komi víðar að haldi 
en hjer í bæ, t. d. í 3—4 stærstu kaup- 
stöðunum. Þaðan gætu menn komið 
og lært af þeim, sem sendir yrðu úr 
Reykjavík, hvernig haga ætti þessari 
starfsemi í þeirra bygðarlagi. Og þar 
sem því má búast við, að þessi starf- 
semi komi öllum þorra almennings að 
haldi, virðist ekki nema sanngjarnt, að 
Alþingi leggi fram einhvern styrk.

Jafnvel þótt þinginu hefðu engar ósk- 
ir borist í þessa átt, þá hygg jeg, að 
þingið hefði samt átt að taka þetta upp 
hjá sjáifu sjer og beitast fyrir málinu, 
svo að menn færu að hefjast handa. 
Því að jeg er á þeirri skoðun, að þetta
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geti orðið fátæklingum allmikil hjálp i 
dýrtíðinni.

Sje jeg svo ekki áatæðu til þess að 
fjölyrða frekar um málið, en vona, að 
háttv. deild taki því vel.

Matthías Ólafsson: Jegerímikl- 
um vafa um það, að þessi fjárveiting, 
þótt veitt yrði, kæmi að nokkrum not- 
um, og allra síst eins og nú stendur á. 
Þvi að annaðhvort hefðu þessir menn 
lítið að læra, og væri þá fjárveitingin 
óþörf, eða ef þeir hefðu mikið að læra, 
mundi það taka talsverðan tíma, og gæti 
þá svo farið, að námi þeirra yrði ekki 
lokið fyr en öllum vandræðunum væri 
lokið.

En það er hreinn óþarfi að fara af 
landi burt til þess að læra þetta. Þessi 
starfsemi er kunn hjer á landi. Menn 
vita það, hve miklum mun ódýrara 
mönnum hefir reynst mötuneyti á ýms- 
um skólum, t. d. Akureyrarskóla og 
víðar.

Ef menn væru fengnir til þess að 
kynna sjer hagfeldustu kaup og aðdrætti 
á vörum, þyrftu þeir ekki að fara út 
úr landinu. Og auk þess víkur öðru- 
ví8i við erlendis. Matföng, sem annars- 
staðar eru mest notuð, fást annaðhvort 
alls ekki hjer, eða þá að eins við ránverði, 
Má nefna til dæmis kálmeti alt, sem 
erlendis er mjög notað í slíkum almenn- 
ingseldhúsum.

Jeg hygg því, að árangurinn af utan- 
för nokkurra manna yrði ekki mikill. 
Það mundi verða eins notadrjúgt að 
kynna sjer samlagsmötuneyti hjer á 
landi.

Fyrsta skilyrði til þess, að almennings- 
eldhús komi að notum, er að hafa hent- 
ugt húsnæði. En á þvi er ekki völ 
hjer i Reykjavik. í útlöndum hefir ver- 
ið höfð tvennskonar aðferð við borðhald- 
ið. Annaðhvort hafa menn etið sam- 
eiginlega, eða maturinn hefir verið eld-

aður í almenningseldhúsum, en síðan 
verið fluttur út um bæina. Víðast hvar 
hefir reynslan orðið sú, að fyrir fjöl- 
skyldur hefir þessi matur orðið jafndýr 
og hann hefði verið eldaður í heima- 
húsum. En fyrir einhleypa menn hefir 
þetta orðið ódýrara, eins og skiljaniegt 
er, þar sem matur er soðinn við sama 
eldinn handa mörgum.

Jeg býst við þvi, að fieiri en háttv. 
frsm. (J. B.) láti í ljós álit sitt á þessu 
máli, og áskil jeg mjer þá rjett til and- 
svara síðar meir.

Sveinn Ólafsson: Jeg get tekið 
undir það með háttv. þm. V.-ísf. (M. 
Ó.), að ekki virðist meira en svo tilgangs- 
hæft að veita nær 4000 kr., sem till. 
ræðir um, til utanfarar 1—2 mönnum 
í því skyni að kynnast almenningseld- 
húsum. Háttv. þm. (M. Ó.) tók það 
rjettilega fram, að vjer höfum hjer 
nægilega glögg sýnishorn þess samvinnu- 
fjelagsskapar, sem till. gerir ráð fyrir, 
þar sem eru mötuneyti í skólum og ver- 
stöðum. Eftirlíkingin virðist einföld og 
auðveld, en auðvitað nokkru stórfeldara 
fyrirtæki.

Mjer finst það hálfgildingsvantraust 
á hús8tjórnar8kólanum hjer, og konum, 
sem þar hafa numið, ef þær eru ekki 
álitnar færar um að annast slika mat* 
reiðslu svo, að við megi hlíta í slíku fje- 
lagseldhúsi. Og þá er það ekki síður 
vantraust á fjesýslumönnum hjer að 
ætla, að þeir kunni ekki að stjórna 
svona stofnun eða halda yfirlitsreikning 
hennar.

Till. gerir ráð fyrir utanför eins karl- 
manns og einnar konu, til þess að nitaa 
»listina«. En jeg get ekki sjeð, hvað 
þes8i soðgreifi og greifynja ætla að læra 
framar því, sem hjer má læra. Þees 
vegna verður mjer að líta á þessa fjár- 
bón eins og einn vott þeirrar bitlingasýki, 
sem alþekt er hjer og landlæg.
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Hitt getur mjer virat tiltækilegt, að 
veita einhverja upphæð til þesa að koma 
þessu almenningseldbúsi upp. Slikt væri 
tilgangshæfara en að veita nokkrum 
mönnum fje til þess að spóka sig fyrir 
i útlöndum.

Jeg sje mjer því ekki fært að fylgja 
þessari till. En aftur vil jeg mæla með 
því að veita einhvern fjárstyrk til þess 
að koma almenningseldhúsi upp, sem 
þá ætti helst að verða tilbúið fyrir næsta 
vetur.

Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um 
málið. Jeg get verið háttv. frsm. (J. 
B.) sammála um það, að till. er »ofur- 
einföld«. En það er líka ofureinfalt að 
Bjá, að utanför i þessum erindum er 
óþörf fjáreyðsla og samsvarar eigi til- 
gangi.

Forsætisráðherra (J. M.j: Jeg
hefi ekki verið við þessar umr. og veit 
þvi ekki, hvað sagt hefir verið um mál- 
ið, og skal ekki heldur fara mörgum 
orðum um það.

Jeg verð að segja, að jeg tel það 
mjög heppilegt, að háttv. bjargráðanefnd 
kom með þessa till. Jeg skal ekki um 
það deila, hvort betra sje að veita fjeð 
til utanfarar, eða til kaupstaðanna, til 
þess að setja á stofn fyrirmyndarstofn- 
un í þessu tilliti. En það er mest um 
vert, að þingið sýni vilja til þess að 
hjálpa mönnum að bjarga sjer á ein- 
hvern hátt meðan dýrtíðin stendur, að 
það sjáist, að þinginu sje ljóst, hvað 
hjer þarf að gera, og að almenningi sje 
komið i skilning um, að hjer sje eitt- 
hvað það á ferð, er þarf sjerstakra ráð- 
stafana.

En jeg held nú samt, að það sje ráð 
að láta einhvern mann fara utan til að 
kynna sjer fyrirkomulag almenningseld- 
húsa. Jeg varð dálítið hissa að heyra 
háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) tala um 
þetta fje sem bitling. Hvernig íósköp-

unum er hægt að kalla annað éins bitl- 
ing? Það er þó allsendis óvíst, hver 
þennan styrk á að hljóta, og áreiðan- 
lega ekki búið að hugsa sjer, hver fyr- 
ir honura verður. Og þótt þinginu þyki 
sumir nokkuð örir á bitlinga, þá er það 
ótrúlegt, að nefndin sje að búa til bitl- 
ing út í loftið, án þess að hugsa sjer 
nokkurn mann. Þetta er þvi nokkuð 
óheppilega til orða tekið, því að þótt 
háttv. þm. (Sv. Ó.) hafi ekki trú á því, 
að hægt sje að læra mikið annarsstað- 
ar, sem menn kunna ekki hjer, þá ættu 
raenn að skilja, að maður, sem utan 
færi, ætti hægast með að útvega verk- 
færi til þessara hluta, sem alls ekki fást 
hjer á landi. Það er svo að skilja, að 
fyrir einstaka menn, hvað þá heldur 
fjelög, er oft nauðsynlegt að senda menn 
til útvegunar á þeim verkfærum, sem 
með þarf og enginn vegur er annars að 
fá. Ef nokkur mynd á að vera á svona 
almenningseldhúsi, þá verður að fá frá 
útlöndum þau áhöld, er til þarf og hjer 
eru ekki til. Það er eðlilegt, að jeg sje 
sammála nefndinni, þar sem jeg í sam- 
tali við hana taldi æskilegt að gera 
eitthvað í þessa átt. Auðvitað kemur 
þetta að eins að gagni stærri kaupstöð- 
um, svo að það er dálítil afneitun fyrir 
þá að fylgja því, sem ekki eru kaup- 
stöðunum hlyntir.

Jeg hefði álitið, að í sambandi við 
þetta mál hefði vel mátt taka það til 
athugunar, hvort ekki væri hægt að 
hafa hjer, eins og alstaðar annarsstaðar, 
einhverja menn til að leiðbeina almenn- 
ingi með notkun matvæla. Það hefir 
reynst mjög vel annarsstaðar að fá færa 
menn, t. d. lækna, til að gefa reglur 
um samsetning þeirra fæðutegunda, sem 
til eru í landinu, og skýt jeg þvi til 
háttv. nefndar, hvort hún vill ekki 
ekki hugsa eitthvað í þessa átt. Það 
þyrfti ekki að kosta neitt stórkostlega 
mikið. Jeg held, að þegar hafi verið
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gefnar út leiðbeiningar am notkun einn- 
ar vörutegundar, sem æskilegt væri að 
menn færðu sjer vel i nyt, þar sem 
hún hefír mikið af þeim efnum, sem 
mönnum eru nauðsynlegust. Á jeg hjer 
við sildina. Ef nefndinni sýndist þetta 
rjett, ætti hún að saraþykkja eitthvað i 
þvi, og vona jeg, að það yrði ekki skor- 
ið niður fyrir nefndinni, þótt það kæmi 
fram i einhverju formi til upphvatning- 
ar. Það er nú þegar til dálitill vísir 
til almenningseldhúss, þar sem Sam- 
verjinn er. Það hefir sýnt sig að vera 
gott fyrirtæki. Þetta á að byggjast á 
öðrum grundvelli, en mun þó reynast 
gott fyrirtæki, ef þvi verður komið í 
kring. En ekki skil jeg í þvi, að þeir, 
sem kunna að verða valdir til að koma 
þessu fyrirtæki á stofn, sjeu liklegir til 
að nota fjeð til skemtiferðar út yfír 
pollinn

Einar Jónsson: Jeg get ekki með 
góðri aamviaku hlaupið yfir að lýsa yfir 
þvi hjer í þessari háttv. deild, að því 
fleiri »bjargráð< sem koma frá háttv. 
bjargráðanefnd, því leiðinlegri verða 
þau fyrir mjer.

Þgskj. 315 með þeirri till., sem þar á 
er þrykt og nú liggur fyrir hv. deild, 
er eitt af þeim þgskj., sem jeg get ekki 
litið á öðruvísi en með fyrirlitningu. 
Það nær ekki nokkurri átt, að konur á 
íslandi kunni ekki að búa til og hag- 
nýta mat á heimilum sinum. ' Og það 
nær þá ekki heldur nokkurri átt að 
kasta nú peningum til þess að senda 
utan karlmann og kvenmann, sem eng- 
inn veit hvað á að gera. Get jegtekið 
undir það með háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. 
Ó.), að hjer muni vera á ferðinni bitl- 
ingur handa einhverjum, sem þurfandi 
þykist. Jeg held, að hann hafí komist 
alveg rjett að orði um það.

Jeg verð að koma að þvi aftur, að 
Alþt 1918. B. (29. löggjafarþÍBg)

jeg get ekki með nokkru móti kannast 
við, að islenakar konur kunni ekki að 
búa til sæmilegan mat úr þeim venju- 
legu efnum, sem þeim eru i hendur feng- 
in, og hættan mun meiri á þvi, að 
skortur verði á matvöru eða matarefn- 
um, heldur en kunnáttu i matreiðslu. 
Jeg veit ekki betur en að islenskar 
konur sjeu prýðilega vel til þess gerðar, 
eins og margs annars.

Hæstv. forsætisráðherra komst svo að 
orði, að þingið ætti að reyna að bjarga 
sjer og landinu á sem heppilegastan og 
rjettastan hátt á komandi vetri, en það 
ætti þá alla jafna að vera kallað sam- 
an til starfa á heppilegum og rjettum 
tíma til að bjarga sjer.

Hæstv. forsætisráðherra mintiat lika á 
Samverjann og kvað þar vel og rjett 
að orði. Samverjinn hefir bjálpað mörgu 
fólki. En jeg veit ekki betur en að 
Samverjinn hafi veitt fólkinu og muni 
veita þvi fullgóðan mat, þótt þessi till. 
væri ekki samþykt. Tiil. erþví óþörf, 
og i henni felast engin bjargráð. Er 
hún i minum augum, eins og aUflest frá 
bjargráðanefndinni, hreint og beint 
ómark.

Að svo Btöddu mun jeg ekki lengja 
urar. frekar. Gæti jeg sagt margt fleira 
um málið, en kæri mig ekki um það, 
enda þykist jeg þegar bafa gefið það 
fullgreinilega i skyn, að jeg muni ekki 
greiða atkvæði með tillögunni.

Frsiu. (Jðrundur Brynjólfason)í 
Hæstv. forsætisráðherra heflr nú þegar 
að nokkru tekið áf mjer ómakið, þar 
sem hann hefir drepið á nokkur af þeim 
atriðum i ræðum tveggja þro., er mót- 
mælt hafa till.

En háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) virtist 
misskilja tilgang till., að minsta kostí 
um utanförina. Það getur nú verið min 
sök, þvi að jeg hefi má ske farið litið
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út í tilganginn með þessari utanför áð- 
an þegar jeg talaði. Það er ekki ætlun 
vor, að þessir menn fari í skóla,_ til 
þess að læra þar tilbúning matar, held- 
ur fari þeir til þess að kynna sjer stjórn 
og tilhögun erlendra almenningseldhúsa, 
hverekonar áhöld sjeu heppilegust til 
matreiðslunnar o. s. frv., eða með öðr- 
um orðum að kynna sjer alt, er lýtur 
að ytra fyrirkomulagi og stjórn slíkra 
fyrirtækja. Þetta ætlum vjer vel kleift 
þeim, sem eru vel inni í þessum hlut- 
um, — því að ekki viljum vjer, að 
sendir sjeu aðrir en þeir, sem eru vel 
að sjer — og ættu þeir því að geta 
kynt sjer þetta á 2 mánuðum. Það er 
kunnugt, að slíkar stofnanir starfa bæði 
vetur og sumar, en eru einkum nauð- 
synlegar að vetrinum, og er það því 
ætlun nefndarinnar, að mennirnir fari 
utan með »Botníu« næst, og komi þá 
aftur i septembermánuði í haust. Þarf 
auðvitað ekki að biða eftir þeim með 
allan undirbúning, því að hjer mætti 
auðvitað fyret og fremst útvega eldi- 
við, húsnæði og ýmsan annan útbúnað 
til starfrækslunnar, og ennfremur aíia 
sjer þeirra áhalda, er fáanleg eru hjer 
og enginn vafi er á að þarf á að halda. 
£n annars býst jeg nú við, að þessum 
sendimönnum yrði falrö að gera inn- 
kaup á nauðsynlegum áhöldum.

Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) færði það 
og sinu máli til stuðnings, að það væri 
óþarft að senda menn utan, því að vjer 
hefðum reynsluna, þar sem væru sams- 
konar mötuneyti heima. Það er rjett, 
sem hann tók íram, að hjer er að ræða 
um samiagsmötuneyti við ýmsa skóla, 
Samverjann og mötuneyti manna í ver- 
búðum. £n þess ber að gæta, að þetta 
alt er i svo tiltölulega smáum stil, að 
þar eru ekki nema nokkrir tugir manna, 
sem matreitt er fyrir. En við því má 
búast, að starfinu verði að haga á ann- 
an veg, ef búist er við að margir menn,

jafnvel svo að mörgum hundruðum skiftir, 
matist á sömu stofnun.

Sami háttv. þm. (M. Ó.) kvað þetta 
fyrirkomulag koma helst einhleypura 
mönnum að notum. Qeti það bætt þeirra 
kjör, tel jeg það þegar góðra gjalda 
vert, eins og högum slíkra manna er 
háttað yfirleitt hjer á landi. En svo 
ber þess og að gæta, að það eru allar 
líkur til þe8s, að margir þeir, er heim- 
ili eiga, leiti á þessa staði. Og jeg bið 
háttv. þm. (M. Ó.) að athuga það, að ef 
margir menn verða bjargarvana, þá er 
hagur fyrir bæjarfjelagið að veita þeim 
fæði á þennan hátt. Því fólki, sem 
ekki hefir því fleiri börn, getur slik 
hjálp orðið miklu notadrýgri en þótt 
það fengi nokkrar krónur, og bæjar- 
sjóði yrði það mikill sparnaður. En 
þetta á því að eins við, að fyrirtækinu 
sje almennilega stjórnað. Get jeg því 
engan veginn fallist á, að óþarfi sje að 
senda mann eða menn utan í þessu 
skyni. Vjer þekkjum ekkert til þess- 
ara stofnana, og fyrir stríðið þektust 
þær ekki erlendis, með því fyrirkomu- 
lagi, sem nú er á þeim, hvað þá heldur 
hjer. Og frá því, að fyrat var byrjað 
með þær, hafa þær tekið mikium stakka- 
skiftum til bóta, og er fullyrt, að fyrir- 
komulagið sje miklu betra nú en í 
byrjun.

Viðvíkjandi því, sem háttv. þm. (M. 
Ó.) sagði, að útlendingar hefðu ýmsar 
þær fæðutegundir, er ódýrari væru, en 
við hefðum ekki, einkum úr jurtaríkinu, 
þá viðurkenni jeg það rjett vera. En 
það var ekki meiningin, að þessir menn 
ætli að fara utan til að iæra erlendis 
að blanda fæðutegundir. Þess er kraf- 
ist, að þeir kunni það áður. Og þeir 
eiga ekki að semja sig að sið annara, 
nema að því leyti, sem best á við hjer.

Annars hygg jeg, að þessi ummæli 
háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) hafi verið 
sprottin af skjótri athugun málsins, en
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ekki af því, að hann sje því andvígur. 
Hygg jeg, að hann muni sjá það við 
nánari athugun, að gott eitt geti af 
þessu leitt.

Háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.) sagði, að 
með till. þessari væri samþykt van- 
traust á hússtjórnarskólanum. Það nær 
auðvitað ekki neinni átt, því að á nefndri 
stofnun beinist kenslan í nokkuð aðra 
átt. Og ekki skil jeg, að það geti kom- 
ið til mála, að þessi ferð yrði einungis 
til skemtunar, ef fjeð yrði veitt, og það- 
an af síður, að þetta geti álitist bitling- 
ur. Þetta er ekki það mikið fje, að sá, 
eða þeir, sem nýtur þess, verður að fara 
sparlega með það, og hrekkur auðvitað 
ekki til, og verður vitanlega að gera 
grein fyrir því, hvernig hann hefir var- 
ið því. Jeg ímynda mjer, að þeir, sem 
fara nú þessa erindis, geri það ekki af 
þvi, að þeim þyki það skemtilegt, held- 
ur af þeirri nauðsyn, er þeim þykir 
vera á þessu máli.

Háttv. 2. þm. Rang. (E. J.) virtist líta 
till. þessa illu auga og fann henni alt 
til foráttu. Skal jeg ekki kljást neitt 
við hann um málið, en þess raætti þó 
geta, að öðrum augum hafa aðrir litið á 
þetta mál, er fult svo góð skilyrði hafa 
haft tii þess að dæma um það af ein- 
hverri þekkingu og viti eins og þessi hv. 
þm. (Sv. Ó.). Annars skal jeg ekki fjöl- 
yrða um ræðu hans, þvi að hún gaf 
ekkert tilefni til þess.

Einar Arnórsson: Jeg get fyrir 
mitt leyti ekki gert mjer nægilega grein 
fyrir því, hver nauðsyn er á að senda 
menn utan til að kynna sjer fyrirkomu- 
lag almenningseldhúsa.

Það, sem mjer sýnist fyrst þurfa til 
að hrinda slíku af stað, eru menn með 
heilbrigðri skynsemi, sem kunna að halda

spart á peningum, kaupa inn vörur, 
halda reikninga og búa til mat, eða i 
fám orðum sagt, ráðdeildarsamt, spar- 
samt og stjórnsamt fólk. Mjer virðist 
of skammur timi til þess að láta menn 
læra raatgerð, enda væri það líka óþarft, 
enda mun tilætlunin ekki vera sú, að 
þessir menn læri matgerð. Auðvitað má 
vera, að þeir, sem út færu, gætu sjeð 
og lært eitthvað þarflegt. En hjer í 
deild munu þeir þó margir, er ekki 
hafa trú á þvi, að slík utanför geti að 
þessu leyti komið að verulegu gagni. 
En þar með er alls ekki gefið, að Al- 
þingi eigi ekki að sinna þessu máli. 
Þetta skipulag hefir reynst vel sumstað- 
ar erlendis, sparað fje og ljett mönnum 
lífið á ýmsan hátt. Sje jeg ekki, að 
öllu óreyndu, ástæðu til að ætla annað 
en að sama gæti orðið hjer á landi, og 
þó auðvitað að eins i kaupstöðum og 
8tærri sjávarþorpum.

En þótt þingið geti ekki beint felt sig 
við að veita styrk til utanfarar, þá sje 
jeg ekkert því til fyrirstöðu, að þingið 
styrki málið á annan hátt og gefi stjórn- 
inni heimild til að veita styrk til þess 
að koma fyrirtækinu á fót. Með það 
fyrir augum get jeg greitt atkvæði með 
till. til 2. umr., og er þá hægur hjá að 
orða greinina svo, að styrkur til þessa 
fyrirtækis sje ekki látinn vera komin 
undir utanför.

Það má nú vel vera, að þeir, er hugs- 
að hafa þetta mál enn rækilegar en jeg, 
hafí getað fundið fullgildar ástæður fyrir 
þvi, að sendiförin sje nauðsynleg. Skál 
jeg ekkert um það segja, en fæstir munu 
þó geta dæmt um það atriði til nokk- 
urrar hlítar.

Jeg vildi gera mönnum það skiljan- 
legt, að þótt jeg geti ekki verið með 
till. svo orðaðri, þá sje jeg ekki ástæðu

71*
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til þess að meina benni að ganga til 2. 
umr., ef þá mætti breyta henni i það 
horf, er við mætti una.

Malthías Ólafsson: Það er rjett 
til getið hjá háttv. 1. þm. Reykv. (J. 
B.), að jeg er ekki mótfallinn málinu, 
þótt jeg sje ekki með þvi að senda út 
menn. Jeg er málinu einmitt hlyntur. 
En hitt er skakt, að jeg bafi ekki hugs- 
að um málið. Jeg hefi hugsað þetta 
raál eins og allar aðrar samvinnuleiðir 
eða samiag8aðferðir. Er jeg að tals- 
verðu leyti samþykkur þessari aðferð, 
en að vegurinn sje sá, að senda utan 
menn, verð jeg að haida fram að sje 
algerlega akakt. Jeg hefi sýnt fram á 
það áður, að slikt er til hjer, og þarf 
þvi ekki að senda menn til þess að fá 
nýja og dýra þekkingu á því erlendis 
Enginn vafi er á þvi, að sá maður, sem 
staðið hefir vel fyrir litlu kosthúsi, geti 
staðið fyrir stóru, og þarf ekki annað 
en stækka húsakynnin og auka ailar út- 
veganir matvæla.

Alt, sem hjer þarf, eru »praktiskir« 
menn og ráðvandir menn. Ef senda á 
út mann eingöngu tii þess að læra að 
stjórna þessu, þá er það misskilningur. 
Það er ekki sagt, að það fólk, sem kann 
að búa til mat, sje ætið »praktiskasta« 
fólkið. Það þarf að hafa nægilegt fje 
milli handa, svo að það geti keypt inn 
i stórum stil. Og enn fremur þarf það 
gott húanæði. Það þarf að vera fólk, 
sem kann að hagnýta peningana sem 
best og haga blðndun fæðunnar svo, að 
sem notadrýgst sje og næringarbest. En 
þetta liggur i eðli hvers »praktisks« 
manns og húsmóður. Það verður að 
koma upp nokkurskonar þjóðarmat- 
reiðslu, þar sem fengið sje sem mest úr 
innlendum afurðura og efnum. Það væru 
ef til vill aðalþægindin við þetta, að 
vjer lærðum að nota islenskar matjurtir, 
og hver veit pema oss tækist þá að hag-

nýta 088 purpurahimnuna og mariu- 
kjarnann.

Það er ekki nokkur vafi á þvi, að 
það getur verið sjerstaklega gott fyrir 

„ lausafólk, og mikill sparnaður að því, 
en jeg hefi áður tekið það fram, að fyrir 
þá, sem hafa börn, muni það ekki verða 
svo mikill Bparnaður að kaupa matinn 
á þessum stöðum, því að börnin þurfa 
talsvert mikið fyrir utan það, sem þau 
fá þar; þau þurfa t. d. meiri mjólk, enda 
hefir reynslan orðið sú, þar sem slík al- 
menningseldhús hafa verið, að fjöiskyld- 
um með mörg börn hefir varla þótt það 
borga sig að matast þar. En það hefir 
þótt langt um ódýrara fyrir menn, sem 
sem hafa orðið að ganga að fæðu sinni 
annarsstaðar, utan heimilis síns, og vit- 
anlega orðið að borga lífsuppeldi sitt. 
Allir vita líka, að það er miklu betra 
að matreiða i stórum heldur en smáum 
stíl; þarf ekki annað en benda á bök- 
unarhúsin í því efni, enda sjá menn 
það oftast, að það verður miklu ódýr- 
ara að láta baka þar en heima hjá sjer, 
nema þá því að eius, að þau taki óhæfi-
lega hátt verð fyrir.

Jeg raun því styðja að því, að þetta 
fyrirtæki verði styrkt með einhverju 
fjárfraralagi, en með því að vitaniegt 
er, að það kemur Reykjavíkurbæ að 
mestu gagni, þá þætti mjer sanngjarnt, 
að hann legði til fullan helming, en ekki 
’/< hluta, þess fjár, er til þarf.

Háttv. 1. þm. Reykv. (J. B.) bjóst við, 
að hægt væri að undirbúa alt saman 
meðan sendimennirnir væru utanlands, 
en það er ekki rjett. Það er ekki hægt 
að undirbúa svo sem neitt fyr en þeir 
koma aftur og segja, að svona og svona 
eldavjelar og svona og svona áhöld 
þurfi að kaupa, því að það segir sig 
sjálft, að t. d. eldavjelarnar þurfa að 
vera miklu stæri i og betri en bjer tíðk- 
ast, ef þetta á að borga sig, sem auð- 
vitað er að það á að gera.
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Þ& bjóst sarai háttv. þm. (J. B.) við 
að ýmsir raenn, sem hafa fjölskyldu, 
mundu kaupa roat þar. Jeg get nú 
ekki hugsað mjer það, að minsta kosti 
ekki um þá, sem þegar hefðu sett bú. 
(B. J.: Þeir senda eftir matnum og 
borða hann heima hjá sjer). Þeir þurfa 
þó ekki stóru pottana til þess að borða 
úr heima hjá sjer, en það er reyndar 
annar bostur við það. Þcir komast af 
með miklu minna húsnæði, því að þeir 
þurfa ' enga geymslu, að eins tæki tii 
þess að hita matinn hjá sjer. Þess vegna 
verður þetta ódýrara, og því í alla staði 
æskilegt, að það komist á. En jeg verð 
að halda þvi fram, að það sje engin 
þörf á að vera að senda menn út úr 
landinu til þess að koma þessu i fram- 
kvæmd. Það, sem til þess þarf, eru 
duglegir og »praktiskir« menn, sem 
kunna til matreiðslu. Það verður að 
búa til sæmilega rjetti úr þeim fæðu- 
tegundum, sem hægt er að fá á landi 
bjer, og þá dugir auðvitað ekki að fara 
stranglega eftir þvi, sem menn kunna 
að hafa lært í útlendum matreiðslubók- 
um áður.

Frstn. (Jörundur Brynjólfsson):
Jeg hefi ekki haft tækifæri til þess að 
bera mig saman við meðnefndarmenn 
mína ura það, hvernig þeir mundu taka 
því, ef þingsályktunartill. verður breytt, 
en þykist þó geta sagt, að þvi mundi 
verða vel tekið, ef menn að eins vildu 
hafa eitthvert annað orðalag.

Jeg vona, að till. verði visað til sið- 
ari umr.

Viðvikjandi því, sem háttv. þm. V.- 
ísf. (M. 0.) sagði síðast, vil jeg geta 
þess, að jeg er honum þakklátur fyrir 
margt af því. Hann hefir á marga lund 
stutt mitt mál og það, sem jeg hefi sagt 
um nauðsyn þá, er væri til þess að 
koma því fram. Jafnvel það atriði, sem 
jeg mintist á, að senda þyrfti menn ut-

an, þá var það einmitt af þvi, að hjer 
mun skortur á áhöldum, sem til þurfa, 
og væri því gott, að þeir gætu fengið 
að sjá, hver áhöld væri hagkvæmast 
að nota.

Háttv. þm. (M. 0.) lýsti þvi mjög 
greinilega, að hann hefði opin augu 
fyrir nauðsyn og nytsemi þessa máls. 
Get jeg því verið honum þakklátur fyr- 
ir flest af því, sem hann sagði.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 12:3 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til siðari umr. með 12:3 

atkv.

Á 53. fundi í Nd, föstudaginn 21. 
júni, var till. tekin til síðari umr. 
(A. 315, 372, 376).

Frsm. (Jörundur Bryujólfsson):
Bjargráðanefnd hefir leyft sjer að bera 
fram brtt. á þgskj. 372. Mergur brtt. 
þeasarar er sá, að »álítist þess eigi þörf 
að senda menn utan i þessum erindum, 
er landsstjórninnj heimilt að verja fjenu 
til styrktar því, að almenningseldhúsi 
verði komið á fót*.

Bjargráðanefnd hefir gert þetta fyrir 
þá sök, að við fyrri umr. málsins komu 
hjer fram raddir, að eigi mundi ástæða 
til að senda menn utan, en hins vegar 
nauðsynlegt að koma almenningseldhúsi 
á stofn. En það má fullyrða, að bjarg- 
ráðanefnd leggur samt engu að síður 
áherslu á, að vandað sje til vals þeirra 
manna, sera eiga að veita eldhúsinu 
forstöðu, því að án þess mundi það ekki 
geta náð tilgangi sinum. Ef hjer eru 
einhverjir heima, sem beinlinis þekkja 
af eigin sjón og reynd, hvernig almenn- 
ingseldhús eru starfrækt erlendis, og 
þeir geta veitt almenningseldhúsi for-
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stöðu hjer, þá vitanlega gefur nefndin 
ekki um, að menn sjeu sendir utan í 
þessum erindum, en nefndin leggur ríka 
áherelu á, að val forstöðumannanna 
verði sem allra best vandað.

Nefndin litur enn fremur svo á, að 
fyrirtæki þetta sje svo gagnlegt og 
mundi koma að svo miklum notum, að 
hún telur sjálfsagt, að þingið ýti undir 
framkvæmdir þess. Eins og vjer þekkj- 
um, hefir almenningseldhúsum verið 
komið víða upp erlendis og gefist vel. 
Má t. d. fá góða máltíð fyrir 75—90 
aura, og eftir því verðlagi, sem nú er 
á matvöru, munu menn sjá, að þetta 
er miklu ódýrara en kostur heima.

Jeg sje eigi ástæðu til að fjölyrða 
um þetta frekar, en vænti, að háttv. 
deild taki málinu vel, því að hjer er 
um mjög svo mikilsvert mál að ræða.

ATKVGR.
Brtt. 372, 1. samþ. með 12:1 atkv.
— 372, 2. samþ. með öllum gr. atkv.
Till, svo breytt, samþ. með 16:5 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: M. Ó., P. J., P. Þ., S. S., S. St, 
Þorl. J., Þorst. J., B. Sv., B. K., 
B. St., G. Sv., J. J., J. M, J. B., 
M. G., Ó. B.

nei: P. 0., St. St., Þór. J., E. J., M. P. 
Fimm þm. (Sv. Ó., B. J., E. A., 
E. Árna. og H. K.) fjaretaddir.

Till. afgr. til Ed.

Á 49. fundi í Ed., mánudaginn 24. 
júní, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um almenn- 
ingseldhús,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
i Nd. (A. 388).

A 50. fundi í Ed., þriðjudaginn 25. 
júni, var till. tekin til f y r r i u m r .

Eggert Pálsson: Það er að vísu 
yfir fáum að tala i þetta sinn, þó að 
jeg hins vegar vilji levfa mjer að gera 
stutta athugasemd, ekki þó svo mjög 
gagnvart till., setn hjer liggur fyrir, því 
að jeg geri ráð fyrir, að henni verði 
vísað til fjárveitinganefndar, þar sem 
hjer er um fjárepuremál að ræða, held- 
ur er athugasemdin almenns eðlis.

Sú hefir orðið raunin á um þetta þing, 
að inn á það hefir rignt till., sem miða 
að því að veita fje úr landssjóði til 
hins og þessa. í þingbyrjun var ákveð- 
ið, í því skyni að spara fje, að koma 
ekki með fjáraukalagafrv. á þessu þingi, 
heldur skvldu fjárbeiðnir koma fram í 
þingsályktunartill.formi, ef brýn nauð- 
syn væri. En nú eru þessar þingsálykt- 
unartill. orðnar svo margar, að sýnilegt 
er, að stór sparnaður hefði verið, að í 
stað þeirra hefði komið fram fjárauka- 
lagafrv. Þingið er nú búið að standa í 
hálfan þriðja mánuð, og þingsályktunar- 
till. hefir rignt niður allan þann tíma. 
Hafa eðlilega orðið um þær miklar 
umr. í báðum deildura þingsins, og þær 
þar af leiðandi kostað landssjóðinn mik- 
ið fje, án tillits til innihalds þeirra. 
Hefði fjáraukalagafrv. verið lagt fyrir 
þingið, hefði það tekið miklu minni 
umr. en allar þessar þingsályktunartill., 
sem verið er að koma með, auk þess 
sem líklegt er, að fjáreyðslan hefði ekki 
orðið eins mikil eins og með þessu móti, 
að vera að koma með eina og eina fjár- 
veitingatill., og það fram á allra sein- 
ustu daga þingsins.

Um till., sem hjer liggur fyrir, vil 
jeg ekkert segja að svo stöddu, gef ekki 
um fyrirfram að binda atkv. mitt, og 
það því síður, sem jeg býst við, eins 
og jeg er þegar búinn að taka fram,
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að henni verði vísað í fjárveitinganefnd 
og hún athuguð þar.

Forseti: Það er fyllilega rjett, sem 
háttv. 1. þm. Rang. (,E. P.) hefir bent 
á. En ástæðan ljggur líklega í því, að 
þegar þingið kom saman, var ekki bú- 
íst við, að það stæði eins lengi og raun 
er á orðin. Þesa vegna mun hafa rignt 
svo miklu af þingsályktunartill. niður i 
þinginu.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 7 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til siðari umr. með 6 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 534) með 6 shlj. atkv.

Á 55. fundi í Ed., þriðjudaginn 2. júlí, 
var till. tekin til s í ð a r i u ra r . (A. 
388, n. 428).

Frsm. (Eggert Pálsson): Jeg 
held, að það sje þýðingarlítið að fara 
mörgum orðum um till. þessa. Nefnd- 
in hefir fallist á efni og upphæð þá, 
sem farið er fram á í till., en vill 
breyta henni að formi.

Nefndin felst á að veita Reykjavík- 
urbæ 4000 kr. með því skilyrði, að fyr- 
irtækinu verði hrundið til framkvæmda 
strax næsta vetur. Hún lítur svo á, 
að þess muni full þörf þá, og verði það 
ekki þá strax, þá virðist engin þörf á 
að veita fjeð nú, þar sem þing kemur 
saman aftur 1. júli næsta sumar.

Hitt, að þingið gangi út frá, að sendir 
verði menn út til þess að kynna sjer 
máiið og afla sjer sjerstakrar þekkingar 
til að standa fyrir því, telur nefndin 
ekki nauðsyn, en vill þó ekki beint 
banna það, ef bæjarstjórnin, er varðar

mál þetta mestu, kynni að vera eða 
verða annarar skoðunar.

Jeg hefi svo ekki meira um mál þetta 
að segja.

ATKVGR.
Brtt. 428, 1. samþ. með 11 shlj. atkv. 

— 428, 2. samþ. án atkvgr.
Till., svo breytt, samþ. með 10 shlj.

atkv. og afgr. til Sþ., með fyrirsögn- 
inni:

TiUaga til þingsdlyktunar um styrlc til 
almenningseldhúss i Reykjavik,

Á 62. fundi í Nd., miðvikudaginn 3. 
júli, og á 56. fundi í Ed., sama dag, 
var útbýtt frá Sþ.

Tillögu til þingsdlyktunar um styrk til 
almenningseldhúss í Reykjavik, 
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Ed. (A. 441).

Á 6. fundi í Sþ., laugardaginn 6. júli, 
var till. tekin til u m r.

Enginn tók tii máls.

ATKVGR.
Till. samþ. með 19 shlj. atkv. og 

afgr. sem

ályktun Alþingis.
(Sjá A. 466).

16. EfniviOur i róðrarbáta.
Á 48. fundi í Nd, fimtudaginn 13. 

júni, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um efnivið 

til opinna róðrarbáta (A. 349).
Á 49. fundi i Nd., föstudaginn 14,
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júní, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða s k u 1 i.

Að till. forseta var ákveðin ein umr.

Á 50. fundi i Nd., laugardaginn 15. 
júní, var till. tekin til einnarumr. 
(A. 349).

Frsm. (Sigurður Stefánsson):
í raun og veru er það alt tekið fram í 
greinargerðinni, sem framsögumaður þarf 
að segja i þessu máli.

Jeg skal taka það fram, að það var 
eftir tillögum bjargráðanefndar, að þess- 
um skýrslum um róðrarbáta var safnað. 
Þótti nefndinni þörf á að grenslast eftir, 
hvernig ástatt væri um útgerðina.

Eins og sjest í greinargerðinni, hafa 
allir, sem skýrslu hafa gefið, látið 
þá skoðun i ljós, að haldist vjelbáta- 
útgerðin í svipuðu horfi sem hingað til, 
sje ekki bein þörf á að fjölga róðrarbát- 
um. En fari svo, að hún teppist að 
meira eða minna leyti, sje ekki einungis 
þörf á að viðhalda þeim róðrarbátum, 
sem við höfum, heldur og brýn nauðsyn 
á að íjölga þeim.

Eins og nú stendur á, getum við bú- 
ist við því á hverri stundu, að vjelbáta- 
útgerðin teppist. Og komi það fyrir, er 
sjávarútvegurinn illa kominn, ef ekki 
er hægt að leita sjer bjargar á sjónum 
með öðru móti. En þá er og víst, að þeir 
róðrarbátar, sem við eigum til nú, eru 
alveg ónógir til að reka útgerð í Hkingu 
við það, sem hingað til hefir verið gert.

Nefndinni duldist ekki, að erfitt yrði 
að útvega svo mikinn efnivið, sem þyrfti 
til þess að fjölga róðrarbátum að mun. 
En hins vegar þótti nefndinni sjálfsagt, 
að ekki yrði undir höfuð lagst að afia 
efniviðar til viðhalds þeim bátum, sem 
við höfum nú, en þeir eru um 2000

takins eftir skýrslunum. Nú er hvergi 
til efniviður til báta, nema á Akureyri, 
og auk þess mun lítið eitt til hjer í 
Reykjavík.

Bjargráðanefnd leit svo á, að hjer 
væri um mjög verulegt.bjargráð að ræða, 
og því mætti eigi dragast lengur að 
gera ráðstafanir til þess að bæta úr 
þessum skorti. Þær yrði að gera svo 
skjótt, að í haust yrði að minsta kosti 
nægur efniviður til viðhalds, og æski- 
legt, að nokkrar birgðir yrðu til auk- 
inna bátasmiða.

Nefndin hefir ekki farið fram á að 
heimila stjórninni neina fjárhæð til þessa. 
Hún leit svo á, að þessir aðdrættir yrðu 
faldir landsversluninni, og kæmi kostn- 
aðurinn þá fram í reikningum hennar.

Það má ganga að því vísu, að all- 
erfitt muni að fá bátavið. Það veltur 
á þvi, hvort samgöngur vorar við Dan- 
mörku teppast Danmörk er eini stað- 
urinn, sem um er að ræða; þaðan gæt- 
um við fengið bátavið frá Svíþjóð. Og 
þvi fremur er ástæða til þess að vinda 
sem bráðastan bug að þessu máli, sera 
margir munu nú hræddir um, að sam- 
göngur við Norðurlönd teppist.

Þessi orð mín heyrast ekki af hæstv. 
stjórn, þar sem enginn ráðherranna er 
viðstaddur hjer í salnum, en jeg vona, 
að greinargerðin sje nægileg til þeas, að 
hæstv. stjórn sinni till.

Pjetur Ottesen: Jeg get ekki 
látið hjá líða að þakka háttv. bjarg- 
ráðanefnd fyrir þessa till. Hún er orð 
í tima talað, og álít jeg hana einhverja 
þá bestu og sjálfsögðustu bjargráðaráð- 
stöfun, sem unt er að gera á þessu 
landi. Það getur altaf komið fyrir á 
þessum voðatimum, að aðflutningar geti 
tepst á þeim vörum, sem öll stærri útgerð 
er rekin með, en það eru steinolía og kol. 
Er þá ekki annað að leita en til róðr-
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arbátanna. Og þá er nauðsynlegt að 
hafa nægan efnivið til þess að halda 
þeim við og fylla í skörðin.

Á siðasta þingi hreyfði jeg ásamt hv. 
1. þm. Reykv. (J. B.) þessu máli í bjarg- 
ráðanefndinni. Var okkur falið að leita 
upplýsinga um bátaviðarbirgðir hjer í 
Reykjavík. Það kom þá í ljós, að hjer 
voru þá mjög miklar birgðir af bátavið, 
svo að af frekari framkvæmdum í þessa 
átt varð ekki i það sinn.

En nú er altaf að kreppa meir og 
meir að, og upplýsingar þær, sem hv. 
frsm. (S. St) mintist á um opna báta, 
sem til eru i landinu, og efnivið til báta- 
gerðar, sýna það, að það má ekki leng- 
ur dragast, að eitthvað sje aðhafst til 
tryggingar þvi, að ekki verði báta- 
skortur. Því að ef aðflutningar teptust, 
væri ilt, ef við þyrftum að standa sem 
glópar og befðum ekki fleytu til þess 
að fara á út fyrir landsteinana.

Jeg vona þvi, að hæstv. stjórn verði 
vel við þessari áskorun og að háttv. 
deild láti till. ná fram að ganga.

Bjarni Jónsson: Mjer þykir vænt 
um að sjá þessa tili, en þykist þó ekki 
þurfa að mæla með henni. Bæði hefir 
háttv. frsm. (S. St.) og háttv. þm. Borg. 
(P. 0.) gert það rækilega, og svo bar 
jeg sjálfur fram þessa sömu till. fyrir 
nokkru. Mætti vísa háttv. þm. til ræðu 
minnar í því máli, er jeg auk þess hefi 
látið prenta. Jeg skal ekki endurtaka 
það, sem jeg sagði þá, en vænt þætti 
mjer um, ef nefndin vildi tína upp aft- 
ur þau atriði, er þeir drápu fyrir mjer 
um daginn, þar til þau væru öll korain 
til skila.

Frsm. (Signrdur Stefánssou):
Háttv. þm. Dala. (B. J.) kvað þessa till. 
upptining úr fyrri till. hans. Auðvitað 
er till. engu verri fyrir það. En jeg

Alþt. 1918. B. (39. löggjafarþing).

skal þó geta þess, að áður en háttv. 
þm. (B. J.) bar fram till. sínar hafði 
bjargráðanefnd haft þetta mái til með- 
ferðar og gert ráðatafanir til þess, að 
skýrelum um róðrarbáta yrði safnað.

Jeg skal ekki draga úr heiðri háttv. 
þm. Dala. (B. J.), en vildi að eins taka 
það fram, að hjer er ekki um neinn 
upptíning að ræða, heldur hafði nefnd- 
in þegar lagt drög fyrir, að þetta yrði 
gert.

Bjarni Jónsson: J'eg sagði ekki, 
að háttv. bjargráðanefnd hefði tlnt þetta 
upp úr minum till., en óskaði að eins, 
að hún vildi tína upp þau atriði, er 
feld hafa verið. Það er ekki auðvelt 
að vita, hvað nefndin gerir í pukri, en 
hitt liggur þó i dagsljósi, sem prentað 
er í þingskjölum og þingræðum.

Jeg ætla mjer ekki þá dul að vera 
vitrari en háttv. bjargráðanefnd. En 
mjer þykir vænt um, að hún tekur nú 
upp þessa till., er hún drap fyrir mjer 
um daginn með atkv. sinum.

Jeg vona, að þessi orðaakifti verði 
ekki til þess, að háttv. nefnd forðist að 
tina hið annað einnig upp, sem hún 
feldi fyrir mjer.

Frsm. (Sigurður Stefánsson):
Jeg skal að eins geta þess, að bjarg- 
ráðanefnd hafði þegar athugað og haft 
til meðferðar mörg þau atriði, er háttv. 
þm. Dala. (B. J.) bar fram í tillögum 
sínum.

Bjarni Jónsson: Háttv. bjargráða- 
nefnd er þá ekki eins bráðlát og þm. 
Dala. En annars ættu þeir, aem liggur 
á að komast heim af þingi, að kynna 
sjer málin fljótar og hraða þeirn meir 
en þm. Dala., sem þarf alls ekki að 
komast heira.

72
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ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 16 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. afgr. til Ed.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr. 
Till. afgr. sem

ályktun Alþ in g i s. 
(Sjá A. 386).

Á 46. fundi í Ed., þriðjudaginn 18. 
júní, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um efnivið 
til opinna róðarbáta.
eins og hún var samþ. við eina umr. í 
Nd. (A. 367). '

Á 47. fundi í Ed., fímtudaginn 20. 
júní, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að till. forseta var ákveðin ein umr.

Á 48. fundi i Ed., föstudaginn 21. 
júni, var till. tekin til einnar umr. 
(A. 367.).

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg hjelt, að einhver mundi taka til 
máls, til þess að skýra hvernig ætlast 
er til, að þingsál. þessi verði framkvæmd, 
því að jeg álít till. sjálfa alls ekki nógu 
ljósa í þvi efni.

Þar er ekki beinlinis heimilað fje til 
þess að kaupa efnivið fyrir, ef lands- 
stjórnin getur ekki útvegað hann með 
öðru móti.

En ef til þess er ætlast, að ekki verði 
lengra gengið en að landsstjórnin geri 
ráðatafanir til útvegunar hjá þeira, sem 
annast aðflutninga til landsins, þá er 
hægt við það að una, En eftir till. get 
jeg ekki búist við, að lengra verði 
gengið.

ATKVGR.
TilJgr. samþ. með 8 shlj. atkv.

17. Erfðaábúð þjóðjarða og 
kirkjujarða.

Á 51. fundi í Nd., þriðjudaginn 18. 
júní, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um erfða- 
ábúð á þjóðjörðum og kirkjujörðum (A. 
364),

Á 52. fundi i Nd., fimtudaginn 20. 
júní, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 53. fundi í Nd., föstudaginn 21. 
júní, var till. tekin til einnar umr. 
(A. 364).

Flm. (Björn R. Stefánsson):
Þegar þing þetta kom saman í vor, hygg 
jeg, að það hafi verið vilji og von flestra 
eða allra utanbæjarþingmanna, að það 
stæði sem allra styst, enda var þá eigi 
búist við, að sambandsmálið tefði tím- 
ann, eins og nú hefir raun á orðið.

Þess má geta, að ruargir þingmenn i 
Reykjavík voru svo framsýnir, að þeir 
sáu fyrir, að þingið mundi standa lengi.

Þeir þm., sem vonuðu og vildu, að 
þingið stæði ekki lengi, komu sjer sam- 
an um að tefja ekki störf þess með 
því að flytja þau mál, er mættu bíða að 
skaðlausu næsta sumars. Að minsta
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kosti vorn samtök um þetta í þeim 
flokki, sem jeg telst til.

Eftir þessu samkomulagi hefi jeg hag- 
að mjer og gengið lengra í því en átt 
hefði að vera, eftir því sem nú er fram 
komið. Því að jeg tel fjarri fara, að 
lög um erfðaábúð megi bíða að skað- 
lausu næsta Bumars, hvort sem á það 
er litið frá sjónarmiði þeirra, sem vilja 
selja sem fyrst þessar þjóðareignir, sem 
og hinna, er vilja, að landið haldi þeim 
og heldur auki þær en eyði þeim.

Jeg tók það fram í fyrra, að ef bygg- 
ingarskilmálar leiguliða væru ekki færð- 
ir í það horf, sem jeg teldi æskilegt, 
þannig að þeir hefðu sömu hvöt til að 
bæta ábúðarjarðir sínar eins og þeir 
ættu þær sjálfir, þá vildi jeg heldur, að 
landið seldi jarðirnar, heldur en láta 
við svo búið standa. Én helst vildi jeg, 
að landið ætti jarðirnar áfram, ef hægt 
væri að búa svo um, að þær yrðu eins 
vel setnar og eins mikið bættar sem 
sjálfsábúðarjarðir. En það tel jeg að 
fengist með erfðaábúð i líkingu við 
það, sem gert var ráð fyrir i frv. því, 
sem jeg flutti í fyrra. Þar gerði jeg 
grein fyrir, hvernig jeg vildi koma 
þe8su fyrir, að landbúnaðarnefnd svæfði 
málið.

Eftir þjóðjarðasölulögunum hefir stjórn- 
in eiginlega ekki heimild til þess að 
neita um kaup á jörðum, nema hlunn- 
indi fylgi jörðunum eða aðrar sjerstak- 
ar ástæður sjeu fyrir hendi. Þess vegna 
virðist mjer það ligggja í hlutarins eðli, 
að þeim, sem eigi vilja selja jarðirnar, 
ætti að vera það áhugamál að stöðva 
eftirsókn leiguliða til þess að kaupa 
þær. En sje það eigi hægt með erfða- 
ábúð, mun það eigi verða með öðru 
móti.

Kaupbeiðnirnar drifa að úr öllum

áttum, svo að innan litils tíma verða 
allar þær jarðir seldar, sem seldar verða, 
ef salan heldur áfram.

Jeg hafði jafnvel vonast eftir, að 
stjórnin mundi leggja fyrir þetta þing 
frv. um erfðaábúð. Því að mjer er kunn- 
ugt um, eftir því sem fram kom í fyrra 
að minsta kosti, að meiri hluti hennar 
er mótfallinn sölu þjóðjarða. Þvi hefði 
verið eðlilegt, að hún hefði flýtt fyrir 
erfðaábúðarlögunum, til þess að draga 
úr eftirsókninni.

Einnig veit jeg um allmarga leigu- 
liða, sem eiga ósvarað frá stjórnarráð- 
inu 1—2 ára gömlura kaupbeiðnum, að 
þeir ætluðu að bíða fram yflr þetta 
þing með að herða á svörunum og draga 
sig alveg til baka, ef á þessu þingi 
yrðu samþykt erfðaábúðarlög, svipuð frv. 
því, sem jeg flutti í fyrra.

Aðrir hættu við að sækja um kaup á 
býlum sínum síðastliðið vor, af sömu 
ástæðu. Þeir ætluðu að biða og sjá, hvað 
þetta þing gerði. En jeg fæ eigi skilið, 
að þessum mönnum litist biðin álitleg 
ef þessi till. verður feld.

Jeg drap á það áðan, að þeim, sem 
eigi vildu selja jarðirnar, ætti að vera 
það áhugamál, að erfðaábúðarlög kæm- 
ust á sem fyrst, og þeir hinir sömu 
menn ættu því að vera tillögu minni 
hlyntir, þvi að eins og menn vita og 
jeg hefi líka drepið á áður, verður bráð- 
lega svo komið, ef salan beldur áfram, 
að ekki verður annað óselt af þjóðjörð- 
um og kirkjujörðum en hlunninda- og 
kostajarðirnar mestu, Bem eigi verða 
seldar, eða þær jarðir, Bem eru sjerstak- 
lega vel fallnar til stórfeldra umbóta, 
Þær einar verða þá eftir í höndum leigu- 
liða.

En þar sem þjóðjarðasölumenn gera 
bvo mikið úr þvi, hve sjálfsábúðarjarðir

7í*
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sjeu betur setnar og betur ræktaðar, þá 
skil jeg ekki, að þeir geti unað við, að 
bestu jarðirnar sjeu i höndum leigu- 
liða. Ef þeim er svo mikið áhugamál, 
sem virðist, um lakari jarðirnar, hjelt 
jeg, að þeir vildu tryggja landinu ein- 
hverjar umbætur á betri jörðunum.

Þá er að líta á þá hlið málains, sem 
að landssjóði snýr. Flestir gera sjer 
glæeilegar vonir ura framtið þessa lands. 
Hjer verði mjög starfað að ýmsum verk- 
legum framkvæmdum af landsins hálfu, 
og jarðir stigi þá í verði. Og mjer 
virðist rjettlátast, að hver njóti sinna 
verka. Ábúendurnir eiga að græða á 
sinum verkum, en eigi þvi, sem lands- 
sjóður lætur vinna. Samt vil ,jeg frem 
ur selja jarðirnar en halda ábúendum 
við þau kjör, sem þeir eiga nú við að 
búa.

Um þetta mál verður að eins ein 
umr,, og sje jeg eigi ástæðu til þess að 
fela nefnd málið til meðferðar. Eftir 
kynni minu af meðferð landbúnaðar- 
nefndar á því í fyrra kýs jeg helst, að 
hún verði ekki látin fjalla um það, enda 
liggur það ljóst fyrir.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 12:10 atkv, að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: S. St., Sv. Ó., Þorst. J., B. J., B.
K., B. St., E. J., H. K., J. B, M.
Ó., S. S., Ó. B.

nei: St. St., Þorl. J., Þór. J., E. A., G. 
Sv., J. J., M. G., M. P., P. 0.,
P. Þ.
J. M. greiddi ekki atkv.
Þrír þm. (B. Sv., E. Árna. og P.
J.) fjarstaddir,

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. afgr. sem

ályktun neðri deildar 
Alþ in g i s.
(Sjá A. 387).

til landsstjórnarinnar. 1144
- Lán banda ÁlafoBgverksmiðjn.

18. Lán handa Álafossverksmiðju.
Á 51. fundi í Nd., þriðjudaginn 18. 

júní, var útbýtt
Tillögu tilþingsályktunar um lán handa 

klœðaverksmiðjunni á Alafossi (A. 366).
Á 52. fundi i Nd, fimtudaginn 20. 

júni, var till. tekin til fyrri umr.

Frsm. (Þorleifnr Jónsson): Af
því að þingsályktunartill. þeirri, er hjer 
um ræðir, fylgir engin greinargerð, þá 
verð jeg í fám orðum að skýra hana 
nokkuð frá sjónarmiði fjárveitinga- 
nefndar.

Eigendur klæðaverksmiðjunnar »Ála- 
fos8« sendu fjárveitinganefnd erindi, þar 
sem þeir fara þess á leit, að landssjóð- 
ur láni þeim 100 þús. kr. til þess að 
auka og endurbæta verksmiðjuna. í 
nefndu brjefi skýra þeir og frá, hvernig 
þeir hugsa sjer að verja fjenu, og er 
það á þennan hátt:
1. Til kaupa áfleirivjel-

um til ullariðnaðar . kr. 40.000
2. Til kaupa á vjelum til

nærfata- og sokkagerð-
ar............................. — 15,000

3. Til kaupa á vjelum til 
þorskanetagerðar . . —

4. Til óhjákvæmilegra
25,000

mannvirkja .... — 20,000
Samtals kr. 100,000
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Eftir að fjárveitinganefndin hafði kynt 
sjer verksmiðjuna nokkuð nánar og feng- 
ið skýringar á því, I hverju endurbæt- 
urnar yrðu fólgnar, þá afrjeð hún að 
verða við beiðni verksmiðjueigenda og 
ber því fram till. á þgskj. 366. Hún 
varð að líta svo á, að hjer væri um 
afarþarft fyrirtæki að ræða, nokkurs- 
konar bjargráð á þessum tímum, er land- 
inu væri skylt að styðja, ef unt væri.

Það er öllum kunnugt, að i landinu 
sjálfu höfum vjer mikið meira en nóg 
efni til þess að klæða alt landsfólkið, 
nefnilega ullina. Og á þessum tímum 
er það hin mesta lífsnauðsyn að nota 
sem mest öll innlend efni, allar inn- 
lendar afurðir, til þess að vjer sjeum 
sem minst upp á aðrar þjóðir komnir, 
sem samband vort við getur slitnað 
þegar minst varir. Hygg jeg, að allir 
sjeu samdóma um það. Þess vegna 
verður að álíta ullarverksmiðjur og 
klæðaverksmiðjur nokkurskonar bjarg- 
ráð. En til þess, að nokkur von sje til 
þess að fullnægja fataþörfum landsbúa, 
verður sem raest að notfæra sjer nátt- 
úruöflin til vinnunnar.

Hjer hafa nú ötulir framtaksmenn 
hafist handa. Keyptu þeir Álafossverk- 
smiðjuna í fyrra og reka hana með 
dugnaði, að því er sjeð verður. Því 
fanst fjárveitinganefnd ekki óeðlilegt, 
að landið reyndi að styðja þá á þann 
hátt, sem hjer er farið fram á, með 
láni, til þess að bæta og fullkomna 
verksmiðjuna, svo að hún geti leyst 
meiri og margbreyttari störf af hendi.

Á siðari árum hafa verið flutt inn í 
landið kynstrin öll af fötum og fataefn- 
um. Bæði er nú það, að aðflutningar 
geta tepst eða minkað þegar minst 
varir. Og þótt svo væri ekki, þá væri 
þó nokkru kostandi til að framleiða 
mikið meira en nú af fatnaði úr ullinni 
okkar, þar sem útlenda efnið er nú rán- 
dýrt og oft handónýtt.

Nærfötin útlendu og sokkarnir, sem 
hjer fást í búðunum, eru ekki við okk- 
ar hæfi. Alt er skjóllaust, endingarlaust 
og geipidýrt. Nú ætla þessir menn að 
fá sjer vjelar til sokkagerðar og nær- 
fata. Er það í fyrsta sinni hjer á landi, 
að verksmiðjur gera tilraun til að fram- 
leiða prjónaðar vörur. Jeg skal geta 
þess, að jeg hefi heyrt, að hálfullar- 
sokkar kostuðu nú hjer í verslunum 
kr. 2,50, en ef þeir væru unnir hjer 
úr íslensku efni í íslenskum tóvinnu- 
vjelum, er ganga fyrir vatnsafli, myndu 
þeir að minsta kosti verða helmingi 
ódýrari. Mjer hefir verið frá þessu skýrt 
af kunnugum mönnum. Þá ætla þessir 
menn og að bæta við vefstólum og láta 
verksmiðjuna ganga nótt og dag. En 
nú mun ekki hægt að fá vefstóla, nema 
ef hægt væri að ná samkomulagi við 
eigendur »Iðunnar«. Og á þennan hátt 
hugsa eigendur Álafossverksmiðjunnar 
sjer að auka ullariðnaðinn, að bæta 
bæði við sig sokka- og nærfatavjelum 
og fjölga vefstólum.

Þá hafa þeir og hugsað sjer að koma 
upp vjelum til veiðarfæragerðar. Eftir- 
spurn eftir þorskanetum er að aukast 
meir og meir. Mjer hefir verið tjáð, að 
í Vestmannaeyjum einum væru um 30 
bátar, er stunda netaveiði. Þessir bát- 
ar þurfa hver 100—200 net, 60 faðma 
löng og 24 möskva djúp og möskvavidd 
4 þuml. Netin er ekki hægt að fá bú- 
in til erlendis, og ómögulegt að fá eins 
mikið af þeim og þarf með handavinnu 
einni saman. Hjer ætlar nú Álafoss- 
verksmiðjan sjer að hjálpa. Til kaupa 
á vjelum til netagerðar ætla verksmiðju- 
eigendurnir 25 þús. kr., og búast þeir 
þá við, að verksmiðjan geti fullnægt 
eftirspurninni úr Vestmannaeyjum og 
víðar.

Af þessu geta menn sjeð, að það sýn- 
ist vera um hið mesta þarfa- og nauð- 
synjamál að ræða, og þar sem hjer
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eiga hlut að máli áhugamenn, sem vilja, 
að verksmiðjan geti framleitt enn meira, 
þá sýuist það þess vert að koma í móti 
þeim og rjetta þeim hjálparhönd með 
þetta fyrirtæki.

Jeg skal þá leyfa mjer að minnast 
örlítið á verksmiðjuna sjálfa. Alafoss, 
sem verksmiðjan er kend við, er, eins 
og kunnugt er, i Varmá í Mosfellssveit. 
Það er sá kostur við það vatnsfall, að 
vatnið í því er altaf volgt. Það afl, 
sem vatnið .hefir nú, nemur 25 hest' 
öflum með þeirri fallhæð, sem það hefir 
nú; en þetta er oflítið, og þess vegna 
hafa eigendurnir fengið verkfræðing til 
þess að skoða vatnsaflið og allan út- 
búnaðinn; hefir hann áætlað svo, að ef 
stýflugarðurinn, sem er á fossbrúninni, 
væri hækkaður um eina stiku, fengist 
afl, sem næmi 40 hestöflura. Þetta ætla 
eigendurnir að gera, og jafnframt ætla 
þeir að stækka húsrúm verksmiðjunnar 
um 220 feretikur; á það alt að byggj- 
ast úr steinsteypu, en hin nýja áætlun, 
sem þeir hafa fengið yfir húsagerðina 
og stýflugarðinn, nemur 42000 krónum. 
Það, sem því þarf að leggja í verk- 
sraiðjuna, til þess að hún geti fullnægt 
þeim kröfum, sem þeir hugsa sjer, verð- 
ur 122,000 krónur. Þeir búast við að 
geta fengið 100,000 króna lán úr lands- 
sjóði, en 22000 krónur ætla þeir að 
leggja til sjálfir.

Nýju eigendurnir, Sigurjón kaupmað- 
ur Pjetursson og fjelagar hans, keyptu 
verk8tniðjuna i fyrra, og kostaði hún þá 
85000 krónur. Skuldir, sem á lienni 
hvíla, mest við banka, eru 58700 kr.; 
skuldlaus eign verður þá 26300 krónur, 
auk rúmlega 9000 króna, sem var rekstr- 
arágóði árið 1917, sem eigendurnir hafa 
varið til ýmsra endurbóta á fyrirtækinu, 
svo að nú má telja 35000 krónur skuld- 
lausa eign.

Fjárveitinganefndin hefir ætlast til, 
að landssjóður lánaði út á alt það, sem

óveðsett er af verksmiðjunni, en það 
eru þá nær 35000 krónur, og svo nýju 
viðbótina, sem búast má við að verði 
um 120,000 krónur. Það yrði þá í 
óveðsettri eign um 155,000 kr., og svo 
kæmi til persónuleg ábyrgð verksmiðju- 
eigendanna sjálfra. Þeir eru þrír, og 
munu að minsta kosti tveir þeirra vera 
vel stæðir menn, sem óhætt sje að trúa 
fyrir nokkru. Nefndin álitur þvi, að 
engin sjerstök hætta sje fyrir landssjóð 
að lána þetta. Eins og sjest af till., er 
gert ráð fyrir, að lánið verði borgað á 
20 árum með jöfnum afborgunum og 
5% í vexti, en það eru sömu kjör og 
hinar verksmiðjurnar hjer á landi hafa 
fengið.

Þá skal jeg geta þess, að nefndin 
hefir nokkuð kynt sjer reikninga verk- 
8miðjunnar síðastliðið ár, eða einkanlega 
frá þeim tíma, er hinir nýju eigendur 
tóku við henni, frá 1. ágúst til ársloka. 
Rekstrarkostnaðurinn hefir alls numið 
25451 kr., þar af kaup verkafólksins 
8499 kr. og fæðiskostnaður þess 2704 
kr. Alls varð hreinn ágóði 9121 kr., 
og kom sá ágóði einkanlega eftir 1. 
ágúst. Fyrirtækið sýnist því vel líf- 
vænlegt til frambúðar, og má búast við, 
að það blómgist því betur, sem það get- 
ur betur fært út kvíarnar og fullnægt 
betur eftirspurn almennings, en nú full- 
nægir verksmiðjan ekki nándar nærri 
þeirri eftirspurn, sem orðin er síðan 
hún varð sú einasta verksmiðja hjer á 
Suðurlandi, sem vinnur úr ull, eftir að 
»Iðunn« fjell úr sögunni.

Þó að nú þingið gefi fyrirheit um 
þetta lán, þá er þrátt fyrir það ekki 
hægt að segja með neinni vissu, að 
stjórnin hafi fje handbært til að lána, 
en jeg býst við, að svo framarlega sem 
fjeð verður fyrir hendi myndi stjórnin 
verða fús til þess, ef þingið vildi samþ. 
þessa till., því að næst eftir því að forða 
okkur frá hungri kemur það að hjálpa
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við fataþörf landsbúa, og svo er hitt, 
að ekki er lítið í það varið að geta átt 
kost á því inDanlands, að bætt sje úr 
veiðarfæraskorti þeirra, er sjó stunda.

Jeg vænti nú, að háttv. deild taki 
vel þessari till., og sje ekki ástæðu til 
að fara nánar út i málið að sinni. Býst 
jeg líka við, að háttv. deild geti nokk- 
urn véginn áttað sig á því, sem hjer 
er á ferðinni.

Fjármálaráðherra (S. £.): Það 
er að eins örlítil athugasemd. Það 
stendur hjer i siðari lið till., að »lánið 
veitist gegn veði í verksmiðjunni og 
ábyrgð, er stjórnin tekur gilda . . .«, 
en mjer heyrðist á háttv. frsm. (Þorl. 
J.), að hann slægi þvi föstu, hvernig 
ábyrgðin ætti að vera; en hjer stendur: 
». . . ábyrgð, er stjórnin tekur gilda 
. . .«, en þá er, skilst mjer, búið að 
taka fram, hvernig ábyrgðin eða trygg- 
ingin eigi að vera. Það var að eins 
þessi athugasemd, sem jeg vildi gera.

Frsm. (Þorleifur Jónsson): Það
getur vel verið, að það megi líta svo 
á, sem hæstv. fjármálaráðherra gat um, 
að það, sem jeg ljet um mælt um ábyrgð- 
ina, komi ekki vel heim við orðalag 
tillögunnar, og gæti því verið rjettara, 
að nefndin taki það til athugunar milli 
umr., hvort þörf sje á breytingu á orða- 
laginu. En meining nefndarinnar var 
nú sú, að stjórnin mundi láta sjer nægja 
— auk þess sem lagt er í verksmiðj- 
una, — persónulega ábyrgð eigendanna, 
og flnst mjer i sjálfu sjer, að þegar 
stjórnin befir heyrt þann vilja þingsins, 
ef háttv. deild samþykti það, geti hún 
vel staðið sig við það að fara eftir hon- 
um og lána út á persónulegar ábyrgðir 
það, sem veðið ekki fullnægir.

Magnús Guðmundsson: Jeg
ætla að eins að benda háttv. fjárveit-

inganefnd og frsm. hennar (Þorl. J.) á, 
að ef það er meiningin, að það eigi að 
eins að vera persónuleg ábyrgð eigenda 
verksmiðjunnar fyrir láninu, þá er óþarfl 
að taka það fram, því að þeir ætla 
sjálfír að taka lánið, og ábyrgjast þá 
sem lántakendur. Þess vegna er það 
hlægilegt að nefna persónulega ábyrgð 
þeirra. Ef það því er meiningin, að eig- 
endur verksmiðjunnar taki lánið sjálfír, 
og engin önnur trygging sje en veð í 
verksmiðjunni, þá þarf að laga till. á 
þann hátt, að orðin: »... og ábyrgð, er 
stjórnin tekur gilda . . .« falli burt. 
Annars er jeg mótfallinn þessarí láns- 
heimild og vil, að heimtuð sje næg 
trygging, ef í lánið er ráðist. Það sýn- 
ist meiningarlitið að vera að heimila 
lán nú úr landssjóðnum, þegar hann 
Bjálfur verður að taka stórlán hvað eft- 
ir annað.

Björn Kristjánsson: Það er út
af orðalagi till., sem jeg vil gera ofur- 
litla athugasemd, — af því að mjer er 
kunnugt um, að verksmiðjan er veðsett 
fyrir, þá er nauðsynlegt að taka það 
fram, hvort hjer sje um 1. eða 2. veð- 
rjett að ræða. Jeg veit, að verksmiðj- 
an er veðsett Landsbankanum með 1. 
veðrjetti, en till. segir ekkert um það, 
en jeg ætla, að orðalag till. verði at- 
hugað dálítið betur, því að eins og hún 
liggur fyrir, mætti skilja hana svo, sem 
það væri 1. veðrjettur, sem stjórnin ætti 
að taka. Reyndar hefir það komið fram 
hjá háttv. frsm. (Þorl. J.), að það væri 
veðrjettur á eftir öðrum veðrjetti, en 
það er betra að taka það fram i till. 
sjálfri, enda er það miklu skýrara 
og rjettara, að það felist í till. sjálfri, 
hvað meint er.

Frsm. (Þorleifur Jónsson): Jeg
skal að eins leyfa mjer að taka það 
fram, að eftir því, sem fram kom hjá
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háttv. 1. þm. Skagf. (M. G.) og háttv.
I. þm. G.-K. (B. K.), býst jeg við, að 
nefndin taki þetta til athugunar milli 
umr. En jeg sje ekki, að það sje i 
sjálfu sjer svo nauðsynlegt að breyta 
till.; jeg býst ekki við, að nefndin hugsi 
sjer að draga neitt úr ábyrgð þeirri, er 
stjórnin hefir, þótt þessi bending væri 
gefin um ábyrgðina. En ef nefndinni 
sýnist að orða till. á einhvern annan 
hátt, þá er sjálfsagt, að hún tekur mál- 
ið til athugunar.

Sveinn Ólafsson: Mjer virðist full 
tryggilega gengið frá till. þessari og 
engin þörf á breytingu. Það skiftir litlu, 
hvort nefndur er 1. veðrjettur eða ekki, 
úr því að till. áskilur stjórninni óskor- 
aðan rjett til að heimta það veð, sem 
henni þykir fullnægjandi. Jeg get því 
ekki betur sjeð en að þetta sje svo 
tryggilega útbúið, sem framast má verða; 
jeg veit ekki, hvort hægt er að ganga 
betur frá þvi. Bendingar frsm. (Þorl.
J. ) breyta ekki skýlausum ákvæðum 
tillögunnar.

Matthías ólafsson: Hjer stend- 
ur svo á, að þetta er ekki hlutafjelag, 
heldur fjelag með ótakmarkaðri ábyrgð; 
það er þvi óþarfi að taka nokkuð fram 
um persónulega ábyrgð, nema þvi að 
eins, að eignir fjelagsins sjeu áður veð- 
settar, og því væri heimtuð meiri ábyrgð, 
að stjórnin gerði sig ekki ánægða með 
efni þessara manna, heldur vildi hafa 
meiri tryggingu. Þar af leiðandi er 
þetta alls ekki ósanngjarnt; hún getur 
þvi vel krafist, að fleiri gangi i ábyrgð 
fyrir þessa menn.

En svo getur vel verið, að þessi verk- 
smiðja verði gerð að hlutafjelagi með 
takmarkaðri ábyrgð seinna meir, og þá 
er ekki gott að segja, hvort þeir væru í 
ábyrgð á eftir; það gæti að minsta kosti 
leikið vafi á þvi, eða jafnvel orðið dóm»

stólamál úr því. Þess vegna álít jeg, 
að till. sje alveg rjett orðuð.

Fjármálaráöherra (S. E): Hv.
frsm. (Þorl. J.) tók það beinlinis fram, 
hvernig tryggingunni ætti að verða fyr- 
ir komið, og út frá því sjónarmiði sagði 
jeg nokkur orð áðan. En ef þingið 
segir það fyrirfram, hvernig ábyrgðin á 
að vera, hvers vegna er þá látið standa 
í till.: »ábyrgð, er stjórnin tekur gilda<? 
En háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) tók það 
fram, að stjórnin ætti að ákveða trygg- 
inguna, og það var einmitt það, sem jeg 
vildi fá skýrt og greinilega fram, hvort 
það væri meining þingsins að taka sjálft 
fram, hvernig tryggingin ætti að verða, 
sem auðvitað er best fyrir stjórnina, 
eða hvort stjórnin ætti alveg að ráða 
því, hvernig tryggingunni væri fyrir 
kornið, — en þá geri jeg ráð fyrir, að 
stjórnin heimti alveg fullkomna trygg- 
ingu, og það má þingið lika vita.

Gísli Sveinsson: Jeg verð að vera 
sammála hæstv. fjármálaráðherra um 
það, að ef það er meiningin, að stjórnin 
á ekki á sína ábyrgð að ákveða tryggingu 
þá, sem i till. getur, þá er óþarft að orða 
till. svona; þá er hægt að segja það beinum 
orðum, hvernig tryggingin á að vera. 
En jeg vil ekki, að ábyrgðin sje tekin 
úr höndum stjórnarinnar, vegna þess, að 
það er og á að vera algild regla, þegar 
lánsheimildir eru gefnar, sem stjórnir 
eiga að fara með, að þær eigi eftir 
sinu viti að ákveða ábyrgðina, ákveða, 
hvernig lánið skuli veitt, og að öðru 
leyti ákveða trygginguna, nema þvi að 
eins, að hún sje ákveðin i þeim lögum 
eða till., sem ura ræðir.

Það þarf ekki heldur að orka tvímæl- 
is, þótt ekki standi í till. 1. eða 2. veð- 
rjettur, þvi að reglan er, að slik ákvæði 
gilda ekki eingöngu 1. veðrjett, heldur 
og 2. eða 3. veðrjett o. s. frv. En í
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yfirliti því, sem háttv. frsm. (Þorl. J.) 
gaf, taldi, hann að nokkuð væri óveð- 
sett eftir af þvi, sem verksmiðjan með 
öllu tilheyrandi gæti talið til veðs.

Jeg skal ekkert um það deila, því 
að mjer er málið alveg ókunnugt, eða 
ókunnugt um, hvað þar getur verið af- 
gangs óveðsett, en hitt virðist liggja i 
augum uppi, að ef á að taka veðrjett í 
því, sem nýtt kemur, þá getur það ekki 
verið nema 1. veðrjettur. En óneitan- 
lega er það dálitið valt, þó að menn 
vilji gera verksmiðjunni alt gott, sem 
hægt er, að taka þann veðrjett, sem 
kæmi i því, sem gera ætti við fjeð. 
Mjer skilst þá, að það þyrfti töluvert 
eftirlit með því, að þetta fje verði þá 
eingöngu notað til þess að byggja og 
bæta við verksmiðjuna með því Það 
er sjálfsagt rjett, «að eigendurnir sjeu, 
úr því að það er ekki hlutafjelag, nokk- 
ur trygging, en það er alls ekki sjálf- 
sagt, að þeir leiti ekki frekari ábyrgðar, 
fái menn til þess að vera í ábyrgð með 
sjer um þetta. Þess vegna vildi jeg slá 
striki yfir þetta, að binda álit stjórnar- 
innar eingöngu við það, að lántakandi 
stæði ábyrgur, heldur ættu þeir að afla 
sjer meiri ábyrgðar, eftir þvi sem Btjórn- 
in teldi þeim skylt. Jeg verð að segja, 
að það ætti að vera nokkurn veginn 
trygt að gera það, því að jeg býst við, 
að það sjeu fleiri en háttv. þm., sem 
fylgja þessu máli með talsverðri athygli, 
að það sje álit allmargra manna, að 
hjer geti verið um blátt og bert gróða- 
fyrirtæki að ræða. (E. A.: Nei, það 
er bjargráðafyrirtæki).

Það á ekki heldur hjer að veita neinn 
styrk; það er að eins verið að tala um 
lán, sem á að tryggja, en það heflr líka 
komið fram hjá háttv. nefndarmönnum, 
að þeir eru ekki á eitt sáttir um þetta. 
Mjer virtist háttv. þm. V.-ísf. (M. ó.) 
skilja það svo, að hjer eigi, ef stjórnin

Alþt 1918. B. (29. löggjafarþing).

telur það heppilegt, að koma fram meiri 
ábyrgð en eigendanna, er taka lánið. 
En háttv. frsm. (Þorl. J.) skýrði það 
nokkuð á annan veg.

Jeg hygg því, að heppilegra væri, að 
nefndin athugaði þetta mál enn á ný 
milli umr., svo að þingið þurfi ekki að 
ganga að því gruflandi, hver meiningin 
er um þetta atriði, og hvort það er til* 
ætlunin að afgreiða það á þann hátt, 
að setja stjórninni einhverjar frekari 
skorður heldur en till. ber með sjer, 
eins og hún er nú.

Matlhías Ólafsson: Jeg skildi
ummæli háttv. frsm. (Þorl. J.) svo, sem 
hann væri að taka fram um veðhæfi- 
leikana, til þess að sýna hv. þingdm. fram 
á, að það væri ekki óglæsilegt að lána 
fje til þessa fyrirtækis, þegar hann er 
auk þess búinn að sýna fram á, að þetta 
ér lika bjargráðaráðstöfun, en ekki á 
nokkurn hátt til þess að draga úr ákvæð- 
um till. um ábyrgðina. Og till. segir 
að eins það, að stjómin láni þetta fje 
gegn þeirri ábyrgð, er hún taki gilda, 
en ekkert um það, hvort eigi að taka 
ábyrgð þessara manna, eða heimta meira, 
ef hún áliti svo. Þvi að vilji hún heimta 
meiri tryggingu, þá getur hún gert það. 
En á hinn bóginn ef henni þykir trygg- 
ingin næg, þá mun það látið óátalið af 
þinginu. Þess vegna fæ jeg ekki sjeð, 
að nokkur ástæða sje til þess að breyta 
orðalagi till.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 16 : 1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til 8Íðari umr. með 16 : 1 

atkv.

Á 53. fundi i Nd., föstuda.inn 21.
73
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júni, var till. tekin til aiðari umr. 
(A. 366).

Frsm. (Þorleifur Jónsson): Jeg 
skal geta þess, í sambandi við athuga- 
semdir, er hjer komu fram við orðalag 
till. við fyrri umr. þessa máls, að nefnd- 
in heflr íhugað hana siðan og orðið ásátt 
um að breyta eigi orðalaginu. Nefndin 
vildi ekki draga neitt úr ábyrgð þeirri, 
sem stjómin hefír og á að hafa i þessu 
máli. Þetta er heimild fyrir landsstjórn 
ina til þess að lána, og nefndin vill ekki 
draga úr því, að hún heimti þær trygg- 
ingar, er henni fínnast henta, til þess 
að geta sjeð hag landssjóðs borgið.

Stjórnin hefir því heimild til að lána 
eigendum verksmiðjunnar, gegn veði í 
verksmiðjunni sjálfri, að því leyti, sem 
hún er ekki veðbundin áður, og gegn 
ábyrgðum þeim, er hún tekur gildar. — 
Það sem jeg ljet um mælt við fyrri umr. 
var, að nefndinni virtist, að fyrirtæki 
þetta stæði alltraustum fótum, með bak- 
hjöllum þeim, sem nú eru eigendur, og 
því mundi ekki þurfa að óttast að lána 
eigendum út á það. En þess átti ekki 
aö vera varnað, að stjórnin heimtaði 
frekari ábyrgðir, ef henni að rannsökuðu 
máli þætti þetta ekki fullnægjandi Það 
var aldrei meining mín eða nefndarinn- 
ar, að neitt fjetál ætti að komast hjer 
að. En við nánari athugun má sjá, að 
þó að eigendur þeir, sem nú standa að 
verksmiðjunni, sjeu vel stæðir menn, 
þá geta orðið eigendaskifti að hlutum í 
svona fyrirtæki, og það áður en kemur 
til að lána, og þvi er sjálfsagt, að stjórn- 
in hafí allan veg og vanda af trygging- 
unum.

Jeg hygg, að jeg þurfí ekki að eyða 
að þessu frekari orðum, en vænti, að 
háttv. deild taki till. vel og leyfí henni 
fram að ganga á þeim grundvelii, sem 
bún hljóðar um.

ATKVGR.
Till. samþ. með 13:2 atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 49. fundi i Ed., mánudaginn 24. 
júní, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um lán handa 
klœðaverksmiðjunni á Alafossi, 
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 389).

Á 50. fundi í Ed., þriðjudaginn 25. 
júní, var till. tekin til f y r r i u m r .

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg legg það til, að roálinu verði vísað 
til fjárveitinganefndar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 8 shlj. atkv.

- Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 1 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 538) með 7 shlj. atkv.

Á 61. fundi i Ed., miðvikudaginn 10. 
júlí, var till. tekin til s í ð a r i u m r . 
(A. 389, n. 471).

Frsra. (Eggert Pálsson): Jeg
hefi litlu að bæta við það, sem tekið er 
fram í nál. þgskj. 471. Jeg hygg, að 
allir háttv. þm. geti verið sammála um, 
að það sje nauðsynlegt að styðja að 
slíkri framleiðslu, er hjer um ræðir. 
Það færi óneitanlega best á því að 
vinna sem mest klæði úr ull vorri, svo 
að vjer þyrftum ekki að kaupa erlend- 
an klæðnað. Það má að vísu fá erlend- 
an klæðnað, sem er jafngóður og sá, 
sem vjer höfum, en hann kostar þá svo 
mikið fje, að það er fíestum ofvaxið að 
kaupa hann.
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Hjer er farið fram á að styrkja með 
lánveitingu klæðaverksmiðjuna á Ála- 
fossi, 8vo að hún verði fær um að af- 
kasta meiru en verið heflr. Hjer er að 
ræða um stóra lánsupphæð, 100,000 kr., 
eftir íslenBkum mælikvarða, en ef slík 
lánveiting gæti orðið til þess, að klæða- 
verksmiðjan gæti afkastað meira og betra 
verki, þá dyiat mjer ekki, að rjett sje 
að veita lánið, einkum ef lánið erjafn- 
framt sæmilega trygt, og nefndin lítur 
svo á, sem svo megi telja. Verksmiðjan 
verður fullkomnari og meira virði fyrir 
endurbæturnar en áður, og auk þess 
leggja eigendurnir fram aðra tryggingu, 
sjálfskuldarábyrgð eða annað, sem stjórn- 
in samþykkir. Líta ber og á það, að 
endurbætur þær, sem á að gera, kosta 
meira en 100,000 kr., eða lánsupphæðina, 
því að eigendurnir ætla að leggja fram 
22,000 kr. til þeirra frá sjálfum sjer, 
svo að allar endurbæturnar koma til að 
kosta 122,000 kr.

í nál. er það tekið fram, að 20,000 
kr. verði varið til ýmsra óhjákvæmi- 
Iegra mannvirkja, og er það aðallega 
til þess að auka vatnsmagnið. Vatns- 
magn það, sem nú fæst, er 25 hestöfl, 
en ef flóðgarðarnir eru hækkaðir um 1 
metra, þá verður það aukið upp í 40 
hestöfl, en auk þess ætla eigendurnir 
að taka til notkunar annan foss, sem 
er neðar í ánni, og nota hann anuað- 
hvort til netagerðar, eða til þess að 
framleiða ljós og hita, en það er nú 
gert með afli frá efra fossinum. Við 
þetta eykst líka vatnsaflið, svo að verk- 
smiðjan ætti að geta afkastað enn meiru.

Mál þetta er ekki flókið. Ef menn 
vilja styðja og efla framleiðslu þessa, er 
rjett að samþ. till., og jeg hygg, að hv. 
Ed. gæti, eins og hv. Nd., látið sjer 
nægja að fela stjórninni að fara með 
trygginguna og gæta þess, að hún verði 
sem best.

ATVKGR.
Till. samþ. með 12 shlj. atkv. og

afgr. sem

ályktun Alþin g it,
(Sjá A. 476).

19. Raflýsing Laugarnesspttala.
Á 53. fundi í Nd., föstudaginn 21. 

júní, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um raflýs- 

ingu á Laugamettpitala (A. 382).
Á 54. fundi i Nd., mánudaginn 24. 

júui, var till. tekin til f y r r i u m r.

Frsm. (Magnús Pjetursson):
Ástæðan til þess, að fjárveitinganefnd 
hefír komið fram með þessa till., er sú, 
sem allir vita, að á Laugamesspitala er 
alt lýst með steinoliu. Steinoliuljósin 
hafa þar sem annarsstaðar mikla galla, 
þurfa mikils viðhalds, óþrifnaður tals- 
verður að þeim, og siðast en ekki sist 
stafar brunahætta af þeim, þar sem spí- 
talinn er timburhús. En að þessi till. 
kemur nú fram stafar aðallega af þvi, 
að erfítt er að halda við ljóstækjunum. 
Skortur er á steinoliulömpum, og ef eitt- 
hvað bilar i þeim, þá er ekki ætíð hægt 
að fá sömu tegund í staðinn, og verður 
því oft að kaupa nýja lampa, þó að 
ekki vanti annað en lampaglas, kveik, 
dreifara eða þvi um likt. Og sjerstak- 
lega hefir það ýtt undir nefndina með 
að koma með þessa till, að svo gæti 
farið, að alls ekki yrði unt að útvega 
steinoliulampa.

Hjer hafa nú verið settar upp smá- 
rafmagnsstöðvar, og hafa þær flestar 
reynst vel. Kostnaðurinn við að koma 
þessari stöð upp yrði 23165 kr., sam-

78*
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kvæmt tilboði, er gert hefir verið. Gert 
er ráð fyrir, að 6 hesta vjel framleiði 
rafmagnið, og er hún og alt, sem til 
heyrir, innifalin i þessu tilboði.

Nefndin hefir ekki fengið fullkomleg- 
ar upplýsingar um það, hvort rafmagns- 
stöð sje ódýrari í rekstri en steinolíu- 
ljós. Þeir menn, er hafa komið sjer 
upp smárafmagnsstöðvum, hafa ekki 
langa reynslu í þvi efni, og reynslu 
þeirra ber ekki saman. Suroir segja, að 
rafmagnsljós sjeu mun ódýrari. Einn 
maður hefir t. d. látið það í Ijós við 
nefndina, að 100 kerta rafmagnsljós 
kosti 8 aura um klukkustund, en sama 
steinolíuljós 17 aura, með þvi olíuverði, 
sem nú er. Má því búast við, að raf- 
magnsljósin verði ekki mun dýrari, en 
sá er munurinn á, að miklu minni vinnu 
þarf við þau en steinoliulampa. Og þar 
að auki er talsverð áhætta að nota 
steinoliulampa þar, sem sjúklingar eru 
margir veikir og svo farlama, að þeir 
geta ekki notað hendurnar, og eru ósjálf- 
bjarga, ef bruna bæri að höndum. Ekki 
myndi þurfa að bæta manni við til 
þess að hirða vjelina; það gætu sjúkl- 
ingarnir annast.

Jeg býst við, að margir muni segja, 
að óþarfl sje að koma þessari stöð upp 
nú, þar sem þess muni skamt að bíða, 
að komið verði upp aflstöð fyrir bæinn. 
Þetta er að vísu rjett, að bærinn muni 
koma sjer upp rafmagnsstöð áður en 
líður á löngu. En þó að sú stöð komi, 
er hjer ekki kastað út miklu fje. Allar 
leiðslur og lampa er þá hægt að nota 
áfram, og þarf ekki að kaupa þá hluti 
oftar en einu sinni. Það yrði þá að 
eins vjelin og rafmagnsgeymirinn, sem 
yrði óþarft. En gera má ráð fyrir þvi, 
eftir því sem horfur eru á, að menn 
muni setja upp smáaflstöðvar viða úti 
um land, og eru fullar likur til þess, 
að þá megi selja vjelina og rafmagns- 
geyminn án affalla. Þarf því ekki að

óttast, að þessu fje verði á glæ kastað, 
heldur muni fást sæmilegt verð fyrir 
alt það, er síðar kann að verða óþarft 
á spítalanum.

Eins og jeg tók áður fram, er ekki 
hægt að segja með fullri vissu um 
rekstrarkostnaðinn. Nefndin hefir ekki 
fengið beina áætlun um hanD. En sú 
er reynsla sumra manna, að rafmagn 
sje ódýrara en steinolía. Maður sá, er 
gert hefir tilboð um að koma stöðinni 
upp, kveður rekstrarkostnaðinn rounu 
verða minni, en aftur segja aðrir, að 
hann muni verða fult svo hár. Hefir 
nefndin því ekki getað áttað sig á þessu 
atriði.

Það er óhætt að segja, að rekstrar- 
kostnaðurinn geti orðið meiri, en þá 
fæst líka meira ljósmagn en áður fyrir 
sama verð.

Vjer spurðum líka mann þann, er til- 
boðið gerði, hvort ekki myndi verða 
hægt að spara þá olíu, sem cotuð er 
þar á spitalanum til suðu, og áleit hann, 
að vafalaust mundi mega spara stein- 
olíuvjelar þær og »prímusa«, sem not- 
aðar eru til kaffíhitunar.

Jeg get þá ekki gefið frekari upplýs- 
ingar i svip, þótt verið geti, að jeg 
þyrfti að taka fleira fram. En ef jeg 
skyldi geta geflð einhverjar frekari 
upplýsingar, sem háttv. þm. þætti æski- 
legt að fá, þá vona jeg, að þeir láti til 
sín heyra.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 13 shlj atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað tii 8íðari umr. með 13 shlj. 

atkv.

Á 55. fundi i Nd, þriðjudaginn 25. 
júní, var tijl, tekin til s í ð a r i u m r , 
(A. 382),
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Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ. raeð 11 :1 atkv. og afgr. 

til Ed.

Á 51. fundi í Ed., miðvikudaginn 26. 
júni, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um raflýs- 
ingu á Laugamesspitala, 
eins og hún var samþ. við 3. umr. í 
Nd. (A. 398).

Á 52. fundi í Ed., flmtudaginn 27. 
júní, var till. tekin til f y r r i u m r .

Atviunumálaráðlierra (S. J.): 
Jeg leyfi mjer að leggja tiJ, að þings- 
ályktunartill. þessari verði vísað til fjár- 
veitinganefndar að þessari umr. lokinni.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 10 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 534) með 8 shlj. atkv.

Á 55. fundi í Ed., þriðjudaginn 2. 
júlí, var till. tekin til s í ð a r i u m r . 
(A. 398, n. 427).

Frsm. (Eggert Pálsson): Það
væri ef til vill þörf að fara nokkrum 
orðum um þessa till., þar sem hjer er 
um allháa fjárupphæð að ræða.

Málaleitanir þessar byggjast á brjefi 
frá spítalalækninum til stjórnarráðsins, 
dags. 4. apríl 1918, og hygg jeg, að 
skýringar málsins komi best fram með 
því að lesa brjefið, og vil jeg því með 
leyfi hæstv. forseta gera það. Það 
hljóðar svo:

»Jeg leyfi mjer virðingarfylst að 
mælast til þess við hið háa stjórn- 
arráð, að reynt verði að útvega 
aukafjárveitingu hjá Alþingi 1918 
til rafljósastöðvar á Laugarnesspi- 
talanum á næsta sumri, alls, sam- 
kvæmt hjálagðri áætlun þeirra raf- 
magnsfræðinganna Halldórs Guð- 
mundssonar og E. Jensen, að upp- 
hæð kr. 23165,00.

Það hefir verið tilfinnanlegt mjög 
frá stofnun spitalans, hve óhentugt 
hefir verið á slíkri stofnun að verða 
að notast við steinoliulampa, vegna 
óþrifa, loftspillis og ekki sist vegna 
sífeldrar brunahættu, þar sem fult 
er af fólki, sem er blint eða kann 
hvorki höndum nje fótum forráð.

Ástæðan til þess, að jeg tel bráð- 
nauðsynlegt að fá þessu komið i 
lag fyrir haustið, er sú, að spitalinn 
hefir í vetur verið í mebtu vand- 
ræðum með að viðhalda steinolíu- 
lömpunum; það hefir verið nálega 
ómögulegt að útvega nýja lampa 
fyrir þá, sem hafa gengið úr sjer. 
Ráðsmaður kveðst ekki geta útveg- 
að brennara eða Jjósdreifara í versl- 
ununum, sem passi, og oft hörgull 
á hæfilegum kveikjum.

Það gæti því vel farið svo, að 
ekki yrði hægt að brúka steinolíu- 
ljós á spítalanum næsta vetur, þótt 
hægt yrði að fá steinolíu, vegna 
lampaskorts*.

Það er bert af brjefi læknisins, að 
mikil nauðsyn er á raflýsingu. Lækn- 
inum hefir verið sent tiiboð um að 
koma upp rafiýsingunni fyrir 23165 kr. 
Gilti tilboðið til 30. mai, en þótt nú sje 
komið fram yfir þann tima, taldi nefnd- 
in liklegt, að þeir, sem tilboðið gerðu, 
standi enn við það. Að svo vöxnu 
máli taldi hún því ekki ástæðu til að 
gera ráð fyrir rueiri kostnaði en áætl- 
aður var í umræddu tUboði. í sambandi
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við þetta er rjett aö geta þess, að ekki 
er ástæða til að halda, að rafmagns- 
vekjararnir, sem nú verða keyptir, 
þyrftu að verða ónýtir, þótt raílýsing í 
stærri stíl kæmist á hjer í Reykjavik 
og spítalinn fengi rafmagn þaðan. Raf 
magnsvekjarana mætti þá vafalaust 
selja til notkunar á öðrum stöðum.

Það væri óráðlegt að verða ekki við 
þessari nauðsyn. Það má ekki verða 
dimt í þessari stofnun, sem landið á að 
sjá um, sem viðbúið er vegna lampa- 
leysis, jafnvel þótt olía verði til. Það 
er, eins og ailir sjá, bráð nauðsyn á 
að leggja út í þetta, svo framarlega 
sem kostnaðurinn fer ekki að áliti 
stjórnarinnar fram úr allri sanngirni.

ATKVGR.
Till. samþ. með 10 shlj. atkv. og 

afgr. sem

ályktun Alþ in g i s.
(Sjá A. 439).

20. Mentaskólinn.
Á 53. fundi í Nd., föstudaginn 21. 

júni, var útbýtt
Tillögu til þingsdlyktunar um hinn al- 

menna mentaskóla (A. 383).
Á 54. fundi i Nd., mánudaginn 24. 

júnf, var till. tekin til meðferðar, h v e r n- 
ig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 55. fundi í Nd., þriðjudaginn 25. 
júní, var till. tekin til einnarumr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 56. fundi i Nd., miðvikudaginn 26.

júní, var till. aftur tekin til e i n n a r 
u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 59. fundi í Nd., laugardaginn 29. 

júní, var till. enn tekin til e i n n a r 
umr. (A.. 383).

Fltn. (Bjarni Jónsson): Mjer 
þykir leitt, að kenslumálaráðh. skuli 
nú ekki vera hjer viðstaddur, því að 
þessu er sjerstaklega til hans beint. En 
jeg mun þó segja örfá orð til stuðnings 
þessan till. minni.

Það heyrist talað um töluverðan metn- 
að milli eldri stúdenta og yngri. Sumir 
af minum samferðamönnum tala heldur 
í þá átt um stúdentana, að þeir sjeu 
lakari nú en áður, en jeg get ekki 
skorið úr því; jeg þekki þó svo marga 
af þeim, að jeg get ekki sagt, að það 
sje neinn sjerlegur munur á þeim. Menn 
eru enn þá gáfaðir, eins og þeir voru 
áður, vel að sjer, það er gott að kenna 
þeim og þeir eru fljótir og skynugir, 
eins og tíðkaði8t í mina daga. Það er 
það einasta, ef um mun er að tala, að 
það sje eins og einhver annar blær yfir 
mentun þeirra, og mjer skilst það liggja 
í því, að þeir eiga að læra á skemri 
tíma. Þeir eiga að læra hávaðann af 
því, sem kent var i lærða skólanum, á 
þreraur árum í mentaskólanum, því að 
jeg tel þá ekki byrjaða fyr en þeir 
koma úr gagnfræðadeildinni. Jeg er því 
ekki í vafa um, að það er flýtislærdóm- 
ur, og hefir þess vegna ekki, þegar þeir 
verða stúdentar, fengið jafnlangan tíma 
til þess að gróa í hug þeirra og búa um 
sig þar. Þetta hygg jeg munu reynast 
svo, sem jeg hefi nú sagt, ef eldri og 
yngri skólinn eru bornir saman, og jeg 
efast ekki um, að það er til töluverð3 
ógagns. Það kemur nefnilega yfir á 
þeirra hádkólatíma nokkuð af þeirri 
þroskavinnu, sem á að vera lokið i 
lærða skóianum. Einungis út frá þessu
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sjónarmiði hygg jeg, að vel geti átt við 
að breyta skólanum í það horf, sem jeg 
fer nú fram á. Það hefir reyndar kom- 
ið fram till. frá einum kennara við al- 
menna mentaskólann, sem mundi bæta 
nokkuð úr þessu. Jón Ofeigssou lagði 
það til, — jeg ætla, að till. hans liggi 
hjá stjórnarráðinu, — að bæta inn í ein- 
um bekk á milli gagnfræðadeildarinnar 
og lærdómsdeildarinnar, og skal jeg 
játa, að sú breyting yrði að vissu leyti 
til bóta og mundi jafna nokkuð þann mun, 
sem er á milli yngri og eldri manna, 
svo að þeira yngri yrði ekki ofboðið 
þegar á fyrsta vetri lærdómsdeildarinn- 
ar með of hörðum kröfura.

En það er líka annað, sem jeg vildi 
minna á, sem ekki stendur i sambandi 
við mentaþroska stúdenta allra, heldur 
lærðra manna. Það hefir verið mjög 
mikil aðsókn að þessum skóla, og sjer- 
staklega hefir hún vaxið síðan hann var 
tengdur við gagnfræðaskólann, eftir að 
menn þurftu ekki annað en gagnfræða- 
próf til þess að ganga inn í mentaskól- 
ann.

Nú hafa sumir kennarar álitið sjer 
heimilt að stöðva suma menn. Mun 
það nokkuð hafa verið með það fyrir 
augum, að annaðhvort væru þeir ekki 
nógu gáfaðir til þess að ganga þessa 
lærdómsbraut, eða að það væri of mikið 
af lærðum mönnum. En nú getur hver 
maður sjeð það, að slíkt er óyndisúr- 
ræði, sem ekki má eiga sjer stað, að 
svo sje misbeitt einkunnagjöf. Þeir menn, 
er skólann sækja, eru þá komnir á þann 
aldur, að þeir eiga heimild til þess að 
ráða sjer sjálfir og velja sjer þá braut, 
er þeim líkar, og það er jafnrjetti, sem 
heimtað er að hver kennari sýni í 
lærða 8kólanum, því að það eitt, að 
æskulýðurinn sjer, að kennarinn skemm- 
ir svo vald það, sem hann á að hafa, 
eitrar svo mjög hugi hinna ungu manna, 
að það gerir áreiðanlega miklu rneira til

að spilla þeim en nokkuð annað. Það 
er líka vitanlegur hlutur, að í uppeldi 
manna er ekkert, sem þarf að forðast 
eins og íanglæti; ekkert eitrar hug 
æskumannanna svo mjög sem það, ef 
þeir sjá þann raann, sem þeir eiga að 
unna, neyta rjettar síns af handahófi. 
Jeg segi þetta af því, að jeg veit, að 
kennaiarnir hafa talið sjer nauðugan 
einn kost að fækka nemendum með 
þessu.

Ef skólinn er einn og tekur ekki við af 
öðrum, þá er ekki nein freisting fyrir 
þá menn, sem ekki eru mjög hneigðir 
til lærdóms, að halda áfram þessa skóla- 
braut Ef skólinn væri að eins undir- 
búning8skóli undir mentun lærðra manna, 
vísindamanna og embættismanna, þá 
mundu, með því fyrirkomulagi, hinir 
hætta á lærdómsbrautinni þar, sem 
gagnfræðaprófið er, ef svo væri háttað, 
að skólarnir væru sundurlausir og hvor 
fyrir sig, og með því hyrfi alveg sú 
ástæða, að »slátra< mönnum af of mik- 
illi aðsókn.

Það er annars fleira, sem mælir með 
því að hafa stofnunina eina og út af 
fyrir sig; það er, að fljótur lærdómur, 
þó að hann leiði til jafnmikillar kunn- 
áttu í svip, er verri, sakir þess, að nem- 
andinn fær miklu meira næði til þess 
að njóta þess lærdóms, sem seinna er 
tekinn, heldur en ef alt er lært í einum 
svip.

Ef jeg ætti að visa til annara þjóða 
um þetta efni, mundi jeg benda á Þjóð- 
verja, því að skólamentun yfir höfuð er 
betri hjá þeim en öðrum þjóðum; þeir 
háfa lærðan skóla, sem stendur i 8 ár; 
læra þeir því miklu meira en gert var 
í minni tíð, og var þá þó heimtað meira 
en nú er; en þar af leiðir aftur hitt, 
að þeir menn, sem koma af þeirra skól- 
um, þurfa hvergi nærri eins langa há- 
skólavist, því að þeir hafa lært margt 
í undirbúningsskólanum, og þeir hafa
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þar að auki lært að læra, og jeg verð 
að segja það, að eftir því, sera jeg veit 
best, er skólinn ekki nærri nógu góður 
í því efni, þvi að það er sannarlega 
miklu, erfiðara að ganga ríkt eftir að 
vel sje lært, þegar hlaðið er á þrjú ár 
því, sem að rjettu lagi á að læra á 5 
árum. Það geta að eins þolað gáfuð- 
ustu rcenn, og er þeim þó tjón að því, 
vegna þess, að þeir þurfa að eyða meiri 
tíma og kröftum til lestrar, geta ekki 
leaið sínar eigin bókmentir eða annara 
þjóða, svo að þeir verða eins og ein- 
hverskouar andlegir steingerfingar yfir 
lærdómnum. Og enn er eitt, sem jeg 
get sagt. Það er Ijós munur á stúdenta- 
lífi uú og því, sem var á mínum aldri; 
það er samheldnin. Hún er langtum 
minni og samheldnin og bandið milli 
skólabræðra. Hverjum datt annað í 
hug en að heilsa skólabróður sínum með 
kossi, þegar þeir hittust á haustin? Mjer 
dugði það við marga, að jeg átti að 
hafa verið með þeim í 2 ár, en var það 
ekki, vegna þess, að jeg gekk upp í 3. 
bekk; en þeir hjeldu því fram, og jeg 
hafði auðvitað ekkert á móti því. En 
jeg verð að halda því fram, og býst 
við að geta fært sönnur á það, að slík 
samheldni sje svo mikill kostur, að mik- 
ið sje til vinnandi, að þetta takist upp 
aftur.

Þetta er horfið nú, vegna þess, að 
heimavistirnar hafa verið teknar úr 
skólanum, og nemendur búa nú úti í bæ, 
til þess að geta búið sem ódýrast, hvern- 
ig svo sem húsakynnin kunna að vera.

Til þess að framkvæma þetta þarf 
ekki að eins að gera skólann að sjer- 
stakri stofnun, heldur þarf líka að byggja 
hús yfir nemendurna, sem þeir geti búið 
í og haft þar saman mötuneyti, því að 
þ&ð er áreiðanlegt, að fundahöld, sam- 
ræður og leikir, ef vel er á haldið, 
þroska mennina ekki minna en sjálf 
kenslan.

Þetta tel jeg vist að allir menn muni 
fallast á, og það er enginn vafi á þvi, 
að þó að þetta yrði mun dýrara, þá 
yrði það samt til vinnandi, því að ef til 
nokkurs er vert að kosta, þá er það til 
uppeldis ungum mönnum, sem eiga að 
verða leiðtogar í landinu, og það sakar 
ekki, þar sem samheldnin er ekki meiri 
en hjá okkur Norðurlandaþjóðunum, 
Nesjakonungunum fornu, að hún sje 
treyst sem mest.

Þetta voru aðalástæður mínar fyrir 
till. þessari og fyrir því, að jeg vil hafa 
einn og sjerstakan skóla. Svo ætlast 
jeg lika til, að rannsakað væri, hvort 
ekki væri rjett að skifta honum þegar 
til efri bekkjanna kæmi, og yfir höfuð 
skora jeg á stjórnina að rannsaka þetta, 
ekki af því, að mjer þyki þörf á nokk- 
urri rannsókn, heldur af því, að sjálf- 
sagt er að gefa þeim mönnum, sem 
vinna við þessa stofnun, kost á að segja 
álit sitt um málið, og þeim, sem eiga 
að taka við af þessum mönnum, háskóla- 
kennurunum. Það þarf ekki að ræða 
um það, því að það er sjálfsagt, að menn 
sjeu greindir í sundur þegar upp í efri 
bekki skólans kemur, með þeim hætti, 
að ekki sje jafnmikil áhersla lögð á 
málfræði eða stærðfræði og náttúru- 
fræði. Það styrkti líka, að þeir i skóla 
veldu strax, hvaða höfuðgrein þeir vildu 
taka, og jeg skal bæta því við, að jeg 
teldi ekki ástæðulaust, að efnafræði 
væri einnig lögð til undirstöðu, eins og 
hinar tvær höfuðgreinarnar, sem jeg hefi 
nefns, vegna þess, að efnafræðin er und- 
irstaða náttúruvísindanna, og þó að það 
hafi verið alveg vanrækt hjer á landi, 
þá höfum við, sem nú erum fullorðnir, 
rekið okkur á það, að mikið vantar á 
mentun hvers manns, sem ekkert þekk- 
ir til hennar.

Jeg teldi hyggilegt að þrískifta skól- 
anum, og alveg sjálfsagt að tviskifta 
honum, enda hafa aðrar þjóðir fengið
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margra ára reynslu fyrir því, og það 
ætla jeg að hægt væri, ef honum væri 
þannig breyttj sem jeg hefi nú talað um.

Eu aftur á móti er ófært að skifta 
honum nú, því að þegar nemendurnir 
koma upp í lærdómsdeildina, hafa þeir 
engan undirbúning fengið til þess að 
geta tekið að leggjá stund á hinarsjer- 
stöku greinar, þvi að þeir hafa alt of 
lítinn undirbúning bæði í málfræði og 
stærðfræði, að eins lært lítið eitt í þeim, 
en ef neðan við skólann væri bætt 2— 
3 bekkjum, álit jeg, að menn hefðu náð 
þeim þroska, að skifta raætti, og 
sjálfsagt er, að öllum þeim nemendum, 
sem í skólann fara, mundi þykja þetta 
mikið hagræði.

Jeg hefi nefnt þctta ranusókn. Jeg hefl 
hugsað mjer, að hún liggi í þvi, að lands- 
Btjórnin sjálf rannsaki þetta, láti kenn- 
ara skólans segja álit sitt um það og 
svo kennara Háskólans. Kennarar við 
þessar tvær stofnanir rayndu þá verða 
að segja sitt álit og ráða mestu um það, 
og yrði jeg þá að beygja mig undir álit 
þeirra. En hvað sem um það verður 
sagt, þá er jeg sannfæður um það, að 
þeir, sem vilja afla sjer almennrar 
mentunar, eiga ekki samleið við þá, sem 
ætla sjer að verða mentamenn og vís- 
indamenn; og veit jeg, að gagnfræða- 
nemendurnir hafa mikinn skaða af þvi, 
að haga verður kenslunni eftir þörfum 
þeirra, sem eiga að ganga i gegnum lær- 
dómsdeildina. Sömuleiðis er það kostn- 
aðarmeira fyrir landið að hafa gagn* 
fræðaskóla skeyttan við þennan skóla, 
því að það mætti steypa saman skólun- 
um, svo að ekki væri nema einn gagn- 
fræðaskóli fyrir sunnan land og annar 
fyrir norðan. í þeim gætu konur og 
karlar stundað nám, ef vildi, ep svo 
væri einn kvennaskóli eða tveir, sem 
að eins kendi þær námsgreinar, er kon- 
ur einar legðu stund á.

£lþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

Kvennaskólarnir ættu þess vegna ekki 
að vera annað en einskonar hannyrða- 
skólar. Með þessu fyrirkomulagi mætti 
hafa fyrirmyndar-fræðslustofnanir með 
góðum kennurum, og yrði þá að borga 
þeim skammlaust.

Jeg er ekki í neinum efa um, að 
þetta fyrirkomulag mundi reynast vel, 
eu jeg hefi þó lagt það til, að stjórnin 
rannsakaði málið, og er sannfærður um, 
að hún mundi komast að sömu niður- 
stöðu og jeg hefi komist, og er þá sjálf- 
sagt að breyta skólanum i þá átt, sem 
rannsóknin fellur og hann áður var.

Jeg skal þó ekki fjölyrða hjer um 
skiftingu hinna einstöku námsgreina, t. 
d. hvort hafa skuli gömlu málin fyrir 
kjarna í skiftingu skólans. Og þetta 
geti jeg af því, að þótt jeg hafi altaf 
viðurkent, að gömlu málin sjeu vel til 
þess fallin, þá get jeg ekki fallist á, að 
þau sjeu ómissandi. En nauðsynlegt er 
að hafa einhverja fræðigrein i skólan- 
um, sem er valin með það fyrir augum 
að kenna nemendum að læra. Menn 
munu nú ef til vill segja, að ein fræöi- 
grein sje kend með það fyrir augum i 
skólanum, þar sem enskan er. En þetta 
mál er óhæft til þess að glæða slikan 
þroska hjá nemendum. Enskan er ekki 
vel fallin til þess að þroska málfræði- 
lega þekkingu og hugsun sem mörg önn- 
ur mál. Og það stafar af því, að hún 
er mjög slitið mál að beygingum og 
blandað. Hún stendur næst kínversku, 
sem hefir enga málfræði, heldur felst 
málfræðin og merking orða í því, hvar 
orðið stendur í setningunni. En þetta 
er svo frábrugðið þvi lögmáli, sem mál 
menningarþjóðanna byggjast á, að ekkl 
er rjett að velja slikt mál til þe3s að 
þroska málfræðivit og rökrjetta hugs- 
un nemandanna. (E J.: Það er grisk- 
an ein).

Það er rjett, sem háttv. 2. þm. Rang.
74
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(É. j.) sagði, að grlskan er allra mála 
best til þess fallin að vekja slíkan 
þroska. Og vona jeg því, að hann ljái 
atkvæði sitt til þess, að hún verði tek- 
in aftur inn í mentaskólann, svo að 
ýngri stúdentar geti minst hans með 
þakklæti fyrir góðar till. hans á Al- 
þingi.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 14 : 1 atkv. 
Éyrir8ögn samþ. án atkvgr.
Till. afgr. til Ed.

Á 54. fundi i Ed., mánudaginn 4. júli, 
var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um hinn al- 
menna mentaskóla,
eins og hún var samþ. við eina umr. í 
Nd. (A. 425).

Á 55. fundi í Ed., þriðjudaginn 2. júlí, 
var till. tekin til meðferðar, h v e r n i g 
ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 56. fundi í Ed., miðvikudaginn 3. 
júlí, var till. tekin til e i n n a r u m r. 
(A. 425).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 7 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. afgr. sem

ályktun Alþingis.
(Sjá A. 444).

21. Bráðabirgðalaunaviðbót 
simastarfsmanna.

Á 54. fundi í Nd., mánudaginn 24. 
júní, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um bráða- 
birgðalaunaviðbót handa starfsmönnum 
landssímans (A. 394).

Á 55. fundi í Nd, þriðjudaginn 25. 
júní, var till. tekin til fyrri u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 11:2 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till vísað til siðari umr. með 11:2 

atkv.

A 56. fundi í Nd., miðvikudaginn 26. 
júní var till. tekin til s í ð a r i u m r. 
(A. 394).

Frsm (Matthías Ólafsson): Við 
fyrri umr. var ekki tækifæri til þess að 
minnast á ýms atriði þessa raáls, og 
mun jeg þvi nú fara nokkrum orðum 
um það.

Eins og sjá má i greinargerð till., 
hefir landssimastjóri farið frara á að 
hækka símagjöld að miklum mun, og 
síðan yrði nokkru af þeim tekjuauka 
varið til að bæta kjör starfsmanna sím- 
ans yflrleitt. Kjör þeirra eru nú svo 
slæm, að símanum helst ekki á starfs- 
fólki sínu, og besta fólkið, sem búið er 
að fá æfingu í starfinu, segir upp stöð- 
um sínum hópum saman. T. d. hefir 
verkfræðingur símans nýlega sagt upp 
stöðu sinni, og tekur hann við stöðu 
með hærri launum í öðru landi. Og 
annar starfsmaður símans, sem fengið 
hefir æfingu, hefir nú sagt af sjer og 
fær stöðu hjer í bænum með stórum 
mun hærri launum. Það lítur því illa
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út fyrir landssímanum, ef hjer er ekki 
bót á ráðin. Þetta mál hefir nú verið 
athugað bæði af fjárhagsnefnd og fjár- 
veitinganefnd, og hafa þær komið sjer 
saman um, að nauðsyn sje á að bæta 
kjör starfsmanna landssímans, en hins 
vegar og neyðarnauðsyn að hækka 
símgjöldin, til þess að fá tekjur handa 
símanum. Það yrðu sem allra næst 
100 þús. kr. tekjuauki af þessarihækk- 
un gjaldanna, og fer svo landssímastjór- 
inn frara á, að af þessu fje sje varið 
alt að 40 þús. kr. til launahækkunar 
handa símafólkinu. Yrði þá tekjuaf- 
gangur af þessari hækkun um 60 þús. 
kr. Það hefir nú að vísu heyrst, að 
notkun símans myndi ef til vill minka 
eitthvað við hækkun gjaldanna. Það 
er ef til vill ekki útilokað, að alþýða 
mundi nota hann eitthvað rninna, en 
hitt er víst, að kaupsý9lumenn ogaðrir 
efnaðri borgarar myndu ekki horfa í 
þennan kostnaðarauka, svo að jeg býst 
ekki við, að sá munur veiði mikill.

Þessar ástæður virðast nú, að minsta 
kosti frá sjónarmiði nefndarinnar, nægi- 
legar til að fallast á till. þessa. í lieuni 
er ekki tekið fram, að símgjöldin skuli 
hækkuð Nefndin áleit þetta stjórna:- 
athöfn, sem ekki þyrfti lög til.

Eins og tekið er fram í greinargerð- 
inni, hefir landssímastjórigertmjöggreini- 
lega áætlun um launahækkun hvers ein- 
staks flokks starfsmanna, og hefir sú 
áætlun legið frammi i lestrarsal.

Yfirleitt varð nefndin, sem fjallaði um 
þetta mál, að fallast á, að hækkunin 
væri sanngjörn. Landssimastjórinn hefir 
og farið fram á hækkun handa sjálfum 
sjer. Nefndin gat nú ekki fallist á till. 
hans um það, en hefir nú skrifað stjórn- 
inni brjef um endurbætur á kjörum hans. 
Leggur hún til, að honum sje bætt upp 
á annan hátt, og hefi jeg ástæðu til að 
ætla, að hann muni taka því vel. En

ef hann fær enga bót, verður það eina 
ráðið fyrir hann að fara utan og leita 
sjer betri stöðu. Jeg væuti þess nú fast- 
lega, að háttv. þingdra. sjái, að hjersje 
varla hægt að komast hjá að gera það, 
sem farið er fram á. Það sjá allir, að 
það er óhugsandi, að siminn getihaldið 
fólki sínu, sem æft er orðið, meðan 
launakjörin eru eins og nú, og hitt er 
ekki heppilegt, að altaf sje verið að 
skifta um og stöðugt komi óvant fólk. 
Og ef það verður ofan á að hækka 
gjöldin, er hætt við, að fólk geri þær 
kröfur, að afgreiðsla við símann verði 
ekki lakari, heldur hitt.

Sýnist þvi í alla staði óhjákvæmilegt, 
að mál þetta nái nú fram að ganga. 
Jeg sje 8vo ekki ástæðu til að tala lengra 
nú. Ef svo ólíklega skyldi fara, að mál 
þetta sætti andmælum, þá áskil jeg mjer 
rjetí til þess að verja gerðir nefndar- 
innar. Hún hefir haft mikið fyrir þvi 
að rannsaka málið og komst öll að 
þeirri niðurstöðu, að þetta væri eina 
úrræðið.

Pjetur Oltesen: Fáein orð. Jeg 
skil þessa till. svo, að það sje lands- 
símastjórinn sem á að jafna niður þess- 
ari launahækkun. Nú tók háttv. frsm. 
(M. Ó.) það fram, að nefndin hefði ekki 
fallist á till. hans um laun hans sjálfs, 
og hefði skrifað stjórninni athugasemd 
þar að lútandi. En þar sem landssima- 
stjórinn á að vera einvaldur um þessa 
úthlutun, þá hefir slíkt ekki mikið að 
segja. Þetta kemur stjórninni þá ekk- 
ert við, og getur hún þar engu um þok- 
að, eins og nú er um hnútana búið. 
Jeg hefði nú kunnað því betur, að 
landsstjórnin hefði þessa úthlutun á 
hendi, en að landssímastjórinn hefði að 
sjálfsögðu tillögurjett um það.

Hvað viðvikur þessari hækkun sim- 
gjaldanna, sem háttv. frsm. (M. Ó.) mint-

74*
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ist &, þá er það vitanlega neyðarúrræði 
að ráðast svo á samgöngurnar, rjett 
eins og gert var meðburðargjaldshækk- 
unina i fyrra, sem jeg var mótfallinn. 
En það verður víst ekki komist hjá að 
bæta að einhverju leyti laun þessara 
starfsmanna, og þá einkum þeirra, sem 
lægst eru launaðir. Jeg hefi nú ekki 
sjeð þessa áætlun frá landssímastjóra 
um skiftingu uppbótarinnar, sem háttv. 
frem. (M. 0.) gat ura. Hún hefir ekki 
legið frammi i lestrarsai, en liklega 
verið hjá fjárveitinganefnd. Jeg hefði 
þó óskað dálítilla upplýsinga um ýmis- 
legt i málinu, t. d. hvað landssímastjór- 
inn hefir farið fram á handa sjálfum 
sjer; jeg hefi spurnir af, að það muni 
ekki vera skorið neitt við neglur; og þá 
lika, hvernig hann vill haga niðurjöfn- 
un þessara launabóta handa öðrum 
starfsmönnum. Ef til vill getur háttv. 
fram. (M. 0.) gefið upplýsingar um þetta. 
Annars væri gott, að málið væri tekið 
út af dagskrá nú, svo að hægt sje að 
athuga það betur, og þá eins, hvort 
ekki sje hægt að færa upphæðina eitt- 
hvað niður.

Atvinnumálnráðherra (S. J.): 
Það er ekki mjög mikið, sem jeg hefi 
ástæðu til að taka fram í þessu máli, 
sem jeg vona að fái góðar undirtektir 
i háttv. deild.

Háttv. frsm. (M. Ó) hefir rjettilega 
tekið það fram, að landssiminn sje bú- 
inn að missa ýmsa helstu starfsmenn, 
sem sætt hafa því að vera við þann 
eldinn, sem betur brennur, hafa valið 
stöðu, þar sem þeim bjóðast betri laun. 
Jeg veit það og vel, að úti um land 
bíða starfsmenn landssímans eftir þvi, 
hvernig fer um þessar till., því að ef 
ekki verður hækkað kaup þeirra, þá 
treysta þeir sjer ekki til þess að halda 
áfram að hafa stöður sínar með hönd- 
W.

Viðvíkjandi hækkun símagjaldanna 
vil jeg geta þess, að komin er út reglu- 
gerð, sem aðallega er miðuð við það, 
sem stendur í erindi því frá landssíma- 
stjóranum, sem minst hefir verið á hjer, 
og gildir hún frá 1. næstkomandi mán- 
aðar. Eftir áætlun landssímastjórans 
verður tekjuaukinn af þessari hækkun 
rúmar 100,000 krónur, og er þá hugs- 
unin, að nokkru af því megi verja til 
þes8 að bæta laun starfsmanna simans, 
og þar á meðal, eftir því sera jeg hefi 
skilið háttv. fjárveitinganefnd, til þess 
að bæta laun hans sjálfs, en það verð- 
ur að koma fram sem till. á sínum tíma 
í aukafjárlögum, með því að laun hans 
eru ákveðin í fjárlögum. Jeg tel rajer 
skylt að láta það uppi, að eftir því, sem 
jeg þekki tij landssímastjórans, þá er 
hann ekki að eins mjög stjórnsamur mað- 
ur og áhugasamur, heldur get jeg ekki 
betur sjeð en að honura sje það áhuga- 
mál að gæta sparnaðar i hvivetna. 
Hann telur það æskilegast fyrir sig að 
geta haldið áfram þessu starfi, sem hann 
tók að sjer i hyrjun, en jeg rnan ekki 
fyrir vist, hve mikla launaviðbót hann 
biður um, en jeg hefi ástæðu til að ætla, 
að hann muni ekki hverfa frá staifinu, 
þótt hún verði ekki að fullu veitt, heid- 
ur að eins að nokkru, eða svo, að hann 
geti varið kröftum sínum óskertum í 
þarfir landssímans. Skal jeg svo að lok- 
um láta þá von mina í ljós, að þings- 
ályktunartill. sú, er fjárveitinganefnd 
ber fram, verði samþ.

Frsm. (álattliías Ó’afsson): Jeg
skildi háttv. þm. Borgf. (P. 0.) svo, að 
hann bjeldi, að það væri algerlega lagt 
á vald símastjóra, hvernig launaviðbót 
þessari yrði úthlutað. Það er auðvitað 
ekki rjett, þvi að það er þó stjórnÍD, 
en ekki landssimastjórinn, sem vald 
hefir til að ákveða hana, en vitanlega 
er stjóminni skylt að fara sem mest að
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tillögum hana í þvi efni, og vil jeg biðja 
háttv. þm. (P. 0) að gæta þess, að 2 
stórar nefndir bjer á þinginu hafa fall- 
ist á till. Iand88íma9ljórans um þetta 
mál. Háttv. sessunautur minn (H. K.) 
segir, að það sje ekki rjett að visa til 
fjárhagsnefndar; það getur verið, að 
þeir hafi kann ske ekki allir verið með 
því, en þó áreiðanlega meiri hl. hennar.

Þá vil jeg fara nokkrum orðum um 
landssímastjórann sjálfan. Vjer, sem 
höfum setið á nokkrum þingum og hof- 
um reynt það af honum, að hann er 
bæði stjórnsamur og sparsamur, mun- 
um ekki óska annars fremur en að 
hans megi njóta við sem lengst, og að 
honum haldist sem best á því fólki, sem 
hann á að segja yfir, en það er ekki 
skemtilegt fyrir mann, sem á að sjá um 
alt og vill halda góðu fólki lijá sjer, að 
þurfa að sækja alt með nauðung til 
þingsins, og að fá jafnvel ekki allra 
brýnustu sanngirniskröfum framgengt, 
og ef háttv. þm Borgf. (P. 0) vill taka 
á sig þá ábyrgð, er leitt getur af slíkri 
synjun, þá er það gott, en jeg vil ekki 
stuðla að því, að landssímastjórinn þuifi 
að fara að taka aftur óæft fólk i þjón- 
ustu sína, því að það er áreiðanlegt, að 
ef til þess kemur, þá á þingið ekki svo 
litinn þátt í því.

Hvað sjálfan landssímastjórann suertir, 
þá er það að segja, að það er sá mað- 
ur? sem fyrst tók að sjer starfið bjer, 
og að það, sem stofnun þessi er komin, 
er í rauninni hans verk; hann hefir 
lengi stýrt henni og sjeð um hana, og 
hún er nú komin í viðunanlegt horf 
fyrir ötula stjórn hans. Hins vegar 
hefir hann mikla fjölskyldu, sem hon- 
um er erfitt að færa fram, og mun það 
öllum vel skiljanlegt. Enn fremur ber 
að líta á það, að þeir menn, sem undir 
hann hafa verið gefnir til þessa, hafa 
nú fengið stöður, sumpart hjer á landi

og sumpart erlendis, með talsvert hærri 
launum en hann hefir. Þannig hefir 
Smith verkfræðingur fengið stöðu í 
Noregi með 8000 kr. árslaunum auk 
1000 kr. dýrtíðaruppbótar. Þess vegna 
hefir fjárveitinganefnd lagt með því, að 
landssímastjóranum yrði veitt uppbót á 
launum hans. En þó að hann hafi farið 
fram á nokkuð mikið, þá er það ekki 
nema eðlilegt, vegna þess, að menn vita, 
að hjer er það altaf vaninn að klípa 
af því, sem beðið er um, og hefir hann 
þóst vita, að því hærra sem hann setti, 
því meiri von væri til, að hann fengi 
nær því, sem hann vildi.

Þá vil jeg leiðrjetta þann misskiln- 
ing, sem fram hefir komið á orðum mín- 
um i garð nefndanna. Jeg sagði að 
eins, að þær hefðu fallist á tillögur 
landssímastjóra í öllum aðalatriðum, og 
önnur þeirra, fjárhagsnefnd, hefir skrif- 
að stjórnarráðinu um, að honum væri 
veitt launauppbót, sem hæfileg þætti, 
og yrði sú upphæð á siuum tíma tekin 
í fjáraukalög.

Að fara nú að taka máiið út af dag- 
skrá virðist mjer hvorki þörf á nje held- 
ur rjett. Það er nú farið að líða á 
þingið, en í annan stað leitt, ef ekkert 
yrði úr þessu máli, enda býst jeg við, 
að það væri rojög illa farið. En hvað 
háttv. þm. Borgf. (P. 0.) snertir, ef 
hann hefir ekki getað kynt sjer það 
allan þann tíma, sem fylgiskjöl þess 
hafa legið frammi í lestrarsalnum, og 
svo síðan fjárveitinganefnd fór að 
athuga það, þá býst jeg varla við, að 
hann geti fengið ráðrúm til þess hjer 
eftir.

Magnús Guðmundsson: Það er 
sagt í greinargerðinni fyrir till. þessari, 
að fjárhagsnefnd og fjárveitinganefnd 
hafi komið sjer saman um öll aðalatriði 
hennar. Þetta er ekki alveg rjett frá
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skýrt, og skal jeg, því til sönnunar, 
lesa upp kafla úr brjefl fjárhagsnefndar 
til stjórnarráðsins. Þar segir svo:

»Um síðari liðinn tekur nefndin 
fram (þessi liður er um launahækk- 
un starfsmanna landssímans) — 
þótt hann heyri í raun rjettri undir 
vetksvið fjárveitinganefndar —, að 
hún getur verið þvi hlyní, ef áður 
um getin hækkun símagjalda y.ði 
saraþykt, að ákveðin upphæð af 
hinum auknu símatekjum geng', 
meðan lögin væru í gildi, til upp- 
bótar á launum fastra starfsmanna 
símans, eftir þeim mælikvarða, sera 
8tjórnarráðið ákvæði, og án tillits 
til dýrtíðaruppbótar, lögum sam- 
kvæmt, af þeim launum, sem nú 
hafa þeir«.

Hjer er því ekki sagt annað en að 
nefndin geti verið því meðmælt, að ein- 
hver hluti af þeirri upphæð, sem síma- 
gjaldahækkunin nemur, veiði nofaðui' 
til þess að útbýta meðal starfsmauna 
landssímans. Háitv. frsm. (M. 0.) sagði, 
að í þessari till. fjárveitinganefndar 
væri ekki að öllu leyti farið eftir till. 
landssímastjóra, það væri klipið af þeim, 
en jeg held, að það sje misskilningur; 
þær liggja fyiir hjer þessar till. hans, 
og álítur hann sjálfur, að þær nemi um 
40000 kr.; hefir fjárveitinganefnd þann- 
ig tekið till haus til greina að öllu 
leyti, svo að það er alls ekki ltlipið af 
þeim, eins og sagt er, og jeg býst satt 
að segja við, að landssímastjóri hafi 
samið þessar till. sínar einmitt þannig, 
að hann byggist við, að af þeim yrði 
klipið.

Fyrir mig verð jeg að segja, að mjer 
þykir 40000 kr. alt of há upphæð til 
þessa, enda hlýtur hver og einn að sjá, 
með því að líta yfir þessar uppbætur, 
sem gert er ráð fyrir, að þær eru hlut- 
fallslega miklu hærri en þær uppbætur,

sem ætlaðar eru öðrum starfsmönnum 
hins opinbera.

Svo var það eitt atriði, sem háttv. 
þm. Borgf. (P. O) tók fram. Það stend- 
ur hjer í till. fjárveitinganefndar, að 
úthlutun þessarar launahækkunar fari 
frara eftir till. landssímastjóra. Skil jeg 
það svo, að stjórnarráðið sje þá alger- 
lega bundið við þær. Það get jeg ekki 
samþykt. Þá er betra að láta lands- 
símastjórann ráða því einan, en ef það 
væii ekki ætlunin, þá er betra að orða 
till. öðiuvísi. Þetta orðalag er reyndar 
víða í lögum, en það hefir áður orkað 
tvimælis, og þegar af þeirri ástæðu er 
sjálfsagt að breyta þessu þannig, að 
skýrt komi fram, hver meiningin er.

Jeg fæ ekki sjeð, að það geti á nokk- 
urn hátt orðið málinu til hnekkis, þótt 
það verði tekið út af dagskrá. Vil jeg 
benda háttv. frsm. (M. Ó.) á, að við 
fyrri umr. málsins voru engar umr. um 
málið, og held jeg því, að nefndin ætti 
ekki að vera á móti því, að það sje 
geit.

En jeg verð að taka það fram, að 
jeg get ekki litið svo á, að fjárhags- 
nefnd sje bundin við þessa till, því að 
hún hefir ekki samþykt hana, heldur 
að eins látið þá skoðun sína í ljós, að 
hún væri sammála um einhverja hækk- 
un.

Frsm. (Matthías Ólafsson): Jeg 
get ekki betur sjeð en að háttv. 1. þm. 
Skagf. (SI. G.) hafl einmitt sannað það, 
er hann vildi ósanna, með öðrum orð- 
um, að nefndin hafl látið það uppi, að 
hún væri samsek í því, að þessi till. er 
fram komin, og að hún væri sömuleið- 
is samsek í þvi, að veitt er af þessu 
fje. Þetta kalla jeg aðalatriðið, og jeg 
hefi ekki sagt, að neitt annað ætti að 
vera það, en jeg verð að halda því 
fram, að betra væri að láta landssíma-



t’ÍDgsályktanir afgreiddar til landsstjóruarinnar.
Bráðabirgðalaunaviðbót símastarfsmanna.

1181 1182

stjórann hafa óskorað vald til þess að 
ákveða kaup starfsmanna landssLrans, 
heldur en að þurfa sí og æ að leita á 
náðir fjárhagsnefndar og fjárveitinga- 
nefndar til samans, um það að mega 
greiða starfsmönnum símans sæmilegt 
kaup, til þess að geta haldið þeim.

Hvað þetta orðalag snertir, sem utn 
hefir verið talað í þessari till., þá veit 
rnaður, að þessu likt hefir verið »prakti- 
serað« fyr og gefist sæmilega, að því 
leyti sem mjer er kunnugt.

Hvað það snertir, að taka málið út 
af dagskrá, þá get jeg i raun og veru 
fallist á það, í þeirri von, að menn 
komi þá með einbverjar hyggilegar till., 
en hitt er jeg vondaufur um, að nefnd- 
in geti gengið að því, ef á að fara 
að rugla að öllu leyti tillögu landssíma- 
stjóra.

Forsætisráðherra (J. M.): Jeg
vildi að eins mælast til þess, því að 
mjer skildist á háttv. frsm. (M. 0.), að 
hann hefði ekki á móti þvi, að málið 
væri tekið út af dagskrá núna, að það 
yrði látið koma mjög fljótt á dagskrá 
aftur, því að jeg hefi það fyrir satt, að 
svo sje háttað, að minsta kosti um 
nokkra starfsmenn landssímans, að þeir 
hafi ekki þegar sagt upp stöðu sinni 
fyrir þá eina sök, að þeir hafi bygt á 
því, að á döfinni væri einhver uppbót 
á launum þeirra. En nú er þegar svo 
komið, eins og menn vita, að tveir 
starfsmenn lantWimans, sem víst verð- 
ur erfitt að fá hæfa menn fyrir, hafa 
sagt upp stöðu sinni, og er við búið, að 
fleiri komi á eftir, ef ekki er fengin 
vissa fyrir bættum launakjörum. Jeg 
hygg mjer óhætt að segja það, að þetta 
sje ekki að skoða sem hótun, til þess 
að fá fram launabót, heldur sje það í 
raun og veru svo, að hinir hæfari með- 
al simamanna sjeu ekkert upp á það 
komnir að halda í stöður sinar, því að

það er að verða skortur á mönnum til 
ýmsra staifa, ekki að eins hjer, heldur 
jafnvel miklu fremur utanlands. Það 
vill nú svo vel til fyrir símamenn og 
verkfræðinga, að þeir eru alls ekki 
bundnir við neitt land, og þvi er það, 
að ef þess er ekki gætt að launa við 
hóf sjerþekkingu þeirra, þá er alls ekki 
mögulegt að halda þeim.

Svo framarlega sem menn vilja hafa 
hæfa menn við ritsímann, þá verða þeir 
að fá þau laun, að þeir geti lifað af 
þeim.

Svo hefi jeg ekki meira að segja um 
þett i, en vil að eins mælast til, að þessu 
máli verði ekki frestað alt of lengi.

Pjetur Ottesen: Háttv. frsœ. (M. 
0.) hefir þó loksins gengið inn á, að 
málið væri tekið út af dagskrá, og er 
það allvirðingarvert, eftir því sem hon- 
um fórust orð í miðræðu sinni.

Það er nú komið í Ijós, af þvi sem 
háttv. 1. þm. Skagf. (M. G.) tók fram, 
að háttv. frsm. (M. 0.) hefir sagt nokk- 
uð mikið viðvíkjandi fjárhagsnefndinni 
um þetta mál; álit þeirrar nefndar 
hljóðar, eins og fram var tekið, á þann 
veg, að nefndin fellst á, að símamönnum 
sje veitt einhver launauppbót, án þess 
að binda sig við neina upphæð, og er 
það dálítið annað.

En viðvíkjandi því, sem jeg tók fram 
áðan og háttv. 1. þm. Skagf. (M. G.) 
árjettaði, að eins og þetta er orðað i till., 
þá eru það till. landssímastjóra sem eiga 
að gilda; því er alveg slegið föstu. 
Stjórnarráðið á ekkert að hafa um þetta 
að segja. Það er því sjálfsagt að koma 
fram með brtt. í þá átt, að landssíma- 
stjórinn hafi að eins tillögurjett um 
málið.

En viðvíkjandi því, sem háttv. frsm. 
(M. 0.) tók fram, að maður tæki á sig 
ábyrgð með því að athuga þetta mál 
dálitið ger, er það að segja, að jeg
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þoli ósköp vel þá brýningu. Jeg sagði 
reyndar ekkert í þá átt> að jeg væri á 
móti uppbót til 8Ímafólk8ins, sem jeg 
teldi hæfilega. En jeg vil fá að sjá 
skýrslu frá landssímastjóra um það efni, 
hvernig hann hafi hugsað sjer að skifta 
þessu fje.

fíáttv. frsm. (M. 0.) sagði, að úr þvi 
að mjer hefði ekki unnist tími til þess 
að athuga þetta mál, þá mundi það 
trauðla kverða úr þessu. En jeg vil 
segja honum, að það er ekki hægt fyrir 
þingmenn að athuga þau skjöl, sem eru 
grafin niður hjá fjárveitinganefnd, en 
þessi plögg hafa ekki legið frammi i 
lestrarsalnum.

Hæstv. atvinnumálaráðherra tók það 
fram, að stjórnin liefði þegar gefið út 
reglugerð um simgjaldahækkunina. Við 
því er auðvitað ekkert að segja, annað 
en það, sem jeg hefi áður tekið fram, 
en það hefir þó verið venjan hingað til, 
að þessi stjórn hefir ekki viljað taka á 
8ig mikla ábyrgð, með því að afgreiða 
mál án þess að bera þau undir þingið. 
En nú hefir hún brugðið út af venjunni 
og i þessu máli tekið þá rögg á sig að 
ráða málinu til lykta án þess að leita 
fyrir sjer — að minsta kosti opinber- 
lega — um vilja þingsins.

Atvinnumálaráðlierra (S. J ):
Það eru að eins fáein orð, i tilefni af 
ræðu háttv. siða8ta ræðumanns (P. Oj. 
Jeg vil leyfa mjer að benda á, að mál- 
ið hefir í raun og veru legið fyrir þing- 
inu, svo sem sjá má af greinargerð 
fjárveitinganefndar, enda alveg ná- 
kvæmlega skýrt frá því, hvernig lands- 
símastjórinn hugsar sjer hækkunina, og 
er farið eftir þvi í reglugerðinni, en 
stundum hefir það verið svo, að slíkar 
breytingar hefir ekki þurft að bera und- 
ir þingið, heldur hefir heimild til þeirra 
verið í lögunum sjálfum. En stjórnin 
taldi, að rjettara væri að bera þetta

undir fjárveitinganefnd, Og þegar hún 
svo hefði skilað af sjer málinu, þá væri 
hægt að leggja það fyrir þingið á eftir.

Vmr. frestað.

Á 58. fundi í Ed, föstudaginn 28. 
júni, var fram haldið síðari 
u ra r. um till. (A. 394, 403).

Frsm. (Mattkías Ólafsson): Jeg
skal ekki þreyta háttv. deild á langri 
ræðu, hefi litlu við það að bæta, er jeg 
tók fram við fyrri umr.

Jeg get nú gefið háttv. deild upplýa- 
ingar um það, hvernig landssíraastjóri 
ætlast til að þessu fje verði varið. Til 
þe3S að bæta laun simameyja á mið- 
stöðinni í Keykjavik, er hafa 40 —60 kr. 
í mánaðarkaup, á að verja 7000 kr. Til 
símameyja, er hafa 50—83 kr. mánað- 
arlaun, á að verja 19320 kr. Símritur- 
um með 75—120 kr. launum eru veitt- 
ar 4300 kr. í viðbót. Sendlar fá 1200 
kr., og til smástöðva ýmissa eru veittar 
1600 kr. Þvi vikur þannig við um þess- 
as smástöðvar, að landsstjórnin hefir 
gert samning við ýmsa stöðvarstjóra úti 
um land um þjónustu þeirra. Fjárveit- 
inganefnd hefir haft til meðferðar kvart- 
anir frá þeim, að þeir fengju ekki 
neina uppbót, þar sem þeir væru bundn- 
ir föstum samningum. Spurðist nefndin 
fyrir um, hvernig þessu viki við, og 
var henni svarað, að^essum stöðvum 
væru ætlaðar 1600 kr. Alls verða þetta 
33,420 kr. Eftir verða þá rúmlega 6000 
kr., sem eiga að skiftast, eftir till. lands- 
simastjóra, milli landssimastjóra, aðal- 
skrifstofunnar og allra gæslustöðvastjóra. 
Nú er vitanlega falin í þessu sú upp- 
hæð, er landssímastjóri fór fram á að 
sjer yrði veitt.

Jeg hefi áður getið um, að samkomu- 
lagi hafi verið náð um milliveg milli
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þess, er landssímastjóri og nefndin fór 
fram á.

Nú finst mjer augljóst, að ekki er 
hægt að veita minni upphæð en hjer er 
gert, og af þvi leiðir, að mjer finst ekki 
hægt að aðhyllast brtt. á þgskj. 403. 
Sú upphæð, sem þar er farið fram á að 
veita, er með öllu ónóg, og vona jeg 
því, að háttv flutningsmenn taki brtt. 
aftur.

Allir munu kannast við, að laun síma- 
fólksins eru ófullnægjandi og að enginn 
vegur sje til þess að halda mönnum 
með þeim launum. Þó að hægt sje að 
banna símamönnum að gera verkfall, 
þá stoðar það ekki. Þeir gera alls ekki 
verkfall, heldur segja upp starfa sinum 
einn og einn. Og þó að hægt væri að 
neyða þá til þess að halda áfram, þá 
vreri það rangt og ósanngjarnt.

Jeg skal svo ekki þreyta háttv. deild, 
hefi fáu við að bæta, enda cr þetta aug- 
ljóst mál. Nefndin vill ganga að orða- 
breytingunni á þgskj. 403, að stjórnin 
úthluti launauppbótinni að fengnum till. 
Iandssítna8tjóra.

Eftir orðalagi till þótti mörgum sem 
skilja mætti þetta á annan veg, sem 
sje að 8tjórnin væri bundin við till. 
landssimastjóra. En jeg hefi altaf ekil- 
ið það á þann veg, er brtt. tekur fram, 
en get hins vegar fallist á, að ekkert 
sje því til fyrirstöðu að gera orðalagið 
skýlausara.

Bjarni Jónsson: Það er brtt. á 
þgskj. 403, sem gefur mjer tilefni til 
þess að mæla nokkur orð. Jeg er sam- 
mála nefndinni um það, að ekki muni 
tiltækilegt að lækka upphæðina að mun, 
eða jafnmikið og hjer er farið fram á. 
Jeg hefi fyrir satt, að fólkið sje að ganga 
sem óðast burt af stöðinni, og er þvi 
ekki annað fært en að ganga að kröfum 
þess. Og þar sem sjerstaklega er níðst

41þt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

á kvenfólkinu, þannig aö sama verkið 
er ekki álitið jafngott, ef það er unnið 
i pilsi, þá er tími kominn til að kippa 
þessu í lag að einhverju leyti.

Jeg get verið samþykkur 2. málsgrein 
brtt. á þgskj. 403, er tekur af allan vafa 
um það, að stjórnin þurfi ekki að vera 
þrælbundin við till. landssimastjóra. Að 
vísu er sú brtt. óþörf, því að eftir al- 
mennri málvenju og eðli málsins er sá, 
sem ábyrgðina ber, ekki bundinn við 
tillögur þeirra, sem einungis eru ráðu- 
nautar hans í því máli. En jeg sje ekk- 
ert því til fyrirstöðu, að tekinn sje af 
allur vafi og girt fyrir allar deilur. Er 
þá og auðsætt, að stjórnin þarf ekki að 
fara hærra en hún ætlar nauðsyn krefja.

Jeg get vel skilið, að mörgum manni 
hrjósi hugqr við að heyra svo háa launa- 
uppbót í krónutali. En krónan er ekki 
lengur króna. Menn hafa ætlað, að sá 
guð væri óumbreytanlegur og almáttug- 
ur. Hann er að vísu almáttugur enn 
þá, en ekki er hann óumbreytanlegur, 
þvi að nú er krónan einungis 30 aura 
virði.

Þá vildi jeg vikja að öðru atriði i 
sambandi við þetta simamál. Fjelag 
það, sem tók að 6jer að leggja ritsím- 
ann, fær enn þá óskert tillag sitt frá 
Alþingi, en það hefir látið símann lenda 
í óviðkomandi landi, sem er ófriðarland. 
Þetta hefir orðið til þess, að símasam- 
band vort við heiminn er takmarkað af 
einni ófriðarþjóðanna, svo að lítt er við 
unandi. Virðist þá ekki ósanngjarnt að 
krefjast þess af fjelaginu, að það veitti 
samþykki sitt til þess, að menn gætu 
tekið við skeytum frá erlendum loft- 
skeytastöðvum og birt þau. Vil jeg 
spyrja hæstv. forsætisráðherra, hvort 
hann hafi leitt þetta í tal við fjelagíð 
og hvort samþykki þess muni fáanlegt. 
Hygg jeg, eftir þvi sem stendur í blaði 
einu hjer í bænum, að hæstv. forsætis-

75
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ráðherra sje i svo miklum kunnleikum 
við fjelagið, að hann muni geta komist 
að þessu, sjerstaklega ef það er rjett 
hermt hjá blaðinu, að hann hafi tekið 
allstórt lán hjá fjelaginu og notið tii 
þess styrks og atbeina Andersens, for- 
stjóra Austur-Asíufjelagsins. Þetta stend- 
ur i blaðinu og margt fleira þar að lút- 
andi, svo sem um afhendingu fossa og 
fleira. Þykist jeg með þessari fyrirspurn 
gefa hæstv. forsætisráðherra tækifæri til 
þess að svara þessum getsökum opin- 
berlega, ef hann álítur þess þörf, og 
vænti þvi svars við henni.

Magnús Guðmundsson: Jegbjóst 
ekki við því, að háttv. fjárveitinganefnd 
mundi ganga að brtt. á þgskj. 403, um 
lækkun á launaviðbót símamanna, enda 
hefir sú raunin á orðið. En þó furðar 
mig, að háttv. nefnd skuli ekki sjá, að 
hún hefir farið of hátt í þessum launa- 
bótum.

Það fer fjarri þvi, að við flutnings- 
menn getum fallist á að taka brtt. okk- 
ar aftur. Nú rjett áðan var samþykt 
hjer i deildinni að veita ýmsum starfs- 
mönnum landsins 10—20% viðbót við 
laun þeirra, og þá er augljóst, að mikið 
stökk er á milli þess og að veita sima- 
mönnum til jafnaðar 50% uppbót. Það 
virðist vera til millivegur, sem allir 
ættu að geta unað við, og þann milli- 
veg viljum við flutnm. brtt. á þgskj. 403 
fara. Simafólk er illa launað, ver en 
flestir aðrir starfsmenn landsins, og þvi 
leggjum við til að laun þess sjeu hækk- 
uð um 30%, eða 10—20% meira en hjá 
öðrum starfsmönnum hins opinbera. 
Þessi hækkun er ekki svo óveruleg, 
þegar tillit er tekið til þess, að henni 
er ekki jafnað niður eftir höfðatölu eða 
launum, heldur eftir þvi, hverjir þurfa 
hennar brýnast. Fá þá aumir meira 
heldur en aðrir, simastúlkur geta t. d. 
fengið 60%. Simastjóri fór fram á 100%

hækkun handa þeim, en það virðist alt 
of mikið, þegar menn aðgæta, að öðr- 
um starf8mönnum landsins er ætlað að 
fá 10-20%.

Þá er og að líta á það, að starf síma- 
meyja við landssímann er sjaldnast æfi- 
starf. Margar símameyjar hafa laun sín 
fyrir vasafje. Sumar vinna ef til vill 
fyrir sjer að einhverju leyti, en sárfáar 
munu hafa þetta starf að lífsatvinnu. 
Það er þvi ekki furða, þegar svona 
stendur á, að landssimanum haldist illa 
á Bimameyjunum. Þær fara blátt áfram 
af þvi, að þær vilja ekki vera lengur, 
án tillits til launanna.

Það hefir og verið gefið í skyn, að 
mönnum sje ógerningur að starfa við 
landssímann sökura þess, hve kaupið 
sje lágt, og starfsmenn segi því óðum 
upp starfa sínum. Hafi 2 af starfsmönn- 
um simans sagt upp nýlega af þessari 
ástæðu. En jeg hefi heyrt það frá góð- 
um heimildum, að verkfræðingi símans 
hafi boðist starf með 9000 kr. launum 
í föðurlandi hans, Noregi, og fari hann 
af þeirri ástæðu, en hinn hafi kaup- 
maður hjer í bænum ráðið til sfn með 
5000 kr. launum. Ef landssjóður ætti 
að bjóða þe8sum mönnum jafnhátt kaup, 
ylti alt okkar launakerfi, því að síma- 
verkfræðing landbins getum við þó ekki 
launað hærra en ráðherra vora og al- 
menna símritara hærra en æðstu em- 
bættismenn landsins. Við mundum engu 
fremur geta haldið þessum mönnum, þó 
að till. fjárveitinganefndar yrði sam- 
þykt, þar sem aðrir bjóða svo hátt kaup. 
Þessir menn fara burt frá landssíman- 
um, þótt till. háttv. fjárveitinganefndar 
nái fram að ganga.

Þegar verkfræðingur símans lætur af 
starfi sinu, mun ekki vera unt að fá 
neinn í hans stað, og sparaðist þá það 
fje, sem honum er ætlað í launaviðbót. 
Landssimastjóra lægi nær að taka með 
í frv. um uppbót á launum embættis-
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manna, og vil jeg skjóta því til háttv. 
nefndar að breyta þessu í þá átt. Verði 
það gert, verður uppbótin til hans ekki 
heldur tekin af þessum 25,000 kr, er 
við leggjum til að veittar verði.

Hvað það snertir, að síminn leggi 
þessa uppbót fram og að hún komi því 
ekki niður á landssjóði, er það að segja, 
að sú ástæða er næsta vesalleg, því að 
simamenn eiga ekki landssímatekjurnar, 
þótt þeir innheimti þær, og eftir sama 
hugsanagangi mætti t. d. segja, að ekki 
þyrfti að horfa í eða hafa lág laun 
sýslumanna, því að þeir innheimta lang- 
mest af tekjum landssjóðs.

Háttv. frsm; (M. <».) sagði við 2. umr. 
málsins, að jeg hefði sannað það, sem 
jeg ætlaði að ósanna, að fjárhagsnefnd 
hefði ekki i öllum aðalatriðum verið sam- 
mála fjárveitinganefnd um þessa launa- 
uppbót. Þetta er alveg rangt, því að 
nefndirnar eru einmitt ósammála um 
upphæðina, er veita skuli i þessu skyni, 
og þegar svo er, er ekki hægt að segja 
með rjettu, að nefndirnar sjeu sammála 
í öllum aðalatriðum, því að það er sann- 
arlega eitt aðalatriðið, hversu mikið fje 
skuli veitt í þessu skyni.

Um hina brtt, á þgskj. 403, er ekki 
þörf að ræða, þar sem hv. fjárveitinga- 
nefnd gengur að henni.

Forsætisrádherra (J. M): Að
vísu er ekki mjög náið samband milli 
till., sem hjer er til umræðu, og fyrir- 
spúrnar þeirrar, er háttv. þm. Dala. (B. 
J.) beindi til min. Hjer er eigi um ann- 
að að ræða en uppbót á launum síma- 
fólks, en fyrirspurnin lýtur að erlendu 
símafjelagi. Þó þykist jeg ekki geta 
skorast undan því að svara fyrirspurn- 
inni, enda þótt jeg hafi leitt bjá mjer 
að svara árásum blaðs þess, er hv. 
þm. (B. J.) nefndi.

Blaðið »Vísir«hefir í nokkrum greinum

að undanförnu ráðist mjög ósæmilega á 
útlendan mann og um leið gripið tæki- 
færið til þess að ráðast á mig. Jeg vil 
þó undantaka eina grein, sem um þetta 
fjallar, þvi að hún er augsýnilega rituð 
af manni, er hefir nokkra velsæmistil- 
finningu, en hennar verður hvergi vart 
i hinum öðrum áminstu greinum. Ann- 
ars hefi jeg fyrir satt, að það sje ekki 
ritstjórinn, sem hefir beint hafið árásina, 
heidur sje greiuarhöfundurinn skúma- 
skotslubbamenni eitt, sem hefir þann 
sið, að reyna að ausa auri úr skuggan- 
um á sjer betri menn, en þykist sjálfur 
hvergi við koma.

Blaðið vill láta einhvern þingmann 
spyrja mig um, hvað hafi farið milli 
min og Andersens etatsráðs, forstjóra 
Austur-Asíufjelagsins danska, og hvaðan 
mjer hafi komið leyfi til þess að ræða 
við hann. í öðru lagi, hvernig jeg sje 
viðriðinn fossafjelagið ísland, og er gefið 
i skyn, að jeg hafi beinlinis eða óbein- 
linis verið viðriðinn afhendingu íslenskra 
fossa til útlendra fjelaga, og enn í þriðja 
lagi, hvers vegna jeg hafi tekið fyrir 
hönd landssjóðs 2 miljóna króna lán til 
óhæfilega skamms tima hjá Stóranorræna- 
ritsimafjelaginu, og i hverju sambandi 
það standi við sjálfstæðismálin.

Um fyrsta atriðið skal jeg taka fram 
þetta. í rauninni ætti engin þörf að 
að vera á því, að skýra frá því, af 
hvaða ástæðu jeg hafi fundið þennan 
ágæta mann að máli, mann, er nýtur 
svo mikils álits, að höfðingjar erlendra 
rikja og hjer um bil hver einasti erind- 
reki erlends ríkis, er kemur til Kaup- 
mannahafnar, hittir hann að máli—mann, 
er byrjaði umkomulaus, en er nú orðinn 
nokkurskonar stórveldi.

Jeg kyntist Andersen etatsráði í fyrsta 
sinn árið 1908, er hann kom hingað til 
lands með Friðriki konungi VHI. Var 
þá gestum þeim, er komu i fylgd kon-
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ungs, skift niður á ýms heimili hjei í 
bænum, og gisti hann þá nokkrar nætur 
á heimili mínu. Hann er kvæntur konu, 
sem er af íslensku bergi brotin, og má 
vera, að hann beri hlýjan hug til Is- 
lands af þeirri ástæðu. Síðan hann gisti 
þennan stutta tíma bjá mjer hefír hann 
vikið kunnuglega að mjer, þá er jeg 
hefí komið til Kaupmannahafnar.

Þegar er hann kom hingað í fyrsta 
sinni árið 1908, lýsti hann þeirri skoð- 
un við mig, að Danir ættu ekki að gang- 
ast fyrir stofnun fyrirtækja hjer á landi. 
íslendingar ættu sjálfir að koma á þjóð- 
þrifafyrirtækjum, og ef þeir fyndu eitt- 
hvað nýtilegt, mundi hann fús til þess 
að styðja þá með ráðum og dáð. Þessa 
sömu skoðun ljet hann uppi við mig í 
bæði skiftin er jeg kom sem ráðherra 
til Kaupmannahafnar. Sje jeg ekki, að 
neitt það komi fram í yfirlýsingu hr. 
Andersens, er fari í bága við þetta. Nú 
veit jeg ekki, hvort háttv. þingmenn 
ætla mig svo viti fírtan, er jeg vissi 
skoðun mannsins, að jeg mundi biðja 
Austur-A8Íufjelagið um að koma hjer 
fyrirtækjum á stofn, og því siður sem 
fjelagið starfar í alt annari átt.

Þá skal jeg drepa stuttlega á 2. at- 
riðið i áburði blaðsins, hvernig jeg sje 
viðriðinn fossafjelagið ísland.

Og er þessu þar til að svara, að jeg 
hefi ekkert verið við það mál riðinn, 
fyr eða slðar, öðruvísi en jeg skýrði 
frá á Alþingi í fyrra, er leyfisbeiðni 
þessa fjelags var þá til umræðu. Þá 
skýrði jeg frá, hver afstaða mín væri 
til málsins og hefi jeg þar engu við að 
bæta. Jeg hefi hvorki haft afskifti af 
kaupum á fossarjettindum (fo3sakaup- 
um) eða þvi líku, nje komið nærri þeim 
málum, öðruvísi en jeg nú sagði. Og 
jeg hjelt satt að segja, að það væri nokk- 
urn veginn kunnugt, að jeg hefi annars 
aldrei blandað mjer i þessi mál.

Skal jeg þá koma að þriðja atriðinu,

sem háttv. þra. Dala. (B. J.) talaði um, 
hvers vegna jeg hefði tekið miljónalán 
hjá »Stóra norræna« og hvers vegna 
það væri tekið til tveggja ára og hverja 
þýðingu það hefði fyrir önnur mál vor. 
Þessu get jeg ekki svarað, því að mjer 
er alÍ8endis ókunnugt um, að nokkurt 
slíkt lán hafi verið tekið bjá »Stóra 
norræna<. Siðasta lánið hjá því fjelagi 
var loftskeytalánið, sem var 500,000 kr. 
og tekið snemma á árinu sem leið, en 
umsamið áður, og kom það svo lítið við 
mig, að jeg vissi naumast, hve mikið 
það var eða til hve langs tíma.

Þessi árás er annars svo heimskuleg 
og klunnaleg og lýsir svo mikilli van- 
þekkingu á öllum landsmálum, að jeg 
undrast, að nokkur maður skuli leggja 
trúnað á það, sem þar er á borð borið. 
Það er auðvitað, að enginn sá maður, 
er gefur sig við stjórnmálum, og þessa 
síst sá, er veitir landsstjórn forstöðu, 
má kippa sjer upp við það, þótt á hann 
sje ráðist, og jafnvel logið upp þvi, sem 
svo er notað til árása.

Það hefir viðgengist og viðgengst enn, 
og jeg fyrir mitt leyti á sjerstaklega 
hægt með að taka þvi rólega. En jeg 
get ekki neitað því, að mjer hefir sárn- 
að þessi árás, af þvi að mjer sárnar 
það, að islenskt blað, á hve lágu siðferð- 
is- og menningarstigi sem það annars 
stendur, skuli leyfa auðvirðilegustu Leit- 
is-Gróu rúm til þess að svivirða erlend 
stórmenni, sem aldrei hafa sýnt Islandi 
annað en velvild.

Hákon Kristðfersson: Jeg skal 
játa, að þegar þetta mál lá fyrir fjár- 
hagsnefnd til athugunar, þá leit jeg svo 
á, að upphæð sú, er forstjóri landssím- 
ans fór fram á, væri nokkuð stór, og 
gat tæplega fylgt henni, og jafnframt 
skal jeg taka fram, að þá er málið var 
á þvi stigi, þá átti jeg ekki kost á að 
kynna mjer, hvað til grundvallar lá, er
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hann fór fram á þessa upphæð, 40 þús. 
kr. Nú hefi jeg kynst málinu betur, 
bæði fyrir ræðu frsm. (M. Ó) og fleiri 
upplýsingar, sem jeg hefi fengið, þar 
sem þær voru ábyggilegastar að fá. Þær 
upplýsingar hafa nú leitt til þess, að 
þrátt fyrir ýtrustu tilhneigingu til þes3 
að fara sem sparlegast með fje lands- 
ins, þá get jeg ekki betur sjeð en að 
við getum tæplega neitað um þetta 
fje.

Aftur skal jeg fúslega viðurkenna það 
rjett vera hjá háttv. 1. þm. Skagf. (M. 
G.), að það er fullkomið aukaatriði, þótt 
síminn gefi sjálfur af sjer þetta fje. En 
aftur er það ekkert aukaatriði, að það 
fólk, er leggur sig i lima til að afla þessa 
fjár og vinnur að því allan ársins hring, 
sjái þær afleiðingar og hljóti þann ávöxt 
verka sinna, að laun þess sjeu svo, að 
það megi við una. En eftir því, sem 
jeg hrfi kynt mjer málið, eru laun sima- 
fólksins svo frámunalega lág, að ekki 
nær nokkurri átt, enda þótt það sje 
einkum kvenfólk og þurfi því minna en 
karlmenn — einar 40 kr. á mánuði 
duga litið í dýrtíðinni.

Háttv. 1. þm. Skagf. (M. G.) reyndi 
að leiða rök að þvi, að þótt á ýmsu 
ylti um starfsfólk símans, þá væri það 
ekki eingöngu launakjörunum að kenna. 
Jeg held, að þetta sje rjett eftir haft, 
enda vildi jeg sist af öllu fara rangt 
með orð svo mæts manns, sem háttv. 
1. þm. Skagf. (M. G.) er. Jeg held, að 
þetta sje naumast alveg rjett hjá hon- 
um. En um hitt er jeg sammála hin- 
um háttv. þm. (M. G.), að þótt einstöku 
mönnum bjóðist betri stöður hjá fjelög- 
um eða einstaklingum, þá getum við 
ekki farið í kapphlaup við þá, en hitt 
er veigamesta atriðið, að við gerum 
okkar til að launa fólkinu svo sæmilega, 
að það þurfi siður að leita annara staða, 
sem lífvænlegri eru. En þó hlýtur svo

að fara, ef við gerum ekki betur en hing- 
að til.

Það getur verið alveg rjett hjá sama 
háttv. þm. (M. G.), að það sje nokkuð 
mikið að hækka um 100%. En getur 
þingið þá ekki orðið sammála um, að 
kjör þessa fólks hafi verið svo erfið und- 
anfarið, að það geti skoðast vel fram- 
bærilegt að bæta nú svo sómasamlega 
úr, að skoða megi hækkunina að nokkru 
leyti sem bætur fyrir eitthvað af rang- 
indum liðna tímans? Eftir því, sem jeg 
hygg að það kosti að lifa hjer í Reykja- 
vík í dýrtíðinni, þá hygg jeg, að menn 
geri ekki vitund meira en lifa sómasam- 
lega, þótt þeir hafi alt að 120 kr. á 
mánuði, þó því að eins, að það sjeu 
kvenmenn, er halda spart á.

Það má nú vel vera, að eitthvað af 
þessu fólki hafi þessa stöðu til tilbreyt- 
ingar, eða til að afla sjer vasapeninga. 
En jeg býst þó alls ekki við, að svo 
sje um helftina af þvi, þvi að eins og 
menn vita, er það allfjölmennur flokk- 
ur. Og eins ber vel að gæta, og það 
er, að fyrir sírnann, eius og hverja aðra 
stofnun, er það mjög áríðandi, að starfs- 
mennirnir sjeu nokkurn veginn ánægð- 
ir með kjör sin, því að vitanlega getur 
það haft stór áhrif á starfrækslu sím- 
ans, og þar af leiðandi tekjur haos. Það 
er gangur lífsins, að ef menn eru illa 
launaðir, eru menn lausari við, og segi 
jeg þetta þó alls ekki 11 þess að slá 
þvi föstu, að nokkrir misbrestir hafi 
átt sjer stað á starfrækslu símans und- 
anfarið, en tek það einungis fram sem 
hugsunarástæðu. Vil jeg því ekki verða 
þátttakandi i þeirri ábyrgð, er það bak- 
ar Alþingi, ef mál þetta nær ekki fram 
að ganga, því að það gæti leitttil þess, 
að vjer mistum megnið af hæfasta 
starfsfólki símans, og þar á meðal ef 
til vill landssímastjórann sjálfan, mann, 
sem öllum kunnugura ber saman ura
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að rækt hafi starf sitt með stökum dugn- 
aði og trúmensku. Og mjer þótti það 
illa að orði komist, þar sem þetta orða- 
lag í till. nefndarinnar »eftir tillögum 
landssimastjóra« leiddi til þess, að því 
var slegið fram, að það bæri ekki að 
skilja svo, að landsstjórnin væri þræl- 
bundin við till. hans. Jeg kann illa 
við þetta, því að jeg býst ekki við, að 
till. hans yrðu í nokkurn máta þræls- 
legar, og jeg lýsi ekki neinu vautrausti 
á hæstv. stjóm, þó að jeg segist álíta, 
að landssímastjóri muni gera till. sínar 
eftir bestu vitund og leggja það eitt til, 
sem best gegnir, og aö hans till. raundu 
í engu lakari en sumra í hæstv. stjórn.

Því hefir verið slegið fram af háttv. 
1. þm. Skagf. (M G), að þessi uppbót 
sje ekki í samræmi við frv. það, er ný- 
verið var vísað tíl 3. umr. og fjallaði 
um dýrtiðariaunaviðbót til embættis 
manna. Það má nú vel vera, en jeg 
býst helst við, að allir embættismenn 
landsins standi ólikt betur að vígi en 
þetta fólk, sem hjer uin ræðir.

Það er ijett, að verkfræðingur símans 
er nú á förum til móðurlands sins, þar 
sem hann fær stöðu. En þes3 vil jeg 
jafnframt geta, að mjer er kunnugt um 
það, að landssímastjórinn hefir í hyggju, 
að minsta kosti á næstunni, að fá mann 
til að taka við því starfi, sem þessi 
maður hefir á hendi haft.

Jeg get nú alls ekki fallist á þá stað 
hæfingu háttv. þm. Dala. (B. J), að 
krónan sje ekki orðin nema 30 aura 
virði. En þótt hún sje meira virði, þá 
raskar það alls ekki þeim rjettláta 
grundvelli, er hjer liggur fyrir, sem sje 
að ósk landssimastjórans beri að full- 
nægja, helst að öllu leyti.

Vona jeg því, að háttv. deild hugsi 
sig vel og rækilega um, áður en hún 
synjar þessari málaleitun samþykkis í 
þeirri mynd, sem háttv. fjárveitinga- 
nefnd leggur til. Og þótt sparnaður sje

í öllum tilfellum rjettmætur og vel við- 
eigandi, þá verður að gæta þess, að 
hann geri ekki óþarfan og óforsvaran- 
legan skaða.

Fleira mun jcg ekki segja að þessu 
sinni, enda vona jeg, að háttv. þm. hafi 
þegar hugsað sjer, hvernig hjer skuli 
með fara, svo að þingið hafi sóma af, 
en engan vansa.

Frstn. (Matthías Ólafsson): Jeg
hefi ekki miklu við að bæta, enda hefir 
háttv. þm. Barð. (H. K.) tekið vel fram 
margt af því, sem jeg vildi sagt hafa.

Jeg vil ekki deila við háttv. 1. þm. 
Skagf. (M. G.) um það, hvort fjárhags- 
nefndin hafi fallist á skoðun fjárveit- 
inganefndar í aðalatriðunum eða ekki. 
En jeg verð að segja, að jeg kalla það 
að fallast á í aðalatriöunum, er fjár- 
hagsnefnd telur einnig þurfa að bæta 
kjör símafólksins. En hitt er mjer ekk- 
ert aðalatriði, þótt hún vilji veita nokk- 
uð minna fje.

En viðvikjandi því, sem hann (M. G.) 
sagði, er hanu vildi skoða brtt. þá, sem 
hann og nokkrir aðrir þm. fiytja, í sam- 
bandi við, og bera hana saman við, 
launaúrbót embættismanna. En þetta 
er ómögulegt að bera saman. Þar sem 
síminn er, þar er að ræða um einskon- 
ar útgerð. Ef maður á skip og getur 
ekki haldið útgerð þess áfram nema 
hækka kaupið við skipverja, eða að 
öðrum kosti eiga á hættu að fá ein- 
hverja óvana menn i stað þeirra, er 
vel hafa reynst og æfðir eru orðnir, 
8em svo aftur hlaupi brott, er þeir taki 
að fá æfingu, þá er ekki að tala um 
annað en hækka launin. Þannig er um 
simann. Landssjóði helst ekki á æfða 
fólkinu fyrir 30—40 kr. á mánuði.

En hvað snertir upphæð þá, 25000 
kr., sem háttv. 1. þm. Skagf. (M. G.) 
vill veita, þá er þess að geta, að sam- 
kvæmt tillögum landssímastjóra á að
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skiftast milli kvenna og annara starfs- 
manna símans, sem lægst eru launaðir, 
33420 kr. Það, sem þá verður eftir af 
þeim 40000 kr., er nefndin vill veita, 
eða 6580 kr., á samkvæmt tillögum 
landssímastjóra að skiftast á milli lands- 
simastjóra, aðalskrirstofunnar og allra 
gæslustöðvastjóranna. Nú sagði háttv. 
1. þm. Skagf. (M. G.), að símaverkfræð- 
ingurinn færi til útlanda og tæki þar 
stöðu. Það er rjett, en kemur ekki 
þes3u máli við. Það hefir enginn sagt, 
að endilega ætti að nota upp þessar 40 
þús. kr. Það er eðlilegt og sjálfsagt, 
að stjórnin hagi þvi eftir þvi, sem hún 
tclur skynsamlegast, að fengnum tillög- 
um landssímastjóra. Jeg vona, að háttv. 
þm. sjái, að öllu sje óhætt, þótt fjeð 
sje heldur meira en minna, því verði 
ekki sólundað. Jeg treysti bæði stjórn- 
inni og landssimastjóranum að fara vel 
með það. Jeg held, að það sje alveg 
áreiðanlegur hlutur, að þótt sumar sima- 
stúlkurnar kunni að nota kaup sitt sem 
vasapeninga, þá sjeu þó hinar fleiri, 
sem verja því til fata. Og nú hafa föt 
hækkað um alt að 70%. Það, sem nægði 
fyrir fötum i fyrra, nægir ekki nú. Jeg 
keypti t. d. fatnað nýlega, sem var 
hálfu dýrari en föt, er jeg keypti í fyrra, 
og þó miklu Ijelegri. Kvenfatnaður er 
nú margfalt dýrari en áður. Maður get- 
ur alls ekki búist við, að ungt fólk, sem 
fært er orðið í flestan sjó, geti unað við 
slík kjör.

En ef háttv. flutningsmenn till. hefðu 
athugað þetta og borið saman við till. 
landssimastjórans, sem fyrir nefndinni 
hafa legið, þá býst jeg við, að þeim 
hefði farið sem háttv. meðnefndarmönn- 
um minum, að þeir hefðu komist að 
sömu niður8töðu og landssimastjórinn 
og fallist á till. hans.

Þótt háttv. flm. (M. G.) vilji ekki 
taka till. sina aftur, þori jeg vel að eiga

úrslit þessa máls undir sanngirni háttv. 
deildar.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg get
nú sparað rojer mjög margt af því, sera 
jeg vildi annars sagt hafa um þetta 
mál, því að jeg hygg, að það sje nú 
nokkurn veginn fullrætt. En það voru 
nokkur ummæli í ræðu háttv. 1. þm. 
Skagf. (M. G.), sem jeg get ekki fallist 
á og verð að andmæla.

Hann gat þess um kaup símafólksins, 
að þótt það væri ekki hærra, þá væri 
það sæmilegir vasapeningar. Þótt nú 
svo væri, að högum sumra þessara 
starfsmanua væri svo háttað, að þeir 
þyrftu ekki að noia það sjer. til fram- 
færis, þá getur Alþingi engan veginn 
fallist á slíkan skilning. Það er ber- 
sýnilegt, að slikt fyrirtæki sem lands- 
siminn krefst góðrar starfrækslu, svo að 
afgreiðslan sje í góðu lagi. Og þegar 
nú er farið fram á þá breytingu, að 
hækka notagjald símans, þá verður Al- 
þingi að sjá um, að stjórn lands3ímans 
sje sem best og afgreiðsla gangi sem 
greiðast. Og það verður best gert með 
því, að þeir, sem við símann vinna, fái 
svo góða borgun, að þeir vilji eitthvað 
á sig leggja fyrir stofnunina.

Jeg hygg annars, að háttv. tillögu- 
menn hafi meira litið á þá »proeent«- 
hækkun, er verður samkvæmt till. lands- 
símastjóraus, en að kaupið sje svo mik- 
ið. Hjer varðar ekki um, hver hækk- 
unin verður af hundraði, heldur hitt, 
hvert kaupið verður. Og þótt það 
hækki upp í 70—100 kr. á mánuði, þá 
er enginn ofhaldinn af því. Og þótt 
sumt af fólkinu þurfi peninganna ekki 
beint sjer til lífsframfæris, þá getur Al- 
þingi ekki reiknað með slíku, heldur 
hinu, að það er varla að vænta, að 
nokkurt starf sje vel rækt nema það 
sje borgað sómasamlega. Það segir sig
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iiðð

sjálft, hvað 70 kr. eða minna muni 
hrökkva langt fyrir lifsnauðsynjum. Þá 
er auðsjeð, hvort 40 kr. muni nægja, 
eða hvort halda menn, að það fullnægi 
lífsþörfum unglinganna við símann, sem 
sumir hafa 20 kr., þótt aðrir hafi hærra. 
Þeir, sem hafa 20 kr. kaup á mánuði, 
mega vera ljettfættir, ef þeim eiga að 
duga 20 kr. i skófatnað á mánuði.

Viðvíkjandi því, sem háttv. þm. Barð.
(H. K.) sagði um orð háttv. þm. Dala. 
(B. J.), þá er það öldungis víst og sann 
anlegt, að ef að eins brýnustu nauð- 
synjar manna eru teknar, þá er krón- 
an ekki meira en 30 aura virði. (H. 
K.: Já, en ekki i öllu). Það dugir 
ekki heldur að taka einstakar þarfir 
manna, heldur verður að reikna þær, 
sem mega sín mest mönnum til fram- 
færis.

Jeg 8je svo ekki ástæðu til að fjöl- 
yrða meira um þetta, en vænti, að 
háttv. þingdm. geri hið besta i þessu 
máli.

ATKVGR.
Brtt. 403, 1. feld með 16:8 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

jd: P. O., IJ. Þ., E. A, E. Árna, E. 
J. G. Sv., M. G, Ó. B.

nei: M. P., M. Ó., P. J., S. St., St. St., 
Sv. Ó., Þorl. J., Þorst. J., Þór. J , 
B. Sv., B. J., B. St., H. K, J. J., 
J. M., J. B.
Tveir þm. (B. K. og S. S.) fjar- 
staddir.

Brtt. 403, 2. samþ. án atkvgr.
Till., svo breytt, samþ. með 16 shlj.

atkv. og afgr. til Ed.

Á 54. fundi í Ed., mánudaginn 1. júlí, 
var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um bráða- 
birgðalaunaviðbót handa starfsmönnum 
landssimans,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 420).

Á 55. fundi í Ed., þriðjudaginn 2. júli, 
var till. tekin til f y r r i u m r.

Atvinnumáiaráðherra (S. J.):
Jeg álít sjálfsagt, að málinu verði vís- 
að til fjárveitinganefndar, cnda mun 
henni orðið það kunnugt af umræðun- 
um í háttv. neðri deild. Þetta er mik- 
ið nauðsynjamál, og ætla jeg þó ekki 
að fara að mæla með því nú, heldur 
stóð jeg upp til að roælast til, að hafð- 
ur verði eins hraður gangur á málinu 
og hægt er. Nú er þingtiminn áliðinn, 
en þetta mál má með engu móti 
stranda.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 10 shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 534) með 8 shlj. atkv.

Á 63. fundi í Ed., föstudagiun 12. 
júlí, kl. 1 miðdegis, var till. tekin til 
siðari umr. (A. 420, n. 481).

Frsm, (Eggert Pálsson): Jeg 
vildi mælast til, að forseti tæki till. 
þessa út af dagskrá í þetta sinn, þvi 
að náið samband er milli þessarar till. 
og frv., sem deildin hafði til meðferðar 
hjer næst á undan.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 64. fundi i Ed., sama dag, kl. 8 
síðdegis, var till. aftur tekin til s i ð 
ari umr. (A. 420, n. 481).
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Frsm. (Eggert Palsson): öllum 
háttv. þingdm. mun það kunnugt, að 
símagjöld hafa verið hækkuð með það 
fyrir augum, að kjör simastarfsmanna 
verði bætt. Það er því þegar búfð að 
viðurkenna i verki, að full ástæða er 
til að bæta kjör þessa fólks, svo að 
hægt sje að halda þvi. Það liggur í 
augum uppí, að þessari stofnun er nauð- 
synlegra en flestum öðrum stofnunum 
að hafa vönu fólki á að skipa. Þvi 
munu og allir sammála um hækkun á 
kaupi starfsfólksins. Háttv. Nd. hefir 
samþykt þá þingsályktunartill., sem fyr- 
ir liggur, og vænti jeg, að málalokin 
verði söm í þessari háttv. deild.

Jeg skal að lokum að eins geta þess, 
að brtt. á þgskj 481, sem komin er frá 
fjárveitinganefnd, stendur i nánu sam- 
bandi við frv., er áðan var samþykt, 
og raskar í engu vilja háttv. Nd. Jeg 
vona og tel víst, að háttv. deildarmenn 
hafi ekkert á móti brtt og greiði henni 
atkvæði um leið og sjálfri þingsálykt- 
uninni.

ATKVGR.
Brtt. 481. samþ. með 8 shlj. atkv.

Till., 8vo breytt, samþ. með 11 
shlj. atkv. og afgr. til Sþ.

Á 70. fundi í Nd., laugardaginn 13. 
júlí, og á 65. fundi í Ed., sama dag, var 
utbýtt frá Sþ.

Tillögu til þingsályktunar urn bráða- 
birgðalaunaviðbót handa starfsmönnum 
landssimans,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
i Ed. (A. 505).

Á 7. fundi i Sþ., mánudaginn 15. júli, 
var till. tekin til umr.

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

Frsm. f.jarveitinganefndar Ed. 
(Eggert Pálsson): Eins og háttv. 
þm. sjá, hefir till. þessi tekið breyting- 
um i Ed. hvað orðalag snertir, en efni 
hennar hefir ekki verið breytt. Upp- 
hæðin er látin vera sú sama sem hv. 
Nd. samþykti, en siðustu málsgr. till. er 
að eins vikið við.

Það er gert ráð fyrir því, að dýrtíð- 
aruppbót þeirra starfsmanna simans, sem 
lægst eru launaðir, hækki ef til vill að 
einhverju leyti. Og þá liggur í hlutar- 
ins eðli, að til þess að þeir fái þá upp- 
bót, scm háttv. Nd. ætlaðist til, þarf að 
lækka þessa bráðabirgðalaunaviðbót að 
sama skapi sem dýrtiðaruppbótin kann 
að hækka. Samkvæmt þessu og með 
þetta fyrir augum gerði Ed. þessa breyt- 
ingu á till.

Nú er ekki vist um örlög frv. þess 
um hækkun á dýrtiðaruppbót embættis- 
og sýslunarmanna landssjóðs, er afgr. 
var frá Ed, svo að ekki er hægt að 
segja um það, hvort þessi breytmg á 
við. Ef háttv. Nd. hefði þegar sálgað 
frv., hefði átt við að bera fram brtt. við 
þessa till. og gera ekki ráð fyrir neinni 
hækkun á dýrtíðaruppbótinni. En nú 
hefir háttv. Nd. ekki enn þá felt frv., 
og ekki er gott að vita, nema uppbótin 
verði hækkuð. Er því sjálfsagt að láta 
þetta ákvæði standa. Auðvitað væri 
hægt að taka till. út áí dagskrá, þang- 
að til sjeð væri fyrir um örlög hinB 
frv., en það mundi valda óþarfa snúw- 
ingum, og er ekki víst, að timi vinnist 
til þess að taka till. aftur fyrir. Það 
gerir heldur hvorki til eða frá, þótt till. 
sje svona orðuð. Ef ekkert verður úr 
hækkuninni á dýrtíðaruppbótinni, gerir 
þetta orðalag ekkert til, en verði hækk- 
unin samþykt, er sjálfsagt að láta þetta 
orðalag halda sjer.

Jeg vil þvi mælast til þess, að till.
76
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verði samþykt. Það bindur ekki atkv. 
manna í dýrtíðaruppbótarmálinu, þó að 
þeir samþykki þetta. í till. stendur 
einungis, ef »dýrtíðarupphæðin kann að 
hækka«, ekki að hún hækki. Menn 
gsta því óhræddir greitt till. atkv., þó 
að hitt málið sje ekki útkljáð.

ATKVGR
Till. samþ. með 22 shlj. atkv. og 

afgr. sem

ályktun Alþingis.
(Sjá A. 512).

22. Síldarkaup, sildarforði og ásetn- 
ing búpenings.

A 65. fundi í Nd., mánudaginn 8. júlí, 
var útbýtt

Tillögu til þingsdlyktunar um dsetning 
búpenings (A. 463).

Á 66. fundi í Nd, þriðjudaginn 9. 
júlí, var till. tekin til fyrri umr.

Pjetur Ottesen: Við flm., S. S. 
og jeg, höfum leyít okkur að koma fram 
með þessa till. i von um, að gott mætti 
af því leiða, að nú væri frekar en ella 
brýnd fyrir mönnum nauðsynin á því, 
að gæta varúðar í ásetningi búpenings 
næstkomandi vetur. Útlitið er hið 
ískyggilegasta, það getur engum dulist. 
Grasbrestur um alt land, og það svo, 
að það má vel rætaat úr, ef hálfur hey- 
fengur fæst í sumar, miðað við meðal- 
heyafla undanfarið. Svo er það t. d. 
víða hjer um Suðurland að minsta kosti, 
að litil líkindi eru til, að nokkur tiltök 
verði að byrja slátt á túnum fyr en í 
lok þessa mánaðar. Þessi óáran í gras- 
vextinum kemur því bagalegar á, þar 
aem víðaat mun vera mjög lítill stuðn-

Sildarkaup, síld&rforði og ásetning búpenings.

ingur í fyrningum frá fyrra ári. Síðast- 
liðinn vetur var harður, og skall hurð 
nærri hælum sumstaðar með það, að 
búpeningur manna fjelli.

Nú er það hrossaeignin í landinu, sem 
mest hætta stafar af. Undanfarin þrjú 
ár hefir engin hrossasala út úr landinu 
átt sjer stað. Á þessum árum hefir 
hrossum fjölgað jafnt og þjett. Og þótt 
nú megi flytja 1000 hesta út á þessu 
ári, þá segir það ekkert, það er eins og 
krækiber í ámu. Það gerir svo sem 
hvorki til nje frá. Hjer verður því að 
grípa í taumana. Það verður að slátra 
hrossum og það í stórum stíl. Það 
verður að« gera ráðstafanir til þess að 
opna markað fyrir hestakjöt, miklu meiri 
en verið hefir hjer á landi. Það verður 
að reyna að opna markað fyrir það í 
kaupstöðunum.

Síðastliðið haust var slátrað hjer í 
Reykjavík þó nokkru af hrossum, en 
aðallega munu hafa verið búið til úr 
þeim bjúgu og kæfa. Litið af kjötinu 
mun hafa verið selt öðruvísi. En betur 
má, ef duga skal.

Á aðalfundi Sláturfjelags Suðurlands, 
sem haldinn var hjer fyrir nokkru, var 
það afráðið að senda hingað til slátrun- 
ar töluvert af hrossum á úthallandi 
sumri, og er vonandi, að vel takist.

Eins verða menn að gripa til þess, 
sem ekki getur talist neitt neyðarúr- 
ræði eins og komið er, að slátra hross- 
um til fóðurs handa öðrum skepnum. 
fírossakjöt er ágætt skepnufóður. T. 
d. er það mjög gott handa nautgrip- 
um.

Hjer rekur nauður til, að eitthvað sje 
aðhafst. Og það, sem áhrif hins opin- 
bera gætu þá fyrst og fremst náð til, 
annað en það að hafa áhrif á hros3a- 
fækkunina, væri það, að greitt væri 
fyrir útvegun á innlendum fóðurbæti til 
skepnufóðurs.

Nú mun vera til hjer á landi all-
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mikið af síld frá í fyrra. Jeg hefi heyrt 
nefndar um 45,000 tunnur. Englending- 
ar eiga síldina og munu vilja selja hana, 
og hafa þegar selt nokkuð. Verðið á 
síldinni, þar sem hún liggur, mun ekki 
vera mjög hátt, enda mun síldin vera 
allmisjöfn að gæðum, en flutningur á 
síldinni er aftur á móti afardýr. Nú 
má sildin ekki verða mjög dýr, til þess 
að það borgi sig að nota hana til fóð- 
urs, eins og verði á afurðunum er nú 
komið.

Við flutningsmenn till. höfðum því 
hugsað okkur, að hið opinbera gæti 
best orðið að liði í þessu efni, með því 
að haga ferðum þeirra skipa, sem lands- 
stjórnin hefir yfir að ráða, þannig, að 
sem haganlegast sje þeim, sem sildina 
kaupa, og i annan stað gæfi dálitla 
ivilnun í flutningsgjaldinu. Vera má, 
að heppilegra og tryggara væri, að af- 
skifti landsstjórnarinnar af þessu fóður- 
bætiskaupamáli næði lengra en þetta; 
t. d. að landsstjórnin festi kaup á sild- 
inni að einhverju leyti, og að með því 
væri trygt, að flutt væri til Suðurlands 
svo og svo mikið af síldinni í sumar 
og haust, svo að ef ís bæri að 
Norður- og Vesturlandi í vetur, að síld- 
in væri þá ekki þar innilokuð. Það er 
nauðsynlegt, að þetta atiiði sje athugað 
gaumgæfilega.

Þá er annar liður till., að brýna fyrir 
sveitarstjórnum að halda fundi í haust 
með bændum, hver í sínum hreppi, til 
þess að fá gerðar hyggilegar ályktanir 
um ásetning búpenings. Þingsályktun í 
þessa átt var samþykt á siðasta þingi. 
Það varð þó til þess, að að minsta kosti 
á sumum stöðum var athygli manna 
töluvert meir vakandi um þessi efni 
en endranær, og töluvert gert að því, 
að afla fóðurbætis á ýmsum stöðum. 
En reynslan sýndi, að þetta var hvergi 
fullnægjandi.

Sýslumenn heimtuðu þá af forðagæ3lu- 
mönnum, að þeir gæfu sjer tafarlaust 
upp nöfn þeirra manna í hreppunum, 
sem að dómi forðagæslumanna settu 
ekki tryggilega á vetur. Forðagæslu- 
menn sendu þegar að afioknum skoðun- 
um skýrslu um ástandið og tilgreindu 
það, sem þeim leist ábótavant í þessum 
efnurn.

Það munu nú fle3tir hafa búist við 
því, að þetta væri í því skyni gert, að 
hjer ætti að grípa í taumana af þvi 
opinbera, þar sem þess væri þörf, og 
biðu menn eftir að fá fyrirskipanir í þá 
átt. En þar, sem mjer er um kunnugt, 
gerðu sýslumenn engar ráðstafanir, þótt 
ábótavant væri í þessum efnura. Von 
um aðgerðir úr þessari átt raunu því ef 
til vill liafa heldur dregið úr því, að 
forðagæslumenn beint skökkuðu leikinn, 
með því að beita valdi sinu, sem þeir 
að vonum eru ragir til, fyr en þá um 
seinan. Þetta getur ef til vill hafa átt 
sinn þátt í því, að hvatning sú, sem í 
þingsályktunartill. frá siðasta þingi falst, 
hefir ekki fyllilega getað náð tilgangi 
sínum alstaðar. En eins og jeg hefi áð- 
ur tekið fram, var sú hreyfing, sem 
þingsályktunin vakti, til allmikils góðs.

Við flutniag8menn þessarar till. litum 
þvi svo á, að rækileg hvatning frá hálfu 
stjórnarinnar i þessa átt, i sambandi við 
fyrirgreiðslu og aðstoð til útvegunar á 
fóðurbæti, ætti að geta haft heillarikar 
afieiðingar. En stjórnin þarf að standa 
á bak við þetta með einbeitni og skjótum 
úrræðum og njóta aðstoðar bestu manna í 
hverju hjeraði. Og það dugir ekki að láta 
sitja við orðin tóm. Þetta er svo raikið al- 
vörumál, að öðrum aðalatvinnuvegi lands- 
ins verði ekki teflt i voða með gapa- 
legum ásetningi búpenings næsta vetur.

Síðasti liður till., um að heimila lands- 
stjórninni nauðsynlegt fje til ráðstafana, 
er að þessu lúta, hneigist að þvi, að
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við höfura gert ráð 'fyrir ivilnun á flutn- 
ingsgjaldi á fóðuibætinurn, og svo ef 
til vill að fengnir væru einhverjir góð- 
ir og áhrifamiklir menn til að ferðast 
um hrossaflestu hjeruðin og beita áhrif- 
um sinura í þá átt, að hrossunum verði 
fækkað. Það er mjög mikilsvert atriði. 
Það er ekki einungis, að hrosspeningn- 
um einum sje stefnt í voða með því að 
setja þau á um skör frara, heldur er 
lika öðrum skepnum teflt i voða, ef 
ekki er gætt hófs með ásetning hross- 
anna.

Það mun þykja rjett að visa málinu 
til nefndar til yfirvegunar, og höfum 
við flm. ekkert á móti þvi. Eftir eðli 
Binu á raálið heima í bjargráðanefnd, 
og leyfi jeg mjer því að leggja til, að 
málinu verði vísað til þeirrar nefndar. 
En sökum þess, að nú er komið nær 
þinglokum, leyfi jeg mjer að leggja 
áherslu á það, að háttv. nefnd bregði 
skjótt við og afgreiði málið svo fljótt 
sem auðið er, svo að það geti orðið af- 
greitt frá þinginu áður en þvi verður 
slitið.

Sigurður Stefánssou: Jeg vcrð 
að vera háttv. flm. þakklátur fyrir að 
hafa komið með þessa till. Þvi að eins 
og útlitið er nú fyrir annan aðalatvinnu- 
veg landsins, þá eru allar þær ráðstaf- 
anir, sem um hefir verið talað á þessu 
þingi, eintómur hjegómi á við það, ef 
hægt væri að tryggja landbúnaðinum 
sem mestan fóðurbæti fyrir búpening á 
næstkomandi vetri. Útlitið með land- 
búnaðinn er svo ískyggilegt, að það hefir 
sjálfsagt ekki verið verra í þeirra manna 
minnum, sem nú Iifa. Eftir þvi, sem 
sögur ganga nú utan af landinu, er ekki 
einungis útlit fyrir, að heyfengur verði 
hálfu minni en venjulega, heldur viða 
jafnvel miklu minni en það.

Jeg get ekki sjeð, að þingið geti skilið 
án þess að gera einhverjar ráðstafanir

til þess að ráða bót á þessu, ef þess er 
nokkur kostur.

Hjer hefir verið nefndur hrossafjöld- 
inn. Það er rjett álitið, að hann hangir 
nú eins og Damoklesarsverð yfir höfði 
landbúnaðarins, og það verður að álít- 
ast i alla staði rjett, að hrossin sjeu 
drepin til bjargar öðrum skepnum.

En það var aðallega vegna hins at- 
riðisinsr, sem jeg kvaddi mjer hljóðs. Það 
var viðvikjandi sildarkaupum til skepnu- 
fóðurs. Jeg vildi árjetta það, sem hv. 
flm. (P. 0) drap á, að ekki verði ein- 
ungis gerðar ráðstafanir til að greiða 
fyrir flutningi á þeirri sild, sem til er 
eða til verður i landinu, heldur sje það 
athugað nú þegar, hvort ekki sje rjett, 
að landssjóður festi kaup á meiru eða 
minnu af hcnni. Þvi að ef sildin er 
keypt i lausasölu, þá getur farið svo, 
að þau hjeruð verði út undan, sem ef til 
vill einna helst þurfa hennar með. Það 
getur talist nauðsynlegt, að sildin sje i 
þeim höndum, sem geta »regulerað<, 
hvernig henni er skift niður.

Það er kunnugt, að einstakir menn 
eru þegar farnir að kaupa síld þá, sem 
Bretar eiga hjer siðan i fyrra. Verðið 
á henni er ekki sjerlega hátt á staðn- 
um, þar sem hún liggur, en flutnings- 
kostnaðurinn er ærið mikill og kemur 
auðvitað harðast niður á þeim hjeruð- 
um, sem fjærst liggja. Það gæti því 
verið mjög æskilegt, ef landssjóður 
gæti tekið einhvern þátt í flutnings- 
kostnaðinum.

Nú getur vel verið, að mönnum finn- 
ist, að ef landssjóður tekur að sjer kaup 
á þeirri sild, sem nú er til i landinu, þá 
geti það spilt fyrir markaðinum á þeirri 
siid, sem veiðast kann i sumar og verða 
kann á boðstólura innanlands í vetur, 
en jeg óttast það ekki svo mjög.

Hins vegar er þörfln svo roikil á fóð- 
urbæti, að jeg tel varhugavert að sleppa 
tækifærinu með kaup á ensku síldinni.
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I»að er þvi öll ástæða til þess að taka 
þetta raál til alvarlegrnr ihugunar.

Ilvað ásetninguna sjálfa snertir, þá 
er sjálfsagt að satnþykkja til., enda 
þótt það sje undir hælinn lagt, hvern 
árangur hún rauni bera; hún getur al- 
drei gert ógagn. Jeg hygg, að allar 
hreppsnefndir geri það, sem unt er, til 
þess að hvetja menn til gætilegrar ásetn- 
ingar í vetur, en till. er þó ekki ofauk- 
ið. Það er satt, að hrepp3nefndir gáfu 
skýrslur síðastliðið haust, til stjórnar- 
innar, um þá, er forðagæslumönnura 
þótti setja of djarft á, en um árangur 
af því hefi jeg ekki heyrt, af hverju 
sem það stafar. En eðlilega er það 
eríitt fyrir landsstjórnina að hafa eftir- 
lit með ásetningu bænda á hverjum bæ. 
Jeg veit til þess, að hrepp3nefndir hafa 
gert það, sera í þeirra valdi stóð, til 
þess að menn settu gætilega á. Þannig 
var skorið af heyjum i einum hreppi i 
Norður-Isafjarðarsýslu á jólaföstu síðast- 
liðinn vctur, og bjargaði það frá felli i 
vor. En auðvitað gerðu bændur það 
ekki ótilkvaddir, heldur fyrir áeggjan 
og forgöngu hreppsnefndar.

Jeg hygg, að komið gæti tij mála, að 
þegar væri fest kaup á síld þeirri, sem 
Bretar eiga hjer á landi, að einhverju 
leyti. En auðvitað má verðið ekki vera 
of hált Þess er að gæta, að flutnings- 
kostnaður er mikill, og eitthvað af síld- 
iuni kann að vera skemt og óhæft til 
skepnufóðurs, og er ekkert fyrir þá sild 
gefandi. Mjer er kunnugt um, að eitt- 
hvað hefir þegar verið selt af sild þess- 
ari, og mun hún verða seld úr þessu, 
eftir því sem kaupendur bjóðast að 
henni.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg get i aðaiatriðunum tekið i sama 
streng um till. þessa sem háttv. flm. 
(P. 0.) og háttv. þm. N -ísf. (S. St.).

og ásetning búpenings.

Það er gleðilegt að heyra, að þótt 
ekki hafi verið farið langt með till, er 
samþykt var i fyrra, þá hefir húnsamt 
orðið til þess að vekja menn, enda mun 
ekki hafa verið ætlast til meira með 
henni.

í þessari tiil. liggur alt hið sama, og 
þó enn meira, ein3 og háttv. flm. (P. 
0.) heflr tekið fram, svo sem að Ijetta 
megi undir með flutning á sildinni, og 
skilst mjer, að ekki sje eingöngu átt 
við síld, heldur og við hverskonar fóð- 
urbæti. Enn fremur liggur það í till., 
að reynt verði að hafa áhrif á ferðir 
landssjóðsskipanna, þannig að þau geti 
tekið sildina þar, sem hún liggur aðal- 
lega, og dreift henni þangað, sem þörf- 
in er mest, en það er í íjarlægustu hjer- 
uðunum. Ef síldin liggur t. d. aðallega 
við Eyjafjörð og Siglufjörð, þá gætu 
menn úr nálægum sýslum náð í síldina 
án tilflnnanleg8 kostnaðar, og yrði þá 
aðallega að hlaupa undir bagga með 
Suður- og Austurlandi. Og þótt þes3um 
landshlutum yrði veitt einhver ívilnun 
í flutningsgjaldi, yrði það samt svo hátt, 
að síldin yrði þeitn dýrari en Norðlend- 
ingum og jafnvel Vestflrðingum.

Þar sem háttv. flm. (P. 0.) mintist á 
að senda menn upp um sveitir til þess 
að vita, hvort hross fengjust ekki keypt 
allgóðu verði, (P. O.: Það sagði jeg 
ekki ), þá skal jeg engu um það spá, 
hver árangur myndi verða af slíku. En 
verði menn sendir út á annað borð, 
mætti auka verkefni þeirra; þeir gætu 
jafnframt hvatt menn til þess að setja 
gætilega á og til þess að tryggja sjer 
nægan fóðurbæti í tima.

Á því er mikill vandi, ef landsstjórn- 
in á að ráðast í að kaupa síld þá, sem 
Bretar eiga hjer og hefir legið hjer all- 
lengi. Jeg veit til þess, að nokkuð af 
henni heíir verið keypt, en allmikið er 
þó óselt. Og þótt menn viti, bvernig sú
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sild er, sem seld hefir verið, þá hafa 
menn enga vissu um gæði þeirrar síld- 
ar, sem enn er óseld, eða hvernig hún 
verður undir haustið, þegar fer að kólna 
i veðri.

Jeg verð að lýsa ánægju minni yfir 
þvi, að till. er komin fram, og vænti 
jeg, að hún verði athuguð fljótt og vand- 
lega í háttv. bjargráðanefnd. Jeg vil 
leggja áherslu á það, að nefndin kynni 
ejer sera best, hvernig varið er um 
bresku síldina, hve raikið er óselt af 
henni, hve góð hún muni vera og hvaða 
verði hún muni fáanleg. A því getur 
oltið mikið. Og verði síldarafli góður í 
sumar, verður líklega talsvert af nýrri 
sild á boðstólum, til sölu innanlands, og 
keppir sú síld þá við bresku síldina. 
Og eftir því, sem horfur eru á, verður 
sú síld ekki sjerstaklega dýr, og munu 
margir þá heldur vilja kaupa vissa og 
óskemda vöru en vafasama vöru frá 
fyrra ári. Væri gott, ef háttv. bjarg- 
ráðanefnd vildi athuga þetta.

Jeg á ekki von á, að nokkur háttv- 
þingdm. muni vera þvi andvígur, að 
till. gangi til bjargráðanefndar að umr 
lokinni.

Matthías Ólafsson: Mig furðar 
á því, að háttv. flm. (P. 0) skuli hafa 
þorað að koma fram með slíka till. 
þessari háttv. deild. Ekki af því, að 
jeg sje ekki samþykkur till., heldur 
vegna þess, hvernig hljóðið hefir verið 
í háttv. deild, þegar rætt hefir verið um 
forðagæslu. Menn hafa álitið bændur 
einfæra um að gæta þess, að ekki sje 
of mikið sett á. En þó þykir mjer gott; 
að till. kom fram, og mun jeg greiða 
henni atkvæði. Allir hafa sjeð afleið- 
ingarnar af sjálfræði manna í þessu 
efni; þær hafa oft og tíðum verið sorg- 
legar.

Það hefir verið minst á, hvort ekki 
yæri ástæða til að kaupa upp þá síld,

sem Bretar eiga hjer á landi. Jeg verð 
að ráða frá þvi, þar sem síldin mun 
vera orðin mjög ljeleg. Og hins vegar 
er það víst, að ekki muni skortur á 
nýrri síld næsta haust. Er því óhyggi- 
legt að festa kaup á henui nú þegar; 
hún hefir legið mánuðum saman og er 
því meira og minna skemd og mun 
naumast verða svo ódýr, að ekki borgi 
sig betur að kaupa óskemda og nýja 
sild.

Mjer er ekki Ijóst, við hvað er átt i 
1. lið till. Jeg býst við, að tilgangur- 
inn sje að tryggja, að ekki verði flutt 
svo mikil síld út úr landinu, að nægur 
fóðurbætir verði ekki eftir handa bænd- 
nm. Er jeg þvi algerlega samþykkur, 
og eins hinu, að menn gæti þess, að 
ekki verði sett ofmikið á.

Hins vegar get jeg ekki fallist á síð- 
asta málslið till. Jeg sje ekki ástæðu 
til að heimila, að landssjóður leggi fje 
til þessa; það ættu bændur sjálfir að 
gera. Og mjer þykir hjer skjóta nokk- 
uð skökku við atkvgr., er nýlega fór 
fram um aðra till. hjer i þessari háttv. 
deild. Sú till. fór fram á að greiða 
fyrir mönnum með kolavinslu, og sje 
jeg ekki, að það sje neitt betra, að menn 
deyi úr kulda, heldur en að skepnur 
þeirra falli úr fóðurskorti. Jeg mun 
því koma með brtt. við 2. umr. á þá 
leið, að þessi liður falli í burt. Ef 
þingið vill ekki styðja menn á þessum 
tímum, heldnr lætur þá bjarga sjer eins 
og þeir geta best, þá ætti það að vera 
samkvæmt sjálfu sjer og samþykkja 
ekki þessa heimild.

Sigurður Stefánsson: Jeggleymdi 
að taka það fram áðan, er jeg gat um 
bresku síldina og samkepni hennar við 
nýja síld, að það er stórt atriði í mál- 
inu, að enn þá hefir engin síld verið 
veidd. Það gæti farið svo, að síldar- 
veiðin yrði svo rýr, að ekki yrði veitt
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meira en þessar 50,000 tunnur, sem 
leyft er að flytja út. Um það er alls 
ekki hægt að segja fyrirfram, og er alt- 
af rent blint i sjóinn með það. Ogveið- 
ist Ijelega i sumar, þá er illa farið ef 
við höfum slept tækifærinu til að kaupa 
þessa bresku síld. Auðvitað er talsverð 
hætta á þvi, að hún sje skemd. En 
hana þyrfti ekki að kaupa blindandi. 
Það má ætla, að breska stjórnin Ijeti 
það ekki standa fyrir sölunni, að síldin 
væri skoðuð áður en hún væri keypt. 
Gætu 8íldarmatsmenn annast þá skoðun, 
cg mætti sigla að miklu leyti fyrir þau 
sker.

Jeg er sammála háttv. þm. V.-ísf. (M. 
0.) um það, að hættulegt geti verið að 
kaupa síldina ósjeða, ein3 og hún er 
upp og niður. En síldarforðinn, sem 
Bretar eiga, er svo mikill, að þótt síld- 
in væri ekki keypt öll eða þótt mikið 
gengi úr henni, þá gætu það verið tölu- 
verðar birgðir. Ef landsstjórnin vildi 
kaupa síldina, er sjálfsagt að fara fram 
á, að hún verði metin. Ef um óskemda 
síld er að ræða, er jeg viss uni, að hún 
myndi öll keypt og borguð fyrir haust- 
ið, svo að landssjóður þyrfti ekki r.ð 
eiga þar neitt á hættu.

Jeg skal geta þess í þessu sambandi, 
að jeg símaði nýlega í hrepp einn, þar 
sem 3000 tunnur af síld þessari liggja. 
Bað jeg einn mann þar að segja mjer, 
hvort síldin myndi óskemd og hæfileg 
til skepnufóðurs. Jeg fjekk það svar, 
að nokkuð af henni væri skemt, en 
maður þessi kvaðst þó vilja kaupa 300 
tunnur af henni fyrir hrepp sinn. Hefir 
þá þessi maður, sem er einkar skýr og 
glöggur, ekki álitið hana svo skemda, 
að frágaDgssök væri að kaupa hana. 
Að vísu nefndi hann verð, er jeg býst 
ekki við að umboðsmaður Breta vilji 
ganga að. Jeg hefi átt tal við umboðs- 
mann Breta um síldarverðið, og kvað 
hann það mundu verða þvi ódýrara,

sem meira væri keypt í einu. Og ef 
landssjóður keypti í stórum stíl, hygg 
jeg, að verðið myndi ekki verða hærra 
en það, að það borgaði sig fyrir menn 
úr fjarlægum hjeruðum að kaupa síld- 
ina, einkum ef ívilnun fengist í flutn- 
ingsgjaldinu. Mjer væri þetta ekkert 
kappsmál, ef jeg væri viss um, að svo 
mikil síld veiddist í sumar, að nægur 
forði yrði til manneldis og skepnufóð- 
urs, en um það er ekki hægt að fá 
neina vissu.

Mig furðaði á þeirri ályktun, er hv. 
þm. V.-ísf. (M. Ó.) dró af öðru máli, er 
felt var hjer i deildinn. Þótt menn hafi 
hrasað áður, er betra, að þeir sjái að 
sjer, heldur en að þeir haldi áfram í 
villu sins vegar. Nauðsynin er nú 
biýnni á því en nokkurn tíma áður, að 
hlaupið verði undir bagga með land- 
búnaðinum í þessum vandræðum.

Bjargráðanefnd mun ekkí tefja málið, 
heldur gera alt til þess, að það fái sem 
greiðastan gang í gegnum háttv. deild.

Pjetur Ottesen: Jeg get fyrir 
hönd okkar flutningsmanna verið þakk- 
látur fyrir þær undirtektir, er till. okk- 
ar heflr fengið hjá hæstv. atvinnumála- 
ráðherra og háttv. þm. N.-ísf. (S. St.).

Hæstv. atvinnumálaráðherra gat þess, 
að ívilnun í flutningsgjaldi myndi eiga 
að ná til alls fóðurbætis. Þetta er rjett 
skilið, þessi var tilætlun okkar flm., en 
síldina nefndi jeg sjerstaklega af þvi, 
að um þann fóðurbæti verður senni- 
lega aðallega að ræða. Og auðvitað ætti 
ívilnunin i flutningsgjaldinu að ná aðal- 
lega til þeirra, sem lengst þurfa að flytja 
fóðurbætinn.

Viðvíkjandi því, er jeg jeg drap á, að 
komið gæti til mála að senda menn til 
að hafa áhrif á bændur í þá 
átt, að þeir fækkuðu hrossum, mintist 
hæstv. atvinnumálaráðherra á, að menn 
þessir gætu ef til vill keypt hro3s. Jeg
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átti nú ekki við það, en ef þessir menn 
gætu orðið milligöngumenn milli kaup- 
staðabúa og bænda í þessu efni, þá er 
það ekki nema gott.

Um kaup á bresku síldinni skal jeg 
geta þeBS, að jeg skaut því að eins fram 
til athugunar fyrir nefndina, sem vænt- 
anlega fær þetta mál til meðferðar, án 
þess að viö liutningsmeuu höfum tekið 
afstöðu til þessa atriðis.

Jeg þarf ekki að svara hv. þm. V.- 
ísf. (M. Ó.). Hann tók liðlega í till., að 
öðru leyti en því, að hann vill ekki 
fallast á, að landsstjórninni sje heimilað 
að verja fje úr landssjóði til þessara ráð- 
stafana. Jeg geri ekki ráð fyrir, að það 
myndi nema svo miklu, að ástæða væri 
að setja það fyrir sig, en þótt svo væri 
nú, að til þessa gengi nokkurt fje, þá 
væri því fje vel varið, eins og land- 
búnaðurinn stendur nú höllum fæti, 
enda kæmi það fje svo alment að not- 
um. Getur, verið, að umraæli hv. þm. 
(M. Ó ), er lutu að þessu, hafi verið 
sprottin af vonbrigðum yfir þvi, að till. 
frá honum var nýlega feld hjer í hv. 
deild, en að öðru leyti hygg jeg, að 
honum sje þetta ekki kappsmál.

Matthías Ólafsson: fiáttv. flm. 
(P. 0.) kvað fje það, sem farið er fram 
á að veita í till., ekki mundu nema svo 
miklu. En hann getur ekkert um það 
sagt, hve mikið muni kosta að senda 
menn um alt land til þess að hvetja 
menn til að setja ekki of mörg hross á. 
Jeg gæti trúað því, að það þyrfti að 
senda allmarga menn til þess að sann- 
færa alla bændur á landinu um það, að 
rjettara sje fyrir þá að drepa hrossin 
8Ín heldur en að setja þau á. Jeg vil 
helst ekki fást við þær upphæðir, s:m 
jeg veit ekkert hverjar eru. Og jeg skil 
ekki, að þingið muni nú vilja veita 
óákveðna upphæð, þar sem það hefir 
nýlega synjað að veita alveg fastákveðna

upphæð að láni til jafnbrýns bjargráðs 
og þar var farið fram á.

Jeg skal ekkert hafa á móti þvi, að 
þingið geri sig hlægilegt enn þá einu 
sinni. Jeg ætla að koma með brtf. við 
þetta atriði við næstu umr., og ekki 
hvað síst til þess að láta þingið bíta í 
skottið á sjálfu sjer, láta það samþykkja 
aö gefa óákveðna upphæð, þvert ofan í 
það, að það hefir ekki viljað lána’ 
ákveðna upphæð i jafnnauðsynlegum 
tilgangi.

Það er satt, að jeg raæli þetta að 
nokkru leyti af því, að jeg varð fyrir 
vonbrigðum í öðru máli. Og það er 
rjett hjá háttv. þm. N.-ísf. (S. St.), að 
menn eigi ekki að vaða áfram í vill- 
unni, ef þeir hafa rangt fyrir sjer. En 
jeg ætla ekki að gera ráð fyrir, að 
nokkur háttv. þingdm. hafi greitt vís- 
vitandi rangt atkv. Jeg býst við þvi, 
að sannfæring háttv. þingdm. hafi ráð- 
ið, þótt jeg álíti hins vegar þessa sann- 
færingu ekki rjetta.

Það er sjálfsagt að greiða fyrir því, 
að menn geti aflað sjer fóðurbætis. En 
jeg álit ekki neitt að óttast, að svo lít- 
ið verði veitt af síld í sumar, að ekki 
verði ríflegur afgangur, þegar sú sftd, 
sem leyft er að flytja út, er talin frá. 
Og þá er sú síld óneitanlega betra fóð- 
ur heldur en gamla síldin. Hún er án 
efa orðin skemd. Það er enginn bú- 
hnykkur að kaupa gamla og Ijelega 
síld fremur en að kaupa nýveidda sild 
og greiða um leið fyrir atvinnuvegi, 
sem á í vök að verjast. Auðvitað yrði 
það að greiða fyrir honum, þvi að ekki 
er víst, að síldin seljist öll, og yrði hin 
nýja síld þá að geymast og liggja eftil 
vill undir skemdum.

Hákon Kristófersson: Jeg býst 
við, að háttv. flm. þessarar tillögu 
hafi gengið gott eitt til með því að 
koma fram með hana, og hún, ef bún
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næði fram að gangu, bætti úr vand* 
ræðaástandi því, sem er og útlit er 
fyrir, og get jeg verið þvi satnþykkur 
að svo mundi verða, sjerstaklega þó 
með tilliti til 1. liðs till, þar sem gert 
er ráð fyrir þvi, að landsstjórnin greiði 
fyrir útvegun á innlendum fóöurbæti til 
skepnufóðurs. Býst jeg við, að þar sje 
einkura átt við síld. Pað hefir nú þeg- 
ar verið farið nokkrum orðum um þetta 
atriði, en þó vil jeg bæta þar við nokkr- 
um oiðum. Vil jeg gera þeirra skoðun 
að minni, sem heldur vilja nýja síld 
til fóðurbætis en garala, þótt ódýrari 
kunni að vera.

Hæstv. atvinnumálaráðherra kvaðst 
gleðjast yfir því, að till þessi væri fram 
komin, og vildi benda á nauðsyn henn- 
ar. Þá hefði jeg nú talið betur við 
eiga, að hæstv. stjórn hefði átt frum- 
kvæði að þessari till., heldur en það 
kæmi frá þingmönnum. (S. S.: Sama 
hvaðan gott kemur). Það getur rjett 
verið, en ef hæstv. atvinnumálaráðherra 
gleðst yflr einhverju, sem fram kemur, 
og bendir á nauðsyn þess, þá hlýtur 
hann þegar að hafa sjeð nauðsynina, 
en látið vera að fullnægja henni. Að 
hæstv. atvinnumálaráðherra, sem þetta 
mál heyrir sjerstaklega undir, hefir sjeð, 
að framkvæmdir i lika átt og till. fer 
væru nauðsynlegar, en gerir ekkert til 
að koma þeim í framkvæmd, verð jeg 
að telja frámunalegt afskiftaleysi af 
hans hálfu, afskiftaleysi, sem mjer er 
ekki Ijóst með hverju hæstv. ráðherra 
getur afsakað.

Jeg er því till. þessari sammála hvað 
fóðurbætisbirgðirnar Bnertir, en álít það 
ekki mikils virði, þótt farið væri að 
senda menn út um bygðir þessa lands 
til þess að hvetja menn til gætilegs 
ásetnings. Það, að slik till. skuli borin 
fram, sýnir það eitt, að menn álíta 
forðagæslulögin nauðalitils virði. í fyrra,

Alþt. 1918. B. (39. löggjafarþing)

þegar svipuð till. lá fyrir, benti jeg á 
það, að út af fyrir sig mundi það ekki 
hafa mikið að þýða að senda menn út 
um hvippinn og hvappinn, og að það 
mundi ekki hafa mikið að þýða, þótt 
stjórnin sendi út brjeflegar áskoranir 
í þessa átt. Undirskriftir hæstv. stjórn- 
ar væru ekki út af fyrir sig svo mikils 
virði til að tryggja skepnur fyrir fóður- 
skorti og hungurdauða. Meðan svo 
stendur, að Alþingi og menn úti um 
land láta sig í þessu efni »fljóta sofandi 
að feigðarósi«, er ekki við góðu að bú- 
ast. Og reynsla áranna sýnir það, að 
þetta er ekki sleggjudómur, heldur styðj- 
ast þessi orð við staðreynd.

Það var rjett hjá háttv. flm. (P. 0.), 
að sýslumenn hefðu heimtað skýrslur. 
Veit jeg ekki, í hverjum tilgangi um 
þær var beðið, en held, að þær hafi átt 
að senda til stjórnarráðsins. í hvaða 
tilgangi þær áttu að fara þangað skal 
jeg ekki segja, en hitt veit jeg, að 
árangurinn af þessari skýrslugerð forða- 
gæslumanna raun ekki hafa orðið til 
neinna verulegra framkvæmda með út- 
vegun á fóðuibæti.

Jeg lít alveg cins á siðustu málsgrein 
till. og háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.), þvi 
að jeg er því alveg mótfallinn, að lands- 
sjóöur veiti fje til að senda menn út 
um hreppa landsins til þess að bafa 
eitthvert fóðurbætis- og ásetningsgaspur 
við búendur. Árangur af því mundi 
sennilega að eins sá, að nokkrir út- 
valdir fengju atvinnu sem erindrekar 
í nokkrar vikur. Eu jeg veit þó, að 
auðvitað hefir háttv. flm. geng- 
ið hið besta til. Það getur vel hafa 
vakað fyrir þeim, að veita það til stuðn- 
ings mönnum við fóðurbætiskaup. (S. 
S.: Til þess að Jjetta undir með flutn- 
ingsgjald). Ef þetta á að skilja svo, 
þá get jeg verið með því. (S. 8.: Best 
að skilja rjett). Jeg tek mjög vel þess-
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ari vinsamlegu ráðleggingu vinar míns, 
háttv. 1. þm. Árn. (S. S ), en honum 
heflr nú ekki tekist að orða þetta svo 
skýrt í till. sinni, að á henni mætti sjá, 
til hvers væri ætlast með fyrirmælum 
seinustu málsgreinar.

Jeg hreyfði því nú í vor í »prívat«- 
samtali við menn innan þessarar háttv. 
deildar, hvort siðasti vetur hefði ekki 
sýnt, að full ástæða væri til að breyta 
forðagæslulögunum og gera ákvæði 
þeirra mun strangari, skýrari og ákveðn- 
ari í ýmsum greinum. Undirtektir eru 
daufar undir það, og bendir það á, að 
annaðhvort vita menn ekki, hvernig 
ástatt er, eða menn álíta málið svo um- 
fangsmikið, að ekki sje bægt að bæta 
úr. En ástandið er hörmulegt eins og 
það er; því mun tæplega hægt að neita. 
Við bændurnir setjum svo á, að það 
getur að eins gengið ef veturinn er 
sæmilegur, en sje hann i harðara lagi, 
þá ganga skepnurnar sármagrar og hálf- 
dauðar undan vetrinum. Það er enginn 
vafi á þvi, að hörmulega hefði farið nú 
i ár, ef bliðviðri hefðu ekki átt sjer 
stað í alt vor. Og sje það satt, að ekki 
óverulegar misfellur hafi átt sjer stað í 
vor, hvernig mundi þá hafa farið, ef 
illa hefði vorað? Jeg lít svo á þetta 
mál sem áður, að slikt kák sem það, 
að benda mönnum á að halda fundi og 
gera samþyktir og reglugerðir ura ásetn- 
ing búpenings, sje pappirsgagn eitt. Hjer 
verður að gera ráðstafanir i fullri al- 
vöru, því að allur hjegómi og alvöru- 
leysi í máli þessu er einkis virði.

Jeg verð að líta svo á, að svo fram- 
arlega sem hæstv. landsstjórn gerir sitt 
ítrasta til þess, að 1. lið till. sje full- 
nægt, þá gæti af því hlotist góður árang- 
ur. En jeg get ekki litið svo á 2. lið 
till., að hann sje neins virði. Vitanlega 
er ekkert á móti þvi, að stjórnin, eða 
8á ráðherranna, sem um þessi mál fjall-

ar, fái þá ánægju að senda nokkur brjef 
út um land með hans undirskrift. Það 
er bara pappírseyðsla og ra3kar ekki 
gildi till. Og jeg gæti enda fylgt síð- 
ustu málsgrein ásamt 1. liðnum, ef Ijett 
yrði undir með flutning og greitt fyrir 
sildarkaupum, sem vitanlega gæti haft 
töluverðan kostnað í för með sjer, og 
með það fyrir augum væri má ske rjett 
að heimila sljórninni fje til nauðsyn- 
legra framlaga í því skyni.

Frekar mun jeg ekki ræða till. að 
þessu sinni, en mun greiða atkv. með 
henni, og einnig siðari málsgreininni 
með þeim skilningi, að fjeð sje ekki ætl- 
að til erindreka út um landið, eða ann- 
ara óþarfa ráðstafana, er stjórninni ef 
til vill dytti i hug að framkvæma.

Sveinn Ólafsson: Jeg verð nú að 
segja, að jeg geri mjer ekki von um 
mikinn árangur, þótt till. þessi yrði 
samþ., og sjerstaklega ekki um 2. lið, 
að hann leiði til neinna stórbyltinga. 
En af því að fyrri liður till. felur í 
sjer tilraun til að fyrirgirða hættu, er 
vofað getur yfir næsta vetur, þá mun 
jeg þó greiða till. atkv. mitt.

Um 2. atriðið sýnist mjer, sem það 
ætti ekki að spilla mikið, eða valda 
breytingum i neina átt, heldur sje það 
meinlaust og gagnslítið, eins og mörg 
pappirsgögn eru.

Um þetta fje, sem heimila á lands- 
stjórninni í því skyni að afla fóður- 
bætis, skal jeg ekki fjölyrða. Mjer sýn- 
ist sem sje, að úr því að till. þessi er bor- 
in fram, þá leiði það af sjálfu sjer, að 
veita verði það fje, sem þarf til að 
framkvæma hana. Jeg geri ráð fyrir, 
að landsstjórnin tryggi kaupin sem best 
og leiti ájer upplýsinga um, hve mikið 
muni keypt, áður en hún festir kaup á 
nokkrum fóðurbætisbirgðuin. (Atvi nnu- 
ínálaráðherra: Sú aðferð var höfð
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í vetur). Því betra og því minni ástæða 
til að óttast, að fjenu verði á glæ kast- 
að eða fóðurbætir keyptur að óþörfu.

En það var aðallega út af orðum 
háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.), sem jeg stóð 
upp. Jeg gat ekki vel felt mig við, að 
hann var, að mjer fanst, hálfgert að 
kasta hnútum að okkur, sem vorum 
móti forðagæslulögunum á síðasta þingi. 
Mjer fanst það ekki heldur vel við eig- 
andi hjá honum eða hæversklega að 
orði kveðið um þingið nje vegleg um- 
mæli um það, að það »biti í sinn eigin 
hala«. Sú fyndni hans ernokkuð vafa- 
söm. Jeg var á móti forðagæslulögun- 
um af því, að jeg álit, að Alþingi eigi 
ekki að óþörfu að blanda sjer í starf- 
semi eða búnaðaraðferðir bænda eða 
annara einstakra manna, að slik íhlut- 
un um skör fram sljófgi ábyrgðartil- 
flnninguna hjá þeim og spilli fremur en 
bæti. Um ásetningar vil jeg láta hrepps- 
fjelögin einráð vera með bændum og 
ekkert valdboð ofan að. Hjer er ekki 
á ferðinni neitt brot á þeirri kenningu, 
heldur er hjer farin nákvæmlega sú 
leiðin og ekkert valdboð út gefið. (51. 
Ó.: Hvað þarf þá þingið að skifta sjer 
af þe3su?). Því er svo undarlega farið, 
að jeg heyri aldrei nema litinn ávæn- 
ing af því, sem þessi háttv. þm. (M. 
Ó.) segir, og get því eigi svarað at- 
hugasemd hans. En það verð jeg að 
segja, að aðdróttun hans til vor þing- 
manna, sem vorum móti harðvítugum 
forðagæslulögum í fyrra, um að við 
göngum hjer á bak orða vorra með því 
að styðja þessa till., er gersamlega til- 
efnislaus.

Pjetur Otte9en: Jeg skal ekki 
teygja tímann með því að eyða orðum 
við háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.), og þá 
helst af þvi, að mjer virtust mótmæli 
þans móti þessari till. einkum sprottin

af reiði og gremju út af því, að till. 
hans um lán til þriggja hreppa í kjör- 
dæmi hans var feld hjer í deildinni á 
dögunum. Jeg sje enga ástæðu til að 
orðlengja út af mótmælum, sem sprott- 
in eru af slíkum hvötum.

Háttv. þm. Baið. (H. K.) mælti all- 
langt mál um till. og fann að ýmsu í 
henni, en jeg held þó, eftir því sem 
næst varð komist, að hann i ræðulokin 
væri kominn að þeirri niðurstöðu að 
styðja till. Hann taldi alveg þýðingar- 
laust að samþ. annan lið till., um að 
brýna fyrir mönnum að gera ályktanir 
um tryggilegan ásetning búpenings. Þar 
dygði ekkert nema ströng lagaákvæði.

Við flutningsmenn till. álítum aftur á 
móti, að það sje einmitt rjetta leiðin í 
þessu máli að hvetja til þess að efla 
samtök og samvinnu í hjeruðunura um 
gætilegan ásetning búpenings.

Jeg þarf ekki að svara því, sem hann 
mintist á viðvikjandi siðasta liðnum. 
Jeg tók það skýrt fram, að sú heimild, 
sem þar er gert ráð fyrir, lyti aðallega 
að þvi, að ljetta eitthvað undir með 
ívilnun í flutningsgjaldi hjá þeim, sem 
lengst þurfa að fiytja fóðurbætinn.

Svo drap jeg á það, að til mála gæti 
komið, að stjórnin fengi menn út um 
land til þess að brýna fyrir mönnum 
nauðsynina á því að gæta nú varúðar 
í þessum efnum, einkum með tilliti til 
hins mikla hrossafjölda víða á landinu, 
þar sem útlit er nú fyrir litinn heyafla 
og heyleysi blasir við. Því taldi jeg, 
að það gæti verið ástæða til að gera 
eitthvað í þessa átt, en þykist vita, að 
stjórnin muni gera sitt besta í þessu 
máii og fara þær leiðir, er hún telur 
skynsamlegastar og bestar.

ATKVGR.
Tillgr. 1. og 2. samþ. i e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
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Till. vísað til 8íðari umr. í e. hlj. og 
til bjargráðanefndar (sjá A. bls. 545) I 
e. hlj.

Á 69. fundi í Nd., föstudaginn 12. júlí, 
var till. tekin til s í ð a r i u m r . (A. 
463, 472, 480, n. 482, 489, 492, 493).

Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj. um 
brtt. 489 og 492, er of seint var út- 
býtt.

Frstn. (Sigurður Stetánssson):
Bjargráðanefndin heflr látið uppi álit 
sitt um þetta raál, á þgskj. 489, og er 
það samhuga álit hennar, að samþykkja 
beri till. þessa með breytingum þeiro, á 
þgskj. 480 og 482, sem hún leggur til 
að gerðar verði. Það er nú svo um 
þetta mál, að það hefir að sumu leyti 
verið rætt í umr., sem orðið hafa um 
eíldarfrv., sem nú er nýafgreitt frá þess- 
ari háttv. deild. Nefndinni hefir full- 
komlega skilist það, að þessi till. væri 
oi ð i tíma talað, þar sem horfur með 
heyskap eru svo sem nú er; hins vegar 
þótti nefndinni nauðsynlegt að orða till. 
nokkuð fyllra en gert er á þgskj. 463, 
nefnilega í till. flutningsmanna, og að 
því lúta brtt. hennar á þgskj. 480. Það, 
sem er aðalatriðið í þessu fóðurtrygg- 
ingarmáli, er einmitt sú leið, sem nú 
6ýni8t blasa við og vera sjálfsögð, að 
siiúa sjer að síldinni, og í sambandi við 
þetta verð jeg að taka það fram, að 
þetta er því auðgerðara fyrir stjórnina, 
sem frv. siðasta var samþykt, þar sem 
hún þá kemur til að ráða yfir æðimikl- 
um 8íldarbirgðum, þannig, að hún þarf 
ekki að beita neinum þeim ráðura, scm 
öðrum geti orðið til miska. Auðvitað 
er gert ráð fyrir þvi, að þessi forði 
verði til.

Nefndinni þótti. þvi ijettara að bæta 
við með skýrum orðura 2. töluliðnum,

sem sje þvi, að tryggja landinu sildar- 
birgðir til manneldis og skepnufóðurs, 
og það hafa áður verið færð rök fyrir 
því, bæði við umr. síldarmálsins og fyr, 
að það væri full þörf á að hefjast handa 
um það að tryggja landsmönnum fóð- 
urbæti.

Jeg skal í sambandi við þetta rainn- 
ast á það, sem tekið hefir veiið fram 
um verðið á þessari sild, að selja hana 
ekki 8vo ódýrt, að nokkurt tjón þyrfti 
að verða að því fyrir síldarframleiðend- 
ur. Það er svo sem auðvitað, að það 
verður að selja hana þannig, að þeiin, 
sem þurfa að kaupa hana til fóðuibæt- 
is, verði hún ekki alt of dýr, en það 
verð getur þó verið miklum mun hærra 
en það, sem gera má ráð fyrir að bein- 
línis þurfi að selja hana við, til þess að 
landssjóður verði skaðlaus af.

Jeg get ekki stilt mig um að nefna 
það, sem hjer hefir verið varpað fram, 
að landbúnaðurinn njóti einkis góðs af 
sildarútveginum

Fari nú svo, að síld veiðist, þá tel 
jeg ekki líklegt, heldur einmitt vissu 
fyrir þvi, að landbúnaðurinn geti notið 
mikils góðs af sildai útveginum, og jeg 
vona, að landsmenn geti fengið góðan 
og tiltölulega ódýran fóðurbæti með 
þessu, og í sambandi við þetta vil jeg 
skjóta því fram, sem reyndar ekki snert- 
ir fóðurbæti minstu vitund, að jeg verð 
að líta svo á, að landbúnaðurinn njóti 
jafnan mikils góðs af síldarútveginum, 
með þvi að hann er einn af bestu tekju- 
lindum landssjóðs, og að það er mun 
hægra, ef vel lætur í ári með þann út- 
veg, að veita landbúnaðinum ríflegri 
styrk, heldur en ef sildarútvegurinn 
væri alveg úr sögunni, því að þá misti 
landssjóðurinn ærnar tekjur.

I sambandi við þetta má benda á það, 
að um leið og landsstjórnin getur, ef 
síld veiðist í sumar, trygt sjer þennan 
fóðurbæti, þá er þe3si útvegur eingöngu
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i höndum innlendra manna, og að þetta 
eru þvi hlunnindi, sem koma okkur 
sjálfum til góða. Jeg þykist því ekki 
þurfa að færa frekari rök fyrir þeirri 
nauðsyD, sem felst í 2. tölulið brtt. á 
þgskj. 480.

Um 1. töluliðinn var talað svo mikið 
við 1. urar. þessa máls, að engin ástæða 
er til þcss að fjölyrða frekar um hann.

Vona jeg einnig, að stjórnin taki vel 
í það atriði, að það geti verið full 
ástæða til að greiða fyrir flutningi á 
þessum fóðurbæti milli hafna.

Og loks er það 3. töluliður. Nefndin 
hefir að vísu lagt til, að honum verði 
breytt dálítið, en það er engin efnis- 
breyting. Nefndin taldi rjett, að það 
væri brýnt fyrir sveitarstjórnum að nota 
haustið til þess að halda fundi með 
bændum, til þess að hvetja þá til tryggi- 
legs ásetnings. Að öðru leyti vildi 
nefndin ekki fara nánar út í það atriði.

Hún telur I alla staði vel til fallið, 
að hreppsnefndir hafi venju fremur vak- 
andi auga á, hvernig bændur setja á 
hcyin. Auðvitað verða hreppsnefndir 
að njóta aðstoðar forðagæslumannanna. 
Og ekir reynslu minni á forðagæslu- 
löguuum tel jeg mikinn stuðning í þeim, 
sje þeim samviskusamlega framfylgt. 
Nefndin leit svo á, að það væri í alla 
staði gott, að stjórnin hvetti allar hrepps- 
nefndir til þess að bindast samtökum 
um, að menn settu gætilega á hey sín, 
með þvi að mörgum mun ekki þykja 
ólíklegt, að næsti vetur gefi ekki síðasta 
vetri eftir. Slík tímabil hafa komið yfir 
þetta land, t. d. veturnir 1880 og 1882. 
Þá höfðu bændur freistast til að setja 
heldur mikið á, og sem kunnugt er kom 
aðalhorfellishrunið 1882. Og ef vjer at- 
hugum veðurfarssögu okkar, munum vjer 
sjá, að slíkir samfeldir harðindakaflar 
hafa komið öðru hvoru. Hjer er því 
sannarlega allur vari góður, og mjer

finst, að þingið megi ekki láta neitt 
tækifæri ónotað til þess að brýna fyrir 
mönnum að fara gætilega. Þvi að þótt 
hörmulegt sje að eyðileggja bústofn sinn 
að haustinu, þá er það ekkert hjá því 
að fella hann úr hor og huugri um miðj- 
an vetur eða að vorinu. Hollur er 
haustskaði í samanburði við hiu ósköpin.

í umr. um þetta mál á dögunum var 
minst á það, að stjórnin sendi menn út 
um land til þess að brýna fyrir mönn- 
um varúð í þessum efnum. En nefndin 
leit svo á, að ósýnt væri um árangur- 
inn af því, en kostnaðurinn gæti ærinn 
orðið. En nefndin vill þó ekki átelja 
stjórnina, þó að hún geri þetta í ein- 
stökum hjeruðum, t. d. sendi menn um 
helstu hrossahjeruðin, til þess að brýna 
fyrir mönnum að fækka hrossum í haust.
Jeg þori að fullyrða það fyrir nefndar- 
innar hönd, að hún mundi ekki átelja 
slikt, ef það gæti komið að verulegu 
gagni. En hitt hefir till.mönnum víst 
aldrei komið til hugar, enda mundi 
gagnið af þvi ekki svara til ko3tnaðar- 
ins.

Fyrir brtr. á þgskj. 482 er komin brtt. 
á þgskj. 492. Þar er farið fram á, að 
fyrirsögnin orðist nokkru fyllra eu á 
þgskj. 482. Nefndin hefir sjálfsagt ekk- 
ert á móti brtt. þessari, og jeg held, að 
mjer sje óhætt að taka aftur brít. á 
þgskj. 482, fyrir nefudarinnar hönd.

Þá er brtt. á þgskj. 472. Hún er að 
vísu stíluð við till. eins og húu var 
upphaflega orðuð, og meðan jeg heyri 
ekki annað frá flm. brtt. (M. Ó.), hefi jeg 
ekki ástæðu til að ætla, að hann vilji 
láta hana koma undir atkvæði, eins og 
nú er komið. Hins vegar er það ætlun 
hans að verja ekki fje til ferðalaga 
eða fundarhalda. Hygg jeg, að hann 
geti tekið till. sína aftur, eins og mál- 
inu er nú komið. Fjárveitinganefnd 
hcfir látiö álit sitt í Ijós um fjárhags-
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atriði till. og saœþykt, að stjórninni 
skuli heimilað fje til framkvæmdar þessu 
máli.

Matthías Ólafsson: Jeg mun ekki 
hingað til hafa verið talinn með sparn- 
aðarmönnum þessa þings; en jeg ætla 
að fella mig við það álit, því að jeg 
hefi farið þar eftir minni eigin lund. 
Jeg hefi ekki kært mig um að spara, 
er um þarfafyrirtæki hefir verið að ræða, 
og jeg hefi ekki viljað kvelja opinbera 
starfsmenn iandsins við sultarkjör. En 
þegar jeg heyri talað um að láta þang- 
að fje, sem þess er engin þörf, hefi jeg 
tekið aðra stefnu, og eigi síst þegar jeg 
heyri fjármálaráðherra segja, að alt sje 
komið í kaldakol og ekki eru peningar 
til neins, ekki hægt að greiða skuldir á 
ákveðnum tíma, þá virðist mjer ástæða 
til að spara þar, sem má spara. Jeg 
heyri sagt, að ekki sje hægt að lána 
smáfjárhæð vegna fjárskorts, og lands- 
sjóður geti ef til vill ekki staðið í skil- 
um með lán sín. Og í síðasta málinu, 
sem hjer var til umr., kom till. frá 
fjármálaráðherra um greiðslufrest á fje, 
sem landssjóður átii að greiða fyrir 
síld.

Jeg get ekki skilið, að það kosti lands- 
sjóð mikið í je, þó að stjórnin tryggi, að 
sild sje til í landinu. En ef það er 
ætlunin að flytja síldina frá einum stað 
á annan fyrir lækkað fargjald, þá get 
jeg ímyndað mjer, að það kosti tölu- 
vert, enda er jeg því með öllu mótfall- 
inn. En þó að landsstjórnin greiði eitt- 
hvað fyrir flutningi, sendi símskeyti eða 
skrifi brjef, þá getur það ekki kostað 
mikið, enda hefir stjórnin heimild til 
slíkra útgjalda, án þeirrar heimildar, 
sem þessi till. á að veita henni. Jeg 
veit þess vegna ekki, hvað getur verið 
átt við í síðustu málsgr. till., þar sem 
stjórninni er heimilað fje til þessa.

Brýnararnir eru með öllu óþarfir og

mundu illa sjeðir af bændum yfirleitt, 
ef að vanda lætur. Bændur hafa hing- 
að til eigi þóst þurfa að sækja búnað- 
arvit til þingsins, þegar þingið hefir 
viljað skifta sjer af forðagæslumálinu, 
og svo mun vera enn. Þingið verður 
að kosta kapps um að vera í samræmi 
við sjálft sig. En það hefir sýnt hjer, 
að það er sjálfu sjer sundurþykt. Það 
þykist ekki hafa efni á að lána úr þeim 
sjóði, sem það hefir ráð yfir, en hjer 
vill það blátt áfram gefa fje.

Því fer þess vegna fjarri, að jeg vilji 
taka till. mína aftur; þó að jeg viti 
fyrirfram, að hún verði feld, þá vil jeg, 
að það sjáist svart á hvítu, í hve miklu 
samræmi þm. eru við sjálfa sig.

Atvinnumálaráðherra (ð. J.):
Það er víst hugsun flestra þingmanna 
að teygja ekki tímann með löngum um- 
ræðum um þetta mál. Jeg vil lýsa yfir 
því, að jeg tel till. bjargráðanefndar vel 
til þess fallna, að hún fái einróma fylgi 
deildarinnar. Jeg þarf ekki að færa 
neina sjerstaka ástæðu fyrir þessu; flm. 
og fleiri hafa gert það áður. En jeg 
vildi sjerstaklega minnast á brtt. hv. þm. 
V.-ísf. (M. Ó.), á þgskj 472. Jeg er henni 
algerlega mótfallinn, og ef hún verður 
samþykt, er fótunum kipt undan fram- 
gangi málsins. Þá eru lagðar hömlur 
á allar frekari framkvæmdir i þessu 
efni. Jeg vildi drepa á það, að síðast- 
liðinn vetur festi landsstjórnin kaup á 
fóðurmjöli og kom á bráðabirgðalögum 
um bann á útflutningi fóðurefna úr land- 
inu. Þessi fóðurbætir kostaði um 80— 
90 þús. kr., og stjórnin hafði ekki aðra 
heimild en nauðsynina á að tryggja 
landinu fóðurbirgðir. Þingið hefir ekki 
fundið ástæðu til þess að vita stjórnina 
fyrir þessi ráðstöfun, en það hefir ekki 
hcldur þakkað hana, svo að jeg get látið 
það mál liggja milli hluta. En ef till. 
á þgskj. 472 verður samþykt, þá felst í



1229 Þingsalyktanir afgreiddar til landsstjórnarinnar. 1230
Síldarkanp, sildarforði

þvi bending til stjórnarinnar um, að hún 
megi ekki verja fje til ráðstafana þeirra, 
sem hjer um ræðir. En hvernig á stjórn- 
in að greiða fyrir flutningi á fóðurbæti, 
nema hún verji einhverju fje til þess í 
bráðina? Jeg heyri, að háttv. þm. V.- 
ísf. (M. 0.) kveður sjer hljóðs, og hann 
mun ætla að segja, að fyrir flutningun- 
um megi greiða með haganlegum skipa- 
ferðum. En það nægir ekki. Stjórnin 
þarf meðal annars að tryggja það, að 
nægilegur fóðurbætir sje til í landinu, 
þvi að hver getur ábyrgðst það, að sild 
seljist ekki öll til útlanda í haust? Og 
líkur eru til þess, að stjórnin þurfi að 
greiða fje fyrir þá síld, sem liún vill 
halda eftir. Jeg vona þess vegna, að 
þótt háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó). færi frek- 
ari rök fyrir till. sinni, að háttv. deild 
fallist ekki á hana, heldur greiði atkv. 
till. bjargráðanefndar.

Signrðtir Sigurðsson: Jeg sem
annar flm. till. og við báðir erum þakk- 
látir bjargráðanefnd, stjórninni og öðr- 
um þm., sem hafa stutt hana. Jeg geri 
líka ráð fyrir, að brtt. nefndarinnar 
verði samþyktar. Enn fremur vona jeg, 
og sú von er bygð á ummælum atvinnu- 
málaráðherra, að stjórnin láti ekki und- 
ir höfuð leggjast að hvetja bændur til 
að halda fundi í haust og gera ráðstaf- 
anir um ásetningu búpenings. Og vona 
jeg einnig, að hver góður maður, og eigi 
síat þingmenn, hvetji raenn til skynsam- 
legrar ásetningar. Allir munu sjá nauð- 
synina á þessu, og jeg tel jafnvel hv. 
þm. V.-ísf. (M. Ó.) ekki ólíklegan til 
slikrar hvatningar, ef hann á eftir að 
stíga fæti sínum á land í kjördæmi 
sinu.

Að öðru leyti skal jeg taka það fram 
um brtt. háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó ), að 
jafnvel þótt hjer væri ekki um að ræða 
annað en kostnað við símskeyti og ann- 
að þvi um likt.sem þessar ráðstafanir hafa

og ásetning bnpenings.

i för með sjer, þá tel jeg þessa heimild 
alveg sjálfsagða. En auk þess getur 
komið til mála, að stjórnin þurfi að 
leggja fram fje fyrir fóðurefnið, ef ekki 
fyrir fult og alt, þá til bráðabirgða, og 
verði að greiða flutningsgjald líka, uns 
kaupendur gætu endurgreitt þetta. Og 
þetta er engin frágangssök í mínum aug- 
um. Það gæti blátt áfram komið til 
mála, að landssjóður hlypi undir bagga 
með lækkun á flutning3gjaldi fyrir þá, 
sem miklu þurfa til að kosta til þess 
að ná síldinni að sjer. Mjer kemur það 
því kynlega fyrir sjónir, að háttv. þm. 
V.-ísf. (M. Ó.) skuli ekki vilja leyfa 
þessari heimild að standa. Hann er þó 
enginn sparnaðarmaður, eins og hann 
sagði sjálfur, þegar um laun og bitlinga 
er að ræða, eða fjárframlög til atvinnu- 
rekstrar, sem hann vill styðja. Hann 
er því í ósamkvæmni við sjálfan sig, 
eða maður þröngsýnn, ef hann vill ekki 
lita lengra og styðja eins landbúnaðinn, 
þó að hann standi honum ekki jafn- 
nærri. En annars munu allir skilja þenn- 
an harmagrát þm. (M. Ó.). Hann er 
sprottinn af þvi, að deildin feldi till. 
fyrir honum, um að veita þrera hrepp- 
um lán til kolanáms í Vestur-ísafjarðar- 
sýslu. En mjer virðist einkennilegt, að 

.hann skuli láta harm sinn yfir falli till. 
bitna á þessu máli. Það sýnir, að hv. 
þm. er ekki sjálfum sjer samkvæmur, 
eöa hefnigjarn í rneira lagi.

Loks vil jeg gera stutta athugasemd 
i sambandi við umrnæli háttv. frsm. (S. 
St ). Hann komst svo að orði, að síld- 
arútvegurinn væri að mörgu leyti stoð 
og stytta landbúnaðarins, eða að land- 
búnaðurinn nyti góðs af honum. Það 
má til sanns vegar færa, að hann njóti 
góðs af honum sem aðrir. Þegar ein- 
hver atvinnugrein gengur vel, nýtur 
þjóðfjelagið í heild sinni góðs af henni. 
En landbúnaðurinn nýtur engra sjer- 
stakra hlunninda af síldarútveginum,
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þó að hann gangi vel. En það er auð- 
vitað gróði fyrir landssjóð, að allir at- 
vinnuvegir gangi sem best. Og á þess- 
um tímum veitir landssjóði ekki af, að 
síldarútvegurinn gefi sem mest af sjer.

Jeg vænti þess, að till. verði samþykt 
og röggsamlega fram fylgt af stjórninni. 
•Tpíí skal taka undir það með háttv. þm. 
N -ísf. (S. St.), að neíndiu ætlast ekki 
til, að sjerstakir erindrekar verði sendir 
út utn land, til þes3 að brýna fyrir 
mönnum að setja varlega á. En hitt 
vil jeg undirstrika, sem sami háttv. 
þm. sagði, að komið getur til þess, að 
ráðstafanir verði að gera til þess sjer- 
staklega að fækka hrossum fremur venju, 
bæði til manneldis og skepnufóðurs. Það 
er mikilsvert, að mennskilji, að hrossa- 
kjöt er ágætur fóðurbætir, og verður 
ekki annað betur gert við þau hross, 
sem þarf að slá af, en að nota þau til 
þess, að svo miklu leyti, sem þeirra 
þarf ekki til manneldis.

Okkur er nú leyft að flytja út 1000 
hross, og verða ekki keyptir nú neraa 
valdir gripir, bæði bestu og stærstu 
hrossin. Og um það er ekki nema gott 
að segja. En hrossaræktinni er þó eng- 
in framtíðarvon að þvi, ef að eins úr- 
kastið verður eftir í landinu. Þess vegna 
er það nauðsynleg ráðstöfun að fækka 
á hverju hausti úrgangshrossum, sið- 
gotnum og litlum folöldum og tryppum 
og gölluðum hro83um, og mætti nota 
kjötið bæði til manneldis og skepnufóð- 
urs. Nú í haust er sjerstök ástæða til 
þess að brýna þetta fyrir mönnum, svo 
að þeir, sem eiga margt af slíku tryppa- 
dóti, stofni ekki öðrum búpeningi í voða 
með þvi að setja það á vetur.

Mattlifas Ólafsson: Jeg sje, að 
hæstv. atvinnumálaráðherra er kominn 
aftur í deildina, svo að jeg get minst 
stuttlega á það, sem hann hafði að at- 
huga við ræðu mina. Hann vildi halda

og úsetning húpenings.

því fram, að þetta mundi kosta mikið 
fje, og hann rainti á annað mál, sem 
hefði kostað eitthvað, en gerði enga 
grein fyrir, af hverju sá kostnaður staf- 
aði. En jeg hefi þegar bent á, að það 
væri varla hugsanlegt, að þetta kostaði 
annað fje en það, sem færi i símskeyti 
eða burðareyri. Jeg er algerlega mótfall- 
iun þvi að senda menn út um sveitirnar 
til þess að predika fyrir bændum, því 
að það hlyti að hafa stórmikian kostn- 
að í för með sjer. Hins vegar þyrfti 
stjórnin sama og engu til að kosta, þótt 
hún keypti síld, þvi að það gæti hún 
gert með einföldum skipunum. Hæstv. 
atvinnumálaráðherra gat þess, að koraið 
gæti til mála að selja síld út um land- 
ið. Það tel jeg ekki nema rjett. En 
hitt segi jeg, að það ætti að vera talað 
við þá stjórn, sera seldi síldina lægra 
verði út um landið en hægt væri að fá 
fyrir hana á markaðinum. En þá sild, 
sem ekki færi út, mætti auðvitað selja 
hjer þolanlegu verði. Jeg hefi áður tek- 
ið það fram um sendimennina, sem 
einnig hafa verið nefndir brýnararnir, 
að þeir mundu ekki áorka miklu. (S. 
S.: Það hefir enginn gert ráð fyrir að 
senda menn út). Hvað sem því viðvik- 
ur, þá hefir þó þetta heyrst. Háttv. 1. 
þm. Arn. (S. S.) sagði, að jeg væri ekki 
spar á fje landssjóðs til sjávarútveg- 
arins. Þetta er hárrjett, þvi að sá 
atvinnuvegur gefur landinu í aðra hönd 
miklar tekjur, en það er ekki hægt að 
segja um þann atvinnuveg, sem þessi 
hv. þm. (S. S.) þykist vera talsmaður fyrir 
bjer á þinginu. (Hlátur, skellihtátur). 
Jeg veit, að hann muni vitna i það 
fornkveðna, að bóndi sje bústólpi og bú 
landsstólpi. En það er kunnugt, að þess- 
ir stólpagripir, bændurnir, hafa altaf 
reynt að velta af sjer öllum álögum og 
gjöldum til landssjóðs. (G. Sv : Tals- 
hátturinn er jafnrjettur fyrir því). Hv. 
1. þm. Árn. (S. S.) stakk upp á þvi, að
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landssjóður keypti dálítið af afsláttar- 
hrossum i landinu. (S. S.: Þetta sagði 
jeg aldrei). Jeg held, að enginn hafl 
getað skilið orð hans öðruvísi. Það 
væri ósköp gott fyrir landssjóðinn að 
kaupa nokkur hross á 800 kr. stykkið 
og selja svo pundið af kjötinu á 8—10 
aura, því að auðvitað yrði að selja það 
undir verði, ef bændur ættu að kaupa 
það til skepnufóðurs. En þvi vildi jeg 
svara slikri till., að sá, sem ekki hefír 
ráð á að lána út fje gegn öruggri 
tryggingu, hann hefir ekki heldur ráð 
á að gefa það. Og þessi orð munu 
standa óhögguð og óhrakin. Jeg held, 
að hæstv. atvinnumálaráðherra þurfl 
ekki að vera bænheitur, þó að sú bæn 
hans vcrði heyrð, að þessi till. falli, 
því að hún er beinlínis borin fram til 
þess að verða feld. Hún er ekki borin 
fram til þess að spara þessar krónur, 
sem »sólundað« yrði i þetta, því að þær 
drepa okkur aldrei, en þetta er brot á 
þeirri meginreglu, sem þingið hefir sett. 
Einhver ungur maður var að sletta sjer 
fram í þetta, en þegar sami maður leggur 
á móti nauðsynjamálum og þörfum fyr- 
irtækjum, en styður gistihúsaeigendur í 
sínu eigin kjördæmi, þá skyldi maður 
ekki marka' hans mótmæli mikið.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Það eru tvö atriði í ræðu háttv. þm. 
V.-ísf. (M. Ó), sem jeg vildi minnast 
nokkuð á. Fyrst og fremst fann hann 
það að fyrri ræðu minni, að jeg hefði 
ekki skýrt, hvers vegna landssjóður 
hefði þurft að kaupa fóðurmjölið siðasta 
vetur. Jeg get skýrt frá því, að fyrst 
var falast eftir mjölinu frá útlöndum, 
og þar sem líklegt var, að eigendurnir 
mundu selja það til útlanda, var komið 
i veg fyrir það. En um sömu mundir 
varð stjórnin þess vis, að ýmsir innlend- 
ir braskarar ætluðu að kaupa upp birgð-

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).
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irnar, til þess svo að selja þær okur- 
verði eftir á, og þá varð það úr, að 
landsstjórnin keypti heldur síldarmjölið 
alveg, heldur en að láta það verða úr, 
að það færi i gegnum hendurnar á svo 
og svo mörgum milliliðum, er hækkuðu 
verðið og hugsuðu ekkert um að úthluta 
því þar, sem meat væri þörfin, heldur 
seldu hæstbjóðanda. Þetta eða likt þessu 
getur komið fyrir aftur í ár, og þá er 
gott að hafa heimildina. Það getur kom- 
ið fyrir, að allar þessar 1000,000 tunnur 
verði seldar út úr Iandinu fyrir hátt 
verð, en að þó verði til ódýrari sild í 
landinu, og þá getur það komið sjer vel 
fyrir stjórnina aö hafa fjárheimildina til 
þess að kaupa hana og afhenda hana 
8vo til sveitar- eða sýslufjelaganna gegn 
góðri tryggingu.

Einar Jónsson: Jeg er að visu 
enn þann dag í dag þeirrar skoðunar, 
að forðagæsla og eftirlit með búskap 
bænda i sveitum hafi litla þýðingu. En 
samt er jeg þakklátur flm. till. fyrir 
það, að þeir komu fram með hana, því 
að i henni felst ekki að eins, að eftirlit 
sje haft með búskap bænda, heldur, og 
það skiftir mestu máli, að stjórnin kaupi 
sild og selji hana svo aftur til bænda. 
Mjer sýnist þetta vera aðalmergur till. 
og ekki síst fyrir það, að á öðru þgskj. 
frá bjargráðanefnd er sama hugsunin, 
því að þótt nokkur sje orðamunur á 
þgskj. 463 og 480, þá er efnið það 
sama.

Till. þessi hefir ekki mætt miklum 
andmælum, nema frá háttv. þm. V.-ísf. 
(M. Ó.). En jeg verð að segja, að þeg- 
ar svona málefni er til umræðu hjer á 
þinginu, þá dettur mjer í hug, að sama 
þýtur i þeim skjá. Það má sem sje 
aldrei minnast svo á landbúnað, að hann 
espist ekki allur og umhverfist og böl- 
sótist. Ösanngirni hans og stífni gagn*
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vart landbúnaðinum er nú orðin alkunn 
á þingi. En til allrar óhamingju heyrði 
jeg ekki til hans, fremur en vant er, og 
þessu er ekki svo farið um mig einan, 
því að hann talar ætíð svo lágt og 
þvöglulega, að jafnvel þingskrifararnir 
verða að færa sig að honum til þess að 
heyra. Jeg segi þetta ekki sem last 
um manninn, þvi að auðvitað er honum 
þetta ekki sjálfrátt.

Þessi rígur háttv. þm. (M. 0.) til 
landbúnaðarins kemur af þvi, að hann 
elskar sjávarútveginn svo undurheitt. 
En mjer er nú svo farið, að mjer er 
jafnant um alla atvinnuvegi landsins og 
viðurkenni þá, og slíkt hið sama ætti 
þessi háttv. þm. (M. 0.) að gera.

Þá er það enn eitt atriði, sem jeg 
kann illa við og kemur fram hjá þess- 
um háttv. þm. (M. Ó.), og það er, að 
hann, sem þó er skynugur maður, skuli 
láta það á sjcr skilja, að hann sje á 
móti þessari till. vegna þess, að honura 
var synjað um nokkurra þúsunda króna 
lán, sem hann fór fram á að veitt væri 
til síns kjördæmis. Jeg hefði ekki bú- 
ist við þessu af honum og hefði ekki 
trúað því, þó að mjer hefði verið sagt 
það, en nú hefi jeg heyrt það með mín- 
um eigin eyrum og verð þvi að trúa.

Þessi háttv. þm. (M. Ó.) kemur með 
brtt. á þgskj. 472, sem tekur allan kraft 
úr brtt. háttv. bjargráðanefndar, því að 
hver ætti að hafa gagn af brtt. nefndar- 
innar, ef landsstjórninni væri ekki heim- 
ilað fje til þess að framkvæma það, 
sem i henni felst ? Það hefði verið 
miklu hreinlegra að koma með till. um 
að drepa þetta mál.

Þá fór háttv. sami þm. (M. Ó.) út i 
það, sem ekki stendur i till., en 
komið heíir fram i umræðum, að senda 
menn út um hjeruð landsins, til þess að 
hafa eftirlit með ásetningi manna og 
flytja prjedikanir um þau efni. Hann 
gat þess, og um það er jeg honum sam-

dóma, að slíkir sendimenn múndu bæði 
hafa mikinn kostnað í för með sjer og 
gera auk þess lítið eða ekkert gagn. 
En það eru til sendimenn á öðrum svið- 
um, sem landið ætti ekkí að kosta neinu 
til, og situr einn þeirra (M. Ó.) með 12,000 
kr. í 16. gr. fjárlaganna, 21. lið. En það 
er svo um marga af þessuro sendimönn- 
um, að þeir lifa á kostnað landssjóðs, 
án þess að þeir álíti sjer það skyldu að 
vera til verulegra nota. Hann var að 
núa bændum því um nasir, sami háttv. 
þm. (M. Ó.), að þeir gætu ekki sjeð um 
sig sjálfir, en þó vill hann ekki láta 
samþykkja till. þessa í því formi, að 
hún komi þeim að nokkru gagni. En 
tímarnir eru öðruvisi en þeir hafa ver- 
ið, og jeg býst við, að þó að bændur 
sjeu svo hygnir, að þeir geti sjeð um 
sig sjálfir, þá sje það þó hyggilegra að 
samþykkja þes3a till. um útvegun á 
fóðurbæti. Jeg mun því greiða þessari 
till. atkvæði mitt, þó að jeg sje á móti 
öllum forðagæslulögum.

Hákon Kristótersson: Jeg gat 
þess við fyrstu umr. þessa máls, að jeg 
teldi síðustu málsgrein till. á þgskj. 463 
varhugaverða.

Nú hefir bjargráðanefnd komið fram 
með brtt. við þessa till., á þgskj. 480, 
þar sem það er tekið fram, að stjórn- 
inni skuli heirailað nauðsynlegt fje til 
framkvæmda á málinu.

Eins og 1. og 2. liður brtt. á þgskj. 
480 liggja fyrir, sje jeg ekki ástæðu til 
annars en að greiða brtt. bjargráða- 
nefndar atkvæði mitt. En þetta geri 
jeg með það fyrir augum, að þótt stjórn- 
inni heimilist fje til þess að framkvæma 
það, sem till. ætlast til, þá noti hún ekki 
þessa heimild til þess að senda launaða 
erindreka út um bygðir landsins, til þess 
að prjedika fyrir bændum gætilegan 
ásetning eða fækkun á hrossum. Jeg 
álít, að slíkt verði að vera á valdi
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8veitarstjórnanna, en ekki tilkvaddra 
manna. En eftir síðustu málsgrein till. 
sje jeg ekki betur en að stjórnin hafi 
heimild til þess að verja fje til fundar- 
halda, meðal annars. Því er jeg ekki 
mótfallinn; tel miklu fremur sjálfsagt, 
að stjórnin hafi heimild til bráðabirgða- 
fjárframlaga til kaupa á fóðurbæti, svo 
sem síld eða síldarmjöli.

Háttv. frsm. bjargráðanefndar (S. St.) 
gat þess, að æskilegt væri að senda 
menn út um landið, sem brýndu fyrir 
mönnum að fækka hrossum að miklum 
mun. En eins og jeg hefi áður getið, 
þá ætlast jeg ekki til þess með atkvæði 
mínu, að fje sje varið til slíkra hluta. 
En á það vil jeg leggja áherslu, að 
8tjórnin geri sitt ítrasta til útvegunar á 
fóðurbæti, og að framkvæmdir verði 
gerðar i þá átt þegar á þessu sumri, 
því að öllum má vera Ijóst, til hvílíkra 
vandræða horfir með grassprettu. Og 
það vil jeg taka fram, að láti hæstv. 
stjórn fóðurbirgðamálið afskiftalaust að 
þessu sinnu, þá sýni hún það ljós- 
lega, að hún er algerlega óhæf til þess 
að stjórna landinu á vandræðatímum.

Jeg hefi svo ekki meira að segja, en 
þetta vildi jeg sagt hafa, af því að jeg 
kann betur við brtt. bjargráðanefndar 
heldur en aðaltillöguna.

Jörundur Brynjólfsson: Jeg
vænti þess, að ekki verði hægt að segja 
um mig, að jeg tali af hlutdrægni um 
þetta mál, því að ekki verður það sagt, að 
mitt kjördæmi hafi hagnað af þvi, að till. 
verði samþ. eða þá ekki. (Atvinnu- 
málaráðherra; Ef sildin yrði notuð til 
manneldis, gæti þó svo farið). En jeg tel 
þessa till. mjög þýðingarmikla og sjálf- 
sagða, frá hvaða sjónarmiði sem á hana 
er litið og hvaða þm. sera hlut á að máli. 
Það hefir verið tekið fram, að útlit sje fyrir 
mikinn grasbrest á þessu sumri, og

þessi eina ástæða er svo mikilsverð, að 
þó að hæstv. Alþingi hefði ekki nema 
hana eina til þess að styðjast við, þá 
hefði það ekki getað skilið svo vansa- 
laust, að það hefði ekki gert eitthvað til 
þess að tryggja bændum fóðurbæti, svo 
að þeir gætu haldið búpeningi sinum. 
Þó að það verði sagt með nokkrum 
rjetti, að þessi atvinnuvegur gefi lands- 
sjóði ekki afarmiklar beinar tekjur, þá 
verður þó að gæta þe^s, hversu hann er 
ómissandi fyrir alla framþróun lands- 
ins og hversu margir landsbúar lifa á 
honum og hafa af honum uppeldi sitt. 
Og nú er ekki siður ástæða til þess að 
hlúa að þessum atvinnuvegi, þar sem 
nú getur svo farið, að þjóðin öll í heild 
sinni verði að bjargast við hann að miklu 
leyti, því að svo getur farið um sjávar- 
útveginn, ef stríðið heldur áfram ef til 
vill i mörg ár enn, að hann komist i 
kalda kol. Og hvernig væri þá komið 
þjóðarbúskap vorum, ef bændur yrðu 
nú að farga bústofni sinum sakir fóður- 
skorts? Jeg mun því láta það með öllu 
óátalið, þó að landssjóður notaði tals- 
vert mikið fje til þess að tryggja bú- 
stofn bænda. Þessu fje ætti að verja 
til þes3 að ívilna bændum i verði á 
fóðurbæti og fiutningsgjöldum. En óþarft 
tel jeg það að eyða fje í þann hjegóma, 
að senda menn út um landið til þess 
að ráðleggja bændum um ásetning og 
annað þvi um likt. En sjálfsagt er, að 
stjórnin hafi heimild til þess að verja 
fje úr landssjóði til fyrirgreiðslu í þessu 
máli, því að þetta er svo mikið og 
þarflegt mál, að alls ekki er farandi 
fram á að nema burt fjárheimildina, 
og ætti að gera alt til þess að greiða 
fyrir því.

ATKVGR.
Brtt. 480, 1.—3. tölul. (ný tillgr.) samþ. 

með 18 shlj. atkv.
78*
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Brtt. 472. feld með 18:1 atkv.
— 492. (ný fyrirsögn) samþ. án 

atkvgr.
— 482. tekin aftur.
Till, svo breytt, samþ. með 18 shlj. 

atkv. og afgr. til Ed, með fyrirsögn- 
inni:

Tillaga til þingsályktunar um sildar- 
kaup, síldarforða og dsetning búpenings.

og hún liggur fyrir, þótt hún hafi ekki 
komið fram með nefndarálit um till.

ATKVGR.
Till. samþ. með 8 shlj. atkv. og afgr. 

sem

ályktun Alþingis.
(Sjá A. 511).

Á 65. fundi í Ed., laugardaginn 13. 
júlí, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar «m sildar- 
kaup, sildarforða og ásetning búpenings, 
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 500).

Á sama fundi í Ed. var till. tekin 
til fyrri ttmr.

Of 8kamt var liðið frá útbýtingu till. 
— Afbrigði leyfð og samþ.

Atvinnumálaráðherra ($. J.): 
Mjer þykir hlýða, að þessu mikla vanda- 
máli verði vísað til bjargráðanefndar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 7 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 9 shlj. 

atkv. og til bjargráðanefndar (sjá A. 
bls. 544) með 6 shlj atkv.

Á 66. fundi i Ed., mánudaginn 15. 
júli, var till. tekin til síðari umr. 
(A. 500).

Frsm. (Guðjón Guðlaugsson):
Bjargráðanefndin hefir athugað tillögu 
þessa og finnur enga ástæðu til þess að 
leggja til, að henni verði breytt, heldur 
mælir með, að hún verði samþykt eins

23. Lardsbankaútibú í Vestmanna- 
eyjum.

Á 5. fundi í Ed , föstudaginn 19. apríl, 
var útbýtt

Tillögu til þingsdlyktunar um að skora 
á landsstjórnina að hlutast til tim, að sett 
verði á stofn í Vestmannaeyjum útibú frá 
Landsbanka Islands (A. 15).

Á 6. fundi i Ed., laugardaginn 20. 
apríl, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 7. fundi í Ed., miðvikudaginn 24. 
apríl, var till. tekin til e i n n a r u m r. 
(A. 15).

Flm. (Karl Einarson): Jeg skal 
að eins leyfa mjer að mælast til þess, 
að hæstv. foreeti taki mál þetta út af 
dagskrá, af alveg sjerstökum ástæðum.

Forseti: Mjer er kunnugt um þess- 
ar sjerstöku ástæður til þess, að mál 
þetta sje tekið út af dagskrá, og veit, 
að þær eru góðar og gildar.

Jeg lýsi yfir þvi, að jeg tek málið út 
af dagskrá.
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Á 15. fundi i Ed., miðvikudaginn 8. 
mai, var till. aftur tekin til einuar 
u m r. (A. 15).

Flm. (Kail Einarsson): Jeg hcfi 
haldið till. þessari til baka hingað til, 
af því að jeg átti von á yfirlýsingu frá 
bankastjórn Islandsbanka, viðvíkjandi 
útibúi, er hún hefir haft í hyggju að 
Betja á stofn i Vestmannaeyjum, en 
af mjer ókunnum ástæðum er ekki enn 
komið í framkvæmd. Nú hefi jeg feng- 
ið þessa yfirlýsingu, en hún er svo óá- 
kveðin, að jeg sje ekki, að jeg geti látið 
vera að bera fram þessa till, svo sjálf- 
sögð sem hún er, enda sje bankastjórn 
íslandsbanka alvara að setja á stcfn sitt 
útbú, og geri hún það, þá mun ekki 
haldið að Landsbankastjórninni að gera 
það, ef hún sjer ekki landinu hag i 
þvi. Jeg tek þetta fram til þess, að 
það komi skýrt fram, að Vestmanna- 
eyingar eru ánægðir i bráð, ef þeir fá 
útibú frá hvorum bankanum sem er.

Um þörfina á útibúi í Eyjunum skal 
jeg fara nokkrum orðum. Eyjarnar 
hafa tekið miklum framförum nú á síð- 
ustu tímum. Húseignir eru nú þar virt- 
ar til brunabóta á kr. 2.570.000.00. Þar 
að auki eru lóðirnar, sem flestar eru 
leigðar til 80 ára gegn fremur lágu 
endurgjaldi, og er því talsverð eign i. 
Mótorbátar voru 66 í ár og fyrra; þeir 
eru minst hálfrar miljónar kr. virði, og 
til þess að gera þá út þarf mikið fje, 
sem öllum er til þekkja er kunnugt. 
Svo eru menn að koma sjer upp nýjum 
eignum, rækta kálgarða og tún og byggja 
fiskþurkunarreita; sjerstaklega túnin og 
stakkstæðin eru mikils virði. Til út- 
gerðar og verslunar þarf auðvitað mikið 
fje. Það vita allir, sem til þekkja. 
Veralunarum8etning Eyjanna var árið 
1896 nálægt 90 þús. kr., árið 1904 ná- 
lægt 400 þús., árið 1911 var umsetn-

ingin orðin rúm 1400 þúsund, og árið 
1916, eftir sama mælikvarða, 2500 þús.

Það liggur því í augum uppi, að á 
svona stað, og svo afskektum, þarf að 
vera talsvert öflug peningastofnun. Það 
er meira en lítil fyrirhöfn og kostnaður 
að þurfa ætíð að snúa sjer til Reykja- 
vikur, er menn þurfa á láni að halda, 
auk þess sem bankastjórnirnar eru illa 
settar til þess að dæma um efnahags- 
ástæður manna í fjarlægum hjeruðum, 
og svo er annað atriði, sem ekki er 
þýðingarlítið í þessu sambandi, að hafa 
á staðnum peningastofnun, þar sem 
menn geta geymt og ávaxtað sparifje 
sitt og gripið til þess þá er þarf. Það 
er nú svo, að i Eyjum er sparisjóður. 
En hvernig sem það nú er, þá er hann 
harla lítið notaður til þess að leggja 
inn í hann peninga. Flestir Eyjamenn 
geyma og ávaxta fje sitt í bönkum í 
Reykjavik, og mun þar auðvitað ráða 
miklu, að menn álita fjeð tryggara þar 
en í sparisjóðnum, en engu minni er sú 
ástæðan, að hingað til hefir það svo 
verið, að ekki er svo auðvelt að grípa 
til fjárins, er það er komið í sparisjóð- 
inn, því að hann tekur helst ekki við 
þvi öðruvísi en að það standi þar um 
langan tíma, og þarf að segja til löngu 
áður, ef menn vilja taka það út.

Það má segja um þetta mál eins og 
hitt, að það sje svo auðsætt og sjálf- 
sagt, að jeg vona, að háttv. deild taki 
því með velvilja og leyfi því framgang, 
og skal jeg að eins benda á, að áreið- 
anlega er svo mikið að gera fyrir banka 
í Eyjum, að það verður ekki skaði, 
heldur þvert á móti hagur fyrir banka 
að setja útibúið á stofn, fyrir utan það 
mikla gagn, sem það mundi gera Eyja- 
mönnum. Og eins má ekki gleyma, er 
þetta mál er athugað, að hjer er sveit 
með yfir 2000 búsettum íbúum; auk 
þess eru 500—700 manns við góða at-
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vinnu þar hálft árið, og talsverð versl- 
un er þar rekin milli lands og Eyja 
við Eyrarbakka, Stokkseyri, Landeyj- 
ar, Eyjafjöllin og Vík.

Jeg mun ekki setja mig á móti því, 
að málinu verði vísað til nefndar, en 
álít þess þó enga þörf. En ef háttv. 
deild skyldi svo sýnast, þá tel jeg rjett, 
að því verði vísað til allsherjarnefnar.

Atvinuumálaráðherra (8. J.):
Þar sem háttv. flm. (K. E.) gerði það 
ekki beinlinis að till. sinni, að málinu 
væri vísað til nefndar, vil jeg gera það 
að minni till., að því verði visað til 
allsherjarnefndar.

Till. á þgskj. 64, um útibú á Siglu- 
firði, var vísað til allsherjarnefndar í 
háttv. Nd ; bar hún sig saman við 
bankastjórnina og fjekk góðar undir- 
tektir. Málum, sem, eins og þetta, eru 
tekin úr út stóru kerfi, er sjálfsagt að vísa 
til nefndar.

ATKVGR.
Till. vísað til allsherjarnefndar (sjá 

A. bls. 537) með 11 shlj. atkv.

Umr. frestað.

Á 21. fundi í Ed., föstudaginn 17. 
maí, var fram haldið einni umr. 
nm till. (A. 15, n. 135).

Frsm. (Guðjón Guölaugsson):
Nefndin hefir athugað till. þessa og 
komist að þeirri niðurstöðu að ráða 
háttv. deild til að samþ. hana með lít- 
illi viðaukatill.

Þó er ekki svo að skilja, sem öll 
nefndin hafi verið á sama máli í fyrstu, 
því að nokkur hluti hennar var þeirrar 
gkoðunar, að slik mál sem þetta snertu

Vestmannaeyjum.

ekki þingið, og það ætti að gera sem 
minst að því að seilast inn í verka- 
hring bankanna. Sá hluti nefndarinn- 
ar áleit því i fyrstu, að ekki bæri að 
sinna till. þessari.

En nefndin vildi þó leita sjer upp- 
lýsinga um málið, og fjekk hún þá þær 
upplýsingar, að Islandsbanki hefði í 
hyggju, og hefði jafnvel áformað, að 
setja á stofn útibú í Vestmannaeyjum.

Nefndin hafði einnig stjórn Lands- 
bankans til viðtals, og kvaðst hún einn- 
ig vera fús til að setja á stofn útibú 
þar, þegar hagur og ástæður bankans 
leyfðu.

En hjá nefndinni sá stjórn Lands- 
bankar.s brjef frá íslandsbanka, þar 
sem hann kveðst hafa í hyggju að 
koma af stað útibúi þessu, og sagðist 
hún þá ekki mundu fara í kapp við 
Islandsbanka, þar sem hún hefði einnig 
tækifæri til að setja á stofn önnur úti- 
bú; miklu fremur væri henni þökk á 
því, ef íslandsbanki vildi hjálpa til, svo 
að tvö útibú yrðu stofnuð á sama tíma.

Þegar nefndinni voru kunnir orðnir 
þessir málavextir, varð hún sammála 
um, að fylgja fram till., ef þau afskifti 
þingsins mættu verða til þess að flýta 
fyrir því, að annarhvor bankinn setti 
útibúið á stofn.

Nefndin leit svo á, að sama væri frá 
hvorum bankanum útibúið kæmi. Aðal- 
atriðið er það, að útibúsins er brýn 
þörf, og það sem fyrst. Liggja til þess 
margar ástæður, sem ekki þarf að 
rekja.

Nefndin vill því ráða háttv. deild til 
að samþ. till. með þessari litlu við- 
aukatill. á þgskj. 135.

Orðabreytingin, sem þar er farið frara 
á, er svo smávægileg, að nefndin mun 
ekki gera hana að kappsmáli. Að eins 
þótti nefndinni fara betur í munni að 
nota orðið »útbú«, en ekki »útibú«.
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Jeg hefi svo ekki fleira um málið að 
segja.

ATKVGR.
Brtt. 135, 1. samþ. með 11 shlj. atkv. 

— 135, 2. samþ. án atkvgr.
Tillgr., svo breytt, samþ. með 11 shlj.

atkv.
Eyrirsögn, svo breytt, samþ. án at- 

kvgr.
Till. afgr. til Nd.

Á 26. fundi i Nd, laugardaginn 18. 
maí, var átbýtt

Tillögu tíl þingsályktunar um að skora 
á landsstjómina að hlutast til um, að 
sett verði á stofn i Vestmannaeyjum úL 
bú frá Landsbanka Islands,
eins og hún var samþ. við 3. umr. í 
Ed. (A. 165).

Á 27. fundi í Nd, þriðjudaginn 21. 
maí, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveöin ein 
umr.

Á 29. fundi i Nd., fimtudaginn 23. 
mai, var till. tekin til e i n n a r u m r. 
(A. 165, 182).

Bjarni Jónsson: Jeg ætla að leyfa 
mjer að segja örfá orð um brtt. litla, 
sem jeg hefi komið með. Jeg veit ekki, 
hver verður frsm. að þessu máli hjer í 
deildinni, en vildi þó leyfa mjer að geta 
þess, að jeg tel fyrir mitt leyti sjálf- 
sagt, að þessi till. verði samþ., þvi að 
Ve8tmannaeyingum er þörf á að hafa 
útibú hjá sjer; þeir þurfa oft að inna 
mikil gjöld af höndum, en eiga örðug- 
ast með að ná til annara. staöa.

Þetta er einnig landseti landssjóðs og

besti landsetinn hjer á landi, og sjálf- 
sagt að gera honum alt til þægðar, og 
þar á meðal þetta. — En brtt. mín er 
um það, að í staðinn fyrir ljótt orð, 
8em er í till., komi útibú. Það er ein- 
kennilegt hjer á landi, að menn vilja 
brjóta tennur á svo ljótu orði sem »út- 
bú«, þar sem til er enn þá gamalt orð 
sömu merkingar, útibú. Mjer segja lærð- 
ustu menn, að orðið »útbú« komi fyrir 
á einum stað í Eglu, en annarsstaðar 
ekki. Þó er þess að geta, að orðmynd 
þessi finst ekki i orðabókum, svo sem 
Fritzner, og vil jeg halda því fram, að 
annaðhvort sje það prentvilla í útgáf- 
unni eða þá ritvilla í handritinu. (E. 
A.: Eða vitlaust lesið). Vitlaust lesið 
varla. — Það er ósköp ótrúlegt, að 
nauðsynlegt sje að búa til orð, sem fara 
illa í eyrum. Nú er það svo, að erfitt 
er að segja b á eftir t; þvi hefir verið 
höfð myndin »úti« þar, hvort sem það er 
til hljóðfegurðar eða það fer saman við 
að búið er úti, en hefir ekki neina 
stefnu út, svo að jeg hygg nú, að vel 
geti komið til greina fyrir hæstv. for- 
seta að taka þetta sem hverja aðra 
leturbreytingu, sem ekki þurfi að ganga 
til atkv. um. Jeg skal lika geta þess, 
að till. um útibú á Siglufirði hefir ný- 
lega gengið geguum báðar deildir, og 
var þar höfð myndin útibú.

Skal jeg svo ekki fjölyrða rneir um 
þetta, en vona, að það verði skoðað 
sem leturbreyting.

Þorsteinn Jónsson; Jeg vil leyfa 
mjer að leggja það til, að þessu máli 
8je vísað til allsherjarnefndar.

ATKVGR.
Till. um að visa málinu til allsherj- 

arnefndar feld með 11:4 atkv.
Brtt. 182. samþ. með öllum gr. atkv.

Tillgr., svo breytt, samþ. í e. hlj.
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Fyrir8ögn, svo breytt, samþ. án at- 
kvgr.

Till. afgr. til Sþ.

Á 30. fundi í Nd., föstudaginn 24. 
maí, og á 26. fundi í Ed., sama dag, 
var úibýtt írá Sþ.

Tillögu til þingsályktunar um að skora 
á landsstjómina að hlutast til um, að 
sett verði á stofn i Vestmannaeyjum úti- 
bú frá Landsbanka Islands,
eins og hún var samþ. við eina umr. i 
Nd. (A. 202).

A 2. fundi í Sþ., miðvikudaginn 29. 
mai, var till. tekin til u m r.

Enginn tók til roáis.

ATKV6E.
Till. saroþ. með 33 shlj. atkv. og 

afgr. sem

ályktun Alpingis.
(Sjá A. 251).

24 Kolanám í GunnarsslaÖagróf.
Á 17. fundi í Ed., mánudaginn 13. 

maí, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um kolanám 

i Gunnarsstaðagróf i Drangsnesslandi 
(A., 109).

Á 18. fundi í Ed., þriðjudaginn 14. 
maí, var till. tekin til f y r r i u m r .

Frsm. (Guðjón Guðlaugsson):
Frumkvæðið að því, er snertir rann- 
sókn þessarar námu, er komið frá 
stjórninni. Hæstv. fyrv. fjármálaráð- 
herra (B. K.) byrjaði í fyrra vetur að 
leita sjer upplýsinga um þessa námu, 
og maður var fenginn af stjórninni til

— Kolan&m í Gunnarsstsðagróf.

þess að skoða hana, aðstöðuna að henni 
og fleira. Maðurinn, sem fenginn var, 
var Guðmundur G. Bárðarson í Bæ. 
Enn fremur fór fram efnarannsókn á 
kolunum hjer í efnarannsóknarstofunni 
í Reykjavík, og kom við þá rannsókn i 
ljós, að kolin eða surtarbrandurinn væri 
vel brúkanlegt eldsneyti.

Svo tók þingið við máliuu, og i fyrra 
samþyktu báðar deildir þingsins þings- 
ályktunartill., sem var bein ósk til 
stjórnarinnar um að láta rannsaka og 
styðja kolanámuna með fjárfraœlögum 
úr landssjóði eftir þörfum. Þetta varð 
til þess, að sýslunefndin í Strandasýslu 
fór að athuga málið nú í vetur og komst 
að þeirri niðurstöðu, að þetta væri mál, 
sem endilega þyrfti að komast i fram- 
kvæmd. Gerði sýslunefnd tvær till. um 
málið, aðaltill. og viðaukatill.

Aðaltillagan var sú, að landssjóður 
ljeti reka námuna. Viðaukatillagan fór 
fram á, að landssjóður Ijeti byggja veg, 
2 km., til sjávar, bygði torfskýli, lánaði 
áhöld og útvegaði verkstjóra. Með þess- 
um skilyrðum ætlaði sýslunefndin að 
sinna málinu.

Þessa síðari till. sýslunefndar tók nú 
bjargráðanefnd Ed. til athugunar, en 
aðaltillöguna leist henni ekki á að sinna, 
þvi að svo mikil reynsla var fengin frá 
Tjörnesnámunni um námurekstur lands- 
sjóðs, að engura datt í hug, að lands- 
sjóður ætti að fara að reka námuna á 
eigin kostnað. En bitt fanst nefndinni 
sjálfsagt, að styrkja bæri námurekstur- 
inn á einhvern hátt.

Verkfræðingur landsins var heldur 
letjandi málsins, en lagði þó til, að sýsl- 
unni væri veitt 1000 kr. tillag til fyrir- 
tækisins, en nefndin vildi heldur binda 
styrkinn við árangurinn, þannig að fjár- 
framlag úr landssjóði verði veitt til 
styrktar kolanáminu, er nemi 10 kr. á 
hverja smálest nothæfra kola, sem fram- 
leidd verða þar á þessu ári. Styrkveit-
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ing á þennan hátt finst mjer eðlilegri 
en hin, sem till. landsverkfræðingsins 
felur í sjer, en jeg vildi, að landssjóður 
styrkti vegagerðina. Það fyndist mjer 
sanngjarnt að þingið fjellist á og vona, 
að það verði gert i Nd., hvort ekki sje 
rjett að veita sjerstakan styrk til veg- 
arins.

Vegurinn til sjávar er, eins og jeg 
áður sagði, um 2 km. á lengd, en bratt 
og ósljett á leiðinni; yrði að leggja hann 
eftir melaröndum nokkrurn á ská, sem 
lengir hann dálitið, en þegar að sjónum 
er komið, er fyrir besti lendingarstaður 
og ágæt höfn.

Sýslunéfnd Strandasýslu gerði ráð fyr- 
ir, að ef til framkværadanna kæmi í 
þessu máli, þá mundi Húnavatnssýsla 
styðja fyrirtækið lika með fjárframlög- 
um, svo að fjárhættan lægi ekki öll á 
sjóði Strandasýslu. En I raun og veru 
kemur málið of seint fyrir þingið, því 
að úr því að bjargráðanefnd getur ekki 
fallist á óbreytta varatillögu sýslunefnd- 
ar, getur sýslunefndin ekki komið mál- 
inu í framkvæmd fyr en hún hefír hald- 
ið nýjan fund og gert nýja ályktun, 
samkvæma þingsályktunartillögu þeirri, 
Sém bjer liggur frammi.

Jeg vona því, að háttv. dcild taki 
vel í málið og leyfi þvi að ganga sem 
allra fljótast í gegnum þingið. Fleira 
þarf jeg ekki að taka fram þessu við- 
víkjandi.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Þessi þingsályktunartillaga frá háttv. 
bjargráðanefnd fer fram á, að landsstjórn- 
in styrki kolanámið með 10 kr. á hverja 
smálest framleiddra kola, en sýslunefnd- 
in fer fram á að landssjóður reki nám- 
una.

Það mun hafa verið byrjað á surtar- 
brandsvinslu á einum stað í Þingeyjar- 
sýslu áður en þingál. þessi kom fram,

álþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

en siðan hefir rannsóknum um þetta 
verið haldið áfram, og heflr það þá 
komið í Ijós, að á Vestfjörðum er mest 
af surtarbrandi, og honum viða allgóð- 
um. Samfara rannsókn þessari hefir 
viða verið unnið að surtarbrandsvinslu, 
og hefír landsstjórnin stutt það, stund- 
um með því að lána verkstjóra, stund- 
um lánað verkfæri og lika útvegað 
sprengiefni. Að eins á einum stað hefir 
námugröfturinn verið rekinn í stórum 
stil, það er á Tjörnesi, en eins og hv. 
þm. hafa eflaust heyrt, þá varð árang- 
urinn alt annað en glæsilegur; það var 
tap á rekstrinum, eu raunar má segja, 
að það tap stafaði að miklu leyti af 
þvi, að kolin voru seld svo ódýr.

Jeg hygg nú, að heppilegast sje, að 
8tjórnin haldi áfram að styðja að námu- 
greftinum á svipaðan hátt og verið 
hefir.

Nýlega er kominn. hingað til lándsins 
sænskur verkfræðingur tíl þé3s að rann- 
saka námur vorar. Er þetta' gért að 
vilja siðasta aukaþings.

í till. þeirri, er bjer liggur fyrir, ér 
farið fram á meiri stuðning en alment 
hefir verið, farið fram á fjárframlög, og 
háttv. frsm. (G. G.) hreyfði auk þess 
vegalagningu i ræðu sinni. í tilefni 
af þessu þykir mjer rjett að vekja' 
máls á þvi, að víðar hjer á landi 
eru námur en þessi, og má búast 
við, að farið verði fram á svipaðan 
stuðning við námugröft þar. Mjer finst 
þvi, að rjett hefði verið að taka málið 
meira alment, og þá er spurningin, hvort 
rjettara er að styðja námugröftinn með 
beinu fjárframlagi, eins og þessi þings- 
ályktun gerir ráð fyrir, eða með öðru 
móti, eins og jeg Iýsti að stjórnin hefði 
gert.

Þessi orð min má ekki skoða svo, sém 
jeg sje á móti till. þessari, heldur éru 
þau um málið alment.
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Frsm. (Guðjón Guðlaugsson):
Ræða hins hæstv. atvinnumálaráðherra 
gaf ekki ástæðu tii neinna andmæla, en 
i tilefni af henni skal jeg taka það 
fram, að víða kringum Steingrímsfjörð 
eru surtarbrandsnámur, t. d. í Trölla- 
tungulandi, en þar hagar öðruvísi til en 
í Drangsnesi, að því ieyti, að þær jarð- 
ir eru i eigu einstakra manna, en Drangs- 
nes er landssjóðseign. Og þar sem lands- 
sjóður á’ jörðina, þá teldi jeg rjettast, 
að hann kostaði vegalagninguna, þvi að 
vegurinn liggur í hans landi og hlýtur 
að auka verðmæti jarðarinnar. Þó að 
landssjóður láni nú námuna endurgjalds- 
laust í eitt ár, þá er engin vissa fyrir 
þvi, að hann geri það áfram, á og hægra 
með að taka gjald eftir námuna, ef hann 
kostar veginn, sem er nauðsynlegur ef 
náman er rekin, hver sem hana notar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 13 shlj. atkv. 
Fyrirðögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr með 13 shlj.

atkv.

Á 19. fundi í Ed., miðvikudaginn 16. 
mai, var till. tekin til s i ð a r i u m r . 
(A. 109).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ, með 12 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 24. fundi í Nd., fimtudaginn 15. 
mai, var útbýtt

Tillögu til JnngsályJctunar um kolanám 
í Gunnarsstaðagróf i Drangsnesslandi, 
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
i Ed. (A. 143).

Á 25. fundi i Nd., föstudaginn 17. 
mai, var till. tekin til f y r r i u m r. 
(A. 143, 160).

Afbrigði ieyfð og samþykt um brtt. 
160, er of seint var útbýtt.

Magnús Pjetursson: Mjer finst 
ekki hægt að komast hjá því að gera 
svolitla grein fyrir tildrögum þessa máls, 
svo að háttv. þm. geti greitt atkv. um 
málið.

Á þinginu í fyrra var samþykt áskor- 
un til stjórnarinnar um að vinda sem 
bráðastan bug að innlendu kolanámi, til 
þess að fullnægja eldiviðarþörf lands- 
manna. Síðasta sumar fór jeg þess á 
leit við landsstjórnina, hvort hún væri 
ekki fáanleg til þess að láta reka námu- 
gröft á þessum stað, sem till. talar um. 
Svaraði stjórnin með því að lýsa yfir 
þvi, að hún hefði ekki í huga að reka 
námugröft á landssjóðskostnað annars- 
staðar en á Tjörnesi. Síðastliðið sumar 
var því ekki hægt að gera neitt frekar 
i því efni, en í vetur sáum við Stranda- 
menn, að það dugði ekki að láta við 
svo búið standa, ef mönnum væri nokk- 
ur alvara með að birgja sig upp með 
eldsneyti. Mönnum var það fyllilega 
ljóst, eftir veturinn i vetur, að eitthvað 
yrði að gera, eitthvað betur en gert var 
af hálfu landsstjórnarinnar. Þess vegna 
tók sýslufundurinn að sjer að hreyfa 
þessu máli, fyrst sem ósk til stjórnar- 
innar um það, að hún gerði þá skyldu 
sina, sem þingsályktunartillaga síðasta 
þings fór fram á, það, að hún Ijeti bein- 
línis reka námugröft í Gunnarsstaðagróf. 
En vegna þess, að sýslunefndin þóttist 
mega vera sannfærð um það, að stjórn- 
in tæki að sjer námugröftinn, mundu 
kohn verða miklu dýrari en ef einstak- 
ir menn tækju hann að sjer, eða þá 
sýslufjelagið. Var þetta bygt á reynslu 
þeirri, sem fengist hefir.

Þá bauðst hún (sýslunefndin) til þesa
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að taka að sjer námureksturinn, með 
þvi skilyrði, að lagður yrði aklær vegur 
frá námunni til sjávar og að landsstjórn- 
in lánaði verkfæri til þess að vinna 
námuna með. Og það er einraitt þessi 
brtt., sem jeg ber nú fram.

Það er auðvitað. að till., eins og hún 
kemur frá háttv. Ed., meinar nokkuð 
svipað. Jeg geri nefnilega ráð fyrir 
því, að þessum 10 kr., sem ætlaðar eru 
til verðlauna fyrir hverja framleidda 
smálest, mætti verja til þess að gera 
þénnan veg fyrir. Mjer finst það samt 
sem áður hálfhjákátlegt að vera að 
binda slík verðlaun eingöngu við þetta 
sjeistaka verk, sem landssjóður kostar 
ekki, með því að landssjóður ekki 
heldur alment veitir verðlaun fyrir 
kolagröft. Það er líka hugsaniegt, að 
það sje betra fyrir landssjóð að gera 
veginn heldur en að þurfa að borga 
verðlaun fyrir hverja smálest, kann ske 
mörg hundruð kr. Mjer þykir líklegt, 
áð það geti orðið honum miklu dýrara 
heldur en að leggja þennan vegarspotta 
og Jána verkfærin. Svo koma þeir pen- 
ingar fyrst eftir á, og þá þyrfti sýslan 
að taka lán til bráðabirgða til verksins.

Jeg býst nú við, að háttv. þm. muni 
vilja fá að vita, hve mikið landssjóður 
muni þurfa að leggja í þennan veg, en því 
miður hefir ekki verið gerð nein áætl- 
un um það, en þó geta h v. þm. f engið nokkra 
hugmynd um það, þegar jeg segi þeim, að 
þessi vegalengd er 2200 metrar; vegur- 
inn verður það sneiddur.

Sá maður, sem látinn hefir verið rann- 
saka þessa námu fyrir landsstjórnina, 
hefir 8krifað hjer lýsingu á vegarstæð- 
inu og hvað helst muni þurfa að gera, 
og skal jeg, með leyfi hæstv. forseta, 
lesa það upp, því að það gefur hug- 
mynd um, hvað kostnaðurinn muni þurfa 
að verða. Hann segir:

»Jeg hafði ekki tíma til að mæla

halla á vegarstæði til sjávar, en jeg 
mældi vegaleugdina til sjávar eftir 
því vegarstæði, sem mjer virtist 
kerrufært, með auganu. Mældist 
mjer þannig vegalendin öll til sjáv-
ar 2200 metrar.....................  Á að
giska liggur fullur helmingur þess 
vegar, er jeg mældi, um mela, sem 
ekki þarf annað við að gera en að 
ryðja, svo að hann verði kerrufær, 
og allmikið stykki má gera kerru- 
fært með þ ví að nema burtu grasþúfur, 
en á köfium þarf að gera upphleypta 
vegarspotta yfir lækjar- og mýra- 
drög og búa til sneiðingu utan i 
brekkum . . .«

Af þessu held jeg að menn geti feng- 
ið nokkurn veginn hugmynd um, áð 
hjer er ekki verið að ræða um stór- 
fyrirtæki; það er ekki vérið að ræða 
um akbraut, heldur að eins um akfær- 
an veg, sem hægt er að koma kerrum 
eftir til sjávar.

í áliti sínu hefir vegamálastjórinn 
ekki talið það frágangssök, að lands- 
sjóður legði svo sem 1000 kr. fram, og 
mundi það hjálpa mikið, þótt það mundi 
ef til vill ekki nægja fullkomlega, en 
um það fullyrði jeg ekki neitt að svo 
komnu máli. Einn háttv. þm. skaut 
þvi fram, hvort sæmileg höfn væri fyr- 
ir námulandinu, og það er hægt að 
segja það, að þar er yfirleitt góð höfn 
og ágætt bátalægi og lending. Annars 
bjuggumst við við að hafa lausar bryggj- 
ur, en skipin geta hæglega legið fram 
undan og tekið kolin þar, sem þau koma 
fyrst til sjávar, án frekari fiutnings.

Mjer er kunnugt um, að háttv. bjarg- 
ráðanefnd hefir haft þetta mál til með- 
ferðar, en þótt undarlegt megi virðast, 
þá er málið ekki komið frá henni inn 
í þessa deild, heldur kom það fyrst til 
Ed., og þaðan er það komið til þessar- 
ar háttv. deildar. Að bjargráðanefnd
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skeytti ekki málinu mun bafa verið af 
þvi, að vegamála8tjóri hefir ekki lagt 
nægilega mikið með því. Jeg simaði 
því til Guðmundar Bárðarsonar og vildi 
fá bjá bonum skýlaust álit hans á út- 
litinu fyrir námugrefti í Gunnarsstaða- 
gróf, og hann segir svo í símskeyti til 
min, að þykt laganna sje ca. 1 m., að 
hægt sje að taka upp nokkur hundruð 
smálestir, með því að ryðja ofan af 1— 
P/s m. af lausum jarðlögum, og að gæði 
kolanna sjeu síst verri en Tjörneskol- 
anna. í'E. A.: Ekki mikið sagt með 
því). Þetta er þó það eldsneyti, sem 
þektast er hjer á landi, cr um innlend 
kol er að ræða, og er þvi eðlilegt, að 
við það sje miðað.

Það, sem vegamálastjórinn hafði að- 
allega á móti kolanáminu, var það, að 
jarðvegurinn, sem liggur ofan á kola- 
lögunum, sje svo laus, að hann muni 
þegar hrynja niður, er farið sje að grafa, 
nema þvi að eins, að námugöngin sjeu 
bygð upp og reft jafnóðum og grafið sje.

Nú álitur Guðmundur, að vel sje hægt 
að taka upp nokkur bundruð smálestir 
án þess að grafa nokkur námugöng, að 
eins með því að moka ofan af kola- 
lögunum, og álitur hann, að allur við- 
búnaðurinn, sem vegamálastjóri var að 
tala um, sje með öllu óþarfur, meðan 
um litið kolanám er að ræða. Jeg tel 
vist, að þingið sje alt samraála um, að 
ekki megi það undir höfuð leggjast að 
afia íslensks eldneytis, og því skil jeg 
ekki, að það geti neitað svona góðu til- 
boði frá sýslunefndinni, þar sem hún 
býðst til að taka verkið alveg að sjer 
upp á eigin ábyrgð, og fer að eins fram 
á, að landssjóður leggi þennan lítilfjör- 
lega vegarspotta og láni verkfærin. Jeg 
fyrir mitt leyti tel þetta stórlega góð 
boð.

Jeg ætla svo ekki að fjölyrða meir 
um þetta mál, en áður en jeg sest nið- 
ur ætla jeg að minnast á ósk sýslu-

nefndarinnar um, að landssjóður lánaði 
verkfæri til vinnunnar. Þessari ósk 
sýslunefndar neitaði vegamálastjóri og 
færði það til, að verkfærin mundu ganga 
svo mikið úr sjer, og mundi landssjóð- 
ur hafa skaða af, en hann sagði aftur 
á móti, að komið gæti til mála, að 
landssjóður seldi sýslunefnd verkfæri 
og keypti þau svo aftur, þegar sýslu- 
nefnd liefir notað þau. Mjer finst nú 
þetta vera nokkuð sama og að lands- 
sjóður keypti verkfærin og lánaði svo 
sýslunefndinni, sem síðan borgaði fyrn- 
ingu og skemdir, eftir mati dómkvaddra 
manna. (H. K.: Nei, það er munur 
á). Jeg sje ekki muninn, en gaman 
væri, ef háttv. þm. (H. K) vildi út- 
skýra, i hverju hann er fólginn.

Til þess að sýna, að talsverð eftir- 
spurn er eftir kolum þessura, skal jeg 
geta þess, að landsstjórnin hefir fengið 
beiðni frá Hvammstanga um leyfi til 
að taka upp í námunni 40 - 50 smálestir 
af kolum. Jeg get vel skilið, að lands- 
stjórnin vilji verða við þessari bón, og 
satt að segja get jeg ekki þakkað henni 
það, en ef ætti að gera þetta þannig, 
að kolin gætu orðið til verulegs gagns 
fyrir menn, ekki eingöngu fólk í næsta 
nágrenni, heldur umhverfis allan Húna- 
flóa, þá finst mjer sjálfsagt, að sýslu- 
nefndin sæti í fyrirrúmi og stæði fyrir 
verkinu. Jeg get tekið það fram, að 
sýslunefndin ætlar að selja kolin eins 
ódýrt og hún sjer sjer fært, og að eins 
svo, að hún sleppi skaðlaus, og sjá því 
allir, hversu miklu rjettara það er að 
láta hana sitja fyrir þvi að láta vinna 
verkið heldur en hleypa einstökum 
mönnum i námuna, sem siðan kynnu 
að selja kolin aftur dýru verði. En jeg 
skal taka það fram, að þetta meina jeg 
alls ekki til þeirra manna á Hvamms- 
tanga, er óskað hafa eftir námuafnot- 
um, því að þeir gera það að eins sjer 
til bjargar.
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Pjetur Jónssou: Jeg skal geta 
þess, að bjargráðanefndin hefir ekki haft 
þessa till. beinlínis til meðferðar, þótt 
hún hafi athugað málið; enn fremur get 
jeg getið þess, að bjargráðanefnd Nd. 
hafði ekki tekið neina afstöðu til þessa 
máls þegar bjargráðanefnd Ed. tók 
við því.

Jeg geri ráð fyrir, að nefndin greiði 
atkv. með því að visa málinu til síð- 
ari umr., en þó vil jeg taka það fram 
sem mína eigin skoðun gagnvart brtt. 
á þgskj. 160, að mjer finst það vera 
heppilegri aðferð, sem felst í till. frá 
háttv. Ed., sem sje sú, að styrkja 
svona fyrirtæki með því að greiða þeim 
ákveðið gjald fyrir hverja smálest, sem 
upp er tekin. Auðvitað getur það verið 
álitamál, hvort yfirleitt beri að styðja 
námugröft eftir þessum mælikvarða, þvi 
að það gæti komið svo misjafnlega nið- 
ur, en jeg geri ráð fyrir, að það mundi 
þó verða til þess, að reynt væri að afla 
kolanna þar, sem það borgaði sig best.

Jeg álit það dálítið óheppilega leið, 
sem brtt. vill fara, ef styrkja á með 
því að leggja veg. Við erum að visu 
búnir að átta okkur á því, að ekki þarf 
stórfje til að leggja þennan vegarspotta, 
sem hjer um ræðir. En ef veitt er 
heimild til ótiltekins kostnaðar i þessu 
skyni hjer, má búast við, að svo verði 
á öðrura stað eins, þar sem kostnaður- 
inn kynni að verða miklu meiri og má 
ske fjarri öllum sanni. Hjer getur því 
sem betur fer ekki verið um mikið fje 
að tefla, en jeg held, að sýslunefndin 
hefði eins gott af að fá 10 kr. á hverja 
smálest, sem upp yrði tekin, eins og að 
fá þessa fjárveitingu eftir brtt.

Atvinnuraálaráðherra (S. J ):
Eins og tekið hefir verið fram, er till. 
frá Ed. um að styrkja kolanám i Gunn 
arsstaðagróf. Þegar málið var þar til 
umr., ljet jeg i Ijós þá skoðun, að ef

gengið væri inn á þessa braut, væri 
með því gefin grundvallarregla gagn- 
vart öðrum likum málaleitunum. En 
hjer fin8t mjer vera um svo rnikið at- 
riði að ræða, að ekki eru tiltök á að 
slá þvi föstu með einni þingsályktun, 
enda mundi þá ilt að neita um svipað- 
ar fjárhæðir hve nær sem vera skal og 
hver sem bæði um styrkinn. Jeg hygg 
lika, að það geti þótt ihugunarvert að 
styrkja kolanám, þar sem sýslufjelög 
eiga hlut að máli. En þó þykir mjer 
betra að veita ákveðinn styrk hcldur 
en að fara inn á þá braut að miða 
hann við unna og burtflutta koiasmá- 
lest.

Viðvikjandi beiðninni frá Hvamms- 
tangj, þá kom hún frá tveimur mönn- 
um, sem fóru þess á leit að fá leyfi 
til þess að taka þar upp kol banda 
tveimur sýslustofnunum; var önnur 
stofnunin sjúkrahúsið á Hvamrastanga, 
og hin var alþýðuskólinn þar. Jeg end- 
urtek, að jeg tel málinu betur borgið 
með brtt. heldur en eins og það kom 
frá háttv. Ed.

Magnús Pjetursson: Jeg vildi 
að eins gera stutta athugasemd út af 
ræðu háttv. þm. S.-Þ. (P. J.). Mjer 
þótti vænt um að heyra, að bjargráða- 
nefnd skuli ekki hafa tekið fasta af- 
stöðu til málsins, þvi að jeg vona, að 
þegar hún gerir það, verði ákvörðunin 
málinu í vil. Þeim kemur ekki rjett 
vel saman, hæstv. atvinnumálaráðherra 
og háttv. bjargráðanefnd. (P. J.: Jeg 
talaði að eins út frá minu sjónarmiði). 
Það er skiljanlegt, því að enginn mun 
gera ráð fyrir, að þetta hafi borið á 
góma i bjargráðanefndinni.

En þar sem talað var um það, 
að þetta gæti orðið fordæmi, ef lagður 
yrði vegur á landssjóðskostnað frá 
námunni og til sjávar, þá er nokkuð 
öðru máli að gegna hjer, þar sem nám-
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an er landssjóðseigu, en annars mun 
það óvenjulegt, að landssjóður eigi þær 
námur, sem reknar eru. En þar, sem 
landssjóður á námur, er ekki nema sjálf- 
sagt, að hann leggi veg frá þeim og 
til sjávar, og það jafnvel þótt það væri 
akbraut, þvi að það á ekki að horfa i 
það að búa í haginn fyrir sjálfan sig. 
Það er alveg rjett hjá hæstv. atvinnu- 
málaráðherra, að það er Strandasýsla, 
sem ætlar að reka námuna, en mjer 
fanst skrítið, að hann skyldi taka svo 
til orða »að hann hefði heyrt það«, að 
sýslufjelagið ætlaði að reka námuna, þar 
sem þó hefir verið lagður útdráttur úr 
sýslufundargerð sýslunnar fyrir háttv. 
stjórn, svo að hann hlýtur að hafa sjeð 
það.

Það er ekki meiningin, að Stranda- 
menn sjeu að sækja hjer um sjerstök 
hlunnindi, eins og mjer skildist á háttv. 
þm. S.-Þ. (P. J), heldur eru þeir að 
reyna að bæta úr ráðleysi og fram- 
kvæmdaleysi stjórnarinnar í þessu efni, 
rtieð því að taka framkvæmdirnar í sín- 
ar hendur, og það er ekki fyrir Stranda- 
sýslu eina, að þeir óska eftir þessu, 
heldur fyrir allar sveitir, sera liggja 
upp frá Húnaflóa, því að þær mundu 
allar hafa stórmikið gagn af námu- 
rekstri á þessum stað.

Annars vil jeg skjóta því til bjarg- 
ráðanefndar og háttv. deildar að af- 
greiða málið eins fljótt og unt er, því 
að svo framarlega sem nokkuð á að 
gera í vor, verður sýslufjelagið að fá 
að vita um úrslit málsins sem allra 
fyrst.

Pjetur Jónsson: lljer heflr heyrst 
þe8S ÓBkað, að bjargráðanefnd taki mál- 
ið til íhugunar, og hygg jeg, að mjer 
sje óhætt að lofa því fyrir hennar höQd 
að afgreiða málið seiu allra fyrst, en 
áður fínst mjer það sjálfsagt, að hún 
beri eig saman við bjargráðanefnd Ed.

um það, hvora till. beri heldur að að- 
hyllast.

ATKVGR.
Till. vísað til bjargráðanefndar (sjá 

A. bls. 545) með öllum gr. atkv.

Umr. frestað.

Á 29. fundi í Nd., fímtudaginn 23. 
mai, var fram haldið fyrri umr. 
um till. (A. 143, 160, 169).

Frsm. (Pjetur Jónsson): Jeg
býst nú við, að menn þykist búnir að 
fá nóg af kolarykinu, svo að jeg skal 
ekki tala langt mál; jeg skal að eins 
geta þess, að bjargráðanefnd áleit rjett 
að styðja að því, að þarna verði reynt 
kolanám, og vildi hún gera það með 
því að fallast að nokkru leyti á till. 
þá, er fyrir liggur frá háttv. Ed. Nefnd- 
inni þótti heppilegra að haga svo til, 
að ákveðnu fjárframlagi væri heitið úr 
landssjóði, heldur en ákveðnum verð- 
launum af hverri smálest, er upp væri 
tekin. Þetta getur svo hver dæmt um 
eítir sinni skoðun, og skal jeg ekkert 
mæla sjerstaklega fram með skoðun 
nefndarinnar á þessu, en hún bjóst við, 
að eftir því, sem kolanámið yrði á 
þessu ári, myndi þetta ekki verða neitt 
óríflegri styrkur en till. frá Ed. veitir, 
nje heldur minni en eftir brtt. háttv. 
þm. Stranda. (M. P ).

Magnús Pjetursson: Jeg get 
þakkað háttv. bjargráðanefnd fyrir und- 
irtektir hennar í þessu máli, þó að þær 
sjeu ekki fyllilega í samræmi við brtt. 
mina. Jeg get náttúrlega ekkert um 
það sagt, hvort þetta er nóg til þess 
að geta komið að þcim notum, sem til 
er ætlast með brtt. minni, því að jeg 
verð að segja, að það er dálítið athuga-
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vert, borið saman við brtt. frá mjer. 
Fyret og fremst er nú það, að í álykt- 
un sýslunefndarinnar í Strandasýslu er 
það beinlinis gert að skilyrði fyrir því, 
að sýslan taki að sjer kolanámið, að 
landssjóður styrki það, eins og stendur 
í brtt. minni, en ekki í till. háttv. bjarg- 
ráðanefndar. Þess vegna veit jeg ekki, 
hvort hægt verður að framkvæma þess- 
ar fyrirætlanir án þess að kalla saman 
sýslunefnd til að ákveða það, en það er 
mikill kostnaðarauki í svo víðlendri 
sýslu, enda get jeg ekki heldur skilið, 
að það beri svo mikið á milli þessarar 
till. og minnar, að ekki hefði eins vel 
mátt samþ. hana. Jeg skal ekkert segja 
um það upp á víst, að ekki verði unn- 
ið þarna, þótt brtt. háttv. bjargráða- 
nefndar verði samþ.; þar er hvorttveggja 
til, en hitt er víst, að unnið verður, ef 
mín till. er samþ., enda var till. mín 
algerlega miðuð við þingsályktunartill. 
frá 8Íðasta þingi, svo að mjer finst þetta 
töluverður afturkippur frá þvi, sem 
þingið þá ætlaðist til.

Frsm (Pj^tur Jónsson): Það, sem 
nefndinni þótti að till. háttv. þm. Stranda. 
(M. P.), var ekki það, að hún byggist 
við, að þetta yrði svo dýrt, enda ætl- 
aði hún að tiltaka það i upphafi, sem 
nægja myndi til þess að fullnægja till. 
háttv. þm. Stranda. (M. P.), heldur þótti 
henni það nokkuð óákveðið að láta 
gera akfæran veg á landssjóðskostnað 
frá námunni. Eftir ágiskun Guðmund- 
ar Bárðarsonar mundi það kosta 1000 
krónur, en það gæti líka orðið miklu 
dýrara; þetta fer eftir þvi, hve mikið 
er vandað til vegarins; þetta var því 
of óákveðið. Ef nú farið væri að styrkja 
námugröft annarsstaðar á landinu, gæti 
vel verið, að óskað yrði eftir vegar- 
lagningu, og fordæmið notað, en sá veg- 
ur yrði miklu dýrari. Það varð þvíað

koma undir álit þingBins, hve mikið 
landið skyldi leggja til, en að þingið 
færi ekki að taka að sjer að gera vega- 
bætur frá námum til sjávar, hvað sem 
það kostaði. í öðru lagi vissum við 
ekki, hvað verða kynni fólgið í því að 
borga fyrning á verkfærum, og álitum 
þvi eins hyggilegt að hjálpa sýslunni 
til þess að kaupa verkfæri. Þessi ágisk- 
un Guðmundar Bárðarsonar um vegar- 
lagninguna er að vísu lausleg, en hún 
var það, sem ákvarðaði okkur, og ætl- 
umst við til, að fjeð hrökkvi til vegar- 
lagningarinnar og nokkurra verkfæra- 
kaupa, þetta sem nefndin tiltekur.

Jeg hefi svo ekki meira að segja um 
þetta mál; skal að eins látá þess getið, 
að það er nefndinni ekkert kappsmál, 
hvort till. hennar eða háttv. þm. Stranda. 
(M. P.) verður samþ.

Magnús Pjetursson: Út af þvi
fordæmi, sem háttv. frsm. (P. J.) var 
að tala um að þetta yrði, vil jeg geta 
þess, sem jeg hefi reyndar bent á áður 
að það stendur sjerstaklega á með þessa 
námu, þar sem hún er landssjóðseign; 
er hann því að eins að greiða götu sina 
frá sinni eign, námunni, til sjávar.

Jeg geri að vísu ráð fyrir, að sýslu- 
nefnd Strandasýslu geri sitt ítrasta til 
að framkvæma þessa bjargráðaráðstöf- 
un, hvort sem ofan á verður, en veit 
fyrir vist, að hún myndi gera það, ef 
mín till. yrði samþ.

ATKVGR.
Brtt. 169. (ný tillgr.) samþ. með 15:6 

atkv.
— 160. þar með fallin.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til siðari umr. i e. hlj.
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Á 31. fundi i Nd., laugardaginn 25. 
maí, var till. tekin til s i ð a r i u m r. 
(A. 201, 206).

Magnúð Pjetursson: Jeg þarf 
ekki að fjölyrða neitt um þessa brtt. á 
þgskj. 206. Hún er frara komin vegna 
þess, að húttv. bjargráðanefnd gleyrrd- 
ist að láta fylgja með þetta ákvæði um 
að heimila Strandasýslu ókeypis kola- 
nám í þessari landareign, en það var 
nauðsynlegt að hafa i till. Þetta veit 
jeg, að háttv. bjargráðanefnd kannast 
við. (P. J.: Ómótmælt!).

ATKVGR.
Brtt. 206. samþ. i e. hlj.
Till., 8vo breytt, samþ. með öllum gr. 

atkv. og afgr. til Sþ.

Á 32. fundi í Nd., máuudaginn 27. 
maí, og á 28. fundi i Ed., sama dag, 
var útbýtt frá Sþ.

TiUögu til þingsályktunar um kolanám 
i Gunnarsstaðagróf i Drangsnesslandi, 
eins og hún var samþ. við síðari umr,
1 Nd. (A. 225).

Á 2. fundi í Sþ., miðvikudaginn 29. 
mai, var till. tekin til u m r.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ. með 36 shlj. atkv. og 

afgr. sem

ályktun Alþ ing i s .
(Sjá A. 250).

— Styrkur til björgunarbáts.

25. Styrkur til björgunarbáts
Á 22. fundi í Ed. laugardaginn 18. 

mai, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um heimild 

handa landsstjórninni til þess að veita 
styrk til að kaupa björgunarhát (A. 
166).

Á 23. fundi í Ed., þriðjudaginn 21. 
mai, var till. tekin til f y r r i u m r.

Frstn. (Kristinn DaníeKson):
Jeg vildi beiðast þess, að málið væri 
tekið af dagskrá, þar sem einn aðal- 
maður þeirrar nefndar, sem ber málið 
fram, er fjarverandi.

Forseti tók málið af dagskrá.

Á 24. fundi i Ed., miðvikudaginn 22. 
mai, var fram haldið fyrri umr. 
um till.

Frsm. (Kristinn Danfelsson):
Eins og skýrt er frá i greinargerðinni, 
er till. þessi ávöxtur af áhuga sjómanna- 
8tjettarinnar fyrir þvi að tryggja ör- 
yggi vjelbátaflotans hjer við land. En 
það er öllum vitanlegt, að hingað til 
heflr það öryggi verið litið.

Eins og kunnugt er, geta vjelarnar í 
bátum þessum biiað þegar minst varir, 
og er hætt við, að svo fari þegar sist 
gegnir.

Með áhyggju horfa venjulega þeir, 
sem í landi eru, á báta þessa leggja út 
á djúpið, þvi að svo getur farið, að ein- 
hver þeirra komi ekki aftur. Enda hefir 
reynslan oft verið sú, að vantað heflr 
af þeim að kvöldi. Stundum hafa menn 
lifað 1 voninni, þótt svo hafl far- 
ið, og það hefir líka komið fyrir, að 
þeim hefír tekist að lenda annarsstaðar, 
eða bjargast eftir langt volk. En hine
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eru líka sorglega mörg dæmin, að þeir 
bafa aldrei komið aftur.

Jeg þarf ekki að vera að útmála það, 
hversu alvarlegt þetta ástand er og 
hversu ömurlegt það er, ef slikt á að 
viðgangast til lengdar.

Auðvitað hjálpa bátar þessir hverjir 
öðrum, þegar þvi verður við komið, en 
oftast raun hver eiga nóg með sjálfan 
sig. Það hefir líka komið fyrir, að far- 
ist hefir einmitt sá, sem ætlaði hjálpa 
öðrum.

Jeg tel þvi ekki vafasamt, að allir 
þeir, sem heyra mega mál mitt, sjeu á 
einu máli ura það, að úr þessu verði 
að bæta eftir föngum. Og engan þarf 
að furða, þótt sjómannastjettin leiti ráða 
til þess, og er það nú í ráði að vinna 
að því, að björgunarbátum verði komið 
upp í þessu skyni.

Vjelbátaflotinn er nú orðinn svo stór, 
að nóg verkefni mun vera fyrir slíka 
báta, því að venjulega ber eitthvað út 
af á hverri vertið.

Fiskifjelagið hefir tekið sjer fyrir 
hendur að hrinda málinu af stað, og 
hefir ráðunautur fjelagsins ferðast um, 
til þess að undirbúa það, og hefir hann 
alstaðar fengið góðar undirtektir.

Áhuginn fyrir þessu máli er óðum að 
aukast, og það svo, að í einni stórri 
8tórri fiskiflotastöð hafa menn beðið 
þingmann sinn að fylgja fram málinu 
hjer á Alþingi. Sjávarútvegsnefnd fanst 
það ekki mega henda, að þingið mætti 
ekki þessura áhuga á miðri leið. Og 
þannig er þessi tillaga tii orðin. Eink- 
um heflr háttv. þm. Vestm. (K. E.) af 
eðlilegum ástæðum hugsað nánar um 
málið en við hinir í nefndinni og er 
þvi kunnugri; vil jeg því biðja forseta 
um orðið handa honum næst.

Það eru einkum þrjár aðalflotastöðv- 
ar,sem við höfum haft i huga, þar sem 
þörfin á björgunarbát væri einna brýn-

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþiog)

ust, Vestmannaeyjar, strandleng jan kriug- 
ura Reykjanes og ísafjarðardjúp. TU- 
ætlun okkar er, að hjeruðin sj'álf ráð- 
ist í fyrirtækin, en Iandssjóður styrki 
alt að V3 kostnaðar.

Við höfum leitað upplýainga um, hvað 
einn björgunarbátur mundi kosta, og I 
áætlun okkar höfum við farið eftir upp- 
lýsingum frá kunnum mönnum. Ef til 
vill hentar nokkuð misjafnt sitt á 
hverjum stað, en sá munur getur þó 
aldrei orðið mjög mikill. Jeg veit, að 
það þarf að taka vorkunnsamlega á fjár- 
hag landsins, og jeg lái það ekki, þótt 
40,000 kr. kunni að vaxa mönnum i 
augum, en þær vega þó ekki á móti 
þvi) að raissa þótt ekki væri nema einn 
mótorbát með allri áhöfn í sjóinn. Og 
jeg hygg, að -ef við ættum þennan fund 
á skipsfjöl og ættum kost á að bjarga 
lífi raanns, sem væri að drukna, með 
því að samþykkja þessa till., þá mynd- 
um vjer allir óðara saraþykkja hana. 
Það er fjarri því, að þetta mál nái ekki 
nema til sjómannastjettarinnar. Það er 
miklu viðtækara, og það er styrkur mik- 
ill fyrir heill alls landsins og allrar 
þjóðarinnar, að það nái frám að ganga.

Vil jeg svo í nafni nefndarinnar biðja 
háttv. deild að samþykkja till., ogværi 
ef til vill rjett að vísa málinu til háttv. 
fjárhagsnefudar, því að jeg býst við, að 
háttv. deild vilji fá að vita álit hennar 
um tillöguna áður en hún samþykkir 
hana.

Karl Einarsson: Það var nú i 
rauninni hálfgerður bjarnargreiði. af hv. 
þm. (K. D), sem siðast talaði, að biðja 
um orðið handa mjer, eftir að hafa 
sjálfur svo að segja tekið alt fram, sem 
um málið er þörf að taka fram.

Það er að eins eitt atriði i þessu 
sambandi, sem jeg ætla að minnast á, 
en það er útgerðarsaga Vestmánnaeyja

80
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í vetur og hvert gagn björgunarbátur 
hefði getað gert þar.

í haust var mótorbátur á leið frá 
Stokkseyri til Vestmannaeyja, með 11 
farþega innanborðs, í alt 13 eða 14 
manns. Þegar eftir var að eins stund- 
arfjórðung8 sigling til Eyja, bilaði vjel- 
in og bátinn rak vestur í haf.

Það sást til hans úr landi, og voru 
mótorbátar fengnir til þess að leita að 
honum, en bátarnir fundu hann ekki, 
enda var veður hið versta og dimt orð- 
ið af nóttu. Seinna kom það fram, að 
báturinn hafði siglt vestur fyrir Reykja- 
nes, þvi að þar fanst hann af botnvörp- 
ung, sem hæstv. fjármálaráðherra út- 
vegaði að tilmælura raínum og sendi til 
þess að leita að honum. Mun það hafa 
kostað talsvert fje.

Hefði nú björgunarbátur verið til i 
Vestmannaeyjum, hefði hann þegar lagt 
af stað og báturinn bjargast um kvöld- 
ið. En það var álit manna, að bátur- 
inn hefði farist með öllum, er á voru, 
og var hann alment talinn af upp í 2 
sólarhringa. Sem betur fór var það 
ekki, en miklum hrakningum hafði fólk- 
ið orðið fyrir, og sannarlega ekki neinni 
forsjálni að þakka, að hann týndist ekki 
með öllu.

Eftir að vertíðin byrjaði í vetur, bil- 
uðu mótorbátarnir, eins og venja er, oft 
daglega. Oft vill þá svo til, þegar bát- 
ar bila þannig úti á hafí, að hann 
er að ganga upp með veður og myrkr- 
ið i nánd. Er þá eina leiðin að fá aðra 
báta til þess að fara og leita. Ætið hafa 
sjóraenn fengist tii þess að fara og hafa 
oft farið í tvísýnu út á haf að leita, en 
svo fór eitt sinn í fyrra, að einn leitar- 
bátanna fórst með allri áhöfn, og sá 
sem leitað var að líka, en mönnum 
bjargað. í mannskaðaveðrinu 4. mars 
í vetur mistum við 2 báta með öllum 
mönnum, og var það sorglegt til að 
vita að geta ekki bjálpað þá, því að

auk þeirra, sem týndust, lágu 3 aðrir 
úti í því voðaveðri.

Það kemur líka stundum fyrir, að 
skip eru í nauðum stödd á þessum slóð- 
um, og það seinast í vetur. Þá símaði 
sýslumaðurinn í Skaftafellssýslu eitt sinn 
til mín og sagði, að skip væri í nauð- 
um fram undan Mýrdalnum. Jeg þorði 
ekki að treysta því, að mótorbátar færu 
til hjálpar, enda gerði óveður; en svo 
heppilega vildi tíl, að botnvörpungur lá 
á höfninni, og fjekk jeg hann til þess 
að fara. Hann bjargaði skipshöfninni 
og skipinu og kom með hvorttveggja 
til Eyja. Skipshöfnin bar það fyrir rjetti, 
að hún hefði áreiðanlega farist öll ef 
hjálpin hefði ekki komið svo bráðlega 
eins og varð. Jeg efast um, að mótor- 
bátar hefðu getað bjargað, því að hann 
hvesti á sunnan um sama leyti og botn- 
vörpungurinn kom með skipið til Eyja 
og gerði bráðófært veður af suðri.

Það, að jeg leyfi mjer að bera fram 
þessa till. nú, ásamt meðnefndarmönn- 
um mínum, kemur sjerstaklega til af 
því, að á þingmálafundi í kjördæmi 
mínu í vetur var skorað á mig að fá 
Alþingi til þess að styrkja fyrirtækið. 
Ymsir góðir menn munu leggja í fyrir- 
tækið, ef þeir vita, að von sje einhvers 
styrks úr landssjóði, og er þar vaknað- 
ur almennur áhugi á því að hefjast 
banda í þessu máli. Svo hafa menn 
hugsað sjer, að rekstrarfje fengist ekki 
eingöngu frá útgerðarmönnum, heldur 
einnig frá ábyrgðarfjelögunum, því að 
fyrirtækið væri ekki síður þeim i hag 
en útgerðarmönnunum sjálfum. A sumr- 
in gæti björgunarbáturinn gengið til 
fiskveiða eða sildveiða og lagt þannig 
nokkuð fram upp í kostnaðinn; jafnvel 
um vertíðina mætti ef til vill einhvers 
afla upp í kostnaðinn. En á veturna 
yrði hann helst að fylgjast með fiski- 
bátunum.

Nefndin hefir leitað álits framkvæmd-
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arstjóra Fiskifjelags íslands um, hvað 
bátur við hæfi Vestmannaeyja, 60 tonna 
stór, með 100 hesta »diesel«-vjel eða 
gufuvjel, mundi kosta, og er miðað við 
þær upplýsingar í till.

Vona jeg svo, að háttv. deild taki vel 
í þetta mál, og skal svo ekki fara fleiri 
orðum um þörfina á því, að það komist 
í framkvæmd.

Frsm. (Kristinn Daníelsson):
Það hefir verið vakin athygli mín á 
því, að þó að báturinn fengist, þá þyrfti 
að útvega vel hæfa skipshöfn. Nefndin 
hefir hugsað sjer, að bjeruðin sjálf kæmu 
fyrirtækinu af stað og reksturinn yrði 
að sjá um af viðkomandi hjeraðsbúum. 
Það hefir nýlega í grein einni um þetta 
mál verið skýrt frá norskum björgunar- 
bátum, sem nota eingöngu segl. A slíka 
báta þarf sjerstaklega að hafa vel æfða 
skipshöfn. En jeg hygg, að það vaki 
ekki fyrir mönnum hjer að hafa segl- 
báta, heldur vjelbáta eða gufubáta, og 
þá auðvitað að fá vel vana menn á þá. 
Ætti ekki að verða skotaskuld úr því 
að fá skipshöfn á slika báta. Kæmi 
það líka nokkuð undir því, að hve miklu 
leyti bátarnir gætu unnið fyrir rekstrar- 
kostnaði með fiskveiðura o. fl. Gætu 
þeir með því móti gefið af sjer nokkurn arð, 
og mundi verða því betri kostur á að 
vanda til skipshafnarinnar og jafnframt 
launa henni sómasamlega.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. visað til síðari urar. með 10 shlj. 

atkv.

Á 25. fundi í Ed., fimtudaginn 23.

maí, var till. tekin til siðari umr. 
(A. 166, 191).

Frsrn. (Kristinn Daníolsson):
Jeg sje, að þegar er fram komið álit 
háttv. fjárveitinganefndar, á þgskj. 191, 
um þetta mál, og þar sem hún mælir 
með þingsályktunartill. og hefir athugað 
fjárhagshlið hennar, án þess að leggja 
nokkurn þröskuld fyrir, að hún næði 
fram að ganga, vona jeg, að enginn 
annar þröskuldur komi fyrir málið og 
að það verði afgreitt til háttv. Nd. sem 
fyrst.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Jeg var ekki viðstaddur í gær, er þetta 
mál var til 1. umr., en mjer virðist ekki, 
að neitt sje við það að athuga í sjálfu 
sjer; málið er bæði þarft og tímabært. 
Það er að eins formið á þingsályktun- 
artill., sem jeg tel ógreinilegt. Það er 
fyrst og fremst ekki tekið fram, hvar 
þessi eini bátur á að ganga, og ekki 
talað um, hvort leggja skuli fram fje 
til fleiri báta en eins. En nú geta kom- 
ið fram beiðnir um styrk úr ýmsum átt- 
um. T. d. er ekki ósennilegt, að Aust- 
firðir mundu æskja slíks báts, því að 
þar mun vera full þörf fyrirhann; likt 
er um Vestfirði. Beiðnir gætu komið að 
minsta kosti frá fimm stöðum á land- 
inu. Mjer finst, að það þurfi að tiltaka 
þetta nánar í till.

Fisin. (Kristinn Daníelsson):
Af því að hæstv. atvinnumálaráðherra 
var ekki viðstaddur umr. um þetta mál 
i gær, þá er skiljanlegt, að hann biðji 
upplýsinga viðvíkjandi áminstum atrið- 
um. Jeg tók fram þá, að hugsunin er, 
að bátum verði komið upp á fleiri stöð- 
um, og aðalstöðvarnar, sem fyrst væri 
um að ræða, yrðu sennilega þrjár,

80*
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Vestmannaeyjar, Reykjanes og ísafjarð- 
ardjúp, en auðvitað ætlast jeg til, að 
það fari nokkuð eftir framtakssemi hlut- 
aðeigandi bjeraðsbúa sjálfra, hvar styrk- 
urinn verður fyrst veittur. Jeg endur- 
tek þetta vegna hæstv. atvinnumála- 
ráðherra, sem ekki var hjer viðstadd 
ur í gær.

Atvinnuinálaráöherra (S. J.):
Ef umr. frá deginum í gær bera þetta 
með sjer, getur verið stuðningur í því 
fyrir háttv. Nd., þegar hún fær málið 
til meðferðar, og fyrir stjórnina.

Skal jeg þvi ekki orðlengja um þetta 
meir.

ATKVGR.
Till. samþ. með 11 shlj. atkv. og 

afgr. til Nd.

Á 30. fundi i Nd, fö3tudagínn 24. 
maí, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar um heimild 
handa landsstjórninni til þess að veita 
styrk til a& kaupa björgunarbdt, 
eins Qg hún var samþ. við siðari umr. 
í Ed. (A. 195).

Á 31. fundi í Nd, laugardaginn 25. 
maí, var till. tekin til fyrri umr.

Einar Arnórsson: Leyfi mjer að 
stinga upp á, að þessu máli sje vísað 
til sjávarútvegsnefndar.

ATKVGR.
Till. visað til sjávarútvegsnefndar (sjá 

A. bls. 541) i e. hlj.

Umr. frestað.

Á 34- fundi í Nd, miðvikudaginn 29.

maí, var fram haldið fyrri umr. 
um till. (A. 195, n. 234, 245).

Frsm. (Sveinn ólalsson): Sjáv- 
arútvegsnefndin hefir ekki að öllu leyti 
getað fallist á að láta till. þessa ganga 
fram án viðauka eða breytingar. Þar 
sem ætlast er til svo mikils fjárfram- 
lags úr landssjóði, þá finst nefndinni, 
að ekki megi rainna vera en að stjórn- 
in hafi einhverja tilhlutun um starf 
bátsin3 og svæði það, sem honum er 
ætlað að starfa á þann tima ársins, 
sem raest þarf á honum að halda. í 
nál. á þgskj. 234 er skýrt tekið fram 
það, sem fyrir nefndinni vakti. Nefndin 
lítur svo á, að þessi fjárbeiðni geti kom- 
ið af stað fleiri fjárbeiðnum af sama 
tægi, þótt eigi verði á þessu þingi, þá 
samt á næstu þingum. Hins vegar er 
nefndinni það ijóst, að ítrustu tilraunir 
þarf að gera til tryggingar vaxandi 
mótorbátaútvegi víðs vegar kringum 
landið. Af þeirri ástæðu vill hún ekki 
ganga gegn till, þótt efni landssjóðs sjeu 
iitil til þessara fjárveitinga, heldur leggja 
til, að hún verði samþykt með nokkurri 
breytingu. Breytiugarnar eru á þgskj. 
234 og iúta, eins og áður er sagt, að 
íhlutun landsstjórnarinnar um útbúnað 
og starfsháttu bátsins. Það raun vera 
til þess hugsað, að báturinn haldi til i 
Vestmannaeyjum og starfi aðallega á 
fiskveiðasvæðinu kringum þær. Jafn- 
vel mun ekki óhugsandi, að hann komi 
að einhverjum notum á stærra svæðh 
Gera má ráð fyrir, að eigi veitti af 
5—6 bátum af þessu tægi, ef tryggja 
ætti bátaflota allra veiðistöðva lands- 
ins. En sjáanlega eru ekki tök á að 
afla þeirra nú í svip, og mætti þá þessi 
fyrsta tilraun verða til fyrirmyndar síð- 
ar um tilhögun alla og rekstur.

Annars vona jeg, að nál. á þgskj. 234 
beri með sjer, hvað fyrir nefndinni vakir,
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og þurti því eigi frekari greinargerð; 
býst jeg við, að háttv, deild geti fallist 
á till. með umræddri viðbót nefndar- 
innar.

Magnns Fjetursson: Jeg veit 
ekki, hvort allir háttv. þingdm. hafa 
tekið eftir áliti fjárveitinganefndar á 
þgskj. 245. Því var ekki útbýtt hjer á 
fundinum. Jeg stóð að eins upp til þess 
að minna á það, áður til atkvæða er 
gengið, svo að það skyldi ekki fara 
fram hjá mönnum. Meiri hluti fjár- 
veitinganefndar mælir með þessu máli, 
þó með vissu skilyrði, sem sje því, að 
að eins verði veittur styrkur til eins 
báts á því svæði, sem sjósókn er mest 
á vetrum. Fjárveitinganefndin býst við, 
að orðið gæti um fleiri en einn bát að 
ræða. Yrðu það þá mjög mikil útlát 
fyrir landssjóð. En það eru þó ekki 
eingöngu og ekki aðallega útlátin, sem 
nefndin horfir í, heldur hitt, að ekkert 
er víst og engin reynsla fyrir því, að 
hve miklu gagni slík'ir bátar koma.

Nefndin álítur þvi sjálfsagt að binda 
styrkveitinguna eingöngu við einn bát 
og láta sjá, hvernig hann reynist, áður 
en hugsað er um fleiri. Jeg vildi þvi 
leyfa mjer að skjóta þvi til hv. sjávar- 
útvegsnefndar, hvort hún vill ekki koma 
meö brtt. í þá átt, aem álit fjárveitinga- 
nefndar fer fram á. Ef hún vill ekki 
gera það, þá verður meiri hluti fjár- 
veitinganefndar að koma fram með brtt. 
við siðari umr. En það væri æskilegra, 
að sjávarútvegsnefnd tæki breytinguna 
upp, enda sje jeg ekki, að hún brjóti 
neitt i bág við skoðun þeirrar háttv. 
nefndar á málinu.

Frsm. (Sveinn Olafsson): Eftir 
athugasemd háttv. frsm. fjárveitinga- 
nefndar (M. P.) verð jeg álíta, að ekki 
þurfl að breyta till. að þessu leyti. Það 
þeflr verið tekið fram í framsögu máls-

ins, að búist sje við, að ekki komi til 
þess, að veita styrk nema einum báti, 
að minsta kosti ekki fyr en eftir næsta 
þing. Enda felst þetta að nokkru leyti 
í till. sjálfri, þar sem talað er um að 
veita styrkinn fjelagi, en ekki fjelögum. 
Annars hefi jeg ekkert á móti trygg- 
ingarákvæði í þessa átt. Sjávarútvegs- 
nefndin er einmitt háttv. fjárveitinga- 
nefnd sammála um, að eigi beri að 
veita til fleiri báta að þessu sinni, eins 
og nál. ber með sjer, og taldi tillöguna 
nægilega Ijósa í þessu efni.

Mjer skilst, að ef ætti að ganga betur 
frá þessu atriði, þá yrði að taka málið 
út af dagskrá, og jeg vil beina þeirri 
spurningu til hæstv. forseta, hvort svo 
skuli með fara. (M. P.: Það cr eftir 
ein umr. enn). Já, það er rjett. Þessi 
breyting getur því tálmunarlaust kom- 
ist að, og jeg get fyrir hönd nefndarinn- 
ar lýst yfir því, að þetta verði athugað. 
Með þeim formála vona jeg, að deildin 
sjái sjer fært að afgreiða till. til síðari 
umr.

Pjetur Jónsson: Við erum tveir 
í fjárveitinganefnd, sem ekki höfum sjeð 
okkur fært að fallast á þessa till. Ekki 
af því, að við viðurkennum ekki þörf- 
ina á því að útvega björgunarbát. En 
það hefir nú verið svo, í hvert sinn, 
sem þessu máli hefir verið hreyft, þá 
hefir þótt í mikinn kostnað ráðist, ef 
báturinn ætti að vera góður og útbún- 
aður allur fullkominn.

Nú hefir málinu verið hreyft á þann 
veg, að það er ekki ætlast til þess, að 
landssjóður kaupi bátinn, heldur styrki 
eitthvert fjelag til þess að kaupa hann 
og halda honum úti. En enn þá veit 
jeg ekki til, að neinn undirbúningur sje 
um slíkan fjelagsskap nje um bátskaup- 
in. Nú er það venja, að samþykkja 
ekki þesskouar styrkveitingar fyr en 
eitthvað liggur fyrir seno veiti einhverja
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tryggingu fyrir framkvæmdinni, ein- 
hver, sem ætlar að ráðast i fyrirtækið, 
og leitar styrks til þess. Það virðist 
þvi nokkuð fljótt, meðan ekkert er að 
þessu gert, að fara að heita fje úr lands- 
Bjóði.

Jeg líts voá, að það verði að liggja fyrir 
tilboð eða umsókn frá einhverju fjelagi, 
annaðhvort einstakra manna eða sveitar- 
eða sýslufjelagi, sem bundist hefir fyrir 
framkvæmdirnar og legði fram áætlun 
um það. Auðvitað getur verið um það að 
tala, að þetta styrktilboð, sem tillagan 
hljóðar um, eigi að vera til þess að 
hvetja einhver fjelög til þess að ráðast 
í að kaupa bátinn, og væri hjer um 
bjargráð að ræða, sem sjerstaklega mið- 
uðust við yflrstandandi hernaðarástand. 
En þótt þetta sje »bjargráð« i almenn- 
ari skilningi, þá miðast þau ekkert 
sjeretaklega við þennan tíma. Nú veigr- 
ar þing og stjórn sjer við flestum fjár- 
framlögum til hinna bráðustu bjargráða, 
og það sökum sýnilegs fjárskorts. Mjer 
sýni8t þvi, að ekki hæfi annað en að 
skjóta þessu þarfa fyrirtæki á frest þang- 
að til hitt er frá hendinni.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla að leyfa 
mjer að mæla með því, að þetta verði 
heimilað. Eftir því, sem kunnugt er 
orðið, mun hugsað til þess, að báturinn 
haldi til við Vestmannaeyjar, sem er, 
eins og menn vita, stór veiðistöð úti í 
reginhafl. Ber það oft við, að bátar 
þaðan verða nauðulega staddir úti á 
fiskimiðum og geta enga björg sjer veitt, 
er vjel bilar og ómögulegt er að ná landi 
fyrir stormi og sjó.

Botnvörpungar hafa oft orðið til þess 
að draga að landi báta, sem rekið hefir 
bjargarlausa fyrir vindi og sjó. En það 
vill ekki ávalt svo til, að botnvörpung 
ar verði á veginum, og þá farast bát- 
amir með aliri áhöfn, því að ekkert er 
til bjargar. Það má því gera ráð fyrir,

að það mundi draga úr manntjóni hjer 
við land, ef styrkur er veittur til þessa 
báts.

Einnig má líta á það, að veiðistöð 
þessi er landseti landssjóðs, — situr á 
einni af þeim eignum, sem landið hefir 
ekki látið frá sjer. Það virðist því sann- 
gjarnt og eðlilegt, að landssjóður geri 
þetta fyrir Eyjabúa, til þess að tryggja 
atvinnuveg þeirra, því að þeir hafa setið 
eignina vel. En ríkust á metunum verða 
þó mannslifio, sem þessi ráðstöfun gæti 
bjargað.

ATKVGR.
Brtt. 234. samþ. með 17:2 atkv.
Tillgr., 8vo breytt, samþ. með 15:2 

atkv.
Fyrireögn samþ. án atkvgr.
Till. visað til síðari umr. með 15:2 

atkv.

Á 36. fundi í Nd, föstudaginn 31. 
maf, var till. tekin til s í ð a r i u m r. 
(A. 259, 269).

Prsm. (Sveinn Ólafsson): Brtt. 
á þgskj. 269 er komin fram eftir ósk 
fjárveitinganefndar, sem batt meðmæli 
sin með þvi, að styrkurinn væri veittur, 
því skilyrði, að hann væri bundinn 
við bát, sem befði aðsetur í Vestraanna- 
eyjum. Nefndin hefir því orðið ásátt 
um að bæta því inn í till.

Hitt atriðið, að báturinn skuli ekki 
vera nema einn, hefir nefndin ekki sjeð 
sjer fært að taka til greina, því að við 
því getur hvorki nefnd nje einstakur 
maður spornað, ef fleiri vilja upp á sitt 
eindæmi halda úti slíkum bát. En til 
þess að fleiri en einn bátur nyti styrks 
úr landssjóði, þyrfti nýja fjárveitingu, 
en engum verður bannað að sækja um 
hana. Jeg hygg, að það sje fullljóst,
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bæði af áliti sjávarútvegsnefndar og eina 
af fram8ögunni hjer í deildinni við síð- 
ustu umræðu, að ekki er ætlast til, að 
styrkurinn sje veittur nema einum bát, 
Nefndin sjer sjer ekki fært að gera neina 
breytingu í þessa átt.

Jeg vona, að málið gangi nú slindru- 
laust gegnum deildina, eins og því er 
komið, og álít frekari umræður óþarfar.

ATKVGR.
Brtt. 269. samþ. með 13 shlj. atkv.
Till., svo breytt, samþ. með 14 shlj. 

atkv. og afgr. til Sþ.

Á 37. fundi í Nd., laugardaginn 1. 
júni, og á 33. fundi í Ed, sama dag, 
var útbýtt frá Sþ.

Tillögu til þingsályktunar um heimild 
Jianda landsstjóminni til þess að veita 
styrk til að kaupa björgunarbát, 
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 284).

Á 3. fundi í Sþ., þriðjudaginn 11. 
júní, var till. tekin til u m r. (A. 284, 
334).

Afbrigði leyfð og samþ. um brtt. 334, 
er of seint var útbýtt.

Frsm. sjávarútvegsnefndar Ed. 
(Kristinn Daníelsson): Brtt. sú, 
sem hjer liggur fyrir sameinuðu þingi 
og prentuð er á þgskj. 334, er í raun- 
inni að eins smávægileg breyting á 
þing8ályktunartill. á þgskj. 284, en breyt- 
ing, sem jeg álít að svari til hins upp- 
haflega tilgangs.

Eins og kunnugt er, þá er þingsálykt- 
unartill. upprunalega runnin frá sjávar- 
útvegsnefnd Ed. Vona jeg, að háttv. 
samnefndarmenn mínir þar sjeu samþ. 
brtt. þessari. Tilganguriun með henni 
•er að koma till í sama horf og upp- 
runalega var til ætlast, þ. e. að hverjir

þeir menn eða fjelög, sera fyrstir verða 
til þess að hrinda því máli, sem hjer 
er um að ræða, af stað, fái að njóta 
þessa styrks, án tillits til hvar þeir eru 
á landinu. Því að jeg kann ekki við, 
að styrkurinn sje bundinn við Vest- 
mannaeyjar eingöngu, þar sem þörfin á 
björgunarbát er hin sama svo víða ann- 
arsstaðar. Má t. d. benda á — eins og 
jeg líka hefi áður gert — verstöðvarnar 
kringum Reykjanesskagann, þar sem 
sjósókn er mikil og jafnframt hættuleg. 
Einkum er mótorbátaútgerð mikil frá 
Sandgerði, og koma3t þeir þar oft í hann 
krappan á vetrarvertíðinni. Bátstapar 
hafa einnig komið fyrir á þessu svæði. 
Sem frsm. nefndarinnar í Ed. get jeg 
lýst yfir því, að það hefir aldrei verið 
ætlunin, að stjórnin veitti styrk nema 
til eins báts að sinni. Og eftir þeim 
upplýsingum, sem fyrir lágu þar, er 
langlíklegast, að Vestmannaeyjar verði 
fyrstar til þess að afla bátsins. En jeg 
kann ekki við, ef svo skyldi óliklega 
fara, að Vestmannaeyjar kæmu þessu 
ekki i framkvæmd, og önnur bjeruð, þar 
sem þörfin er engu minni, vildu koma 
sjer upp bát, að orðalagið á till. yrði 
til þess, að ekki mætti veita þessum 
hjeruðum styrkinn. En standi hún 
óbreytt, eins og hún er, verður stjórnin 
að s zara, þegar þau biðja um styrk: 
Nei, það má ekki veita styrkinn öðrum 
en Vestmannaeyjum. Þetta álit jeg ófært 
og vona, að brtt. á þgskj. 344 verði 
samþykt.

Sigurður Stefánsson: Jeg hcfi 
ekki skift mjer af þessu máli enn sem 
komið er, en það er síður en svo, að 
jeg álíti það óþarft, heldur þvert á móti. 
En það er svo fyrir mjer í þessu máli, 
sem öðrum, þar sem um útgjöld er að 
ræða fyrir landssjóðinn, að jeg vil ekki 
láta veita fje nema að notum komi og 
undirbúningur framkvæmda sje gerhugs-
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aður, svo að það sje ljóst, að ekki sje 
verið að varpa fje landsins i sjóinn að 
óþörfu. En hjer verð jeg að viðurkenna, 
að undirbúningur þessa máls er sama 
sem enginn.

Hjer er verið að bjóða út fje lands- 
sjóðs, án þess að þingið hafi nokkra 
tryggingu fvrir því, hvort nokkuð verði 
úr verki, eða í hvers höndum eða hvern- 
ig höndum það lendir. Má vera, að 
hæstv. landsstjórn sje það framsýnni en 
jeg, að heDni finnist engin áhætta við 
styrkveitinguna, en mjer finst hún sann- 
ast að segja veitt út í bláinn, þar sem 
enginn fjelagsskapur er mjer vitaalega 
enn myndaður til þess að hrinda fyrir- 
tækinu af stað. Og þótt málið sje gott 
og nauðsynlegt í sjálfu sjer, þá get jeg 
ekki sjeð, að það sje komið á þann 
rekspöl, að þingið eigi, að svo komnu, 
að veita þetta fje. Jeg vil á þennan 
hátt gera grein fyrir atkvæði mínu og 
vona, að þingið skilji, hvers vegna jeg 
greiði atkv. á móti till.

Fyrir mjer stendur starf þessa báts 
þannig, að það sje mjög vafasamt, að 
hann geti uppfylt skyldu sína, hafi hann 
önnur störf með höndum. Jeg fyrir 
mitt leyti álit hann ekki mega hafa 
nein önnur störf með höndum en þau, 
sem nafnið bendir til, að bjarga lífi 
manna. Eigi hann að vera bundinn við 
veiðar öðrum þræði, mundi oft fara svo, 
að hann væri ekki til taks, er á þyrfti að 
halda, því að engum er fært að sjá það 
fyrir, hve nær háska beri að höndum 
meðfram ströndum landsins og hve nær 
ekki, jafnóstöðug og íslensk veðrátta 
jafnan reynist.

Þótt ákveðið sje, hvaða árstíma bát- 
urinn eigi sjerstaklega að gegna björg- 
unarskyldu sinni, gæti hann brugðist 
þeirri skyldu sinni, er mest ríður á, 
nema þvi að eins, að hann stundaði það 
alt árið.

Jeg álít, að málið þurfi miklu betri

undirbúning en þegar er fenginn og að 
það sje rangt af þinginu að aamþykkja 
þessa styrkveitingu svona út í bláinn, 
eins og nú eru erfiðir tímar og hagur 
landssjóðins bágborinn.

Frsm.sjávai útvegsnefndar Etl. 
(Krisfinn Daníelsson): Jeg get
veriö háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) sam- 
dóma um, að tímarnir sjeu erfiðir, en 
hinu verð jeg að mótmæla, að þetta 
mál sje undirbúningslaust. Fiskifjelag 
Islands hefir unnið nokkuð að því að 
hrinda því í framkvæmd og Sjeð fyrir 
löngu, að svo má ekki lengur standa. 
Sama hefir fjöldi annara manna sjeð, 
eftir að mótorbátunum fjölgaði svo mjög. 
Vestmannaeyingar hafa lika skorað á 
þingmann sinn að beitast fyrir málinu 
hjer á þingi, og þótt eigi sje búið að 
stofna fjelag til framkvæmda, þá mun 
ekki standa á því, einkum ef Alþingi 
samþykti till., því að hún yrði mönnura 
hvatning til þess að vinda bráðan bug 
að þessu.

Jeg álít alveg ókleift fyrir háttv. þm. 
að ætla sjer að fella málið með þeirri 
raótbáru, að það sje ckki undirbúið, þar 
sem allir, sem nokkuð þekkja til sjáv- 
arútvegs, vita, að þetta má ekki drag- 
ast lengur, og jafnframt, að tök sjeu til 
bjargráða, ef þingið að eins styður.

Rekstrarkostnaðurinn getur fengist að 
nokkru leyti með því að láta bátinn 
starfa að öðru þann timann, sem veðr- 
átta er hagstæð. Því að ekki álit jeg 
það rjett, að báturinn megi eigi öðru 
sinna en eingöngu því að vera björg- 
unarbátur. Hann ætti vel að geta sint 
fiskveiðura þess á milli. Sem betur fer 
eru margar vertíðir fleiri dagar góðir 
en vondir hvað veður snertir.

Örðugleikarnir eru þvi alls ekki svo 
miklir, að þingið eigi nú að gefast upp 
við annað eins nauðsynjamál eins og 
þetta er. Þess vegna vona jeg, um leið
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og brtt. mín verður samþykt, að till. 
sjálf nái fram að ganga.

Magnús Pjetursson: Fyrir hönd 
fjárveitinganefndarinnar vil jeg gera 
nokkra grein fyrir afstöðu hennar gagn- 
vart till. og brtt. Jeg hefi að vísu ekki 
haft tima til að tala við nefndina fyr 
en nú undir umræðunum, en samkvæmt 
þvi viðtali býst jeg við þvi, að þeir 
kjósi fremur till., eins og hún var sam- 
þykt í háttv. Nd.

Nefndin telur, að eigi sje unt að veita 
styrk nema til eins báts, og það var 
tekið skýrt fram við framsögu málsins 
i háttv. Nd, og er það bót i máli, ef 
brtt. verður samþykt, að frsm. nefndar- 
innar úr háttv. Ed, háttv. 2. þm. G.- 
K. (K. D.) hefir nú lýst yfir því, að 
nefndin þar vilji ekki veita styrk nema 
til eins báts.

Fjárveitinganefndinni er ekki kunn- 
ugt um, að nokkursstaðar sje hafinn 
undirbúningur á þessu nema i Vest- 
mannaeyjum, og það var vegna þess 
undirbúnings, sem þar hefir verið 
gerður, að málinu var hreyft hjer 
á þinginu. Sjávarútvegsnefndin leit 
og svo á, að hvergi væri betra að 
byrja slika tilraun en í Vestmanna- 
eyjum, taldi svæðið kringum Eyjarnar 
best fallið til þess. Jeg fæ því ekki 
skilið, eftir því sem málið er upplýst, 
því eigi má binda styrkinu við bát við 
Vestmannaeyjar, 'því að eins og málið 
horfir við, þá ætlast víst allir háttv. 
þm. til, að tilraun þessi verði þar gerð. 
Jeg vil því, fyrir hönd fjárveitinga- 
nefndar háttv. Nd., mæla með því, að 
«11. sje samþykt óbreytt.

Frsm. sjávarntvegsnefndarNd. 
(Svelnn Ólafsson): Þessi brtt. á 
þgskj. 334, sem hjer liggur fyrir til 
umræðu og atkvæðagreiðslu, er svo

Alþt. 1918» B. (29. löggjafarþing).

seint komin fram, að sjávarútvegnefnd 
háttv. Nd. hefir ekki haft tækifærí til 
að bera sig saman um hana. Jeg get 
því ekki borið fram formlega umsögn 
frá nefndinni, en jeg hefi borið mig sam- 
an við háttv. rneðnefndarmenn mína, og 
eftir þvi get jeg lýst yfir, að frá nefnd- 
arinnarinnar hálfu er ekkert því til 
fyrirstöðu, að þessi brtt. á þgskj. 334 
verði samþykt, og þó með skirskotun 
til yfirlýsingar háttv. frsm. sjávarútvegs- 
nefndar Ed., háttv. 2. þm. G.-K. (K. 
D.), um að veita skuli styrk að eins til 
eins báts.

Jeg geri ráð fyrir því, vegna undir- 
búningB þess, er gerður hefir verið, að 
þrátt fyrir það, þótt brtt. verði samp., 
þá verði báturinn engu að síður í Ve3t- 
mannaeyjum, og þvi standi nokkuð á 
sama, hvort brtt. er samþykt eða eigi.

Það sem framsögumenn sjávarútvegs- 
nefndanna, bæði i háttv. Nd. og háttv. 
Ed., hafa tekið það skýrt fram, að styrk 
beri að eins aö veita til eins báts, þá 
sje jeg ekki hættu á því að samþykkja 
brtt. vegna þess, að fleiri sigli strax i 
kjölfarið og heimti styrk til samskonar 
báta annarestaðar. Þess vegna vil jeg 
heldur styðja að því, að brtt. verði 
samþykt.

Afatthfas Ólaf5son: Eins og hv. 
þm. er kunnugt, þá var sá galli á till. 
þessari, eins og hún kom fyrst frá 
hæstv. Ed., að eftir orðalagi hennar gátu 
komið beiðnir um styrk til björgunar- 
báta úr mörgum áttum, eða með öðrum 
orðum, að tala styrkþega var óákveðin. 
Þessi galli var mjög óheppilegur fyrir 
landssjóð og ófær i alla staði, þar sem 
engin reynsla er fengin um það, að hve 
miklu haldi þessir björgunarbátar komi, 
eða hvernig þeir sjeu hagfeldastir hvað 
gerð, útgerðaretaði og annað snertir. 
Til Alþingis hefir ekki borist beiðni um

81
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þetta nema úr einum stað, nefnilega 
Vestmannaeyjum. Þar hefir fiskifjelags- 
deildin sjálf, eða fjelag, sem hún hefir 
myndað innan sinna vjebanda, ákveðið 
að leggja fram fje í þessu skyni. Þegar 
efrindi þetta barst fjárveitinganefndinni, 
þá var henni þegar ljóst, að hvergi er 
meiri þörf slíkra framkvæmda en ein- 
mitt í Vestmannaeyjum, og þvi fanst 
nefndinni rjettast að binda fjárveiting- 
uua eða styrkinn við Vestmannaeyjar. 
Það gat líka farið svo, ef það var ekki 
gert, að einhverjir menn hefðu hafist 
handa og heimtað styrkinn og orðið á 
undan Eyjabúum með fjársöfnun, und- 
irbúning og styrkbeiðni sina, en þó eru 
harla litlar líkur fyrir þvi, því að mál- 
ið er svo mikið undirbúið hjá Eyjabú- 
um, og jeg tel víst, að þeir haldi því 
áfram. Þess vegna tel jeg, að það hafi 
í raun og veru enga þýðingu, þótt brtt. 
á þgskj. 334 verði samþykt.

I tilefni af ummæium háttv. þm. N.- 
ísf. (S. St.) um veiðitíma björgunarbáta 
vil jeg taka það fram, að það er 
ætlunin, að um þetta verði tekið fram 
í reglugerð þeirri, er stjórnarráðið setur 
um björgunarbátana. Það liggur i hlut- 
arins eðli, að björgunarbátinn verður 
að nota sem allra minst tii annars en 
björgunar á meðan á veiðitímanum stend- 
ur, en eins og háttv. þm. hljóta að vita, 
þá er veiðitimi hjer syðra á hættuleg- 
asta tima ársins, og þvi brýn þörf björg- 
unarbáta, en þegar aðalveiðitima er 
lokið fyrir Suðurlandi og við Faxaflóa, 
þá hefst sumarvertíðin og síldarveiðin 
fyrir Norðurlandi, og mætti þá leyfa 
notkun bátsins við þær veiðar, en not- 
kun hans til veiða, meðan á veiðitima 
stendur verður að vera sem allra minst, 
helst engin.

En þar sem frsm. háttv. Ed. (K. 
D.) hefir tekið fram, að nefndin þar 
ætlist til, að styrkur sje að eins veitt- 
ur til eins báts, þá finst mjer, að

samþykkja megi brtt., þvi að hún hefir 
engin raunveruleg áhrif.

Pjetur Jónsson: Jeg er alveg 
saraþykkur því, er háttv. þm. N.-ísf. (S. 
St.) tók fram; jeg vil að eins bæta ör- 
litlu atriði við það.

Það má Jíklega telja þetta til bjarg- 
ráða, en þaö eru ekki þau bjargráð, 
sem við þingum mest um, eða neitt sjer- 
staklega fyrir yfirstandandi tíma, heldur 
fyrir framtíðina.

Mönnum hefir komið margt til hugar 
til bjargar í yfirstandandi hernaðarvand- 
ræðum, en það hefir strandað á fjárskorti 
vorum. Þar sem svo er, þá skil jeg 
ekki, hvernig háttv. þm. vilja svo óð- 
fúsir kasta út fje til málefnis, sem ekki 
er betur undirbúið en þetta er.

Styrkur sá, sem hjer er ura að ræða, 
nemur þó þó töluverðu fje, og meiru en 
nú er ráð fyrir gert, því að jafnframt 
þvi að veita þennan styrk er fyrirheií 
veitt um styrk til fleiri báta annars- 
staðar. Og vel má svo fara, að eigi 
verði af framkvæmdum um þetta, en 
þá hefir fyrirheitið um styrkinn að eins 
bundið hendur þingsins um aðrar brýnni 
ráðstafanir.

Jeg er því bæði á móti till. sjálfri og 
brtt. Jeg tel hyggilegra, að gera meira 
til bjargráða fyrir yfirstandandi tíma en 
framíiðina. Fjeð verður hjer að ráða.

Bjarni Jónsson: ' fílustað hefi jeg 
nú á mál tveggja manna úr fjárveit- 
inganefndinni; tala þeir nú báðir á 
móti till., en voru með henni i nefnd- 
inni, þegar styrkurinn var staðbundinn 
við Vestmannaeyjar, enda var það eina 
vonin til þess, að allir í fjárveitinga- 
nefndinni gætu goldið till. jákvæði sitt, 
að staðbinda hana við Vestmannaeyjar, 
eins og nefndin gerði.

Rjett mál er það, að landið verður 
að heimta, að tilraun Bje gerð um slíkan
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björgunarbát, sera hjer er um rætt, áður 
en það fer alment að veita styrk til 
þeirra. En eins rjett og sjálfsagt og 
það er, eins rjett er það, að styrkurinn 
til fyrsta bátsins, verði veittur á þeim 
stað, þar sem veiðitíminn er á hættu- 
legasta tíma ársins, þar sem landssjóður 
á allar jarðirnar, allir eru landsetar hans, 
þar sem fiskveiðarnar eru mestar, og þar 
sem málið er hafið og undirbúið; því er 
rjett að gera fyrstu tilraunina í Vest- 
mannaeyjum.

Brtt. sú, sem bjer er borin fram, er 
því rangt hugsuð og getur aldrei gagn 
gert, og þeir, sem málinu fylgja, eiga 
ekki að ljá henni eyra. Það er van- 
hugsað og ekki vel gert að koma fram 
með vanhugsaðar og þarflausar brtt. 
urn mál, sem frá ýmsum hliðum er við- 
kvæmt.

Við vitum, að það eru margir, sem 
vilja spara fje fyrir landssjóðinn. Það 
er í sjálfu sjer gott, en þeir eru þó 
margir, er telja meira vert, aðsparlega 
sje farið með mannslífin, því að þau 
verði ekki fyrir fje keypt. Þar sem 
margir háttv. þm. taka svo vel undir 
till. þessa, að þeir sama sem bjóða fram 
styrk til björgunarbáta, þá lýsir það 
Ijóslega þvi, að mörgum háttv. þm. er 
það ríkt i hug, að það sje ekki einkis 
vert, að menn glati ekki lífi sínu að 
óþörfu. Og þótt báturínn margborgi 
sig ekki, þegar taldir eru eineyringar 
þeir, er hann fær, þá efa jeg ekki, að hann 
geri það, þegar gætt er mannslífa þeirra, 
er hann bjargar. En mannslifin er ekki 
unt að meta til peninga. Það má að 
vísu reikna, hverju maðurinn afkastar 
en það reiknar enginn söknuð þann, 
sem er eftir hinn látna, nje vonir þær, 
sem deyja með honum.

Magnús Pjetursson : í tilefni af 
orðum háttv. þm. Dala. (B. J.) skal jeg

taka fram, að þeir háttv. þm. N.-ísf. 
(S. St.) og háttv. þm. S.-Þ. (P. J.) hreyfðu 
mótraælum á móti þessu í fjárveitinga- 
nefndinni, en þeir voru tilleiðanlegir til 
þess að greiða atkv. með till. með þvi 
móti, að styrkurinn væri að eins veitt- 
ur til eins báts og jafnframt staðbund- 
inn við Vestmannaeyjar, og jeg býst 
við því, að örlög brtt. ráði atkv. margra 
háttv. þm., og því legg jeg til, að hún 
sje feld. Jeg skil ekki heldur, hvar 
íiskur liggur undir steini með brtt. þessa, 
þar sem allir frsm. allra nefnda, er 
hafa meðhöndlað málið, lýsa yfir því, 
að að eins beri að styrkja einn bát og 
að besti og rjettast valdi staðurinn sje 
Vestmannaeyjar. Og þar sem ekki er 
kunnugt um, að nokkursstaðar annars 
staðar hafi að þessu efni verið unnið, 
þá skil jeg enn þá síður, hvi menn vilja 
fella niður nafnið Vestmannaeyjar úr 
till. Og mjer finst, að sá staður, er 
fyrstur hefir vakið málið og hafið und- 
irbúning þess, eigi að fá fyrsta bátinn, 
einkum þar sem það lika er besti stað- 
urinn til tilrauna með björgunarbátinn. 
Jeg vænti þvi, að brtt. verði feld.

Mattliías Ólaf&son: Iláttv. þm. 
S.-Þ. (P. J.) furðaði sig á þvi, og taldi 
það ósvinnu, að bjóða fram fje til styrkt- 
ar björgunarbátum. Jeg verð aftur að 
furða mig á því og telja það ósvinnu, 
að það hefir ekki verið gert fyr. Eitt 
hið mesta böl þjóðarinnar hefir hið 
mikla raanntjón verið, því að manns- 
lífin eru dýrmæt. Og brýnust þörf er 
á því að finna ráð og leiðir til að 
tryggja líf sjómanna vorra — sem og 
annara — sem best að auðið er. Jeg 
verð því algerlega og sterklega að mót- 
mæla ummælum háttv. þm. S.-Þ. (P. J.).

Mjer fan8t háttv. frsm. fjárveitinga- 
nefndar Nd. (M. P.) vera nokkuð harð- 
orður um brtt. Jeg verð að lita svo á,

81*
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sem brtt. sje meinlaus. Eins og nú 
hagar, þá hljóta Vestmannaeyingar að 
fá styrkinn, því að þeir einir hafa hafið 
undirbúning um þetta, en ef svo skyldi 
fara, að þeir kiptu að sjer hendinni, 
þá sje jeg ekki neitt á móti því, þótt 
veita mætti öðrum styrkinn. En jeg 
vænti þess, að Vestmannaeyingar verði 
samt fyretir, hvort sem brtt. verður 
sarnþ. eða feld, og stendur þvi á sama 
um forlög hennar.

Sigurður Stefánsson: Háttv. 
þm. Stranda. (M. P.) hefir lýst alveg 
rjett afstöðu okkar háttv. þm. S.-Þ. (P. 
J.) til þessa máls í nefndinni. Jeg tók 
fram í fyrri ræðu minni, að það væri 
siður en svo, að jeg væri mótfallinn 
þessu máli, þótt jeg að svo stöddu 
treystist ekki að fylgja þvi. Jeg get 
ekki fylgt þessu raáli á öðrum grund- 
velli en þeim, að báturinn verði aldrei 
notaður til annara starfa en björgunar- 
starfs, að minsta kosti ekki á vertíðinni. 
Þegar slikur bátur verður keyptur — 
hvort sem það verður nú eða síðar — 
á hann að ganga frá Vestmannaeyjum. 
Um það er jeg i engum efa. Þar er 
útvegur mestur, þar er í enga höfn að 
venda, ef ekki næst til Eyjanna sjálfra, 
og þar búa landsetar landssjóðs einir. 
En mál þetta þarf að undirbúa af viti 
og dugnaði, og umfram alt má ekki 
ætla bátnum annað starf, svo að nokkru 
nemi, en björgunarstarfið. Það hefír ver- 
ið sagt, að veður sjeu svo góð á sum- 
um áretiðum, að þá þurfi björgunarbáts 
ekki með. En jeg hjelt, að ekki þyrfti 
mikla þekkingu á islensku veðurfari til 
að vita, að bjer geta slys borið að 
höndum á sjó á öllum áreins tímum. Á 
sumrum geta bátar róið á sjó i blíða- 
logni og þó sokkið í sjó fíeiri en einn 
áður en kveld er komið. Ofviðrið er 
ekki lengi á að skella. — Það hefír 
verið sagt, að mál þetta hafí verið und-

irbúið í Vestmannaeyjum. En hvaða 
undirbúningur er hafinn þar? Hefir 
verið stofnað þar fjelag? Er búið að 
safna nokkru hlutafje? Eða hvað? Jeg 
geri ráð fyrir, að á málið hafi verið 
minst í Ve8tmannaeyjum, um það verið 
talað þar, og að þessu gefi menn nafn- 
ið »undirbúningur«. En hvaða undir- 
búningur er slikt laust umtal? Jeg er 
háttv. þm. Dala. (B. J.) samdóma um, 
að vandfarnara er með manuslifin en 
fjeð, en ef bjarga á mannslífura verður 
að sjá fyrir þvi, að báturinn, sem til 
þess er ætlaður, sje ekki bundinn öðr- 
um störfum, þegar á honum þarf að 
halda. Jeg hefi fulla tilfinningu fyrir 
því, að mannslífín eru dýrmæt, og því 
vil jeg hafa tryggingu fyrir, að bátur- 
inn geti orðið að liði, þegar til hans 
þarf að taka. En r.ú er alt þetta mál 
í lausu lofti. Hjer er þingið að eins að 
bjóða út fje út í loftið.

Frsm. sjávarút vegsnefndar Ed. 
(Kristinn Daníelsson): Það er ekki 
til að hleypa kappi i þetta mál, að jeg 
tek aftur til máls, heldur til að skýra 
sumt, sem jafnvel sumir ræðumennirnir 
virðast hafa skilið óljóst.

Háttv. þm. Stranda. (M. P.) bjelt því 
fram, að að eins væri um Vestmanna- 
eyjar að ræða. En það er ekki rjett 
nema að hálfu leyti. Menn hafa búist 
við, að Vestmannaeyjar yrðu fijótastar 
að ná í styrkinn. En hitt vil jeg ekki 
kannast við, að Vestmannaeyjar sjeu 
eini sjálfsagði staðurinn að byrja á. 
Hafnleysur eru engu minni í Sandgerði 
og í kringum Reykjanesið. Þar er út- 
gerð engu hættuminni en við Eyjarnar. 
Sami háttv. þm. (M. P.) virtist og halda, 
að hvergi væri vaknaður áhugi fyrir 
þessu máli nema i Eyjunum. Jeg man 
ekki hvor okkar, jeg eða háttv. þm. 
Vestm. (K. E.), vakti fyr máls á þessu 
máli í sjávarútvegsnefnd Ed., en það
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má jeg segja með sanni, að það var 
rikt í mínum huga löngu fyr en það 
heyrðist nefnt hjer í þinginu. Mjer 
fyndist mjög ósanngjarnt, ef sagt væri 
við þá, sem hafa sömu þörf og Vest- 
mannaeyingar: »Skiftið þið ykkur ekki 
af þessu. Þetta er bara gert fyrir hina«. 
fláttv. þm. Dala. (B. J.) benti á, að 
mannslífin eru dýrmæt. Undir það munu 
allir geta tekið með honum. En eru 
mannslifin nokkuð dýrmætari á einum 
stað en öðrum?

Ým8ir virðast líta svo á, að hjer sje 
að eins um tilraun að ræða. Jeg lit 
svo á, að hjer sje ekki um neina til- 
raun að ræða, heldur byrjun. Þetta er 
engin tilraun, sem á að ráða úrslitum 
um, hvort lengra skuli haldið eða hætt, 
heldur er þetta byrjun á miklu nauð- 
synjaverki, sem hlýtur að verða fram- 
hald á. En auðvitað er þessi byrjun 
tilraun að því leyti, að fyrsta reynslan, 
sem fæst, verður góður grundvöllur 
undir aðrar framkvæmdir á þessu sviði.

J< g held nú, að málið liggi Ijóst fyrir, 
og vona, að menn sjái, að það er sann- 
gjarnast að binda ekkert um það, hvar 
byrja skuli, heldur verði þeim leyft að 
byrja, sem sýna þann áhuga fram yfir 
aðra, að verða fyrstir.

lvail Einarsson: fláttv. þm. N.- 
ísf. (S. St.) hefir verið að halda því 
fram, að mál þetta sje óundirbúið. Þetta 
er ekki rjett. Fiskifjelagsdeildin í Vest- 
mannaeyjum hefir tekið málið að sjer 
og ákveðið að koma því fram. Þótt enn 
sje ekki búið að ákveða, hvort sjerstakt 
fjelag skuli rayndað innan deildarinnar, 
sem annist kaup og útgerð á björgunar- 
bát, eða hvort leitað skuli styrks til 
sýslufjelagsins og að það hafi svo um- 
ráð með bátnum, eða fjelagið sjálft eða 
deildin skuli eiga bátinn.

Viðvíkjandi því, hvort báturinn eigi 
að bafa önnur störf en þau, sem að

björgun lúta, skal jeg geta þess, að jeg 
veit ekki til, að nokkur hafi til þess 
ætlast, meðan vertíð stendur. Báturinn 
yrði að fylgja róðrarbátunum. Slys á 
sjó eru ekki altaf að kenna vondu veðri. 
Það kemur oft fyrir, að vjelar bila í 
sæmilegu veðri, og komast bátarnir þá 
stuudum ekki heim fyrir myrkur. Þá 
er verið að fá þreytta sjómennina til 
þes3 að fara aftur út að leita. Þegar 
svo leitin byrjar, er oft, auk rayrkurs- 
ins, komið manndrápsveður.

Áhuginn fyrir þessu máli er mjög 
sterkur í Eyjunum. Við fengum áminn- 
ingu í vetur, þegar tveir bátar fórust á 
einum degi með allri áhöfn. Flestir út- 
gerðarmenn i Eyjunum munu þá hafa 
ásett sjer að það skyldi verða siðasta 
vertíðin, sem Eyjarnar væru björgunar- 
bátslausar.

Þótt þingið yrði svo sljótt að fella 
þessa till, sem jeg býst ekki við, munu 
Eyjarskeggjar hafa einhver ráð til þess 
að ná sjer í bát, engu að síður. Pen- 
ingana mun ekki vanta, þegar um slíkt 
nauðsynjamál, sem þetta, er að ræða. 
En jeg vona, að háttv. Alþingi skiljist, 
að af þess hálfu má engin töf verða á 
þessu máli, því að það er til stórmink- 
unar, að það skuli ekki vera fyrir löngu 
komið í framkvæmd.

Að sjálfsögðu ætti landið sjálft að eiga 
björgunarbáta á öllum helstu fiskistöðv- 
unum. En það var álit Eyjabúa, að 
þess yrði oflacgt að bíða, og því var 
skorað á mig að leita styrks til báts- 
kaupa. Bátskaupin mega ekki dragast.

I vetur sem leið lentu nokkrir mótor- 
bátar í löngum hrakningum, sem ekki 
hefði þurft að verða. Þá fórust 2 bát- 
ar. Þá var og bjargað skipi. Sú björg- 
un hefði ekki eingöngu borgað útgerð 
björgunarbátp, heldur og allan bátinn.

Jeg læt mjer í ljettu rúmi liggja, hvort 
brtt. verður samþ, því að jeg veit, að strax 
verður tekið til óspiltra málanna, þeg-
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ar búið er að samþykkja till. í einhverri 
mynd. Þvi að peningana vantar ekki; 
það er jeg viss um.

ATKVGR.
Brtt. 334. feld með 19:11 atkv.
Till. samþ. með 26 : 2 atkv. og afgr.

sem

ályktun Alþing is.
(Sjá A. 338).

26. Þóknun handa Jóhannesi pósti 
F’órðarsyni.

A 26. fundi í Ed., föstudaginnj 24. 
maí, var útbýtt

lillögu til þingsályktunar um eftirlaun 
handa Jóhannesi pósti Þórðarsyni á Isa- 
firði (A. 197).

Á 27. fundi í Ed., laugardaginn 25. 
mai, var till. tekin til f y r r i u m r .

Flm. (Magnús Torfason): Það 
þarf ekki að bæta miklu við það, sera 
tekið er frain í greinargerð þeirri, er 
fylgir frv. Vil jeg að eins benda enn 
frekar en gert er í greinargerðinni á 
það, að póstur þessi hefir verið sviftur 
atvinnu sinni, þegar sú breyting var 
gerð á póstferðunum, að vestanpóstur á 
að ganga milli Búðardals og Arngerðar- 
eyrar, i stað Hjarðarholts og Isafjarðar, 
eins og áður var. Það má því skoða 
styrk þann, er þingsál þessi fer fram 
á, sem nokkurskonar biðlaun.

Þessi maður heíir nú verið póstur í 
aldarfjórðung, og áður en hann varð 
póstur var hann fyigdarmaður pósta, 
og allan þann tima hefir hann verið 
fyrirmyndarpóstur, sótt fa9t ferðir sínar,

verið stundvís, svo stundvís, að nú í þau 
nær 14 ár, sem jeg hefi verið á ísafirði, 
hefir hann nær aldrei verið á eftir áætl- 
up. Og samviskusamari mann getur 
ekki. Tvisvar hefir hann lagt líf sitt í 
hættu til þess að bjarga póstinum, og í 
annað sinn var svo hætt komið, að bát- 
urinn fórst með öllu lauslegu, er í hon- 
um var, neraapóstinum,er Jóhannesi tókst 
með snarræði, dugnaði og karlmensku að 
bjarga. Hann hefir farið mjög vel með 
skepnur og það svo, að prýði er að, en 
það hefir vitanlega ko9tað hann tals- 
vert fje. Þó gat hann með stakri nýtni 
og spareemi og með því að neita sjer 
um flest þægindi lífsins sparað saman 
dálítið fje.

En striðið hefir leikið hann grátt, sem 
fleiri sýslunarmenn landsins; tekjur póst- 
anna hafa lítt hækkað, en aftur hefir 
kostnaður þeirra vaxið rnjög, og síðasti 
vetur varð honum dýr, svo dýr, að hann 
má heita öreigi. Hann er um sextugt, slit- 
inn og uppgefinn og það s vo, að tvö síðustu 
árin hefir hann orðið að hafa mann sjer 
til aðstoðar, en það hafa hinar litlu 
tekjur hans ékki þolað; hann hefir sjálf- 
ur Iítið eða ekkert haft fyrir starfa 
8inn.

Menn geta litið mjög misjöfnum aug- 
um á það, hversu há eftirlaun skuli 
veita honum og hvort hjer sje rjett upp- 
hæð tiltekin, en gæta verða menn þess, 
að 3 kr. eru áreiðanlega ekki meira 
virði nú en 1 kr. var fyrir stríðið, og 
að hann er fjöiskyldumaður og þarf því 
meira til að lifa af en maður, sera er 
einhleypur. Jeg lít svo á, að eigi nokk- 
ur maður skilið að geta lifað elli- 
daga sína án búksorgar, þá sje það þessi 
maður, og það þarf ekki að fóðra hann 
lengi, því að pó9tferðirnar, einkum síð- 
ustu árin, hafa merkt hann.

Að svo mæltu leyfi jeg mjer að leggja
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til, að þingðál. þessari verði vísað til 
fjárveitinganefndar, að lokinni þessari 
umr.

Halldór Steinsson: Jeg get ekki 
neitað því, að það er ósamræmi milli 
skoðana þeirra, er koma hjer fram um 
eftirlaun. Sumir háttv. þm. vilja fella 
allar launahækkanir og afnema eftir- 
laun, og segjast hafa þjóðarviljann á 
bak við sig, en að hinu leytinu berjast 
aðrir við að hækka laun og eftirlaun 
einstakra manna.

Jeg skal eigi fara að rökræða það, 
hvort rjett sje að hafa eftirlaun eða 
ekki, en meðan eftirlaun ríkja hjer á 
landi, þá verður að hafa samræmi í 
þeim, og þá má ekki veita einstaka 
mönnum miklu hærri eftirlaun en öðr- 
um í sömu stjett, er má ske hafa starf- 
að lengur. Og það má alls ekki veita 
neinum svo há eftirlaun, að hann geti 
eins sagt af sjer starfi sínu og lifað á 
eftirlaunum einum eins vel og embætt- 
islaunum sínum. Það gætu komið fleiri 
háværar raddir á eftir, sem þá væri 
erfitt að synja — fordæmið væri fengið.

Þessi þingsál. fer fram á að veita Jó- 
hannesi pósti Þórðarsyni 1000 kr. árleg 
eftirlaun. Jeg tel það nú vist, að póst- 
ur þessi hafi staðið vel i stöðu sinni og 
sje alÍ8 góðs maklegur, og póstsstarfið er 
erfitt. Það væri því ekki nema eðli- 
legt og sjálfsagt að veita honum eftir- 
laun, en það á ekki að gera honum 
mikið hærra undir höfði en starfsbræðr- 
um hans; það á ekki að taka hann út 
úr. Jeg teldi það mikið betra, ef þings- 
ályktun þessari væri breytt svo, að hon- 
um væri í eitt skifti fyrir öll veitt ein- 
hver ákveðin fjárupphæð í viðutkenn- 
ingarskyni fyrir starfsemi sína, og sú 
leið hefir verið farin oft áður; fyrir 
henni eru nóg fordæmi. Jeg ber það 
traust til háttv. fjárveitinganefndar, að 
faún breyti till í þessa átt, svo að öðr-

um póstum verði eigi misrjettur ger. 
Jeg tel líka sjálfsagt, að nefndin leiti 
álits póstmei8tara um till. og skýri frá 
því við síðari umr. málsins.

Flm. (Magnús Torfason): Jeg
þarf eigi að svara háttv. þm. Snæf. (H. 
St.) mörgum orðum. Álit póstmeistara 
og póstafgreiðslumannsins á Isafirði 
fylgja skjölum málsins og liggja til 
sýnis frammi í lestrarsal þingsins.

Jeg geri ráð fyrir, að háttv. þra. Snæf. 
(H. St.) sje ekki á móti eftirlaunum yfir- 
leitt, en það er sýnilegt, að Alþingi ger- 
ir sjer mannamun; það vill ekki, að trú- 
ir þjónar þjóðarinnar þurfi að hafa búk- 
sorg á elliárum sinum, og verð jeg að 
telja það vel farið.

Engin ástæða er til að veita þessa 
upphæð í eitt skifti fyrir öll, því að 
póstar hafa áður fengið eftirlaun og ekk- 
ert, sem mælir með því að breyta frá 
þessari stefnu, ekki sist þar sem hjer 
er um útslitinn mann að ræða.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 8 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. meðll shlj. 

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. .534) með 11 shlj. atkv.

Á 33. fundi í Ed., laugardaginn 1. 
júní, var till. tekin til s i ð a r i u m r. 
(A. 197, n. 263).

Frsin. (Jóhannes Jóhannesson):
Eins og háttv. þingdm. er kunnugt, er 
frsm. fjárveitinganefndardeildarinnar (E. 
P.) fjarverandi, og verða því ekki lang- 
ar framsögur í málum þeim, sem frá 
henni komu.

I þessu máli læt jeg því nægja að 
vísa til nál. á þgskj. 363, og vil jeg
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leyfa mjer að leggja til, fyrir nefndar- 
innar hönd, að till. verði samþ. með brtt. 
nefndarinnar á þgskj. 263.

Guðmnndur Ólafsson: Það er
eins með þetta mál sem önnur, sem 
fjárveitingar snerta, að því hefir verið 
vísað til fjárveitinganefndar.

En misskift er öriæti þeirrar háttv. 
nefndar, þar sem hún kemur nú fram 
með nál. alllangt um mál þetta, en venju- 
lega hefir hún látið nægja þau ummæli, 
að hún fyndi »ekkert athugavert* við 
fjárveitingar þær, sem undir hana hafa 
verið bornar, og við eitt mál sá jeg eigi 
alls fyrir löngu, að hún ljet þess eins 
getið, að hún sæi ekkert »ískyggilegt« 
við það, enda var sú fjárveiting til verk- 
legra framkvæmda.

En nú get jeg ekki betur sjeð en að 
nál. þetta mæli eins framt á móti till. 
eins og með henni.

I fyrri málsgrein er tekið fram ýmis- 
legt, sem mælir á móti fjárveitingunni, 
t. d. ósamræmið, sem af henni mundi 
leiða í eftirlaunum starfsmanna lands- 
ins, en í síðari málsgrein er fjárveiting- 
in rjettlætt með þvi, að hana beri að 
skoða sem nokkurskonar biðlaun.

í greinargerð háttv. flm. fyrir till. 
(M. T.) er þess getið, að farið sje fram á 
eftirlaun handa manni þessum vegna 
breytingar á póstleiðinni, og þar sem 
maðurinn sje búsettur á ísafirði, sje hann 
neyddur til að segja af sjer starfinu.

Síðar í greinargerðinni koma fram 
aðrar ástæður, þær, að maður þessi 
sje þrotinn að heilsu og eignalaus.

Jeg skal ekki rengja það, að hann 
sje eignalaus, mjer er ekki svo kunnugt 
um hagi haos, en annars er eignaleysi 
standandi ástæða hjá öllum þeim, er 
um fje sækja, og er ekki langt síðan 
sú ástæða var færð fyrir þvi að veita 
eftirlaun einum bankastjóranum hjer,

sem aldrei hefir þó verið talinn blá- 
snauður og mun tæplega vera talinn 
það enn af öllum almenningi.

En hvernig stendur á þvi, að verið 
er að geta þess i greinargerðinni, að 
maður þessi sje búsettur á Isafirði?

Hvað kemur það málinu við, ef hann 
er þrotinn að heilsu og er ekki lengur 
fær Lil starfsins?

Og hvernig er hægt að veita slíkum 
manni biðlaun, svo framarlega sem ekki 
á að kalla alt biðlaun, sem uppgjafa- 
embættismönnum ogstarfsmönnum lands- 
ins er veítt til dauðadags?

Mjer finnast ástæður háttv. nefndar 
og háttv. fltn (M. T.) í máli þessu vera 
svo mjög á reiki, að ekki komi til mála 
að gera manni þessum hærra undir höfði 
en öðrum starfsbræðrum hans.

Jeg er fáum póstum persónulega 
kunnugur, þekti að eins Sumarliða gamla^ 
norðanpóst af afspurn. Að allra dómi 
hefir hann verið ötull og duglegur og 
staðið vel í stöðu sinni, en verður þó 
að láta sjer nægja 200 kr. í eftirlaun, 
og engir póstar hafa hærri eftirlaun en 
300 kr. En eftir till. þessari mundi 
bann engu síður eiga heimtingu á sams- 
konar biðlaunum, og þar mundu fleiri á 
eftir fara.

Jeg er því algerlega mótfallinn því, 
að till. þessi verði samþykt.

Magnús Torfason: Jeg þarf ekki 
að vera óánægður með till. háttv. fjár- 
veitinganefndar; hún hefir i rauninni 
samþykt og játað rjett vera það, sem 
farið er fram á í till. minni.

En það, sem hún ber fyrir sig til að 
draga úr, er misrjettið, sem aðrir mundu 
verða fyrir, ef farið væri eftir tillögunni 
óbreyttri.

En það getur oft staðið svo á, að mis- 
rjetti verði að beita; það fer alt eftir þvi, 
hvort rjett hefir verið gert áður eða ekki.
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Ef það væri alment álitið, að 300 kr. 
eftirlaun til pósta væru sanngjörn og 
nógu há, þá væri hjer um verulegt mis- 
rjetti að ræða.

En nú hygg jeg, að flestir álíti þau 
alt of lág, og er það skiljanlegt að þau 
sjeu ekki hærri, þar sem hjer er um 
menn úr alþýðuflokki að ræða, en allir 
vita, hvaða kjörum slíkir menn eiga að 
sæta.

En þess er ekki gætt, að til póstþjón- 
ustu þarf afburðamenn og að sá starfi 
slítur fljótt vinnuþreki manna. Jeg er 
því ekki í neinum vafa um, að 
það er skylda þingsins að hækka 
laun allra pósta, og þess vegna get 
jeg gert mig ánægðan með það, að 
fjárveitingin til þessa manns er bund- 
in við þrjú ár, því að jeg þykist 
þess fullviss, að þjóðin sjer sóma sinn 
i þvi að bæta kjör póstanna sem fyrst.

Háttv. 2. þm. Húnv. (G. Ó.) var að 
hnýta við háttv. f járveitinganefnd; fann 
hann henni það til foráttu, hve nál. 
hennar væru stutt að öllum jafnaði. En 
þess verður að gæta, að munur er á, 
hvort máli er visað til fjárveitinga- 
nefndar eða önnur nefnd leitar álits 
hennar, ellegar hún lætur i Ijós álit sitt 
á máli, sem alls ekki er visað til nefnd- 
ar. Þetta hefir sá háttv. þm. (G. Ó.) 
ekki gert sjer fyllilega ljóst.

En svo að jeg viki aftur að manni þeim, 
sem hjer er um að ræða, þá vil jeg 
geta þess, að hann hefir alla tíð verið 
göngupóstur, og það er allmikill munur 
á því að ganga yfir heiðarnar þar 
vestra í verstu ófærðum eða þeysa á 
gæðingunum hjer sunnanlands.

Maður þessi hefir ekki getað unnið 
þunga vinnu, en er mjög laginn til ferða 
og hefir þvi, þrátt fyrir taugaveiklun 
sem hann þjáist af, getað með hjálp 
annast póstferðirnar.

Og eins og jeg hefi tekið fram áður, 
Álþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

hafði hann altaf mann með sjer siðast- 
liðinn vetur, og hafa eigur hans því 
gengið til þurðar; því að þótt póstar 
hafi altaf verið lágt launaðir, var ekki 
hækkað fiutningsgjaldið að sama skapi 
og tilkostnaður þeirra jókst sakir örðug- 
leika stríðsins og verðfalls peninga.

Þessi maður hafði samt sem áður hugs- 
að sjer að halda ferðunum áfram, en þá 
er póstleiðinni alt í einu breytt, svo að 
hann er sama sem sviftur stöðu sinni.

Jegbýstsvoekki við að þurfa að fara 
fleiri orðum um mál þetta, en vona, að 
háttv. deild sjái þá sanngirni, er mælir 
með þvi, að till. verði samþykt.

Guðjón Guðlaugsson: Jeg vildi 
segja fáein orð um mál þetta, vegna 
þess, að kringumstæður allar eru mjer 
kunnar.

Jeg lít svo á, að þegar verið er að 
vega niður laun manna, þá verði að 
vega verkin og kringumstæður allar, 
til þess að fult samræmi verði milli 
launanna og þess, sem fyrir þeim er 
haft.

Jeg verð að játa með aðalflm. máls- 
ins (M. T.), að þegar litið er á póst- 
stöðurnar, þá verður þvi ekki neitað, 
að þær eru mjög erfiðar og póstum alt- 
af vangoldið. Auk þess eru póstleiðir 
mjög misjafnar. Og þeir, sem þekkja 
þessa póstleið, sem hjer er um að ræða, 
vita, að hjer er yfir mjög torsóttan fjall- 
veg að fara og mjög erfiðar göngur. En 
aðalókosturinn við þennan póstveg er 
samt ró, að helmingurinn af póstleiðinni 
er sjóleið. Sú sjóleið er stórhættuleg, 
einkum á vetrum, og fje landsins jafn- 
an teflt i tvísýnu á þeirri leið, svo að 
mikið er undir þvi komið, að pósturinn 
sje árvakur og gætinn, enda reyndist 
hann þarna ágætlega; þó að hann hrepti 
oft vond veður og slæmt væri i sjóinn, 
kom það aldrei fyrir, að póstfarangurinn
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biði tjón af. Sjálfur varð hann að leggja 
sjer til báta.

Sem dæmi upp á framúrskarandi dugn- 
að og gætni þessa manns minnist jeg 
þess, að eitt sinn urðu bátsmenn að 
leggja bátnum, sem flutti bæði póstinn 
og annan farangur, fram af ögri um 
nótt, vegna óveðurs. Hvorki formaður 
nje hásetar treystust til að flytja far- 
angurinn i land, en Jóhannes póstur hætti 
ekki fyr en hann hafði komið öllum 
póstinum á land. Um morguninn var 
báturinn sokkinn, og var það eingöngu 
að þakka dugnaði og kappi Jóhannes- 
ar, að landið beið ekki stórtjón.

Enn er eitt í sambandi við þetta, að 
það er mjög erfltt fyrir póst að búa í 
5—6 milna fjarlægð frá þeim stað, þar 
sem hann þarf að geyma hestana. En 
þarna er svo ástatt, að fóður er lítt 
fáanlegt, þar sem er mest sauðbeit. 
Þetta hefir orðið póstinum mjög erfitt 
og útgjaldasamt, þótt hann hafl ekki 
þurft að leita fátækrastyrks enn sem 
komið er.

En auk þess, sem efnaleysi hans hefir 
fyrst og fremst stafað af lágura laun- 
um og hinum erfíðu kringumstæðum i 
sambandi við póststöðuna, þá heflr hann 
auk þess átt að striða við mjög erfiðan 
sjúkdóm á konu sinni, sem var veik í 
mörg ár, en er nú látin.

Af þeim ástæðum, sem jeg hefi nú 
tlifært, verð jeg að meta hærri eftir- 
laun manni, sem heflr haft við slika 
erfiðleika að striða og yfir slíkar veg- 
leyaur að fara. Og það þarf alls ekki 
að vera fordæmi fyrir aðra pósta, þó 
að þéssum manni sjeu goldin biðlaun. 
Jeg segi ekki, að hann geti ekki gegnt 
póststarfl enn, og því alls ekki rangt 
að kalla þetta biðlaun, eins og háttv. 

. 2. þm. Húnv. (G. Ó.) hjelt fram. En 
þegar pósturinn á ekki að ganga leng- 
ur frá ísafirði að Hjarðarholti, heldur 
frá Arngerðareyri að Búðardal, þá er

það i raun og veru sama og að gera 
þessum manni ómögulegt fyrir með að 
halda starfinu áfram, því að pósturinn 
verður að eiga heima á annari hvorri 
endastöðinni, en hann á heima á Isa- 
flrði. Þess vegna er manninum vísað 
frá í raun og veru, og hann á því að 
fá biðlaun.

Hitt skal jeg játa, að laun allra pósta 
sjeu alt of lág, og að þeir ættu helst 
skilið hækkun af öllum starfsmönnum 
þjóðarinnar.

Guðmundur Ólafsson: Mjerskild- 
ist svo á háttv. þm. ísaf. (M. T.), að 
þessi póstur færi mest gangandi og 
væri farinn að láta sig. Stundum er 
hann talinn útslitinn og hefði því orð- 
ið að hafa fylgdarmann í vetur. En svo 
þegar háttv. 4. landsk. þm. (G. G.) 
kemur til skjalanna, koma sjóferðir og 
hestaferðir, svo að á endanum verða 
það allskonar ferðir, sem þessi póstur 
hefir farið, og notað öll hjerlend flutn- 
ingatæki. En hvað sem um allar þess- 
ar ferðir er að segja, þá finst mjer, að 
þegar einn úr þessari stjett fær þessa 
launahækkun, þá sje eðlilegt, að aðrir 
úr sömu stjett vilji fá það sama. Svo 
vil jeg benda á það, að það er alls 
ekki rjett að segja í greinargerðinni, að 
maðurinn sje þrotinn að heilsu, geti 
hann tekið þessar póstferðir að sjer 
aftur, eins og háttv. 4. landsk. þm. (G. 
G.) bjóst við.

ðlagnús Torfasou: Háttv. 2. þm. 
Húnv. (G. Ó.) var að draga dár að því, 
að jeg hefði kallað þennan póst göngu- 
póst. Jeg skil ekki, að ástæða sje til 
slíks. Eins og allir vita, fer þessi póst- 
ur fyrst á sjó. Svo verður að flytja 
farangurinn á hestum yfir heiðina, en 
8jálfir verða mennirnir alla jafna að 
ganga á vetrum, og stundum verður 
jafuvel að taka koffortin af heetunum
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og draga eykina. Jeg hjelt, að háttv. 
2. þm. Húnv. (G. Ó) vissi, að síðaati 
vetur fór illa með menn og þá ekki síst 
illa með póstana á þessum stöðvum. Og 
það hefði jeg aldrei haldið, að nokkur 
ætlaðist til, að landið píndi menn svo 
lengi í þjónustu sinni, að það gengi af 
þeim dauðum.

ATKVGR.
Brtt. 263. samþ. með 7:1 atkv.

Till., svo breytt, samþ. með 7:2 
atkv. og afgr. til Nd.

Á 38. fundi í Nd., mánudaginn 3. júni, 
var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar urn eftirlaun 
handa Jóhannesi pósti Þórðarsuni á Isa- 
firði,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Ed. (A. 290).

Á 39. fundi í Nd., þriðjudaginn 4. 
júní, var till. tekin til fyrri umr.

Foreeti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Nd., miðvikudaginn 5. 

júni, var till. aftur tekin til f y r r i 
u m r.

Sigurður Steíánsson: Till. þessi 
er komin hingað frá háttv. Ed., og var 
hún þar flutt af háttv. þm. ísaf. (M. T.). 
Sökum kunnugleika míns á þessu máli 
get jeg ekki látið hjá liða að segja nokk- 
ur orð till. til stuðnings.

Hjer ræðir um mann, sem gegnt hefir 
póststörfum i 25 ár. Mjer er kunnugt 
ura það, að öll þessi ár heflr hann gegnt 
þessum starfa með sjerstakri elju og 
dugnaði og á þeirri leið, sem erfiðust 
er allra póstleiða á landinu, þar Bem 
fara verður yflr 2 fjallvegi og 5 mílna 
langa sjóleið milli Arngerðareyrar og 
ísafjarðar. Þó hefði þessi till. ekki

komið fram, ef ekki lægju til þess sjer- 
stakar ástæður. Stjórnarráðið hefir nú 
gert þá breytingu á póstleiðinni, að póst- 
urinn á nú að fara frá Búðardal að 
eins til Arngerðareyrar, og þar á Djúp- 
báturinn að taka við honum. Maðurinn 
er búsettur á ísafírði og getur því ekki 
tekið að sjer ferðirnar með þessari breyt- 
ingu, þar eð hann á ekki aðsetur á ann- 
ari hvorri endastöðinni, annaðhvort á 
Arngerðareyri eða í Búðardal. Hann er 
grasnytjarlaus á þessum stöðum og getur 
því ekki aflað fóðurs handa hestum sin- 
um. Þetta er aðalástæðan til þess, að 
þessi maður sækir nú um eftirlaun, að 
hann sjer sjer ekki fært að halda áfram 
ferðunum með þessu breytta fyrirkomu- 
lagi, þó að hins vegar megi telja, að 
hann sje orðinn útslitinn i þjónustu 
landsins. Það má taka fram, að i þessi 
25 ár, sem hann befír annast póstferðir 
á eigin ábyrgð, — því að 3 árin þar á 
undan gegndi hann þeim fyrir annan, — 
heflr hann annast þær með atorku og 
áhuga og einstakri samviskusemi, eins 
og sjá má, ef menn vilja kynna sjer 
umsókn hans, sem liggur hjer frammi 
í lestrarsalnum, með þeim meðmælum, 
sem henni fylgja.

í bænarskránni frá honum, eða mann- 
inum, sem samdi hana fyrir hann, er 
farið Jram á 1500 kr. eftirlaun á ári. 
Það gat auðvitað varla komið til mála 
að verða við þeirri kröfu.

Háttv. fjárveitinganefnd í Ed. leit svo 
á, að hinar breyttu kringumstæður með 
ferðirnar gerðu það ómögulegt að hafa 
á móti því, að þessum manni sjeu veitt 
biðlaun, 1000 kr. í 3 ár, en eftir það 
hafl hann vanaleg eftirlaun. Það er 
því margt, sem mælir með því að veita 
honum þessi biðlaun, þegar bæði heilsa 
hans veldur því, ,að honum er það nauð- 
syn, og svo þessi breyting, sem stjórn- 
arráðinu hefir þótt þörf að gera á fyrir-
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komulagi póstferðanna, gerir manninum 
ókleift að halda þeim áfram. Því að 
mjer þykir liklegt, að þrátt fyrir bilaða 
heilsu hefði hann reynt að halda ferð- 
unum áfram nokkur ár enn, meðan 
kraftarnir entust, ef ekki hefði verið 
loku fyrir það skotið með þessari breyt- 
ingu á póstleiðinni.

Jeg býst ekki við, að þetta mál verði 
útkljáð hjer i deildinni án þess að það 
gangi til nefndar. Leyfi jeg mjer því 
að leggja það til, að að þessari umræðu 
lokinni verði því vísað til fjárveitinga- 
nefndar.

Jeg ætla svo ekki að fara fleiri orð- 
um um málið að þessu sinni. Jeg taldi 
mjer skylt að leggja þessum mæta manni 
liðsyrði á þingi, í viðurkenningarskyni 
fyrir hans löngu og trúu þjónustu í þarfir 
þjóðarinnar.

Bjarni Jónsson: Jeg stend að 
eins upp til þess að láta menn vita, 
að mjer er kunnugt um, að hvert orð, 
er háttv. sessunautur minn (S. St.) hefir 
sagt um þennan mann, er nákvæmlega 
rjett. Það er sannast að segja, að mað- 
urinn er alstaðar vel kyntur, ekki ein- 
ungis sem nýtur starfsmaður landsins, 
heldur og sem valinkunnur sæmdar- 
maður. Við erum kunnugir frá þvi er 
við báðir vorum fyrir innan fermingu, 
og get jeg því borið um þetta. Jeg vil 
þvi styðja mál hans sem mjer er unt.

Sveinn Ólafsson: Ýmsir hv. þm. 
hafa viknað eða jafnvel vöknað um 
augu við að heyra, hve innileg með- 
mælin eru með þessum pósti hjá þeim 
háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) og Dala. (B. 
J.). En þrátt fyrir þau get jeg ekki 
sjeð, að fremur sje ástæða til þess að 
veita þessum manni biðlaun heldur en 
öðrum, er likt stendur á fyrir, en ekki 
hafa leitað á náðir þingsins og munu ekki 
gera, nema þingið gefi þeím undir fót-

inn með það. Það eru margir starfs- 
menn landsins, sem likt stendur á fyrir, 
og mun enginn af oss óska, að þeir 
komi hjer allir á eftir og fari fram á 
samskonar biðlaun sem þau, er hjer 
ræðir um.

Menn mega ekki skilja orð mín svo, 
að jeg vilji varpa skugga á þennan 
mann eða verðleika hans, enda kemur 
mjer ekki til hugar að rengja ummæli 
háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) og háttv. þm. 
Dala. (B. J.) um hann. En jeg vil geta 
þess, að jeg þekki 2 pósta i mínu bygð- 
arlagi, er líkt stendur á fyrir. Þeir 
hafa slitið sjer út á torsóttum póstleið- 
um, sem síst eru betri en þær vest- 
firsku, og orðið að sætta sig við þau 
sömu kjör, sem póstar eiga við að búa. 
Líkt mun víðar ástatt, og sje jeg ekki 
ástæðu tii að setja alla aðra uppgjafa- 
pósta hjá, ef þessum á að veita viður- 
kenningu. Hann mun jafnfær þeim að 
komast af med þau eftirlaun, sem póst- 
um eru mæld.

Jeg vil ekki opna dyrnar fyrir öllum 
slikum mönnum, og þvi vil jeg, að þessi 
maður sitji við sama borð sem aðrir 
stjettarbræður hans.

Sigurður Stefánsson: Jeg skal 
játa, að það er rjett, sem háttv. 1. þm. 
S.-M. (Sv. Ó.) tók fram, að varasamt get- 
ur verið að opna dyrnar fyrir svona 
fjárbeiðnum. En jeg skal taka það 
fram aftur, að hjer stendur sjerstaklega 
á. Breytingin á póstleiðinni gerir mann- 
inum sem sje ókleift að halda áfram 
starfinu, þó að hann hefði bæði heilsu 
og krafta til þess.

Fjárveitinganefnd Ed. hefir og litið 
svo á, að þess vegna mætti hjer gera 
undantekningu og veita manninum bið- 
laun i 3 ár.

Jeg gat þess ekki áðan, að maður 
þessi er algerlega eignalaus. Hann 
hefir verið iaunaður ílla, sem aðrir
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póetmenn, og þess vegna ætíð barist í 
bökkum.

Jeg tók aftur á móti fram, hvílíkur 
afburðadugnaðarmaður hann væri. Skal 
jeg nú greina frá atviki úr póstsögu 
hans, er styður þetta. í fyrra átti ein- 
hverju sinni að flytja póstinn milli ísa- 
fjarðar og Arngerðareyrar. Er það 5 
mílna sjóvegur. Veður var allhvast og 
úfinn sjór. 1 þetta skifti vildi svo til, 
að formaður bátsins, er átti að flytja 
póstinn — margra þús. kr. virði — for- 
fallaðist; hann hafði mynst of freklega 
við Bakkus. Pósturinn varð því að taka 
við skipstjórn, og fyrir dugnað hans 
komst skipið klaklaust til Arngerðar- 
eyrar. En öllum ber saman um, að 
báturinn hefði jafnvel farist ella með 
allri áhöfn. Þetta sýnir, að hjer er um 
ágætlega duglegan mann að ræða, er 
verðskuldar alt hið besta.

Það gæti komið fyrir, að póstmenn 
verði að segja af sjer af líkum ástæð- 
um sem þessi maður. En jeg hygg, að 
það muni koma svo sjaldan fyrir, að 
þetta fordæmi sje ekki hættulegt. Jeg 
vona því, að háttv. deild lofi málinu að 
ganga til fjárveitinganefndar.

Bjarni Jónsson: Það er sorglegt 
um háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó.). Þegar 
við á vesturkjálkanum þurfum einhvers, 
förum fram á lán eða biðjum um styrk 
eða eftirlaun handa einhverjum manni, 
þá kveður hann óðar þörf á þvílíku 
austur á fjörðum. (Sv. Ó.: íleíi ekki 
beðið um neinar fjárveitingar). Altaf 
kemur eitthvað í ljós, er þarf austur á 
fjörðum, en háttv. þm. (Sv. Ó.) dettur 
ekki i hug að bera það fram.

Jeg hefi oft stutt þingmenn Austfirð- 
ingafjórðungs í fjárbeiðnum þeirra, bæði 
til Eiðaskólans, Fagradalsbrautarinnar 
o. fl. En aldrei hefi jeg staðið upp önd- 
verður og sagt, að við fyrir vestan þyrft- 
um slíkt hið sama. Og standi líkt á

fyrir póstum á Austfjörðum sem þess- 
um manni, mun jeg telja mjer skylt að 
fylgja rjettu raáli um þá, jafut sem 
aðra, þó ekki fyr en rök hefðu verið 
færð fyrir verðleikum þeirra. Jeg mundi 
að eins líta á það, hvað rjett væri og 
sæmilegt fyrir þann vinnuveitanda, sem 
heitir ísland.

Ekki er jeg hræddur, þó að þær dyr 
verði opnaðar, að sýna trúum þjónum ein- 
hverja viðurkenningu fyrir vel unnið 
starf. Um þær dyr göngum við aldrei 
til glötunar. En til eru hættulegri dyr, 
sem háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó) hefir ef 
til vill rjálað lítið eitt við. Það eru 
þingveitt eftirlaun, og tel jeg þau mun 
hættulegri en þó að einum pósti sjeu 
veitt biðlaun ákveðið árabil.

Sveinn Ólafason: Jeg hefi litlu 
að svara háttv. þm. Dala. (B. J.) Heyrði 
ekki siðustu fyndni hans.

Af þvi að háttv. þm. Dala. (B. J.) vill 
beina því að mjer, að jeg amist við fjár- 
beiðnum úr Vestfirðingafjórðungi, verð 
jeg að taka það fram, að jeg hefi ekki 
gert neinn mun á fjórðungunum i því 
atriði. En aftur hefi jeg tekið eftir því, 
að fjárbeiðnir á þessu þingi koma aðallega 
þaðan. En á þessu þingi ættum vjer frem- 
ur en nokkru sinni ella að gjalda var- 
huga við þessum bitlingabænum.

Þar sem háttv. þm. (B. J.) bældi sjer 
af því, að hann hefði veitt fjárbeiðnum 
úr Au8tfirðingafjórðungi fylgi sitt, svo 
sem fjárveitingum til Eiðaskóla og Fagra- 
dalsbrautar, þá er þvi til að svara, að 
Eiðamálinu var ekki þann veg háttað, 
að fjárframlag þyrfti úr landssjóði; það 
var beinlínis gróði fyrir landssjóð, að 
málið náði fram að ganga. Múlasýslur 
færðu landssjóði með því stórgjöf, og 
ekkert hefir enn á móti komið, hvað 
sem verða kann. (B. J.: Háttv. þm. 
(Sv. Ó.) man ekki eftir fyrri þÍDgurn). 
Að báttv. þm. (B. J.) hafi greitt fjár-
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veitingu til Fagradalsbrautar atkvæði 
sitt er ekki undarlegt eða sjerlega þakk- 
arvert. Samskonar brautir hafa verið 
lagðar á Suður-, Norður- og Vesturlandi, 
og er þesai braut eystra ekki nema einn 
litill liður í vegakerfi landssjóðs.

Jeg vil ekki ala upp beiningamanna- 
hugsunarhátt hjá fjórðungsbúum mínum 
og þykist ekki heldur hafa gert það. 
Þess vegna get jeg ekki tekið tilboði 
háttv. þm. Dala. (B. J.) um að styðja 
fyrir mig samskonar fjárbæn og þessa. 
Og þó að jeg tilnefndi menn þar eystra, 
er líkt stæði á um sem þennan mann, 
er hjer ræðir um, þá var jeg ekki að 
mælast til neins fyrir þeirra hönd. Jeg 
vildi -einmitt ekki gefa þeim tækifæri 
til þess að beiðast styrks frá þinginu 
eða berja lóminn, eins og hjer hefir gert 
verið.

Bjarni Jónsson: Jeg vil leyfa 
að gera þá athugasemd, að háttv. 1. þm. 
S.-M. (Sv. Ó.) hefir ekki heimild til þess 
að brigsla þessum manni um beininga- 
mannahugsunarhátt, þótt hann (Sv.Ó.) sje 
að fóðra með því, að hann gerir sig 
að grút í landsins nafni.

Hákon Kristótersson: Jeg get
að nokkru leyti tekið undir með háttv. 
1. þm. S. M. (Sv. Ó ), að varhugavert 
er að fara mikið út á þá braut, að veita 
mönnum hærri biðlaun eða eftirlaun en 
lögum er samkvæmt.

En jeg lít svo á, að hjer sje ekki um eft- 
irlaun að ræða. Jeg er að öllu leyti 
samþykkur hinni rjettmætu ræðu háttv. 
þm. N.-ísf. (S. St ). Hjer er að ræða 
um uppbót á skaða, sem hann hefir 
beðið þegar póstleiðinni var breytt og 
honum gert ókleift að halda starfi sinu 
áfram.

Um öll þau ár, sera maður þessi hefir 
haft póststarfið á hendi, hefir hann haft 
bækistöð sína i Bæ i Króksfirði, haft

þar hlöðu, hesthús, hey o. s. frv. Nú 
getur hann ekki notað þessa eign sina, 
og er honum ekki unt að balda sýslan- 
inni áfram, þar sem hann er fátækur 
og hefir eigi efni á að byggja annars- 
staðar, sem að sjálfsögðu væri nauðsyn- 
legt, þar eð póstafgreiðslan hefir verið 
færð. (Sv. Ó : Hann getur selt heyin 
og hesthúsið). Að vísu, en hann fer þó 
ekki póstferðir á peningunum.

Þótt jeg geti verið að nokkru leyti 
samdóma háttv. 1. þm. S.-M. (Sv. Ó ), 
þá verð jeg að lýsa mjög mikilli undr- 
un og óánægju yfir því, að þessi póstur 
skuli vera kallaður beiningamaður hjer 
í háttv. deild. Það eru ómakleg orð 
eftir trúlega unnið 25 ára starf hans. 
Það virði8t og sjálfsögð skylda þingsins 
að hlaupa undir bagga og veita viður- 
kenningu fyrir vel unnið, illa launað 
starf, þar sem breytingin á póstleiðinni 
veldur því, að hann getur ekki haldið 
þvi áfram.

Jeg vil bæta því við, að við allir, 
sem höfum átt saman við hann að sælda 
sem sýslunarmann, söknum hans. Við 
teljum vafasamt, að við fáum hans lika 
aftur, án þess þó að nokkrum skugga 
sje kastað á eftirmann hans.

Háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) skýrði frá 
einu dæml um dugnað þessa manns og 
snarræði. Póstmeistari hefir skýrt mjer 
frá því, að öðru sinni hafi hann bjargað 
póstinum raeð skyldurækni sinni. Póst- 
urinn hafði þá sem oftar verið fluttur 
á vjelbát, en sökum óveðurs náðu þeir 
ekki ákvörðunarstaðnum og urðu að 
lenda í ögri. Þar var bátnum lagt á 
floti um nóttina, eins og oft er venja 
til, en Jóhannes vildi ekki skilja póst- 
inn þar eftir næturlangt, og var hann 
því tekinn á land. Morguninn eftir var 
báturinn sokkinn og margt af þvi, er i 
honum var, tapaðist. Hversu mörgum 
þúsundum króna Jóhannes hefir bjargað 
með þessari skyldurækni sinni er ekki
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gott að segja, en mun þó mega fullyrða, Á 3. fundi í Sþ., þriðjudaginn 11. júni,
að fleiri hafi verið en þau, sem hjer er 
farið fram á að veita honum sem heið- 
urslaun fyrir hans margra ára vel unnu 
Btörf.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 13 shlj. atkv. 
Fyrireögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 13 shlj.

atkv. og til fjárveitinganefndar (sjá A. 
bls. 538) með 15:1 atkv.

Á 42. fundi í Nd., mánudaginn 10. 
júni, var till. tekin til siðari umr. 
(A. 290, n. 313).

Frsm. (Magnús Pjetursson):
Jeg hefl engu við það að bæta, sem 
fært var máli þessu til stuðnings við 
fyrri umr. Að eins skal jeg geta þess, 
út af brtt. nefndarinnar, að rangt er að 
kalla þennan styrk eftirlaun. Það heflr 
aldrei verið tilætlunin, enda keraur það 
greinilega í ljós í ákvæðinu um styrkinn, 
þar sem hann er að eins veittur i 3 ár. 
Og þetta gæti aldrei verið fordæmi um 
eftirlaun pósta, þar sem að eins er að 
ræða um bráðabirgðaviðurkenning fyrir 
starf þessa manns.

Jeg vona því, að háttv. deild taki vel 
í málið og samþykki bæði brtt. nefnd- 
arinnar og till. í heild sinni.

ATKVGR.
Brtt. 313. samþ. án atkvgr.
Till., svo breytt, samþ. með 13:2 

atkv. og afgr. til Sþ., með fyrirsögn- 
inni:

Tíllaga til þingsályktunar um þóknun 
handa Jóhannesi pósti Þórðarsyni á Isa- 
firði.

var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um þóknun 

handa Jóhannesi pósti Þórðarsyni d Isa- 
firði,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Nd. (A. 333).

Á sama fundi i Sþ. var till. tekin til 
u m r.

Of skamt var liðið frá útbýtingu till. 
— Afbrigði leyfð og samþ.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Till. samþ. með 25 : 1 atkv. og afgr. 

sem
ályktun Alþingis .

(Sjá A. 339).

27. Bát&ferðir á Faxaflóa.
Á 26. fundi i Ed., föstudaginn 24. 

maí, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um bátaferð- 

ir d Va.rafióa (A. 198).
Á 27. fundi í Nd., laugardaginn 25. 

mai, var till. tekin til f y r r i u m r.

Frsm. (Kristinn Daníelsson):
Tillaga þessi er til orðin í Bamráði 
beggja samgöngumálanefnda þingsins. 
Nefndirnar voru þó í talsverðum vanda 
með að ráða fram úr þessu máli. Faxa- 
flóabáturinn er þurftarfrekastur allra 
flóabáta, og er það eðlilegt, bæði 
vegna stærðar hjeraðanna, sem að fló- 
anum liggja, og mannfjölda, og eins 
vegna þess, að hjeruðin eru í nágrenni 
Reykjavikur; eykur það að mun viðskift- 
in og flutningsþörflna. Faxaflói varlika 
fyrstur um að fá slikan bát, og hefir 
það staðið í áratugi. Jeg skal ekki 
rekja þá sögu hjer, þótt fróðleg gæti
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veríð. En eins og að líkindum lætur 
hefir flutningsþörfin aukist stórum á síð- 
ustu árum, vegna vaxandi framfara, og 
það, sem nú skiftir mestu máli, er það, 
að á síðustu missirum hafa flutningarnir 
verið allsendis ófullnægjandi. I fyrra 
komust þeir þó fyrst í kalda kol og 
hafa engri óætlun fylgt síðan. Þegar 
»Ingólfur< svo bilaði í vetur, keyrði þó 
fyrst um - þverbak. Síðan hafa engar 
ferðir verið suður á bóginn. Að vísu 
hefir verið annast um póstfiutninga til 
Borgarness, og hefir fólk verið flutt um 
leið á milli. En þessar ferðir hafa þótt 
mjög ófullnægjandi, og eru samgöngu- 
málanefndir óánægðar með þærráðstaf- 
anir, sem gerðar hafa verið.

Mótorbátur hefir verið ráðinn til þess 
að annast flutningana, en fólksflutning- 
ar með mótorbátum um þessar slóðir 
ættu ekki að eiga sjer stað. Mótorbát- 
ar eru þvi ófærir til að annast reglu- 
legar ferðir hjer um slóðir. Fólk þyrp- 
ist fyrirhyggulítið út í bátana, sem von 
er, er því er brýn nauðsyn að komast 
ferða sinna, en engin ráð eru til að 
bjarga lífinu, ef eitthvað út af ber.

Nú er þess að gæta, að flutningsþörf- 
in er nokkuð misjöfn á þessu svæði. 
Mesta þörfina hefir Borgarnes. Borgar- 
nes er orðið einskonar miðstöð fyrir 
ferðalög milli Norður- og Suðurlandsins, 
og er auk þess aðalkauptúnið i víðáttu- 
miklum og búsælum sveitum. Flutn- 
ingsþörfin er ekki eins mikil fyrir sunn- 
an Reykjavík, en eigi að síður þarf að 
sjá vel fyrir þeim hjeruðum. Það gæti 
ef til vill orðið mestur hagnaðurinn fyr- 
ir útgerð fióabátsins, ef hann annaðist 
að eins Borgarnesferðir og þær ferðir 
einar að. auki, sem gæfu mestan arð. En 
hjer þarf á tvent að lita, bæði á hag 
útgerðarinnar og á hag hjeraðsbúa. Fer 
hagur útgerðar og hjeraðsbúa að nokkru 
leyti saman, en ekki að öllu. Hug-

kvæmdist nefndinni, að Eimskipafjelag 
íslands væri best til þess fallið að leysa 
þennan vanda af hendi. Eftir upplýs- 
ingum frá stjórn Eimskipafjelagsins er 
reyndar ekki hægt að búast við, að fje- 
lagið gæti í bráð tekið þessar fióaferðir 
að sjer, en ekki tók stjórnin þvert fyrir 
það, og væri því vel, að þing og stjórn 
ýtti á eftir. Við þetta er tilJaga sam- 
göngumálanefndar miðuð. Nefndin gerði 
ráð fyrir, að þetta fyrirtæki yrði fremur 
einhliða i höndura einstaklinga en ef 
Eimskipafjelagið fengist til að reka það. 
Það mun ekki vera auðvelt að sam- 
rýma hagsmuni allra, sem að þessu 
mundu standa, útgerðarinnar og hjer- 
aðsbúa, og eins einstakra sýslna og 
sveita. Því betra og stærra sem skip- 
ið verður, því meiri hætta er á, að 
smástaðirnir yrðu út undan, en fyrir þeim 
verður samt að sjá.

Rammar skorður þyrfti að setja við 
því, að hagur smærri stöðvanna væri 
borinn fyrir borð. Um það þarf að 
hugsa þegar til samninga kemur, við 
hvaða fjelag sem það nú verður. En 
ekki er liklegt, að góður bátur fáist, ef 
áætlaður styrkur til bátaferða á Faxa- 
flóa verður ekki hækkaður. Þess vegna 
hefir nefndin látið fylgja tillögu sinni 
heimild fyrir stjórnina til þess að hækka 
styrkinn, ef brýn nauðsyn krefur. I 
venjulegu ári ætti engan styrk að þurfa 
til þessara ferða. Því að það ætti að vera 
arðvænleg atvinna að annast fiutninga 
þar, sem nóg er að flytja, bæði fólk og 
farangur. En eins og nú er ástatt mun 
ekki vera hægt að ná góðum samning- 
um um bátaferðir, nema drjúgur styrk- 
ur sje veittur. Fjárveitinganefnd hefir 
athugað þetta atriði og ljeð því sam- 
þykki sitt, en látið fylgja ummælum 
sínum varnaðarorð um, að styrkurinn 
megi ekki fara fram úr góðu hófi.

Vona jeg, að jeg hafi nú drepið á flest



1313 Þingsályktanir afgreiddar tií landsstjórnarinnar. 1314
Bátaferðir á Fasaflóa.

aðalatriði þessa máls, og vænti þess, 
fyrir hönd samgöngumálanefnda, að 
deildin samþykki tillöguna.

Eggert Pálsson: Það hafa áður 
legið fyrir þessari deild tillögur um 
hækkun á styrk til flóabáta, og er ekki 
nema eðlilegt, að sama nauðsyn sje til 
að hækka styrkinn til Faxaflóabáts. Jeg 
mundi ekki heldur leggja á móti sann- 
gjarnri hækkun til þessa báts, frekar en 
annara. En tillagan, sem fram heflr 
komið, heflr ekki fallið í mitt geð. Kem- 
ur það fram í umsögn fjárveitinganefnd- 
ar, að hún var ekki öll á einu máli, og 
er það jeg, sem var valdur að ágrein- 
ingnum. Orsökin er sú, að mjer likaði 
ekki orðalag tillögunnar. Tillagan er 
miðuð við ákveðið fjelag, Eimskipafje- 
lagið, og engin ákveðin hækkun á styrkn- 
um til Faxaflóabáts er nefnd. Það er 
þetta tvent, sem jeg hefi við till. að at- 
huga.

í fyreta lagi sje jeg ekki ástæðu til 
að nefna í till., að bátsferðirnar verði 
fremur faldar á hendur Eimskipafjelag- 
inu en einhverju öðru fjelagi. Ef þetta 
ákvæði verður látið standa, munu önn- 
ur fjelög ekki koma til greina, ef Eim- 
skipafjelagið fæst til að annast ferðirn- 
ar. Og virðist það harla óviðfeldið. Því 
að hjer ætti að sjálfsögðu að sæta bestu 
kostunum, hvaða fjelag svo sem býður 
þá. Og þvi síður ætti að fela »Eim- 
skipafjelaginu* rekstur þannig lagaðra 
flóabáta, ef annað eins gott og má ske 
betra tilboð fæst, sem slikar smábáta- 
ferðir virðast aðalhlutverki þess óvið- 
komandi. Aðalhlutverk þess er sem sje 
millilandaferðir og annað ekki.

í öðru lagi hefi jeg það að athuga 
við tillöguna, — og það er aðalmótbár- 
an, — að þar er fje veitt alveg út í

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing)

óvissu. Þar er reyndar sagt, að hækka 
megi »að nokkru« styrkinn, en þetta 
»að nokkru« er býsna óákveðið, og gæti 
styrkurinn orðið feikihár, þrátt fyrir 
það þótt svo sje áskilið.

Jeg hefði kunnað best við, að till. 
hefði verið svo orðuð, að stjórninni væri 
falið að koma bátaferðum á Faxaflóa I 
hentugt horf, og að henni hafði verið 
heimilað að hækka styrkinn til ferðanna 
alt að einhverri ákveðinni upphæð, en 
ekki alveg óákveðið, eins og jeg tel að 
liggi í till. þessari.

Þessu vildi jeg gera grein fyrir áður 
en til atkvæða væri gengið, svo að 
deildarmönnum væri Ijóst, af hverju 
öll fjárveitinganefndin var ekki hjer á 
einu máli.

Frsin. (Krislinn Daníelsson):
Háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) lýsti yfir 
því, að hann hafi verið ósamþykkur 
meiri hluta fjárveitinganefndar um að 
veita óákveðinn styrk til ferðanna, og I 
annan stað væri hann ósamþykkur til- 
lögunni um það að fela ákveðnu fje- 
lagi ferðirnar. Jeg færði áðan rök fyr- 
ir því, að miklu líklegra væri, að Eim- 
skipafjelagið yrði heppilegra en önnur 
fjelög til þess að halda uppi Faxaflóa- 
ferðunum. Það er öflugasta fjelagið, sem 
um er að ræða, og á því er einmitt þörf, 
að fjelagið, sem tekur ferðirnar, hafl 
bein í hendi. Því meiri líkur eru 
til, að starfið verði vel leyst af hendi. 
Um þetta voru samgöngumálanefndirnar 
samdóma.

Hitt getur verið álitamál, hvort heppi- 
legra væri að ákveða hækkunina á 
styrknum í tillögunni. Nefndunum þótti 
heppilegra að fastbinda hann ekki við 
ákveðna upphæð. Gæti það gert örð- 
ugra um samninga við fjelög, sem vilja

89
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taka að Bjer ferðirnar, og jafnvel komið 
í veg fyrir, að nokkur bót verði á sam- 
gönguleysinu ráðin. Svo mikið er víst, 
að fjelaginu, sem styrkinn bafði að und- 
anförnu, þótti hann alls ófullnægjandi, 
enda hætti það reglulegum ferðum á 
miðju ári, og það mörgum til mikils 
baga. Jeg segi þetta ekki fjelaginu til 
laats. Þvi hefir víst verið vorkunn, þar 
sem vitanlegt er, að kol hafa hækkað 
mjög í verði. En sama er um óþæg- 
indin, sem hjeraðsbúar höfðu af sam- 
gönguteppunni, að segja fyrir því. Jeg 
veit til, að Borgnesingar kvörtuðu; var 
ástandið, sem þeir áttu við að búa, þó 
hátið hjá ástandinu á Suðurnesjum. 
Þangað var engum ferðum haldið uppi. 
Hefir svo mikið ólag verið á þessu, að 
nauðsynlegt er, að þing og stjórn reyni 
að greiða úr vandræðum hjeraðsbúa. 
Jeg hefi trú á, að Eiraskipafjelagið eigi 
best með að sjá fyrir þörfum hjeraðs- 
búa, en annars eru mjer jafnkærar 
allar útgerðir, sem leysa starfið vel af 
hendi. Vil jeg og sjerstaklega geta þess, 
að einkis mundi fremur óskað en að 
skipstjórinn, sem nú hefir annast þessar 
ferðir, hjeldi því áfram, því að hann 
hefir getið sjer traust alraennings og hið 
besta orð, sem gætinn atorku- ogdugn- 
aðarmaður.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 10 : 1 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. með 11 shlj.

atkv.

Á 28. fundi i Ed., mánudaginn 27. 
maí, var till. tekin til s i ð a r i u m r. 
(A. 198).

Frsm. (Kristinn Daníelsson):
Jeg hefi litlu við það að bæta, sem jeg 
sagði við 1. umr. Jeg vil að eins end- 
urtaka það, að með till. þessari er mál- 
ið að mestu leyti lagt í hendur stjórnar- 
innar, og er farið fram á það, að hún 
hafi óbundnar hendur til að hækka 
styrkinn að nokkru, ef ekki fást viðun- 
andi samningar á annan hátt.

ATKVGR.
Till. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. 

til Nd.

Á 33. fundi í Nd., þriðjudaginn 28. 
maí, var útbýtt

Tillögu til flingsályktunar um bátaferð- 
á Faxaflóa,
eins og hún var samþ. við síðari umr. 
í Ed. (A. 232).

Á 34. fundi i Nd., miðvikudaginn 29. 
raaí, var till. tekin til f y r r i u m r.

Þórarinn Jónsson: Jeg vildi
skýra háttv. deild frá, hvernig till. þessi 
er komin fram. Hún kemur frá sam- 
göngumálanefndum beggja deilda. Til- 
efnið er það, að nú sem stendur eru 
ferðir þessar i þeim vandræðum, að full 
ástæða er til að leita fyrir sjer og breyta 
um til batnaðar, ef þess er nokkur 
kostur.

Bátur sá, sem haldið hefir uppi þess- 
um ferðum, er nú í lamasessi, og ekki 
líklegt, að unt verði að nota hann fram- 
vegis. Á hinn bóginn er það öllum 
kunnugt, að kvartað hefir verið um 
talsverða óreglu á ferðum þessa báts, 
og fjelag það, er að honuin stendur, 
hefir verið frekt & styrk úr landssjóði. 
Þannig komu á síðasta þingi tilmæli um
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aukinn styrk, uppbót á kolaverði, er 
nam kringum 12,000 kr. Samgöngu- 
málanefndin vildi ekki fallast á þetta, 
og var þessum tilmælum ekki sint. í 
vetur færðist fjelagið undan því að 
halda uppi ferðum fyrir landssjóðs- 
styrkinn. Bauðst þá allgóður bátur til 
ferðanna fyrir sama styrk, og varð það 
til þess, að fjelagið gekk að því að 
halda uppi ferðunum fyrir styrkinn. 
Sýnir þetta ijóslega, að styrkurinn heflr 
verið nægilega hár.

Samgöngumálanefndunum datt þvi i 
hug, að tiltækilegt væri að leita Eim- 
skipafjelags íslands. Gerðu þær tilraun 
til að leita álits og umsagnar stjórnar 
Eimskipafjelagsins, en hún sá sjer eigi 
fært að gefa ákveðið svar. Taldi hún 
ýms tormerki á þessu, það lægi fyrir 
utan verkahring fjelagsins, eins og nú 
væri ástatt. Þó gaf hún ekki afsvör, og 
töldu nefndirnar því rjett, að lands- 
stjórnin hjeldi áfram þessum málaleit- 
unum við fjelagið.

En fáist þessu ekki framgengt, er til- 
ætlunin með till. að tryggja þó ferð- 
irnar á annan hátt.

Fjelag það, sem haldið hefir uppi ferð 
unum, hefir spurst fyrir um, hvort það 
mætti ekki búast við styrk framvegis, 
ef kostur væri á að útvega nýjan bát. 
Nefndin svaraði því svo, að hún kvaðst 
eigi geta ákveðið neitt um það, en hún 
myndi með till. sínum sýna, hvernig 
hún tæki í málið. Og nú er þessi till. 
komin fram, er sýnir álit nefndarinnar.

Nefndin fjekk ábyggilegar upplýsing- 
ar um það, að ýmsir menn í Borgar- 
firði væru fúsir á að eiga hlut í skipi, 
er hjeldi ferðunum uppi. Hins vegar 
væru margir því andvígir, að þetta 
sama fjelag hjeldi áfram ferðunum.

Það mun óþarfi að taka fram, hve 
afaráríðandi þessar ferðir eru. Þær eru 
aðal8amgönguliðurinn milli Suður- og 
Norðurlands og Suður- og Vesturlands. 
En eins og kunnugt er, er þeim nú haldið 
uppi af svo litlum bát, að alger óhæfa 
er. Jafnframt því, sem lífí manna er 
stöðug hætta búin með slikum bát, get- 
ur hann tepst vegna veðura fleiri daga 
samfleytt, og það að sumarlagi, og sjá 
allir, hvilíkt ómetanlegt tjón slíkt getur 
orðið öllum, sem hlut eiga máli. Auk 
þess hefir hann engan veginn fullnægt 
flutningaþörfinni með þeirri áætlun, er 
hann hefir haft. Er þvi áríðandi, að 
stjórnin taki málið að sjer og sjái fyrir 
nægilega stóru skipi, er tryggi heilsu og 
líf manna og geti fullnægt flutninga- 
þörfinni, sem er allmikil.

Það er því von raín, að þessi till. nái 
fram að ganga.

Pjetur Ottesen: Jeg vil leyfa 
mjer að þakka háttv. samgöngumála- 
nefnd fyrir undirtektir hennar undir þá 
málaleitun okkar þingmanna Mýra- og 
Borgarfjarðarsýslu, að ráðin yrði bót á 
því öngþveiti, sem nú er komið í með 
bátaferðirnar í Faxaflóa, og áhuga henn- 
ar á þvi, að undinn verði bráður bugur 
að því, að eitthvað verði gert í þessu 
mikla nauðsynjamáli. Jafnframt vil jeg, 
til árjettingar því, sem háttv. 1. þm. 
Húnv. (Þór. J.) tók fram, beina þeim 
tilmælum til hæstv. stjórnar, að hún láti 
ekki undir höfuð leggjast að gera það, 
sem kostur er á, til þess að koma ferð- 
unum í viðunanlegt horf.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. í e. hlj.

83*
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. vísað til síðari umr. í e. hlj.

Á 36. fundi í Nd., föstudaginn 31. 
mai, var till. tekin til s í ð a r i u m r. 
(Á. 232).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Ti.ll. sarnþ. með 18 shlj. atkv. ogafgr.

sem
ályktun Alþingis.

(Sjá A. 285).

B. Um skipun nefnda.

1. Fuilveldisnefnd neSri deildar.
Á 3. fundi í Nd., miðvikudaginn 17. 

apríl, var útbýtt
TiUögu til þingsályktunar um skipun 

nefndar til þess að íhuga sjálfstœðismál 
landsins (A. 7).

Á 4. fundi í Nd., fimtudaginn 18. apríl, 
var till. tekin til meðferðar, h v e r n i g 
ræðaskuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 5. fundi í Nd., föstudaginn 19. apríi, 
var till. tekin til e i n n a r u m r .

Flm. (Bjarni Jónsson): Jeg ætla 
mjer ekki þá dul, að fræða háttv. þm. 
um, hver máttur fylgir frelsi og sjálf- 
stæði þjóðar; þó mun jeg leyfa mjer að 
drepa á eitt atriði.
8 Mönnum er kunnugt rit Ibsens, »Et 
Dukkehjem«, þar sem $agt er frá hús- 
freyju einni, Noru að nafni. Nú vil jeg 
biðja þá menn, er sjeð hafa það leikrit 
eða lesið, að setja sjer fyrir hugskots- 
sjónir muninn á þessari konu, rneðan

hún var brúða á heimili sínu, og síðan 
er hún stóð á eigin fótum og lærði, hver 
munurinn er á þvi, að láta aðra hugsa 
og framkvæma fyrir sig, og hinu, að 
gera alt á eigin ábyrgð.

Sami munur er á undirlægjuþjóð og 
fullvalda þjóð, sem ræður öllum gerðum 
sínum og ber ábyrgð á þeim. Hin fyr- 
nefnda mænir til yfirþjóðarinnar og bíð- 
ur þess, að hún uppljúki sinni hendi og 
seðji hjálenduna af náð sinni. Hin síð- 
arnefnda vakir sjálf yfir velferð sinni 
og herðir hverja taug til framkvæmd- 
anna og — lifir þar sem hin deyr.

Þetta er gamall og alþektur sannleik- 
ur, sem mannkynssagan sannar með 
ijósum og alþektum dæmum. Einkum 
er oss þetta kunnugt af vorri eigin sögu. 
Eftir því sem kúgunarloppan herti fast- 
ar að hálsi þjóðarinnar, eftir því urðu 
landsmenn úrræðaminni, en eftir því 
sem sjálfstæði vort jókst, eftir því hefir 
þjóðin orðið úrræðabetri.

Slíkt er á öllum timum mikilsvert, 
en einkum þó í Hjaðningavigum þeim, 
er nú standa yfir í heiminum.

SiðaBta þing sá þetta í fyrra og sá, 
að Í8lendingum var einkum þörf á því
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sjálfstæðismerki, er fáni nefnist, og að 
vel gat lif þjóðarinnar verið komið und- 
ir þvi, að hún hefði sinn eigin fána. 
Því að það er alkunnugt, að oft lá við, 
að Norðurlandaþjóðunum vrði neitað um 
alla vistaflutninga vestan um haf, og 
þá ekkert líklegra en að íslendingar 
yrðu útilokaðir frá þeim, ásamt hinum 
Norðurlandaþjóðunum, svo lengi, sem 
þeir sigldu undir fána einnar þeirra. 
Þar í liggur, að það að fá fánann við- 
urkendan er ef til vill eitthvert hið 
mesta bjargráð, sem ráðið verður þess- 
ari þjóð. Það er eitt af þvi, sem mest 
ríður á, og eitt af því, sem síst má drag- 
ast af öllum þeim bjargráðum, sem eru 
í framkvæmd.

Það er öllum kunnugra en frá þuríi 
að segja, að Alþingi samþykti þings- 
ályktunartill. til konungs um að breyta 
sínum eldri úrskurði um þann lítilfjör- 
lega fána, er vjer höfum fengið og al- 
drei þurfti að fá viðurkendan, og sumir 
hafa nefnt skattlandssvuntu, því að heira 
ilt er hverjum manni að sigla á landi 
og í landhelgi undir hverri þeirri dulu, 
er hann vill, jafnvel pótt hann vilji 
sigla undir svuntu konunnar sinnar, og 
að láta fullkominn farfiína koma í stað- 
inn.

En svarið er nú kunnugt orðið, — 
að þessari beiðni neitaði konungur, en 
þar var líka annað í svari hans. Hon- 
um þótti ekki gott að taka þetta mál 
eitt út úr sjálfstæðismálum lands þessa, 
Ijest heldur mundu kjósa að taka þau 
öll til athugunar í sameiningu. Það 
ætti sist að standa á oss Islendingum 
að taka þau fyrir öll í einu, ef liðugt 
yrði um viðurkenningu á íslenskum 
rjetti, en Alþingi tók fánann út úr vegna 
þess, að það var iífsnauðsyn að fá hann. 
En fáninn er auk þess fullveldismerki, 
eða að minsta kosti höfðum vjer þann 
formála bjer.

Vjer getum búist við, að höfð verði

nú á þinginu tvennskonar meðferð á 
þessu máli; önnur yrði sú, að tala við 
þann sendimann, sem konungur kynni 
að senda, eftir ummælum sínum við for- 
sætisráðherra. Ef hann gerir það, þá 
er það vitanlegt, að Alþingi muni sýna 
þá hæversku að tala við þann mann, 
og ef sá raaður heflr umboð af konungs 
hendi til þess að samþykkja allar rjett- 
arkröfur Islands, hreint konungssam- 
band og fullveldi (jus legationum, jus 
foederum ac tractatuum, potestas belli 
ac pacis), þá gæti sú aöferð orðið eins 
góð og hver önnur. Hin aðferðin gæti 
orðið með tvennum hætti, hinum harð- 
ara og hinum mildara. Ilinn harðari 
væri, að talið væri úrslitasvar það svar, 
sem þegar er komið, og að vjer rjeðum 
ráðum vorum eftir þvi. Þá er hiun 
mildari hátturinn, að þingið gæfi kon- 
ungi aftur kost á að veita fánann. En 
við hvora aðferðina um sig er hætta, 
ef þingmenn gæta sin ekki nje gæta 
þeirrar miklu nauðsynjar, sem á er 
raálinu.

í fyrri aðferðinni, sem jeg nefndi, cf 
sú aðferð væri liöfð, liggur liættan i 
því, að ef sá sendimaður, sein jeg nefndi, 
segði sem svo, að hann gæti ekki í ein- 
um svip samið um slíka hluti, og að 
heppilegast væri, að nefnd yrði scit af 
íslendingum og Dönum tíl þess að ræða 
um málið, þá frestast úrslitin, en það 
er að láta tækifærið fara fram hjá, gegna 
því ekki, þegar það ber að dyrum. 
Vona jeg, að þingmenn láti það ekki 
koma fyrir.

í mildari aðferðinni er sama hættan, 
frestunarhættan. Gerum ráð fyrir, að 
þingið samþ. frv. um fánann, og mundu 
menn auðveldlega verða sammála um 
það. En þegar fánafrv. er samþ., er 
þó ekki sama, hve nær það er borið 
upp fyrir konunginum, og skal jeg geta 
þess, að það er eiua skilyrðið, sem dygði 
til þess, að jeg greiddi atkv. meðslíkrj
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aðferð, að frv. yrði þegar borið upp fyrir 
konungi og svarið fengið áður en þessu 
þingi væri slitið. Þá verður fresthætt- 
an minni, ef slík aðferð er höfð, og það 
tel jeg ekki að eins sjálfsagt, heldur lifs- 
nauðsyn; það er að visu satt, að frestur 
er á illu bestur, en hitt hefir enginn 
sagt, að frestur væri á góðu bestur. Jeg 
tel það víst, að allir þeir báttv. þm., 
sem greiddu till. í fyrra atkv. sitt, og 
það voru allir þingmenn, hver einn og 
einasti, með nafnakalli. (M. Ó.: Hefir 
háttv. þm. ekki athugað, að það verður 
að bera málið undir þjóðaratkvæði og 
að hann hefir sjálfur óskað þess?) Jeg 
skal svara þessu strax. Ef háttv. þm. 
(M. 0) hefir lesið stjórnarskrána, mun 
hann hafa sjeð, að breytingar á sam- 
bandinu milli Islands og Danmerkur 
þarf að vísu að bera undir þjóðarat- 
kvæði þegar þingið hefir gengið frá 
þeim, en ekki fyr. Jeg tek þá aftur 
upp þráðinn í ræðu minni. Jeg hygg, 
að hver háttv. þm., sem greiddi málinu 
atkvæði sitt í fyrra og heyrt hefir um 
afdrif þess, muni nú hafa komið til þings 
staðráðinn í því að fara ekki aftur 
heim fyr en yfirlyki í þessu máli. Jeg 
skal taka það fram, að jeg segi þetta í 
mínu eigin nafni; jeg hefi ekki umboð 
til þess að segja þetta fyrir alla þá, sem 
á till. standa, en hygg þó, að jeg fari 
ekki langt frá þeirra vilja. Það kæmi 
mjer á óvart, ef nefnd þyrfti til þess að 
ákveða elíkt, eða gera tillögu um það, 
að roálinu skuli lokið áður en þingi 
slítur. En það er ekki sama, á hvern 
hátt þetta er gert eða hver aðferð er 
höfð, nje heldur hvernig snúist er við 
þeim málaleitunum, sem koma kunna 
frá hinni hliðinni. Og þess vegna hefir 
mjer og öllum öðrum tillögumönnum 
þótt þörf á að skipa nefnd til þess að 
athuga fánamálið sjerstaklega og öll 
sjálfstæðismál landsins; og vænti jeg, að 
ekki verði skiftar skoðanir um það.

Áður en jeg sest niður vildi jeg geta 
þe38, hverjar sigurvonir jeg tel íslandi 
nú á þessum tima í málinu. Er þá 
skjótt á að minnast, að þær ófriðar- 
þjóðir, sem nú heyja þetta langmesta 
strið, 8em verið hefir I heiminum, hafa 
allar haft það á oddinum og kveðið rikt 
að því, að þær berjist fyrir almennum 
mannrjettindum og fyrir rjetti smáþjóð- 
anna. Það er alkunnugt, að Englend- 
ingar og bandaþjóðir þeirra kveða ríkt 
að um þetta og að miðríkin meðal ann- 
ars hafa bjargað sjálfstæði Finnlands 
og Persalands.

Þess vegna er auðvitað, að nú er hug- 
arfar manna og stefna í heiminum oss 
8vo hagkvæm, að mikil von er um, að 
menn geti fengið málum vorum fram- 
gengt í sátt og samlyndi við þá þjóð, 
sem vjer erum í einskonar bandalagi 
við. En það, sem jeg tel enn meiri sig- 
urvon í þessu máli, er sá mikli viðburð- 
ur, er gerðist á síðasta þingi, og aldrei 
hefir fyr fyrir komið, sá, að allir þm. 
voru samtaka um þetta mál. Oss er 
kunnugt, hversu lengi frændur vorir í 
Noregi máttu b'erjast og glata vonum 
sínum jafnóðum og þær komu fram, 
vegna þess, að ekki fjekst samheldni. 
En þegar hún fjekst loksins, þá stóðst 
ekkert við; þá fengust rjettmætar kröf- 
ur þeirra uppfyltar með góðu og ófrið- 
arlaust. Jeg tel það mesta sigurvon og 
me3ta von um, að hamingja Islands 
hafi nú snúið við blaðinu og ætli að 
verða því góð, að háttv. þm. í fyrra 
hurfu allir að einu ráði um þessar kröf- 
ur, og vona, að ekkert það afl sje til, 
sem geti fengið nokkurn þm. til að 
hverfa frá málinu eða rjúfa þá sam- 
heldni, sem hepnaðist að ná á síðasta 
þingi.

Vil jeg þá að lokum minna menn á 
söguna um tækifærið. Maður nokkur 
sat á heimili sínu og heyrði, að barið 
var að dyrum, en hann var annaðhvort



Hngsáíyktanir um skípun nefnda.
Pnllveldisnefndar neðri deild. — Bjargráðanefnd neðri deildar.

1326Í325

að lesa í bók eða að kveikja í pípunni 
sinni, og lauk ekki upp fyr en um 
seinan; þá var gesturinn farinn En 
sá gestur var tækifærið. Og það kom 
aldrei að dyrum hans eftir þetta.

Það er traust mitt á skýrleika og 
trúmensku þeirra fulltrúa, sem þjóðin 
heflr sent á þetta þing, að þeir láti 
ekki tækifærið ganga frá dyrunum, því 
að það er sannast að segja, að vel geta 
liðið aldir áður tækifærið berji hjer aft- 
ur að dyrum.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Nefndarkosning.
Hlutfallskosning var viðhöfð, og komu 

fram 3 listar, merktir A, B og C, A- 
listinn frá Sjálfstæðisflokknum, B-listinn 
frá Heimastjórnarflokknum og C-listinn
frá Framsóknarflokknum, og voru á
þeim samtals jafnmargir þingmenn c
kjósa skyldi.

Forseti lýsti þvi kjörna í nefndina:
Magnús Pjetursson (Af B-listi*)
Jón Jónsson (- C-— )
Magnús Guðmundsson (- B-— )
Bjarna Jónsson (- A-— )
Þórarinn Jónsson (- B-— )
Svein Olafsson (— C- — )
Matthias Ólafsson (- B-— )

(Sbr. og A. bls. 545).

2. Bjargráðanefnd neðri deildar.
Á 4. fundi í Nd., fimtudaginn 18. 

april, var útbýtt
Tíllögu til þingsdlyktunar um skipun 

bjargráðanefndar (A. 9).
Á 5. fundi í Nd., föstudaginn 19. apríl,

var till. tekin til meðferðar, h v e r n i g 
r æ ð a 3 k u 1 i.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 6. fundi í Nd., laugardaginn 20. 
apríl, var till. tekin til e i n n a r u m r.

Flm. (JSrundur Brynjólfsson):
Á síða8tliðnu þingi var flutt till. sam- 

hljóða þeirri, er hjer liggur fyrir. Jeg 
býst við þvi, að allir telji nú ekki síð- 
ur en þá þörf á að gera einhverjar ráð- 
stafanir mönnum til bjargar. Dýrtið og 
atvinnuleysi þrengir nú að miklu meir 
en nokkru sinni fyr. Horfurnar á því, 
að sjávarútvegurinn, helsti bjargræðis- 
vegur þjóðarinnar og aðaltekjulindin, 
geti starfað, eru því miður iskyggilegar, 
og ýmsar aðrar atvinnugreinar standa 
nú mjög svo höllum fæti sakir dýrtíðar 
og ýmsra annara erflðleika, er af heims- 
styrjöldinni leiða.

Eitthvert allra helsta verkefni þessa 
þings er að reyna að hjálpa við at- 
vinnuvegum landsmanna til sjávar og 
sveita, svo að þeim verði starfað sem 
allra mest, og helst að það verði gert 
svo mikið, sem orka og tæki leyfa. Ef 
þingið gæti þannig greitt fyrir atvinnu- 
vegum landsmanna, að þeir gætu starf- 
að í fullu fjöri eða því sem næst, þá er 
það eflaust það langbesta, sem það get- 
ur gert í dýrtíðarmálunum. Það er holi- 
asta hjálpin fyrir hvern einstakling 
þjóðfjelag8ins og þjóðina alla í heild 
sinni.

Það er engum efa bundið, að dýrtiðin 
og atvinnuleyéið sverfur langmest að 
kauptúnabúum. Er slíkt eðlilegt, þar 
sem sjávarútvegurinn hefir rýrnað svo 
tilfinnanlega, og þessi fáu skip, sem eftir 
eru í landinu, hafa sumpart lítið eða þá 
alls ekki neitt getað stundað veiðar,
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Bakir dýrleika og skorts á þeim nauð- 
8ynjum, er til útgeröarinnar þarf. Gæti 
þingið á einhvern hátt ljeð þessum at- 
vinnuvegi lið, svo að hann gæti starf- 
að, þá mundi sú ráðstöfun verða til 
hagsælda landi og lýð. Og þótt svo 
kynni að fara, að ekki reyndist kleift 
að halda öllum fiskifleytunum til veiða, 
þá getur það, sem miuna er, verið til 
bóta, en því meira sem að því væri 
gert, þess betra.

Þetta mundi kaupstaðabúum þekkasta 
liðsinnið, og jeg er ekki í neinum efa 
um það, að það mundi í reyndinni verða 
ódýrasta og á allan hátt notadrýgsta 
hjálpin.

Verkefui þessarar nefndar er ærið 
mikið og vandasamt. Og þótt jeg viti, 
að allir þm. muni leggja lið sitt til að 
gefa bendingar um, á hvern hátt unt 
sje nð verjast atvinnuleysi og skorti í 
landiuu, þá er það þó aðalætlunarverk 
þessarar nefndar að ieggja á. ráðin, 
hvernig þjóðin best getur varist dýrtíð- 
inni með öilum hennar afleiðingum. Því 
miöur eru nú horfur á því, að erfitt verði 
að koma raeð þau ráð, er að verulegu 
haldi megi koma.

En þótt útlitið sje nú svona ískyggi- 
legt, þá verðum við að vona, að þetta 
þing beri giftu til þess að ráða þjóðinni 
þau bjargráð, er henni megi að veru- 
legu liði verða. Það cr nú alkunnugt, 
að þjóðin væntir mikils af þinginu i 
þessum efnum. Og það er öldungis 
rjettmætt, að þjóðin vænti sliks af fuli- 
trúum sínum. En af öllu þvi, sem þing- 
ið gerir, hag þjóðarinnar til viðreisnar, 
er það hollasta og hagfeldasta hjálpin 
að halda við atvinnuvegunum. Jeg býst 
við, að vjer allir flutningsmenn till. sje- 
um þeirrar skoðunar, að þetta liðsinni 
væri hið allra besta.

Sje jeg svo ekki ástæðu til að fjölyrða

frekar um till. þessa, þvi að jeg skoða 
hana sem sjálfsagða.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. í e. hlj. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Nefndarbosning.
Hlutfallskosningu var beitt. Fram 

komu 3 listar, A-listi frá Sjálfstæðis- 
flokknum, B Iisti frá Heimastjórnar- 
flokknum og C-lísti frá Framsóknar- 
flokknum, og voru samtals á listunum 
jafnmargir menn og kjósa skyldi í nefnd- 
ina.

Forseti lýsti því kjörna ínefndina:
Pjetur Jónsson 
Jörund Brynjólfsson 
Sigurð Sigurðsson 
Bjarna Jónsson 
Sigurð Stefánsson 
Þorstein Jónsson 
Björn Kristjánsson

(Af B-lista) 
(- C- - ) 
(- B- - ) 
(- A- - ) 
(— B- — ) 
(- C- - ) 
(- B- - )

Bjarni Jónsson gekk úr nefndinni 29. 
apríl, og tilnefndi i sinn stað, með ráði 
Sjálfstæðisflokksins,

Pjetur Þórðarson 
(Sbr. og A. bls. 545—546).

[Skýrsla um störf nefndarinnar er á 
þgskj. 508].

3. Verslunarmálanefnd.
Á 6. fundi i Nd., laugardaginn 20. 

april, var útbýtt
Tfflögu til þingsályktunar urn að skipa 

nefnd til fess að athuga verslunarfram- 
kvœmdir landsins (A. 19).

Á 8. fundi í Nd., þriðjudaginn 23. 
april, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.
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Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 9. fundi í Nd., miðvikudaginn 24. 
apríl, var till. tekin til e i n n a r u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 10. fundi í Nd., föstudaginn 26. 

april, var till. aftur tekin til e i n n a r 
umr. (A. 19, 25, 26).

Flm. Gísli Sveinsson): Jeg býst 
ekki við, að jeg þurfi að svo stöddu að 
hafa langan formála fyrir þessar till. 
Það, sem í stuttu máli vakir fyrir oss 
tillögumönnum, og jeg býst við allri hv. 
deild, er, að þetta efni, sem till. fjallar 
um, sje athugað og rannsakað. Býst 
jeg ekki við, að það verði ágreinings- 
efni. Þarf ekki að taka það fram, að 
þetta mál, verslunarmálið, er eitthvert 
mikilvæga8ta umhugsunar- og viðfangs- 
efni þings og stjórnar síðan ófriðurinn 
hófst, og mun verða það meðan hann 
geisar. Ekkert mál er eins mikilvægt 
og þær framkvæmdir, bæði út á við og 
inn á við. Þess vegna hefir og lands- 
stjórnin verið í mesta vanda stödd, og 
þingið hefir lagt hina mestu áhersiu á 
þessar ráðstafanir. En um leið og þetta 
mál er svo mikilvægt, þá er það og 
eðlilegt, að þvi sje fylgt með mikilli 
athygli, ekki einungis á þingbekkjum, 
heldur og úti um alt landið. Það er 
mjög svo eðlilegt, þvi að þessar fram- 
kvæmdir snerta hagsmuni alls almenn- 
ings, hvað öflun nauðsynja og verðlag 
snertir og annað, er þar að lýtur.

Stjórnin hefir nú um nokkurn undan- 
farinn tima haft með höndum þær fram- 
kvæmdir, sem hún hefir aldrei haft 
slíkar áður, og fáa mun hafa dreymt 
um að komast mundu i hendur stjórn- 
inni. Þá er það og, að landsstjórnin

Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

hefir sætt allmiklum aðfinslum út af 
framkvæmdum sínum og ráðstöfunum i 
þessu efni. Hafa þær oft þótt orka tví- 
mælis, bæði gagnvart vilja þingsins og 
eins, hvort hyggilega væri að farið. 
Þingið befir að sjálfsögðu ekki gert 
annað i þessum framkvæmdum en að 
fela 8tjórninni i stórum dráttum að fara 
með málið. Þessar framkvæmdir hafa 
að mestu snúist um og verið innifaldar 
i landsversluninni. Fram að siðustu 
timum hafa allar þessar framkvæmdir 
hvílt á herðum stjórnarinnar, og þótt 
landsverslunin sje nú komin i annara 
hendur, þá er þó svo, að stjórnin ber 
ábyrgð á rekstri hennar fyrir þingi og 
þjóð.

Jeg hygg það mála sannast, að al- 
menningi úti um land sje ekki umhugað 
um annað meira en að þingið komist 
að sem ábyggilegastri niðurstöðu um 
það tvent, fjármálin og þær mikilsverðu 
ráðstafanir, er stjórnin hefir gert í versl- 
unarmálinu. Býst jeg við, að enginn 
þingmaður vilji svo heim koma af þingi, 
að hann geti ekki sagt kjósendum gerla 
af þessum framkvæmdum. Það á hjer 
líka við, sem sagt var um till., sem 
hjer var nýlega á ferðinni, um að fjár- 
hagsnefnd athugaði fjárhag landsins, að 
alt þetta er svo best, að öllum sje ljóst, 
hvað verið er að gera og gert hefir 
verið. Það er áriðandi, ekki að eins 
fyrir allan landsins lýð, heldur og frá 
mínu sjónarmiði hvað mikilvægast fyrir 
landsstjórnina, sem annaðhvort hefir 
farið með eða á að fara með málin. 
Því er till. orðuð svo, að athuga skuli 
verslunarframkvæmdirlandsins, bæði inn 
á við og út á við, og ráðstafanir allar, 
sem gerðar hafa verið og hjer að lúta. 
Það liggur í till. þessari, að nefndin á 
sjerstaklega að athuga þær framkvæmd- 
ir, sem þegar hafa fram farið. En henni 
er ekki ætlað að gera till. um framtíð-
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arfyrirkomulag, nema þær tillögur leiði 
beint af rannsókn hennar. Það er hlut- 
verk bjargráðanefndar að koma með 
till. um bjargráð í framtíðinni. En vafa- 
laust er mikið unnið við það, bæði fyr- 
ir þá nefnd og oss þingmenn og hæstv. 
stjórn, að fá að vita, hvernig í öllu ligg- 
ur, þvi að af þvi geta allir þessir aðilj- 
ar væntanlega lært eitthvað nytsamt 
um það, sem fram undan er. Ef nefndin 
kemst að þeirri niðurstöðu, að mikið af 
þessum ráðstöfunum hafi verið hyggi- 
legar, þá er ástæða til að ætla, að þing- 
ið vilji halda sömu braut í aðalatriðun- 
um. En komi hitt í Ijós, að ráðstafan- 
irnar hafi verið athugaverðar, þá má 
hins vegar ætla, að þingið fari aðra 
leið, reyni að finna önnur bjargráð.

Því er nú ekki að leyna, eins og jeg 
vjek að áðan, að mjög tíðrætt hefir orð- 
ið um ýmsar framkvæmdir og ráðstaf- 
anir stjórnarinnar; sjerstaklega hafa 
komið fram i blöðum landsins allmikl- 
ar aðfinslur og óánægja með ýmislegt, 
sem landsstjórnin hefir gert eða orðið 
að gera í þessu efni. Jeg býst við, að 
landsstjórnin liti svo á, sem hún hafi 
orðið að gera alt, sem hún gerði. Sumt 
heflr að sjálfsögðu verið þannig vaxið, 
að hún varð að gera það, en um margt 
eru menn ekki á eitt sáttir. Þetta er 
þá það, sem nefndin á að gera meðal 
annars: að athuga, hvað nauður rak til 
að gera, ef um ráðstafanir er að tala, 
sem ekki eru álitnar heppilegar. Jeg 
býst við, að öllum sje kært, að það 
sanna leiðist i ljós um þau efni, og sjer- 
staklega þar sem aðfínslur hafa verið 
svo miklar, sem raun er á orðin, og 
jeg skil svo raddir, sem hingað til hafa 
komið frá stjórninni, sem henni sje 
þetta kært, — svo að bert gæti orðið, 
hvað rjett er.

Það er lika vist, að allur almenning- 
ur á heimtingu á að vita deili á þessu, 
því að bæði nú og eins að lokum verð-

ur það almenningur, sem þetta kemur 
niður á og á þessu fær að kenna, því 
að það gefur að skilja, að þetta er alt 
gert vegna almennings, en ekki vegna 
einstakra manna, nje heldur til að þjóna 
neinni einstakri stefnu, geri jeg ráð 
fyrir. Alt það, seru hjer heyrir undir, 
er svo margháttað og víðtækt, að það 
er ekki ijett að fara að rekja það hjer, 
enda er það nefndarinnar verk; en líka 
er hitt, að svo mikið verkefni er það, 
sem fyrir henni liggur, að mikil spurn- 
ing getur verið um það, hvort ein nefnd, 
þótt vel skipuð sje, geti leyst það af 
hendi á svo skömmum tíma, sem bjer 
á þe38u aukaþingi hlýtur að vera af- 
skamtaður, — en hins vegar er það 
skylda vor að gera gangskör að því, 
að reyna að komast sem fyrst að ein- 
hverri ábyggilegri niðurstöðu ura höf- 
uðatriðin, eftir því sem timinn vinst til.

Undir þetta verksvið væntanlegrar 
nefndar heyrir að sjálfsögðu öll vöru- 
útvegun, vörusala, leiga á skipum, ráðn- 
ingar starfsmanna og sendimanna til 
útlanda og, eins og nú stendur á, vá- 
tryggingar skipa og ráðstafanir með þau 
o. fl. Menn kannast við öll þessi at- 
riði, m. a. vegna þess, að þau hafa öll 
verið á döfinni í umræðum í blöðunum, 
og einnig verða að heyra hjer undir 
ráðningar manna í þjónustu landsstjórn- 
arinnar bjer á landi, — ekkert af þessu 
verður skilið undan þeim verslunar- 
framkvæmdum og ráðstöfunum, sem 
gerðar hafa verið, og skylda nefndar- 
innar er að taka þetta frá sem flestum 
hliðum, til þess að komast á öruggan 
grundvöll, — og ber þá að því að gæta, 
að öll þessi mál hafa orðið að vera 
sameinuð í höndum landsstjórnarinnar, 
eins og málum var skipað í öndverðu, 
þegar farið var að taka þetta til með- 
ferðar af þingi og stjórn þegar í ófrið- 
arbyrjun.

Jeg býst ekki við, að ágreiningur
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verði í þessari háttv. deild um þessi 
grundvallaratriði till, og býst ekki við, 
að hjer komi fram út af þessari till. 
neinn vottur um nokkra fyrirmáls- 
taugaveiklun, eins og átti sjer stað hjer 
í deildinni fyrir skömmu, er rætt var 
um aðra till., því að niðurstaðan á slíkri 
rannsókn getur ekki verið öðruvisi en 
til hagsmuna fyrir alla. (B. J : Hvað 
nefndi háttv. þm., og hvað á hann við?). 
Jeg nefndi það fyrirraáls-taugaveiklun, 
en till , sem jeg átti við, var til umr. 
á síðasta fundi, og var um að athuga 
fjárhagsástand landsins. Jeg skal að 
gefnu tilefni geta þess, að það kom 
ekki fram hjá hæstv. fjármálaráðherra, 
sem mjer sýnist fara að ókyrrast.

Hjer er komin fram brtt. við þessa 
till, á þgskj. 25, sem vill gera þá 
breytingu, að skipa ekki sjerstaka nefnd 
til þess að athuga þetta mál, heldur 
fela það bjargráðanefnd; að öðru leyti 
legg íeg alveg sömu merkingu í þessa 
till. Mjer virðist nú, að best sje að fara 
varlega í að blanda alt of miklu saman 
við það, sem bjargráðanefnd hefir feng- 
ið og á að gera; mörgura viiðist líka, 
sem bjargráðanefnd muni eiga að hafa 
talsvert. að starfa, þar sem hún á að 
bera á herðum sjerstaka umönnun fyrir 
þvi, sem gera beri til þess að halda líf- 
inu í þjóðinni framvegis, á meðan þetta 
ástand ríkir. Það var af þeim sökum, 
að os3, sem þessa till. berum fram, 
þótti ekki rjett að fara aðra leið en þá, 
að sjerstök nefnd yrði skipuð til að at- 
huga þessi mál, svo og af því, að hjer 
á þingi er mjög misjafnt skipað niður 
störfum; sumar nefndir hafa mikið' að 
gera, en sumar ekkert. Það væri því 
alveg óráð að demba öllum þeim mál- 
um, sem ætla mætti að þyrfti mest 
vinnubrögð við, í þá nefnd, sem líkleg- 
ast væri að mest hefði að starfa á 
þessu þingi. Það er ekki nema eðli-

legt, að menn vilji skifta sem mest 
störfunum, til þess að koma einhverju 
áfram. Jeg býst því við, að jeg og 
fleiri verði á móti þvi, að þessi mál- 
efni verði falin bjargráðanefnd, og leggj- 
um áherslu á, að hjer þurfi sjerstaka 
nefnd, ef vel á að vera.

Þá hefir komið fram brtt. við þessa 
áminstu brtt, sem fer i þá átt, að ef 
málið fari ekki í sjerstaka nefnd, þá 
sje því ekki visað til þeirrar nefndar 
hjer i deildinni, sem á að annast um 
os8 i framtíðinni, bjargráðanefndarinnar, 
heldur til fjárhagsnefndar, og það er 
víst um það, að fjárhagsnefnd kemur 
ekki til að hafa að sama skapi jafn- 
mikið starf og bjargráðanefnd. Fyrir 
þá sök tel jeg það heppilegra, ef mál- 
ið verður ekki falið sjerstakri nefnd, 
sem jeg þó teldi heppilegast, — að það 
fari þá ekki til bjargráðanefndar, held- 
ur til fjárhagsnefndar — og bjargráða- 
nefndin sje þannig losuð við þau störf, 
sem ekki hljóta beint að heyra undir 
hana. Jeg og fieiri munum þvi haga 
038 þannig gagnvart þessu atriði, að 
fylgja því heldur, að þetta mál fari í 
fjárhagsnefnd, en munum bvo greiða 
atkv. móti aðalbrtt., að það fari í fasta- 
nefnd, en að skipiið verði sjerstök 
nefnd.

Jeg ætla nú ekki að fjölyrða meira 
um málið að sinni, en vil biða undir- 
tekta manna og gera þá athugasemd, 
ef mjer þykir þess þurfa.

Atvinnumálaráðherra (S. J.):
Það vill svo vel til, að jeg þarf ekki 
að tefja tíma háttv. deildar, nje heldur 
lengja þingtíðindin, því að flest það, 
sem háttv. flm. (G. Sv.) tók fram, get 
jeg sætt mig við. Verelunarmálið er 
eitt hið stæreta verkefni fyrir þing og 
landsstjórn, og því nauðsynlegt, að alt 
sje þar sem Ijósast og best athugað, því

84*
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að af þvi má sjálfsagt margar bending- 
ar fá til athugunar í framtíðinni.

Jeg hefi þvi ekki annað að segja en 
það, að jeg get i umboði stjórnarinnar 
lýst yfir þvi, að stjórninni sje það alls 
ekki ókært, að verslunarmálið sje sem 
best rannsakað á þessu þingi og gert 
kunnugt almenningi, að því leyti, sem 
háttv. nefnd velur úr fleiri eða færri 
atriði, sem hún vill taka sjerstaklega 
fram.

Sveinn ólafsson: Jeg hefi ásamt 
þrem öðrum deildarmönnum leyft mjer 
að koma frara með brtt. á þgskj. 25. 
Breyting sú, sem við leggjum til, er 
ekki önnur en það, að málinu verði, í 
stað þess að setja það í sjerstaka nefnd, 
vísað til bjargráðanefndar, og henni þá 
ekki að eins falið að rannsaka það, 
eins og aðaltill. gerir ráð fyrir, heldur 
líka að leggja það fyrir háttv. þingdeild, 
svo að þm. ættu kost á að fara nokkru 
fróðari en þeir komu.

Jeg segi þetta vegna þess, að í fyrra 
var háttv. þm. ekki svo fylliiega ljós 
niðurstaða bjargráðanefndar i ýmsum 
bjargráðum, sem æskilegt hefði verið, 
og voru þess vegna spurðir í þaula, 
þegar út í sveiti'rnar kom. Jeg ætla 
ekki að bera brigður á það, sem háttv. 
flm. (G. Sv.) sagði um nauðsynina á 
þessari rannsókn; það er víst öllum 
Jjóst, að hún er alveg sjálfsögð, en að 
við komum með brtt. í þessu atriði staf- 
ar af þvi, að við vitum, að bjargráða- 
nefnd hefir hvort sem er flest plögg til 
þessa hlutar, og hefir fengist við þetta 
að undanförnu, og bestar tilfæringar til 
að leysa þetta af hendi. En ef skipuð 
væri sjerstök nefnd, myndi hún í mörg- 
um tilfellum þurfa að bera sig saman 
við bjargráðanefnd og leita upplýsinga 
til hennar, svo að nefndin, eins og 
háttv. flm. (G. Sv.) sagði, hefði að öll- 
um likindum ekki tök eða tíma til að

framkvæma þessa rannsókn. Einmitt 
af því, eins og jeg sagði áður, ætti 
bjargráðanefnd að hafa betri tök á að 
gera þetta, af því að hún hefir fengist 
við slíka rannsókn áður.

Það, sem háttv. flm. (G. Sv.) talaði 
um verkefni nefndarinnar, er sjálfsagt 
fle8t rjett, en jeg er þó ekki viss um, 
að undir hennar verkahring heyrí ráðn- 
ing þeirra manna, sem hafa verið send- 
ir til annara ianda i ýmsum erindum. 
Mjer finst það eitt skifta máli, að mann- 
icn þurfti að senda, en hitt miklu siður, 
hvera vegna þessi maður var ráðinn, en 
ekki hinn, þvi að um siikt má altaf 
deila. En það er að sjálfsögðu rjett, að 
alt, sem lýtur að verslunarviðskiftum, 
skipakaupum og skipaleigu, heyrir und- 
ir hana, og það girnist almenningur 
mjög að fá glöggar og itarlegar skýrsl- 
ur um, og hefir því meiri þörf á að fá 
þær, sem frásagnir um þá hluti eru tölu- 
vert ýktar og úr lagi færðar. En nú 
er alt verslunarstarf landssjóðs ekkert 
annað en bjargráðastarfsemi og á sem 
slikt heima hjá bjargráðanefnd.

Það er ef til vill ekki út af eins há- 
tíðlegur blær á þvi, að fá bjargráðanefnd 
þetta til meðferðar, eins og að kjósa 
sjeretaka nefnd, .en af því að bjargráða- 
nefnd vissulega hefir betri föng á þess- 
ari rannsókn en nokkur önnur nefnd i 
þinginu, þá vil jeg eigi láta þann við- 
hafnarblæ ráða raeiru en merg málsins.

Jeg hefi nú nefnt ástæður vorar fyrir 
þessari brtt, en um brtt. við brtt., á 
þgskj. 26, verð jeg að segja, að mjer 
kemur það undarlega fyrir sjónir, að 
háttv. flm. hennar (E. A.) skuli leggja 
það til nú, — sem áður var flm. þeirr- 
ar tilJ. — að skipa sjerstaka nefnd. Jeg 
hefði búist við, að hann hjeldi fast við 
þá till., og þar sem fjárhagsnefnd hefir 
miklu lakaii skilyrði tii þess heldur en 
bjargráðanefnd, og auk þess að sjálfrar 
sinnar dómi störfum hlaðin, þá get jeg
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ekki felt mig við, að hún verði ofan á 
eða hafi tíma til að leysa starfið viðun- 
anlega af hendi.

Einar Arnórsson: Það eru að 
eins nokkur orð, út af því, sem háttv. 
þm. (Sv. 0.) sagði, að hann furðaði sig 
á þvi, að jeg hefði komið með brtt. við 
brtt. hans og fjelaga hans, á þgskj. 25. 
Það er ekki svo furðulegt, því að þótt 
jeg álíti, að málið eigi að fara í sjer- 
staka nefnd, og flytji till. um það, þá 
get jeg hugsað sem svo, að raeiri hl. 
háttv. deildar geti orðið með því, að 
roálið fari ekki í sjeretaka nefnd, og þá 
er till. háttv. þm. (Sv. Ó.) að fela það 
bjargráðanefnd. En fari það ekki til 
sjeretakrar nefndar, þá fiust mjer hyggi- 
legra að fela það fjárhagsnefnd. (B. J.: 
Eða alÍ8herjarnefnd). Það getur líka 
komið til mála. En mjer finst rjettara 
að skipa því í fjárhagsnefnd. Það er 
bjargráðanefnd, sem tekur til athugunar 
öll þau mál, er snerta bjargráð fram- 
tíðarinnar, en þetta er fremur endur- 
skoðun en bjargráðaatriði, og þau störf, 
sem snerta endurskoðun, eiga að fara 
til fjárhagsnefndar, ef þau eru ekki svo 
merk, að skipa þurfi sjerstaka nefnd. 
Jeg veit að visu ekki, hve mikið bjarg- 
ráðanefnd hefir að gera, en hins vegar 
finst mjer, að fjárhagsnefnd hafi svo 
miklu minna að gera, því að á þessu 
þingi kemur t. d. engin landsreikninga- 
endurekoðun, og hvort hún fær nokkur 
skattamál eða ekki skal jeg láta óságt; 
jú, eftir yfirlý8ingu hæstv. fjármálaráð- 
herra fær hún eitt skattamál, sem enn 
er ekki komið fram. En jeg efast ekki 
um það, í hvora nefndina sem það kann 
að verða sett, að þá sjeu þær báðar vel 
hæfar til þess að fara með það, svo að 
það er ekki þess vegna, að jeg tel það 
ekki gerlegt að skipa því til bjargráða- 
nefndar, heldur af því, að hún licfir nóg

að fáat við, þó að þetta fari fram hjá 
henni.

Sigurðnr Stefánsson: Jeg skal 
játa það, að mjer kom það dálitið á 
óvart, að þetta mál, sem till. á þgskj. 
19 fjallar um, ætti að fara í bjargráða- 
nefnd. Jeg spurði sjálfan mig, hvort 
því mundi þannig varið, að þessir hv. 
þm., sem standa á þgskj. 25, vildu að 
nokkru leyti stemma stigu fyrir till. 
vorri, sem er á þgskj. 19, með því að 
verkefni það, sem sú till. vill taka til 
athugunar, er í raínum augum svo mik- 
ilvægt og marggreinótt, að jeg álít þnð 
sjálfsagt, að þingið fari þá leið, sem vj-*r 
bendum á, að skipa sjerstaka nefnd.

Það hefir þegar verið tekið fram, að 
bjargráðanefnd muni á þessu þingi, þó 
að aukaþing sje, hafa ærið mikluni og 
margbrotnum störfum að gegna, þvi að 
það er kunnugt, að bjargráðaþörfin vex 
freraur en minkar ír.eð hverju ári, sem 
yfir 03S kemur. Vjer flm. álítum því, 
eins og tekið hefir verið fram, að hjer 
sje um svo mikilvægt málefni að ræða, 
að hjer sje alt gerandi til þess, að það 
mál geti fengið sem allra besta og ræki- 
legasta meðferð, og að því verði því 
ekki dembt í nefnd, sem margvíslegum 
öðrum störfum hefir að gegna, sem í 
raun og veru eru annars eðlis en þau, 
sem þessari 5 manna nefnd á að fela, 
því að jeg hygg, að oss öllum megi 
vera það Ijóst, að þessi nefnd þurfi að 
geta gefið sem fylsta og fullkomnasta 
skýrslu um alt það, er snertir vers’.un- 
armál landsins, sem sú mikla breyting 
er komin á, að þau eru nú að rniklu 
leyti í höndum landsstjórnarinnar. Jeg 
fyrir mitt leyti verð að álita þetta verk- 
efni eitt nokkuð fjarskylt aðalstarfi 
bjargráðanefndar, sem aðallega hlýtur 
að beinast að þeim bjargráðuro, sem 
eiga að veiða i framtíðinni, þar serq
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þetta mál lýtur að öllum þeim fram- 
kvæmdum, sem gerðar hafa verið í for- 
tíðinni. Mjer finst það því dálítið tor- 
skilið, hvers vegna háttv. þm. Dala. (B. 
J.) vill gera þetta starf að vinnu bjarg- 
ráðanefndar, þar sem það er mikJu lik- 
legra, að það geti orðið nægiiegt starf 
fyrir sjerstaka nefnd. En hitt vil jeg 
ekki, að nokkur ástæða geti verið 
til þess, að það orð fari af þessu þingi, 
að það hafi ekki viljað fjalla um þetta 
mál með allri þeirri athygli og vand- 
virkni, sem við verðum að játa að það 
eigi skilið.

Erá mínu sjónarmiði er verslunarmál- 
ið það mál, sem þingið að þessu sinni 
— og svo lengi sem engin breyting 
verður á ástandinu í heiminum — á að 
helga alla sína krafta sem óskiftasta. 
Verslunarmálið verður að telja eitt hið 
mesta stórmál, sem nokkurn tíma hefir 
komið á dagskrá þingsins, og jeg tel 
það ekki nema gott, að það sje einhver 
sjerstakur og enda hátíðablær yfir því, 
eins og háttv. flm. brtt. á þgskj. 25, 1. 
þm. S.-M. (Sv. Ó.), tók fram, en jafn- 
framt því sje það einlægur alvörublær, 
menn geri alt til þess, að það mál verði 
athugað sem best og ekki blandað sam- 
an við óskyld raálefni, sem fastanefnd- 
ir þingsins hafa með höndum.

Jeg sagði, að þetta mál væri að minsta 
kosti eða ætti að vera eitt hið mesta 
stórmál, sem vjer höfum á dagskrá 
þingsins. Það er stórmál vegna þess, 
að á því veltur efnahagur og sjálfstæði 
þjóðarinnar, því að það, hvernig versl- 
unin er rekin, snertir ekki að eins hag 
þjóðfjelagsius í heild sinni, heldur hag 
hvers einasta borgara í landinu.

Eins og kunnugt er, höfum vjer ráð- 
ist í það stórræði að fela landsstjórn- 
inni verslunina með hinar stærstu og 
mestu nauðsynjavörur þjóðarinnar.

Að þessu sinni skal jeg ekki fara út 
í það, hvort það hefir verið með öllu

heppilegt fyrir landið að ráðast í slík 
stórfyrirtæki, en það verð jeg að kann- 
ast við, að mikil nauðsyn bar til þess; 
en út í það verður aftur á móti að fara 
nákvæmt, að fá sem rjettasta vitneskju 
og upplýsingar um það, hvernig þessu 
verslunarbákni, sem stofnað hefir verið 
til, er og hefir verið stjórnað af þeim, 
sem með völdin fara i landinu.

Hjer veltur á miljónum og aftur mil- 
jónum og tugum miljóna, og eru það 
ekki smáræði8 tölur fyrir okkur, ekki 
stærri eða voldugri en við erum.

Þetta verslunarbákn var í fyrsta lagi 
sett á fót til þess að tryggja landslýð 
þær nauðsynjar, er hann á engan hátt 
gat án verið, og í öðru lagi að selja 
landslýð þessar nauð3ynjar eins ódýru 
verði og auðið var. Hjer var því ekki 
að ræða um gróðafyrirtæki, ekki heldur 
um verslunarfyrirtæki, sem ætti að keppa 
við kaupmenn, kaupfjelög eða samvinnu- 
fjelög, heldur var með þessu verið að 
reyna, hvort ekki væri hægt að stýra 
þjóðarskútunni sem áfallaminst gegnum 
brim og boða heimsstyrjaldarinnar.

Jeg verð því að álíta, að háttv. þingi 
beri að taka þetta mál til ítarlegrar 
rannsóknar og yfirvegunar, og jafnframt 
beri því að athuga, hvernig þeim mönn- 
um, sem falin hefir verið forstjórn þessa 
mikla fyrirtækis, hafi tekist að ná því tak- 
marki, sem þingið ætlaðist til, sem sje því, 
að tryggja landsmönnum vörur og að þær 
yrðu seldar eins ódýrt og unt var.

Það skiftir því miklu máli að fá ná- 
kvæma vitneskju og greinilega skýrslu 
um það, hvort þessi stórkostlegu kaup- 
sýslufyrirtæki hafa sætt betri eða verri 
kjörum en aðrir kaupsýslumenn, bæði 
að því er snertir kaup á vörum, leigu 
á skipum og húsum o. fl.

Enn fremur þarf þingið að fá nákvæm- 
ar upplý8ingar um, og skýringar á, 
hvernig á því stendur, að þessi verslun 
hefir á stundum þóst þurfa að selja vör-
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ur sinar hærra verði en kaupmenn og 
aðrir verslunarrekendur á sama tíma 
Ijetu sjer til hugar koma.

Jeg býst nú reyndar ekki við, að 
þetta verði rannsakað til hlitar á 
þessu þingi, en hitt er víst, að þessi 
rannsókn getur leitt til margra og mik- 
ilvægra upplýsinga um það, hvernig 
landsverslunin hefir verið rekin, og eins 
ætti hún að geta ljett undir með endur- 
skoðun á reikningum þessa fyrirtækis 
síðar meir. Þótt ekki væri annað raeð 
þessu unnið, þá væri þó ekki starfað til 
ónýtis.

Vjer megum ekki ætla oss þá dul að 
kafa til botns og rannsaka til hlítar 
þessi mál; en það verðum við að hafa 
hugfast, að því að eins gerum við skyldu 
vora, að við hummum ekki slíkt mál 
sem þetta fram af okkur. En það gerum 
við ef við nú vísum málinu til nefnd- 
ar, sem áður er önnum kafin og getur 
þvi ekki varið til málsins þeim tíma 
og þeirri alúð, sem bæði það og við 
heimtum.

Jeg tel þvi mikla ástæðu til að hafa 
sjerstaka nefnd, sem fjallar um málið, 
og sjerstaklega nú, þegar stjórnin hefir 
tvívegis lýst yfir þvf, að sjer fyndist 
ekkert vantraust felast í tillögunni 
á þgskj. 19, heldur að eins það, aem 
Bjálfsagt væri.

Jeg ætla ekki, að þetta sjeu hreysti- 
orð ein, heldur sje þetta orð mælt í 
fullri alvöru. Því ætti ekki að geta 
komið til greina nein flokkaskifting með 
eða móti stjórninni, þegar um þetta 
mál ræðir, því að það á engan flokks- 
blæ á sjer að hafa.

Við ættum því að geta unnið með 
einum hug og góðum vilja að þessu 
nauðsynjamáli, til hvaða flokksbrotasilf- 
urs hjer á þingi sem við annars kynn- 
um að heyra.

Viðvíkjandi brtt. á þgskj. 26, um að 
víaa málinu til fjárhagsnefndar, vil jeg

láta það uppi, að henni mun jeg gefa 
atkvæði mitt, vilji háttv. deild ekki 
skipa sjerstaka nefnd til þess að rann- 
saka málið, þó með það bak við eyrað, 
að greiða svo atkvæði móti brtt. þannig 
breyttri.

Matthías Ólafsson: Mjer var 
ekki boðið að vera með sem flm. þess- 
arar till., enda hefði jeg ekki orðið það, 
þótt svo hefði verið. Þetta ber ekki 
svo að skilja, að jeg hafi nokkuð á móti 
því, að verslunarástand landsins sje 
rækilega athugað, heldur álít jeg, að til 
þe3s að hægt sje að kveða upp sann- 
gjarnan dóm og á rökum bygðan 
um jafnviðfangsmikið mál og þetta, 
þá þurfi lengri tíma en þann, sem vinst 
á þessu aukaþingi. Jeg tel því mikla 
hættu á, að dómarnir, sem leiddu af 
slíkri flausturrannsókn, sem hjer um 
ræðir, mundu verða bygðir í lausu lofli 
og litilli sanngirni.

Það hefir orðið deila um það hjcr, 
hvort allar ráðstafanir stjórnarinnai i 
ver8lunarmálum hafi verið heppilegar. 
Það má vel vera, að svo hafi ekki ver- 
ig. En hver getur álasað einni verslun 
fyrir það, þótt hver ein og einasta ráð- 
stöfun hennar sje ekki heppileg? Það 
getur enginn, sem vit hefir á verslun.

Jeg hefi því, að svo komnu máli, 
hvorki tilhneigingu til að áfellast eða 
afsaka stjórnina; en jeg hefi heldur 
enga tilhneigingu til þess að kveða upp 
dóra i slíku stórmáli sem þessu, eftir 
litla og ófullkomna rannsókn.

. Það hefir verið talað um það hjer, 
hvernig á því stæði, að landsverelunin 
seldi dýrara vörur en t. d. kaupmenn og 
kaupfjelög. En þá ber þess að gæta 
um landsverslunina, að henni hefir ver- 
ið skipað að versla í tima og ótíma. Það 
er því ekki nema eðlilegt, að hún hafi 
oft orðið að sæta verri kjörum heldur 
en aðrir kaupsýslumenn, sem gátu beð-
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ið þess, að tímarnir yrðu hentugir. Auk 
þc3s ber þess að gæta, að kaupmenn, 
seni versla með margar vörur, geta 
unnið það upp á annari, sem þeir tapa 
á hinni, en þessu er ekki að heilsa um 
landsverslunina, sem að mestu verslar 
með eina vörutegund, sem sje matvöru.

Þetta þyrfti alt að rannsaka, ef kveða 
ætti upp rjettlátan dóm um þá verslun, 
en eins og fyr greinir, álít jeg, að ekki 
vinnist tími til svo nákvæmrar rann- 
sóknar á þessu þingi.

Með þessum orðum er jeg ekki að halda 
hlifiskildi fyrir stjórninni, heldur er jeg 
að eins að sýna fram á, að slíka rann- 
sókn, sem hjer er um að ræða, tel jeg 
með öllu svo ófullkomna, að ekki beri 
að hleypa henni af stokkunum. Sú 
niðurstaða, sem hún kemst að, verður 
altaf ófullkomin, og jeg vil ekki vera 
með í því að fella flaustursfullan dóm 
i sliku stórmáli og þessu.

En ef nú háttv. deild kemst að þeirri 
niðurstöðu, að rjett muni vera að hefja 
rannsókuina þegar á þessu þingi, þá er 
sjálfsagt, að sjerstök nefnd verði skip 
uð, þvi að nóg mun starf hennar verða, 
þótt hún hafi ekki meira en þetta eina 
mál með höndum.

Rjettast væri á þessu stigi málsins 
að taka það nú þegar út af dagskrá, 
svo að menn í kyrð og næði gætu ráð- 
ið ráðum sínum um það, hvaða mönn- 
um sje rjett að fela slíkt vandamál og 
þetía. Það segir sig sjálft, að þeir 
menn þurfa að vera sjerstaklega góðir 
og starfshæfir. (E. A.: Eru ekki allir 
þingmenn góðir og starfshæfir?). Það 
hefir enginn sagt annað.

Min tillaga er því sú, að málið sje nú 
þegar tekið út af dagskrá, en á sínum 
tíma verði svo skipuð sjerstök nefnd til 
þess að athuga það.

Bjarni Jónsson: Vel get jeg skilið, 
að ekki sjeu það hreystiorð eirt hjá

stjórninni, þótt hún segist ekki vera 
mótfallin þessari nefndarkosningu, þvi 
að mjer segir svo hugur um, að enginn 
muni græða meir á slikri rannsókn en 
hún. Slík rannsókn mundi, eins og sessu- 
nautur minn (S. St.) komst að orði í fyrra- 
dag, slá niður ýmsum hviksögum, sem 
á sveimi hafa verið meðal almennings. 
Mjer er sem sje engin lauuung á því, 
að um verslunarmál landsstjórnarinnar 
hefi jeg heyrt ýmsar hviksögur, þótt 
jeg hafi ekki heyrt þær um fjármála- 
stjórn hennar.

Svo að jeg svari hálfkveðnu orði hv. 
flutnm. (G. Sv.), þá vil jeg benda hon- 
um á, að mikill mismunur er á till. í 
fyrradag og nú, þar sem hin fyrri var 
vel til þess löguð að vekja óhug og 
grunsemi innlendra og erlendra manna 
á fjárhag landsins, en þessari raun aft- 
ur það ætlað að athuga, hvort stjórnin 
hafi ekki grætt of mikið á landsversl- 
UDÍnni. Þessi till. er þvi með öllu illa 
til þess fallin að veikja tiltrú og pen- 
ingatraust landsins, og kemur það því 
henni ekki við, sem um þá fyrri hefir 
sagt verið.

Þar sem menn sjerstaklega hafa skraf- 
að um, hvernig haga skuli slíkri rann- 
sóku sem þessari, þá tók síðasti ræðumað- 
ur (M. 0.) það rjettilega fram, hvort tiltök 
væru til þess að hefja rannsóknina á 
svo skömmu þingi, sem þessu. Jeg hygst 
því fara með rjett mál, er jeg segi, að 
það verði ofraun þessu þingi að rann- 
saka alla landsverslunina. Það er langt 
um liðið síðan stríðið hófst, þar sem er 
alt tímabilið 1914—18, og ef rannsóknin 
á ekki að verða vanskapnaður, verður 
að rannsaka allar gerðir stjórnanna á 
þessu tímabili, eða með öðrum orðum 
gerðir 2 eða 3 fráfarinna ráðherra og 
8vo gerðir núverandi stjórnar.

Það snertir líka nokkuð málið, sem 
kom til orða milli háttv. þm. V.-ísf. 
(M. Ó.) og háttv. 2. þm. Árn. (E. A.).
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Virtist háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) taka 
illa upp orð háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) 
um að velja góða og starfshæfa menn 
í nefndina. En jeg vil benda á, að sum- 
ir þm., sem gott skyn bera á fjármál 
og! væru þvi vel til starfans fallnir, 
hljóta að falla frá, ef til nefndarkosn- 
ingar kemur. Á jeg hjer við menn eins 
og háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) og háttv. 
2. þm. Árn. (E. A.). (E. A.: Er ekki 
mikið úrval samt?). Er það ætlun mín, 
að þeir mundu hafa getað látið eitthvað 
gott af sjer leiða, ef þeir hefðu getað 
lagt til sína þekkingu, en nú eru þeir 
ekki hlutlausir, því að þeirra gerðir í 
ver8lunarmálunum þarf engu siður að 
rannsaka en gerðir þeirrar stjórnar, sem 
nú situr við stjórnvölinn.

Hvað sjerstakri nefnd viðvíkur, þá er 
það ekki alveg eins vist og mönnum 
virðisr, að hún muni ljetta miklu verki 
af bjargráðanefnd eða fjárhagsnefnd, því 
að jpg býst við, að nokkuð sömu menu- 
irnir og eru í hinum tveimur nefndum 
mundu lenda í hinni nýju, og mundi 
þá koma nokkuð i sama stað niður, 
hvort ný nefnd væri kosin, eða málinu 
vísað til einbverrar þeirrar nefndar, sem 
fyrir er.

Hvað fjárhagsnefndina snertir, þá hef- 
ir hún þegar nokkuð mikið starf með 
höndum, þar sem henni ber að rannsaka 
fjárhag landsins allan. Virðist því vart 
vera hjer við bætandi, enda man jeg 
ekki betur en að háttv. deild hafi í 
fyrradag gert þeirri nefnd þann grikk, 
að skella á hana þingsályktun, til þess 
að minna bana á skyldu sína.

Allsherjarnefnd er útilokuð, þar eð 
formaður hennar er fyrverandi ráðherra.

Enn er auðvitað ein nefnd til, sem 
er lausanefnd, og það er bjargráðanefnd. 
(E. A.: Björn Kristjánsson á sæti 
í henni). Það er þó munur á því, eða 
að vera formaður í aðalgrautarpotti

Alþt. 1918. 8. (29. löggjafarþing).

þingsins. Það skiftir líka litlu máli, 
þótt í bjargráðanefnd sje einn maður, 
sem áður hefir átt sæti i stjórninni, því 
að hans rödd mun ekki heyrast þar, 
þar eð hann yrði í minni hluta.

Margt er það annað, sem mælir með 
að vísa málinu til fjárhagsnefndar. Þar 
er fyrsti fiutnm. till. (G. Sv.), og annar 
flutnm. hennar (M. G.) er formaður nefnd- 
arinnar, og vita allir, hversu ant hann 
lætur sjer um búskap landsins allan. 
Mundi því enginn vafi á því, að mál- 
inu yrði vel borgið i höndum þessarar 
nefndar.

Þar sem menn berja því við, að nefnd- 
in hafi nægilega mikið að gera við að 
bjarga landinu við i framtiðinni, þá er 
mjer spurn, hvort hún muni vilja byggja 
athuganir sinar um framtíðina i lausu 
lofti? Mundi hún ekki vilja læra af frá- 
förnum ráðherrum og núverandi stjórn? 
Mundi hún ekki vilja vita, hvort stjórn- 
irnar hafa keypt skip og vörur okur- 
verði og sjer i óhag? Þetta alt er 
bjargráðanefndinni nauðsynlegt að vita, 
áður en hún gerir tillögur um framtið- 
ina. Jeg hygg nú raunar, að tillögu- 
laust hefði hún athugað alt þetta, þvi 
að það blasir beint við, að þetta er 
skylda hennar. Þess vegna á málið 
ekki að fara í neina aðra nefnd en i 
bjargráðanefnd. Þetta er hennar skylda, 
eins og það er skylda fjárhagsnefndar 
að athuga fjárhaginn.

Hvað því viðvíkur, að starf nefndar- 
innar muni ljetta undir með endurskoð- 
uu landsreikninganna síðar meir, þá er 
jeg trúlaus á það. Stjórnin hefir sjeð 
fyrir þvi, að fastir endurskoðendur hafa 
verið skipaðir við landsverelunina, og 
eru það ekki heimskari menn en þeir 
dr. Ólafur Daníelsson og Þórður Bjarna- 
son.

Mun endurskoðuninni vel borgið i 
þeirra höndum, og munu þeir sist ver
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gera en nefndin, sem að eins hefir ör- 
stuttan tima til verksins.

Enginn skilji svo orð min, að jeg sje 
að verja stjórnina, enda gerist hvorki 
þörf varnar nje sóknar að svo komnu 
máli.

Læt jeg svo orðum minum lokið með 
þessu, að ef nauðsynlegt er að koma 
með þessa tillögu, þá á að vísa málinu 
til bjargráðanefndar.

Sveinn Ólafsson: Háttv. þm. N,- 
ísf. (S. St.) vildi gefa í skyn, að það 
að vísa málinu til bjargráðanefndar 
mundi vera sama og að eyðileggja mál- 
ið, og mundum við með brtt. vilja hindra, 
að árangur yrði af rannsókninni. Þetta 
var óþarfa getsök í okkar garð, þar 
sem jeg í fyrri ræðu minni færði full 
rök að því, að engin önnur nefnd en 
bjargráðanefnd hefði jafngóð tök á að 
fjalla um þetta mál, þar eð hún væri 
því kunnug frá siðasta þingi, skipuð 
sömu mönnum og þá og ætti hægt með 
að afla sjer upplýsinga því viðvíkjandí. 
Það var því síst svo að skilja, að við 
flm. brtt. værum að gera málinu ógagn 
með henni, heldur þvert á móti.

Háttv. þm. N.-ísf. (S. St.) gerði nú 
sjálfur ekki ráð fyrir, að sjerstök nefnd 
mundi komast til botns i málinu, og 
þvi þá að skipa hana fremur en fela 
málið nefnd, sem líkleg er til að kom- 
ast til botns í því?

Sumt af því, sem háttv. flm. þingsál.- 
till. (G. Sv.) vildi fela þessari sjerstöku 
nefnd að rannsaka, finst mjer þess eðlis, 
að það væri bæði óþarfi og ógerningur 
að rannsaka slíkt. Get jeg þar t. d. 
nefnt mannaráðningu stjórnarinnar, hve 
heppilega henni hafi farist í vali sinu á 
mönnum o. s. frv., sem háttv. flm. (G. 
Sv.) taldi eitt af störfum væntanlegrar 
nefndar að athuga. Um slíkt yrði aldrei 
neitt ákveðið hægt að segja, þvi að alt-

af má um það deila, hversu hæfir menn 
sjeu valdir í þessa og þessa stöðu.

En það eru önnur atriði, og þau mik- 
ilvægari, sem hjer þarf að rannsaka og 
líka ætti að vera hægt að komast til 
botns í, ef bjargráðanefnd fjallaði um 
málið, og þó að sjerstök nefnd verði nú 
kosin, þá er nokkurn veginn víst, að 
margir sörnu mennirnir munu verða í 
henni og eru í bjargráðanefnd.

Einar Jónsson: Mjer finst ekki 
vera nema um tvær spurningar að ræða 
i sambandi við þetta mál. önnur er 
sú, hvort hæstv. fjármálaráðherra hafi 
verið trúað, er hann flutti ræðu sína um 
fjárhag landsins, og hin er sú, hvort 
tími muni fyrir hendi til þess að rann- 
saka alt þetta mál á þessu þingi, ef 
nefndin, sem hjer er um að ræða, verð- 
ur skipuð. Jeg get nú ekki álitið ann- 
að en að hæstv. fjármálaráðherra hafi 
verið trúað, en get hins vegar ekki sjeð, 
að nægilegur tími muni vinnast fyrir 
nefndina til starfa. En þótt svo yrði 
nú ekki, þá er ekki þar með fyrir að 
synja, að nefnd þessi gæti gert mikið 
gagn og brugðið ljósi yfir ýmislegt, sem 
8tjórnin hefir haft með höndum og 
mönnum er enn ekki nægilega ljóst. 
Jeg get því lýst yfir því, að jeg er alls 
ekki á móti því, að nefndin verði skip- 
uð.

Mig furðar ekki, þó að háttv. þm. 
Dala. (B. J.) talaði af sjer, þar sem hann 
sagði, að engiun, sem áður hefði verið 
ráðherra, mætti eiga sæti í slíkum nefnd- 
um sem þessi væri. Þá ætti hann að 
vita, að í bjargráðanefnd er fyrverandi 
ráðherra, háttv. þm. G.-K. (B. K).

Hvað hviksögur þær snertir, sem hv. 
þm. Dala. (B. J.) segist hafa heyrt um 
landsverslunina, þá finst mjer ekki svo 
mjög eftir þeim hlaupandi; hann mætti 
vita, að hviksögur ganga einatt um hann
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sjálfan, og má vel vera, að hann eigi 
það líka mest skilið af öllum þm. Jeg 
tek það fram, að í þessari þingsál.till. 
felst ekkert vantraust til stjórnarinnar, 
og bið alla að skilja það ekki svo, þó 
að jeg vilji nefndina kosna.

Flm. (fíísli Sveinsson): Sú heflr 
nú orðið raunin á, að meira hefir verið 
rætt um þessa till. en jeg í fyrstu bjóst 
við að mundi verða á þessu stigi máls- 
ins. En þó að menn sjeu ekki á eitt 
sáttir um kosningu nefndarinnar, þá 
hygg jeg alla vera sammála um, að 
málið eigi að rannsaka. Það hafa að 
eins komið fram tvær raddir, sem skilja 
mætti þannig, að á þessum rannsóknum 
væri engin þörf.

Háttv. þm. Dala. (B. J.) sagði, að till. 
væri óþörf, því að nefndir væru þegar 
fyrir, sem störf þau heyrðu undir, er 
nefndinni er ætlað að hafa með hönd- 
um. Hann sagði það skylduverk bjarg- 
ráðanefndar að taka þetta mál til at- 
hugunar, en það er rangt; bjargráða- 
nefnd siðasta þings, er var sú fyrsta, 
taldi það eitt skyldu sína, að ráða fram 
úr því, sem gera ætti í framtiðinni. 
Mætti það líka virðast ærið nóg verk- 
efni einni nefnd að ráða fram úr því.

Jeg vil nú ekki væna hv. þm. Dala. 
(B. J.) þess, að hann með þessu vilji 
hindra það, að rannsókn fari fram. En 
enginn, sem vill rannsaka í nokkurri al- 
vöru, getur verið að tala um, að þetta 
mál eigi að setja í þá nefnd, sem ólík- 
le^ust er allra til þess að ráða fram úr 
málinu.

Sama máli virðist gegna um þá full- 
yrðingu háttv. þm. (B. J.), að sú athug- 
un á fjárhag landsins, er áður heflr ver- 
ið rætt um hjer, sje skylduverk fjár- 
bagsnefndar. Það er algerlega rangt. 
í hæsta lagi hefði mátt segja, að hún 
befði haft það skylduverk á reglulegu

aðalþingi, sem þó ekki heldur var, en 
alls ekki nú á aukaþingi sem þessu.

Háttv. þm. (B. J.) virtist einkennilega 
mikið fylgjandi þvi, að visa málinu til 
bjargráðanefndar, og úr því að hann og 
fleiri í sjálfri bjargráðanefnd eru svo 
sólgnir í að fá meira að gera, þá er 
vonandi, að einhverjir þeirra fái að 
komast í þessa sjerstöku nefnd, sem hjer 
er verið að tala um að skipa. Enn 
fremur taldi háttv. þm. Dala. (B. J.), að 
í svona nefnd mættu ekki eiga sæti 
þeir þingmenn, sem áður hefðu verið i 
stjórn, en þó er kunnugt, að einn fyr- 
verandi ráðherra er í bjargráðanefnd. 
Er broslegt, hvernig háttv. þm. (B. J.) 
þarna raælir á móti sjálfum sjer. Jeg 
álit það einmitt kost, að þeir, sem eru 
þessum hnútum kunnugastir, sjeu i nefnd- 
inni, því að jeg vil ekki líta á þessa 
nefndarkosningu eins og báttv. þm. 
Dala. (B. J.), að hún sje fyrirfram gefin 
vantraustsyfirlýsing á stjórnina.

Háttv. þm. Dala. (B. J.) vildi halda 
því fram, að væntanleg nefnd ætti ekki 
eingöngu að ná til núverandi stjórnar, 
heldur ætti hún, ef hún yrði kosin, einn- 
ig að rannsaka gerðir eldri stjómar í 
verslunarsökum. En nú er því svo var- 
ið, að flest atriðin, sem menn heimta 
skýringu á, eru ekki frá svo gömlum 
tímum, að þar verði bendlað eldri stjórn 
við; allar mikilvægustu ráðstafan- 
irnar, sem hjer koma til mála, eru frá 
timum núverandi stjórnar, og vitanlega 
verður fyrst að athuga þau málin, sem 
mesta eftirtekt hafa vakið. Og gerðir 
fyrv. stjórnar hafa áður verið athugað- 
ar á aukaþinginu í fyrra, eins og kunn- 
ugt er. Jeg endurtek það, að jeg tel 
það einmitt kost, að menn, sem áður 
hafa 'verið í stjórn, sjeu í nefndinni, og 
veit, að allir hugsa svo, nema háttv. þm. 
Dala. (B. J.), sem lítur á þessa nefnd- 
arkosningu sem sjálfgeflnn áfellisdóm á

85*
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stjórnina og blindast af þvi. Iláttv. þm. 
(B. J.) kvaðst að visu ekki vera kom- 
inn hingað til þess að verja stjórnina, 
en annað fanst mjer nú ræða hans bera 
vott um.

Þá skal jeg snúa mjer að háttv. þm. 
V.-ísf. (M. Ó.). Hann var annar þeirra 
tveggja, sem virtist efast um, að tíma- 
bært væri að kjósa þessa nefnd, en ekki 
færði hann frekari rök fyrir því máli. 
Hann sagði að visu, að yfirleitt mundu 
menn ekki geta ætlast til þess, að rann- 
sókn færi fram nú í sliku máli sera 
þessu. En jeg hefi ekki heyrt annað 
en að allur þorri iandsmanna æski ein- 
mitt slikrar rannsóknar, eftir því sem 
tími og tök verða til.

Sami háttv. þm. (M. Ó.) taldi ýmsar 
ráðstafanir stjórnarinnar heppilegar, og 
neitar enginn, að svo hafi getað verið, 
en það er einmitt það, sem væntanleg 
nefnd á að athuga með öðru, hvort þær 
hafi allar verið heppilegar. Og ekki 
trúi jeg því, að timi vinnist ekki til að 
rannsaka málið að einhverju miklu leyti, 
þó að þingið verði stutt.

Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó) benti á ýms- 
ar óhagstæðar kringumstæður, sem 
landsverslunin hefði orðið að berjast 
við, svo sem óhentuga flutninga, á móts 
við kaupmenn, o. fl.; en jeg veit ekki 
betur en að kaupmenn hafi yfirleitt orð- 
ið að búa við sömu kjör og jafnvel lak- 
ari. Hefir landsverslunin oftast verið 
látin ganga fyrir með flutning á islensk- 
um skipum, eins og líka eðlilegt er. 
Aðalreglan hefir verið sú, hygg jeg, að 
kaupmenn hafa fiutt og viljað flytja 
vörur sínar ætíð þegar þeir hafa fengið 
rúm fyrir þær, en hafa iðulega ekki 
fengið flutt, þótt tilbúnir væru til þess 
að sæta sömu kjörum og landsverslun- 
in. Þessa vildi jeg geta til leiðrjetting- 
ar, en ekki ræða það málefni neitt frek- 
ar nú. Aðrar orðræður hv. þm. (M. Ó.) 
tel jeg ekki koma málinu við.

Hæstv. stjórn, eða sú rödd, sera frá 
henni kom, þar sem var hæstv. atvinnu- 
málaráðh., hefir lýst yfir því, að sjer 
væri rannsókn kær, og því ekkert til- 
efni gefið til athugasemda.

For sætisráðherra (,I. M): Jeg
get ekki sjeð neina ástæðu fyrir stjórn- 
ina til að hafa á móti þessari ncfnd. 
1915 var svipuð nefnd kosin, en þá var 
hún að visu ástæðulaus, en fordæmið er 
til og nú meiri ástæða en þá, þar sem 
störf landsverslunarinnar eru orðin svo 
margfalt margbrotnari en þá. Að visu 
hygg jeg, að sú rannsókn, sem bjer á 
að fara fram, geti tæpast orðið þannig, 
að raikið verði hægt á henni að byggja, 
en ef það er sama, vilji þingið kjóea 
nefndina, þvi þá ekki að gera það? 
Nú býst jeg við, að allir nefndarmenn 
koraist ekki að sömu niðurstöða, og 
verður þá efi eftir sem áður um það, 
hversu vel stjórninni hafi tekist starf 
sitt.

Hvað það snertir, að málið fari i sjer- 
staka nefnd eða ekki, þá finst mjer það 
ekki skifta svo miklu máli. í sjálfu sjer 
er eðlilegast, að málið fari í bjargráða- 
nefnd, en jeg hygg, að fjárhagsnefnd 
muni hafa einna mest að gera hjer á 
þingi. En hvers vegna ekki að benda 
á fjárveitinganefnd, sem skipuð er 7 
mönnum, eða samgöngumálanefnd, sem 
hvorug hefir mjög mikið að gera ? önn- 
urhvor sú nefnd ætti að fá þetta starf 
f hendur, þar sem hinar báðar munu 
hafa nægilegt að gera.

Bjarni Jónsson: Háttv. þm. V - 
Sk. (G. Sv.) vildi draga það út úr orð- 
um minum, að jeg vildi ekki, að þessi 
rannsókn færi fram. Það er skrítin að- 
ferð til að gera mönnum upp orðin, þvi 
að jeg þóttist tala skiljanlega. Jeg held 
jafnvel, að allir hafi getað akilið orð 
mín þar um, og háttv. flm. (G. Sv.) lika,
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en hann hefir ekki vilj'að segja rjett frá 
sinum skilningi. Þessi orð hans voru 
viðlíka rjett og ef jeg segði, að háttv. 
þm. V.-Sk. (6. Sv.) hefði komið fram 
með till. sína af hatri og illvilja til 
stjórnarinnar. Jeg er ekki að halda 
þessu fram, en það væri jafnrjett og 
sá skilningur á orðum mínum, er hann 
bjelt fram.

Háttv. þm V. Sk. (G Sv.) vildi bera 
brigður á, að það væri skylda bjarg- 
ráðanefndar að rannsaka framkvæmdir 
liðna tímans. Jeg held því fram, að 
bjargráðanefnd geti ekki gert till. um 
framtíðina nema byggja á því, sem gert 
hefir verið. Jeg sagði aldrei, að það 
væri lagaskylda, en það tilheyrir henn- 
ar starfi. Þetta getur háttv. fim. (G. 
Sv.) skilið, ef hann vill, en þess mun 
naumast að vænta, þegar hann cr að 
gegna málflutningsinensku sinni hjer á 
þingi. I þessu máli er hann málaflutn- 
ingsmaður og ekkert annað.

Einnig vildi sami háttv. þm. (G. Sv.) 
bera brigður á, að það væri skylda fjár- 
hagsnefndar að rannsaka fjárhag lands- 
ins. Því er fljótsvarað, að það er bein 
lagaskylda hennar samkvæmt þingsköp- 
um. Hún heitir fjárhagsnefnd, og starfs 
svið hennar er sýnt í nafninu. Jeg skil 
ekki, hvi þessi háttv. þm. (G. Sv.) mælir 
svo, sem áður hefir sjálfur verið í fjár- 
hagsnefnd og er það nú. Hvort sem 
um aukaþing eða aðalþing er að ræða, 
er það skylda þessarar nefndar að at- 
huga alt, sem að hennar starfi lýtur, og 
á hún sjálf að sjá á hverjum tima, hvað 
nauðsynlegt sje að gera. Og jeg skal 
nú segja háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.), 
hafi hann ekki vitað það áður, að það 
er hans skylda að gera alt, sem hann 
getur, fyrir fjárhag landsins, eins og 
það er skylda hvers gáfaðs þingmanns 
að gera það. Sama háttv. þm. (G. Sv.) 
þótti það undarlegt, að jeg sagði, að 
bjargráðanefnd ætti að gera þetta, og

kvað svo virðast, sem starfsmenn þeirr- 
ar nefndar óskuðu eftir meira staifi. 
En það eitt lá í mínum orðum, að bjarg- 
ráðanefnd verður að gera þetta; það 
heyrir til heunar staifi. Frekar mætti 
segja, að með brtt. háttv. 2. þm. Árn. 
(E. A ) sje fjárhagsnefnd að sækjast eftir 
aukinni vinnu, því að verslunarfram- 
kvæmdir þessar heyra þó ekki beint 
undir stai fssvið hennar, fjárhag landsins.

Þá þótti háttv. sima þm. (G. Sv.) það 
athugavert, að háttv. 1. þm. G.-K. (B. 
K.) á sæti í bjargráðanefnd, en jeg 
sagði, að gerðir bans þyrftu og að rann- 
sakast, þar eð hann hefir áður átt sæti 
í stjórninni. En það er þó meira að 
formi til, að það getur rekið sig á. 
Hugsum oss, að ný nefnd sje kosin, og 
í hana sjeu skipaðir þes3ir kunnugu 
menn og háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.), sein 
með þeim vill vinna að ákveðnu marki. 
(E. A.: Hvaða marki?). Háttv. 2. 
þm. Árn. (E. A.) veit það vel. Jeg vil 
ekki gera honura þann grikk að segja 
það hjer. (E. A.: Þm. þorir það 
þá ekki). Háttv. 2. þm. Árn. (E. A.) 
veit vel, að jeg er engu hugblauðari en 
hann. Þótt einn maður sje í 5 manna 
nefnd, sem ekki vill starfa með að sama 
marki, þá getur nefndin altaf bætt við 
sig mönnum, og er því hægt að vinna 
verkið til fullnustu, þótt svo standi á. 
Það var dálítið einkennilegt, sem kom 
fram hjá sama háttv. þm. (G. Sv), að 
það væri best að þeir, sem störfuðu að 
rannsókn þessari, væru sem kunnugast- 
ir. Það er alveg rjett, að kunnugleik- 
inn er raikill kostur. En hvi sjer þá 
ekki hinn háttv. þm. (G. Sv.) þennan 
kost hjá núverandi stjórn? Hví vill 
hann þá ekki visa máli þessu til stjórn- 
arinnar, og láta hana svo taka þá tvo 
fyrverandi ráðherra, háttv. 2. þm. Árn. 
(E. A.) og háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.), 
sjer til aðstoðar? Þá eru það alt kunn- 
ugir menn, sem að verkinu vinna,
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Þá þótti mjer það líka undarlegt, er 
sami háttv. þm. (6. Sv.) talaði um, að 
jeg væri að verja stjórnina. Fyrir 
hverju ætti jeg að verja hana? Hinn 
háttv. þm. (G. Sv.) hefir sjálfur lýst 
yfir því, að hann væri ekki að ráðast 
á hana. Hvi skyldi jeg þá vera að 
verja hana? Þetta hlýtur að vera 
imyndun hans eða draumur. Þá er ekki 
hægt að verja, eem ekki er ráðist á.

Vil jeg svo að endingu fela stjórnina 
kærleik8ríkri umsjá háttv. þm. V.-Sk. 
(G. Sv.).

Flm (Gísli Sveinsson): Jeg skal 
nú ekki tala langt mál, því að orð 
háttv. þm. Dala. (B. J.) gáfu ekki sjer- 
legt tilefni til þesa. Hann (B. J) komst 
svo að orði, að það væri ætíð skylda 
fjárhagsnefndar að athuga fjárhag lands- 
ins, og væri sú skylda falin í nafninu 
sjálfu. íB. J.: Það er skylda sam- 
kvæmt þing8köpum). Það er þá af því 
einu, að þingsköpin nefna hana fjár- 
hagsnefnd. Eftir þeirri röksemdafærslu 
ætti þá sú háttv. nefnd, sem hann hefir 
verið í undanfarið og er enn, fjárveit- 
inganefndin, ávalt að leita allra bragða 
til að veita fje úr landssjóði, þótt eng- 
in fjárbeiðni lægi fyrir. Nú, jæja! Þetta 
»smakkar« nú óneitanlega dálítið af því, 
sem menn hafa getað látið sjer detta í 
hug um háttv. þm. (B. J.), en jeg hjelt 
ekki, að slík nafnaskýring myndi koma 
beint fram hjer á þingi.

Jeg taldi, að kunnugir menn væru 
starfhæfastir í þessa nefnd sem aðrar, 
ef unt væri að fá þá. Þessu mótmælti 
háttv. þm. Dala. (B. J.) ekki, en vísaði 
til þess, að málið ætti helst að ganga 
til núverandi stjórnar, því að hún væri 
málinu hvað kunnugust. Það getur nú 
vel verið, að stjórnin sje málinu kunn- 
ugust, og er enda rjett sjálfsagt. En 
gú var nú ekki ætlun fiutningsmanna.

að þingmenn afsöluðu sjer rjetti sínum 
til að rannsaka málið sjálfstætt, sem 
gert er ef máli er vísað til stjórnar. 
En ef málinu yrði vísað til stjórnarinn- 
ar, sem hjer á sjálf hlut að máli, þá er 
öfugt að farið, og þá er málið ekki 
rannsakað. En tilgangur þessarar till. 
er ekki sá einn, að varpa allri sinni 
áhyggju upp á stjórnina; að minsta 
kosti skil jeg ekki hlutverk raitt svo, 
en þar með er vitanlega ekki útilokað, 
að stjórn geti komist að rjettri niður- 
stöðu um ýms atriði.

Fieira var ekki í ræðu háttv. þm. 
Dala. (B. J.), sem máli skifti, því að 
hvað sem hann segir um sókn og vöm, 
þá er það út í hött, þar sem jeg hefi 
ekki verið að ásaka stjórnina neitt á 
þessu stigi raálsins. Hver bar það á 
hann, að hann væri að verja stjórnina? 
(B. J.: Jeg vildi slá varnaglann). Var- 
nagla við hverju? En af varnöglunum 
má einmitt oft ráða i, hverjir aðainagl- 
arnir eru í málunum.

Bjarni Jónsson: Mikið rjett, og 
auðráðið, hver hjer er tnestur naglinn.

Háttv. þm. V.-Sk. (G. Sv.) talar urn 
það sem býsn nokkur, að fjárveitinga- 
nefnd veiti fje hve nær sem er. En 
hann má þá vita hjer eftir, að fjár- 
veitinganefud ber skylda til að athuga 
það á hverju þingi, hvar þarf að veita 
fje. Vona jeg, að háttv. þm. V.-Sk. (G. 
Sv.) neiti ekki þessu. Vil jeg því biðja 
hann að gæta sín betur næst, er hann 
gerist slíkur málflutningsmaður sem nú. 
En jeg leiddi það af orðum hans um 
kunnugleikann, að eins vel mætti fela 
þeim þm. að rannsaka þessi mál, sem 
fást við þau nú, eins og öðrum, sem 
fengust við þau fyrir 2—3 árum. Þeir 
eru alveg jafnfærir til þess frá öðru 
eu formlegu sjónarmiði.

Hvað því viðvíkur að verja stjórnina,
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þá býst jeg við, að talað verði um það 
siðar á þingi, og skal jeg þá svara 
honum.

ATKVGR.
Brtt. 26. feld með 13:5 atkv.

— 25. feld með 13:9 atkv., að við-
höfðu nafnakalli, og sögðu

já: B. Sv., B. J., E. Árna., H K., P. 
J., St. St., Sv. Ó., Þorl. J., Ó. B.

nei: Þór. J., B. K., E. A., G. Sv., J J., 
J. B., M. G, M. P., M. Ó., P. 0., 
P. Þ., S. S, Þorst. J.
J. M. greiddi ekki atkv.
Þrir þm. (B. St., E. J. og S. St.) 
fjarataddir.

Till. samþ. með öllum gr. atkv. 
Nefndarkosningu síðan frestað til

næsta fundar, vegna fjarveru þriggja 
þingmanna.

Á 11. fundi í Nd., laugardaginn 27. 
apríl, fór fram

Nefiidarkosnmg.
Illutfallskosning var viðhöfð. Fram 

komu 3 listar, A-listi frá Sjálfstæðis- 
flokknum, B-listi frá Heimastjórnar- 
flokknum og C-listi frá Framsóknar- 
flokknum, með jafnmörgum mönnum 
samtals á listunum og kjósa skyldi.

Foreeti lýsti því kjörna í nefndina:
Matthías Ólafsson 
Einar Árnason 
Einar Arnórsson 
Bjarna Jónsson 
Björn Stefánsson

(Sbr. og A.

(Af B-lista) 
(- C- - ) 
(- B- - ) 
(- A- - ) 
(- B- - )

, 547).

4. Fjárhagsnefnd Nd. falið að athuga 
fjárhag landsins.

Á 6. fundi í Nd., laugardaginn 20. 
apríl, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar tim, að fjár- 
hagsnefnd athugi fjárhagsdstand landsins 
(A. 20).

Á 8. fundi i Nd., þriðjudaginn 24. 
apríl, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umræða.

Á 9. fundi i Nd., miðvikudaginn 24. 
apríl, var till. tekin til einnar u m r.

Flm. (Sigurður Stefftusson):
Oss flutningsmönnum þessarar till. þót;i 
sem þess væri full þörf, að fjárhags- 
mál landsins væru á þes3U þingi — 
þótt aukaþing sje — athuguð með meii i 
nákvæmni en venja er til á aukaþing- 
um. Hygg jeg, að háttv. deild gcti 
verið oss samdóma um það, að á þessu 
sje full nauðsyn, þegar þess er gætt, 
hvernig síðasta þing skiJdi við fjárlög- 
in, og einnig er litið á hitt, hvernig ár- 
ferði hefir verið upp á síðkastið og cr 
enn í fjármálaefnum og atvinnuvegum, 
sem afleiðing af því alheimsböli, er nú 
gengur yfir heiminn. Þá má það og 
öllum þingheirai kunnugt vera, að kjós- 
endur víðs vegar úti um land biða þess 
með óþreyju að fá sem best og glegst 
yfirlit yfir fjárhag landsin8 nú á þessu 
aukaþingi.

Síðasta þing skildi við fjárlögin með 
ca. 800 þús. kr. tekjuhalla, auk ýmsra 
útgjalda í sjerstökum lögum og þings- 
ályktunum, sem ekki voru tekin upp í 
fjárlögin. Jeg lít nú svo á, sem margir 
fleiri, að allmikið hafi brostið á, að síð- 
asta þÍDg skildist við fjárhag landsins
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með fullri forsjá og fyrirhyggju. Að 
vísu hefir reyndin oftast orðið sú, siðan 
vjer fengum fult fjárforræði, að betur 
hefir ræst úr um áætlaðar tekjur í fjár- 
lögunum en menn hafa gert sjer í hug- 
arlund, tekjur og gjöld staðist á, eða 
tekjuafgangur orðið, þótt gjöldin hafi 
jafnan farið fram úr áætlun. En nú er 
alt öðru máli að gegna, enda hefir 
reynslan sýnt það síðan á síðasta þingi. 
Það, sem af er fyrra fjárhagsárinu, 
hefir reynslan orðið sú, að tekjurnar 
hafa langt frá hrokkið til að vega móti 
gjöldunum.

Þetta er líka eðlilegt, þegar litið er 
á. hvernig tekjulindum vorum er hátt- 
að. Tekjur vorar eru mestmegnis skatt- 
ar, beinir og óbeinir. En óbeinu skatt- 
arnir hljóta skiljanlega að taka heima, 
þegar bæði atvinnuvegir og verslun 
verða fyrir áföllum. Af yfirliti því yfir 
fjáiliag landsins, er hæstv. fjármálaráð- 
herra gaf deildinni fyrir skemstu, er 
það Ijóst, að það tímabil, sem liðið er 
af fjárhagsárinu 1918, endar með ca. 
l’/a milj. kr. tekjuhalla. Þetta væri nú 
ekki 8vo óttalegt út af fyrir sig, ef út- 
lit væri fyrir, að næsta ár yrði tekju- 
meira og útgjaldaminna en siðastliðið 
ár. En svo er ekki, heldur er einmitt 
útlit fyrir, að tekjuhallinn vaxi sem 
snjóskriða í bröttu fjalli. Fjárhagur 
vor i framtíðinni er því alls ckki glæsi- 
legur, þegar á alt er litið

Skuldir landsins skifta nú þegar tug- 
um miljóna. Hafa þær verið stofnaðar 
síðastliðið ár, síðan böl heimsstyrjaldar- 
innar tók að ná til vor, og má segja 
um mörg þau lán, að þau voru tekin í 
6jálfsögðum bjargráðatilgangi. En hjer 
er og sú bót í máli, að þessar miljónir 
eru enn ekki nema að örlitlum parti 
orðnar að eyðslufje. Eftir skýrslu hæstv. 
fjármálaráðh. eru, ef jeg man rjett, 150 
þús. kr. orðnar eyðslufje, og undir nú- 
verandi ástandi má það ekki ofbjóða

neinum. Annars standa þes3ar miljónir 
I verslun landsins, skipum, húsum, versl* 
unartækjum 0. fl. lánum og öðrum upp- 
hæðum. Og þegar þessa er gætt, er 
stofnun þessara lána sjálfsagt bjargráð, 
og ekkert við það að athuga, þótt auð- 
vitað verði að gefa því nákvæman 
gaum. En út af fyrir sig eru þessar 
miljónaskuldir iniuni hræðslugæði en sí- 
vaxandi tekjuhalli í fjárlögunum. Jeg 
sje ekki betur en að þá standi hreinn 
fjárhagsvoði fyrir dyrum, ef tekjuhallinn 
vex ár frá ári án þess nokkuð sje að- 
hafst. Og sá fjárhagsvoði verður enn 
meiri ef slíkur tekjuhalli vex nú, þar 
sem enn má búast við, að gjaldþolið 
fari síminkandi, af óviðráðanlegum 
ástæðum.

Það þarf nokkurt hugrekki til að 
horfast í augu við þá döpru mynd, sem 
framtíðin bregður upp fyrir oss. En 
ekki dugir annað en að horfast í augu 
við hana og leita sjer ráða, svo að þessi 
voði verði ekki lands og lýða tjón. Er 
því ekki nóg að hrista höfuðið yfir hin- 
um háu tölum í tekjuhallaregistri lands- 
ins, en greiða svo atkvæði með hverj- 
um gjaldauka, hvort sem hann er nauð- 
synlegur eða ekki. Nú er þess hin fylsta 
þörf að vera dyggilega á verði og sjá 
við þeirri hættu, að landið, fyrir ljettúð 
og handvömm vora, þjóðfulltrúanna, 
sökkvi i óbotnandi skuldir, því að ef 
svo færi, þá megum vjer vel vita, að 
sjálfsforræði getur verið hætta búin.

Vera má, að sumir telji þessa ræðu 
mina ekki snerta till. beinlinis, þá er 
liggur fyrir, en jeg vil þó segja, að hún 
snerti hana að ýmsu leyti. Jeg verð að 
álíta, að ein af sjálfsögðustu bjargráða- 
tilraunum þingsins verði að vera sú, að 
athuga tölurnar í búreikningi landsins, 
ekki með ógn, ofboði og hryllingi, held- 
ur athuga öll útgjöldin, ástæðurnar til 
þeirra og hlutföllin rnilli upphæðar 
þeirrar og þess gagns, er þjóðin hefir
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haft af þeim. Þetta tel jeg brýna skyldu 
þingsins og ljett verk. En sje það ekki 
unnið, mun þingið hljóta áraæli mikils 
hluta þjóðarinnar, því að það er áreið- 
anlega vist, að þeir landsmanna, er hugsa 
nokkuð um fjárhag landsins, horfa með 
óró og kvíða fram á ókomna tímann.

Komist menn nú við rannsókn þes3a 
að þeirri niðurstöðu, að þessar tölur 
sýni óhjákvæmileg útgjöld, sem landinu 
sje og hafi verið verulegur stuðningur 
að í þeirri ströngu baráttu, sem það 
verður nú að heyja fyrir tilveru sinni, 
þá tel jeg vel farið. Og þá tel jeg, að 
þessi rannsókn hafi orðið til þess að 
drepa niður þeim mörgu hviksögum og 
getgátum, er gengið hafa fjöllunum 
hærra um allar sveitir þessa lands, um 
ráðlauslega meðferð á fje landsins. Verði 
þessi niðurstaðan, mega bæði lands- 
stjórn og landsmenn láta sjer vel líka. 
En komi það aftur í ljós, að mistökin i 
meðfcrð landsfjárins hafi verið meiri en 
við mátti búast — því að altaf má bú- 
ast við þeim nokkrum —, þá getur það 
orðið til þess, að þing og stjórn láti 
sjer þessi viti að varnaði verða fram- 
vegis.

Jeg vil geta þess, að þessi till. er ekki 
fram komin fyrir þá sök, að vjer fiutn- 
ingsmenn vantreystum háttv. fjárhags- 
nefnd, eða gerum ráð fyrir, að hún 
myndi ekki hafa athugað þetta mál ótil- 
kvödd, heldur vildum vjer með þessari 
till. túlka fyrst og fremst vilja meiri 
hluta háttv. deildar, sem jeg veit að 
samþykkir till., og enn fremur, að hjer 
kæmi fram skýrt og ótvírætt vilji meiri 
hluta almennings, sem, eins og jeg drap 
á áðan, hefir aldrei sem nú krafist þess 
að fá yfirlit yfir fjárhag landsins, bæði í 
stórum dráttum og einstökum atriðum.

Þess vegna tókum vjer upp þessa leið, 
til þess að gefa till. meiri kraft, svo að 
það sæist, að þingið vildi nú, fremur en

Alþt. 1918 B. (29. löggjafarþing)

endranær, snúa sjer að þessu atriði, að 
gefa þjóðinni sem glegst og greinilegast 
yfirlit yfir fjárhaginn og horfurnar.

Og það vil jeg taka fram að endingu, 
sem jeg vona, að allir hugsandi menn, 
og þá ekki síst fulltrúar þjóðarinnar, 
sjeu mjer samdóma um, að fjárhags- 
horfur og bjargráða sjeu nú þannig yfir- 
leitt, að aldrei hafi verið meiri nauðsyn 
en nú að beita fylstu varkárni um að 
auka útgjöldin, og það svo, að vísa beri 
frá þinginu hjer um bil undantekning- 
arlaust öllum þeim útgjöldum, er ekki 
horfa beint til bjargráða á þessari skelf- 
ingatíð.

Og jeg skal bæta því við, að sem 
þingmaður vil jeg að þessu sinni treysta 
á fremsta hlunn með sannfæringu mina, 
til þess að taka vel þeim tekjuaukafrv., 
sem að likindum koma frá hæstv. 
stjórn.

Fjárinálaráðherra (8. E): Jeg
skal fyrst vikja að því, sem háttv. flm. 
till. (S. St.) lagði áherslu á, nefnilega, 
að hætta væri á ferðum fyrir landið, ef 
lánsfjeð væri tekið til að fylla upp i 
tekjuhallaskörðin.

Jeg vjek að þessu í yfirlitsræðu minni 
um daginn, og taldi þá upp nokkuð á 
aðra miljón króna, sem orðið gæti halli 
á þessu ári, og eun fremur ljet jeg þess 
getið, að tekjurnar myndu áreiðanlega 
verða undir áætlun. Alt þetta bendir í 
þá átt, að nauðsyn sje á að sjá fyrir 
tekjuauka á þessu þingi. Jeg gat þess 
þá, að von væri á frv. í þá átt, og 
vænti jeg, að eitt komi eftir 2 daga. 
Það gladdi mig mjög að heyra áhuga 
hans (S. St.) og þá áherslu, er hann lagði á 
það, að þau væru flutt og þeim vel 
tekið.

Að öðru leyti skal jeg taka það fram 
um till., að jeg bjóst altaf við því og 
taldi það sjálfsagt, að háttv. fjárhags-

86
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nefnd gegndi þeirri skyldu sinni, að 
rannsaka fjárhag landsins sem best. Jeg 
skal þegar lýsa yfir því, að stjórninni 
er það hin mesta ánægja að gefa fjár- 
hagsnefnd allar mögulegar upplýsingar 
og leiðbeiningar.

Háttv. flm. (S, St.j mintist á hvik- 
sögur, sem myndast hefðu um ýmsar 
fjármálaráðstafanir stjórnarinnar. Það 
er alveg rjett hjá honum, að það væri 
mjög heppilegt, að fjárhagsnefnd tæki 
þau atriði til mjög svo nákvæmrar 
rannsóknar. Engum mun það þakklát- 
ara verk en stjórninni, þvi að hún ósk- 
ar þess að leggja öll sín plögg á borð- 
ið, svo að þjóð og þingheimur megi 
kynna sjer þau.

Jeg vil endurtaka það, að stjórninni 
er það óblandin ánægja að veita háttv. 
fjárhagsnefnd allar þær upplýsingar, sem 
unt er í þessu máli. Og hún væntir og 
óskar sem bestrar samvinnu við fjár- 
hagsnefndina um tekjuaukafrv. þau, er 
hún mun leggja fram.

Það verður erfitt að finna tekjuauka, 
en hjer þarf svo mikils við, að ekki 
dugir að kveinka sjer, þótt einhverjum 
sje nær höggið, og því að eins er fjár- 
hag landsins borgið, að tekjuauki fáist.

Aftur er ekkert athugavert, þótt milj- 
ónalán sjeu tekin, til þess að hrinda 
áfram verslun landsins og skipakosti. 
Það er þjóðinni lífsnauðsyn, hrein og 
bein bjargráð. Það mun sýna sig enn 
betur siðar, að þær ráðstafanir, er gerð- 
ar voru á þinginu 1916—17, að heimila 
Stjórninni fje til skipakaupa, hafa verið 
hinar þörfustu, og þing og stjórn mun 
aldrei þurfa að iðrast þess, að sá var 
upp tekinn.

Bjarni Jónsson: Það gleður mig, 
að jeg þarf ekki að deila við hv. sessu- 
naut minn (S. St.). Jeg hafði hugsað, 
að hann myndi mæla harðara. Þó eru 
hjer í einstök smáatriði, sem jeg er hon-

um ekki meir sammála um nú en áð- 
ur. Er það þó ekki beint í sambandi 
við till., þar sem hann lagði áherslu á, 
að ekki sje halli í fjárlögum. Það hefi 
jeg aldrei getað lagt þunga áherslu á, 
af þeim ástæðum, er hann nefndi, að 
tekjur hafa jafnan reynst meiri en áætl- 
að var. Það er jafnan bægt að búa til 
halla, með þvi að áætla gjöldin of hátt 
en tekjur of lágt, og draga sig með þvi 
á tálar og álíta ófært að samþykkja út- 
gjöld til nauðsynlegra framkvæmda.

Jeg ætla, að svo hafi og reynst að 
þessu sinni, að tekjur hafi farið fram úr 
áætlun, en auðvitað hafa gjöldin einnig 
reynst meiri, sakir ýmissa fjárveitinga 
utan fjárlaga. Og það er satt, að rjett- 
ara væri að taka allar fjárveitingar upp 
í fjárlögin, en leggja minni áherslu á 
hitt, að gera fjárlögin hallalaus úr 
garði.

Jeg skal ekki um það deila, 
hvort fjáhagsútlitið sje glæsilegt eða 
ekki. En hitt er ljóst, að eigi er ein- 
hlítt að hugsa um fjárhag landssjóðs 
ins, því að hagur alls landsins getur 
verið undir því kominn að spara ekki 
landssjóð og nota sjer lánstraust hans, 
til þess að halda lífi i mönnum og fjár- 
8tofni. Það er betra, að landssjóður 
skuldi, heldur en að landsmenn og bú- 
stofn svelti og falli úr hungri. Ef þjóð- 
in Iifir af óáran, þá er hitt minna, þótt 
illa standi heiina töludálkar í lands- 
reikningunum. Lif og heilsa þjóðarinn- 
ar er miklar tekjur fyrir framtíðina. 
Með því éru fleiri til þess að vinna upp 
fjárhagsskaðann, sem getur verið mikill, 
en þó ekki versti skaðinn. Líf þjóðar- 
innar er meira vert en peningar henn- 
ar. Það getur stundum verið töluvert 
dýrt að spara.

Setjum svo, að sú skoðun hefði hald- 
ið áfram að ríkja, að það væri of mik- 
il áhætta að leggja út i skipakaup, og 
að svipað hefði orðið hjá oss nú eins og
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á döguin Guðbrands biskups, þegar 
málsmetandi menn skrifuðu konungi og 
báðu hann að leyfa ekki þann gapaskap, 
að Guðbrandur hefði skip í förum.

Hefði slik skoðun ríkt, myndi það hafa 
orðið til þess, að enginn hefði þorað að 
kaupa skip. En þegar styrjöldin tók 
að herða að, sáu menn, að ekki varð 
hjá því komist.

Það er alls ekki rjett, sém menn 
halda um landssjóð, að aldrei megi sjást 
neinn tekjuhalli í bókum hans; þvert á 
móti getur það komið til athugunar, 
hvort það geti ekki verið alveg nauð- 
legt, að þar sje stundum tekjuhalli, eins 
og nú er, og hvort ekkisje nauðsynlegt 
að hafa tekjuhalla í framtíðinni, til þess 
að bjarga þjóðinni. Það verður aldrei 
aðalatriðið að sjá um, að tekjur oggjöld 
standi heima í reikningum landssjóðs, 
heldur að sjá um, að sá kostnaður, sem 
landssjóður ber, fari til einhvers, sem 
gagn er að.

Hvað hina háttv. nefnd snertir, þá 
skal jeg geta þess, að mjer þótti vænt 
um að heyra, að háttv. þm. (S. St.) ætl- 
aði henni að drepa niður hviksögum, sem 
hann hefir heyrt um aðgerðir lands- 
stjórnarinnar. Það gleður mig, að hann 
hugsar svo mikið um þá menn, sem í 
stjórninni eru, enda þótt það sje ekki 
nema eðlilegt að vissu leyti, því að 
hans flokkur á einn manninn í 
stjórninni, og einmitt þann manninn, 
sem mestu getur ráðið, og því eðli- 
legt, að hann vilji slá þær niður, ef 
nokkrar eru, og ekki nema gott, að þær 
þagni. En jeg verð að geta þess, að 
jeg hefi engar heyrt, og þó að gáska- 
fullar greinar standi í ýmsum blöðum, 
sem oft verður milli jafnaldra manua, 
þá þarf ekki að kjósa nefnd á Alþingi 
til þess að slá þær niður.

Svo sagði hv. þm. (S. St.) að þetta væri 
til þess að túlka vilja meiri hluta deiidar

innar og til þess, að deildin og almenning- 
ur fengi nákværat yflrlit yfir einstök %t- 
riði. Það kann rjett að vera, að það 
sje vilji almennings og meiri hl. þesa- 
arar háttv. deildar að fá slíkt yfirlit, 
en nú hefir háttv. deild fengið allgreini- 
legt yfirlit hjá hæstv. fjármálaráðherra 
um einstök atriði, og reikningar lands- 
verslunarinnar sýna, hvernig hagur 
hennar muni standa, svo að það ætti 
þess vegna ekki að þurfa að kjósa neina 
nefnd, eða vísa til sjerstakrar nefndar, 
til þess að fá þetta yfirlit. Það er öll- 
ura vitanlegt, að þessi starfi heyrir und- 
ir verkahring fjárhagsnefndar, og hefði 
því dugað að stinga þvi að nefndar- 
mönnum einslega að gæta nú vel skyldu 
sinnar á þessu þingi. — En enginn skilji 
orð mín svo, að jeg álíti, að af þessu 
stafí nokkurt tjón fyrir stjómina sjálfa.

Háttv. þm. (S. St) sagði í niðurlagi 
ræðu sinnar, að aldrei lægi meira á að 
spara en nú og að hann vildi vísa frá 
öllum fjárbeiðnum, sem ekki væru bein- 
línis til bjargráða fyrir landið. En hjer 
kemur líka annað til greina. Landið 
getur vel þurft á meira lánstrausti að 
halda, og þess vegna er sjerstaklega 
ástæða til þ.ess að gera ekkert það, er 
spilt geti fyrir því. Það er varhuga- 
vert að tala mikið um hið hörmulega 
fjárhagsástand landsins, því að það get- 
ur viljað til, að þeir útlendir sendimenn
— eða ræðismenn —, sem hjer eru, 
sjái þetta, og geti þeir verið fljótir til
— eins og ræðismenn eru vanalega — 
að skýra sinni stjórn frá þvi, að hjer væri 
ekki alt sem hreinast, og er mjög liklegt, 
að þetta gæti orðið til mikils ógagns fyrir 
landið, þegar það er borifr fram af mikils 
metnum fjármálamönnum. Jeg hefi t. 
d. heyrt, að annar bankastjóri sá, sem 
hjer er ræðismaður Svia, hafi látið það 
í ljós, að verið gæti, að slíkt yrði land- 
inu ekki til ábata, ef það væri notað,

86*
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og þykir mjer liklegt, að landinu yrði 
ekki meiri hagur að þvi en þeim sparn- 
aðarþulum, sem þessi háttv. nefnd kynni 
að þylja bjer innan þings.

Annare er hjer ekki þörf á annari 
nefnd en fjárhagsnefnd, því að hjer er 
ekki farið fram á, að hún fari út fyrir 
einn verkahring, heldur gegni skyldu 
sinni, svo að nefndin getur vel tekið 
það illa upp, að mönnum þyki þurfa 
að knýja hana til þess að vinna skyldu- 
verk sín.

Jeg vil þá loks geta þess, að jeg segi 
þetta án þess að vilja á nokkurn hátt 
draga úr þeirri varfærni, sem háttv. 
flm. (S. St) leggur til að höfð sje, og 
án þess að mjer detti í hug að óska 
þess, að öllu fje landsins verði ausið út, 
þá verð jeg þó að geta þess, að fleira 
þarf að varast en eyðslu, t. d. að skemma 
lánstraust aitt. Mætti þá minna á, að 
mörgum þykir það af ýmsum ástæðum 
illa farið, að stjórnin tók lán í Dan- 
mörku síðast; mundi margur hafa glaðst 
af því að sjá að lánstraustið væri opið, 
og að hægt væri að fá annarsstaðar lán 
til þess að geta borgað það, sem þyrfti, 
en hvað till. þessa snertir, þá hygg jeg, 
að hún miði eigi til þess að auka láns- 
traust landsins. Og ef það er satt, sem 
háttv. þm. (S. St ) sagði, að fje væri 
ekki til, þá er það ekki fyrsta sporið 
til þess að ráða bót á því, að segja sem 
svo, að hjer sje alt á fallanda fæti. 
(S. St.: Það sagði jeg ekki). En hv. 
þm. (S. St.) sagði þó, að þetta væri gert 
til þess að benda alþýðu á; hvernig 
ástandið væri, en hverjar orsakir væru 
til þessa ástands, það hafði hann engin 
orð um.

Annars tel jeg hjer enga hættu á 
ferðum, aðra en þá, sem af því hlýst, 
að þessi till. er komin fram, og væri 
þeim mönnum, er líkt hugsa og háttv. 
flm. (S. St.), varlegra að láta slikar till.

koma fram leynilega, svo að ekki þurfi 
að prenta till. þeirra, sem svo sjeu op- 
inberlega ræddar hjer í þingsalnum.

Flm. (Sigurðnr Stetánsson): Jeg
get sagt, að öll ræða háttv. þm. (B. J.) 
snerti mjög lítið þau fáu orð, sem jeg 
sagði, með því líka að þau koma ekki 
þessu máli beinlinis við.

Háttv. þm. (B. J.) virtist enn þá gleðja 
sig við þá von, að tekjurnar mundu í 
framtíðinni reynast meiri en áætlað væri, 
og þó sjerstaklega þegar talað væri um 
það fjárhagsár, sem nú stendur yfir. 
En jeg er hjer á alt annari skoðun en 
hann, og hygg jeg, að sárfáir deildar- 
menn muni hafa þá von, að svo muni 
úr rætast, sem hann sagði, og jeg 
sný ekki aftur með það, sem jeg sagði, 
að það mundi ekki skemma lánstraust 
landsins út á við, að við bjeldum okk- 
ur sem mest við bjargráðaráðstafanir 
inn á við. Mjer er það mikil ráðgáta, 
hvernig till. sú, er hjer er fram komin, 
getur skemt lánstraust landsins, eða er 
má ske rjettara, að það segi sig meira 
en það er, einungis i þeim tilgangi að 
auka lánstraust sitt, þótt það má ske 
viti, að alt sje á fallanda fæti hjáþví?

Við vitum mörg dæmi þess, að þeir 
einstaklingar eru til, sem bera sig mjög 
mannalega, ganga milli lánsstofnana 
landsins og prakka sjer út lán með ýmsum, 
og stundum miður heiðarlegum, ráðum, 
en reynast svo, er að skuldadögunum 
kemur, alt aðrir menn en þeir þóttust 
vera.

Jeg álít, að ef þiug og stjórn ætti að 
taka upp þá reglu, þá yrði það ekki til 
þess að vernda lánstraustið og auka það 
út á við, heldur raiklu fremur til þess, 
að hún misti það einn góðan veðurdag.

Þótt það sje ekki beinlínis nauðsyn- 
legt í »normal«-ári, að fjárlögin sjeu 
tekjuhallalaus, þá álít jeg það þó mik-
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ilsvert snið á fjárlögum vorum, að tekju- 
hallinn sje sem minstur og að frestað 
sje þeim útgjöldum, sem helst mega 
bíða; það er ekki meira en það, sem 
hver og einn góður búmaður gerir í 
slæmu ári; þá dregur hann úr þeim út- 
gjöldum, sem helst mega bíða, án þess 
að það verði beinlínis til skaða fyrir 
búskap hans. Þessi búskaparregla er 
svo góð, að sjálfsagt er fyrir okkur að 
fylgja henni.

Það er ekki heldur rjett, að þessi till. 
hefði aðallega verið borin frara til þess 
að slá niður hviksögum, sem jeg reynd- 
ar skal játa að jeg hefi heyrt, þó að 
háttv. sessunautur minn (B. J.) hafi ekki 
heyrt þær. Aðaltilgangurinn var það 
að fá sem glegst yfirlit yfir fjárhaginn 
og fá að vita, hvernig þeim liðum hefði 
verið varið, sem mest orsaka tekjuhall- 
ann, og að sú till. geti á nokkurn hátt 
spilt fyrir lánstrausti landsins, það get 
jeg ekki skilið, þvi að jeg held, að það 
sje best, eins og jeg tók fram áðan, að 
koma til dyranna eins og maður cr 
klæddur.

Annars fór háttv. sessunautur rainn 
(B. J.) fremur mildum orðum um ræíu 
mina, en þó naumast eins mildum og 
mjer fanst hún gefa tilefni til.

Bjarni Jónsson: Jeg vil að eins 
gera þá stuttu athugasemd, að jeg taldi 
það ekki ráð að láta eins og fjárglæfra- 
mcnn. Jeg held, að það hafi enginn 
getað fengið út úr ræðu minni, að land- 
ið þyrfti að auka lánstraust sitt með 
þeirri aðferð.

En það er annað, sem bjcr kemur til. 
Jeg vil ekki, að verið sje að hrópa í 
eyru manna, jafnt útlendra sem inn- 
lendra: Nú er fallega i pottinn búið á 
íslandi, nú er alt í voða! Og það jafn- 
vel þótt hagur landsins standi með mikl- 
um blóma, með meiri blóma en nokk- 
urs lands, sem stendur í öngþveiti styrj-

aldarinnar. Það er það, sem enginn 
maður má gera. Erlendir menn, sem 
heyra, að slík till. hafi komið fram á 
þingi Islendinga, spyrja að eins um, 
hvort hún hafi verið samþ, og heyri 
þeir, að svo hafi verið, þá finst þeim 
það sjálfsagt athugavert. Þetta þarf 
ekki að deila um, því að það Veithver 
maður, sem hjer er innan veggja, en 
vilji einhver neita þessu, þá mun jeg 
láta hann um það.

Jeg vildi að eins, að farið væri var- 
lega i þeim efnum, sem geta vakið grun 
um það, að hagur landsins sje verri en 
hann er i raun og veru, og vil jeg ekki, 
að neinn gefi það í skyn.

ATK.VGR.
Tillgr. samþ. með öllum gr. atkv.
Fyrirsögn samþykt án atkvgr.

(Sbr. og A. bls. 538).
[Skýrslur nefndarinnar eru á þgskj. 

83, 111, og 474].

5. Fjárveitinganefnd Nd. falið að 
ihuga launamái.

Á 35. fundi í Nd., firatudaginn 30. 
maí, var útbýtt

Tillögu til þingsályktunar tim skipun 
launamdlanefndar (A. 254).

Á 36. fundi í Nd., föstudaginn 31. maí, 
var till. tekiu til meðferðar, h v e r n i g 
ræða skuli (A. 254, 267).

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 37. fundi í Nd., laugardaginn 1. 
júní, var till. tekin til einnar unir. 
(A. 254, 267, 288).
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Afbrigði leyfð og samþ. um brtt. 288, 
er of seint var útbýtt.

Frsm. (Pjetur Jónsson): Jeg
ætla ekki að halda langa framsöguræðu. 
Jeg hefi vikið að þessu máli áður og 
komist þá inn á sörau leið og till. fer. 
Mjer finst, að þingmenn geti ekki slopp- 
ið við að svara tilmælum þeim um launa- 
bætur, sem fyrir þinginu liggja.

Tilgangur flutnm. er sá, að nefndin, 
sem stungið er upp á, taki þessar 
málaleitanir til athugunar og saman- 
burðar við kjör annara embættismanna 
og rannsaki, hvort ástæða sje til að 
bæta kjör hinna og þessara embættis- 
manna, sem eigi hafa fundið ástæðu til 
að senda þinginu kvartanir yfir kjörum 
sinum.

Það, sem kom oss til að bera fram 
till. þessa, var, að vjer höfðum heyrt 
raddir um það frá nálega öllum, er greitt 
höfðu atkvæði móti launabótum þeim, 
er til meðferðar hafa verið, að þeir 
hefðu eigi gert það vegna þess, að þeim 
hafi þótt slíkar kröfur ósanngjarnar, síst 
sumar, heldur af binu, að það, sem fyrir 
lá, skapaði ósamræmi u óts við aðra og 
misrjetti. Jeg hygg, að rneiri hluti hv. 
deildarmanna mundi vilja vikjast undir 
slíkar umbætur, ef gerðar væru rjett- 
látlega og með reglu og yfirliti yfir 
heildina. Jeg býst við, að nefndin mundi 
taka jafnt tillit til frv. þeirra, sem hjer 
liggja fyrir, t d. frv. um laun háyfir- 
dómara og skrifstofustjóra í stjórnarráð- 
inu og frv. um launakjör lækna og ann- 
ara till., sem fara í svipaða átt.

Það getur verið vafamál, ef stinga á 
upp á launabótum, hvort þær ættu að 
eins að vera breyting á dýrtíðarlögun- 
um eða bráðabirgðabreyting á launalög- 
unum, því að jeg geri ekki ráðfyrir, að 
neinum detti í hug, að nefndin geri al- 
gilda breytingu á launalögunum til fram- 
búðar. Fyrir oss vakti að eins bráða-

birgðaumbót, er væntanleg nefnd áliti 
tiltækilega. Vík jeg ekki nánar að þvi 
að þessu sinni, hvort bráðabirgðalauna- 
hækkun muni vera heppilegri en dýr- 
tíðaruppbót.

En um það atriðið, hvort nauðsyn beri 
til að skipa sjerstaka nefnd ímál þetta, 
í stað þe83 að fela það fjárveitinga- 
nefndinni, skal jeg geta þess, að jeg 
vildi ekki toga málið inn í íjárveitinga- 
nefndina. Mjer þykir haganiegra að 
velja sjeretaka nefnd með beinni hlið- 
sjón til þessa máls. Einnig hefir komið 
til mála, að Ed. veldi samskonar nefnd, 
og teldi jeg það heppilegt, og svo hitt, 
að samvinna gæti orðið milli nefndanna. 
En þá þarf ekki 7 menn í nefndina 
hjer, og er því tillaga um að fækka 
nefndarmönnum um 2. Nú þótt fjár- 
veitÍDganefnd yrði falið málið, ætti slík 
samvinna að geta átt sjer stað. Hjer 
er sem sje borin fram brtt. um að fela 
fjárveitinganefnd málið.

Bjðrn R. Stofánsson: Jeg tek
eigi til máls af áhuga fyrir þessari nefnd- 
arkosningu, heldur af því, að jeg leit 
svo á málið, að ekki yrði hjá því kom- 
ist, að þingið tæki málaleitanir þessar 
til greina. Margar þeirra eru á það 
miklum rökum bygðar, að mjer 
virtist, að þingið gæti ekki látið undir 
höfuð leggjast að svara þeim. Mjer 
þætti heppiiegast, að málið yrði látið 
hverfa undir fjárveitinganefnd. Háttv. 
frsm. (P. J.) kvaðst viija kjósa sjer- 
staka nefnd, af þvi að fjárveitinganefnd- 
in væri ekki kosin með sjerstöku tilliti 
til þessara mála. En slikt hið sama 
mætti segja um fleiri nefndarkosningar. 
Þegar nefndir eru ko3nar í þingbyrjun, 
vita menn ekki um öll þau mál, sem 
þeiin kunna að verða falin. Annars 
geri jeg þetta atriði ekki að neinu kapps- 
máli, en eftir því, sem jeg hefi komist 
næst, mundi i sjerstaka nefnd aðallega
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eða eingöngu kosnir menn, sem eru í 
fjárveitinganefud, að eins 2 gengju úr, 
en þessir 2 held jeg að engu spilli, þó 
að þeir fái um raál þetta að fjalla ásamt 
hinum. A því er brtt. mín bygð.

Pjetur Ottesen: Afleiðingin af 
nefndarkosningu mundi verða sú, að 
þetta launamál kæmist inn í þingið eins 
og það er sig til. Enda virðist svo á 
sumum að heyra, að það eigi ekki illa 
við.

Jeg skal fúslega viðurkenna, að 
margir embættismenn hafa mist mikils 
i á þessum tímum. En þess ber og að 
gæta, að útlitið bjá öðrum stjettum 
landsmanna er ekki heldur glæsilegt. 
Einhver takmörk verður að setja fyrir 
launahækkun. En ef nefnd verður kos- 
in, drifur þetta alt inn á þingið. Jeg 
vildi fyrirbyggja, að málið yrði tekið 
til meðferðar á þessu aukaþingi. En hjá 
þvi verður sennilega ekki kornist, og álít 
jeg landsstjórninni um að kenna, því að 
alt er þetta runnið frá frv. hennar. Ef 
ekki verður hjá því komist, að eitthvað 
verði aðhafst i þessu máli, álít jeg, að 
fjárveitinganefndin geti gert það. Engin 
ástæða til að kjósa sjerstaka nefnd. En 
þar sem háttv. frsm. (P. J.) sagði, að 
nefndina ætti að kjósa með sjerstöku 
tilliti til þessa máls, þá má minna á 
það, að fjárveitinganefnd hafði þessi 
mál til meðferðar 1916. Jeg álít því 
rjett vera, að fjárveitinganefnd verði 
falið málið, ef nefnd verður valin á 
annað borð.

ATKVGR.
Brtt. 288, 1. samþ. með 13:8 atkv., að 

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:

já: J. B., M. G., P. Þ., S. St., St. St, 
Þorst. J , B. Sv., B. J., B. St., E. 
A, E. Árna., J. M, Ó. B.

nei: M. P„ M. Ó., S. S., Sv. Ó., Þorl. 
J., Þór. J, B. K., J. J.
P. J , P. 0, G. Sv. og H. K. greiddu 
ekki atkv.
Einn þm. (E. J.) fjarstaddur.

Brtt. 288, 2. samp. án atkvgr.
Tillgr og brtt. 267. þar raeð falln- 
ar.
Till., svo orðuð, (sjá A. 298) samþ. 
með 15: 10 atkv, að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu:

já: J. J., J. M., J. B, M. Ó., P. J., 
Þorl. J , Þoret. J., Þór. J., B. Sv., 
B. J., B. K, B. St., E A, G. Sv, 
Ó. B.

nei: M. G., M. P., P. 0, P. Þ , S S., 
S. St., St. St., Sv. Ó., E. Áiin , 
H. K.
Einn þm. (E. J.) fjarstaddur.

(Sbr. og A. bls. 538).

6. Fuilveldisnefnd efri deildar.
Á 3. fundi í Ed, miðvikudaginn F7. 

april, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um skipun 

nefndar til þess að ihuga sjálfstœðismál 
landsins (A. 8).

Á 4. fundi í Ed., fimtudaginn 18. 
april, var till. tekin til meðferðar, 
hvernig ræða skuli.

Að tillögu forseía var ákveðin ein 
umræða.

Á 5. fundi í Ed., föstudaginn 19. april, 
var till. tekin tileinnar umr.

Fltn. (Karl Einarsson); Það
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þarf ekki að hafa mörg orð til að sýna 
nauðsynina á því að skipa nefnd þá, 
sem ræðir hjer um, á þgskj. 8. A Al- 
þingi 1917 var afgreidd till. til þings- 
ályktunar um að fá löggiltan siglinga- 
fána fyrir ísland. Háttv. deild er það 
kunnugt, hvernig fór um það mál, er 
þnð var borið frnm nf hmstv. forsætis- 
ráðherra fyrir hans hátigu konungin- 
um, og má vísa um þetta til þess, sem 
birt hefir verið af umræðunum í rífeis- 
ráði um þetta mál.

En eius og jeg tók fram í ræðu minni, 
er jeg bar fram frv. til laga um islensk- 
an farfána á Alþingi 1917, þá er það 
nú viðurkent í verkinu af Dönurn og 
öðrum þjóðum, að vjer getum á okkar 
eigin ábyrgð og án íhlutunar annara 
gert samning um verslun og siglingar 
við önnur ríki. Hvers vegna Danir 
geta ekki viðurkent hið sýnilega tákn 
þessa rjettar vors, farfána vorn, virðist 
helst vera það, eftir umræðum þeim að 
dæma, er jeg mintist á áðan, að Danir 
vilja fá um leið útkljáð alt það, er 
hingað til hefir borið á milli i sambandi 
voru við þá. filjer finst nú ekki vera 
rjett að verða ekki við þessum óbeinu 
tilmælum um hreina ákvörðun á sam- 
bandinu, og má ekki láta ófreistað að 
fá vitneðkju um það, hvort ekki sje 
hægt að komast að hreinni niðurstöðu. 
En það vii jeg takafram, að þær samn- 
ingaumleitanir verða að fara fram með- 
an þetta þing situr, og getur auðvitað 
ekkert annað samband en hreint per- 
sónusamband verið lagt tii grundvallar 
fyrir slíkum samningum.

Vjer erum þannig settir, að mál vor 
geta ekki að neinu leyti, nema okkur 
til stórtjóns, verið sameiginleg með 
nokkurri annari þjóð, og vjer erum svo 
gæfusamir, að eiga engan her eða flota, 
og hljótum þ zí ætíð að vera algerlega 
blutlausir í styrjöldum veraldarinnar.

Þetta hlýtur að mega fá viðurkenningu 
fyrir hjá alþjóð.

Eitt vil jeg að eins taka fram, til at- 
hugunar fyrir nefnd þá, sem væntan- 
lega verður skipuð af hinu háa Alþingi, 
og það er það, að aldrei gefst os3 ann- 
að eins tækifæri og nú til að fá viður- 
kenningu á sjálfstæöi og fullveldi voru, 
þar sem svo stendur á, að svo að segja 
allur heimurinn baist nú með þeirri 
hugsjón aðallega fyrir augum, að þjóð- 
irnar eigi að hafa rjett til að vinna að 
sínum eigin málum í friði, hversu smá- 
ar sem þær eru, eða jafnt þær voldugu 
og stóru sem þær smáu og fátæku. Og 
svo er að sjá, að að eins á þessum 
grundvelli muni komast á friður. En 
jeg vil ekki draga dulur á það, að einna 
mest áríðandi fyrir okkur, meðan á 
ófriðnum stendur, er að fá sem allra 
fyrst viðurkent hið sýnilega tákn þess, 
að við erum ekki háðir neinni þjóð, 
því að enginn veit, hver kann að sog- 
ast inn í ófriðarbálið, en slíkt sýnilegt 
tákn er einmitt siglingafáni vor, og 
hefir hann því langmesta þýðingu allra 
vorra mála, eins og nú ha,ar til. Já, 
hann hefir jafnvel svo mikla þýðingu, 
að ef svo ógæfusamlega tækist til, að 
Danir lentu í ófriði þessum, gæti hann 
orðið til þess, að á oss yrði litið sem 
alveg hlutlausa þjóð fyrir þvi, og jafn- 
vel til að viðbalda sambandi þvi við 
Dani, er við eitt viðurkennum, nefni- 
lega konungssambandinu.

Með vilja skal jeg ekki skýra einstök 
atriði nánar. Að lokum skal jeg óska 
þess, að þetta háa Alþingi, sem nú sit- 
ur, geti borið gæfu til að standa sem 
einn maður i öllu þessu máli, i smáu 
sem stóru, því að það mun verða því 
til frægðar og sóma og landi voru til 
blessunar og heilla, þvi að að eins á 
þann hátt getur máli þessu orðið far- 
sællega til lykta ráðið.
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Mælist jeg svo til, að háttv. deildar- 
menn samþ. till. þá um nefndarsetning, 
sem hjer liggur fyrir.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. í e. hlj.
Fyriraögn samþ. án atkvgr.

Nefndarkosning.
Hlutfallskosningu var beitt. Forseta 

bárust 2 listar, A-listi, frá Sjálfstæðis- 
flokknum, og stóðu á honum:

Karl Einarsson,
Magnús Torfason og 
Kristinn Danielsson,

og Blisti, frá Heimastjórnarflokknum og 
Framsóknarflokknum, og voru á honum:

Jóhannes Jóhannesson,
Eggert Pálsson og 
Guðmundur Olafsson.

Kosningin fjell svo, að
A-listinn hlaut 6 atkv.
B — — 6 — ,

en 1 seðíll var auður (H. St, fjar- 
staddur).

Foreeti lýsti því kjörna í nefndina: 
Karl Einarason,
Jóhannes Jóhannesson,
Magnús Torfason,
Eggert Pálsson

°g
Guðmund Olafsson,

með hlutkesti milli hans og Kristins 
Danielssonar.

(Sbr. og A. bla. 543).

7. Bjargráöanefnd efri deildar.
Á 4. fundi i Ed., fimtudaginn 18. 

apríl, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um skipun 

bjargráðanefndar (A. 13).
Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

Bjargráðanefnd efri deildar.

Á 5. fundi í Ed., föstudaginn 19. april, 
var till. tekin til meðferðar, hvernig 
r æ ð a s k u 1 i.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umræða.

Á 6. fundi i Ed., laugardaginn 20. 
april, var till. tekin til e i n n a r u m r.

Flm. (Magnús Torfason): Það
er óþarfi aö rökstyðja till. þá, er hjer 
liggur fyrir, með löngu máli.

Það eru áreiðanlega sömu ástæður 
til slíkrar nefndarsetningar og hjer er 
um að ræða og voru á siðasta Alþingi, 
og þó, ef nokkuð er, öllu meiri nauð- 
syn nú, því að altaf sverfur stríðið 
fastara að.

Jeg ætla þó, vegna þess, að jeg mun 
eigi njóta þess heiðurs að eiga sæti í 
nefnd þessaii, að taka fram nokkur at* 
riði.

Hingað til hefir framkvæmd bjarg* 
ráða vorra verið miðuð við það, að 
friður væri í nánd, eða að minsta kosti 
við það, að ófriðurinn stæði ekki árum 
saman. Þessa stefnu get jeg hvorki tal- 
ið holla nje forsjála, því að það eru 
engar likur til þess, að ófriðurinn verði 
um garð genginn næst er háttv. Alþingi 
kemur saman. Mjer finst það því vera 
rjett og sjálfsagt, að bjargráðanefnd hafi 
það fyrir augum, að striðið getur enn 
staðið í mörg ár. Það getur aldrei 
Bkaðað, að hún hagi ráðstöfunum sinum 
eftir því, en hins vegar gott, ef fyr og 
vel raknar úr.

Jeg skal eigi fara langt út í það, hvað 
gera eigi, enda er það vitanlegt, að 
stjórn og þing hefir gert margt til að 
draga úr bölinu, og stjórnin hefir gert 
ýmsar ráðstafanir til þess að auka fram* 
leiðslu landsmanna. Þó vildi jeg minna
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á eitt atriði, og það er steinolían. Jeg 
fæ ekki betur sjeð en það verði að 
vera fyrsta og helsta verk bjargráða- 
nefndar að gera alt sem auðið er til 
þess að fá næga steinolíu til landsins. 
Árferði til sjávar er mjög svo undir þvi 
komið, að vorvertíðin mishepnist ekki 
og að raenn geti til fulls notfært sjer 
auðæfi sjávarins, en hið fyrsta skilyrði 
til þessa er næg steinolía, og þvi er 
088 nauðsyn á þvi, að bjargráðanefnd 
hafi atriði þetta hugfast.

Þá vildi jeg og benda á aunað atriði. 
Það er að nota sem mest og best af- 
urðir okkar. Við veiðum mikið af síld, 
en við kunnum ekki að hagnýta hana, 
og segja má, að íslendingar yfirleitt 
kunni ekki sildarát. Liggur nærri, að 
telja megi það skrælingjamerki á þjóð 
vorri, að hún skuli ekki kunna að hag- 
nýta sjer önnur eins auðæfi, og að nær 
ekkert af þeim sje notað í landinu sjálfu. 
Jeg vil vebja athygli bjargráðanefndar 
á þessu, og hún ætti að gera hvað auð- 
ið er til að kenna íslendingum að eta 
sild, annaðhvort með því að fá ein- 
hverja inn í landið, er kunna að mat- 
reiða hana, eða senda fólk utan að læra 
það og kenna siðan öðrum.

Að öðru leyti finn jeg ekki ástæðu 
til að fara nánar út i nefndarsetningu 
þessa; ástæður þær, er til hennar liggja, 
eru sömu nú og þær voru á síðasta 
þingi, og vænti jeg þvi, að allir háttv. 
þm. samþ. till.

Magnús Kristjánsson: í tilefni 
af ummælum háttv. þm. ísaf. (M. T.) 
um, að bjargráðanefnd þurfi fyrst og 
fremst að leggja alt kapp á að viða 
steinoliu að landinu, svo að sjávarút- 
gerðin stöðvist ekki, skal jeg geta þess, 
að jeg hygg, að bjargráðanefndin, hversu 
vel sem í hana verður valið, geti ekki 
gert frekari nje betri ráðstafanir en þeg- 
ar hafa verið gerðar, bæði af lands-

versluninni og af stjórnarráðinu. Það 
er öllum ljóst, að ef framleiðslan er 
rekin áfram þrátt fyrir dýrtíðina, þá 
þarf mikið af þessari vörutegund, og því 
var það, að landsverslunin ætlaði sjer 
að fá tvo farma af steinolíu, annan í 
febrúar en hinn í mars, en að þeir hafa 
ekki komið stafar af því, að Englend- 
ingar og jafnvel Bandaiíkjamenn hafa 
ekki viljað leyfa útflutninginn, það sem 
af ér þessu ári. Til þess að fyrirbyggja 
allan misskilning skal jeg enn fremur 
taka það fram, að jeg býst ekki við, að 
útflutningsleyfi fáist fyrir steinolíu fyr 
en sendinefndin hefir lokið starfi sinu 
og sarnningar eru komnir á við Englend- 
inga.

Viðvikjandi hagnýtingu afurða vorra, 
sem háttv. þm. ísaf. (M. T.) var að tala 
um, þá fer hún altaf smábatnandi raeð 
ári hverju, og ef ætti að hagnýta síldina 
til innanlandsnotkunar, þá þarf til þess 
dýrar vörur, eins og nú bagar, nefni- 
lega salt og tunnur, og verður að gæta 
þessa er um það mál er að ræða.

Flm. (Hagnús Tortason): Jeg
vil geta þess í tilefni af orðum háttv. 
þm. Ak. (M. K ), að orð mín áttu ekki 
að vera — nje voru — neinar ákúrur 
til landsstjórnarinnar eða landsverslun- 
arinnar, en jeg geri hins vegar ráð fyrir 
því, að valið í bjargráðanefnd takist svo 
vel, að að henni verði nokkur stuðning- 
ur, því að betur sjá augu en auga.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Nefndarkosning.
Hlutfallskosning var viðhöfð. Tveir 

listar komu fram, A-listi, frá Sjálfstæð- 
isflokknum og Framsóknarflokknum, og 
voru á honum:

Hjörtur Snorrason,



1381 ÞingBályktanir um Bkipun nefnda.
Bjargráðanefnd efri deild&r. — Sjðrátryggingarnefnd.

1382

Guðmundur Ólafsson og
Karl Einarsson, 

og B listi, frá Heima8tjórnarflokknum, 
og stóðu á bonum:

Sigurjón Friðjónsson,
Magnús Kristjánsson og
Guðjón Guðlaugs8on.

Kosningin fór svo, að
A-listinn hlaut 6 atkv.
B- — — 6 —,

en 1 seðill var auður (H. St. fjarstadd- 
ur).

Forseti lýsti því kjörna í nefndina:
Hjört Snorrason,
Sigurjón FriðjónBSon,
Guðmund Ólafsson,
Magnús Kristjánsson 

og
Guðjón Guðlaugsson, 

með hlutkesti milli hans og Karls Ein- 
arssonar.

(Sbr. og A. bls. 544). .

8. Sjóvátryggingarnefnd.
Á 19. fundi í Ed., miðvikudaginn 15. 

maí, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um sjóvá- 

tryggingu (A.. 127).
A 20. fundi i Ed., flmtudaginn 16. 

maí, var till. tekin til meðferðar, h v e r n - 
ig ræða skuli.

Að tillögu forseta var ákveðin ein 
umr.

Á 21. fundi í Ed., föstudaginn 17. 
maí, var till. tekin til einnarumr.

Flm. (Magnús Toríason): Eins 
og háttv, deild er kunnugt, þá eru sjó-

og stríðsvátryggingar allmikill hluti af 
flutningskostnaði þeim hinum gifurlega, 
sem nú legst á allar aðfluttar og út- 
fluttar vörur. Og það er þá líka enginn 
vafí á því, að þessar tryggingar hafa 
átt drjúgan þátt i því að hækka vöru- 
verð og farmgjald, eða skapa dýrtið í 
landinu, og má óhætt telja þær einhvern 
óbærilegæta skattinn, sem hvílir á þjóð- 
inni. Það geta menn best sjeð aí því, 
að tryggingarnar hafa komist yfir 20% 
af farmi og skipi.

Þegar maður athugar það, að helstu 
nauðsynjavörurnar, sem eru kol, salt og 
olía, taka upp mest rúmraál i skipinu, 
verður þessi skattur einmitt dýrastur á 
þessum nauðsynjavörum eða kemur 
þyngst niður á þeim. Enda er sagt, að 
á þeim stutta tíma, sem landsverslunin 
hefir átt skip, hafl verið varið til vá- 
trygginga fullu verði skipanna sumra 
eða svo, og það með því dýra verði, 
sem nú er á skipum.

Jeg álít því, að það sje sjálfsögð 
skylda þingsins að athuga, hvort nokk- 
ur vegur sje til þess að draga úr þess- 
um þunga skatti. Jeg fyrir mitt leyti 
sje ekki aðra leið vænlegri en að hafa 
sjálfsvátryggingu, eina og önnur lönd 
hafa. Ef til vill vex mönnum það nokk- 
uð í augum, en hjer er um margar 
miljónir að ræða, og fara tryggingarút- 
gjöld fremur vaxandi en minkandi. Og 
þá er það einmitt spurningin, sem þing- 
ið þarf að athuga: Er nokkur vegur 
til að taka hjer upp sörau aðferð og í 
öðrum löndum? Mjer er það fyllilega 
ljóst, að hjer eru margir steinar í götu 
og margir boðar, sem sigla þarf fyrir 
áður en ákvörðun verður tekin. En 
þetta verður að athuga frá rótum, 
heimta allar skýrslur um vátryggingar 
land8verslunarinnar og annara, sem 
skip eiga, og jafnvel að seilast eftir 
skýrslum frá öðrum löndum.

87*
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Jeg veit, að það er mikil ábyrgð, sem 
þing og stjórn tæki á sig, ef til fram- 
kvæmdanna kæmi i þessu máli, en 
þess ber lika að gæta, að það er mikið 
i húfí og að öllum likindum mikið í 
aðra hönd. Að minsta kosti má hvorki 
þing nje stjórn láta undir höfuð leggj- 
ast að setja sig inn i málið.

Að gefnu tilefni skal jeg geta þess, 
að þegar till. þessi var lögð fram fyrir 
háttv. deild, hjeldu margir, að þetta ætti 
að verða eina árásin á stjórnina, en 
það er langt frá þvi, að svo sje. Vitan- 
lega hafa gengið ýmsar Gróusögur um 
þennan þátt landsverslunarimiar, t. d. 
sú, að vátryggiugargjald hennar hafi átt 
að vera helmingi hærra en hjá Eim- 
Bkipafjelagi íslans á sama tíma. En 
jeg skil alls ekki, hvernig slikt hefði 
átt að geta komið fyrir, þar sem sam- 
bandið milli Eimskipafjelags íslands og 
landsverelunarinnar hefir jafnan verið 
svo náið. Enda mundi stjórnin þá hafa 
skýrt þinginu frá þessu, þvi að engin 
stjórn mundi vera svo skyni skroppin 
að imynda sjer, að hún gæti leynt öðru 
eins til lengdar. Jeg lít yfir höfuð svo 
á, að hjer á þingi sje um meira alvöru- 
mál en svo að ræða, að menn geti ver- 
ið að sinna allskonar þvættingi, sem 
borist hefir manna á milli um athafnir 
landsstjórnarinnar, en enginn veit hvað 
hæft er í, og að oss beri fremur að snúa 
088 að málunum með framtiðina fyrir 
augum en fortíðina. Og þetta mál er 
fyrst og fremst framtiðarinnar mál. 
Annars skal jeg taka það fram, að sið- 
an nýju forstöðumennirnir tóku við 
landsvereluninni hafa engar sögur 
heyret um óheppilegar ráðstafanir i sam- 
bandi við vátryggingar landsverslunar- 
innar.

Jeg skal 8vo ekki fara fleiri orðum 
um málið, en undiretrika að eins, að 
þetta sje nauðsynjamál, sem verði að 
athuga rækilega.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 9 shlj. atkv. 
Fyrireögn saraþ. án atkvgr.

Neindarkosning.
Tveir listar voru bornir fram, A-listi 

frá Sjálfstæðisflokknum og Framsóknar- 
fiokknum, og voru á honum:

Magnús Torfason og 
Guðmundur Ólafsson,

og B-liöti frá Heimastjórnarflokknum, og 
stóðu á honum:

Magnús Kristjánsson og 
Halldór Steinsson.

Kosningin fór svo, að
A-listinn hlaut 6 atkv.,
B- - - 7

en 1 seðill var auður.
Forseti lýsti því kjörna i nefndina: 

Magnús Kristjánsson,
Magnús Torfason og 
Halldór Steinsson.

(Sbr. og A. bls. 545).
[Álit nefndarinnar er á þgskj. 484].

9. Srmningamenn.
Á 4. fundi í Sþ, föstudaginn 21. júní, 

kl. 630 siðdegis, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um kosning 

samningamanna (A. 384).
Á sama fundi i Sþ. var till. tekin til 

meðferðar, hvernig ræða skuli.
Of skamt var liðið frá útbýtingu 

till. — Afbrigði leyfð og samþ. án 
atkvgr.

Á 5. fundi í Sþ., sama dag, kl. 720 
siðdegis, var ,till. tekin til e i n n a r 
umr,
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Afbrigði um, að till. mætti þegar taka 
til umr., leyfð og samþ. án atkvgr.

Frsm. (Bjarni Jónsson): Mönn- 
um er það í rninni, hver orð konungur 
hafði um, þegar hann svaraði forsætis- 
ráðherra um fánamálið, að hann kysi 
heidur, að alt sambandið væri tekið til 
umr. Á þessa sveif munu og danskir 
Btjórnmálamenn hafa ballast. Það er 
þvi vafalaust, að Danir eiga frumkvæð- 
ið að þeim samningum, sem nú standa 
fyrir dyrum.

Nú er þessum málum svo komið, að 
næstu daga er von á sendimönnum frá 
Danmörku, og vonum vjer, að þeir hafi 
umboð, sem með þarf, til þess að full- 
nægja rjettmætum kröfum vorum. Þá 
verður nú nauðsynlegt að skipa nefnd 
manna tii þess að hafa á hendi rnilii- 
göngu milli þingsins og sendimannanna 
dönsku, þar til svo langt er komið 
samningum, að ganga megi til atkv. um 
það, hvað fram skuli ganga og hvað ekki.

Nefndirnar ieggja því til, að nú sje 
sú milligöngunefnd skipuð og skipuð 4 
mönnum, og býst jeg við, að fram verði 
lagður listi með svo mörgum nöfnum, 
sem kjósa skal menn.

Þe8sir menn eru auðvitað einungis 
milligöngumenu og verða því að bera 
jafnóðum upp fyrir fullveldisnefndum 
þingsins hin meiri atriði samninganna 
og gefa þingflokkum færi á að athuga 
málið og segja sinn vilja áður en upp 
er borið fyrir þinginu.

I nafni fullveldisnefndanna leyfi jeg 
mjer að mælast til, að till. verði samþ. 
og þessir menn kosnir nú þegar.

ATKVGR.
Tillgr. samþ. í e. hlj.
Fyriisögn samþ. án atkvgr.

Var siðan gengið til kosningar saran- 
ingamanna, að viðhafðri hlutfallskosn- 
ingu.

Forseta barst einn listi, með nöfnum 
4 alþingismanna, eða jafnmargra og 
kjósa skyldi, og lýsti forseti þá rjett 
kjörna samningamenn, en þeir voru 
þessir:

Bjarni Jónsson,
Einar Arnórsson,
Jóhanne3 Jóhannesson og 
Þorsteinn Jónsson.

(Sbr. og A. bls. 548).
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Bluðamannavist.

Á 3. fundi í Nd., miðvikudaginn 17. 
apríl, mælti

forseti: Út af erindi frá atjórn 
blaðamannafjelagsins, dags. 9. þ. m., um 
að blaðamenn fengju til sinna nota, 
meðan þingfundir stæðu yflr, herbergið 
inn af fundarsal neðri deildar, eða helst 
borð inn í sjálfum fundarealnum, hafa 
forsetar samþykt að leyfa blaðamönn- 
um að nota herbergi þetta með skilyrð- 
um, er nánar yrðu tiltekin í brjefi til 
blaðamannafjelagsins, og enn fremur 
skyldi blaðamönnum heimil vist í her- 
berginu norður af efri deild, meðan 
þingfundir stæðu í þeirri deild, en hins 
synjuðu forsetar, að leyfa blaðamönn- 
um að hafast við í þingsölunum.

I.

Á 3. fundi i Ed., sama dag, tilkynti 
foreeti alt hið sama og Ijet síðan svo 
um mælt:

Jeg vil leyfa mjer að geta þess, að

frá ný8tofnuðu blaðamannafjelagi is- 
lenskra blaðamanna hefir foreetum bor- 
ist erindi, þar sem blaðamenn kvarta 
yfir kjörum sinum hjer á þingi.

Það er kunnugt, að blaðamenn hafa 
orðið að hýrast uppi á hápöllum, þótt 
öðrum utanþingsmönnum hafi verið leyft 
að sitja í stofunum niðri, við dyrnar 
inn í þingsalina.

Það er því harla eðlilegt, að blaða- 
menn uni illa hag sínum hjer á þingi.

Alstaðar í öðrum löndum er blaða- 
mönnum gert miklu hærra undir höfði 
en öðrum áhorfendum og áheyrendum. 
Og það á svo að vera. Blaðamenska 
er nú á dögum veglegt, vandasamt og 
ábyrgðarmikið starf; blaðamenn eru — 
eiga að vera — sannnefndir þjóðarfull- 
trúar á öllum mikilsverðum mannfund- 
um.

Hjer á Alþingi hefir blaðamönnum al- 
drei verið fagnað svo vel sem skyldi, 
ekki neitt því líkt, sem tiðkast i öðrum 
löndum á löggjafarþingum. Þar er blaða- 
mönnum sjeð fyrir sjeretökum, ágætum 
áheyrnarstofum. Hjer er þvi miður ekki 
svo húsum háttað, að þess hafi verið 
kostur.

En það er kunnugt, að deildarforaet- 
um var í upphafi ætlað hvorum sitt þer-



1389 1390ÖDDUr CQ&l.
Blaðamannavist. — Starfsmenn þingsina. — Alþingiskoatnaður.

bergi, hjer i efri deild litla stofan að 
norðanverðu, í neðri deild litla stofan 
að austanverðú.

Og nú höfura vjer forsetar orðið ásátt- 
ir um það að Ijá blaðamönnum þessar 
stofur okkar deildarforsetanna meðan á 
þingum stendur. Við getum ekki betur 
boðið.

II.
Starfsinenn þingsins.

Á 3. fundi beggja deilda, miðvikudag- 
inn 17. apríl, skýrðu forsetar frá, hvor 
í sinni deild, að þessir væru ráðnir 
starfsmenn Alþingis af forsetum öllum 
i sameiningu:

I skrifstofu:
Jón Sigurðs8on, Helgi Hjörvar, Pjetur 

Lárusson.

Skjalavörður og afgreiðslumaður:
Ingmar Jónsson.

I lestrarsal:
Ólafía Einarsdóttir 1 sinn hálfan dag-
Kristín Bjarnadóttir J inn hvor.

lnnanþingsskrifarar:
Ráðnir strax:

Pjetur Zophóníasson, Vilhelm Jakobs- 
son, Árni Sigurðsson, Freysteinn Gunn- 
son, Sveinn Sigurðsson, Sigurður Lárus- 
son.

Teknirsiðar, þegarþörfyrði:
Steinþór Guðmundsson, Ásgeir Ás- 

geirsson1;.

*) Þeir Steinþór og Ásgeir voru tcknir 8. 
mai.

Og síðar:
Pjetur Sigurðsson, Þórbergur Þórðar- 

son.
Um tvo hina síðasttöldu væri þess þó 

að geta, að þeir yrðu eigi fastir starfs- 
menn strax þegar bæta þyrfti við, held- 
ur yrðu þeir að hlíta þvi, að vinna fyrst 
um sinn dag og dag i senn, í hvorri 
deild sem væri, þegar þörf yrði á að 
fjölga skrifurum í bili, gegn þóknun 
fyrir þá daga eina, er þeir ynnu’).

Simavörður:
Svavar Hjaltested.

Verðir:
Árni Bjarnason, Magnús Gunnareson. 

Þingsveinar:
Gunnar G. Björnson, Halldór Sigur- 

björnsson, Sveinn Benediksson, Hrafn- 
kell Einarsson, Sverrir Thoroddsen, ís- 
leifur Gíslason, Þorkell Ólafsson, Axel 
Blöndal.

Öðrum eða fleiri starfmönnum þætti 
forsetum eigi þörf á.

III.
Alþiu giskost naður.

Á 5. fundi í Ed., föstudaginn 19. 
apríl, mælti

forseti: Áður en gengið er til 
dagskrár vil jeg gera háttv. fundar-

2) Hvorugnr þeirra Pjetnrs eða Þórhergs vildi 
hllta þessnm kjörum, og ekki vildu heldur aðrir 
menn, þeir er nýtandi væru til starfsins, 8æta 
þessu, þótt til væri leitað við þá, og tóku þvi 
forsetar þann upp, þá er skortur varð skrifara, 
að ráða þessa menn til starfsins óslitið til þing- 
lausna. Hófu þeir starf íitt 21. mai.
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mönnum kunnugt um nokkrar ráðstaf- 
anir forsetanna viðvíkjandi væntanleg- 
um þingkostnaði á þessu aukaþingi.

AUur alþingisko3tnaður frá 1. jan. 
til 31. des. 1917 er talinn 171733 kr. 
43 aur. En vilji menn bera þann kostn- 
að saman við þingkostnaðinn á aðal- 
þinginu 1913 ('fyrir striðið), þá verður 
að draga frá alþingiskostnaöiuura 1917 
þessi sjerstöku útgjöld:

1. Aðgerðir á þiughÚ3Ínu 
og nýir innanstokks-
munir........................ kr. 9700,00

2. Gjöf til skáld3ins Step-
hans G. Stephanssonar — 5000,00

3. Otakmörkuð símaafnot
þingmanna .... — 2644,00

4. Minning látinna þing- 
manna og útfararkostn-
aður eins þingmanns . — 500,00

5. Opinber gjöld og þing-
húsgarður................... — 752,00

6. 3 þingdagar (framyfir
1913)........................ — 3600,00

Samtals kr. 22196,00
Er þá að meta tæpar 150000 kr., sem 

var kostnaður við Alþingi 1917, móti 
tæpum 88000 kr., sem var alþingis- 
kostnaður 1913.

Hækkunin, 62000 kr., er ca. 70°/0, og 
það þarf engum skynbærum manni að 
ofbjóða.

Við forsetar höfum leitast við að 
gæta itrustu sparserai, sem sjá má á 
þvi, að 1913 voru aðalstarfsmenn þings- 
ins 33 og kaupgjald þeirra 17395 kr., 
en 1917 voru þeir sömu starfsmenn 32 
og goldin 20705 kr. Sú hækkun er því 
ekki nema ca. 3300 kr., eða rúm 12°/0.

En langstærsti kostnaðaraukinn er 
hækkun á prentkostnaði. Þrátt fyrir 
ýmsan tilsparnað þar, frá því sem áð- 
ur var, hleypur sá kostnaður upp á 
rúmlega 62000 kr., en var 1913 ekki 
nema ca. 29000 kr. Þar munar 33000 
kr. Og nú er þessi kostnaður orðinn

164% hærri en hann var 1913 á um- 
ræðukafla þingtíðindanna og 138% hærri 
á skjalaparti, og getur orðið meira nú.

Vjer forsetar höfum athugað vandlega 
allar sparnaðarleiðir í þingkostnaði 
þessa nýbyrjaða þings.

Vjer höfum ráðið svo fáa starfsmenn, 
sem frekast þótti fært. En sá kostnað- 
annunur nemur þó harla litlu.

Þá böfðum vjer ákveðið að takmarka 
ókeypis símanot þingraanna, og loks 
kora okkur til hugar að vekja máls á 
þeim eina sparnaði, sem stórum munar 
og gerlegur væri, fresta prentun á um- 
ræðum þingsins.

Þá mikilvægu sparnaðartillögu höfum 
vjer nú borið upp á einkafundi allra 
þm. Hæstv. forseti Sþ. kvaddi til þess 
málfundar í gær. En á þeim fundi 
fjellu umræður og atkv. svo, að mikill 
meiii hluti þm. var því mótfallinn, að 
frcstað væri prentun á umræðum þings- 
ins, eins og reyndar við mátti búast.

Jafnframt var á þeim málfundi allra 
þm. samþykt áskorun til forsetanna um 
það að takmarka ekki símanot þm. á 
þann hátt, sem forsetar höfðu afráðið, 
en leyfa þeim jafnfrjáls afnot af siman- 
um sem á síðasta þingi.

Vjer teljum oss að sjálfsögðu skylt 
að taka þá áskorun þm. til greina. En 
jafnframt víl jeg vekja athygli á því 
hjer í háttv. Ed, að það er með öllu 
ógerlegt fyrir síraaverði þingsins og 
landssíraastöðina að greina sundur þau 
simanot þm., sem þeir ætlast til að 
þingið borgi, frá hinum, sem þeir telja 
sjer sjálfum skylt að borga.

Jeg verð því að brýna það skýrt og 
skorinort fyrir háttv. þingmönnum, að 
þeir verða sjálflr að gera þennan grein- 
armun og gefa landsslraastöðinni jafnan 
til kynna, ef þeir ætla sjálfir að borga 
simtal eða simskeyti, svo að það verði 
ekki skrifað á reikning Alþingis.

Jeg skal svo að lokura vekja athygli
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háttv. deildar á brjefi allra forseta, dage. 
16. aept. 1917, til fjárveitinganefnda 
þingsins (sjá Alþt. 1917 C, bla. 1352— 
1353), um uppbót á þingfaraikaupi þing- 
manna, svo að það málefni verði athug- 
að i tæka tið nú á þessu þingi og af- 
greitt á eðlilegan og löglegan hátt.

IV.
Ágreinlngiir um fundarbókun.

A 58. fundi í Ed., föstudaginn 5. júlí, 
áður en gerðabók væri undirskrifuð, 
mælti

Karl Einarsson: Jeg hefi átt kost 
á að kynna mjer það, sem bókað hefir 
verið á siðasta fundi, og mjer virðist 
það ekki vera alveg rjett.

Hæstv. forseti lýsti yfir því, að það 
varðaði hegningu að greiða ekki atkv. 
við nafnakall. Þessa yfirlýsingu gaf 
hann þegar jeg í gær greiddi ekki 
atkv. við nafnakall hjer i háttv. deild 
og neitaði að gefa ástæðu, en þessa er 
ekki getið í gerðabókinni, heldur að 
eins sagt, að jeg hafi neitað að greiða 
atkv. Þykir mjer hjer bresta á bókun- 
ina, einkum þar sem yfirlýsingin var 
gefin af miklum móði, jafnvel barið í 
borðið.

Mjer vitanlega varðar þetta ekki ann- 
ari hegningu en að þingmaðurinn missir 
af dagkaupi, svo að jeg bjóst ekki við 
neinum hvelli, þótt jeg greiddi ekki atkv., 
enda hefir það oft viðgengist hjer á 
háttv. Alþingi, þótt það muni sjaldan 
hafa borið við hjer í háttv. Ed., vegna 
þess, að þm. hafa ekki skorist undan 
að greiða atkv. Jeg gat vel haft ástæðu 
til að skýra ekki frá, hvers vegna jeg 
sat hjá atkvgr. i málinu, og svo var.

Til þess að sjá, hveruig þetia horfir 
Alþt. 1918. B. (29. löggjafarþing).

við hjer á þinginu, hefi jeg litið á 3 
fundargerðir háttv. Nd.

Á 58. fundi Nd. kemur nafnakall 
fyrir fjórum sinnum. í fyrsta sinn 
greiðir 1 háttv. þm. ekki atkv., í ann- 
að sinn 3, i þriðja sinn 1 og i fjórða 
sinn 7, og færa engar ástæður fram.

Á 62. fundi Nd. og á 63. fundi Nd. 
greiðir einn háttv. þm. á hvorum fundi 
ekki atkv. við nafnakall, og ekki færa 
þeir fram neinar ástæður fyrir þvi.

Jeg hefi ekki orðið þess var, að út 
af þessu hafi neinn hvellur verið ger, 
en náttúrlega getur hæstv. forseti Nd. 
beitt ákvæðum þingskapanna, ef honum 
sýnist svo, og jeg geri ráð fyrir, að 
allir háttv. þm., sem ekki greiða atkv. 
við nafuakall og ekki færa fram ástæð- 
ur Bíuar, sjeu viðbúnir að taka afleið- 
ingunum af því. Svo er um mig, en 
alt annað eða frekara vil jeg frábiðja 
mjer.

I sambandi við þetta skal jeg taka 
það fram, að í Sþ. greiddu 2háttv. þm. 
ekki atkv., og var það þó mál, er 
nokkru skifti, þingseta háttv. l.landsk. 
varaþm. (S. F.), og færðu þeir enga 
aðra ástæðu fyrir því en að þeir vildu 
ekki skifta sjer af málinu. Og siðast i 
gær greiddi einn háttv. þm. í Nd. ekki 
atkv. við nafnakall og færði engar 
ástæður fyrir því, og var málið þó af- 
greitt með eins atkv. mun, en hjer gat 
það engin ábrif haft á afdrif málsins, 
þótt jeg hefði greitt atkv., og við sömu 
atkvgr. i háttv. Nd. fjekk annar háttv. 
þm., er kom inn meðan á atkvgr. stóð, 
en áður en henni var lýst yflr, ekki 
að greiða atkv.

Deildarskrifari (Eggert Páls- 
sou): Um atriði það, er háttv. þm. 
Ve8tra. (K. E) er að tala um, er svo 
bókað í gerðabók Ed.:

»Karl Einarsson neitaði að greiða 
88
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atkvæði og færði ekki til neina 
ástæðu. Lýsti forseti þá yfir því, 
að beitt mundi verða við þm. 
ákvæðum þingskapanna um þing- 
víti (53. gr.)«.

Viðvikjandi þessari bókun, sem jeg 
ber að nokkru leyti ábyrgð á sem skrif- 
arí, vil jeg taka það fram, að þar sem 
hæstv. foreeti lýsti yfir, að beitt yrði 
hegningu, þá leit jeg svo á, sem hæstv. 
foreeti ætti þar eigi við annað en refs- 
ingu þá, er felst i 53. gr. þingskapanna. 
Það liggur i hlutarins eðli, að hæstv. 
foreeti gat hvorki átt við flenging eða 
tukthús. Jeg hlaut þvi að bóka þetta 
i samræmi við þingsköpin, 53. gr., því 
að um annað eða meira gat ekki verið 
að ræða.

Jeg verð þvi að halda fram, að hjer 
sje rjett bókað. Það á að bóka svo, að 
efni raskist ekki, en eigi svo, að orð- 
rjett sje tekið.

Forseti: Jeg óska ekki fyrir mitt 
léyti að ræða jafneinfalt mál og þetta. 
53. gr. þingskapanna segir svo: ». . . Ef 
þingmaður neitar að greiða atkvæði við 
nafnakall, án þess að færa gildar ástæð- 
ur (44. gr.), þá missir hann af dagkaupi 
sinu þann dag«.

Skrífarínn hefir því skilið orð mín 
alveg rjett, enda notaði jeg ekki orðið 
refsing, heldur sekt.

Mjer kemur ekki til hugar að fara 
að verja þær gerðir minar að halda 
þingsköpin, nje heldur að tala um það, 
hvernig þeim kann að vera beitt i 
háttv. Nd.

Karl Einarsson: Jeg vil að eins 
taka það fram, að jeg befi ekkert að 
athuga við það, sera bókað hefir veríð, 
úr því að hæstv. foraeti hefir lýst yfir 
þvi, að hann hafi ekki meint annað en 
það, sem bókað er, en hins vegar brúk- 
aði hann orðið hegning.

Forseti: Hvort jeg hefi sagt hegn- 
ing, refsing, þingvíti eða sekt, er eitt og 
hið sama. Skiluingur háttv. skrifara 
(E. P.) er rjettur, og það er ekki hægt 
að eiga við annað en ákvæði 53. gr. 
þingskapanna.

Karl Elnarsson: Jeg vil frábiðja 
mjer ámiuningar forseta, þótt jeg greiði 
ekki atkv. eða sje fjarverandi. Mjer 
eru jafnkunnar og honura afleiðingarn- 
ar og mun taka þeim.

Forseti: Jeg gaf háttv. þm. (K. E) 
enga áminning, heldur vakti athygli 
hans á 53. gr. þingskapanna, og það 
raun jeg gera eftirleiðis í hvert sinn, er 
svo stendur á, en það er engin 
áminning.

ATKVGR.
Gerðabókin samþ í e. hlj. og undir- 

skrifuð.

VI.
Þingfararkaupsnefnd.

A 6. fundi í Sþ., laugardaginn 6. júli, 
var tekin til meðferðar

Kosning nefndar til þess að úrskurða 
þingfararkaupsreikninga alþingismanna, 
samkvcemt 4. gr. laga nr. 10, 22. okt 
1912.

Magoús Torfason: Eins og háttv. 
þm. er kunnugt, þá var í einu blaði hjer 
gerð allfrek árás á suma þm., sem sátu 
á þinginu 1916—17, út af þingfarar- 
kaupi þeirra. Þetta er að vísu ekki ný 
bóla, því að lengi hefir við brunnið, að 
þingfararkaupið hefir verið notað til þess 
að kitla lægstu tilfinningar fólksins og 
til þess að klina því á fulltrúa þjóðar-
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innar, að þeir noti sjer stöðu sina i eig- 
inhagsmunaskyni. Þar var fyrst og 
fremBt ráðÍBt á mig, og var það eðlilegt, 
því að það er ekki í fyrsta sinni, að það 
málgagn gerir árásir á mig, og var greinin 
vitanlega með því orðalagi, sem samboðið 
er slikum skrifum og þeim frámunalega 
smásálarlega hugsunarhætti, sem slík 
skrif eru af sprottin. Jeg mundi þvi 
ekki hafa hreyft þessu, ef ekki væru 
sjerstakar ástæður fyrir hendi, sem jeg 
Biðar mun koma að.

Það, sem mjer var fundið til foráttu, 
var það, að jeg hefði átt að reikna mjer 
of langan þingfarartíma, og finst mjer 
skylt að skýra það fyrir háttv. þm., og 
svo einnig til þess, að alþjóð gefíst kost- 
ur á að sjá, hvernig því var varið.

Jeg hafði farið að heiman með Gull- 
fossi 1. desember, en eins og menn muna, 
var þingið aett 10. desember; seinni ferð 
var ekki til, og varð jeg að sjálfsögðu 
að reikna mjer þessa níu daga fyrir 
þing. Þingi var slitið 10. jan., en til 
íaafjarðar var engin skipsferð fyr en 
Botnia átti að fara í febrúar. Jeg leit 
þvi svo á, að mjer væri ekki unt að 
gera reikning öðruvisi en svo, að reikna 
mjer þingfararkaup þangað til Botuia 
væri komin heim til ísafjarðar, en samt 
fór jeg til tveggja meðlima ferðareikn- 
inganefndarinnar og spurði, hvernig ætti 
að reikna þingfararkaupið, og töldu þeir, 
að ekki væri hægt að reikna það öðru- 
vísi, en jafnframt þvi sagði jeg þeim 
það, að jeg áskildi mjer að taka sjer- 
Btaka ferð til ísafjarðar, ef hún gæfist, 
og koma þá með annan reikning siðar, 
ef kostnaður yrði meiri af þvi. Var 
það vegna þess, að mjer lá á að kom- 
ast sem fyrst til embættis míns, þvi að 
reikningar minir máttu ekki biða lengur.

Sem sagt, þegar jeg gerði reikninginn,

hafði jeg enga hugmynd um, að jeg 
kæmist vestur fyr en með »Botníu«. 
Gn nokkru eftir þinglok komst jeg að 
þvi, að vjelbátur átti að fara til Pat- 
reksfjarðar, og varð það úr, að jeg tók 
mjer far með honum. Var sú för alls 
ekki hættulaus, ura hávetur i veðrahami, 
enda kom svo mikill leki að bátnum, 
að heilan mannsöfnuð þurfti til þess að 
ausa hann þegar að bryggju kom. Frá 
Patreksfirði þurfti jeg svo að leigja bát 
til ísafjarðar.

Geta háttv. þm. getið sjer nærri um, 
hve ódýrt það hafi verið að fá stóran 
bát um hávetur til jafnlaugrar ferðar. 
Gnda hrökk þingfararkaupið ekki til, og 
varð jeg að greiða nokkuð úr mínum 
eigin vaaa, en jeg hirti ekki að Renda 
aukareikning fyrir þessura fáu krónum, 
nenti því blátt áfram ekki.

Jeg hygg þvi, að litil ástæða hafi ver- 
ið til þess að gera veður út af þessu. 
Það eru ekki þingmenn af Vestfjörðum, 
sem bakað hafa þjóðinni kostnað með 
of háu þingfararkaupi. Við höfum not- 
að allar ferðir, sem okkur hafa boðiat, 
hversu ljelegir sem farkostirnir hafa 
verið. Þegar jeg kom til þingai fyrra, 
ljet jeg t. d. hýrast í lest á slordollu 
einni. Og kunnugt er, hver farkostur 
okkur var fenginn nú siðaat. Þvi fer 
fjarri, að jeg hefði þorað að bjóða nokkr- 
um þurfaling eða fanga slika aðbúð.

Jeg skal 8vo ekki fara fieiri orðura 
um þetta. Gn jeg fann ástæðu til þeas 
að minnast á þetta atriði, af þvi að al- 
talað er hjer í bænum, og haft fyrir 
satt, að greinin sje ekki skrifuð af venju- 
legum skúmaskotspilti, heldur sje hún 
eftir landskunnan mann. Jeg vil nefna 
nafn hans hjer, ekki af þeirri ástæðu, 
að jeg trúi þvi, að hann hafi skrifað 
greinina, heldur til þeas, að honum gefist

88*
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koatur á að bera þetta aftur. Sá raaður, 
sem til er nefndur, er fyrv. landritari, 
hr. Klemens Jónason.

Eggert Pálsson: Jeg ersammála 
háttv. þm. ísaf. (M. T.) um, að ekki eigi 
illa við að minnast á þetta atriði i þessu 
sambandi, þegar verið er að kjósa nefnd 
til að úrskurða ferðakostnaðarreikninga 
þingmanna. Ummæli blaðsins »Lög- 
ijettu« um óhæfilegan ferðakostnað, er 
ýmsir þm., og á meðal þeirra jeg, hafi 
gefið reikning fyrir, verða að teljast 
standa í sambandi við málið, þar sem 
þau eru jafnframt árásir á ferðakostnað- 
arnefndina. Því að vitanlega hefir eng- 
inn þm. fengið reikning sinn greiddan 
án þess að nefndin legði samþykki á 
hann.

Jeg ei sammála háttv. þm. ísaf. (M. 
T.), að árás þessi hafi verið illa til 
fundin og órjettmæt. Jeg þarf ekki að 
rekja efni greinarinnar, hún mun öllum 
háttv. þra. kunnug. En sýnilegt er, að 
greinarhöfundur, hvort sem hann er 
raaður sá, er til var nefndur, eða ekki, 
befir ekkivilj að skilja lögin á þann hátt, 
sem þm. skilja þau, sem sje á þann hátt, 
að þm. sje heimilt að hækka ferðakaup 
sitt, þegar svo sjerstaklega stendur á, 
að ferðalög eru miklu dýrari en þau 
voru þegar löggjafinn ákvað ferðakaup- 
ið með lögum.

Jeg finn ekki ástæðu til þess að gera 
mikið veður út af árás blaðsins; jeg 
álit hana fyllilega kveðna niður. Jeg 
svaraði greininni raeð nokkrum orðum 
í sama blaði, og skil ungur minn og um- 
mæli hafa ekki verið hrakin.

En þár sem háttv. þm. ísaf. (M. T.) 
taldi þessa grein árás á sig sem póli- 
tiakan andstæðing blaðsins, þá verð jeg 
að mótmæla þvi. Jeg er ekki andstæð- 
ingur blaðsins í stjórnmálum, og var þó 
engu síður ráðist á mig. Jeg lít svo á, 
&ð blaðið hafi komið fullkomlega »loyalt<

fram í þessu ináli; það bauð hverjum 
þm sem vildi að taka svar af honum. 
Og jeg veit það, að hefði háttv. þm. 
(M. T.) viljað hafa fyrir því að svara 
árásinni á sig, þá hefði blaðið birt 
svar hans jafnfúslega sem mitt.

Það var aðallega þetta, sem jeg vildi 
geta um. En eins og Bjest á svari mínu 
i blaðinu, er jeg samdóma háttv. þm. 
(M. T) um það, að árásirnar hafi verið 
óverðskuldaðar.

Magnús Kristjánsson: Það mun
vera nokkuð óvenjulegt, að miklar umr. 
eigi sjer stað við slík tækifæri sem 
þetta. En þar sem umræður hafa ver- 
ið hafnar á annað borð, finn jeg ástæðu 
til þess að segja nokkur orð. Málið 
snertir mig að nokkru leyti, þar sem 
jeg átti sæti í ferðakostnaðarnefndinni. 
En það kom mjer þó ekki til þess að 
taka til raáls, heldur hitt, að jafnvel 
þótt ummæli háttv. þm. ísaf. (M. T.) 
um árásir blaðsins hafi verið rjettmæt, 
þá hefði hann ekki átt að taka jafn- 
djúpt í árinni ura farkost þm. nú siðast 
eins og hann gerði. Mjer finst það nokk- 
uð öfgakení, að háttv. þm. (M. T.) hefði 
ekki komið til hugar að bjóða neinum 
hreppsómaga þá aðbúð, er hann hafi 
orðið að sæta. Slíkt eru öfgar, sem 
ekki eiga sjer neinn stað.

Jeg læt þetta til min taka fyrir þá 
sök, að landsversluninni var falið að 
sjá þingmönnum fyrir farkosti, og gerði 
hún það svo vel, sem kostur var á. Og 
hafi háttv. þm. (M. T.) gert sjer að góðu 
að hýrast i »slordollu frá ísafirði«, eins 
og hann komst að orði, þá hygg jeg, 
að honum hafi ekki verið misboðið með 
þessu skipi. En hitt er annað mál, að 
háttv. þm. (M. T.) hafi ekki liðið vel á 
leiðinni, þar sem ofveður, eða jafnvel 
manndrápsveður, skall á.

Jeg álít, að ummæli háttv. þm. (M. 
T.) hafi gengið of langt, Mjer finst þau
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vera móðgun í garð stjórnarinnar og 
annara, er útveguðu skipið. Og allir 
vita, að jafndýrum farmi sem háttv. 
þm. (M. T.) mundu menn ekki vilja 
hætta út á neina fleytu, og var því 
fenginn til hinn besti farkostur, sem 
völ var á, enda óvíst, hversu vel heföi 
ráðist um þetta ferðalag, ef ekki hefði 
fengist jafngott skip eins og hjer átti 
sjer stað.

Magnús Torfasoii: Jeg kemst 
ekki hjá því að svara háttv. þm. Ak. 
(M. K.) fáeinum orðum.

Jeg hafði ekki hugmynd um, að hv. 
þm. (M. K.) þyrfti sjerstaklega að taka 
þetta til sín. Jeg fanu ekki að skipinu 
í sjálfu sjer, heldur að aðbúnaðinum. 
Jeg vil t. d. benda á það, að enginn 
ofn var í skipinu, er það fór frá Reykja- 
vik. flann var fyrst settur í skipið í 
Stykkishólmi, og jeg get bætt því við, 
að hann var ekki múraður niður fyr en 
á Í8afirði. Það getur vel verið, að þetta 
hafi verið gert að ráðstöfun landsversl- 
verslunarinnar. Nú vildi svo til um 
ofninn, að hann rauk, ogvar þá annað- 
hvort fyrir okkur, að drepast úr kulda, 
eða láta svæla okkur sem raelrakka í 
greni. Kusum við, sem synir lauds 
vors, fyrri koatinn, vildum heldur kvelj- 
ast í kulda en reyk.

Jeg skal lika taka það fram, að skip- 
ið var seglfestulaust, og þegar það reynd- 
ist ófært af þeirri ástæðu, þá var það 
með mestu herkjum og eftirgangsmun- 
um, að við gátum fengið skipstjóra til 
þess að taka seglfestu á Patreksfirði.

Jeg verð að telja það alt annað ensæmi- 
lega aðbúð, að menn á sjötugsaldri, sem 
vanir eru ofnhita, skuli verða að dvelja 
dag og nótt í ísuðu skipi — ís var á 
milli þilja í svefnklefunum, og lagði svo 
mikinn kulda af honum, að varla var 
þar vært. En þó að jeg hafi ferðast 
með slordalli í júnímánuði, þá er þess

að gæta, að alt annað er að ferðast með 
ljelegu skipi á besta tíma ársins heldur 
en í apríl, þegar oft viðrar hvað verst.

Loks vil jeg ekki láta þess ógetið, að 
hefði jeg verið beðinn að útvega skip í 
vor til Reykja\íkur, hefði jeg getað 
fengið miklu betra skip og ódýrara en 
þetta.

Magnús Kristjánsson: Jafnvel 
þótt jeg búist við, að háttv. þm. ísaf. (M. 
T.) vilji hafa síðasta orðið, ætla jeg þó 
að Bvara honum örfáum orðum.

Það var ekki rjett, sem háttv. þm. 
(M. T.) sagði, að eldstæði hafi ekki ver- 
ið tií í skipinu. Það var til, en hvort 
það hafi reynst fullnægjandi í því af- 
takaveðri, sem þá skall á, skal jeg ckki 
segja um.

Þegar komið getur fyrir, að þing verði 
kallað saman á hvaða tíma árs sem er 
þá er ekki sanngjarnt að gera kröfur 
um allra þægilegustu flutningatæki, þv i 
að þau eru oft ófáanleg, og svo var ) 
þetta sinn, sem bjer er um að ræða 
Þeir þingmenn, sem ekki þola nema 
bestu aðbúð, ættu helst ekki að gefa 
kost á sjer til þingsetu.

Nefndarkosning.
Einn listi var borinn fram, með nöfn- 

um 5 alþingismanna, eða jafnmargra og 
kjósa skyldi, og lýsti forseti þá rjett 
kjörna í þingfararkaup3nefnd, en þeir 
voru þessir:

Eggert Pálsson 
Hjörtur Snorrason,
Ólafur Briem,
Magnús Kristjánsson og 
Karl Einarsson.
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VI.

Hinn 10. júlí barst forseta neðri deild- 
ar svo látandi brjef:

I rœðu, sem 2. þingmaður Reyk- 
vikinga, forsœtisráðherra Jón Magn- 
ússon, flutti i neðri deild Alþingis 
föstudaginn 28. júni s.l. sem svar 
við fyrirspum út af greinum, sem 
birst höfðu i dagblaðinu Visi, komst 
nefndur ráðherra svo að orði:

En jeg get ekki neitað því, að 
mjer hefir sárnað þessi drás, af 
þvi að mjer sdmar það, að islenskt 
blað, Jafnvel á hve lágu siOferOis- 
og menningarstigl sem þaD annars 
stendur, skuli leyfa auOvirOiiegustu 
Leitis-Grdw rúm til þess að svfvirða 
erlend stórmenni o. s. frv.

Með þvi að þessi ummœli eru mjög 
móðgandi fyrir mig, sem ritstjóra 
nefnds blaðs, leyfi jeg mjer hjer með 
virðingarfylst að fara þess á leit, að 
háttvirt þingdeild veiti samþykki sitt 
til þess, að jeg megi höfða mál gegn 
ráðherranum út af tjeðurn ummœlum, 
til þess að fá þau dœmd dauð og 
ómerk, þar sem ekki verður heldur 
sjeð, að ráðherrann hafi viðhaft þessi 
orð i neinu öðru skyni en að svala 
geði sinu og þau gátu enga þyðingu 
haft til upplysinga í máli þvi, sem 
um var að rœða, en þinghelgin vœnt- 
anlega ekki til þess œtluð, að gefa 
einstökum þingmönnum, sem þannig 
vilja nota hana, jafnvel þó i ráð- 
herrasess hafi komist, tœkifœri til 
þess að geta óvirt utanþingsmenn op- 
inberlega i orðum að ósekju í skjóli 
hennar.

Reykjavik, 9. júli 1918.
Jákob Möller.

Til
neðri deildar Alþingis.

Foreeti Nd. svaraði brjefinu 11. júli 
á þessa leið:

Með brjefi, dags. 9, þ. m., hafið 
þjer, herra ritstjóri, leitað leyfis neðri 
deildar Alþingis til þess að mega 
höfða mál gegn 2. þm. Reykv., Jóni 
forsœtisráðherra Magnússyni, út af 
ummœlum, er hann hafði i rœðu i 
neðri deild föstudaginn 28. júní þ. 
á. og þjer tilgreinið i brjefinu.

Ut af þessu skal yður hjer með 
tjáð, að samkvœmt 38. gr. stjómar- 
skrárinnar 5. jan. 1874 má hvorug 
þingdeildin taka við neinu málefni, 
nema einhver þingdeildarmanna taki 
það að sjer til flutnings, Mdl þetta get- 
ur þvi ekki komið til meðferðar, nema 
fram sje borin tillaga í þá átt, sem er- 
indið fer fram d, af einhverjum þing- 
deildarmanna.

Brjef yðar er nú lagt fram i lest- 
arsál þingsins.

Á 72. fundi í Nd., þriðjudaginn 16. 
júli, að lokinni dagskrá, mælti

forsætisráðherra (J. M): Jeg
vildi leyfa mjer að skjóta því til hæstv. 
forseta, hvort hann sjer sjer ekki fært 
að taka fyrir nú þegar erindi, sem hon- 
um hefir borist frá dagblaðinu »Vísi<, 
um að fá leyfi deildarinnar tii þess að 
höfða mál gegn mjer. Hæstv. forseti 
hefir svarað erindi þessu á þá leið, að 
hann geti ekki tekið það fyrir í háttv. 
deild, nema einhver háttv. deildarmanna 
gerist flm. að því. Þótt enginn hafi orð- 
ið til þess að gerast fim. þessa máls, 
þá vildi jeg leyfa mjer að beina þvítil 
hæstv. forseta, hvort hann sjái sjer ekki 
fært, eftir ósk minni, að láta það samt 
koma fyrir deildina nú.

Forseti: Það er nú að visu svo 
ákveðið í 38. gr. stjórnarskrárinnar 
1874: »Hvorug þingdeildin má taka 
við neinu málefni, nema einhver þing
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deildarmanna taki það að sjer til flutn- 
ing8«. En þe8si óak hæ3tv. foreætis- 
ráðherra, sem um leið er 2. þm. Reykv., 
getur skoðast gild, þótt hún sje ekki 
alveg bók8taflega formleg, þar sem hann 
gerist ekki beint flm. málsins.

Það hefir áður verið tilkynt hjer í 
deildinni, að þetta erindi hafi komið, og 
þá var það tilkynt um leið, að það yrði 
ekki tekið fyrir í deildinni, nema ein- 
hver háttv. þingdm. gerftist flm. að því. 
Þótt enginn hafi formlega gefið sig fram 
sem flm. þess, þá er það aamt nú tek- 
ið á dagskrá, eftir ósk hæStv. foreætia- 
ráðherra, og er til umræðu.

Jeg veit ekki, hvort menn óska, að 
erindið aje lesið hjer upp. Það hefir 
legið fratnmi i lestrarsalnum, avo að 
þingmenn hafa átt kost á að leaa það.

Forsætlsváðherra (J. 31.) z Jeg
hefi borið mig saman við ágætan lög- 
fræðing um það, hvort ekki væri rjett- 
ast að leita samþykkis deildarinnar til 
þessarar málshöfðunar. Mjer fyrir mitt 
leyti hefði auðvitaft aldrei dottið í hug 
að neyta þinghelginnar til þess að skjóta 
mjer undan málssókn. En það er ekki 
víat, hvort hægt væri að höfða mál 
gegn nokkrum þingmanni fyrir ummæli 
hans á þingfundi, án samþykkis deild- 
arinnar, jafnvel þótt hann samþykki 
málssóknina sjálfur.

Jeg sje enga ástæðu fyrir deildina að 
neita um samþykki sitt til þessa leyfis, 
nema sá, sem hlut á að máli, vilji neyta 
þesa rjettar, sera lögin heimila að þessu 
leyti.

Það er því Ó8k min, að deildin veiti 
þetta leyfl án frekari umræðu.

ATKVGR.
Samþ. var með 15 : 5 atkv. að veita 

Jakobi Möller, ritetjóra Vísis, hið um- 
beðna málshöfðunarleyfi, að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu

i; G. Sv., H. K., J. J., J. B., M. G. 
P. 0., P. Þ., S. S., S. St., St. St. 
Þorl. J., Þoret. J., Þór. J., B. St., 
Ó. B.

ei: E. Árna., M. P., P. J., Sv. Ó., B. J. 
J. M. greiddi ekki atkv.
Fimm þm. (B. Sv., B. K., E. A., 
E. J., M. Ó.) fjaretaddir.

VII.
Starfalok deilda.

A. I efri deild,
Á 68. fundi i Ed, miðvikudaginn 17.

úlí, kl. 1 miðdegis, mælti

forseti: Þetta þing, sem nú er að 
lokum komið, er orðið það lengsta þin/, 
sem haldið hefir verið á landi; það er 
víst búið standa i tæpa 100 daga.

Skal jeg nú leyfa mjer að gefa yfir- 
lit um störf þessarar háttv. deildar á 
þeini 68 fundum, sem haldnir hafa 
verið:

Mál lögð fyrir deildina:
I. Frumvörp:

1. Stjðrnarfrv. lögð fyrir
deildina 3

2. Þingm&nnafrv. borin
fram 12

3. Frv. komin frá Ed. 22
------  37

II. Þing8ál.till.:
1. Bornar fram I Ed. 9
2. Komnar frá Nd. 19

------  28
III. Fyrirepurnir bornar fram 2

Alls 67 mál.
Afgreiftsla málanna hefír fallið þannig:

1* Frv. afgreidd sera lög 
frá Ed. 14

2 Frv. afgreidd til Nd.
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og Sþ. og 8íðan afgr.
þaðan sem lög 11

3. Frv. feld 9
4. — tekin aftur 1
5. — ekki útrædd 2

37
6. Þingsál. ' urn skipun 

nefnda 3
f”1. Þiugsál. afgr. sem á- 

lyktanir Ed. 11
8. Þingsál. til Nd. og Sþ. 

og siðan afgr. þaðan 
sem ályktanir Alþingis 11

9. Þingsál. feld 1
10. — óútræddar 2

28
11. Fyrirspurn svarað 1
12. — ekki svarað 1

------  2
Samtals 67 mál.

Nú má segja, hv. þingmenn, að þetta 
sje ekki mikil vinna, þegar litið er ti} 
hins langa tíma, sem þingið hefir stað- 
ið. En jeg skal geta þes?, að þótt mál- 
in sjeu ekki ýkjamörg, þá hafa mörg 
þeirra verið rajög þýðingarmikil, já, 
svo þýðingarmikil, að önnur meiri hafa 
eigi áður legið fyrir Alþingi íslendinga. 
Og ef það sannast, að þau stórmál, sem 
nú hafa verið til lykta leidd, reynist 
landi og lýð til þeirrar blessunar, sera 
til er ætlast, þá mun ekki verða horft 
í dagatöluna, sem þingið er búið að 
standa. Síður en svo. Jeg vænti þess 
og, að þetta þing beri einn ávöxt, sem 
lengi verði minst með gleði og verði 
landinu til góðs. En ef svo fer, sem 
vonandi verður, að lokið sje nú stjórn- 
málabaráttu vorri út á við fyrst um 
sinn, þá er betur farið en heima setið.

Annars er það víst, að þótt Alþingi 
lánist að ráða fram úr mörgum erfið- 
leikum, þá hefir því ekki lánast að

ráða fram úr öllum 'vanda. I þessari 
tið mega þingmenn aldrei hafa hug- 
ann af ættjörðu sinni. Og jeg veit, að þeir 
vilja taka undir þá ósk með mjer, að 
vjer megum ávalt reynast ættjörð vorri 
sannir synir, — ávalt reynast henni 
sem best.

Jeg þakka svo þingmönnum samvinn- 
una. Ilún heíir gengið prýði3vel og 
verið mjer til ánægju.

Jeg hefi svo eigi meira að segja, en 
lýsi yfir þvi, að störfum háttv. Ed. er 
lokið á þessu þingi.

Kristínn Daníelsson: Þótt jeg 
fyrir mitt leyti hefði kosið, að þessi 
yfirlýsing hæstv. forseta hefði ekki kom- 
ið fyr en fundi þeim, sera á að halda i 
Sþ., væri lokið, þá skal jeg ekki um 
það fást, þar sem jeg veit, að það er 
vilji fundarmanna, að störfum deildar- 
innar sje nú slitið. Jeg vil því þakka 
forseta vel unnið starf að þessu sinni, 
eins og jafnan áður. Hvort sem þetta 
þing sætir misjöfnum dómum eða ekki, 
þá munum vjer sammála um það, að 
forseti á enga sök á því, þótt miður 
kunni að hafa tekist. Hann hefir sem 
áður lagt alúðarrækt við störf sín og 
reynst þingmönnum samvinnugóður. I 
nafni deildarinnar leyfi jeg mjer að 
flytja honum þakkir og árnaðarkveðju.

Forseti: Jeg þakka fyrir og óska 
þingraönnum góðrar heimferðar. Segi 
jeg svo þessum síðasta fundi deildarinn- 
ar á þessu þingi slitið.

B. í ne ð ri d eild.
Á 74. fundi í Nd., miðvikudaginn 17.

júlí, kl. 1 miðdegis, mælti
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forseti: Þá liggur ekki annað fyr- 
ir en að skýra frá störfum deildarinnar.

Alls hafa verið haldnir 74 fundir.
Þessi mál hafa verið lögð fyrir

deildina:

I. Frumvörp.
1. Stjórnarfrumvörp lögð fyr-

ir deildina........................ 7
2. Þingmannafrv. borin fram

i deildinni........................ 27
3. Frv. komin frá Ed. ... 11

------  45

II. Þing8ályktunartillögur.
1. Bornar fram í Nd. ... 39
2. Komnar frá Ed.................. 5

------  44

III. Fyrirspurnir....................... . 6
Alls 95

Meðferð málanna.
1. Frv. afgr. sem lög frá Nd. 10
2. — — til Ed. og Sþ. og

siðan afgr. þaðan sem lög 15
3. Frv. feld í Nd...................5
4. — — í Ed................... 3
5. — ekki útrædd ... 12

------  45
6. Þingsál. um skipun nefnda 5
7. — afgr. sem álykt-

anir Nd. ... 6
8. — afgr. til Ed. og Sþ.

og síðan afgr. það- 
an sem ályktanir 
Alþingis .... 21

9. — feldar í Nd. . . 8
10. — feld í Ed. ... 1
11. — ekki útræddar . 3

------  44
12. Fyrirspurnum svarað . . 4
13. ----- ósvarað . . 2

------- 6
Alþt 1918 B. (29. löggjafarþing).

— Þinglausnir.

Alls hefir deildin því haft 95 mál til 
meðferðar.

Þessi mál og önnur, sem Alþingi heflr 
haft til meðferðar, koma nú undir dóm 
þjóðarinnar, og reynslan verður að skera 
úr, hver árangur verði af þeim. Jeg 
efast ekki um, að þm. geti litið yfir 
störf sín með þeirri meðvitund, að þeir 
hafi unnið að þeim með góðum vilja, 
eins og þeir vissu sannast og rjettast.

Jeg vil 8vo þakka háttv. deildarmönn- 
um fyrir góða samvinnu og þá alúð og 
umburðarlyndi, er þeir hafa sýnt mjer, 
og utanbæjarþm. óska jeg góðrar ferðar 
og heimkomu.

Sigurður Stefánsson: Jeg hygg, 
að allir háttv. deildarmenn geti tekið 
undir með mjer og þakkað hæstv. for- 
seta fyrir ljúfmannlega stjórn hans og 
góða samvinnu á þessu þingi. Vil jeg 
biðja háttv. deildarmenn að votta hæstv. 
foreeta virðingu með því að stauda upp.

(Allir stóðu upp).

Forseti: Jeg þakka þau hlýlegu 
orð, sem að mjer var beint, og segi 
þessum siðasta fundi deildarinnar slitið,

VIII.
Þinglausnir.

Á 8. fundi í Sþ., fimtudaginn 18. júlí, 
kl. II30 árdegis, þinglausnafundi, mælti

forseti: Jeg skal leyfa mjer að
lesa upp yfirlit um störf Alþingis 1918, 
sem skrifstofa þingsins hefir samið.

89
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Fundir:
í ncðri deild ... 74
- efri — ... 68
- sameinuðu þingi . 8

Alls . 150

Mál:
I Frumvörp:

Stjórnarfrv. lögð fyrir Nd. . 7
- — — Ed. . 3

Þingm.frv. borin fram í Nd . 27 
_ _ — - Ed. . 12

Alls . 49
Þar af

Lög frá Alþingi........................25
Feld........................................... 11
Tekið aftur............................. 1
Ekki útrædd................................ 12

Alls . 49
II. Þingsályktunartillögur:

Bornar fram .... 50
Þar af

Ályktanir afgr. til stjórnarinnar 27 
— um skipun nefnda 9

Feldar ............................................10
Ekki útræddar ...... 4

Alls . 50
III. Fyrírspurnir:

Komnar fram.............................. 8
Þar af svarað.............................. 5

Mál til meðferðar alls i þinginu:
Frumvörp................................. 49
Þing8ályktunartillögur ... 50
Fyrirspurnir................................... 8

Alls . 107
Rökstuddar dagskrár hafa verið bornar 

fram alls 13. Þar af 5 samþyktar, 
en 8 feldar.

Jeg skal nú ekki leggja neinn dóm á 
störf þingsins að þessu sinni, en býst 
við, að dómarnir, sem upp verða kveðn- 
Jr ura það, verði misjafnir, En jeg veit,

að háttv. þm. bafa unnið að þeim með 
það fyrir augum að bjarga þjóðinni á 
þessum háskatímum.

Þá vil jeg loks minnast á eitt mál, 
sem þingið hefir baft til meðferðar, en 
það er sambandsmálið.

Stjórn Dana og þing hafa sýnt íslandi 
það bróðurþel og þann sóma að senda 
hingað 4 fulltrúa til þess, með óbundnu 
umboði, að semja við stjórn Islands og 
Alþingi, sem jafnrjettháa samningsaðilja, 
um samband landanna í framtíðinni. Til 
þessarar farar hafa Danir valið 4 af 
sínum vitrustu, víðsýnustu og hleypi- 
dómalausustu mönnum, enda er árang- 
urinn af komu þeirra og samningaum- 
leitunum orðið sá, að þeir annars vegar 
og íslenska stjórnin og Alþingi hins 
vegar hafa orðið ásátt um frv. til sam- 
bandslaga milli Danmerkur og íslands, 
sem gera má sjer bestu vonir um að 
báðar þjóðir fallist á, og er það verður 
að lögum, má vænta þess, að það verði 
báðum þjóðum til sóma og gagns, að 
ágreiningur sá, sem þvi miður svo oft 
hefir verið milli bræðraþjóðanna, hvetfi 
úr sögunni, en bræðraþelið eflist og sam- 
vinnan aukist, til gagns og ánægju fyrir 
báðar þjóðir.

Þetta þing er orðið hið lengsta, sem 
haldið hefir verið; það hefir nú staðið 
yfir síðan 10. apríl eða i 100 daga. En 
það er trúa mín, að það muni og lengi 
i minnum haft, ekki vegna þess, hve 
lengi það stóð, heldur vegna hins, að 
það bar gæfu til að komast að niður- 
stöðu um stórmál það, sem jeg mintist 
á, að því er jeg treysti á viðunandi 
hátt.

Jeg bið drottinn að blessa störf þessa 
þings og að varðveita fósturjörðu vora 
á þessum mjög svo erfiðu háskatimum.

ForsœtiaráOherra (J. M.): Með
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Þinglausnir.

því að líta verður svo á, að eigi sje 
lengur þörf á, að þetta þing eigi setu, 
þá lýsi jeg yfir þvi, í nafni hans há- 
tignar konungsins, að þeasu 29. löggjaf- 
arþingi Ialendinga er alitið.

SJgurður Stefansson: Lengi lifi 
konungur vor, Kristján hinn Tíundi!

Tóku þingmenn undir það með ní- 
földu húrra.

Var síðan af þingi gengið.
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